
Fampisehoana ny Taom-Piangonana Fito 
Toko Fahafito.

Ny Taom-piangonana Saridisy

Apokalipsy 3:1-6

“Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Sardisy: Izao no lazain'ilay manana ny 
Fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito: Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho 
velona ianao, kanjo maty ihany. Miambena, ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty; 
fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitro. Dia tsarovy ny amin'ny 
nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha. Koa raha tsy hiambina 
ianao, dia ho tonga toy ny fihavin'ny mpangalatra Aho, ka tsy ho fantatrao izay ora 
hihaviako aminao. Kanefa misy olona vitsy atỳ aminao atỳ Sardisy izay tsy nandoto ny 
fitafiany; ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria miendrika Izy. Izay 
maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny 
bokin'ny fiainana tokoa Aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny Raiko sy eo 
anatrehan'ny anjeliny. Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny 
fiangonana.”

SARDISY.
Sardisy  no  renivohitry  Lidia  fahiny. Niala  teo  ampelatanan'ireo  mpanjaka  Lydiana nankany  amin’ny
Persiana ary avy eo dia Aleksandra Lehibe. Noroahin’i Antiokosa Lehibe izy. Ny mpanjakan'i Pergamosy
no nandimby ny fanjakana alohan’ny nandraisan’ny Romana azy. Tamin'ny andron'i Tiberio dia ravan’ny
horohoron-tany sy fahoriana izy. Ankehitriny dia korontam-bato sisa ary tsy misy monina.

Ity tanàna ity dia  nisy fotoana tena nanan-danja ara-barotra.  Pliny dia  nanambara fa niforona tao ny
fahaiza-miasa  amin’ny volon'ondry.  Tao  no  foiben'ny asa  amin’ny volon'ondry  sy  ny  fanenomana
karipetra.  Nanana  volafotsy sy  volamena betsaka  izy tao  aminy,  ary voalaza ihany koa fa ny vola
madinika volamena dia tao no narendrika voalohany. Tao koa dia nisy tsenan’ andevo. 

Ny fivavahana tao amin'ity tanàna ity dia ny fivavahan’ny andriambavy Cybele izay tsy madio. Ny sisa
tavela goavana tamin’ny tempoly dia mety mbola ho hita.

Ho  tsaroanareo  fa tao ao  amin'ny  vanim-potoana  Pergamosy  dia  nolazaiko  fa  ny  fihevitry  ny
Babyloniana ny amin’ny hoe "reny sy zanaka" fantatra amin’ny hoe Semiramis sy Ninus no lasa Cybele
sy Deoius tany Asia. Ireo toetra roa  miraikitra amin’izy roa ireo dia tena mahaliana tokoa rehefa jerena
akaiky.
Izy no andriamanitra masoandro ; izy no andriamani-bavy volana.
Izy no tompon'ny lanitra; izy ny mpanjakavavin'ny lanitra .
Izy ilay mpanambara fahatsarana sy ny fahamarinana; izy ny fahalemem-panahy sy famindram-po. Izy 
ilay mpanelanelana; izy no mpanelanelana.



Izy manana ny lakile izay manokatra sy manidy ny vavahadin'ny tontolo tsy hita; ary izy manana lakile 
mitovy, ka manao toy izany koa.
Izy ilay mpitsara ny maty; izy, toy ilay nitsangana teo anilany.
Izy ilay maty, nitsangana ary niakatra tany an-danitra; izy nentin’ny zanaka ara-batana tany. 

Ary ao Roma izany andriamanitra izany dia nomena ny anaram-boninahitra ny Tompontsika; izy no ilay
antsoina hoe Zanak'Andriamanitra raha izy no antsoina hoe ny renin'Andriamanitra.

Ary izany no hitantsika  teo amin’ireo taona roa hafa, izay ny hevitry ny hoe  'reny sy ny zanaka' dia
naka ampahany lehibe toy izany. Fa ankehitriny jereonareo fa tahaka ny tany Babylona, ny fivavahana
amin’ny zanaka dia nanjary very nohon’ny ny fivavahana amin’ilay reny, ara-bakiteny dia nanomboka
naka  ny  toeran'ny  zanaka izy.  Hitantsika  amin'ity  vanim-potoana  ity,  fa  ny  fanompoan-tsampin’ny
Sardisy dia ny fivavahana tamin’ ny vehivavy. Izany dia Cybele irery ihany, fa tsy Cybele sy Deoius.
Ny reniny ara-bakiteny no naka ny toeran’ny Zanaka,  mitafy ny fahamendrehan' Andriamanitra.  Ny
nilain’ny olona rehetra dia ny nandeha tamin’ny anaram-boninahiny isan-karazany, ary mahatsiaro ireo
endrika mahafinaritra nomen’ny Romana an’i Maria ahafantarana ny nipoiran’ny fivavahana amin’ity
vanim-potoana ity.

Zavatra roa tena nahataitra ahy tamin-kery raha nahita izany fivavahana tamin'i Cybele izany aho. Ny iray
dia izy nanana ny fanalahidy tahaka an’i Janus,  izay nanome azy ny   fahefana  mitovy amin’i Janus,
(fanalahidin'ny  lanitra  sy  ny  tany  ary  ny  zava-miafina),  ary  ny  zava-misy  ny amin’ny  fivelesan’ny
mpivavaka  ny  tenany amin’ny  karavasy mandra-pivoadrà  ny  tenany,  izay  zavatra  ataon’ny  Katolika
amin'izao fotoana izao izay heveriny fa mijaly tahaka ny Tompo izy ireo.

Ny  fahafantarana  fa  ity  no  vanim-potoana voalohany nisarahana tamin'ny  papaly  Roma  izay  tena
niroborobo, azo antoka fa nahatonga ny Jezebela mpaminanivavy nanamafy orina sy namaritra ny foto-
pampianarana Mariolatria  tamin’ny fanoherana ara-kevitra tamin’ny Protestanta izay nandà ny anjarany
na inona na inona ao amin'ny drafitry ny famonjena ankoatran’ny fitiavan’Andriamanitra azy   toy ny
virijina voafidy mba hitondra ny Zazakely.  Rehefa  nataon’i  Luther namirapiratra ny fampianarana ny
fanamarinana amin’ ny finoana dia nanao ny asa izy ireo, fivavahana sy ny fomba  hafa tsy  araka ny
Soratra Masina. Ary ireo Kristianina afaka dia nanome voninahitra ny Zanaka, ny Katolika Romana dia
nampitombo ny fivavahana tamin’i Maria hatramin'ny  (fanoherana ireo mpandalina teolojia avo lenta
Romana) taonjato faharoa-polo. Papa Pie no nanandratra ara-bakiteny an’i Maria ho amin’ny voninahitra
tao amin'ny vatana nitsangana tamin'ny maty. Izany foto-pampianarana izany dia tena avy any Babylona,
ny anankiray tamin'ny zanaka nitondra ny reniny ara-batana any an-danitra.

Tsy mahagaga raha io vanim-potoaana fahadimy io dia mandeha tsara miaraka amin'ireo taona hafa ary
hanao izany mandra- piafaràny ao amin'ny farihy mirehitr’afo izay misy ilay vehivavy janga sy ny zanany
vonoina ao amin'ny fahafatesana faharoa. Izay ilay izy, Mariolatria, ny fivavahana tamin'i Cybele. Ary
koa,  moa fantatrareo va fa i Cybele no Astarta  naha-mpisorona vavy an’i  Jezebela  ka nahatonga ny
Israely ho solafaka noho ny fombam-pivavahana nentiny? Eny, izany izy ao amin'ny Baiboly.

NY  VANIM-POTANA
Ny Saridisy na ny tao piangonana fahadimy dia nahatratra hatramin’ny 1520 –1750. 
Io dia antsoina mandrakariva hoe, vanim-potoanan’ny fanavaozana Protestanta.

NY  IRAKA
Ny iraka amin’ity vanim-potoana ity no be mpahalala indrindra tamin’ny vanim-potoana rehetra. Izy no 
Martin Luther. Martin Luther dia tena manam-pahaizana manana toetra malemy fanahy. Izy dia nianatra 



ny ho mpisolovava, ary ny aretina naharitra nahafaty ny namany akaiky azy no nahatonga azy hifantoka 
bebe kokoa ny amin’ny fiainana ara-panahy. Niditra tao amin’ny relijiozy Augustinian tao Erfurt izy 
tamin'ny taona 1505. Tao no nianarany filozofia ary koa ny Tenin'Andriamanitra.

Niaina tamin’ny fibebahana mafy izy, fa ny fihetsika  ivelany rehetra tsy afaka nanaisotra ny fahatsapany
ny fahotany. Hoy izy hoe: "Nampijaly ny tenako ho faty aho mba hihavana amin'Andriamanitra, kanefa
dia ao amin'ny maizina aho ka tsy nahita izany." Ny vikera jeneraly tao amin’ny nisy azy, Staupitz  dia
nanampy azy  hahafantatra  fa ny famonjena dia tsy maintsy avy amin’ny fahalalana ao anaty, fa tsy ny
fombafomba. Tamin’izany fampaherezana izany, dia nitady an'Andriamanitra lalindalina kokoa izy. Taty
aoriana dia lasa mompera izy. Kanefa mbola tsy voavonjy izy.

Lasa mpianatra nazoto nandalina ny Teny sy ny asa teolojika lehibe nisy izy. Nilaina izy mba hampianatra
sy hitory  nohon’ny halalin'ny fahalalana sy ny fahatsoram-po lehibe nanany. Mba hanatanterahana ny
voady  izay  nataony  dia  nandeha tany Roma izy.  Tao no nahitany ny maha zava-poana  ny asan’ny
fiangonana voalaza fa mitondra famonjena, ary ny Teny'Andriamanitra tonga tao am-pony dia ny hie: "Ny
marina no ho velona amin'ny finoana."

Tamin'izy niverina nody, ny fahamarinana araka ny filazantsara an’io Soratra Masina io dia nampiasa ny
sainy,  ary  afaka  tamin'ny  fahotana  izy  sy  nateraka  ho  amin'ny  fanjakan'Andriamanitra.  Tsy  ela
taorian’izany dia  nasandratra  ho  Dokotera  ny  momba an’andriamanitra izy (Doctor  of  Divinity) ary
voatendry,  "mba hanokana ny fiainany manontolo handalina  amim-pahatokiana  sy hiaro ny Soratra
Masina." Izany no nataony,  ary vokatr’izany ny fony sy ny fon'ny olona nanodidina azy dia raikitra
tanteraka teo amin’ny fahamarinana  ao  amin'ny Tenin'Andriamanitra. Tsy ela  ny Teny dia  nanohitra
ampahibemaso ny fanararaotan’ny  fanekem-pinoan’ny fiangonana sy  foto-pampianarana.

Noho izany  rehefa lasa papa Leo X, ary John Tetzel nivarotra fanelanelanana amin’ny  ota, tsy nanana
safidy hafa Luther,  afatsy ny nitsangana nanohitra ity fampianarana manohitra ny Soratra Masina ity.
Tamin’ny  voalohany  dia  noteneniny  mafy  avy  eo  amin'ny  polpitra  hanoherana  azy,  ary  avy  eo  dia
nanoratra ilay boky kely malaza 95 izy, izay tamin’ny 31 Oktobra, 1517 no namantsihany azy ireo teo
amin'ny varavaran'ny Fiangonana Castle Church.

Tao anatin'ny fotoana fohy i Alemana dia  nirehitra ary ny fanavaozana nisy teo. Ary aoka hotsarovana fa
tsy Martin Luther irery ihany no nanohitra ny Eglizy Katolika. Izy dia iray tamin'ny maro. Ny hafa kosa
efa nandà ny hery ara-nofo nomena ny papa sy ny hery ara-panahy, ary na dia teo anivon’ny papa aza dia
nisy fanovana kely vonjimaika. Eny, nisy maro hafa tokoa nanangana adihevitra, fa ny an’ i  Luther, ny
fotoanan’Andriamanitra dia  masaka hanaovana hetsika,  ary izany no ho fiantombohan'ny famerenana
amin'ny laoniny ny fiangonana ho amin'ny firotsahan'ny Fanahy Masina  tatỳ aoriana.

Ary Martin Luther dia  Kristiana   feno ny Fanahy mora tafintohina.- Kristianina. Izy dia azo antoka fa
lehilahin’ny Teny fa tsy nanana fitiavana nandalina fontsiny ihany izy, fa nanao izay mba handraisan’ny
rehetra, mba ho velona amin’izany ny rehetra. Nadikany ny Testamenta Vaovao ary nomeny ny olona.
Izany asa mafy izany dia nataony, nanitsy  andinin-teny mihotra ny indroa-polo. Naka vondrona manam-
pahaizana Hebreo izy izay Jiosy niaraka nandika ny Testamenta Taloha taminy.

Mbola teo amin’io asa goavan’i  Luther io no nitoeran’ny asan’ny Soratra Masina nifandimby rehetra
nifandimby tany Alemana. Izy  dia mpitory teny sy mpampianatra ny Teny mahery,  ary nanizingizina
indrindra tao amin'ny taona voalohan’ny vahoaka ambony, (public eminence) fa ny Teny no hany fepetra
tokana. Noho izany dia manohitra ny asa ho toy ny fitaovam-pamonjena izy sy ny batisa ho toy ny fomba
fiterahana indray.  Nampianatra  ny fanelanelanan’i Kristy izy fa-tsy ny olona,dia  tahaka  ny tany am-



boalohany tamin’ ny hevitra  Pentekotista. Izy dia olona tia vavaka be sy nianatra ary nahatsapa fa araka
ny haben’ny asa ataony,  dia  maharary  azy  ny  fahateren'ny  fotoana,  ny  haben’ny  fotoana  omeny
an'Andriamanitra amin'ny vavaka mba hahazoany vokatra mahafa-po azo antoka. Fantany  ny atao hoe
miady amin'ny  devoly  ary  voalaza  fa  indray  andro Satana nipoitra  taminy, ary  notorahiny  tamin’ny
ranomainty, nandidy azy handeha. Fotoana iray hafa, nisy mafana fo tafahoatra roa nanatona azy mba
hahatonga azy mba hiaraka amin'izy ireo mba handroaka ny pretra rehetra sy ny Baiboly. Fantany ny
Fanahy tao anatin'izy ireo, ka dia noroahiny ireo.

Izany no voarakitra ao amin'ny Dr. Martin Luther ao amin’ny Tantara Sauer  Vol. 3, pejy 406 fa izy dia,
"mpaminany, evanjelista, mpandahateny amin'ny fiteny tsy fantatra, mpandika teny, tamin'ny olona iray,
nomena fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy sivy."

Ny nisarika ny fony tamin'ny alalan'ny Fanahy Masina, sy ilay tsimoka maitso kely izay nanamarina
izany  fahamarinana  izany  dia  niverina  indray  tao  amin’ny  fiangonana  tahaka  ny  fahalalana  izany
tamin'ny Pentekosta, dia ny fampianarana ny fanamarinana: famonjena avy amin'ny fahasoavana, fa-tsy
asa. Fantatro fa Dr. Luther tsy nino fontsiny, na nitory fontsiny ny fahamarinana fa  io foto-keviny lehibe
io, izay tsy maintsy ho amin’izany no foto-pampianarana fototra ny fahamarinan'ny Teny.  Izy no ho
fantatra mandrakizay ho toy ilay fitaovana  teo an-tànan'Andriamanitra  namelona  izany fahamarinana
izany.

Izy no iraka fahadimy ary ny hafatra nentiny dia: "NY MARINA HO VELONA AMIN'NY FINOANA."
Tena marina fa manaiky isika fa fantany ary nampianariny fa  tsy maintsy mandeha   amin'ny finoana
mankao amin’ny  finoana isika. Ny fahatakarany mampitolagaga momban’ny fiandrianana, fifidianana,
lahatra sy fahamarinana hafa dia maneho azy ho lehilahy lehibe ao amin'ny Teny, kanefa lazaiko indray,
toy  ny  mpahay  tantara,  Andriamanitra  nampiasa  azy  mba  hitondra eo  amin'ny  olona  ny
fitsipik’Andriamanitra manohitra ny asa - "Ny marina ho velona noho ny finoana."

Ary araka izay efa voalazako, ity vanim-potoana ity dia nantsoin'ny mpahay tantara hoe,  ny vanim-
potoanan’ny Fanavaozana. Izany no tena marina. Izany no antony. Tsy maintsy ho i Martin Luther no
mpanavao,  fa  tsy  mpaminany.  Amin’izao  aho  dia  mahalala  tantara  amin’ny  boky miantso  azy  ho
mpaminany,  nefa  tsy  midika  izany  fa  ilay  boky mirakitra  ny tantara dia marina,  satria  tsy  misy
firaketana  an-tsoratra  momba  an'i  Martin  Luther  ho  mahafeno  fepetra  ho  toy  ny  tena
mpaminanin'Andriamanitra,  tao  amin'ny  hevitra  lehibe  ara-Soratra  amin’izany  teny izany.  Izy  dia
mpampianatra tsara manana ny fanehoan'ny Fanahy teo amin'ny fiainany ary midera an'Andriamanitra
ny amin’izany isika. Noho izany dia tsy afaka nitarika ny Fiangonana hiverina amin’ny fahamarinana
rehetra izy tahaka  ny  ny  nataon’ny  lehilahy iray  dia  ny  apostoly  Paoly,  izay  sady  apostoly  no
mpaminany.

Ary raha nandeha ny fotoana dia hitantsika ny fiovàna lehibe teo amin'ny fomba nitarihany ny raharaha
izay niandraiketany.  Tamin'ny voalohany  izy  dia  tena  malemy fanahy,  tena  tsy saro-tahotra,  nanam-
paharetana ary miandry an'Andriamanitra lalandava mba hamaha ny olana. Ary avy eo dia nanomboka
betsaka ireo tonga  tao amin’ny fanevany. Ny tanjon’izy ireo  dia tsy ny ara-panahy ihany.  Fa nanana
antony ara-politika ko izy ireo. Te hiala eo ambanin’ny ziogan'ny papa izy ireo.  Tsy tian’izy ireo ny
mandefa  vola  any  Roma.Nitsangana  ny mafana  fo  tafahoatra.  Tsy  ela  izy  dia  voatarika  tamin’ny
raharaha ara-politika sy ny fanapahan-kevitra izay tena mitoetra ivelan'ny fanjakan’ ny fiangonana, raha-
tsy amin'ny alalan'ny vavaka,  ny fitoriana  sy fitondran-tena ihany no  ahafahana  manangàna  faneva
arahina. Ireo olana ara-politika ireo dia nitombo ka nahatonga azy ho voatery ho eo amin’ny toerana tsy
azo hiaretana dia ny fanelanelanana teo amin'ny tompo sy ny tantsaha. Ny fanapahan-kevitra noraisiny
dia tena diso ka niteraka  fikomiana ary an'arivony no namoy ny ainy. Tena izay no tiany atao, ary  avy



indray izy dia  namandrika ny tenany tao amin’ny   amin'ny Fiangonana Ara-pilazantsaram-Panjakana
(Church State Gospel) ary dia tsy maintsy hijinja tadio.

Fa tamin’izany rehetra izany aza, Andriamanitra dia nampiasa an’i Martin Luther. Aoka tsy ho lazaina fa
ny fikasany dia diso. Aleo atao hoe  tsy nahomby ny fitsarany. Marina tokoa fa raha afaka miverina
amin’ny fampianarany ny Loterana sy hanompo an'Andriamanitra tahaka ny  nanompon’io  rahalahy ià
Azy, dia ho olona azo antoka sy ho fiderana ho an’ilay Andriamanitra lehibe sy Mpamonjy antsika, dia
Jesosy Kristy.

NY FIARAHABANA
Apokalipsy 3:1,

“Izao no lazain’ilay manana ny Fanahy fiton’Andriamanitra, sy ny kintana fito.”

Averina indray tahaka an’ireo vanim-potoana efatra teo aloha, ny Fanahy dia manambara ny Tompo be
famindra-po amintsika amin'ny alalan'ny fanehoana ny toetra mahatalanjona ananany. Tamin'ity indray
mitoraka ity Izy dia nitsangana teo afovoan'ny fiangonana, isika dia mahita Azy ho toy ilay Iray manana ny
Fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatsika ireo kintana fito, fa aoka ihany mba hisy hahita
izay tondroin’ny Fanahy fito. 

Io andian-teny io dia hita in- efatra ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy. “Avy amin’ny Fanahy fito Izay eo
anoloan’ny seza fiandrianany.” Apokalipsy 3:1, “Izao no lazain’ilay manana ny Fanahy fito.”
Apokalipsy 4:5, “Ary nisy tselatra sy feo ary kotroka nivoaka avy ao amin’ilay seza fiandrianana; ary
nisy jiro fito nirehitra teo anoloan’ny seza fiandrianana, dia ny Fanahy fiton’Andriamanitra ireo.”
Apokalipsy 5:6, “Ary hitako fa indro teo afovoan’ny seza findrianana sy ny zava-manan’aina efatra,
ary  teo  afovoan’ny  loholona  dia  nisy  Zanak’Ondry  nitsangana  tahaka  ny  efa  voavono,  manana
tandroka fito sy maso fito,di any Fanahy fiton’Andriamanitra nirahina hankany amin’ny tany rehetra.”

