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«Aingao ny trômpetra ary aoka hotso�na mafy: Ho avy 
indray Jesôsy» Manakoako ao am-pon'ny Advantista izany 
hira tiantsika fatratra izany raha mbola eo am-piandrasana 
izany andro lehibe izany isika!

«Fifohazana sy Fiavian'i Kristy fanindroany», izany no 
ventin-kevitra voizina amin'izao herinandro �vavahana 
fanao isan-taona izao.  

Feno hevi-dalina io foto-kevitra io eo am-pibanjinantsika ny fanantenana 
maha�naritra, ny maha-maika ny �toriana ny hafatry ny anjely telo, ny maha-azo 
antoka ny faminaniana ary ny maha-zava-misy ny �tsanganana voalohany sy ny 
�tsanganana faharoa amin'ny maty.

Inona no zara andraikitry ny hafatry ny anjely telo eo amin'ny �fohazan'ny Fiangonana 
sy eo amintsika tsirairay? Manao ahoana sy manao ahoana no �fandraisan'ny �toerana 
masina amin'ireo hafa-dehibe ireo? Inona no fatorana mampifandray ny famantarana 
ny �avian'i Kristy fanindroany sy ny �fohazana ary ny fanoloran-tena amin'ny iraka 
ampanaovina antsika? Ireo fanontaniana ireo sy ny maro hafa koa dia sahaza tanteraka 
ho antsika eo ambany faneva fenon'ny Fanahy Masina.

Manasa anao aho hiara-miombona amiko handinika ao anatin'ny rivotry ny �vavahana 
ireo lohateny manan-danja ireo ka hiara-miaina dieny izao sahady ny vokatra fara 
tampon'ny �fohazana sy fanavaozana: dia ny �ainana mandrakizay miaraka 
amin'Andriamanitra.

Raha misy ankizy kelikely ao ankohonana (na hoe koa mankafy tantara goavana ianao) 
dia aza hadinoina ny lahatsoratra ho an'ny ankizy nosoratan'i Charles Mills, 
tompon'andraikitry ny �fandraisana kristianina, zara asa misahana ny serasera miainga 
avy ao Berkeley Springs, West Virginia.

Ny Tompo anie hitahy antsika rehefa miara-mandinika sy mivavaka mandritra ity 
herinandro �araha-mivavaka manokana ity isika.
Ted N. C. Wilson 
Filohan'ny Fiangonana Advantista Maneran-tany 

FIARAHA-MIVAVAKA
HERINANDRO

Fantaro ny mpanoratra 
Mandala ny fiaraha-miasa eo amin'ny fampianarana i Gerald sy i 
Chantal Klingbeil ary mankafy aok'izany ny fifandraisana amin'ny 
tanora ao amin'ny Fiangonana Advantista. I Gerald izay avy any 
Alemaina dia tonia mpanampy amin'ny fanontana ny gazetiboky 
Adventist Review sy ny Adventist World sady mpampianatra 
ambony momba ny Testamenta Taloha sy ny Tontolon'ny Tany 
Atsinanana fahiny ao amin'ny Seminera ara-teôlôjia an'ny Advan-
tista Mitandrina ny Andro Fahafito ao amin'ny Oniversite Andrews. 
Nahazo ny mari-pahaizan'ny Doctorat amin'ny fandalinana ny 
Tontolon'ny faritra manodidina ny Tany Atsinanana fahiny tao 
amin'ny Oniversiten'i Stellenbosch ao Afrika Atsimo ary efa niasa 
nampita fahalalana tamina Oniversite maro tany Amerika Atsimo 
sy tany Azia. I Chantal, teraka ary notinaiza tany Afrika Atsimo, 
nandritra ny roapolo taona farany izao dia Tale Mpanampy ao 
amin'ny Ellen G. White Estate (Firaketana sy fampisongadinana ny 
asasoratry Ramatoa White) ary mampifantoka ny asany amin'ny 
ankizy sy ny tanora ary ny olon-dehibe. Nahazo ny mari-pahaizana 
Maîtrise amin'ny Philosophie des Linguistiques (Petra-kevitra ny 
amin'ny filatron'ny Teny) i Chantal tao amin'ny Oniversiten'i 
Stellenbosch ao Afrika Atsimo. Izy dia nanao ny asan'ny mpampia-
natra amin'ny sekoly ambony, mpampianatry ny Oniversite, 
sojaben'ny sekoly, mpanoratra ary mpanonta boky. dia 
Manan-janaka telo mirahavavy Gerald sy Chantal: Hannah, Sarah 
ary Jemima ary miahy fatratra an'ireo zanany ireo. 

