
FIARETANTORY ALIN'NY PAKA  -LITORJIAN'NY MPIANAKAVY  (11 

Aprily 2020) 
 

  Ireto misy soso-kevitra vitsivitsy aroso mety ataon'ny Mpianakavy  amin'izao fotoana 

mampihiboka antsika izao izay tsy hahafahantsika mivory miaraka amin'ireo Kristianina namana. 

LITORJIAN'NY MPIANAKAVY  hankalazana ny « SABOTSY MASINA » , fiaretantorin'ny Paka. 

Soso-kevitra ihany no aroso fa ny tsirairay afaka manao izay mahamety azy indrindra moa raha 

irery . 

 

FANOMANANA 

 

 Avela maizina tanteraka ny trano 

 Manomàna Labozia 5 izay harehitra tsirairay isaky ny Vakiteny( Tandindon'ny Fery 

dimin'ny Tompo) 

 Mpamakiteny (na olon-dehibe,na ankizy, na tanora) mifandimbindimby  amin'ny Vakiteny 

sy ny Salamo 

 Olon-dehibe na izay zokiny indrindra no mitarika, manao ny teny fampidirana, sy ny 

famaranana ny Ranombavaka 

 Izy ihany koa no mitarika ny Fiekem-pinoana sy ny Rainay 

 Olona 2 mifandimby amin'ny famakiana ny Ranombavaka 

 Aorian'ny famakiana ny Taratasin'i Md Paoly dia arehitra daholo ny jiro rehetra hihobiana 

ny Aleloia. 

 Ny Salamo dia azo soloina hira hafa na mozika araka izay hitanareo fa mety 

 Aorian'ny famakiana ny Evanjely  dia misy fampianarana fohifohy, izay efa voasoratra 

ato(Raha mety dia olon-dehibe no manao azy) 

 Ny « Fiekem-pinoana » dia ifamaliana, fiekem-pinoana momba ny Batemy. 

 Arahin'ny Ranombavaka  

 Ary faranana amin'ny RAINAY  ny fanompoam-pivavahana 

 Raha misy Mpihira na Mpitendry zavamaneno dia iangaviana izy hampiseho ny talentany 

amin'ny fanompoam-pivavahana hatao .Azo atao ny manomana hira . 

 

Eto dia afaka manao hira fanombohana isika . 
 Rano miboiboika , ohatra sns … 

  

Izay voasoratra menamena  dia manambara ny tokony hatao sy ny olona tokony hanao azy 

Ny tarehin-tsoratra hoe  G- , dia  izy no mitarika na manentana 

 

Azontsika atao ny manomboka ny Fotoam-pivavahana amin'ny fandrehetana Labozia eo am-

baravarankely.  

 

G- Anio  hariva, toy ny fiambenana rehetra, dia hiaraka hihaino izay nataon'Andriamanitra tamin'ny 

tantaran'ny olombelona isika. Tompo ô, omeo ny Fanahinao Masina  izahay, sokafy ny fo amam-

panahinay  hatakaranay ny  Soratra Masina sy izay rehetra mahakasika ny Zanakao. 

 

Ny zandriny indrindra  no mandrehitra ny labozia voalohany , mandritra izany dia azontsika hiraina 

ny hoe : 

 

  Izay manaraka Azy Tompo, tsy mba mandeha amin'ny haizina 

Eny é, tsy mba mandeha amin'ny haizina 

Fa Izy no Fahazavana, sy Fiainana ary Lalana 

 



VAKITENY I : Sorona sy fanafahana an'Isaaka, ilay zanaka malala (Jen.22, 1-2.9, 10-13. 15-

18) 
 

G- Fampidirana ny vakiteny :Ny sorona sy ny fanafahana an'Isaaka dia manasongadina 

amintsika  ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganany ho velona. 
 

BOKY JENEZY 

    Taorian'izany, nizaha toetra an'i Abrahama Andriamanitra ka nanao taminy hoe : 

Ry Abrahama ô ,Ary hoy izy : Inty aho. Dia hoy Andriamanitra : Ento ny zanakao, 

ilay lahitokanao, ilay tianao, dia Isaaka, ka mankanesa any amin'ny tany Moria,ary 

rahefa mby any, atero izy ho sorona dorana eo ambonin'ny anankiray amin'ny 

tendrombohitra hatoroko anao. 