Voalohany  indrindra,  isika  dia  mahalala  tokoa fa  ireo  andininy ireo   tsy mampianatra  fampianarana
vaovao  mifanohitra amin’ny fampianaran’i Jaona 4:24a "Andriamanitra dia Fanahy (Iray)." Fa io tahaka
ny ao amin’ny 1Korintiana 12:8-11 izay  ahitantsika Fanahy  IRAY maneho ny tenany amin'ny fomba
SIVY. Izay no ahafantarantsika fa ny Fanahy fiton'Andriamanitra dia  ilay Fanahy iray ihany nivoaka
tamin'ny fomba fito. Ary ao amin'ny Apokalypsy 4:5 koa ireo Fanahy fito ireo dia antsoina hoe 'jiro
nirehitra'eo anatrehan'ny Tompo. Koa satria Jaona tsy nampiasa na inona na inona afa-tsy ny marika tao
amin’ny Testamenta Taloha, ao amin'ny Apokalypsy isika dia   mankao amin'ny Testamenta Taloha ary
mahita eo amin'ny Ohabolana 20:27 "ny fanahin'ny olona dia ny jiron'ny Tompo." Ireo Fanahy fito ireo
dia hita fa tsy maintsy mifandray amin'ny olona. Jaona Mpanao-batisa ao amin'ny Jaona 5:35 dia hoe
'hazavana  mirehitra'  ,  izay tena tokony ho azo nadika hoe 'fanilo  mirehitra.'  Noho izany ao amin'ny
Apokalypsy 5:6 ny Fanahy fito dia fantatra amin’ny hoe maso fito. Ao amin’ny Zakaria 4:10, “Fa iza no
nanamavo ny andron’ny zava-madinika? Ho faly mahita ny pilao eny an-tanan’i Zerobabela miaraka
amin’ireo fito ireo, izy ireo no mason’Andriamanitra.”  Tena Miharihary fa ny teny hoe,'izy ireo'  dia
manondro olona. Ka izany no ahitantsika fa ny mason'ny Tompo ao amin'ity ohatra dia olona - mazava
ho azy fa olona voahosotra ireo, feno ny Fanahy Masina, fa ny asa fanompoana an’Andriamanitra dia
tsy ao amin'ny herin'ny olona,  fa ny Fanahy Masina.  Amin’ny fametrahana miaraka ny fahitàna ny
Soratra Masina dia hita marimarina fa ny Fanahy fiton'Andriamanitra dia manondro ny  fitohizan’ny
asa  fanompoana miaraka  amin’ilay  Fanahy  Masina  iray  teo  amin'ny  fiainan'ny  lehilahy  fito  izay
nanehoan’Andriamanitra ny tenany akaiky dia akaiky.  Izy ireo ny Masony, ary izy ireo no fanaovan-
jirony. Ireo lehilahy fito ireo dia mora fantatra satria ny andian-teny manaraka dia miantso azy ireo hoe
kintana fito izay efa nampahafantarina antsika toy ny iraka fito amin'ny vanim-potoana fito.Tena tsara
izany! Jereo, ny kintana dia midika ho fanampi-pahazavana amin'ny alina, satria efa lasa ny masoandro.



Toy izany ihany ny iraka (naseho ho toy ny kintana)isaky ny vanim-potoana ho taratry ny fahazavan'ny
Zanaka. Izy rehetra dia nanao izany amin'ny alalan'ny Fanahy Masina.

I Paoly no iraka voalohany dia hoy izy ao amin'ny Galatiana 1:8 fa raha misy anjely, na mpitondra
hafatra, na vikera, na iza na iza izy - raha toa ka mitory filazantsara hafa noho izay notorian’i Paoly,
dia aoka izy ho voaozona. Fantatr'i Paoly fa rehefa lasa izy dia hiditra ny amboadia masiaka.Fantany
fa  i  Satana  tenany  mihintsy,  dia  afaka  miseho  ho  toy  ny  anjelin'ny  mazava  koa  mainka  fa  ny
mpanompony.  Koa  mampitandrina izy mba  tsy hiova  ny Filazantsara notoriany.  Ary Paoly nanao
batisa tamin’ny  anaran’i  Jesosy  ary  namerina  batisan’ireo  olona  tsy  nasitrika .  Nandamina  ny
fiangonana izy  ary nampianatra  ny  tokony  hampiasàna  ny fanomezam-pahasoavan'ny  Fanahy,  ary
nanamafy fa  azy ireo ny mba hitoetra  ao amin'ny fiangonana mandra-paha tongan’i Jesosy.  Noho
izany ny  iraka  manaraka,  ny sisa  rehetra  enina,  dia  amin'ny alalan'ny Fanahy Masina  iray  ihany,
mirehitra amin'ny afo iray ihany, ka manome ilay fahazavanan'ny Filazantsaran'i Jesosy Kristy iray
ihany, ary ny famantarana no manaraka azy ireo. I Irénée ve nahafeno fepetra? Eny. Ary Martin? Eny.
Ary Colomba? Eny. Ary Martin Luther? Izy rehetra tokoa.  Ary Wesley? Eny tompoko, nanana asa
fanompoana lehibe izy eny fa na dia ny soavaliny aza  nivavahany ho sitrana ary dia tanteraka izany.
Eo izany ianareo izao. Taonan’ny fiangonana sy anjely fito izay mitovy, ary i Paoly nanonona ozona
eo  amin'ny  olona  izay  milaza  fa  izy  dia  mpitondra  hafatra  kanefa  manana  filazantsara  hafa,  ary
mitoetra  ao  amin’ny  hazavana hafa.  Ankehitriny  izany  fanambarana  farany  nataoko izany  ve
manohana  ny  sisa  amin’ny  Teny?  Eny.  Izao  no  voalaza  ao  amin'ny  Baiboly  fa  raha  misy  olona
manampy  an'ity boky ity,  na maka avy amin’izany, dia ho avy aminy ny areti-mandringana sy ny
fitsarana  ho fanamelohana avy amin'Andriamanitra.  Andriamanitra  nanao hoe:  "Hampiako ny loza
voasoratra  ato  amin'ity  boky  ity,  na  haka  ny  anjarany  ao  amin’ny Bokin'ny  Fiainana Aho.”
Apokalypsy 22:18.

Ka dia hitantsika fa ny Fanahy fito raha ny marina dia manondro ny Fanahin'Andriamanitra Iray miasa
manao ny sitrapony sy ny Tenin'Andriamanitra eo amin'ny taranaka samihafa.Tiako ny mba hampiseho
an’izany avy amin'ny  Teny.  Ny Fanahin'Andriamanitra  dia  niasa  mafy  teo  amin’i  Elia.  Ary  izany
Fanahy izany ihany dia tonga tao amin’i Elisa tamin'ny vokany roa-sosona. Ary anjato taona maro tatỳ
aoriana,  ilay  Fanahy iray  ihany  izay  antsointsika  hoe  ny  Fanahin'i  Elia,  mba  hamaritana  ny
fanompoana tao, no niverina tao amin'i Jaona Mpanao Batisa. Indray andro io Fanahy io ihany fantatra
tamin’ny  fanompoana  mitovy  ihany,  dia  ho  tonga  amina  lehilahy  iray  ho  famaranana  ny  taom-
piangonan’ny jentilisa.  Averina indray: Ny Soratra Masina dia milaza fa Andriamanitra nanosotra an’i
Jesosy  avy  any  Nazareta tamin'ny  Fanahy  Masina  sy  ny  hery  ary  nandehandeha  nanao  soa Izy,
nahasitrana  izay  rehetra  azon'ny  herin'ny  devoly.  Rehefa  niala  Jesosy  ka  lasa  dia  nilaza  tamin'ny
mpianany mba hitoetra mandra-pihavin'ny Pentekosta, ary amin'ny izany fotoana izany ilay Fanahy iray
ihany izay teo Aminy no ho avy indray ka hilatsaka amin’izy ireo  sy hameno azy ireo. Avy eo dia ireo
'nantsoina' izay tenany (ny fiangonana) no mandimby Azy etỳ an-tany, maka ny Toerany. Ary satria ilay
Fanahy tao aminy ihany no ho ao amin’izy ireo, ka hanao ny asa nataony izy ireo. Ary ny olona izay tena
vatan'i Jesosy Kristy (ilay Fiangonana marina) no haneho ny asa toy ny nataon'i Jesosy sy ny fiangonana
Pentekosta,  satria ilay Fanahy iray ihany no ho ao amin’izy ireo. Ny fiangonana izay tsy manana ny
Fanahy sy ny fisehony dia tsy maintsy tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra.

Voalaza  eto koa fa  ireo  kintana  fito,  na  iraka  fito  ho  any  amin'ny  vanim-potoana  fito  dia  eny  an-
tànany.Izy  no  mihazona  azy  ireo.Fantatrareo  avy  hatrany  fa  raha  toa  ka  eny  an-tànany  izy  ireo ,dia
mifandray amin'ny Heriny. Izany no dikan’ny tanana. Izany dia midika ho ny herin 'Andriamanitra! Ary
ny fahefan 'Andriamanitra. Tsy misy iray tamin'izy ireo tonga tamin’ ny heriny sy ny fahefany. Izany no
nolazain’i Paoly.Tsy misy olona  ho  sahy.  Mitaky ny fahefan'  Andriamanitra  sy ny herin'  ny Fanahy
Masina izany. Ny filazantsara dia notorina  tamin'ny alalan'ny fahefan'ny Andriamanitra sy ny herin' ny



Fanahy.  Ireo  lehilahy rehetra ireo dia  nahery tamin’ny alalan’ny Fanahy  Masina.  Izy  rehetra dia
nitsangana teo amin'izao tontolo izao.Afaka nanao izany izy ireo. Izy ireo dia feno an'Andriamanitra. Izy
ireo dia NIRAHINA  na nahazo alàlana avy amin'Andriamanitra fa TSY tamin'ny tenany na olon-kafa.

Ankehitriny izy ireo dia nanana izay tsy azon’ izao tontolo nananana. Nilaza i Jesosy fa rehefa lasa Izy
dia haniraka ny Fanahiny izay tsy azon’izao tontolo izao raisina. Marina izany. Izao tontolo izao, na ny
rafitr’izao tontolo izao tsy afaka handray Azy. Izany no atao hoe fikambanana — dia ny rafitr’izao tontolo
izao. Asehoy ahy ny fiangonana manana rafitr’izao tontolo izao feno ny Fanahy Masina. Te- hahita izany
aho. Raha afaka mampiseho ahy izany fiangonana izany ianao dia mahita fahadisoana ao amin'ny Teny.
Tsy misy tompoko.Tsy misy anankiray amin'ireo iraka ireo no tao anaty fikambanana. Na noroahina izy,
na nivoaka izy ireo, satria voaheloka nohon’ny otan’ny fikambanana. Mety ho ao amin’ny fikambanana
ve ny Fanahy Masina, kanefa ny fikambanana no maka ny toeran’ny Fanahy ary ny anaram-piangonana
mandray ny toeranan’ny Teny? Tadidio fa ny "Fikambanana" dia "FAHAFATESANA". Tsy misy afa-tsy
izay. Rehefa  izao tontolo izao no mandray an-tanana, dia lasa ny Fanahy.

Eny, ny Fanahy dia tsy Fanahy fito, fa IRAY. Tsy miova Izy, ary tsy miova ny asany. Ary ny iraka fito dia
hanana ny Fanahy iray ihany sy hampianatra ny Teny mitovy sy manana ny hery iray ihany. Ary raha ilay
fiangonana no tena Fiangonana marina dia manana izany Fanahy izany ihany sy ny Teny, ny asa amin-
kery izay nananan’ireo tao amin'ny Pentekosta. Amin’ny traikefa dia ho fiangonana Pentekosta izy; ary
hisy ny fiteny tsy fantatra,  sy ny fandikana  faminaniana  ary  fanasitranana.  Andriamanitra  no  ho  eo
afovoany tahaka ny fanaony. Aleloia! Ary izy dia tsy ho fikambanana (organisation). Aleloia! Aza adino
izany.

Ankehitriny isika dia afaka mahita fa i Jesosy Kristy dia manambara ny Tenany hatramin’izay amin'ny
Fanahiny tao amin’ireo iraka.  Izy ireo dia tahaka an’i  Mosesy ho amin'ny Zanak'Isiraely.  Nanana ny
fanambarana  tamin’ny androny izy, noho izany samy nanana ny fanambaran’Andriamanitra taminy ny
iraka tsirairay, sy ny asa fanompoana ho an’izany andro izany. Noho izany, rehefa hitantsika fa ny iraka
dia eny an-Tànany, dia hitantsika ny Tompo maneho ny tenany tamin'ireo lehilahy ireo sy ny fanomezany
azy ireo ny Heriny.  Tsy ampy ny fifandraisan’ny tenany tamin’ny fiangonana rehetra,  izay hitantsika
rehefa  nitsangana teo anivon'ny fanaovan-jiro volamena fito Izy- Tsy dia ampy ihany koa ny fahitantsika
ny fanompoana dimy sosona ao amin’ny Efesiana 4 ( apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evanjelistra,
mpiandry).  Fa  isaky  ny  vanim-potoana  ny  fiangonana dia nandeha  tamin'ny  lalan-diso,  ary  tsy  ny
mpivavaka tsotra fotsiny fa ny vondron’ny mpitondra fivavahana- mpiandry ondry ratsy ary koa ny ondry
andrasany. Avy eo Andriamanitra dia mitondra ny tenany eo an-toerana ho Lehiben'ny Mpiandry Ondry
ao amin'ny asa fanompoan’ireo lehilahy fito mba hitarika ny olony hiverina ho amin'ny fahamarinana sy
ny hery lehibe ao amin’izany fahamarinana izany. Andriamanitra eo amin’ny olony - ny olony rehetra, fa
raha misy tsy manana ny Fanahin'i Kristy dia tsy Azy izy. Ary Izy no Teny. Ilay Teny ho fantatra ao
amin'ny olona. Ary efa nametraka fitarihana manokana tao amin'ireo lehilahy ireo Izy, izay olona nofidiny
manokana,  ary  tamin'ny alalan’ny fanapaha-kevitry  ny sitrapony  tsy miova.  Miseho indray mandeha
isaky ny vanim-potoana izy ireo. Izany dia ilay Fanahy iray ihany no tao amin’izy ireo. Tena lavitry ny
finoana Katolika Romana izany.Ry zareo  manana lehilahy araka ny safidiny—miala ny iray dia miditra
ny iray- samy tsy naneho ny herin'Andriamanitra - tsy misy mitoetra tao amin'ny Tenin'Andriamanitra –
ny iray teo aloha dia tsy mitovy izay mandimby azy, ary nanampy izay niriany tahaka ny Andriamanitra
izy.  Andriamanitra  tsy  ao  amin’izany. Fa  Izy  dia  tao  amin’ny  Iraka  izay  Azy, ary  izay  manana  ny
fahafenoan’Andriamanitra dia hanaraka ny iraka satria ny iraka mpanara-dia ny Tompo amin'ny alalan'ny
Teniny.

“Izy ilay manana ny Fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito.” Apokalypsy 3: 1.



Raha ilay Tompo iray ihany no nampahafantatra ny tenany amin'ny olona tao amin'ny fahatongavana ho
nofo, dia mbola manondro ny Tenany indray Izy amin'ny olona amin'ny alalan'ny Fanahiny ao anatin’ny
olona. "Ireo no Ahy," hoy ny Tompo. Ny iraka fito-feno Fanahy dia an'ny Tompo. Mety azony esorina.
Mety azony hametra-panontaniana. Eny tokoa,  amin’ny fisainana maha-olona,  izy ireo dia mety tsy ho
mendrika--  Kanefa,  izy  ireo  no  iraka  ao  amin’ny  vanim-potoanany.  Andriamanitra  nampiasa  an’i
Abrahama  (nandainga izy),  nampiasainy  Mosesy (nikomy izy),  i  Jona  (tsy nankatò izy),  i  Samsona
(nanota izy), i Davida (namono olona izy). Izy koa dia nampiasa an’i Josoa, sy Josefa. Ary ireo izay nana-
kilema dia betsaka kokoa noho ireo toa tonga lafatra araka ny tantara. TEO IREO, ARY AZY. Tsy misy
sahy handà izany. Nampiasa azy ireo tamin’ny alalan'ny Fanahy Masina izay nataony tao anatin'izy ireo.
Teo anatrehan’ny Tompony dia nijoro izy ireo na lavo. Ary  tao amin’izy rehetra no nahatanterahan’ny
sitrapon'Andriamanitra lehibe.  Avelao  ny  tantara  ivelany  handà  izany,  fa  mbola  mijoro izany.  Ilay
Andriamanitra  Mandrakizay mbola  mandeha  eo  anivon’ny  fanaovan-jiro  volamena  ary  mandefa  ny
anjeliny amin'ny alalan'ny Fanahiny miaraka amin’ny Teny amin'ny vanim-potoanan’ny olona rehetra.

NY  FIAPANGANA.

Apokalypsy 3 : 1b, " Fantatro ny asanao, fa nanana anarana fa ianao, kanjo maty. "
Apokalypsy 3 : 2b, " Fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra."

Ary eto tokoa dia tena misy zavatra mahaliana. Amin'ny vanim-potoana rehetra,  voalohany indrindra ny
Fanahy dia midera ny mpino tena marina, ary avy eo dia nanameloka ny voaloboka tsy izy. Fa amin’ity
vanim-potoana ity dia mazava ny fisian’ny tsy firaharahana  ny Tompo sy ny Teniny, koa ny hafatra iray
manontolo amin’ity vanim-potoana taona fahadimy ity dia saika amin'ny fanamelohana.

“Fantatro ny asanao.”  Inona izany asa tonga teo anatrehan'ny Tompo izany, ary nahatonga ny 
fahatezerany? Eny, fantatrareo fa ny vanim-potoana iray dia mipetraka eo amin'ny vanim-potoana 
manaraka, noho izany dia manana fitohizan'ny asan'ny taona fahefatra ny taona fahadimy. 

1. Ireo asa ireo izay fantatrao  tsara dia: ny fitarihan’ny Fanahy Masina izay nosolon'ny fivavahana 
ambaratongam-pahefan’ny olombelona. 
2. Ny Tenin'Andriamanitra madio tsy misy kilema sy ny soa maimaim-poana avy Aminy ho an'ny olona 
rehetra dia nesorina noho ny fanekem-pinoana, foto-pinoana (dogma), lalam- piangonana, sns. 
3. Ny fivavahana ao amin'ny Fanahy sy ny fanomezana ao amin’ny Fanahy sy izay rehetra  mikasika ny 
fiarahana tena firaisana amin'ny olona masina, dia natsipy any amin'ny litorzia sy ny fanompoan-tsampy 
ara-bakiteny, fety fanompoan-tsampy, sns.
4. Ny Mariolatria dia manana toerana lehibe kokoa ao amin'ny fanompoam-pivavahana kristiana, mandra-
pandraisany  ny toerana  maha-Andriamanitra  ary  ny  Zanaka  nesorina  tamin’ny toerana ambonin’ny
rehetra mba hanaiky ilay olona atao hoe ny papa, izay miantso ny tenany hoe ny solontenan'ny Kristy.

Ireo izay niady tamin’io fiangonana anti-Kristy mahatsiravina io dia rava. Ary izay nitoetra tao dia nahita
ny tenany ho kilalaon'ny fiangonana na tantsaha izany na mpanjaka. Tsy tompon’ny fiainany izy ireo, ary
tsy an’i Kristy koa ny fiainan’izy ireo, fa vatana, fanahy, ary saina dia an'ny Fiangonan'i Rôma izy ireo.
Miresaka momba ny ràn'i Kristy izy,  kanefa mividy ny famonjena azy ireo amin’ny vola, ary mividy
famelan-keloka amin’ny  volamena na fivalozana. Ny manankarena indrindra tamin’izy  ireo dia nanao
izany ho fahasambarana, rehefa namela azy ireo mba hividy ny fanaranam-po amin’ny ota i Papa Léon X
mba hanamorana ny feon'ny fieritreretana ahafahana manao drafitra amin’ny heloka bevava, ary avy eo
dia miroso amin’ny fanatanterahana izany, satria nihevitra fa ny papa dia efa namela ny fahotany. Ny
Tenin'Andriamanitra dia tsy nomena azy ireo, ka iza no tsy maintsy ahafantatra ny fahamarinana! Satria
ny  fahamarinana  dia  avy  amin’ny Teny ihany,  ny  olona  dia  voahidy  tao  an-davaky ny fiangonana



Romana, miandry fahafatesana, ary aorian'ny fahafatesana dia fitsarana. Fa ilay vehivavy janga lehibe,
mamon'ny ràn'ny maritiora sy tsy manana eritreritra ny amin'ny fitsarana, miriorio amin-kabibiana ny
hamono olona ara-panahy sy fahafatesana ara-batana.

Ankehitriny  tamin'ny  faran'ny  vanim-potoana  fahefatra  izay  mety  ho  fanombohan'ny  vanim-potoana
fahadimy koa,  ny fananiham-bohitra  an'i  Constantinople nataon’ny Tiorka dia  nampiala  ireo manam-
pahaizana  tao  Antsinanana  niaraka  amin'ny  sora-tanana  Grika  n’izy  ireo  ho  any  Andrefana.  Ny
fahadiovan'ny  Teny  sy  ny  fampianarana  nataon’ny  tena mpino  izany  dia  niparitaka.  Ary  tsy  hoe
mpampianatra tsara manan-danja fontsiny ireo fa ny milina fanontam-pirinty maoderina koa dia niforona,
fanamoràna  ny famokarana  boky.  Dia  toy  izany no ahitantsika  ny valin’ny   fangatahana betsaka  sy
hetaheta ny fananana Baiboly. Andriamanitra nanangana lehilahy mahery maro  izay anisan’izany Luther.
Calvin sy Zwingli dia hazavana roa hafa ankoatra sy ny maro, maro koa ireo izay tsy dia nalaza. Na izany
aza, na dia tsy very maina aza izany rehetra izany, ny asa lehibe'Andriamanitra dia tena  nosakanan'ireo
lehilahy ireo. Voalohany aloha, dia  TSY nanohitra ny fanambadian’ny Eglizy sy ny Fitondrana izy ireo
tamin’ny  Filan-kevitry  ny  Nicée-Constantinople  fa  vao  mainka  novolavolainy.  Ny  fiarovana  ny
Filazantsara avy amin'ny fanjakana dia nekena na dia tsy avy amin’ny   Teny aza izany. Ary na dia afaka
mahita aza isika "ny fahatezeran'ny olona midera an'Andriamanitra," toy izany fisehoan-javatra tamin’ny
Henry  Fahavalo,  nandray  ny  fanavaozana  sy  ny  fandàvana  ny  fahefan’ny  papa  izy,  izay  lavitra  ny
fahamarinana Pentekosta sy ny fiarovana ilay Andriamanitra iray Tsitoha. 

