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Nijoro teo amin'ny havoana be 
tabataba ilay Ramatoa,
ny masony malahelo
nijery ny zava-nitranga
nahatsiravina.  Maty
ny zanany lahy.
I Maria no reniny,
ary nijoro teo
akaikin'ny toerana
namantsihana
an'i Jesosy
tamin'ny hazo
fijaliana izy.



Ahoana no 
nitrangan'izany
rehetra izany?
Ahoana no
ahafahan'I
Jesosy
mamarana
fiainana mahafinaritra toy
izany amin'ny fomba
mahatsiravina toy izany? 



Ahoana no 
ahafahan'Andriamanitra
mamela ny Zanany
hombo amin'ny
hazofijaliana
mba ho faty
eo? Moa ve Jesosy
nanao fahadisoana
momba ny hoe iza Izy? 
Tsy nahomby ve
Andriamanitra?



Tsia! Tsy diso Andriamanitra. 
Tsy nanao hadisoana i Jesosy.  
Fantatr'i Jesosy foana fa 
hovonoin'ny olona ratsy fanahy
Izy. Na dia zazakely aza i
Jesosy, dia nisy lehilahy
antitra iray nantsoina hoe 
Simeona nilaza tamin'i
Maria fa miandry alahelo izy.



Andro vitsy talohan'ny
namonoana an'i Jesosy dia
nisy vehivavy tonga nanidina
menaka manitra tamin'ny tongony. 



"Mandany vola izy", hoy
ny fitarainan'ny mpianatra.
"Asa tsara no vitany", hoy i Jesosy.
"Nataony tamin'ny fandevenana ahy izany." 
Teny hafahafa re izany!



Taorian'izany, Jodasy, iray tamin'ny
mpianatr'i Jesosy roa ambin'ny folo
lahy, dia nanaiky hamadika an'i
Jesosy amin'ny lohan'ny
mpisorona amin'ny
sekely volafotsy 30.



Tamin'ny andro firavoravoan'ny
Paska jiosy dia niara-nisakafo
farany tamin'ny mpianany i Jesoa. 
Nolazainy tamin'izy ireo zavatra
mahafinaritra momba
an'Andriamanitra sy
ny fampanantenany
ho an'ireo
izay tia azy. 



Avy eo Jesosy dia nanome mofo
sy kaopy iray mba hozarain'izy
ireo. Natao hampahatsiahivana
azy ireo fa ny vatana sy ny ran'i
Jesosy dia nomena mba
hahazoana famelana ny fahotana.



Avy eo dia nilaza tamin'ny sakaizany i Jesosy fa 
hamadika azy Izy, ary handositra izy ireo. "Tsy
handositra aho," hoy i Peter nanitrikitrika. "Dieny
tsy mbola misy akoho maneno, dia handà Ahy
intelo ianao", hoy Jesosy.



Ny alin'iny ihany dia
nandeha nivavaka tao
amin'ny Sahan'i
Getsemane i Jesoa. 
Natory ireo mpianatra
izay niaraka taminy. 
"Raiko ô," hoy Jesosy
nivavaka, "... Avelao hiala
amiko ity kapoaka ity; 
kanefa aoka tsy ny
sitrapoko anie no hatao, 
fa ny Anao."



Nisy vahoaka marobe tonga tampoka nankao
amin'ny zaridaina, notarihin'i Jodasy. Tsy
nanohitra Jesosy fa notapahin'i Petera ny
sofin'ny lehilahy iray. Nangina
tamim-pahanginana Jesosy
ny sofin'ilay lehilahy ary
nositraniny. Fantatr'I
Jesosy fa anisan'ny
sitrapon'Andriamanitra
ny fisamborana azy.



Nentin'ireo vahoaka tao amin'ny tranon'ny
mpisoronabe i Jesosy.  Tao no nilazan'ny mpitondra
jiosy fa tokony ho faty
Jesosy. Teo akaiky teo
dia nijoro teo anilan'ny
afon'ireo mpanompo
i Piera ary nijery. 



Intelo dia nibanjina an'i Piera ny olona ary nilaza
hoe: "Niaraka tamin'i Jesosy ianao!"  Intelo i Petera
no nandà izany, araka ny
nolazain'i Jesosy fa 
tsy hataony.  Nanozona
sy nianiana mihitsy
aza i Peter.



Tamin'izay fotoana izay dia
nisy akoho naneno. Tahaka
ny feon'Andriamanitra tamin'I
Petera izany. Nahatsiaro ny
tenin'i Jesosy izy, ka nitomany mafy.



Nialantsiny koa i Jodasy. Fantany
fa tsy meloka tamin'ny fahotana na
heloka bevava Jesosy. Nentin'i
Jodasy ireo farantsa volafotsy
30, saingy tsy nety nandray
izany ny pretra.