     Nony tonga teo amin'ny fitoerana natoron'Andriamanitra azy izy. Dia naninjitra ny 

tanany Abrahama ka nandray ny antsy hamonoana ny zanany. Tamin'izay niantso 

tany an-danitra ny Anjelin'ny Tompo nanao hoe : Ry Abrahama ! Aza manainga ny 

tananao hamely ny zaza, ary aza manino-maninona  azy akory, fa efa hitako izao fa 

matahotra an'Andriamanitra ianao, sady tsy nandà ianao fa nahafoy ny zanakao, ilay 

lahitokanao ho ahy. Ary nanopy ny masony Abrahama, ka nahita ondralahy 

anankiray teo ivohony, voasingazotry ny kirihitr'ala tamin'ny tandrony ; dia lasa 

Abrahama naka ilay ondralahy, ka io no nateriny ho sorona dorana ho solon'ny 

zanany.  

   Ary ny Anjelin'ny Tompo niantso an'i Abrahama fanindroany tany an-danitra, ka 

nanao hoe : Efa nianiana tamin'ny tenako aho, hoy Iaveh, fa noho ianao nanao izany  

sy tsy nandà fa nahafoy ny zanakao, ilay lahitokanao, ho ahy, dia hanisy soa  ho anao 

aho, hahamaro ny taranakao  tahaka ny kintana eny an-danitra sy ny fasika  any 

amoron-dranomasina, ary ny taranakao no hanasoavana ny firenena rehetra 

ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. 
 

IZANY ARY NY ENIN'NY TOMPO 

 

SALAMO setrin'ny Tenin'Andriamanitra : IAVEH NO MPIANDRY AHY 

 

Fiv : Iaveh no mpiandry ahy 

Inona moa no hahatahotra ahy ? 

Isan'andro vaky tantanany aho  

Ho any am-paradisany.  

 

1. Izy no Ray mivimbina ny aiko 

Sy manome hasoavan-dehibe 

Jesoa Kristy  no tena mofon'aina  

Ka homeny ahy ho fihinako 

2.  

3.  Indraindray ny fiainana eto an-tany 

Toa maizim-be toa rako-drahona 

Jesoa Kristy no tena hazavana  

Ka omeny ahy ho faniloko 

 

Harehitra indray eto ny Labozia faha-2 

 

VAKITENY II :  Ny zanak'Israely nandia tany maina teo afovoan'ny ranomasina. Eksaody  

14, 15-15, 1a.  



G- Inty andian-tsoratra masina ity dia  dia milaza amintsika  ny zanak'Israely namakivaky 

ranomasina nandia tany maina, milaza amintsika ny Pakan'i Kristy, sy  ny Paka ho antsika 

handalo ny fahafatesana . 
 

BOKIN'NY EKSAODY 

 

   Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy : «  Nahoana no mitaraina amiko ianareo ? Ilazao ny 

zanak'Israely mba hiainga. Ianao manainga ny tehinao sy maninjitra ny tananao eo 

ambonin'ny ranomasina  dia hampisaraka roa azy, ary ny zanak'Israely kosa hamaky 

eo afovoany mandia tany maina, ary Izaho hanamafy ny fon'ny Ejipsianina  

hanarahany azy ireo avy eo aoriana, ary ataoko miharihary  ny voninahitro eo amin'i 

Faraôna sy ny tafiny rehetra, mbamin'ny kalesiny ama-pitaingi-tsoavaliny. Ka ho 

fatatry ny Ejipsianina  fa Iaveh aho,rahefa hanehoako ny voninahitro i Faraôna sy ny 

kalesy ama-pitaingin-tsoavaliny.  