Na dia teo aza ny fampianarana tsy tapaka nataon’i Luther tao amin’ny raharaham-piangonana tao an-
toerana izay fanoherana ny fidiran’ny avy any ivelany, dia tsy afaka nanala tao an-tsain'ny olona izy ny
amin'ny "Eveka, Arseveka" izay foto-kevitra ny fitondram-piangonana. Noho izany ny fiangonana  dia
naka dingana iray amin'ny lalana marina, nefa mbola voageja, ka raha lazaina fohy dia voagadra indray
izy ao amin'ilay trano-maizina izay nezahany nandosirana. 

Ny kapoaky ny fahavetavetanan’ny asa dia  tsy mbola  feno.  Tsy vitan'ny nandrisika  ny ady tamin'ny
alalan'ny  fitsarana  tsy  tanteraka  i  Lotera izay  nahafatesana  olona  maro;  fa  ny  antoko  Zwingli koa
nanenjika ho any am-ponja ny Dr. Hubmeyer  izay matahotra an'Andriamanitra, ary na dia tsy nahatonga
azy ho any amin'ny tsato-kazo aza izany, dia anisan’ny antony  lehibe nandorana nahafaty azy tamin'ny
afo. Ary ny nataon'i Calvin tsy latsa-danja, satria nitaky ny fisamborana an'i Servet izy, izay efa nahita sy
nampianatra ny maha iray an’Andriamanitra. Ny Fanjakana izany dia niezaka nitsara ny rahalahy, ary
nodorana teo amin'ny tsato-kazo izy izay nampivadipo an’i Calvin.

Raha nisy fotoana nisian’ny zotom-po tamin’ny anaram-piangonana dia tamin'io fotoana mampalahelo
io.  Ny tenin'ny Comenius  dia  milaza  betsaka  momba io  vanim-potoana io.  Comenius  nanoratra  ny
"ZAVATRA IRAY ILAINA" Izy dia mampitaha izao tontolo izao  amin'ny “labyrinth”    (kizo),  ary
nampiseho fa ny lalan-kivoahana dia amin'ny alalan'ny famelana izay tsy ilaina, sy ny fifidianana ny
zavatra  iray  ilaina  -  Kristy.  Ny mpampianatra maro,  hoy izy  no  antony mahatonga ny sekta,  izay
hahatonga antsika tsy hanana anarana intsony any aoriana. Ny fiangonana tsirairay dia samy milaza  ny
tenany ho toy ny tena marina, na fara faharatsiny, toy ny madio indrindra, ny manana ny tena marina,
kanefa  izy ireo dia mifanenjika  amin'ny fankahalana  faran’izay  mangidy.  Tsy misy fampihavanana
tokony antenaina eo aminy; mifandrafy izy ireo ary tsy azo ampihavanina.  Ary avy ao anaty Baiboly no
hanorenan’izy ireo  ny fanekem-pinoany samy hafa;  izany no manda fiarovany izay hanafenany ny
tenany amin’ny fanafihan’ny fanoherana rehetra. Izaho tsy milaza fa ireo fiaikena ny finoana  ireo - fa
isika dia afaka miaiky fa izany izy ireo - dia ratsy ao amin'ny tenany. Fa lasa toa izany izy, noho izany
izy dia mandrehitra ny afon’ny fandrafiana; amin'ny alalan'ny fanesorana azy rehetra tanteraka no mety
ahafahana  miasa  hanasitranana ny  ratra  ao  amin'ny  Fiangonana.  "Dia  lalan-kizon’ny  sekta  sy  ny
fitanisan-keloka isan-karazany izay an'ny hafa; ny fitiavana ady hevitra ... Inona no vokatr’izany? Efa



nisy ady hevitra iray ve ka nilamina? Tsia, na oviana na oviana. Nitombo aza ny isany.

Satana no mpahay filozofia (sophist) lehibe indrindra; ary tsy mbola resy tao amin'ny ady amin’ny teny
izy ...  Ao  amin'ny  fanompoam-pivavahana  ny  tenin'ny  olona  dia  matetika  re  mihoatra  noho  ny
Tenin'Andriamanitra. Ny tsirairay dia milaza araka izay tiany, na mamono ny fotoana amin'ny alalan'ny
toriteny nianarana sy tsy fihainoana ny fomba fijerin’ny hafa. Ao amin'ny fahateraham-baovao sy ny
fomba tsy maintsy  hiovan’ny olona iray ho amin’ny  endrik’i  Kristy, mba ho tonga mpiray amin'  ny
Fomban’Andriamanitra (  II  Petera  1:4  ),  zara  raha misy zavatra  voalaza.  Ao  amin'ny  herin'ny
fanalahidy,  ny  Fiangonana dia  saika   efa  nanary  ny  hery mampikambana,  ny  hery  mahavery  sisa
tavela ... Ny sakramenta, nomena ho mariky ny firaisan-tsaina, ny fitiavana, ary ny fiainana ao amin'i
Kristy,  lasa nahatonga ady saritaka, fototry ny fifankalahana nampisy fizarazarana.  Raha fintinina,  ny
fiainana  Kristianina dia   efa lasa kizo. Ny finoana dia efa nizarazara ho faritra kely amanarivony ary
ianao dia natao ho mandà ny finoana katolika raha toa ka misy iray amin'izy ireo tsy ekenao... Inona no
afaka ataonao? Zavatra iray loha ihany no ilaina, miverina ao amin'i Kristy, mijery an'i Kristy ho hany
Mpitarika,  ary  manaraka  ny  diany,  manala  ny  fomba  hafa  rehetra  mandra-pahatongantsika  rehetra
amin’ny tanjona, ka tonga amin'ny firaisan'ny finoana (Efesiana 4:13 ). Toy ny nanorenan’ny Tompo
any an-danitra ny zava-drehetra teo amin'ny Soratra Masina dia tokony hiala amin’ny fahasamihafana
rehetra  isika  amin’ny  fitanisan-keloka  manokana,  ary  ho  afa-po  amin'ny
fanambaran’Tenin'Andriamanitra izay antsika rehetra. Miaraka amin'ny Baiboly isika  eny an-tanantsika
dia tokony hitomany isika: Mino izay nanambaran’Andriamanitra ato amin'ity boky ity aho; Hankatò
sy hitandrina ny didiny aho; Manantena izay efa nampanantenainy aho. Ry Kristianina, mihainoa! Iray
ihany ny fiainana, fa ny fahafatesana tonga amintsika amin'ny endrika amanarivony. Tsy misy afa-tsy
Kristy iray ihany,  fa  antikristy amanarivony...  Dia fantatrareo,  ry Kristianina,  inona no zavatra  iray
ilaina. Na ianao miverina ao amin’i Kristy, na mandeha any amin’ny fandringanana toy ny antikristy.
Raha hendry ianao ka ho velona, manaraha ny Mpitarika ny Fiainana.

Fa ianao kosa, ry Kristianina, mifalia amin 'ny hanandratana anao, ... henoy ny tenin'ny Mpitarika anao
any an-danitra, 'Mankanesa aty Amiko'... Valio indray miredona: 'Na izany, aza, tonga izahay' ".

Ankehitriny dia voalazako fa io vanim-potoana io dia nampitombo be ny fanahy tao amin’ny anaram-
piangonana. Raha ny  toe-tsaina Korintiana  izay milaza "Izaho an'i Paoly, Izaho an'i Kefasy" dia mbola
naseho, izany dia amin’izao. Nisy Loteranina, Hussites, ny antoko Zwingli, sns. Izany fizarazaran’ ny
vatana izany dia tena mampahonena. Nanana anarana nivelomany izy ireo kanjo maty.Maty tokoa izy
ireo. Maty tamin’ny minitra nanaovany fikambanana (organisation). Ny vondrona lehibe nandamina ary
namatotra ny tenany tamin'ny fanambadiana ny fanjakana. Izay no nanao izany. –Vita ny amin’izy ireo.
Eto dia ireo Loteranina izay efa nanakiana ny Fiangonana Romana. Fantatr'izy ireo ny tsy fahamarinana
ara-politika  sy firaisana  ara-panahy- nefa  Luther  (tahaka  an’i  Petera  tsy  nanan-tsafidy  nifanehitra
tamin’ireo Jodaisma) dia nandeha nahitsy ary nanao ny fanjakana fa tsy avy amin'Andriamanitra, ilay
mpiaro ny finoana. Izany no fiangonana voalohany manan-daza izay nivoaka avy tao amin'ny vehivavy
janga,  fa  rehefa  maty  Luther,  tsy ela  dia  efa  nisy  ambaratongam-pahefana  toy  ilay  anankiray  izay
notoheriny teo aloha. Io hetsik’Andriamanitra io, tamin’ny fotoana nandalovan’ny taranaka faharoa dia
niverina  nipetraka teo  ambanin'ny elatry ny reniny.  Efa  lasa  niverina izy kanefa  tsy fantany izany.
Nandray ny anaran’ny tenany izy ireo mihoatra noho ny Anarany. Izy ireo dia velona tamin’ny anarany,
koa. Ary ny anaram-piangonana  rehetra dia manao izany amin'izao fotoana izao. Izy ireo miaina  ary
mivelona amin’ny anarany, fa tsy ny Anaran'ny  Jesosy Kristy  Tompo. Izany dia mora hita isaky ny
fiangonana rehetra  satria  fantatra  amin'ny  fomba  fivavahany nefa  tsy  misy  fantatra  amin'ny  herin'
Andriamanitra. Izay ny fitsapana anareo. Ary tiako ho tsikaritrao tsara eto amin’ity vanim-potoana ity
fa tsy manana  famantarana sy fahagagana eo aminy izy ireo. Navelany ny herin'Andriamanitra noho ny
herin'ny fanjakana. Mifikitra amin’ny  anarany izy; dia nanao ny anarany ho lehibe. Izay ilay fanahy



efa antitra mitaona ny rehetra ho  ao  amin'ny valany. Ankehitriny ny Batista  dia tia  ny Metôdista  ho
tonga  ao  amin’ny  Batista.  Ny Metodista  dia  avy hitaona  olona  hanaraka  ny  Presbiteriana.  Ary  ny
Pentekotista te hitaona azy rehetra. Ny tsirairay dia milaza ny fa izy no tena manome fitakiana sy  tena
mihazona ny fanantenana lehibe  indrindra  -  karazana   varavarana hidirana any an-danitra,  na,  fara
fahakeliny, ilay lalana dia manana fidirana maro. Tena mampalahelo izany rehetra izany.

Io fanahy ao amin’ny anaram-piangonana io dia nampanao ny anaram-piangonana rehetra ny fanoratana
ny boky fampianarana, ary mampianatra ny fanekem-pinoany, nanangana ny biraony sy ny fifehezana ny
Fiangonana  ary avy eo dia samy milaza fa izy, ary izy irery ihany, no tena miresaka amin’Andriamanitra
satria izy no tsara indrindra mahafeno fepetra.  Ankehitriny tsy izany ve no tena ataon’ny papa sy ny
Fiangonana Romana! Tafaverina ao amin’ny reniny izy ireo, ilay vehivavy janga, kanefa tsy mahalala
izany.

Eo am-pamaranana ny fanehoan-kevitsika momba io andininy io: "Ianao efa manana anarana ka velona
kanefa ianao maty," Tsy afaka hampiaiky volana anareo aho na dia nampiditra ny fanavaozana aza io
vanim-potoana io, izay tena nokianin’Andriamanitra mafy  fa tsy noderainy, satria io dia NAAMAFY NY
VOAN'NY  ANARAM-PIANGONANA  IZAY  NANAO  FIKAMBANANA  NIVERINA  TANY
AMIN’ILAY  VEHIVAVY  JANGA,  rehefa  avy  nosokafan’Andriamanitra  ny  varavarana  ahafahana
nandositra. Rehefa nanomboka ny fialàna tao  amin'ny Eglizy Katolika, dia tsy tena ara-panahy  izany
tamin'ny ankapobeny, fa ara-politika kokoa. Ny ankamaroan'ny olona dia nankany amin'ny Protestanta,
satria toy ny efa nankahala ny rafitry ny politika Romana izy ireo  sy ny fanangejana ara-bola. Araka
izany, raha tokony ho  hetsika lehibe ara-panahy miaraka amin’ny fitaoman’ny famantarana ny Fanahy
Masina,  satria  Andriamanitra  nampiasa  fomba  ara-Panahy  tsy  misy  kilema mba  hamaranany  izany
tamin'ny  Pentekosta,  io  dia  tena  ASA  IZAY  MISY   FAHATEZERAN'NY  OLONA  NIDERA
AN'ANDRIAMANITRA, ary ny vokatra dia tahaka ny tantaran'ny Israely, rehefa niala tany Ejipta izy ka
nirenireny tany an-efitra, ka tsy nanao izany ho Tany Kanana. Na izany aza, be ny tanteraka tao ary ny
ziogan'i Roma mihitsy aza no efa nisy tapaka, ny olona izany afaka nandray ny Tenin'Andriamanitra sy
nanaiky ny fitarihan'ny Fanahy tsy amin-tahotra  tahaka ny tany aloha. Izany namoha ny varavarana ho
amin'ny asa fitoriana lehibe taona izay nanaraka.

Ny Jezebelan’i Tyatira dia tsy faly ny hamotsotra ny fihazonany ny olona, ary noho izany dia hitantsika
ny  zanany  vavy  Atalia  nanangana  ny  lohany  tamin'ny  vanim-potoana  Sardisy   miaraka  amin'ny
fanantenana fa ho afaka hanakenda ny tena voa amin’ny tetika  fanaovana fikambanana (organisation).

FAMPITANDREMANA

Apokalipsy 3:2, "Miambena ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty fa tsy nisy hitako tanteraka
ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra."
Tena tiako raha azo  nolazaina fa ny  Vanim-potoana  Sardisy dia famerenana amin'ny laoniny fa tsy ny
fanavaozana. Tsy afaka milaza izany aho. Ny Teny no tsy mba niantso azy io ho famerenana amin'ny
laoniny, nefa azo antoka fa miantso azy ho fanavaozana. Raha famerenana amin'ny laoniny tokoa izy, io
vanim-potoana io  dia mety ho  taona Pantekosta hafa iray.Saingy tsy izay ilay izy. Ny tsara indrindra
mety ho nilazana azy dia, “Hatanjaho izay sisa mitoetra, izay efa ho faty.” Nisy zavatra tsy ampy. Eny,
nisy tokoa. Io vanim-potoana io dia nanana fanamarinana, (justification) fa tsy nanana ny fanamasinana
sy  ny  Batisa  amin'ny  Fanahy  Masina.  Izany  no drafitr’Andriamanitra tany  am-boalohany.  Izany  no
nananan’izy ireo tao amin'ny Pentekosta. Izy ireo dia nohamarinina, nohamasinina izy ireo, ary dia feno
ny Fanahy Masina. Nahoana ary, mihainoa ahy, ny anton’ny fanamarinana sy fanamasinana, dia ny mba
hiafarana hahavitan’ny batisa amin'ny Fanahy Masina. Izany no antony hoe misy ny fiangonana. Izany



dia ny tempolin'Andriamanitra feno an’Andriamanitra, dia ny Fanahy Masina. Ilay Fanahy dia  izay tao
amin’ i Jesosy fony Izy tety an-tany, ka nahatonga Azy nanao ny asa lehibe izay nataony no niverina teo
amin'ny fiangonana tamin'ny Pentekosta mba hanaovany ny asa izay nataony. Io vanim-potoana iodia tsy
nanana ireo asa ireo. Oh, nanana ny Teny voasoratra izy ireo, (fa tsy ny ny Teny nambara (revélé). Izany
no fotoanan’ny fanavaozana. Fa aza matahotra ry ondry vitsy, hoy Andriamanitra: "Izaho no hamerina",
ary izany fanavaozana izany no ho fanombohan'ny izany. Izy no hitondra ny (araka ny teny Fikasany) ny
fiangonana  hiverina  ao  amin’ny  halalin'ny Satana  ao  amin’ny  Vanim-potoanan’ny Fahamaizinana ho
amin’ny Halalin'Andriamanitra! Fa nananany tamin'ny Pentekosta sy tamin'ny voalohany taona vitsivitsy
nisian'ny fiangonana izany.

Ary mitandrema ankehitriny dia raiso izao. Izao no voalaza ao amin'io andininy faharoa izay mivaky hoe:
"Fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra." Fantatrao ve hoe inona ny dikan'ny hoe
'tsy tena tonga  lafatra?  Izany  dia  tsy  tanteraka.'  Io  vanim-potoana  io  dia  tsy  tanteraka.  Izany  ny
fanombohan'ny fihemorana. Izany no nilazako hoe nahatonga ny Baiboly hiantso azy ho Fanavaozana –
fa  tsy  famerenana  amin'ny  laoniny.  Io  dia  nanomboka  tamin'ny  Fotopampianarana  ny  fanamarinana
(justification), izay midika hoe ny famonjena dia avy amin'Andriamanitra. Endre izany nitorian’i Luther
ny fiandrianam 'Andriamanitra  sy ny fifidianany. Fantany fa  avy amin’ny  fahasoavana daholo  izany.
Nosarahany tamin’ny fitsipika amin'ny alalan'ny ambaratongam-pahefana-piangonana ny fiangonana. Ary
noravany ny sampy. Ary nandroaka ny fanaovana konfesy amin’ny mompera izy. Dia nanameloka ny
papa. Tena tsara sy mahagaga izany, araka izay nanombohany azy, fa Andriamanitra efa nanao hoe: 1500
taona teo aloha, "Luther, ianao dia hanomboka zavatra, fa ny vanim-potoananao tsy hahita izany rehetra
izany ho tanteraka,  avelako ho an’ny fotoana any aoriana izany." Haleloia,  manjaka Andriamanitsika!
Fantany ny farany sy ny voalohany.  Eny, Luther dia ny iraka Nirahiny.  Tsy  tahaka  izany izy,  rehefa
mandinika  ny lesoka isika.  Ary nisy lehilahy atao  hoe  Jonà,   nanana  kilema  koa  izy teo  amin  'ny
fiainany. Izy dia mpaminany na dia mety tsy hanaiky izany aza ianao raha mandinika ny nataony. Fa
Andriamanitra no mahalala ny Azy, ary Izy manana ny làlany araka izay nataony tamin'ny Jona. Nanana
ny  fombany  Izy tamin'i  Luther  tamin'io  vanim-potoana  io,  ary  Izy  no  manana  ny  làlana  mandra-
pahatongan’ny fahatanterahana.

Ankehitriny  izany io dia vanim-potoana io dia tsy tanteraka. Taonan’ny fanavaozana io. Satria izany no
tian’Andriamanitra. Tiako mba hampisehoana anareo ny fomba nataoko tamin’ny rahalahy loterana tena
mahafinaritra  iray,  dia ny filohan’ny  seminera tena  tsara  iray avy any Andrefana.  Nasainy ho any
amin'ny  fonenany aho mba   hisakafo  hariva  hiaraka  aminy,  ary  hiteny  aminy  momba  ny  Fanahy
Masina. Gaga izy momba ny zavatra maro ary hoy izy tamiko: “Inona no ho azonay Loteranina?” Hoy
aho hoe,  "Eny,  manana an'i  Kristy ianareo."  Hoy izy hoe:  “Ny Fanahy Masina no ilainay.  Moa ve
heverinao fa efa nahazo izany izahay?” Hoy aho hoe: “dia mino ianao fa izany.” Raha ny marina, mino
an’izany  ianareo”  Ary  hoy  izy:   “Inona  no  tianao  holazaina  amin’ny hoe  raha  ny  marina?  Noana
an'Andriamanitra izahay.  Namaky  boky  momban’ny  Pentekosta sy  ny  fanomezam-pahasoavan'ny
Fanahy izahay, dia toy izany, ny sasany taminay dia nisidina any California mba hahita ny mpanoratra.
Rehefa tonga tany izahay dia nilaza taminay izy fa tena izy no nanoratra ny boky, fa tsy manana ny
fanomezam-pahasoavana izy.  Ankehitriny  rehefa  nahita  ny  fiasan'ny  fanomezam-pahasoavana  teo
amin'ny fanompoanao izahay,  dia  te-  hiresaka aminao, satria tsy maintsy mahalala ny momba izany
inao.”

