
ALAHADY   FAHA 21  MANDAVANTAONA - A 

 

I KRISTY NO IORENAN’NY FIAINANTSIKA SY NY FAHEFAN’NY EGLIZY 

Ry Kristianina havana, averimberina amintsika matetika amin'izao taonan'ny fandalinam-pinoana 

izao fa isika no Kristy mpiara-belona amin'olona mitondra ny hazavana sy fanasina amin'ireo 

manodidina antsika mba hahafantaran'ny olona fa làlana 

sy  fahamarinana ary fiainana tokoa i Jesoa. Tsy very fa 

manana "répère" amin'ny làlana handehanana sy manana 

ny tanjona amin'ny fivelaran'ny fiainana mifototra amin'ny 

fahamarinana. Nohamafisintsika koa taorian'ny pantekôty 

fa noho ny asan'ny fanahy masina dia isika no Kristy 

mpiara-belona amin'olona. Isaky ny Alahady amin'izao mandavantaona izao dia misy toetra 

asongadin'ireo fampianaran'ny Eglizy mba hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona tokoa.  

Amin'izao Alahady faha 21 mandavantaona izao dia asain'ny Eglizy isika handinika ny fahefana eo 

anivon'ny Eglizy, atao inona ny fahefana  ?  

Mazava ho azy fa ny loharano sy fototry ny fahefana dia i Kristy, amin'ny alalany sy miaraka aminy 

ary ao aminy no mifototra ny fahefana.  Ary ny fahefan'i Kristy no taratra tsy maintsy entina 

manatanteraka izany fahefana izany ao amin'ny Eglizy. Aoka amin'izao Alahady izao hahatsapantsika 

fa ny fahefana ao amin'ny Eglizy dia fanompoana. Izany no mahatonga ny anaran'ny Papa Ray 

masina "serviteur des serviteurs", raha ny fahefana lazain'i Jesoa amin'ny Evanjely dia manana 

fanala hidy ny fanjakan'ny lanitra tsy hoe fahefana entina hanaovana herisetra, hanilikilihana ny hafa 

na hanapotehana ny madinika na hamoretana sanatria izany, tsy izany no antony ilazan'i Jesoa an'i 

Piera ao amin'ny Evanjelin'i Md Matio io. 

Vakiteny I : Iz. 22, 19-23 

Tononkira : Salamo 137 

Vakiteny II : Rôm. 11, 33-36 

Evanjely : Mt. 16, 13-20 



Apetrany amintsika koa io fanontaniana io : ataon'olona ho iza moa ny zanak'olona ? 

Novakiantsika ny evanjely androany Alahady faha 21 izao tamin'ny fankalazana ny fetin'i Md Piera sy 

Paoly, manontany antsika i Jesoa androany : iza marina izy amintsika ? 

Namaly i Piera nisolo tena ireo mpianatra sy misolo antsika ihany koa, ny fiekem-pinoana nataon'i 

Piera io dia fiekem-pinoana  ho antsika ihany koa : "Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra" izay midika 

fa izy no Kristy velona eo anivontsika, mpiara-belona amintsika. 

 Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana ary izany no alalinintsika, ilay finoana an'i Jesoa 

velona, tsy Jesoa tantara na soratra fa Jesoa  eo anivontsika nandresy ny fahatesana i Kristy 

zanak'Andriamanitra. Tsy firian-kevitra no mandrafitra ny finoantsika fa i Jesoa velona mpiara- 

belona amintsika nahafoy ny ainy ho antsika.  "Namaly i Simôna Piera ka nanao hoe: “Ianao no 

Kristy Zanak’Andriamanitra velona”. Dia namaly i Jesoa ka nanao taminy hoe: “Sambatra ianao, ry 

Simôna zanak’i Joany, fa tsy ny nofo aman-dra no nanambara izany taminao, fa ny Raiko izay any 

an-danitra.  

Fanomezana avy amin'Andriamantira no  hahafantarantsika fa i Jesoa no eo anivontsika kanefa isika 

koa tsy maintsy mamaly sy miaiky ny fisiany eo anivontsika ary izany no hasambarana.  