SABATA VOALOHANY

Hery Enti-Mamita 
Ny Asa Fitoriana

MITORY NY HAFATRY NY ANJELY TELO

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

F

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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Ireo Hafatra Ireo Dia Feno 
Hazavana Ka Rehefa 

Vonton'izany Isika Dia 
Mitaratra Amin'ny Alalantsika 
Izany Mba Ho Fanazavana Ny 

Hafa Rahateo Ihany Koa
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«Aingao ny trômpetra ary aoka hotso�na mafy: Ho avy 
indray Jesôsy» Manakoako ao am-pon'ny Advantista izany 
hira tiantsika fatratra izany raha mbola eo am-piandrasana 
izany andro lehibe izany isika!

«Fifohazana sy Fiavian'i Kristy fanindroany», izany no 
ventin-kevitra voizina amin'izao herinandro �vavahana 
fanao isan-taona izao.  

Feno hevi-dalina io foto-kevitra io eo am-pibanjinantsika ny fanantenana 
maha�naritra, ny maha-maika ny �toriana ny hafatry ny anjely telo, ny maha-azo 
antoka ny faminaniana ary ny maha-zava-misy ny �tsanganana voalohany sy ny 
�tsanganana faharoa amin'ny maty.

Inona no zara andraikitry ny hafatry ny anjely telo eo amin'ny �fohazan'ny Fiangonana 
sy eo amintsika tsirairay? Manao ahoana sy manao ahoana no �fandraisan'ny �toerana 
masina amin'ireo hafa-dehibe ireo? Inona no fatorana mampifandray ny famantarana 
ny �avian'i Kristy fanindroany sy ny �fohazana ary ny fanoloran-tena amin'ny iraka 
ampanaovina antsika? Ireo fanontaniana ireo sy ny maro hafa koa dia sahaza tanteraka 
ho antsika eo ambany faneva fenon'ny Fanahy Masina.

Manasa anao aho hiara-miombona amiko handinika ao anatin'ny rivotry ny �vavahana 
ireo lohateny manan-danja ireo ka hiara-miaina dieny izao sahady ny vokatra fara 
tampon'ny �fohazana sy fanavaozana: dia ny �ainana mandrakizay miaraka 
amin'Andriamanitra.

Raha misy ankizy kelikely ao ankohonana (na hoe koa mankafy tantara goavana ianao) 
dia aza hadinoina ny lahatsoratra ho an'ny ankizy nosoratan'i Charles Mills, 
tompon'andraikitry ny �fandraisana kristianina, zara asa misahana ny serasera miainga 
avy ao Berkeley Springs, West Virginia.

Ny Tompo anie hitahy antsika rehefa miara-mandinika sy mivavaka mandritra ity 
herinandro �araha-mivavaka manokana ity isika.
Ted N. C. Wilson 
Filohan'ny Fiangonana Advantista Maneran-tany 