Ary ny semineran’io  rahalahy io  dia  any amin’ny faritra  any ary  voahodidin'ny toeram-piompiana
amina hektara maro izay ahafahan’ny mpianatra  miasa mba handoavan’izy ireo ny saram-pianarany
amin'ny  oniversite.  Izy  ihany  koa  dia  manana  orinasa  izay  mandeha  miaraka  amin'ny  toeram-
pambolena mba hanampiana ny asa. Koa amin’ny fampiasana ny sahany mba hanoharako ny momba
ahy dia hoy aho hoe: "Indray mandeha dia nisy lehilahy iray nandeha tamin'ny taniny mba hamboly



katsaka.  Ary  notsoahany  ireo  fototra,  nesoriny  ny  vato,  nasainy  ary  naravony  izany  avy  eo  dia
namboleny katsaka. Isa-maraina izy dia nijery manerana ny tanimboly; fa indray maraina dia nahita
raviny alinalina nitsimoka. Hoy izy hoe: “Deraina Andriamanitra noho ity taninkatsako ity.” Avy eo dia
nanontaniako izy, “Nanana katsaka ve ilay lehilahy?” Hoy izy hoe: “Eny, amin’ny lafiny iray.”

Hoy aho hoe: “mety, eny; ary izany ianareo Loteranina tao amin'ny fanavaozana, namoaka ny raviny,
hitanareo?  Ny katsaka  dia  nanomboka naniry.  (Rehefa  avy lo  tao  anaty tany,   nandritra  ny vanim-
potoanan’ny fahamaizinana). Taorian'ny tonony maro dia nisy ireo tahony lehibe sady tsara, ary indray
andro dia  nisy volon-katsaka nipoitra. Izany volon-katsaka izany dia  nijery ireo raviny ka nanao hoe:
“Ianareo Loterana iringiriny tranainy tsy manana na inona na inona. Jereo izahay, izahay ny mpiompy,
ny misionera lehibe. Ny andronay dia vanim-potoanan’ny misionera.” Izany vanim-potoanan’ny volon-
katsaka izany dia ny vanim-potoanan’i Wesley. Izy ireo no misiônera lehibe indrindra ary dia mihoatra
lavitra  noho ny amin’ny taonantsika.  Inona no nataon'i  izany taona izany?  Io dia  niparitaka toy ny
vovombony amin’ny tsio-drivotra.

“Ary inona no dingana manaraka? Mazava  ho azy fa tokony teo  isika no tena nahita fiforonana sy
fijinjana ny voa- ny fihodinana feno. Kanefa indrisy. Tsy misy dingana hafa. Izany dingana izany dia
rehefa  miforona  ny  akofa  miforona  hanarona  ny  voa.  Ary  izany  indrindra  no  nitranga  amin’ io
fihodinana ara-panahy io.  Rehefa niherina ny taonjato faharoapolo,  tamin'ny nanomboka ny vanim-
potoan'i Laodikia, dia nisy finoana niely patrana fa ny Fanahy Masina dia nilatsaka tahaka ny nataony
tao amin'ny Pentekosta.  Ny  olona niresaka tamin'ny fiteny tsy fantatra sy milaza ho vita  batisan'ny
Fanahy Masina  miaraka  amin'ny porofo  amin'ny fitenenana  amin’ny teny tsy fantatra.Fa  izaho  efa
nandehandeha teny amin’ny tanimbary imbetsaka, ary tamin'ny faran'ny fahavaratra dia  nanongotra ny
lohan'ny vary tritika ary nokosehiko tamin'ny tanako mba ahazoako vary, akory ny hagagako, fa TSY
NISY NY VOAMBARY TAMIN'ILAY AKOFA, NA DIA AZO ANTOKA FA TOY NY HOE NISY
VARY TEO. Izany no sary tonga lafatra amin'ny antsoina hoe hetsika Pentekosta tsy izy. Ary izany dia
voaporofo  sy  hita  amin’ireo  olona  MANDAMINA AO  AMIN’NY FOTOM-PAMPIANARANA sy
miverina mamatotra ny tenan’izy ireo tahaka ny nataon’ny fikambanana nialoha azy ireo, ka naneho
marimarina fa raha tokony ho ny tena voa, dia ny akofa izy ireo na fiarovana fandrakofana ny voam-
bary izay ho avy. Io dingana akofa io dia ny vanim-potoanan’ny loza izay nilazan’ i Jesosy ao amin'ny
Matio 24:24, “mamitaka ny olom-boafidy raha azo atao.” Oh, ny olona dia nihevitra fa io hodiny io,
ilay antsoina hoe vanim-potoanan’ny Pentekosta io no tena voa. Fa io dia hita marina fa mba hitondra
ny fiainana ho any amin'ny  vanim-potoana izay famerenana amin'ny laoniny ny marina sy ny Vary
Ampakarina dia hiseho ao amin'ny hery voalazan'i Ezekiela 47:2-5,

“Dia nentiny nivoaka tamin'ny lalana mankamin'ny vavahady avaratra aho ka nampandehaniny
manodidina tamin'ny lalana ivelany, hankany amin'ny vavahady ivelany, dia teo amin'ny lalana
manatrika ny atsinanana, ary, indro, nisy rano nipoitra avy teo amin'ny ilany ankavanana.
Ary nony nandeha niantsinanana ralehilahy, nisy famolaina teny an-tànany, ka nandrefy arivo
hakiho izy, dia nampitainy ny rano aho, ka hakitrokely ny rano.
Ary nandrefy arivo hakiho indray izy, dia nampitainy ny rano aho, ka halohalika ny rano. Ary
nandrefy arivo hakiho indray izy, dia nampitainy aho, ka havalahana ny rano.
Ary nandrefy arivo hakiho indray koa izy, ary efa ony tsy azo itàna, fa efa nihalalina ny rano, dia
rano azo hilomanosana, eny, ony tsy azo itàna.” 

“Ary ny làlana nandehanan’izany dia ny sitrapon'Andriamanitra tonga lafatra sy ny fandaharany.  Mety
nanana ny Fanahy Masina ny Loterana teo ambanin’ny fanamarinana; Mety nanana Izany ny Metodista
teo ambanin’ ny fanamasinana ary amin'izao fotoana izao Izany dia naverina, ny famerenana amin'ny
laoniny --ny Fanahy Masina dia eto.”



“Miambena ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty.”  Ary ny hevitra voalaza ao amin'ny teny
roa, “feno fiambenana” sy “hatanjao” ireto. Ny miambina dia tsy midika hoe  mifoha ihany, fa mba ho
mailo  koa.  Tahaka  ny  miandry  loza  sy  atambo.  Ny  manamafy  dia  misy  dikany  mihoatra  ny  hoe
fanomezana hery, izany dia midika hoe manamboatra sy mametraka maharitra. Ireo didy roa  ireo dia
manondro ny sisa tavela tamin’ny FAHAMARINANA izay «efa» ho faty. Izany fanehoanan’ny Fanahy
izany dia tonga teo anatrehako toy ny fanoharana. Vondrona andevo,  tao amin'ny fanandevozana ara-
batana sy ara-tsaina tanteraka, no nitsangana ka afa-nandositra ny mpaka an-keriny (izany tokoa  no
dikan’ny hoe Sardisy:  ireo  afa-nandositra).  Nohenjehina  izy  ireo ary  ny voninahitra lehibe rehetra
nananany  dia very daholo.  Tsy misy azo noraisina, fa ny hany azo lazaina dia efa afa-nandositra izy
ireo -  tsy tafakatsoka  mora  foana tahaka  ny sasany araka  ny  Teny.  Fa  nariany ny ankamaroan’ny
fahafahany.  Ary  hoy  ny  Tompo ankehitriny:  “Mety  hiverina  ho  babo ianareo;  ataovy  izay  tsy
hiverenanao. Ny fitandremana ny fiverenan-dalana dia fahamailona ka mitoera mandrakariva amin’ny
fiambenana amin’ny zavatra mahakasika ny nambaboana anareo, raha tsy izany  dia  ho arianareo izy
rehetra.  Ampaherezo  ny  tenanao  ankehitriny  amin'ny  zavatra  efa  sisa, amin'ny  fanorenana
mandrakariva izay efa  anananareo mba hitsinjovana ny fahaverezana any aoriana. Izany no ho afaka
hanatanterahana izay tsy tanterakareo.” Fa izy ireo ve nandeha? Tsia tompoko. Tsy nihaino ny feon'ny
Fanahy izy ireo ary dia nisy vanim-potoana iray hafa lasan-ko babo ary noho izany Andriamanitra dia
nanangana  olon-kafa  hanatanteraka  ny  Sitrapony.  Nandalovan’Andriamanitra  ny  antoko-pivavahana
Loterana tahaka ny nataony tamin’ny hafa rehetra, ary tsy hiverina intsony izy ireo. Andriamanitra tsy
maintsy  miroso  ary  amin'ny  vanim-potoana  vaovao  hitondra  fahamarinana  sy  fanampiny  kely  ho
famerenana amin'ny laoniny.

FITSARANA.

Apokalypsy 3:3,
Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha. Koa 
raha tsy hiambina* ianao, dia ho tonga toy ny fihavin'ny mpangalatra Aho, ka tsy ho fantatrao 
izay ora hihaviako aminao. [* Gr. Hiari-tory]

Te- hamaky fandikan-teny iray hafa (Wuest) ao amin'io andininy io aho,
“Ho fahatsiarovana, noho izany, tamin'ny fomba  nandraisanareo (ny fahamarinana toy ny 
fametrahana maharitra) ary ny fomba nandrenesanareo (izany), ary niarovanareo (izany), ary 
nananareo fiovan- tsaina avy hatrany.”

Tena miharihary avy amin'ity andininy nomen'Andriamanitra azy ireo ity ny fahamarinana toy ny petra-
bola maharitra. Dia nandray izy ireo, ary dia tsy azo novàna fa azy ireo izany. Ny sisa andrasana dia
izay hanaovany izany, na hajainy izany na tsia. Ary izany no marina. Izy ireo dia nomena ny fototra
marina ny Filazantsara manontolo, "Ny marina ho velona avy amin'ny finoana", "Ny famonjena dia avy
amin'ny Tompo." Ary nandre ny fahamarinana ny amin'ny Baiboly izay nandrava ny fotopampianaran' i
Roma sy nanao tsinontsinona ny fahefan’ny papa. Fantatr'izy ireo ny fahamarinana fa ny fiangonana tsy
mahavonjy. Fantany ny Fanasan'ny Tompo. Nanana ny mazava koa izy ireo ny amin'ny batisan’ny rano.
Navoakan’izy ireo ilay sary. Fahamarinana? Nahoana no tsy nisy olona na oviana na oviana tamin’ny
vanim-potoana  nanana  fahazavana haparitaka hoatran’izany hatramin’izay? Ampy  ny  famirapiratana
tao amin’izy ireo mba hanovàna ho tanteraka ilay rafitra tranainy ary  hanombohana indray, sy namela
an’Andriamanitra  hitarika  azy ireo, Fa  didy  anampy  didy,  didy  anampy  didy;  Fitsipika  anampy
fitsipika, fitsipika anampy fitsipika; Kely etỳ, ary kely erỳ. Nahazo ny fahamarinana izy ireo. Tian'izy
ireo izany ary henony.



Fa  ny  fanontaniana  dia,  ahoana  ny  fomba  nandrenesany  an’izany?  Nandre  izany ve  izy  ireo  ary
noraisiny tahaka ny fomban’ny Grika – zavatra hiadian-kevitra sy hianarana? Mazava ho azy ilay Teny
manakarena  Fahamarinana  dia  nohenoina  tamin’ny fomba  akademika,  fa  tsy tamin’ny fampiharana
izany, satria Andriamanitra  mitaky fiovàn-tsaina momba izany. Raha izany no Tenin'Andriamanitra, ka
tena izany tokoa izany, dia tsy maintsy ankatòavina. Ny tsy fankatoavana izany dia miteraka fitsarana.
Raha natory ny mpiambina ilay tempoly masina, dia nokapohina izy ireo ary nodorana ny fitafiany.
Inona no hataon’ny Tompo ho an'ireo izay ao amin'ity vanim-potoana ity manalefaka ny fiambenany?

“Dia ho avy eo aminao toy ny mpangalatra Aho.” Fahiny i Sardisy dia fiheren’ny jiolahy izay nanafika 
tampoka any amin'ny havoana, ary mandroba ny olona. Dia toy izany ny fahafantarany tsara izay 
lazain’ny Fanahy momba izany fa ho avy ny Tompo ary toy ny mpangalatra. Fahamailona sy fiomanana
ihany dia ho ampy amin’ny fahavononana amin’ny fihaviany. Ary fantatsika fa izany no hafatra ho 
an'ny voaloboka tsy izy, fa ny fiavian'ny Tompo dia ho tahaka ny tamin'ny andron'i Noa. Ny valo 
voavonjy dia nahafantatra tsara ny safo-drano nananontanona, ary ireo nahalala dia niomana ka 
novonjena. Fa izao tontolo izao sy ny faharatsiany dia voafafa. Na dia nifandray isan'andro tamin’ny 
olona marina aza izy ireo, ary nandre ny fahamarinana, dia tsy norarahiny izany, kanjo efa tara loatra. 
Ireo olona tena nandeha ara-nofo tao amin'io fotoana fahiny io dia mampiseho ny Kristiana anarany 
amin'izao andro izao, ary ny fiainany dia feno ny zavatry ny tany, ary mandray fahafinaretana 
amin’izany, finaritra hany ka tsy manana faniriana ny amin’ny Ara-panahy intsony, ary tsy mety 
mahalala, na hiomana ny amin’ny Fisehoany.

NY  FANDOKAFANA.
Apokalipsy 3:4,

“Kanefa  misy  olona  vitsy  atỳ  aminao  atỳ  Sardisy  izay  tsy  nandoto  ny  fitafiany;  ary  hiara-
mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria miendrika Izy.”

Mazava ho azy ny teny hoe 'anarana' midika hoe 'vahoaka', araka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny
Apostoly 1:15 momba ireo tao amin'ny efitra ambony, “ny isan'ny olona vory teo tokony ho 120.” Fa
ho ahy dia manoatra lavitra noho ny midika fotsiny hoe olona izany; Io dia mitondra ilay fahamarinana
izay  napetraka  isaky  ny  vanim-potoana izay  nolazain’ny  Tompo  tamintsika tamin’ny  fanamafisana
lehibe. Izany dia izao: ny rafitry ny fiangonana amin’ireo sokajin-taona ireo dia mizara ho voaloboka
roa, marina sy diso. Andriamanitra ao amin'ny fiandrianany sy ny fikasany dia nametraka azy rehetra
niaraka, miantso azy ireo hoe ny fiangonana.

Jereo ny fomba nanakianany an’ity vanim-potoana ity tamin’ny nilazany hoe: "ho an’ilay  fiangonana
any—fa”  tsy “fiangonana rehetra”  tany Sardisy,  --nakambany izy rehetra-  “ny fiangonana  izay”  ...
“Fantatro ny asanao ... maty ianao ... ny asanao dia tsy tanteraka...” ary dia notohizany  “Ianao, (Ilay
fiangonana tany Sardisy) kanefa misy olona vitsy ao aminareo izay marina, fa tsy ratsy toy ny maro
an'isa. Ireo dia mandeha amin'ny fitafiana madio, ary izy ireo dia mendrika Ahy.” Ary ireo olona izay
tena olo-masin'Andriamanitra dia nandeha “izy  rehetra nakasitrahan’ny Tompo.” Madio ny fitafiany.
Hitanareo  tamin'izany  andro  izany  ny  fitafiany  dia  mamafa  lalana eny ka  mitondra  vovoka  sy
fahalotoana. Ireo dia  nijery ny fomba famindrany mba tsy ho voaloton’izao tontolo izao. Izy ireo dia
tao amin'ny Fanahy sy mandeha amin’ny Fanahy. Masina  ireo sady tsy misy tsiny eo anatrehany. Dia
toy izany no nanatanterahan’izy ireo ny fikasany fa izany no voalaza ao amin’ny Efesiana 1:4 milaza fa
izany no tanjona ho antsika, "fa tokony ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika."

Ary avy amin’io andininy io, izay mampiseho fa ny olom-boafidin'Andriamanitra dia ho "Anarana 
Vitsy," ho hitanao mazava tsara ny zavatra efa nampianarina momba ity vanimpotoana ity. Tena sarotra 
izany. Tena TSY TANTERAKA izany. Vaky tamin’ny làlana maro izy, ary Andriamanitra nanakiana 



mafy saika amin’ny ankapobeny. Tena malemy sy marofy izy, ary efa ho faty. Tsy ilay vanim-potoana 
be voninahitra izay nohezahin’ireo  mpahay tantara protestanta nandeha araka ny nofo izany. Raha 
jerena indray mitopy maso io hazo io dia hita fa harafesina sy marary, nesorina ny ravina ary tsy misy 
voany, afa-tsy voa sasan-tsasany sampona sy lo, voa izay tsy ela ny fianjerany amin'ny tany. Fa andraso
kely aloha! Jereo akaiky kokoa. Eo amin’ny tampony, amin'ny fahazavan'ny masoandro, nisy ‘voa 
voalohany’ sasany- 'Anarana Vitsy' - tanteraka tao Aminy satria izy ireo naterany, feno Azy sy mandeha
miaraka Aminy amin'ny alalan'ny Teniny.
Hisaorana Andriamanitra noho 'ireo vitsy ireo.' 

“Dia hiara-mandeha Amiko izy ireo.” Izany no nolazain'Andriamanitra fa homeny azy ireo noho izany 
fandehanana mahitsy izany. Izany dia ampahany amin'ny lova natokany ho azy ireo. Raha vonona hiara-
mandeha Aminy amin'ireo ady sy fandriky ny fiainana ary ho voninahitra ho Azy izy ireo, dia  hamaly 
soa azy ireo Izy. Tsy manadino ny fisisihantsika amin’ny fitiavana Izy. Andriamanitra dia mamaly 
antsika foana noho ny ezaka ataontsika mba hampifaliana Azy. Eny, izy ireo dia nandeha namakivaky  
izao tontolo izao, ary tsy nandray anjara tamin’izany. Tsy namela ny rafitr’ izao tontolo izao  handresy 
azy ireo. Rehefa nodrokidrokian’ny  fanjakana ireo anarana  malaza tao amin’io vanim-potoana io ka 
nifidy  ny fisainana ara-politika fa tsy fisainana ara-panahy, ary teny an-dalana hiverina any amin'izao 
tontolo izao, ireo vitsy ireo no nitsangana ho an’ ny Tenin'Andriamanitra, ary tamin 'izany no 
nanomezan’ny Tompo voninahitra  azy ireo. Ary Izy no hanome voninahitra azy ireo ho setrin'izany. Fa 
dia hiara-mandeha Aminy amin'ny fotsy ireo. Efa fantatra izy ireo fa niaraka Taminy tety an-tany ary 
ankehitriny Izy dia hanambara ny tenany amin’izy ireo ao amin'ny Jerosalema Vaovao. Tena 
hahatalanjona izany famantarana izany! Izany dia mahatonga ahy hifaly  nefa mahatonga ahy hitomany 
ny amin’ny fieritreretana ny fidinany ho ambany, fa ho tsikaritrao fa tsy nanao akanjo hafa amin’ny 
an’ny olona masina Izy, araka izay mety ho fanaon’ny mpitondra  ety an-tany. Tsia, izy ireo dia tahaka 
Azy; Izy dia tahaka  Azy ireo. Izy ireo dia tahaka Azy, araka ny voalazan’i Jaona “Ho hitan’izy ireo 
amin’ny maha Izy Azy Izy.”

“Fa mendrika ireo.” Fantatrao ve hoe Iza no milaza izany? Izany dia i Jesosy, ilay Iray Mendrika, Izy 
Tenany. Izy irery ihany no voalaza ho mendrika haka ny boky teo an-tànan'i 'Ilay mipetraka eo ambonin'ny
seza fiandrianana. Ary ankehitriny, izany Iray Mendrika izany dia milaza amin'ny olony masina hoe, 
“Mendrika ianareo.” Indro, ity ilay Iray, ny hany Iray mahafeno fepetra mba hitsara, (ary ny fitsarana 
rehetra tokoa dia nomena Azy,) ary Hoy izy: "Mendrika ianareo."
Ireo teny ireo dia mahagaga toy ny teny ao amin'ny Romana 8: 33b, "hoy Andriamanitra marina Aho."
(Way Translation.) Ao amin'ny mazava fotsin’ny fahamarinan'Andriamanitra, henoy ny feo mamin'i Jesosy
araka ny Teniny hoe: "Ireo no Ahy. Olo-marina izy ireo. Mendrika izy ireo. Hiara-mandeha amiko amin’ny
fotsy izy ireo.

NY  VALISOA  HO  AN'IZAY  MANDRESY.
Apokalipsy 3:5,

“Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny 
bokin'ny fiainana tokoa Aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny Raiko sy eo anatrehan'ny 
anjeliny.”

“Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy.” Io dia mazava fa famerenana ny andininy faha-4, izay nilazàna
ireo vitsivitsy izay tsy nandoto ny fitafiany.  Nanana fomba fiteny isika taona maro lasa  izay ary tsy
hisalasalana  fa  nalaina  avy amin'ity  andininy ity.  Izany dia,  “Aoka  hadio  ny  lambanao” Izany dia
midika  hoe:  aza  miditra  amin'ny zavatra  mampiahiahy;  ny hafa  no  handray anjara,  ary ianao mety
halaim-panahy  handray  anjara,  na  ny  olona  iray  mihitsy  aza  mety  hitady  hitarika  anao;  fa  mialà
amin’izany rehetra izany amin'ny fiviliana ho fiatahana aminy. Ary Andriamanitra dia hanome valisoa



ireo izay manaraka izany torohevitra izany. Izy ireo hitafy fotsy  tahaka Azy mitafy fotsy.  1Petera,
Jakoba ary Jaona nahita taminy tao amin'ny Tendrombohitra Fiovan-tarehy, ary ny fitafiany dia fotsy
tahaka ny mazava. Izany no fomba hitafian’ny olona masina. Ny fitafiany dia mamirapiratra,  ho fotsy
indrindra.