    Dia nifindra nankeo aoriana ilay Anjelin'Andriamanitra nandeha teo alohan'ny 

tobin'Israely, ary niala nankeo aoriana koa ny andry rahona  izay nialoha azy . Dia 

nankeo anelanelan'ny tobin'i Ejipsianina  sy ny tobin'ny zanak'Israely izy, maizina ny 

ilan'io rahona io ; ary ny ilany manazava ny alina, ka tsy nifanantona ny toby roa 

nandritra ny alina. Nony nahinjitr'i Moizy teo ambonin'ny ranomasina  ny tanany dia 

nohemorin'Iaveh  ny ranomasina  tamin'ny rivotra nifofofofo mafy avy any 

antsinanana nandritra ny alina, ka nataony tonga maina ny ranomasina fa nisaraka 

roa ny rano.Dia niditra teo afovoan'ny ranomasina  efa tonga maina  ny zanak'Israely 

ary zary rindrina ho azy ireo eo ankavanany sy eo ankaviany ny rano. Nanenjika azy 

ny Ejipsianina, ka niditra nanaraka azy teo  afovoan'ny ranomasina  avokoa ny 

soavalin'i Faraôna  mbamin'ny kalesy ama-pitaingin-tsoavaliny. Ary tamin'ny fotoana 

fiambenana maraina. Fiambenana maraina. Hatramin'ny maneno akoho ka 

hatramin'ny vaky masoandro, dia nitodika ny Ejipsianina Iaveh  teo amin'ny  andry 

afo aman-tsetroka, dia nandatsaka fangorohoroana  tao amin'ny tobin'ny Ejipsianina. 

Nataony nitsoaka tamin'ny kalesiny  ny kodiarana ka saiky tsy afa-nandroso intsony. 

Ary hoy ny Ejipsianina tamin'izay : » Andeha handositra eo anoloan'Israely isika , fa 

Iaveh no miady ho azy, mamely ny Ejipsianina ». 

   Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy : «  Ahinjiro eo ambony ranomasina ny tananao, 

hikatonan'ny rano amin'i Ejipsianina sy ny kalesy ama-pitaingi-tsoavaliny.Dia 

nahinjitr'i Moizy teo ambony ranomasina ny tanany, ka vao nagirana ny andro  dia 

nody tamin'ny toerany andavanandro ny ranomasina. Nandositra ny Ejipsianina ka 

tojo azy, ka dia navarin'Iaveh tao anaty ranomasina ny Ejipsianina. Nony nikatona ny 

rano  dia anafotra ny kalesy ama-pitaingin-tsoavaly mbamin'ny tafik'i Faraôna 

rehetra izay niditra ny ranomasina nanaraka ny zanak'Israely : tsy nisy afa-

nandositra na dia singany iray aza. Ny zanak'Israely anefa  nandia tany maina teo 

afovoan'ny ranomasina, fa zary rindrina ho azy ny rano, eo ankavanany sy eo 

ankaviany.  

   Koa novonjen'Iaveh  ho afaka tamin'ny tanan'ny Ejipsianina  i Israely tamin'izany 

andro izany, ary Israely nahita ny  fatin' yEjipsianina teny amoron-dranomasina.  

  Hitan'i Israely ny tanana maherin'Iaveh, nasehony tamin'ny  namelezany ny 

Ejipsianina, ka natahotra an'Iaveh ny vahoaka, ary nino an'Iaveh sy Moizy 

mpanompony. Ary Moizy sy ny zanak'Israely  nanao izao hira izao ho an'ny Tompo 

 

 
ANKALAZAO ZANAHARY RAY 



 

1. Ankalazao Zanahary Ray-  Mandrakizay ny fitiavany 

Ankalazao ny Tompo Tsitoha- Mandrakizay ny fitiavany 

Ankalazao Andriamanitra- Mandrakizay ny fitiavany 

 

2. Izy namonjy ny vahoakany- Mandrakizay ny fitiavany 

Israely tany Ejipta- Mandrakizay ny fitiavany 

Izy nanao zava-dehibe- Mandrakizay ny fitiavany 

 

3. Onja mahery,ranomasimbe – Mandrakizay ny fitiavany 

Indro vohàny mba ho lalana-Mandrakizay ny fitiavany 

Afa-mandalo ny vahoakany- Mandrakizay ny fitiavany 

 

Arehitra indray ny Labozia faha-3 

 

VAKITENY III : «  Manatona ahy dia ho velona ianareo. Izaho hanao fanekem-pihavanana 

maharitra mandrakizay ho anareo » ( Izaia 55, 1- 11) 

 