FIARAHA-MIVAVAKA
HERINANDRO

Fantaro ny mpanoratra 
Mandala ny fiaraha-miasa eo amin'ny fampianarana i Gerald sy i 
Chantal Klingbeil ary mankafy aok'izany ny fifandraisana amin'ny 
tanora ao amin'ny Fiangonana Advantista. I Gerald izay avy any 
Alemaina dia tonia mpanampy amin'ny fanontana ny gazetiboky 
Adventist Review sy ny Adventist World sady mpampianatra 
ambony momba ny Testamenta Taloha sy ny Tontolon'ny Tany 
Atsinanana fahiny ao amin'ny Seminera ara-teôlôjia an'ny Advan-
tista Mitandrina ny Andro Fahafito ao amin'ny Oniversite Andrews. 
Nahazo ny mari-pahaizan'ny Doctorat amin'ny fandalinana ny 
Tontolon'ny faritra manodidina ny Tany Atsinanana fahiny tao 
amin'ny Oniversiten'i Stellenbosch ao Afrika Atsimo ary efa niasa 
nampita fahalalana tamina Oniversite maro tany Amerika Atsimo 
sy tany Azia. I Chantal, teraka ary notinaiza tany Afrika Atsimo, 
nandritra ny roapolo taona farany izao dia Tale Mpanampy ao 
amin'ny Ellen G. White Estate (Firaketana sy fampisongadinana ny 
asasoratry Ramatoa White) ary mampifantoka ny asany amin'ny 
ankizy sy ny tanora ary ny olon-dehibe. Nahazo ny mari-pahaizana 
Maîtrise amin'ny Philosophie des Linguistiques (Petra-kevitra ny 
amin'ny filatron'ny Teny) i Chantal tao amin'ny Oniversiten'i 
Stellenbosch ao Afrika Atsimo. Izy dia nanao ny asan'ny mpampia-
natra amin'ny sekoly ambony, mpampianatry ny Oniversite, 
sojaben'ny sekoly, mpanoratra ary mpanonta boky. dia 
Manan-janaka telo mirahavavy Gerald sy Chantal: Hannah, Sarah 
ary Jemima ary miahy fatratra an'ireo zanany ireo. 

SABATA VOALOHANY

Hery Enti-Mamita 
Ny Asa Fitoriana

MITORY NY HAFATRY NY ANJELY TELO

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

F

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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Ireo Hafatra Ireo Dia Feno 
Hazavana Ka Rehefa 

Vonton'izany Isika Dia 
Mitaratra Amin'ny Alalantsika 
Izany Mba Ho Fanazavana Ny 

Hafa Rahateo Ihany Koa
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«Aingao ny trômpetra ary aoka hotso�na mafy: Ho avy 
indray Jesôsy» Manakoako ao am-pon'ny Advantista izany 
hira tiantsika fatratra izany raha mbola eo am-piandrasana 
izany andro lehibe izany isika!

«Fifohazana sy Fiavian'i Kristy fanindroany», izany no 
ventin-kevitra voizina amin'izao herinandro �vavahana 
fanao isan-taona izao.  

Feno hevi-dalina io foto-kevitra io eo am-pibanjinantsika ny fanantenana 
maha�naritra, ny maha-maika ny �toriana ny hafatry ny anjely telo, ny maha-azo 
antoka ny faminaniana ary ny maha-zava-misy ny �tsanganana voalohany sy ny 
�tsanganana faharoa amin'ny maty.

Inona no zara andraikitry ny hafatry ny anjely telo eo amin'ny �fohazan'ny Fiangonana 
sy eo amintsika tsirairay? Manao ahoana sy manao ahoana no �fandraisan'ny �toerana 
masina amin'ireo hafa-dehibe ireo? Inona no fatorana mampifandray ny famantarana 
ny �avian'i Kristy fanindroany sy ny �fohazana ary ny fanoloran-tena amin'ny iraka 
ampanaovina antsika? Ireo fanontaniana ireo sy ny maro hafa koa dia sahaza tanteraka 
ho antsika eo ambany faneva fenon'ny Fanahy Masina.

Manasa anao aho hiara-miombona amiko handinika ao anatin'ny rivotry ny �vavahana 
ireo lohateny manan-danja ireo ka hiara-miaina dieny izao sahady ny vokatra fara 
tampon'ny �fohazana sy fanavaozana: dia ny �ainana mandrakizay miaraka 
amin'Andriamanitra.

Raha misy ankizy kelikely ao ankohonana (na hoe koa mankafy tantara goavana ianao) 
dia aza hadinoina ny lahatsoratra ho an'ny ankizy nosoratan'i Charles Mills, 
tompon'andraikitry ny �fandraisana kristianina, zara asa misahana ny serasera miainga 
avy ao Berkeley Springs, West Virginia.