Fantatrareo  isika fa miaina  amin'ny  andro  farany. Amin'izao  vanim-potoana  izao  no  hiangonan’ny
fiangonana rehetra. Ary  na dia fahezin’izy ireo aza ankehitriny ny tontolo ara-politika eto amin’izao
tontolo  izao,  tsy  ho  ela  izy  ireo dia hifehy  ny  vola  amin’izao  tontolo  izao.  Noho  izany,  raha  tsy
mpikambana amin’ny fiangonanan’izao tontolo izao ianao, dia tsy ho afaka ny hividy na hivarotra. Ho
very ny rehetra.  Ireo  izay  mitoetra  amin’ny  fahamarinan'Andriamanitra  sy  mitandrina  ny  fitafiany
amin'ny fahalotoanan’ny ‘rafitr’izao tontolo izao'  izay  ny rafitry ny fiangonana dia ho sahirana ara-
nofo. Hisy fitsapana lehibe  aseho azy ireo  mba hidirany. Ny mpitoriteny hanaiky ao amin'ny fialan-
tsiny fa  hanompo an'Andriamanitra izy ireo ao anatin'ny sehatry ny antikristy, rafitra-bibidia. Izy ireo
dia manaiky ny fandokàfana sy ny fideràna ny ambaratongam-pahefana. Ary ny olona hanaraka ireo
mpiandry ondry sandoka ireo avy hatrany ao amin'ny famonoana. Fa eo amin'ny fitsarana izy rehetra
dia ho hita mitanjaka. Tsy homena ireo akanjo fotsy ieo izy; ary tsy handeha hiaraka Aminy. Tsy afaka
mandeha amin’ny fitafiana maloton'izao tontolo izao ianao, mihazona ny tanan'ny devoly eto, ary avy
eo  manantena  ny  hiaraka  amin'Andriamanitra.  Izao  no  fotoana  hifohazana  hiainoana  ny
feon'Andriamanitra miantso mafy hoe: "Mivoaha ao anivony (fivavahana fikambanana) ry oloko, mba
tsy hiombonanareo ota aminy, mba tsy handraisanareo ny loza manjo azy." Amen. Andriamanitra no
miteny. Halaviro ny fivavahana eto amin'ity tontolo ity tahaka ny hanalavitanao ny areti-mandringana.
Hialao ny fandehandehanana amin'izao tontolo izao ary ataovy madio ny fitafianareo ho fotsy amin'ny
alalan'ny fibebahana sy ny ràn'ny Zanak'ondry. Fa ataovy izany izao, fa rahampitso mety efa tara loatra.

“Ary izay maharesy, tsy ho fafako hiala amin’ny Bokin’ny Fiainana ny anarany.”  Eto indray isiska
dia  tonga  amin’ny  ampahany  sarotra  indrindra  amin’ny  Teny.  Ity  andininy  manokana  ity  dia
nampiasain'ny Arminiana sy ny Kalvinista araka izay nilan’izy ireo azy. Ny Arminiana hanambàra fa
marina tokoa fa io andininy io dia manafoana ny Jaona 6 : 37-44,

“Izay rehetra omen'ny Raiko Ahy no hanatona Ahy; ary izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko
mihitsy.
Fa tsy nidina avy tany an-danitra Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon'izay naniraka
Ahy.
Ary izao no sitrapon'ny Ray izay naniraka Ahy,  dia ny tsy  hamelako hisy very izay rehetra
nomeny Ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy.
Fa izao no sitrapon'ilay naniraka Ahy, dia izay rehetra mahita ny Zanaka ka mino Azy dia afaka
manana fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany.
Dia nimonomonona taminy ny Jiosy, satria Izy nanao hoe: Izaho no mofo izay nidina avy tany
an-danitra.
Dia hoy ireo: Tsy Ilehio va no Jesosy, Zanak'i Josefa, Izay fantatsika ny rainy aman-dreniny?
Ahoana no dia anaovany ankehitriny hoe: ho nidina avy tany an-danitra?
Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Aza mimonomonona ianareo.
Tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy taomin'ny Ray Izay naniraka Ahy; ary Izaho
hanangana azy amin'ny andro farany.”

Ny Arminianisma dia mihevitra ny sitrapon'ny Ray, tsy amin’ny antony lehibe, fa afa-po amin’ny faniriana
fotsiny  mahita  Azy  mitsangana mijery  ny ataon’ny olona  rehetra  amin'ny  ny  soa  sy  fanomezam-
pahasoavana izay Azy, eny fa na dia ny fiainana mandrakizay aza.



Ny Kalvinista  tsy mahita  izany.  Izy ireo dia mahita fampiononana  lehibe ao  amin'ity  andininy ity
amin’ny fijaliana, ny olo-masina mavesatr’entana, eny fa na dia ratsy aza ny fotoana, ny fanenjehana
mahatsiravina, satria ny mpandresy dia iray ihany", izay mino fa i Jesosy no Kristy," tsy ho esorina
hiala amin’izany boky izany ny anarany. Misy ihany koa ny milaza fa io 'bokin'ny fiainana'io  dia tsy
ny 'Bokin’ny Fiainan’ny  Zanak'Ondry' Nefa mazàna, raha mijery ny andininy ety ivelany fotsiny ny
olona, dia lasa ivelany fontsiny koa ny fahatakarany izany.

Ny mety ho fanesorana anarana ao amin'ny firaketana an-tsoratra avy amin'Andriamanitra dia mihoatra
lavitra nohon’ny fandalinana mahazatra, fa hatramin 'izao ny ankamaroan'ny mpianatra dia  nanatsoaka
fontsiny fa  Andriamanitra  dia  mametraka  ny  anaran'ireo  olona  teraka  indray  ao  amin'ny  Bokin'ny
Fiainan’ny Zanak’Ondry tamin'ny andron’ny fahaterahana indray; Ary raha noho ny antony izay tsy
maintsy nanesorana izany  anarana  izany, ny toerana eo amin'ilay firaketana an-tsoratra dia ho banga
tahaka ny talohan’ny nisian’ny  anarana napetraka tao.  Izany  dia  zato isan-jato mifanohitra  amin’ny
zavatra tena ampianarin’ny Teny.

Tamin'ny tena nanombohantsika ny fianarana, aoka ho fantatsika fa tsy misy Soratra Masina NA IRAY
AZA, izay mampianatra fa Andriamanitra ankehitriny dia manao ny firaketana anarana an-tsoratra. Izany
rehetra izany dia efa vita hatramin’ny nanorenana an'izao tontolo izao, araka  izay ho marihintsika ao
afara.  Ary koa, tsy resaka fotsiny momba ny tenantsika  tafiditra  amin'ny vondron’olona roa izay samy
afaka hahazo ny fiainana mandrakizay, ary tao ny tarika iray nandray izany ary ny anarany napetraka tao
amin'ny firaketana an-tsoratra, raha ny hafa izay nandà tsy nanana ny anarany napetraka toy izany. Isika
dia tena hampiseho amin'ny alàlan'ny Soratra Masina fa maro be ireo izay tsy nateraka indray no handeha
ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Na dia hafahafa toy izany aza ny mety ho fahenona azy, dia azo
antoka fa marina io. Isika koa dia hampiseho fa misy ny vondron'olona manana ny anarany efa napetraka
tamin'io tantara io talohan'ny fanorenana izao tontolo izao, TSY HO VOAFAFA NY ANARANY NA
AMIN’NY ANTONY INONA NA INONA; fa haneho ihany koa ilay vondrona iray hafa izay NANANA
NY ANARANY TEO AMIN'NY IZANY RAKITSORATRA IZANY TALOHAN 'NY FANORENANA
IZAO TONTOLO IZAO KANEFA HO ESORINA NY ANARANY.

Voalohany indrindra, dia tsy misy fototra amin'ny filazàna fa ny 'Bokin'ny Fiainan’ny Zanak’Ondry' dia 
tsy mitovy amin'ny 'Bokin'ny Fiainana. 'Ny Bokin'ny Fiainana azo nantsoina hoe ilay Bokin’ny 
Fiainan’ny Zanak'Ondry, na Bokin'ny Fiainan’i Kristy, na ny Bokinao sy Bokin'ny velona. Anarana 
ihany no voasoratra ao. Apokalypsy 13:8,

"Ary izay rehetra monina ambonin'ny tany, dia hivavaka aminy, (ny biby) ireo izay tsy manana ny
anarany  voasoratra  ao  amin'ny  Bokin'ny  fiainan'ny  Zanak'ondry,  izay  voavono  hatramin'ny
nanorenana izao tontolo izao.”

Apokalipsy 17:8 
“Ny bibi-dia,  ilay efa hitanao,  dia teo ihany ary tsy eo izao,  nefa efa hiakatra avy amin'ny
lavaka tsy hita nonoa izy ka ho lasa ho amin'ny fandringanana; ary ny monina ambonin'ny tany,
dia izay tsy voasoratra eo amin'ny Bokin'ny Fiainana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao
ny anarany, dia ho gaga raha mijery ilay bibi-dia, izay teo ihany ary tsy eo izao, nefa mbola ho
avy indray.”

Apokalipsy 20:12-15,
“Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'Andriamanitra; ary
novelarina ireo boky; ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny Bokin'ny Fiainana izany; ary ny
maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ireo boky, araka ny asany. Ary ny
ranomasina namoaka ny maty tao anatiny; ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita namoaka



ny maty tao aminy; dia samy notsaraina araka ny asany izy.

Ary izay tsy hita voasoratra teo anatin'ny Bokin'ny Fiainana, dia natsipy tany amin'ny farihy afo.
Azonao jerena izany na dia misy boky hafa voalaza aza, misy foana ny momba ny boky IRAY ahitana
anarana. Ao amin'ny Apokalypsy dia atao hoe ny “Bokin’ny Fiainan’ny Zanak'Ondry”, na ny “Bokin'ny
Fiainana.”

Eto ary aiza io boky io no hita? Lioka 10:17–24
“Ary ny fito-polo lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo ô, na dia ny demonia
aza  dia  manaiky  anay  noho ny  Anaranao.  Fa hoy  Jesosy  tamin’izy  ireo:  Izaho nahita  an'i
Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka
menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy
hampaninona  anareo akory.  Kanefa  aza  mifaly  amin’ity  ianareo,  satria  manaiky  anareo ny
fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ary tamin'izany ora izany
dia  ravoravo  tamin'ny  Fanahy  Masina  Jesosy  ka  nanao  hoe:  Midera  Anao  Aho,  Raiko  ô,
Tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany ka
nasehonao tamin'ny zaza madinika; eny, Raiko, fa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa
natolotry ny Raiko Ahy; ary tsy misy mahalala ny Zanaka afa-tsy ny Ray, ary ny Ray afa-tsy ny
Zanaka sy izay tian'ny Zanaka hanehoana Azy.Ary nitodika tamin'ny mpianany Izy, dia nilaza
taminy  manokana  hoe:  Sambatra  ny  maso  mahita  izay  hitanareo.  Fa  lazaiko  aminareo  fa
mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo, fa tsy nahita, ary naniry nahare
izay renareo, fa tsy nahare.”

Ny Bokin'ny Fiainana izany dia tsy hiadian-kevitra fa hita any an-danitra, ary hiseho eo amin'ny Seza
Fiandrianana Fotsy lehibe fitsarana. Ao amin'ireo andininy ireo nilaza i Jesosy fa ny ANARANY dia
voasoratra any an-danitra. Izy ireo dia voasoratra ao amin'ny Bokin'ny Fiainana , fa izany no toerana
izay misy ny anarany. I Jesosy niresaka tamin’ny ny fito-polo lahy (andininy faha- 17), nefa niresaka
tamin’ny  roa ambin'ny folo lahy ihany koa Izy (andininy 23). Izy rehetra teo dia faly satria nanaiky
azy ireo ny demonia  tamin'ny Anaran'i  Jesosy.  Ny namalian’i  Kristy azy ireo dia,  "Aza mifaly fa
manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia kosa fa ny anaranareo efa voasoratra any an-danitra (Bokin'ny
Fiainana)." Marihina eto fa Jodasy dia iray amin'ireo izay namoaka demonia tamin'ny Anaran'i Jesosy,
kanefa fantatsika fa izy dia devoly, ilay zanaky ny fahaverezana.

Jaona 6:70-71, 
“Jesosy  namaly  azy  hoe:  Tsy  Izaho  va  no  nifidy  anareo  roa  ambin'ny  folo  lahy,  nefa  ny
anankiray aminareo aza dia devoly? Fa Izy nilaza an'i Jodasy, zanak'i Simona Iskariota; fa izy
no ilay efa hamadika Azy, nefa isan'ny roa ambin'ny folo lahy.”

Jaona 17:12,
“Raha mbola teo aminy Aho teo amin’izao tontolo izao, dia nitahiry ireo tamin'ny Anaranao:
ireo izay Nomenao Ahy dia notandremako, ka tsy misy very na dia iray aza, afa-tsy ilay zanaky
ny fahaverezana ihany; mba hahatanteraka ny Soratra Masina.”

Jaona 13:10-11, 18,
“ Fa hoy Jesosy taminy: Izay efa nandro tsy mila hosasana, afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa
madio avokoa; ary ianareo dia madio, nefa tsy ianareo rehetra. Fa fantany ilay efa hamadika
Azy; koa izany no nilazany hoe: Tsy madio avokoa ianareo rehetra. 

Tsy milaza anareo rehetra Aho; fa  fantatro izay  nofidiko;  fa  mba hahatanteraka ny Soratra



Masina hoe: Izay homana ny mofoko* no nanangana ny ombelahin-tongony hamely Ahy (Sal.
41. 9). [*Na: miara-komana amiko]”

Ary raha misy dikany ny teny voalaza dia tsy maintsy miaiky isika fa i Jodasy koa voafidin’i Jesosy
(Jaona 13:18 ), kanefa izy tsy nadio. (Jaona 13: 10-11 ), Jodasy koa nomen'i Ray an’i Jesosy. Jaona 17:12,
(Aoka izany ho marihina eto fa ny "mifidy" sy ny fanomezana no tena mifanitsy tahaka ny tamin'ny
fanoharana momba an'i Mosesy sy Farao, Jakoba sy Esao, fa na dia Esao sy Farao ary samy fantatra
mialoha, dia notendrena ho amin'ny fahatezerana, raha ny niafaran’i Mosesy sy Jakoba dia fanomezam-
boninahitra.  1  Petera  2  :8-9a  mampiseho  na  olona  nolavina  na  nofidiana  “dia ireo  izay tafintohina
tamin'ny  Teny,  satria  tsy  nanaiky:  izay  ihany koa  no  nanendrena  azy.  Fa  ianareo  kosa  dia  taranaka
voafidy.”) Jodasy dia isan'ny roa ambin'ny folo lahy, ary tena nanana anjara  niaraka  tamin’izy ireo tao
amin'ny fanompoana teo alohan’ny Pentekosta.

Asan'ny Apostoly 1:16-17, 
“Ry rahalahy, tsy maintsy notanterahina ilay tenin'ny Soratra Masina nampilazain'ny Fanahy
Masina rahateo an'i Davida ny amin'i Jodasy, izay tonga mpitarika ny olona nisambotra an'i
Jesosy. Fa izy dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompoana izao koa.” 

Ny anjara izay azon'ny Jodasy teo anivon’ny roa ambin'ny folo lahy izay very dia tsy ambany noho ny
asa fanompoan’ny iraika ambin'ny folo, na asa fanompoana araka ny an'ny demonia niavaka tamin’ny asa
fanompoan’ny hafa.

Asan'ny Apostoly 1:25,
“Mba hahazoany anjara amin'izao fanompoana sy ny maha-Apostoly izao, izay nialan'i Jodasy
hankanesany any amin'ny fitoerany.”

Jodasy,  devoly,  nanary ny Fanomezan'Andriamanitra ny Fanahy Masina tamin’ny asa fanompoana,
ary  namono  tena  ka  NANKANY AMIN'NY FONENANY.Na  dia  tao  amin’ny amin'ny  Bokin'ny
Fiainana aza ny anarany. Fa ny anarany dia voafafa.

Ary alohan'ny hanohizantsika izany eritreritra momba ani Jodasy izany, andeha isika hiverina ho any
amin'ny  Testamenta  Taloha  ka  hijery  ny nanaovan’ Andriamanitra  zavatra  toy  izany.  Ao  amin'ny
Genesisy 35:23-26, ny zanakalahin'i Jakoba dia roa ambin'ny folo lahy ny isany ary ny anarany dia
toy izao manaraka izao: Robena, Simeona, Levy, Joda sy Isakara ary Zebolona; Josefa sy Benjamina;
Dana  sy  Naftaly;  Gada  sy  Asera.  Ny  taranak’ireo  roa  ambin'ny  folo  lahy ireo  no  lasa foko  roa
ambin'ny folon'ny Isiraely  fa i  Josefa ihany no tsy nanana  foko tao  aoriany,  fa  tamin'ny fitahian'
Andriamanitra dia nisy foko telo ambin'ny folo, ary ny zanaka lahin’i Josefa roa lahy dia nomena ny
voninahitra hahatonga ny roa ambin'ny folo lahy ho telo ambin'ny folo. Fantatrareo, mazava ho azy, fa
izanydia tena nilaina tahaka an’i Levy natokana ho an'Andriamanitra noho ny fisoronana. Noho izany
tamin’i Isiraely niala tany Ejipta ary dia nomen'Andriamanitra azy ireo ny tranolay masina tany an-
efitra,  izay  ahitantsika  ny  fokon'i  Levy nanao fanompoana  ho  an’ny roa  ambin'ny  folo  atao  hoe
Robena,  Simeona,  Isakara,  Joda,  Zebolona,  Benjamina,  Dana,  Naftaly,  Gada,  Asera,  Efraima  sy
Manase. 

Ny  lamin'ny  anaran’ny  miaramila  tao  amin’izy  ireo  dia ao  amin'ny  Nomery  10:11-28. Ny
Fanontaniana mipetraka dia ny hoe, nahoana ireo foko roa ireo no nesorina? Ny valiny dia mipetraka
ao amin’ny Deotoronomia 29:16-20

Ary efa hitanareo ny fahavetavetany sy ny sampiny hazo sy vato sy volafotsy ary volamena, izay



teo aminy;
fandrao hisy lehilahy, na vehivavy, na mpianakavy, na firenena eto aminareo, izay manana fo
mivily  anio,  ka  miala  amin'i  Jehovah  Andriamanitsika,  handehanany  hanompo  ny
andriamanitr'ireny firenena ireny; fandrao hisy faka eo aminareo izay miteraka zava-mangidy
sady mahafaty;
ary raha ren'izany olona izany ny tenin'ity fanozonana ity, dia hiarahaba tena ao am-pony izy ka
hanao hoe: Hanam-piadanana aho, fa hanaraka ny ditry ny foko, hanampiana fahamamoana
amin'ny mangetaheta.
Ary  Jehovah  dia  tsy  hety  hamela  ny  helony,  fa  hanetroka  amin'izany  lehilahy  izany  ny
fahatezeran'i Jehovah sy ny fahasaro-piarony, ary hitoetra aminy ny fanozonana rehetra izay
voasoratra amin'ity boky ity, ka hovonoin'i Jehovah tsy ho eo ambanin'ny lanitra ny anarany.
Dia  hosarahin'i  Jehovah  amin'ny  firenen'Isiraely  rehetra  ho  amin'ny  loza  izy,  araka  ny
fanozonana rehetra amin'ny fanekena izay voasoratra amin'ity bokin'ny lalàna ity.

Eto no voatonona ny ozona momba ny fanompoan-tsampy, na ny fijangajangana ara-panahy. Ny foko
izay niverina nanompo sampy dia tsy maintsy nofafana ny anarany. Ary ny tantaran'ny foko roa, ireo
izay nanana anarana voafafa nohon’ny fanompoan-tsampy dia hita ao amin'ny 1Mpanjaka 12: 25-30,

[Ny  nanaovan'i  Jeroboama  ireo  sarin'ombilahy  kely  volamena  tao  Betela  sy  Dana]  Ary
Jeroboama dia nanamboatra an'i Sekema any amin'ny tany havoan'i Efraima ka nonina tao; ary
raha avy tao izy, dia nanamboatra an'i Pehoela koa.
Ary Jeroboama nanao anakampo hoe: Izao ny fanjakana dia hody amin'ny taranak'i Davida
ihany;fa  raha  miakatra  hamono  zavatra  hatao  fanatitra  ao  amin'ny  tranon'i  Jehovah  any
Jerosalema ny vahoaka, dia hody amin'ny tompony indray ny fony dia amin-dRehoboama,
mpanjakan'ny  Joda,  ary  dia  hamono  ahy  izy  ka  hiverina  any  amin-dRehoboama,
mpanjakan'ny Joda,  indray.  Dia nihevitra ny mpanjaka ka nanao ombilahy kely  volamena
roa; ary hoy izy tamin'ny olona: "Aoka izay ny fiakaranareo any Jerosalema! Ry Isiraely ô"
indreo ny andriamanitrao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta.Ary ny
anankiray dia napetrany tao Betela,  fa ny anankiray kosa dia tao Dana.Ary izany zavatra
izany  dia  tonga  fahotana;  fa  ny  olona  dia  nandeha  nivavaka  teo  anatrehan'ny  anankiray
amin'ireo hatrany Dana.

Hosea 4:17
“Tafaraikitra amin'ny sampy Efraima; Aoka izy ho eo.”