G- Fampidirana :  Ny fahatsarana sarobidy indrindra ho antsika dia ny Tompo:henoy izy, 

manaraha azy, fa Izy no fanangana sy fiainana mandrakizay ho antsika » 

 

BOKIN'IZAIA MPAMINANY  

 

Ianareo rehetra mangetaheta, mankanesa aty amin'ny rano, na dia ianareo tsy 

manam-bola aza ; avia mividiana vary, ka mihinàna , avia hividy tsy amim-bola, na 

takalo, hividy divay sy ronono. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy 

hanina ; sy izay nisasaranareo, amin'izay tsy mahavoky ?  Koa mihainoa ahy, ary 

mihinana izay tsara ; ary aoka ny fanahinareo hiravoravo amin'izay hanina fy. 

Atongilano ny sofinareo, ka mankanesa aty amiko, mihainoa ka aoka ho velona ny 

fanahinareo, ary hanao fanekena mandrakizay aminareo aho, ka hanome anareo ny 

fahasoavana nampanantenaina an'i Davida. Indro izy natsanga-ko  vavolombelona  eo 

amin'ny firenena, ho mpanapaka sy mpandidy ny firenena. Indro ianao hiantso ny 

firenena  tsy fantatrao, ary ny firenena tsy nahalala anao, hidodododo ho  aminao, 

noho ny amin'ny Tompo Andriamanitrao, sy ilay Masin'Israely, satria nomeny 

voninahitra ianao. Mitadiava ny Tompo, dieny mbola mety ho hita izy, miantsoa azy 

dieny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hiala amin'ny lalany,ary ny meloka 

amin'ny heviny ; ka hiverina amin'ny Tompo izy, dia hamindrany fo ; dia 

amin'Andriamanitra fa mamela malalaka  izy.  Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny 

lalanareo, tsy mba lalako- Teny  marin'ny Tompo. Tahaka ny hahavon'ny lanitra noho 

ny tany, no hahavon'ny lalako noho ny lalanareo, sy hahavon'ny fihevitro noho ny 

fihevitrareo. Tahaka ny ranonorana  aman'oram-panala milatsaka avy any an-danitra 

ka tsy miverina any , raha tsy efa mahavonto  sy mahalonaka ny tany, sy mampaniry 

ny zavatra mitsiry avy aminy, ka mampahazo voa famafy ny mpamafy, ary hanina ho 

an'ny mpihinana, toy izany ny teniko izay aloaky ny vavako, tsy miverina amiko foana 

izy, fa mahatanteraka izay tiako, sy mahatontosa izay namoahako azy.    
  

IZANY ARY NY TENIN'NY TOMPO 

 

     ANKALAZAO ZANAHARY RAY 

 



Izy nitondra ny vahoakany -Mandrakizay ny fitiavany 

Namakivaky tany efitra- Mandrakizay ny fitiavany  

Ho amin'ilay tanindrazana- Mandrakizay ny fitiavany 

 

Fa ny Ray mahatsiaro antsika- Mandrakizay ny fitiavany 

Izy mijery sy mangoraka -Mandrakizay ny fitiavany 

Izy miaro ny madinika- Mandrakizay ny fitiavany 

 

Ny fahavalo hofongorany- Mandrakizay ny fitiavany 

Ny manan'aina ho fahanany – Mandrakizay ny fitiavany 

Analazao Andriamanitra- Mandrakizay ny fitiavany. 

 

Arehitra indray eo ny Labozia faha-4 

 

VAKITENY IV : (Rom. 6, 3b-11) 

 

G- Maty isika noho ny fahotana, fa noho ny Batemy dia miara-mitsangana amin'i Kristy isika  

ho amin'ny fiainana ka tsy ho faty intsony 
 

Taratasinn'i Md Paoly Apôstoly ho an'ny kristianina tany Roma 
 

   Ry Rahalahy, moa tsy fantatrareo va fa isika rehetra natao Batemy ho amin'ny 

Kristy Jesoa, dia natao Batemy ho amin'ny fahafatesana ? Koa niara-nalevina taminy 

tamin'ny Batemy ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana 

an'ny Kristy  tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny Ray, no handehanantsika 