Natsipin'i Jodasy ny
vola, dia lasa izy ary
nananton-tena.



Nentin'ireo mpisorona teo alohan'i
Pilato, governora romana. Hoy 
Pilato: "Tsy hitako izay helok'ity
Lehilahy ity." Fa ny vahoaka
nitomany foana hoe:

"Homboy amin'ny
hazofijaliana Izy! 

Homboy amin'ny
hazofijaliana Izy!"



Nanaiky ihany i Pilato tamin'ny farany
ary nanameloka an'i Jesosy ho faty
teo amin'ny hazo fijaliana. 
Nokapohin'ny miaramila i Jesosy, 
nororany ny tavany, nokaravasiny Izy. 



Ary nanao satro-boninahitra
masiaka tamin'ny tsilo maranitra
lava izy ireo ary nanindry izany
tamin'ny lohany. Avy eo dia
nofantsihan'izy ireo tamin'ny hazo
fijaliana Izy mba ho faty.



Fantatr'i Jesosy foana fa ho faty toy izany izy. 
Fantany koa fa ny fahafatesany dia hitondra
famelan-keloka ho an'ny mpanota izay matoky azy. 
Nisy jiolahy roa nohomboana
tamin'ny hazo fijaliana teo
anilan'i Jesosy. Ny iray
nino an'i Jesosy - ary lasa
nankany amin'ny Paradisa.
Ny iray kosa tsy nanao.



Rehefa avy nijaly nandritra ny
ora maro i Jesosy dia nilaza
hoe: "Vita", ary maty.
Ny asany dia vita.
Nalevin'ny namana
tao am-pasana tsy
miankina izy.



Avy eo ny miaramila romana
dia nanisy tombo-kase
sy niambina ny fasana. 
Ankehitriny tsy nisy
afaka niditra –
na nivoaka.



Raha teo no nifarana ny
tantara, mampalahelo
tokoa izany. Fa nanao
zavatra mahafinaritra
Andriamanitra.
Jesosy tsy
nijanona ho faty!



Ny marainan'ny andro voalohany
tamin'ny herinandro dia nahita
ny sasany tamin'ny
mpianatr'i Jesosy
nanakodia ny vato
hiala ny fasana.
Rehefa nijery tao
anaty izy ireo

dia tsy teo intsony
i Jesosy.



Nisy vehivavy iray nijanona, nitomany
teo am-pasana. Niseho taminy i
Jesosy! Niverina tamim-pifaliana
izy ka nilaza tamin'ny mpianatra
hafa. "Velona i JESOSY!
Niverina niverina avy tany
amin'ny maty i JESOSY!"



Fotoana fohy taorian'izay dia nankeo amin'ny
mpianatra i Jesosy ary nasehony azy ireo ny
tanany misy fantsika. Marina izany. JESOSY 

velona indray! Namela ny helok'i Piera izy
tamin'ny fandavany azy, ary nilaza tamin'ny

mpianany izy mba hilaza amin'ny
olona momba azy. Avy eo dia niverina tany

an-danitra izay nihaviany Izy.



Ny Paka voalohany

Tantara iray avy amin'ny Tenin'Andriamanitra,
ny Baiboly,

dia hita ao amin'ny

Matio 26-28, Lio 22-24, Jaona 13-21

"Ny fidirana amin'ny Teninao dia manome
fahazavana."  Salamo 119:130



Tapitra



Ity tantara ao amin'ny Baiboly ity dia milaza amintsika
momba ilay Andriamanitra mahafinaritra antsika izay
nahary antsika sy izay maniry anao hahafantatra azy.

Fantatr'Andriamanitra fa nanao zavatra ratsy isika, izay
nantsoiny hoe ota. Ny fanasaziana ny ota dia ny

fahafatesana, fa Andriamanitra tia anao fatratra ka
naniraka ny Zanany lahitokana Jesosy ho faty teo

amin'ny Hazo fijaliana ka ho voasazy noho ny helokao. 
Avy eo Jesosy dia velona indray ary nody tany an-

danitra! Raha mino an'i Jesosy ianao ka mangataka
aminy hamela ny helokao dia hataony izany! Ho avy
Izy ka honina ao aminao izao, ary hiara-hiaina Aminy

mandrakizay ianao.



Raha mino ianao fa marina izany dia lazao
amin'Andriamanitra hoe:

Jesosy malala, mino aho fa Andriamanitra ianao, ary
tonga olona maty noho ny fahotako ary velona indray

ianao izao. Miangavy anao hiditra amin'ny fiainako ary
mamela ny heloko, mba hahazoako fiainana vaovao

dieny izao, ary indray andro any hiaraka aminao
mandrakizay.  Ampio aho hankatò anao ary hiaina ho 

anao tahaka ny zanakao. Amena.

Vakio ny Baiboly ary miresaha amin'Andriamanitra
isan'andro! Jaona 3:16
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