Mariho indrindra fa ny sazy noho ny fanompoan-tsampy dia hoe ny anaran'izany foko izany dia fafàna
'tsy ho eny ambanin'ny lanitra'Deoteronomia 29:20. Tsy milaza  izy fa mety ho fafàna 'any an-danitra’, fa
avy any ambanin'ny lanitra. Ary izany indrindra no mitranga,  fa ankehitriny Isiraely dia niverina any
Palestina, ka tsy ela dia asin’ny Tompo tombo-kase ny 144.000 amin'izy ireo. Fa avy amin’ izany isa
izany Dana sy Efraima dia tsy hita.

Apokalipsy 7:4-8,

Ary nahare ny isan'izay voaisy tombo-kase aho: efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy
no voaisy tombo-kase avy tamin'ny firenen'ny Zanak'isiraely rehetra.
Avy  tamin'ny  firenen'i  Joda roa arivo  amby iray  alina  no  voaisy  tombo-kase.  Avy  tamin'ny
firenen'i Robena roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Gada roa arivo amby iray
alina.
Avy tamin'ny firenen'i Asera roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Naftaly roa arivo



amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Manase roa arivo amby iray alina.
Avy tamin'ny firenen'i Simeona roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Levy roa arivo
amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'Isakara roa arivo amby iray alina.
Avy tamin'ny firenen'i Zebolona roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Josefa roa arivo
amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Benjamina roa arivo amby iray alina no voaisy tombo-
kase.

(Mariho, Dana sy Efraima tsy ao).
Ary amin'izany jereo ny Daniela 12:1, izay miresaka ireo sy efa-polo amby zato - efatra arivo ho voaisy
tombo-kase nandritra ny tombo-kase fahenina, amin’ny fotoana ny Fahoriana Lehibe na ny fahorian’ i
Jakoba.

“Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela,  ilay  andrian-dehibe,  izay mitsangana
hiaro  ny  zanaky  ny  firenenao;  ary  hisy  andro  fahoriana,  izay  tsy  nisy  tahaka  azy  hatrizay
nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany; ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao, dia
IZAY REHETRA HITA VOASORATRA AO AMIN'NY BOKY.”

Na izany aza, rehefa afaka io fe-potoana ny fahoriana io, (mandritra ny Fanjakana Arivo Taona,) araka ny
hita ao amin'ny Ezekiela 48: 1-8, ary ny 22-29 hitantsika niverina indray ny foko amin'ny filaharany avy
amin'Andriamanitra. Saingy, hatramin'ny andro niraisan’i Efraima sy Dana tamin'ny sampy, dia maty izy
ireo,  ary ireo foko ireo tsy nisy fankatoavana intsony.  Ankehitriny dia mahatsapa aho fa nanomboka
tamin'ny fandravana an'i Jerosalema, ny rakitsoratra rehetra momba ny foko dia very,noho izany dia tsy
misy afaka milaza izay tena foko niaviany, FA ANDRIAMANITRA MAHALALA. Ilay Andriamanitra
lehibe Izay no nitondra ny Israely niverina tany Palestina dia mahafantatra tsara ny fokon’ireo rehetra
izay tena Israelita, ary amin'ireo efa-polo amby zato sy efatra arivo tafavory, Dana sy Efraima dia tsy ho
ao.

Ireto ny fokon’Israely Ezekiel 48:1-8 sy 22-29, 
Ary izao no anaran'ny firenena: Hatramin'ny farany avaratra any amoron-dranomasina 
amin'ny lalana mankany Hetlona any akaikin'i Hamata sy Hazar-enana, fari-tanin'i 
Damaskosy eo avaratra, any anilan'i Hamata; izany no ho lafiny atsinanana sy andrefana; 
anjara iray ho an'i Dana. Ary mifanolotra amin'ny fari-tanin'i Dana hatrany atsinanana ka 
hatrany andrefana dia iray koa ho an'i Asera. Ary mifanolotra amin'ny fari-tanin'i Asera, 
hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'i Naftaly.
Ary mifanolotra amin'ny faritanin'i Naftaly, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray 
koa ho an'i Manase, Ary mifanolotra amin'ny fari-tanin'i Manase, hatrany atsinanana ka 
hatrany andrefana, dia iray koa ho an'i Efraima.
Ary mifanolotra amin'ny fari-tanin'i Efraima, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia 
iray koa ho an? i Robena. Ary mifanolotra amin'ny fari-tanin'i Robena, hatrany atsinanana ka 
hatrany andrefana, dia iray koa ho an'i Joda.
Ary  mifanolotra  amin'ny  faritanin'i  Joda,  hatrany  atsinanana  ka  hatrany  andrefana,  no
hisian'ilay tany hatokanareo, indimy arivo amby roa alin'ny volotara ny sakany, ary ny lavany
mitovy amin'ny anjaran'ny sasany hatrany atsinanana ka hatrany andrefana; ary ny fitoerana
masina no ho eo afovoany.  Ary hatramin'ny zara-tanin'ny Levita sy ny zara-tany momba ny
tanàna, sy ao ampovoan'ny an'ny mpanjaka, anelanelan'ny fari-tanin'i Jada sy Benjamina, dia
ho an'ny mpanjaka izany.Ary ny amin'ny firenena sisa, dia hatramin'ny lafiny atsinanana ka
hatramin'ny  andrefana,  dia  hisy  anjara  iray  ho  an'i  Benjamina.  Ary  mifanolotra  amin'ny
faritanin'i  Benjamina,  hatrany  atsinanana  ka  hatrany  andrefana,  dia  iray  koa  ho  an'i
Simeona.Ary  mifanolotra  amin'ny  faritanin'i  Simeona,  hatrany  atsinanana  ka  hatrany



andrefana,  dia  iray  koa ho an'Isakara.  Ary  mifanolotra  amin'ny  faritanin'Isakara,  hatrany
atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an'i Zebolona.
Ary mifanolotra amin'ny faritanin'i Zebolona, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia
iray koa ho an'i Gada. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'i Gada, amin'ny lafiny atsimo, dia
hatrany Tamara sy ny ranon'i  Meriba any Kadesy sy ny lohasahan-driaka ka hatramin'ny
Ranomasina Lehibe. Izany no tany hozarainareo amin'ny filokana ho an'ny firenen'Isiraely ho
lovany, ary izany no ho anjarany ary, hoy Jehovah Tompo.

Fanoharana iray hafa azontsika raisina ihany koa dia ny tantaran'i Isiraely niala tany Egipta ho amin’ny
tany Kanana.  Ny  fikasan'Andriamanitra  tamin'io vanim-potoana  io dia  ny  hitondra  ny  Isiraely
HIVOAKA, ka ny HAMPIDITRA azy ireo, hatramin'ny farany mba hanompo Azy. Noho izany rehefa
niala tany Ejipta izy REHETRA dia nivoaka teo ambanin’ny ràn'ny sorona zanak'ondry; izy REHETRA
nandeha namaky ny ranon'ny batisa tao amin'ny Ranomasina Mena; izy REHETRA nahita fahafinaretana
tamin’ny ny fahagagana  mahery;  ny  REHETRA nihinana  ny mana;  ny  REHETRA nisotro  tamin'ny
vatolampy; ary raha mahakasika ny fitahina miharihary sy ny fisehoana ivelany, izy REHETRA nandray
anjara  mitovy tamin’izany.  Nefa,  rehefa  tonga  tany  Moaba izy ireo, izay  niaraka  tamin'ny  andro
firavoravoanan’i Bala-Peora dia maty tao avokoa. Ny fatiny dia niampatrampatra tany an-efitra, satria
tany no nandavany ny Tenin'Andriamanitra ary niviliny tamin’izany. Ary izany no voalaza ao amin’ny
Hebreo 6:1-9, izay nentina nivoaka  tsara  tao amin'ny vanim-potoana Pergamosy. Tsy afaka mandeha
miaraka amin'ny ampahan’ny Teny fontsiny ianao, tsy maintsy raisinao ny Teny REHETRA. Misy olona
izay toa tafiditra amin'ny ny zavatra'Andriamanitra efa ho zato isan-jato. Izy ireo dia toy an'i Jodasy.Tsy
misy olona tena mahalala ny tao anatin’i Jodasy (toetrany)  afa-tsy Jesosy ihany. Dia tonga ny andro izay
nanaovan’i Jodasy zavatra tsy misy hafa ny  nataon'ny Isiraely tao Bala-Peora. Nanapa-kevitra izy fa te
hiaraka amin'ny vondrokerin’ny  voaloboka tsy izy-hiditra ho any amin'ny ara-bola,  fikambanana ara-
politika manohitra  ny  Teny,  fivavahana anti-Kristy  ary  dia  nataony  izany.  Voafitaka izy!  Ny  iraika
ambin'ny folo hafa, tsia. Tsy mety ho voan’izany izy ireo, satria izy ireo no tena olom-boafidy. Ka rehefa
lasa Jodasy ka namadika ny Tompo, ny anarany dia nesorina tao amin'ny Bokin'ny Fiainana. (Apokalypsy
22:19).

Ary azoko antoka ankehitriny fa efa tsikaritrareo fa ireo izay voasoratra tao amin'ny Bokin'ny Fiainana
ny anarany dia tao amin'ny rafitry ny fivavahana tamin’izany andro izany, izay nifantoka tamin’ilay tena
Andriamanitra sy ny fivavahana Aminy, na dia tsy nivavaka araka ny Marina (Teny) aza izy ireo . Toa
an'i Jodasy dia tsy nandeha  tamin'ny lalana rehetra  izy ireo. Jereo ny fomba nifidianan’Andriamanitra
an’i Jodasy.Nampianarina ny fahamarinana izy. Nizara ny fahalalana ny zava-miafina izy. Nanana ny asa
fanompoana mahery izy izay nomena azy ka nahasitrana ny marary sady namoaka  demonia  tamin'ny
Anaran'i Jesosy. Fa rehefa niseho ny tena momba azy-, dia namidiny ho an'ny volamena sy ny hery ara-
politika ny tenany. Tsy niakatra tany amin’ny Pentekosta izy mba handray ny Fanahin'Andriamanitra. Tsy
tao aminy ny Fanahy. Aza diso hevitra momba izany, ny olona izay vita batisa amin'ny Fanahy Masina ao
amin’ny tenan'i Kristy,nandray ny fahafenoan'ny Fanahy dia ho ao amin’ny TENY MANDRAKARIVA.
Izany no porofo fa natao batisa tamin'ny Fanahy Masina izy. Jodasy tsy vita.Maro ny olona no tsy tonga
tao. Ary raha tsy afaka ny handeha amin'izany Teny izany izy ireo, ny anaran’izy ireo dia nalana tao
amin’ny Bokin'ny Fiainana.

Mba hanazavàna bebe kokoa izany fanesorana ny anarana ao amin'ny Bokin'ny Fiainana izany dia tokony
hanitatra ny eritreritsika amin’ny Isiraely isika, dia ny tamin'ny andron'i Mosesy izany.

Eksodosy 32:30-34
Ny nifonan'i Mosesy, sy ny navalin'Andriamanitra azy] Ary nony maraina dia hoy Mosesy tamin'ny
olona: Efa nanao fahotana lehibe ianareo; ary ankehitriny, dia hiakatra ho amin'i Jehovah aho, fa 



angamba afaka manao fanavotana ny amin'ny fahotanareo.
Ary Mosesy dia niverina ho ao amin'i Jehovah ka nanao hoe: Indrisy! efa nanao fahotana lehibe 
ity firenena ity ka efa nanao andriamani-bolamena ho azy.
Ary ankehitriny, enga anie ka hamela ny fahotany Hianao! fa raha tsy izany, mifona aminao aho, 
vonoy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako.
Fa hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Na iza na iza nanota tamiko, dia hovonoiko ny anarany eo 
amin'ny Bokiko.
Mandehana ankehitriny, ka ento ny olona ho any amin'izay efa nolazaiko taminao; indro, ny
Anjeliko no hitarika anao eo aloha; ary amin'izay andro hamaliako dia hamaly azy noho ny
fahotany Aho.

Izany dia  tena  miharihary fa  ny anarana  efa  tao,  ary hesorina  amin'ny Bokin'ny Fiainana  alohan’ny
hifaranan’ny fotoana. Ao amin'io toerana manokana io dia noho ny fanompoan-tsampy, dia tahaka an’i
Dana  sy  Efraima  nanary  ny  zony  amin’ny  maha-foko azy noho  ny  fanompoana  ny  ombilahy  kely
volamena. Ireo rehetra izay nivavaka tamin'ny sampy, ny anarany efa nesorina tao amin'ny Bokin'ny
Fiainana.

Rehefa nandà ny fitarihan’Andriamanitra ny Isiraely tao amin'ny andri-afo, ka niverina nivavaka tamin'ny
ombilahy kely volamena, ny anarany dia nesorina tao amin'ny Bokin'ny Fiainana. Eksodosy 32:33. (Na
iza na iza nanota Tamiko, dia hovonoiko ny anarany eo amin'ny Bokiko.) Raha izany fiovàna ho any
amin'ny sampy izany dia mahatonga sazy  fanesorana ny anarana avy amin'ny Bokin'ny Fiainana, dia tena
marina tokoa fa ny fandavan’ny Isiraely an'i Jesosy Kristy ho Mesia dia hahatonga fanasaziana mafimafy
kokoa. Izany mihitsy no fandehany.

Salamo 69 dia mampiseho ny fanambaniana an’i Jesosy araka ny voalaza ao amin’ny andininy 21-28.
“Fa zava-mangidy no nomeny ho haniko; ary vinaingitra no natolony ahy hosotroina, raha
nangetaheta aho. Aoka ho fandrika ho azy ny latabany eo anoloany; eny, ho tonta ho an'ny
tsy  manana  ahiahy.  Aoka  ho  jamba  ny  masony  mba  tsy  hahita;  ary  ampangozohozoy
mandrakariva  ny  valahany.  Aidino  aminy  ny  fahatezeranao;  ary  aoka  hahatratra  azy  ny
firehetan'ny fahaviniranao. Aoka ho foana ny tobiny; aza avela hisy hitoetra ao an-dainy. Fa
izay  nasianao  no  nenjehiny;Ary  ny  fahararian'ny  voatsindronao  dia  lazalazainy.Aoka
hiampy ny helony; ary aoka tsy hiditra amin'ny fahamarinanao izy. Aoka hovonoina tsy ho
eo amin'ny bokin'ny velona ny anarany, ary aoka tsy hosoratana eo amin'ny marina.”

Rehefa nandà an'i Jesosy ny Jiosy dia nisy fihemorana tamin’Andriamanitra ara-bakiteny avy amin’izy
ireo ary nankany amin'ny hafa firenena Izy. (Jentilisa)

Asa 13:46-48,
 Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe: Hianareo no tsy 
maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha; fa rehefa mandà izany ianareo ka manao ny 
tenanareo ho tsy miendrika hahazo fiainana mandrakizay, dia indro, mitodika mankany amin'ny 
jentilisa izahay;
fa izao no nandidian'ny Tompo anay: Efa nanendry Anao ho fahazavan'ny jentilisa Aho, Mba ho 
famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany Hianao (Isa. 49. 6).
Ary rehefa nandre izany ny jentilisa, dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra; ary izay
voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino.

Tsy milaza akory izany fa tsy hisy intsony anarana amin'ny fokon'i Israely tavela ao amin'ny Bokin'ny
Fiainana,  fa  maro amin’ireo  (fa  tsy vahoaka) amin’ny alàlan'ny  fitsipiky  ny fifidianana  dia  ho  any



amin'ny vanim-potoan'ny fiangonanan’ny hafa firenena ka ho tonga ao amin'ny vatan'i Jesosy Kristy,
mampiseho fa ny anarany tokoa dia hitoetra ao amin'ny Bokin'ny Fiainana.  Ary koa hasehontsika izany,
araka ny Jiosy maro be maty maritiora ao amin’ny tombo-kase fahadimy dia homen’ny Tompo akanjo
fotsy lava  sy  fiainana mandrakizay. Ary koa  ny 144000,  dia  ho asiana tombokase  amin'ny fotoana
Hiaviany hanehoana marimarina fa ny anaran’izy ireo dia tsy voafafa. Fa izany dia naseho mazava tsara
ao amin'ny Salamo 69 fa ny ratsy fanahy sy ny tsy marina mandà an’i Kristy sy ny mpamabo ny Olony
dia manana ny anarany nesorina.
????
Ary ny Israely (Vahoaka nofidin Andriamanitra) amin'ny ankapobeny dia  nahafoy ny zony ao amin'ny
Bokin'ny Fiainana, satria nandà an'i Jesosy, toy izany koa, ny ankamaroan'ny fiangonana hafa firenena
dia hohelohina miaraka amin'ny vokatry ny fanesorana ny anarany avy ao amin'ny Bokin'ny Fiainana,
satria  nandà  ny  Teny  ary  tamin’izany  dia  niditra tamin’ny  hetsika  iraisam-pinoana  (Ekominisma)
amin'izao tontolo izao izay tsy inona fa ilay sary naorina ho an'ilay bibidia.

Misy zavatra iray hafa tokony ho jerena eto. Ao amin'ilay Seza Fiandrianana Fotsy lehibe ny fitsarana
dia hisy fisarahan'olona. Ny Bokin'ny fiainana dia hisokatra ary nisy boky iray koa  hisokatra.

Matio 25:31-46,  
“Ary  raha  tonga  ny  Zanak'olona  amin'ny  voninahiny,  arahin'ny  anjely  rehetra,  dia
hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny Izy;
ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany, dia hanavaka azy,  tahaka ny mpiandry
ondry manavaka ny ondry amin'ny osy*;[*Gr: zanak'osy]
 ary hametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany Izy, fa ny osy* eo amin'ny ankaviany.
Ary amin'izany ny Mpanjaka dia hilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe: Avia ianareo
izay  notahin'ny  Raiko,  mandovà  ny  fanjakana  izay  voavoatra  ho  anareo  hatrizay
nanorenana izao tontolo izao;
 fa  noana Aho,  dia  nomenareo hanina;  nangetaheta  Aho dia  nampisotroinareo;  nivahiny
Aho, dia nampiantranoinareo;
tsy nanan-kitafy Aho, dia notafianareo; narary Aho, dia notsaboinareo; tao an-tranomaizina
Aho, dia novangianareo.
 Ary dia hamaly Azy ny marina ka hanao hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana Hianao ka
nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroinay?
 Ary  oviana  no  hitanay  nivahiny  Hianao  ka  nampiantranoinay,  na  tsy  nanan-kitafy  ka
notafianay?
 Ary oviana no hitanay narary Hianao, na tao an-tranomaizina, ka novangianay?
 Dia hamaly ny Mpanjaka ka hanao aminy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Araka izay
efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo
tamiko.
Ary dia hilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa Izy hoe: Mialà amiko, ianareo
izay voaozona, ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly
sy ny anjeliny;
fa  noana  Aho,  fa  tsy  mba  nomenareo  hanina;  nangetaheta  Aho,  fa  tsy  mba
nampisotroinareo;
nivahiny  Aho,  fa  tsy  mba  nampiantranoinareo;  tsy  nanan-kitafy  Aho,  fa  tsy  mba
notafianareo; narary sy tao an-tranomaizina Aho, fa tsy mba novangianareo.
Ary dia hamaly kosa ireo hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana Hianao, na nangetaheta,
na nivahiny, na tsy nanan-kitafy, na narary, na tao an-tranomaizina, ka tsy mba nanompo
Anao izahay?
Fa  hamaly  azy  Izy  ka  hanao  hoe:  Lazaiko  aminareo  marina  tokoa:  Araka  izay  tsy



nataonareo  tamin'ny  anankiray  amin'ireto  kely  indrindra  ireto  no  tsy  mba  nataonareo
tamiko.
Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay; fa ny marina ho any amin'ny
fiainana mandrakizay.”

Apokalipsy 20:11-15, 

“Ary hitako fa, indro, nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy Ilay mipetraka eo amboniny; ny tany 
sy ny lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy hitoerany intsony.
Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana; ary 
novelarina ny boky; ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny bokin'ny fiainana izany; ary ny maty 
dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky, araka ny asany.
Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny; ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita* 
namoaka ny maty tao aminy; dia samy notsaraina araka ny asany izy. [* Gr. Hadesy]
Ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita* dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany no 
fahafatesana faharoa, dia ny farihy afo. [* Gr. Hadesy]
Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny
farihy afo izy.”

Hisy ny olo-marina sy ny tsy marina amin'ity fitsarana ity. Izay no voalaza.
IREO  MARINA DIA TSY  NY  AMPAKARINA  SATRIA  NY  AMPAKARINA  MIPETRAKA
MIARAKA  AMINY  AMIN'NY  FITSARANA.

1 Koritiana 6:2-3, 
Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo
izao ianareo, moa tsy miendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo?
Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika? mainka fa izay zavatra momba izao fiainana izao.

"Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka Amiko eo ambonin'ny Seza Fiandrianako ,  dia
tahaka ny nandreseko, ka nipetrahako eo amin'ny Raiko eo ambonin'ny Seza Fiandrianany."

Jereo, ny ampakarina dia miaraka Aminy eo amin'ny seza fiandrianana. Ary izy no hitsara izao tontolo
izao,  ary  tsy  maintsy  ho  mipetraka  eo  amin'ny  fitsarana  miaraka  Aminy.  Izany indrindra  no  hitan'i
Daniela.