amin'ny fiainam-baovao koa. Fa raha nampiraisina taminy tamin'ny fakan-tahaka ny 

nahafatesany isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany ; fa fantatsika fa 

ilay olona tranainy toetrantsika dia niara-nofantsihana taminy,mba ho levona ny 

tenan'ny fahotana,ka tsy hanompo ny fahotana intsony isika, satria izay maty dia 

afaka amin'ny fahotana.Ary raha niara-maty tamin'i Krisy isika, dia mino fa hiara-

belona aminy koa ; sady fantatsika fa rahefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsy 

maty intsony, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Satria ny fahafatesana 

moa, dia fahafatesana indray maka ny amin'ny fahotana;fa ny fahavelomany kosa, dia 

fahavelomana ho an'Andriamanitra. Ary aoka ho toy izany koa ianareo no hanao ny 

tenanareo ho toy ny efa maty ny amin'ny fahotana, fa velona kosa ho 

an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesoa. 
 

IZANY ARY NY TENIN'NY TOMPO 

 

RAHA TSY MIARITRA NY FAHORIANA ISIKA 
 

Fiv : Raha tsy miaritra ny fahoriana isika  

Dia tsy hiditra ny Fanjakan'Andriamanitra 

 

1. Tiako ny Tompo satria 

Nihaino ny antsoko nihanta taminy 

Tiako ny Tompo satria 

Tsy mba nanetsi-tadiny 

Tamin'ny andro rehetra niantsoako ny vonjiny 

Tiako e ny Tompo 

 



2. Saron'ny haizina ny aiko 

Latsaka am-bovon'ny fahafatesana 

Tojon'ireo fahoriana 

Velona ny tebiteby 

Indro aho nitady ny Tompo niantso ny Anarany 

Tiako e ny Tompo 

 

3. Tompo ô, vonjeo re ty zaho 

Ny Tompo miantra sy tena marina 

Izy mangoraka antsika 

Aron'ireo olon-tsotra 

Fony aho nalemy dia indro fa nohatanjahany 

Tiako e ny Tompo 

 

Arehitra indray ny Labozia fah-5 . 

 

G- Hiara-hitsangana isika, hihira ny ALELOIA hihobiantsika an'i Jesoa Kristy nitsangan-ko 

velona 

 

ALELOIA, ALELOIA … oie ee ALELOIA 

Velona marina Jesoa Tompo, Resiny ny herin'ny Fahafatesana e - ALELOIA 

Koa mifalia e 

Indro ny Rainy nanandratra Azy nanome Azy ny voninahitra e – ALELOIA 

Koa mifalia e     -ALELOIA 

 

VAKITENY FAHA-5 «  Efa nitsangan-ko velona Izy ary efa mialoha antsika any Galilea 

 

Evanjelin'i Jesoa Kristy Tompontsika nosoratan'i Md Matio (28, 1-10) 

 

   Tamin'ny alin'ny Sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny 

herinandro, dia lasa nitsirika ny fasana Maria Madelena sy ilay Maria anankiray. Ary 

indro nisy horohoron-tany  mafy. Fa nisy Anjelin'ny Tompo anankiray nidina avy tany 

an-danitra tonga teo, nanakodia ny vato dia nipetraka teo amboniny.Namirapiratra 

tahaka ny helatra ny tarehiny, ary fotsy tahaka ny oram-panala ny fitafiany. Ankona 

ny mpianatra nony nahita izany,ka nanjary tahaka ny maty. Dia niteny tamin'ireo 

vehivavy ny  anjely nanao hoe : Aza matahotra ianareo, fantatro fa mitady an'i Jesoa 

izay nofantsihana tamin'ny hazofijaliana ianareo. Tsy ato izy,fa efa nitsangana araka 

izay nolazainy. Avia ka jereo, fa teo ny toerana nametrahana ny Tompo. Mandehana 

haingana milaza amin'ny mpianany  fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro 

hialoha anareo any Galilea izy, any no hahitanareo azy ; izany àry , fa efa nilazako 

ianareo izay. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra no faly 

indrindra, lasa nihazakazaka  hilaza amin'ny mpianatra. Ary indro Jesoa niseho 

taminy nanao hoe :Arahaba. Dia nanatona azy izy ka namihina ny tongony, sy 

niankohoka teo anatrehany.Dia hoy Jesoa taminy:Aza matahotra, fa mandehana 

asaovy mankany Galilea ny rahalahiko, fa any no hahitany ahy. 
 

