
 

TORITENY -   ALAHADY faha-22 TSOTRA  - TAONA D 

 

Izay manandra-tena no haetry,  

ary izay manetry tena no hasandratra. 

Ry kristianina havana, raha tamin'ny Alahady lasa teo natintraterin'i Kristy amintsika fa tsy maintsy 

miditra amin'ny varavarana hety isika raha te-hiditra amin'ny fianakaviamben'Andriamanitra, ho 

olo araiky ao amin'Andriamanitra. Izay safidy izay no ambaran'i Jesoa amin'izay varavarana hety tsy 

maintsy hidirantsika izay. Mila toetra manokana 

izany hahatonga atsika ho olo araiky ao amin'ny 

Trinité masina. Izany koa ry Kristianina havana 

amin'izao Alahady faha-22 mandavantaona izao ny 

votoatin'ireo tenin'Andriamanitra izay halalinintsika 

fa indrindra moa anatin'ny mandavantaona 

fandalinam-pinoana isika izao. Tsy inona ary ny 

toetra fototra tsy maintsy ananantsika ary 

hitantsika taratra amin'ireo izay nivelona an'izay hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana 
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andavanandro izany  izay tsy mora satria tsy mifanaraka amin'ny fahendren'izao tontolo izao dia 

ny FANENTRENTENA. Io no votoatin'ireo vakiteny aroson'ny Eglizy androany.  

 

Ny vakiteny voalohany ao amin'ny bokin'ny Siraka milaza toy izao ; 

 "Ataovy amin-kalemem-panahy ny asanao, dia ho tian’ny olona izay ankasitrahin’Andriamanitra 

ianao. Araka ny fisondrotanao, no aoka hietrenao tena, dia hahita sitraka amin’Andriamanitra 

ianao"  

Izany tokoa ry Kristianina havana arakaraky ny andraikitrao eo anivon'ny Eglizy sy ny fiaraha-

monina no anetrenao tena satria tsy fitadiavana voninahitra ny andraikitra sy ny adidy fa 

fanompoana ary dia izay no làlana hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no nataon'i 

Jesoa raha alohan'ny hiala teto an-tany izy mba ho fantatr'ireo mpianany tsara fa izay no tena 

làlan'ny fiainana hazahoana ny fiombonana aminy. Izy izay Andriamanitra nefa nanao 

tsinontsinona ny maha Andriamanitra azy izay, nanaiky nanetry tena izy ka nanasa ny tongotr'ireo 

mpianany ka hoy izy : "Izay hitanareo nataoko taminareo no aoka hataonareo samy ianareo koa". 

Io no tena fitiavana, io no tena fiombonana marina, tsy amin'ny alalan'ny fireharehana, na 

avonavona na fialonana na isika mipoerapoera no hahafahantsika miombona aminy.  

Ny fahendren'izao tontolo izao no mampianatra atsika ny fireharehana fa ho an'ny 

zanak'Andriamanitra, ny mpanara-dia an'i Kristy dia ny fanentrentena no làlana tian'i Kristy 

ambara amintsika. Izay no fampianarana fototra ao amin'ny Evanjely anio ary dia naka ohatra i 

Jesoa amin'ny hoe nisy fakamparam-bady : hitantsika amin'ny fiainana andavanandro na ny 

fahendren'izao tontolo izao dia matetika mitady ny toerana voalohany sy ambony dia ambony isika 

ary hitantsika ny vokatr'izay amin'izao fiaraha-monina misy atsika izao, mifanapotika, mifanaratsy, 

mifampialona, mifandripaka. Tena loza ny vokany dia ny hery setra misy eo amin'ny fiainantsika. 

Ny loharanon'izay moa dia ny vola, marina fa hozatry ny fiainana ny vola fa tsy izy no loharanon'ny 

fiainana, raha izy no loharano dia mitady ny voninahitra mandrakariva isika ary dia fantantsika fa 

izay no mahatonga atsika manilikilika. Rehefa manilikilika dia mampiasa hery setra.  

 

Ry Kristianina havana, raha tiantsika ny hahita ny fiadanana, ny tena fihavanana marina dia  

atoron'i Jesoa amintsika ary fa amin'ny alalan'ny fanetrentena no hahafahantsika miombona 

aminy sy hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa izay manandran-tena dia hahetry, izay 

manetry tena no hasandratra izay mahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra ho tena 

mpiombona anjara amin'i Kristy isika, izay misy an'i Kristy tokoa no misy atsika amin'izay.  

Izany koa no ambaran'ny vakiteny faharoa izay mananatra atsika fa tsy firain-kevitra na sary 

mahatonga atsika hanompo sampy no atonintsika amin'y alalan'ny fanetrentena izany fa i Kristy 

izay velona eto anivontsika no atomintsika sy iainantsika ary amin'ny alalany sy miaraka aminy no 

hazoantsika ny tena fiadanana. 

Ry Kristianina havana, aoka ny fanetrentena sy halemem-panahy no hianarantsika ao amin'i 

Kristy izany hoe manatanteraka azy eo amin'ny fiainantsika. Amin'izao Alahady izao, asondroty 

eo amin'i Kristy koa ny fo amam-panahintsika mba samy hiezaka hanana an'izany halemem-

panahy sy fanetrentena izany isika.  

 



Hivavaka manokana ho an'ireo mpitondra sy ny manam-pahefana fa ny fitondrana sy ny fahefana 

ho entina hanompo satria tsy afaka hanompo na oviana na oviana raha tsy ao anatin'ny 

fanetrentena sy fahalemem-panahy. 

 

Ry Jesoa Kristy Tompo ô, ampianaro tokoa izahay mba hanana an'izay fanetrentena izay mba tsy 

hikatsaka ny soa ho an'ny tena fotsiny noho ny fitiavan-tena fa hikatsaka mandrakariva ny soa 

iombonana. Ampio izahay tsy hitady izay toerana ambony fa hitady ny toerana hanompoana no 

aoka ho katsahinay. Enga anie izahay ho vonona hifanompo eo amin'ny fiainanay andavanandro ka 

hikatsaka izahay mahasoa ary dia ho vonona araky ny fampianaran'ny Papa François hiara hiosona 

amin'ireo madinika sy mahantra. Tsy hifidy olona hosoavina sy hampiana fa ireo izay olona mila 

fanampiana no tsy maintsy atominay indrindra. Ampio izahay hahay hampitraotra ny finoana sy ny 

fiainana andavanandro amin'ny alalan'ny fanetrentena sy halemem-panahy ka ho tena mpianatrao 

tokoa izahay ry Jesoa ka amin'izay izahay ho anisan'ny fianakaviamben'Andriamanitra, ho olo 

araiky ao aminao. Amen 
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