Daniel 7:9-10,
“Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana, ary ny Fahagola no 
nipetraka teo, ny fitafiany dia fotsy toy ny fanala, ary ny volon-dohany toy ny volon'ondry madio;
ny seza fiandrianany dia lelafo, ary ny kodiany dia afo mirehitra.
Ony afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany; arivoarivo no nanompo Azy, ary alinalina
no nitsangana teo anatrehany; nipetraka ny Mpitsara, ary novelarina ny boky.”

Jereo, iray ihany izany toe-javatra izany, fa ny arivo arivo izay nanompo Azy no ampakarina, fa iza no 
mpanao fanompoana ho an’ny lahy fa tsy ny vavy?

Ny fanontaniana dia mipetraka ankehitriny, nahoana ireo olo-marina ireo no eo amin'ny fitsarana? Tsy
misy toerana hafa ahafahan’izy ireo miakatra, satria roa ihany ny fitsanganana amin'ny maty, ary satria
izy ireo tsy afaka ho mendrika ny fitsanganana voalohany dia tsy maintsy tonga ao amin'ny faharoa ,
izay ny fitsanganana amin'ny maty ho amin'ny fitsarana. Ireo izay ho mendrika ny fitsanganana amin'ny



maty  voalohany  (ny  ampakarina)  dia  tsy ho eo  amin'ny  fitsarana.  Jaona  5:24,  "Lazaiko  aminareo
marina dia marina no lazaiko aminareo: Izay mandre ny Teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana
fiainana mandrakizay (izany hoe, ny mpino dia efa mpandray ny fiainana mandrakizay izay ananany
ankehitriny) ka tsy hohelohina (dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny fitsarana,izay no tena lazaina eto)
fa  niala (maharitra) amin'ny  fahafatesana  ho  amin'ny  fiainana. "fa  mariho  tsara,  i  Jesosy  dia  tsy
maintsy manana  vondrona  hafa koa ao aminy izay amin'ny fitsanganana amin'ny maty anankiray dia
hahazo ny fiainana mandrakizay. Izy ireo, dia handray izany amin'ny fitsanganana amin'ny maty, kanefa
TSY MBOLA NANDRAY IZANY TEO ALOHA TAHAKA NY MPIKAMBANA  AO  AMIN’NY
AMPAKARINA.

Jaona 5:28-29, 
“Aza gaga amin'izany; fa avy ny andro* izay handrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny
feony;  [*Gr.  ora]  dia  hivoaka  izy:  izay  nanao  tsara  dia  ho  any  amin'ny  fitsanganana  ho
fiainana fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'fitsanganana ho fahamelohana*. [*Gr. ho
fitsarana]”

I Tes 4:16-17, 
“Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny 
arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin i Kristy no hitsangana aloha;
ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho
eny amin'ny rahona hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka;  dia ho any amin'ny Tompo
mandrakariva isika.”

Nefa voalaza ao amin'ny Jaona 5: 28-29 fa NY REHETRA handeha hivoaka avy ao am-pasana. Io ihany
ilay fitsanganana amin'ny maty voalaza ao amin'ny Apokalypsy 20:11-15 izay NY MATY dia nentina teo
anoloan 'ny Tompo sy hotsaraina araka ny asany, ary ny rehetra izay tsy manana ny anarany ao amin'ny
Bokin'ny Fiainana ary avy eo natsipy tany amin'ny farihy afo.

Ankehitriny ny fanontaniana mipetraka dia ny amin'ny antony tokony hanomezana fiainana mandrakizay
amin'ny andro  fitsarana  an’ireo,  satria  ny Epistily  toa  mamaritra  mazava  fa  tsy maintsy manana  ny
Fanahin'i Kristy ny olona iray na ho very. Na dia teo aza izany,dia tsy tokony ataontsika tsinontsinona ny
tenin'i Jesosy izay tena mametraka mivantana fa misy ny sasany hita ao amin'ny Bokin'ny Fiainana izay
hahazo ny fiainana mandrakizay eo ao amin'ny fitsanganana amin’ny ankapobeny na aoriana.

Paoly dia tsy niala tamin’io fahamarinana io ary nofaritany ao amin’ny Filipiana 3:11,
“raha mba misy hahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty.”

Ary izany fanambarana izany no tena miavaka. Isika rehetra dia mahafantatra fa isika  REHETRA dia
handeha  ho  any  amin'ny  fitsanganana  amin'ny  maty,na  tiantsika  na  tsy tiantsika.  Ny  rehetra  dia
hitsangana amin'ny maty. Ary i Paoly dia nanao hoe: “RAHA MBA MISY HAHATRATRARAKO ny
fitsanganana amin'ny maty.” Ny tena marina dia tsy izany no tiany nolazaina. Ny famakiana ara-bakiteny
dia hoe: “raha mba misy fomba mba ahazoko ny'fitsanganana amin'ny maty ivelany” Izany dia tsy ny
fitsanganana  amin’ny  maty  amin’ny  ankapobeny  na  ny  fitsanganana  faharoa,  fa  hahatratra  ny
fitsanganana voalohany, izay voalaza hoe: "Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana
voalohany,  ary ny fahafatesana faharoa  tsy manan-pahefana aminy,  fa  ho mpisoron'Andriamanitra  sy
Kristy izy ireo, ka hiara-manjaka Aminy arivo taona."Ny fitsanganana amin'ny maty voalohany dia tsy
misy ifandraisany amin'ny fahafatesana faharoa. Izany no amin'ny faran'ny arivo taona, raha  ny  SISA
REHETRA maty dia velona indray. Ary amin'izany andro izany dia hisy ireo izay hivoaka ho amin'ny
fiainana mandrakizay sy ireo hafa izay tratra ao amin'ny fahafatesana faharoa. Ankehitriny isika dia tsy



mila maminavina ny amin'ireo ao amin'ny fitsanganana faharoa izay nomena fiainana. Nolazaina antsika
fa  izy  ireo  dia  nomena  izany  satria  izy  ireo  tsara  fo  sy  fanahy  teo  amin'ny  “Rahalahy”.  Ireo  izay
atsangana ka hatsipy any anaty farihy afo dia hiaran’izany  noho ny fampijaliana ny “Rahalahy”. Koa
satria izany no Tenin'Andriamanitra dia manaiky izany isika. Tsy misy hiadian-kevitra amin’izany,  fa
tsotra fotsiny ihany, dia ny fanambarana ny zava-misy.

Mba hanazava bebe kokoa,  mariho manokana ireo teny ao amin'ny Matio 25:31-46. Tsy milaza ara-
bakiteny hoe ny mpiandry ondry no mampisaraka ny ondry amin'ny osy, fa TOY ny mpiandry ondry
mampisaraka ny ondry amin’ny osy. Ireo dia tsy ondry eto amin'ity faritra manokana ny fotoana ity (Seza
Fiandrianana Fotsy Fitsarana). Ny ondry ao am-balany,mandre ny feony izy ireo (Teny) dia nanaraka Azy.
IZY  IREO  EFA MANANA NY  FIAINANA MANDRAKIZAY  ARY  TSY  AFAKA MIDITRA AO
AMIN'NY FITSARANA. Fa iretsy kosa dia TSY manana ny fiainana mandrakizay, ary ho eo amin'ny
fitsarana. Izy ireo dia nahazo alalana HIDITRA AO amin'ny fiainana mandrakizay. Fa ahoana no fomba
hidiran’izy ireo  any amin'ny fiainana mandrakizay? Azo antoka fa tsy amin'ny alalan’ny fahafantarana
fa efa manana ny Fiainany tahaka ny ampakarina, fa nandray izany izy ireo, satria tsara fanahy tamin’ireo
rahalahiny. Tsy rahalahiny izy ireo; izay mety hahatonga azy ireo ho mpiara-mandova amin'i Jesosy. Tsy
mpandova na inona na inona izy ireo afa-tsy ny fiainana. Tsy manana seza fiandrianana izy ireo, sns
hiarahana   Aminy.  NY ANARAN’IZY IREO DIA TSY MAINTSY EFA TAO AMIN'NY BOKY NY
FIAINANA ARY TSY MBA VOAFAFA. Ary noho ny fitiavany ny olon'Andriamanitra dia  nekena sy
novonjena izy ireo. Azo antoka fa nanompo ireo ka nanampy ny zanak'Andriamanitra. Angamba tahaka
an’i Nikodemosy sy Gamaliela izay niaro ny mpianatra tao amin’ny andro fahoriana.

Raha toa ka mampiseho ny "famerenana amin'ny laoniny," jereo tsara ankehitriny, fa ny ratsy fanahy TSY
naverina, fa nalefa ho amin'ny farihy afo. Ny anaran'ny maro amin'ireo very ireo dia tao amin'ny Bokin'ny
Fiainana ihany koa; fa izy ireo nofafàna satria tsy mba nanaja ny olona'Andriamanitra izay naseho ho ny
Teny velona (epistily velona) tamin’ny androny.

Ankehitriny dia  hazavaintsika tsara  eto.  Ireo dia  tsy firenena notsaraina  sy nandeha ho any amin'ny
fanjakana arivo taona, satria izy ireo nanao izay nanampiana ny Jiosy. Izany dia tena mazava  tsara noho
ny famintinana ireto andininy ireto. "Ary ireo (ny ratsy fanahy)  dia hiala ho any amin'ny fampijaliana
mandrakizay (farihy afo),  fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay." Tsy misy firaketana an-
tsoratra  momba  ny didim-pitsarana ROA napetraka  fa  izay ny ratsy fanahy dia  natsipy tany amin'ny
farihy afo. Fa ny bibi-dia sy ny mpaminany sandoka ihany no tsaraina any amin'ny faran'ny fahoriana
lehibe. Tsia, io Ilay Seza Fiandrianana Fotsy fitsarana, ka dia notsaraina araka izay voasoratra ao amin'ny
boky izy ireo.

Ao amin’ny fitsanganana faharoa no mivoaka ao amin’ny tombokase fahadimy ny  “fanahy eo ambany
alitara” (Apokalipsy 6:9-11), nomena kanjo fotsy, ary mazava ho azy fa fiainana mandrakizay, fa tsy misy
hidiran’ny akanjo fotsy akory. 

Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahadimy, dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahin'izay
voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazàna izay nohazoniny.
Ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: Tompo masina sy marina Ô, mandra-pahoviana
no tsy hitsaranao sy hamalianao ny rànay amin'izay monina eny ambonin'ny tany?
Ary  samy  nomena  akanjo  fotsy  lava  izy  rehetra;  ary  nasaina  niala  sasatra  kely  aloha  izy
mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny rahalahiny,  izay efa hovonoina tahaka azy
koa.

Ankehitriny  mariho  tsara  fa  tsy  nisy tamin’ireo teo ambanin'ny  alitara  no  namoy ny ainy  noho  ny
filazàna an'i Jesosy. Izy ireo dia tsy mba toa an’i Antipasy izay novonoina noho ny fihazonana mafy ny



Anarany.  Tsy  nateraka  indray  ireo,  manana  ny  fiainana  mandrakizay  toy  ny  fananany.  Hiakatra  ao
amin'ny fitsanganana amin'ny maty izy ireo ary handray ny fiainana nohon’ny fijoroany tamin’ny Teny.

Ary jereo ny fomba nitarainan’ireo amin’ny valifaty.  Izy ireo dia tsy mety ny ho ampakarina
ara-nofo.  Ny ampakarina  manodina  ny  takolany  ary  mitomany,"  mamelà  ny  helony,  Ray,tsy
fantany izay ataony."Ireo dia  Jiosy.  Tsy maintsy izany satria  izy ireo ao amin'ny tombo-kase
fahadimy,  ary  ao  amin'ny  tombo-kase  fahefatra  ny ampakarina  amin’ny hafa  firenena  no
handeha amin'ny fisandratana. Ary ireo Jiosy dia tsy nateraky ny Fanahiny. Tsy mino  ireo fa i
Jesosy  no  ilay  Mesia.  Fa  raha  mbola  nohajambain'Andriamanitra izy  ireo noho  ny  amin’ny
hafa  firenena,  Andriamanitra  nanome  azy ireo fiainana  mandrakizay  na  dia  tsy  afaka
manatona Azy aza izy ireo, nefa izy ireo  dia  tena mahatoky ny Teny rehetra fantany,  ka maty
nohon’ny amin’izany, toy ny maro maty teo ambanin'i Hitler, Stalin, sns, ary mbola ho faty.

Amin’ny fitsanganana  faharoa  izay  hiakaran’ny virijiny  dimy adala.  Mariho  fa  virijiny  ireo.
Tsy nanana ny Fanahy Masina ireo ka tsy tonga ho ny ampakarina,  raha ny dimy hendry izay
nanana  solika  kosa  dia  lasa  anisan'ny  izany  ampakarina izany.  Fa  ireo  olona ireo,
natokan’Andriamanitra fa tia Azy, ary miezaka ny hitoetra ao amin'ny Teny, araka izay fantany
amin’izany, ary dia ny manampy ao amin'ny asan'ny Tompo dia hiakatra amin'ny andro farany.
Izy  ireo  dia  tsy  ho  any amin’ny arivo  taona,  izay  azonao  atomboka  jerena  fa  amin’ity
fahamarinana  ity dia  manan-danja  kokoa ary mahagaga noho izay mety ho niheverantsika  na
ninoantsika izany.

Ireo olona rehetra ireo dia nanana ny anarany mijanona ao amin'ny Bokin'ny Fiainana. Fa ny anaran’iza
no tsy  nijanona?  Ny  anaran’ireo rafitra  fiangonana eo  amin’izao  tontolo  izao ,izay  niady  tamin’ny
ampakarina, dia ireo manana ny anarany nesorina. Izany no ho very anarana. Izy ireo dia hatsipy any
amin'ny farihy afo.

Andeha isika ho any amin’ny dingana iray hafa, fa alohan’izany  dia aoka isika handinika ny mombatsika
hatreto. Voalohany indrindra dia fantatsika marina tokoa fa ny fikasan'Andriamanitra dia mijoro amin'ny
fifidianana.Nokasainy tao amin’ny Tenany izany. Fikasan'Andriamanitra no hamoaka olona tahaka Azy
mba ho Teny Ampakarina. Izy dia voafidy talohan 'ny nanorenana izao tontolo TAO AMINY. Izy dia
fantatra sy malàla talohan'ny mbola namoahana azy nandritra ny vanim-potoana tety an-tany. Navotan’ny
Ràny izy  ary dia tsy hohelohina NA OVIANA NA OVIANA. Tsy ho tonga eo amin'ny fitsarana mihintsy
izy, satria ny ota tsy azo isaina ho azy.

Romana 4:8,
“Sambatra izay olona tsy hisain'i Jehovah heloka (Sal. 32:1,2).”

Fa izy tokoa no hiaraka Aminy ao amin'ny seza fiandrianan'ny fitsarana, ka hitsara izao tontolo izao sy ny
anjely mihitsy aza. Ny anarany (ny mpikambana tsirairay ao aminy) dia voasoratra ao amin'ny fizarana
iray ao amin’ny Bokin'ny Fiainan’ny Zanak’Ondry talohan'ny nanorenana izao tontolo izao.  Faharoa,
misy sokajy iray hafa. Ny anarany ihany koa ao amin'ny Bokin'ny Fiainana, ary izy ireo dia ho tonga ao
amin'ny  fitsanganana  faharoa.  Toy izany  ireo  virjiny adala sy  ny  olo-marina  araka  izay  voalaza  ao
amin'ny Matio 25. Izany kilasy izany koa no ahitana ireo izay tsy niankohoka teo anoloan'ilay bibidia, na
nandray anjara tamin'ny rafitra ny antikristy, fa maty noho ny finoany na dia tsy tao amin'ny ampakarina
aza,  ary tsy nateraka indray.  Izy ireo anefa dia  ho ao amin'ny fitsanganana amin'ny maty faharoa ka
mandeha ho any amin'ny fiainana mandrakizay.  Fahatelo,  misy  ny Kristianina manara-tsisiny toy ny
hitantsika tao amin'ny Isiraely nivoaka avy tany Ejipta.

Ireo nanana ny anarany ao amin'ny Bokin'ny Fiainana sy ny asany voasoratra ao amin'ny boky. Ireo dia



lavo tamin’ny  tsy fankatòavana an'Andriamanitra ary tsy nanana ny Fanahy, na dia  teo aminy  aza ny
famantarana sy ny fahagagana, dia nesorina niala tao amin'ny Bokin'ny Fiainana ny anaran’izy ireo. Eto
amin’ity vondrona ity no ahitana ireo toy an-dry Jodasy, izay na dia tsy nanana tanteraka ny Fanahy aza,
fa mpivavaka be, ary manana fanehoana eo amin'ny fiainany, kanefa amin'ny boky dia tsy ilay voafidy
AO AMINY. Toy izany koa Balama dia ho amin'izany vondrona izany. Faha-efatra sady farany dia ireo
olona izay tsy manana ny anarany voasoratra tao amin'ny boky ary tsy ho soratana ao amin’ny boky na
oviana na oviana.

Ireo dia hita ao amin’ny Apokalipsy 13:8 sy Apokalipsy 17:8,
“Ary hiankohoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny
anarany  voasoratra  eo  amin'ny  Bokin'ny  Fiainan'ny  Zanak'ondry,  izay  voavono  hatramin'ny
nanorenana izao tontolo izao.”

“Ny bibi-dia, ilay efa hitanao, dia teo ihany ary tsy eo izao, nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka
tsy hita noanoa izy ka ho lasa ho amin'ny fandringanana; ary ny monina ambonin'ny tany, dia
izay tsy voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, dia
ho gaga raha mijery ilay bibi-dia, izay teo ihany ary tsy eo izao, nefa mbola ho avy indray.”

Nilaza i Jesosy fa hisy vondrona hanaiky olona iray izay tonga amin'ny anaran'ny tenany. Izay iray izay
dia antikristy. Ary izany indrindra no lazainy amin'izy ireo ao amin'ny Apokalypsy 13:8 sy 17:8. Ireo dia
voatendrin'Andriamanitra fa tsy ho voafidy. Ary ao amin’ity vondrona ity no ahitana ny sahala amin’i
Farao.Izao no voalaza momba azy,

“Izany no nanandratako anao, mba ho entiko hanehoana ny heriko, ary mba hanambarana ny
anarako any amin'ny tany rehetra. Sa ahoana kosa raha Andriamanitra, na dia ta-haneho ny
fahatezerany sy hampahafantatra ny heriny aza.” 

(Eks. 9:16). 
“Kanefa  izao  indrindra  no  nampaharetako  anao,  dia  ny  hampahita  anao  ny  heriko  mba
hambara any amin'ny tany rehetra ny anarako.”

Romana 9:17 sy 22,
Tsy misy amin'ireo hapetraka ao amin'ny firaketan'ny fiainana. Tsy miteny aho hoe  tsy misy
firaketana an-tsoratra ho azy ireo. Azo antoka fa misy karazana  rakitsoratry ny azy , fa tsy tao
amin'ny  RAKITSORATRY NY FIAINANA.Ny anton’ny nisiany dia tsy  nasiana resaka firy  ao
amin'ity boky ity, fa afaka manampy Soratra Masina roa isika.

Ohabolana 16:4,
“Ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia samy misy antony avokoa; Eny, ny ratsy fanahy koa
aza dia nataony ho amin'ny andro hahitan-doza.”

Job 21:30
“Ny  ratsy  fanahy  dia  voatokana  ho  amin’ny  andron’ny  fahaverezana,  avoaka  izy  ireo  ho
amin'ny andro fahatezerana.”

Koa satria io ampahany amin'ny Tenin'Andriamanitra io dia sarotra ho an'ny saina maha-olombelona ny
hahatakatra azy, noho izany dia tsy maintsy ekena amin’ny finoana. Ny sasany dia ho tafintohina noho
ny  zavatra  nolazaiko  satria  tsy  azony  ny  fiandrianan’Andriamanitra,  izay  mametraka  fa
ANDRIAMANITRA DIA ANDRIAMANITRA,  ary satria  Izy no  Andriamanitra  dia  tsy  misy afaka



handresy ny fisainany, na hampandamòka ny sitrapony sy ny Fikasany; Fa Izy amin’ny maha Tsitoha
Azy,  dia  hanapaka  ao  amin'ny  raharaha  REHETRA ary  manao  izay  tiany  atao  amin'ny  zavaboary
rehetra, satria noforoniny ho an’ny fahafinaretany izany. Noho izany,araka izay nolazain’i Paoly hoe:
"Raha  handray  vonga-tanimanga iray  Andriamanitra ary  manao  izany  vongana  izany ho fanaka
hajaina ary iray  hafa ho fanaka hatao tsinontsinona,  iza no ho tafintohina  ka hitaraina hanohitra
Azy?"  Fa  Izy  dia  manana  ny  zo  hanao  izany  nohon’ny  antony ny amin’ny famoronana,  izay  tsy
azontsika lavina. Kanefa izy dia lasa lavitra, fa araka ny Romanina 14:7-9, dia manana porofo tsy azo
lavina isika fa i Jesosy nandoa ny fividianana  ny vidin'ny izao tontolo izao, ka noho izany dia afaka
manao araka izay sitrapony Izy.”

“Fa tsy misy velon-ko an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika, dia
velona ho an'ny Tompo; ary raha maty isika, dia maty ho an'ny Tompo; koa amin'izany, na velona na
maty isika, dia an'ny Tompo ihany.  Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray, mba ho
TOMPON'NY MATY SY NY VELONA Izy.”

(Fananana,fa TSY fifandraisana no tiana holazaina eto.)

Izany dia aseho koa ao amin'ny Jaona 17:2,
“Araka ny nanomezanao Azy fahefana AMIN'NY NOFO REHETRA mba hanomezany fiainana
mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao Azy.”