IZANY ARY NY TENIN'NY TOMPONTSIKA 

DERA ANIE HO ANAO RY KRISTY 

 

FAMPIANARANA KELY MOMBA NY PAKA (vakiana mafy, na dinihana mangina) 
 



 Rahoviana isika no afaka miteny  hoe Paka ny fiainantsika ary inona no hafatra 

apetrany ? 

Afaka miteny isika hoe Paka rahefa miala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, rahefa miala 

amin'ny fanandevozana ho amin'ny fahafahana, rahefa miala amin'ny fankahalana  ho amin'ny 

fitiavana, rahefa miala amin'ny faniriana hamaly faty  ho amin'ny famelan-keloka, rahefa miala 

amin'ny alahelo ho amin'ny hafaliana, rahefa miala amin'ny fireharehana ho amin'ny fanetrentena, 

rahefa miala amin'ny fisaonana ho amin'ny fankalazana, rahefa miala amin'ny fahaketrahana  ho 

amin'ny hafanam-po, rahefa miala amin'ny aretina ho amin'ny fahasalamana,rahefa miala main'ny 

fialonana ho amin'ny fampihavanana, rahefa miala amin'ny fahakiviana ho amin'ny fanantenana, 

rahefa izany dia afaka miteny isika  rehetra hoe Paka ho antsika ity.Satria fambara lehibe 

mampiseho fa ny fitsangan'i Kristy  tamin'ny maty dia efa mandaitra sahady eo amin'ny 

fiainantsika, satria tsy nitsangana ho an'ny tenany ihany izy, fa ho antsika ihany koa. Noho izany dia 

afaka milaza isika fa ny VAOVAO MAHAFALIN'NY PAKA dia tsy very maina na mitondra 

horohoro , fa filazana amintsika fa ho resy ny fahafatesana ary tsy izy no tompon'ny teny farany eo 

amin'ny fiainana.Izay  ilay hafatra lehibe mitondra fanantenana ho an'izao tontolo izao. 

 

  Fa ny PAKA dia hafatra mifono fitiavana ihany koa ! Satria efa nitsangana tamin'ny maty i 

Jesoa Kristy  noho ny antony maro fa tonga olombelona izy ary maty toy ny olombelona. « Lehibe 

ny Ftiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, fa nirahiny ny Zanany Lahitokana mba tsy ho very 

izay rehetra mino Azy fa hanana ny fiainana mandrakizay » (Jo. 3, 16). Tsy misy manam-pitiavana 

lehibe noho izay mahafoy ny ainy  ho an'ny olon-tiany (Jo 15, 13) «  Ny mofo izay homeko dia ny 

nofoko  ho fiaina'izao tontolo izao » (Jo 6, 51) Tsy misy hafa noho izany koa no lazain'i Md 

Paoly miteny hoe: fa ny porofom-pitiavan'Andriamanitra dia ny nanomezany antsika an'i Kristy 

Zanany «  Maty ho antsika izy nefa isika mbola mpanota »(Rm 5, 8) 

 

    Ary farany ny PAKA ihany koa dia hafatra mifono Finoana !  Tsy misy fanehoana ara-

tsiantifika ny Fitsanganan'i Kristy ho velona, tsy misy firaketana na CD, na DVD. Mino isika noho 

ny fijoroan'ireo vavolombelon'ny finoana izay nihaona taminy taorian'ny nahafatesany, niara-

nihinana sy nisotro taminy, niaina tamin'ny herin'ny Fanahiny. Io no nivoaka ny vavan'i Piera ka 

nahafahany nilaza  hoe : »Fa Andriamanitra nanagana azy tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. 