Tadidintsika fa raha nilaza i Tomà tamin'i Jesoa hoe "Tompoko sy Andriamanitro"  raha nahita an'i 

Jesoa tafatsanga-ko velona dia hoy Jesoa taminy "Sambatra ianao ry Tomà nahita fa nino, sambatra 

kokoa izay tsy nahita ka mino" izany no fahasambarana, ny finoana no tena mitondra ny 

hasambarana. 

Maro no azo lazaina mikasika ny Evanjely androany izay manambara ny fiekem-pinoana fa ny tian'i 

Jesoa dia ny hahamatotra tsara ny finoantsika 

Ary Izaho milaza aminao fa ianao no Piera (vatolampy) "   Vato ka azo atokisana, azo hanorenana ka 

tsy azo hozongozonina ny finoantsika na dia maro ny mety hanakorontana ny fiainantsika 

andavanandro izay azo lazaina fa vato satria miorina amin'i Kristy. Averimberintsika matetika fa tsy 

taranaka mpandrava fa mpanorina isika. 

"Ary eo ambonin’izany vatolampy izany no hanorenako ny Egliziko, ary ny vavahadin’ny afobe tsy 

haharesy azy" 

Fantaro àry fa tsy hoe Eglizy trano fotsiny fa Eglizy olona hahorintsika ary izany ny dikany hoe " 

"Homeko anao ny fanalahidin’ny fanjakan’ny lanitra, ka izay rehetra hofehezinao ety an-tany dia ho 

voafehy koa any an-danitra, ary izay rehetra hovahanao ety an-tany, dia ho voavaha koa any an-

danitra”   

Ny fiainantsika andavanandro io no fototra satria mifototra sy mivahatra amin'ny finoana izany hoe  

fampitrahofana ny finoana sy  ny fiainana andavanandro Raha vitantsika izay dia izany no 

fanorenana ilay Eglizy olona, Eglizy vavolombelona, Eglizy olona mino mifototra amin'ny fandalinam-

pinoana, Eglizy manompo, Eglizy mandray an-tànana ka na mafy ny rivotra etsy sy eroa dia afaka 

mijoro hatrany isika ary mitondra fanantenana sy aim-baovao, hery manosika amin'ny fivoarana 

tena izy eo amin'ny fiainana andavanandro. 



Izany koa no tian'ny vakiteny roa mialoha ny Evanjely androany ampianarina antsika mba  

hahafahantsika miroso hatrany amin'ny lalindalina kokoa amin'ny maha zanak'Andriamanitra 

antsika izany. 

 

Ry Jesoa Tompo o, tsy menatra ny finoaka aho ary manome hasina ny finoako mba hanomezanao 

fahamasinana ahy sy ny finoako Isika no Piera amin'izao vanim-potoana iainantsika izao.  

Katolika isika ka amin'izao andro hamakiantsika manokana ny Evanjely milaza ny fanekem-pinoan'i 

Piera, aoka isika hahatsiaro manokana ny dimbin'i Piera dia ny Papa Ray masina izay mitarika antsika 

amin'ny fianana maha Katolika, zanak'Andriamantira antsika izany ary hivavaka koa isika mba tsy ho 

menatra ny finoantsika, tsy ho menatra ny maha Katolika antsika isika. 

 

Ry Jesoa Tompo ô , enga anie ny Fanahy Masina hanampy ireo mpitondra ny Eglizinao ankehitriny sy 

ho avy hahafahan'izy ireo hitari-dàlana hatrany anay ho Kristy mpiara-belona eo amin'ny 

manodidina anay 

Ampio izahay ry Jesoa mba hanana finoana mari-pototra tokoa ka ho vatolampy hanorenana ny 

Eglizy olona, izahay anie no vato handrafitra an'izany Eglizy izany ka i Kristy no vato fototra ka ny 

Apostoly no vato fehizoro iorenan'izany Eglizy izany. Samy ho sahy handray an-tànana ny Eglizy 

izahay na ara-nofo na ara-tsaina na ara-batana ary ho vonona izahay hikolokolo  ny tranobe 

iombonana araky ny fihaninana nataonay niaraka tamin'ny tanora tamin'ny fankalazana ny JMJ teto 

amin'ny diosezinay satria ianao nilaza fa sambatra ny malemy fanahy fa izy no handova ny tany. 

Hanatsara ny tranobe iombonana izahay ary io no entinay mitondra ny hafatray eo amin'ny 

fiainanay andavanandro. Amen 
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