Ankehitriny,  raha isaintsika ho mahalala ny zavatra rehetra  Andriamanitra,  dia  tsy maintsy manaiky
ihany koa isika fa tanteraka Izy amin'ny fahendrena sy ny fahamarinana. Io drafitry ny fifidianana sy ny
tsy fanekena io dia ny fahendren'Andriamanitra miseho amin'ny sokajin-taona rehetra,

Araka ny voalaza ao amin’ny Efesiana 1:3-11,

“[Ny nanendrena an'i Paoly ho Apostolin'ny jentilisa, sy ny vavaka aman-tsaotra nataony ho
an'ny fiangonana tao Efesosy] Ary noho izany, izaho Paoly, mpifatotra an'i Kristy Jesosy, noho
ny aminareo jentilisa,  -  raha mba renareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra izay
nomena ahy ho anareo, fa fanambarana no nampahafantarana ahy ny zava-niafina, araka ny
voasoratro tamin'ny teny fohifohy teo. Ary araka izany, raha mamaky ianareo, dia ho hainareo
fantarina ny fahafantarako ny zava-niafina ny amin'i Kristy, izay tsy mbola nampahafantarina
ny  zanak'olombelona  tamin'ny  taranaka  lasa  tahaka  ny  fanambaran'ny  Fanahy  ankehitriny
amin'ny Apostoly masina sy ny mpaminany,  dia ny ahatongavan'ny jentilisa ho mpiray lova sy
ho tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'i Kristy Jesosy noho ny filazantsara,
izay  nanaovana  ahy  ho  mpanompo araka  ny  fanomezan'ny  fahasoavan'Andriamanitra,  izay
nomena ahy araka ny fiàsan'ny heriny. Eny, izaho, izay kely noho ny kely indrindra amin'ny
olona masina rehetra,  no nomena izao fahasoavana izao, dia ny hitory amin'ny jentilisa ny
haren'i  Kristy  tsy  hita  lany,  ary  ny  hampahazava  ny  olona  rehetra  mba  hahalalany  izay
fitondrana  ny  zava-miafina,  dia  Ilay  voafina  hatramin'ny  nanaovana  izao  tontolo  izao  tao
amin'Andriamanitra, Izay nanao ny zavatra rehetra; mba hampahafantarina ireo fanapahana
sy  fahefana  any  an-danitra  amin'izao  ankehitriny  izao  ny  mahamaro  samy  hafa  ny
fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana.”

Araka izany,raha nataon’Andriamanitra fa ireo manana ny anarany napetraka ao amin'ny fizarana
iray  ao  amin’ny  Bokin’ny  Fiainan’ny  Zanakondry,  izay  tsy  azo  nofafàna  fa  ireo  no  anaran'ny
Fofombadiny (Ampakarina), dia tsy maintsy manaiky izany isika. Raha milaza ihany koa io fa misy
ireo izay nanana ny anarany napetraka tao amin'ny firaketana an-tsoratra ny Bokin'ny Fiainana fa



amin'ny fahalalana mialoha izay an'Andriamanitra, izy ireo dia tsy maintsy ho lavo ary ny anarany
nesorina, tsy  maintsy  manaiky  izany isika.  Ary  raha  misy  ireo izay manana  ny  anarany  TSY
napetraka teo amin'ny raki-tsoratry ny fiainana na OVIANA NA OVIANA, dia tsy maintsy manaiky
izany koa  isika.  Ary  raha  misy  ireo  izay  hiditra  any  amin'ny  fiainana  mandrakizay  aorian'ny
fitsaranan’ny Seza  Fiandrianana  Fotsy,  satria  izy  ireo  nanao  ny  tsara, tsara  fanahy, sy  marina
tamin’ireo  olom-boafidin'Andriamanitra  izay  ny Rahalahiny,  dia  tsy  maintsy  manaiky izany  koa
isika. FA IZA NO MAHALALA NY SAIN'NY TOMPO KA HAMPIANATRA AZY? Fa aoka isika
hifototra amin'ny finoana Aminy dia Ilay Raintsika velona.

Mba  hahatakarana  izany  foto-kevitra  izany  mazava  tsara  kokoa  ankehitriny  dia  fahendrena
ny  mijery  azy  avy  eo  ny  fiangonana  tamin'ny  vanim-potoana  maro.  Mandraka  ankehitriny
isika dia nieritreritra ny momban’ny fanesorana ny anaran'ny olona tsirairay. Ankehitriny dia
te-handinika isika,  fa  tsy  ny  olona tsirairay,  fa  ireo  vondron’olona ao  amin'ny  fiangonana.
Mba  hanaovana  izany dia  hoarintsika  amin’ny vary ny fiangonana  amin’ny vanim-potoana.
Nambolena  ny  voam-bary  mba  hamoa  ny  voa  iray  ary  hitombo  amin'ny  alalan'ny  dingana
iray  mandritra  ny  fotoana  iray.  Izany  voa  tokana  izany  dia ho  faty,  fa rehefa maty,  ny
fiainana  izay tao anatiny dia  niakatra  ho  eo  amin'ny zavamaniry izay  lasa mpitondra  na  ny
mizaka izany fiainana izany, izay tsy maintsy miverina tahaka ny tany amboalohany  amin'ny
endrika  maro.  Jesosy  ilay  Taranaka  Mpanjaka  lehibe  maty.  Ilay  tsy  manam-paharoa  Izay
fiainanan’ny fiangonana dia mijoro eo  afovoan'ny fiangonana,  ho an’ny vanim-potoanan’ny
fiangonana fito rehetra  nanome ny ainy ho an'ny fiangonana (ilay mitondra na mizaka)mba
hamokaran’ny  fiainany  vatana  tahaka  ny  Azy  amin’ny  fitsanganana  amin’ny  maty.  Ao
amin'ny ny fitsanganana  amin'ny maty no  ahitan’ny Taranaka  Mpanjaka  taranaka  mpanjaka
maromaro mitovy Aminy.  Ary izy ireo  dia  ho  tahaka Azy,  satria  hoy i  Jaona,  "isika,  dia  ho
tahaka  Azy."  Izay  ilay  nolazain'i  Jaona  Mpanao  Batisa  raha  niresaka  momba  ny  nilazan’i
Jesosy fa  hanangona  ny variny ho any an-tsompitra  Izy.  Izany dia  ny fitsanganana amin'ny
maty izay hidiran’ny navotana izay efa voafidy ho amin’ny fiainana mandrakizay.

Koa  ankehitriny,  ny rakitsoratr'ity  vary ity  izay  ny fiafarany dia  ny miteraka ny tany am-boalohany
amin’ny fomba nihamaro no BOKIN’NY FIAINANANA. Averiko indray: ny tantara na ny firaketana an-
tsoratra io vary maniry io ny Bokin'ny Fiainana ary ao anatin'ny  Bokin'ny Fiainana dia ny rakitsoratry ny
amin'ny FIAINANA MANDRAKIZAY. (Fizarana iray ao amin'ny Bokin'ny Fiainana). Izany dia hita sy
ekena avy amin'ny fandinihana ny vary naniry. Nafafy ilay voa. Tsy ela dia hita ny raviny. Fa tsy mbola
ny vary.  Avy eo dia lasa tahony. Tsy mbola vary akory. Ny fiainana  tao, fa tsy ny vary.  Ary amin'ny
faran'ny ny tahony dia misy tendrony kely izay mampisandrahaka ny volony. Na izany aza  mbola  vary
maniry ihany, nefa mbola tsy ny vary. Ary avy eo dia mamoa ny vary, ary hitantsika ny akofa mitombo.
Izany  raha jerena dia  toy ny tena vary, nefa tsy mbola  ny  voa. Ary  avy eo dia mamorona  ny vary ao
amin'ny hodiny. Efa tafaverina tahaka ny tany amboalohany izy izao. Ary ny vary masaka no jinjaina.

Jesosy Kristy dia  maty.  Nomeny ny ainy.  Izany fiainana izany dia  tsy maintsy miverina  eo amin'ny
fiangonana  mba  hitondra  zanaka  maro  tahaka  Azy ho amin’ny voninahitra  ao  amin'ny  fitsanganana
amin'ny maty. Fa tahaka ny voam-bary tsy maintsy manana mpitondra mba hamoaka voam-bary maro,
dia toy izany koa dia tsy maintsy misy fiangonana mitondra ny fiainan'i Kristy. Tahaka ny raviny, tahony,
tasely, ary ny hodiny no mitondra ny voa fa TSY ny voa mihitsy, toy izany koa ny fiangonana amin'ny
alalan'ny vanim-potoana maro dia  mpitondra ny tena VOA na dia  tsy ny Voa mihitsy aza.  Izany no
mahatonga antsika  afaka milaza fa ny Bokin'ny Fiainana dia VOLI-VARY REHETRA.

Andeha isika hijery an’izany indray. Ity ilay hoe voa izay nambolena tamin’ny voalohany. Ary namoaka
ny raviny.  Tsy  mbola  izy  io.  Ary  namoaka  ny tahony.  Mbola  tsy  izy  ihany.  Tonga  ny hodiny  izay



hiforonan’ny vary, mbola tsy izy ihany.  Niseho ny tasely.DIA NIANJERA TAMIN'IREO PISTILY NY
VOVOM-BONY.NISY TAMIN’IO VARY NANIRY IO NO VELONA.NISY ZAVATRA AVY AMIN’O
VOAM-BARY TANY AMBOALOHANY IO IZAY NIAKATRA AVY AMIN’NY ZAVATRA REHETRA
TAO  NO  LASA VOA.  Nahoana  no  tsy  lasa  voam-bary  daholo  izy  rehetra?  Satria  noforonina  ho
amin’izany izy.  Ampahany amin’io voly io  ihany   no miverina ho tena voa satria  ampahany amin’io
fambolem-bary io ihany no VARY FIAINANA MANDRAKIZAY.

Manana karazana mitovy amin’izany ianareo izay teo amin'ny Isiraely niala tany Ejipta. Nivoaka tao ny
roa tapitrisa mahery.  Ny REHETRA afa-nandositra  tamin’ny alàlan 'ny sorona rà.  Ny REHETRA natao
batisa  tao amin'ny Ranomasina Mena;  Ny REHETRA niakatra  avy teo amin'ny rano nifaly  tamin'ny
fanehoana ny Fanahy Masina sy ny fitahiana; Ny REHETRA nihinana sakafon’ny anjely; Ny REHETRA
nisotro tamin'ny vatolampy izay nanaraka azy ireo. Eny afa-tsy ireo vitsy an’isa, izy ireo dia tsy inona fa
mpitondra fontsiny ho an’ireo zanaka izay nanaraka azy ireo hiditra any amin’ny tany Kanana.  Ary ny
Isiraely REHETRA dia TSY Isiraely. Ary ny olona rehetra  afa-tsy ireo kely vitsy an'isa dia nanana ny
anarany  voafafa teo amin'ny Bokin'ny Fiainana.

Manana ny marina toy izany koa isika amin'izao andro izao ao am-piangonana. Maro ny anarana ho
fafàna  eo  amin'ny Bokin'ny Fiainana.  Tsy misy anarana  ho  fafàna  eo  amin'ny ny Bokin'ny Fiainana
Mandrakizay fa izany dia firaketana an-tsoratra hafa na dia hita ao amin'ny Bokin'ny Fiainana aza. IZAO
NO  FANAMBARANY:  ANDRIAMANITRA  EFA  NANOME  ANTSIKA  NY  FIAINANA
MANDRAKIZAY  ARY  IO  FIAINANA IO  DIA AO  AMIN'NY  ZANANY.  IZAY  MANANA NY
ZANAKA  NO  MANANA  NY  FIAINANA  (MANDRAKIZAY)  ARY  IZAY  TSY  MANANA  NY
ZANAKA DIA TSY MANANA NY FIAINANA (MANDRAKIZAY). Ary ireo izay manana io fiainana
io dia tao AMINY, hatramin’ny nanorenana izao tontolo izao. IZY IREO DIA VOAFIDY TAO AMINY,
HATRAMIN’NY NANORENANA IZAO TONTOLO IZAO. Izany TARANAKA MPANJAKA LEHIBE
izany, i Jesosy Kristy dia nambolena (Maty) ary io fiainana  tao Aminy io, no niakatra tamin’ny alalan'ny
voly vary ary niteraka voam-bary maro manana izany fiainana izany ao aminy, ka dia tonga tahaka ilay
Voalohany, satria amin’ny Fanahy izy ireo dia tany am-boalohany.

Ankehitriny isika dia afaka mahita ny anton’ny (novidian’ny tompony tany am-boalohany) ampakarina
(tao Aminy tahaka an'i Eva tao amin’i Adama) tsy afaka manana ny 'anarana maha-mpikambana' nesorina
tao amin’ny firaketana an-tsoratra. Izy dia ampahany amin'ny Azy. Izy ao amin'ny seza fiandrianana. Izy
dia tsy hotsaraina na oviana na oviana.  Izay rehetra ao amin'ny ampakarina dia mpikambana ao Aminy
ary tsy hisy ariany na iray aza. Fa  tsy mba toy izany ny "ny rehetra" ao amin'ny Bokin'ny Fiainana. Fa
tao anivon'ireo dia nisy toa an’i Jodasy sns. izay manana anjara tao amin'ny firaketana an-tsoratra, fa ny
anarany dia nesorina. Afaka mahita ireo izay tonga amin'ny andro farany isika, ary rehefa avy nanao asa
tsara mahagaga, i Jesosy dia milaza fa tsy mbola nahafantatra azy ireo na oviana na oviana. Tsy hoe tsy
mahafantatra ny fisian’izy ireo Izy. Ny fahalalany ny zavatra rehetra  (omniscience)dia misakana izany.
Izy ireo dia tsy fantatra  toy ny ampakarina; ary izy ireo koa dia tsy fantatra mialoha teo anivon’ny olo-
marina amin’ny fitsanganana faharoa. Tsy namoa izy ireo (satria izy ireo ivelan'ny Tenin'Andriamanitra-
dia tsy hitoetra ao aminy) ary izy ireo, noho izany, dia voaheloka ho faty. Dia araka izay efa hita teo aloha
dia  misy ireo  izay nijoro ho  an’ny ampakarina,  ary nanampy sy nampahery azy.  Ireo dia nanana ny
anarany nijanona ao amin'ny Bokin'ny Fiainana ka mandeha any amin'ny fiainana mandrakizay. Farany,
dia misy ireo izay toa an'i Farao, izay tsy nanana ny anarany tao amin'ny Bokin'ny Fiainana, ary ireo dia
natsipy tany amin'ny farihy afo koa.

Noho izany ny voam-bary izay lasa zavamaniry ho an'ny ny fararano dia ny rakitsoratry ny fiangonana.
Ary na dia tsy ny vary nambolena rehetra aza dia voam-bary avokoa, ary na tsy ny zavamaniry rehetra
aza  no ampiasaina  ao  amin'ny  fararano,  dia  amin’ny  fiangonana:  Ny fiangonana rehetra dia  tsy  ny



ampakarina, ary  ny  fiainana  mandrakizay  dia  tsy  nomena  ny  rehetra,  fa  AMPAHANY amin’io  no
angonina ho any an-tsompitra,  ary AMPAHANY amin’io hazonina mba hiditra  any amin’ny fiainana
mandrakizay amin’ny fitsanganana faharoa, ary AMPAHANY amin’io izay voaisa ho akofa dia dorana ao
amin’ny farihy afo.

Ary izany indrindra no nolazain’i Jaona Mpanao Batisa sy Jesosy nanao hoe, satria Jaona efa nilaza fa ny
vary ho entina any an-tsompitra ary ny akofa dorana. Jesosy nanao hoe, "Fehezo ny tsimparifary, ary avy
eo dia angony ny vary." Ny hetsika ekimionisma dia hamatotra ny tsimparifarin’ny fiangonana miaraka,
fa ny tsimparifary dia tsy maintsy voafatotra MIALOHA, ary na dia firehetana aza ny hiafarany, dia tsy
may tao amin’ny namatorana azy izy fa natokana ho tatỳ aoriana, izay eo amin'ny faran'ny arivo taona, na
ny fitsanganana amin'ny maty faharoa. Fa raha vao voafatotra ny tsimparifary dia  tsy maintsy tonga ny
fisandratana ka hitranga eo amin'ny fotoanan’ny famatorana sy ny fisehoan’ny antikristy. Ary ho avy ilay
andro, rehefa miara- mijoro ny REHETRA araka ny hita ao amin'ny Daniela. Ny Mpanjaka dia ho eo
miaraka amin'ny fofombadiny ary eo anoloan'izy ireo ny vahoaka maro be izay tsy maintsy hotsaraina.
Eny. Ny REHETRA no ao. Ny boky rehetra misokatra. Ny faran’izao rehetra izao dia ao.Vita tokoaa ny
fijinjana. Ny boky izay nosokafana dia nakatona.

Hamarana ity foto-kevitra ity,mamelà ahy hanondro fanambarana iray natao tamin'ny ny voalohany izay
nilazako fa tsy misy Soratra Masina na dia iray aza  niresaka momba ny Tompo manoratra ny firaketana
an-tsoratra ny anarana ANKEHITRINY. Izany tokoa no marina. Na izany aza dia misy ny Soratra Masina
manondro ny fitanana an-tsoratra amin’ny ho avy. Izany dia ao amin'ny Salamo fahafito amby valopolo.
Ity Salamo ity dia miresaka momba ny Tompo manoratra ny anaran'ny olona rehetra teraka tany Ziona.
Ao amin'ny tantara tsy misy azo heverina fa tsy maintsy hiandry mandra-pahatapitry ny taona, na ny fe-
potoana  mifandray  amin'ny  Ziona  mba  hahafantarana izay  rehetra  mety  ho  teraka  ao  Ziona
Andriamanitra.Eto indray, izany dia manakana ny fahalalana ny zavatra rehetra. Azo antoka fa fantany
izay voisa rehetra ao. Fa inona moa izany? Tsy izany ve ny horonan-taratasy izay nohavaozina, izay
hametrahan’Andriamanitra  ao  amin'ny  firaketana  an-tsoratra  vaovao  ireo  anarana  tavela  aorian'ny
fitsanganana faharoa amin'ny maty, ary momba an'i Ziona? Azo antoka, izany no izy.

"Ary Izaho, hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny Raiko sy ny anjeliny."
Fiantsoana anarana any an-danitra! "Raha maty ny olona, moa ho velona indray va izy? Ny andro   rehetra
nomena ahy, mandra-pahatongan'ny fanovàna ahy dia andrasako. Dia hiantso Hianao, ary izaho hamaly
Anao; Hianao hanana faniriana ny amin’ny asan'ny Tananao." Ny Mpiandry Ondry Lehibe miantso ny
ondriny araka ny anarany avy. Ilay feo mpamorona izay an’Andriamanitra no miantso azy ireo mivoaka
avy amin'ny vovoka, na manova ny atoman’izy ireo   na dia ny tsy nodi-mandry aza izy ireo. Izany no
fisandratana. Izany ny fanasana lehibe ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry sy ny Fofombadiny.

”Nefa  tsy  ny fampakarana ihany ny  fiantsoana  hisy.  Misy amin'ny fitsanganana faharoa amin'ny Seza
Fiandrianana  fotsy  lehibe  ny  fitsarana,  ary  hisy  anarana  ekena  eo  anatrehan'ny  Ray sy  ny  anjeliny.
Ankehitriny aho dia efa nilazan'ireo izay mahafantatra, fa ny zavatra mamy indrindra eo amin’ny sofin’ny
olona dia ny feon'ny anarany. Ahoana ny fitiavan’ny olona ny anarany eo anatrehan'i ny vahoaka. Ahoana
ny fitiavany mankalaza. Fa tsy misy feo eto an-tany mandrakizay,hiteny ny anaranao hahafinaritra toy dia
ny feon'Andriamanitra, raha ao amin'ny Bokin'ny Fiainana ny anaranao, ary mbola mijanona ao haseho eo
anatrehan'ny anjely masina. Andro toy inona re izany, rehefa hahare ny feon’i Jesosy isika milaza,"Ray ô,
niaiky ny Anarako teo anatrehan'ny olona tamin'ny andro nivahiniany teny an-tany izy ireo. Izao Aho, dia
hilaza ny anaran’izy ireo eo anatrehanao sy ny anjely rehetra ao an-danitra."

“Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny fiangonana.”



Averina indray, ny Fanahy no niteny.Averina indray fa nandinika ny firaketana an-tsoratra ny zavatra
nolazain’ny Fanahy  isika  ho an’ny vanim-potoana  taona iray hafa. Ary isika  efa nahita fa marina ny
firaketana an-tsoratra. Lasa ny vanim-potoana iray hafa iray ary dia tanteraka araka izay nolazainy fa
hitranga izany. Tena fampiononana izany ho antsika izay manantena ny ho amin'ny ampakarina amin’ny
andro farany, satria mahatonga ny fontsika hibitaka ny hafaliana izany fa Izy ary manatanteraka ny teny
fikasana rehetra. Raha toa ka mahatoky sy marina Izy tamin’ireo vanim’potoana Sardisy, dia marina Izy
amin’izao  vanim-potoanantsika izao. Raha tamin'ny alalan'ny fahasoavany sy ny heriny izy ireo dia ho
raisina sy  omeny voninahitra,  dia toy izany koa isika .  Andeha isika koa handeha,  ho  amin’ny faha-
lavorariana ary hitsena ny Tompo eny amin'ny rivotra, ary hiaraka Aminy mandrakizay.

www.believersnewsletter.org

mailto:info.bnl.ministries@gmail.com

http://www.believersnewsletter.org/
mailto:info.bnl.ministries@gmail.com