Naneho ny tenany izy tsy tamin'ny olona rehetra, fa tamin'ireo vavolombelona izay efa 

nofidian'Andriamanitar rahateo, dia ho antsika izay niara-nihinana sy nisotro taminy  taorian'ny 

nitsanganany tamin'ny maty. Ka ny finoana an'io fitsanganan-ko velona io no fototry ny 

fanantenana sy ny famonjena antsika : «  Raha miaiky amin'ny vavanao ianao fa Jesoa dia Tompo, 

ary inoanao ao am-ponao fa Andriamanitra nanangana Azy tamin'ny maty, dia ho voavonjy ianao » 

(Rom 10, 9) 

    Md Paoly koa dia nanambara  tamin'ireo kristianina nalaina ny hino ny fitsanganana amin'ny 

maty nanao hoe : «  Maty i Kristy noho ny fahotantsika, araka ny Soratra Masina, nalevina izy ary 

nitsangana, araka ny Soratra Masina. Niseho tamin'i Sefasy izy... Raha tsy nitsangana tamin'ny maty 

i Kristy dia tsy misy fotony ny toriteninay, ary foana ny finoantsika...Raha mametraka ny  

fanantenantsika amin'ity fiainana ity ihany isika, dia ny olombelona no ahazoantsika famindram-po 

fa tsy i Kristy izay nitsangana tamin'ny maty , voaloham-bokatry ny maty rehetra : «  Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fandresenao, aiza ny fanindronanao ? (1Kor. 15).  

 

    Midika inona ho antsika ny fitsanganana amin'ny maty ?  Miasa ho an'ny Paka isika sy ho 

an'ny hafa : miasa ho an'ny fahafahan'izy ireo, ho an'ny finoany, ho an'ny fahasalamany, manolotra 

ny tenantsika ho an'Andriamanitra tanteraka, ho an'ny hafa, miasa ho amin'ny fandalinana ny 

finoany, amim-panantenana sy fitiavana, ary manamafy amin'izy ireo fa ny fahafatesana , ny 

fijaliana,ny fankahalana, ny herisetra, ny fiolonolonana,  ny alahelo sy ny aretina, ny tsimok'aretina 

dia resintsika sy ny manodidina antsika  satria miara-mandresy amin'i Kristy ilay nitsangan-ko 

velona isika noho ny finoana. Amin'izay i Kristy dia tonga  ivon'ny fiainantsika hatrany 

ahafahantsika miteny  toa an'i Md Paoly hoe : «  Miaraka amin'i Kristy, tsy izaho intsony no velona, 



fa i Kristy no velona ato amiko ». Satria ny fahavelomako ara-nofo , dia fahavelomana amin'ny 

finoana ny Zanak'Andriamanitra izay tia ahy sy manolotra ny tenany ho famonjena ahy » (Gal 2, 

20). 

 

Arahina fahanginana kely 

 

FIEKEM-PINOANA :  

 

G-  Niara-nilevina tamin'i Kristy isika tamin'ny Batemy, mba hiara-belona Aminy  any amin'ny 

fiainam-baovao. Izany no antony hanavaozantsika indray eto ny finoantsika, ary atambatry ny 

Fiangonana  manontolo manavao indray ilay fiainantsika ao amin'Andriamanitra  Velona sy 

Marina, sy ny Zanany Jesoa Kristy ary ao amin' Fanahy Masina. 
 

G-  Inoanao ve Andriamanitra Ray mahefa ny zavatra rehetra nahary ny lanitra sy ny 

tany ?  

Inoako tokoa 

G- Inoanao ve Jesoa Kristy, Zanany tokana, Tompontsika, naterak'i Maria Virjiny, 

nijaly sy maty ary nalevina, fa nitsangana tamin'ny maty ary niakatra eo an-

kavanan'ny Ray ?  

Inoako tokoa 

G- Inoanao ve ny Fanahy Masina , ny Fiangonana Masina Katolika, ny fiombonan'ny 

olomasina, ny famelana ny fahotana, ny fitsanganana amin'ny maty, ary ny fiainana 

andrakizay ?  

Inoako tokoa. 
 

RANOMBAVAKA :  

 

  Fampidirana  

G-  Fankalazantsika ny fiainana ity alina ity.  Satria tokoa manko, nandritra izay fotoana 

nampihiboka antsika izay dia niaina tao anatin'ny  tahotry ny areti-mifindra isika (Coronavirus), 

ary niaina tao anatin'ny ranomaso  ny maro  namoy ny havana aman-tsakaiza. Ndeha ary isika  

amin'ny alalan'ity ranombavaka ity, hiaraka amin'i Kristy nitsangan-ko velona hamelona indray 

ny fanantenantsika fa ho avy hamonjy antsika Izy. 
 

  Fiv : Mandrosoa e, mandrosoa ,mandrosoa ao an-tranonay Ianao ry Jesoa ! 
 

1. «  Amin'ny taranakao no hanasoavana ny firenen-drehetra  ambonin'ny tany » 

Jereo am-pitiavana ry Tompo ny olonao manerana an'izao tontolo izao, mijaly noho ny 

« valan'aretina « (Coronavirus), ampio izy ireo hahay handresy ny  zava-tsarotra lalovany, 

omeo ny herinao ireo mpitondra ara-politika  sy ireo mpikaroka ara-tsiantifika mba 

hahaizany mikaroka izay tombotsoa iombonana, hanany saina mahiratra sy tia karokaroka 

ahitany fomba mahomby hiadiana amin 'ity valan'aretina mandripaka olo-maro ity. 

 

2. « Nahoana no mitaraina Amiko ianareo ? Ilazao ny zanak'Israely mba hiainga ». 

Henoy ry Tompo ny tarainan'ny zanakao, tandreneso ny fangatahan'ireo mpitsabo sy ny 

tarainan'ireo mijaly any amin'ny trano fitsaboana sy any amin'ny trano fisotroan-dronono, 

omeo herim-po sy tanjaka ireo rehetra miasa ho an'ny soa iombonana, ary omeo toky ireo 

marary fa ho sitrana. 

 

3. «  Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina » ? 

Tompo ô, tsilovy manokana ny fo ama-panahin'ireo mpikirakira ny ara-toe-karena, ny 



fon'ireo mpampanjana-bola mihoapamapana, ampahafantaro an'ireo mpiray tanindrazana sy 

ny olom-boafidy isan-karazany  izay soa iombonana ahafahana mitandro hatrany ny 

tomotsoan'ny besinimaro. 

 

4. « Fa ny fihevitro, tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo, tsy mba lalako »/ 

Tsilovy ry Tompo ny fon'ireo kristianina rehetra mankalaza ny Paka , sy ireo Jody mifety toy 

izany koa, ny Silamo hiditra amin'ny fifandian-kanina , ary ny olona rehetra tsara sitra-po 

nefa manahy be ihany ny ho ampitso, noho ny vanim-potoana tsy azo antoka, sy ireo rehetra 

manana fanantenana ny tontolo  hihatsara sy ho feno firaisankina tanteraka 

 

5. Mivavaka Aminao koa izahay ry Tompo, ho an'ny fianakavianay manokana  RR, ho an'ny 

mpiray tanana sy ny mpifanolobodirindrina aminay.......ho an'ireo mpampianatra anay.....ho 

an'ny mpanao mofo ….. sy ny mpanagona fako..... 

 

FEHINY :  

      Ry Tomponay nitsangan-ko velona, mba henoy ny vavaka rehetra nasandratray any Aminao  na 

dia mitavozavoza aza indraindray  ny fanambaranay azy. Raiso koa ny ao anatin'ny fonay lalina 

nefa tsy voavokanay  sy ireo rehetra mihidy ao anatin'ny fonay ,nefa Ianao mahalala azy.  

«  Miaraka amin'ireo havanay rehetra izahay, te-hihira mafy sy hikiakiaka  manao hoe : 

 

« Nitsangan-ko velona i Kristy, nitsangan-ko velona marina tokoa Izy ». Amen 

 

  RAINAY ANY AN-DANITRA 

 

FAMARANANA : 

G-  Misaotra Anao izahay ry Andriamanitra Rainay, fa ny fitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty 

no manazava ny fiainanay sy namotika ny fikombonana nisy tao aminay, ary nanokatra anay indray 

ho amin'ny fiainam-baovao ho avy. Hitantana any anie ny Fanahinao ho ao anatin'ny hafalian'ny 

Fitsangana-ko velona ary hahatonga anay ho vavolombelona tena ilainao.Amen 

 

NITSANGAN-KO VELONA I KRISTY ! 

NITSANGAN-KO VELONA MARINA TOKOA IZY ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