Ny Tompo anie hitahy antsika rehefa miara-mandinika sy mivavaka mandritra ity 
herinandro �araha-mivavaka manokana ity isika.
Ted N. C. Wilson 
Filohan'ny Fiangonana Advantista Maneran-tany 
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Fantaro ny mpanoratra 
Mandala ny fiaraha-miasa eo amin'ny fampianarana i Gerald sy i 
Chantal Klingbeil ary mankafy aok'izany ny fifandraisana amin'ny 
tanora ao amin'ny Fiangonana Advantista. I Gerald izay avy any 
Alemaina dia tonia mpanampy amin'ny fanontana ny gazetiboky 
Adventist Review sy ny Adventist World sady mpampianatra 
ambony momba ny Testamenta Taloha sy ny Tontolon'ny Tany 
Atsinanana fahiny ao amin'ny Seminera ara-teôlôjia an'ny Advan-
tista Mitandrina ny Andro Fahafito ao amin'ny Oniversite Andrews. 
Nahazo ny mari-pahaizan'ny Doctorat amin'ny fandalinana ny 
Tontolon'ny faritra manodidina ny Tany Atsinanana fahiny tao 
amin'ny Oniversiten'i Stellenbosch ao Afrika Atsimo ary efa niasa 
nampita fahalalana tamina Oniversite maro tany Amerika Atsimo 
sy tany Azia. I Chantal, teraka ary notinaiza tany Afrika Atsimo, 
nandritra ny roapolo taona farany izao dia Tale Mpanampy ao 
amin'ny Ellen G. White Estate (Firaketana sy fampisongadinana ny 
asasoratry Ramatoa White) ary mampifantoka ny asany amin'ny 
ankizy sy ny tanora ary ny olon-dehibe. Nahazo ny mari-pahaizana 
Maîtrise amin'ny Philosophie des Linguistiques (Petra-kevitra ny 
amin'ny filatron'ny Teny) i Chantal tao amin'ny Oniversiten'i 
Stellenbosch ao Afrika Atsimo. Izy dia nanao ny asan'ny mpampia-
natra amin'ny sekoly ambony, mpampianatry ny Oniversite, 
sojaben'ny sekoly, mpanoratra ary mpanonta boky. dia 
Manan-janaka telo mirahavavy Gerald sy Chantal: Hannah, Sarah 
ary Jemima ary miahy fatratra an'ireo zanany ireo. 

SABATA VOALOHANY

Hery Enti-Mamita 
Ny Asa Fitoriana

MITORY NY HAFATRY NY ANJELY TELO

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

F

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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Ireo Hafatra Ireo Dia Feno 
Hazavana Ka Rehefa 

Vonton'izany Isika Dia 
Mitaratra Amin'ny Alalantsika 
Izany Mba Ho Fanazavana Ny 

Hafa Rahateo Ihany Koa

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
 

Ted N. C. WilsoN 

  

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

1. Inona no dikan'izany hoe miaina 
amim-paharetana ny �andrasana 
ny �avian'i Jesôsy?

Nahoana no sedra famantarana 
lehibe ny fankatoavana 
an'Andriamanitra ny Sabata 
amin'ny andro farany?

2. 

3. 

F A N O N T A N I A N A

Inona no tokony hifantohantsika 
ka ho be indrindra ao an'eritreri-
tsika raha miaina sahady ny 
�avian'i Jesôsy tsy ho ela isika:

    �fandraisantsika amin'i Kristy?

    tanana ho an'ny hafa?

    foto-pinoana ara-tSoratra   
    Masina? Hazavao

Filoha maneran-tanin'ny 
Fiangonana Advantista 
Mitandrina ny Andro Faha�to.

HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA - Manokana 5

 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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ALAHADY

«Efa Fantatro fa 
Efa mby Amin'ny 
Fiavianao Hianao»

NY MAHA-AZO ANTOKA NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY
 ndray andro  dia nisy horoho- 

 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

I
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«Aingao ny trômpetra ary aoka hotso�na mafy: Ho avy 
indray Jesôsy» Manakoako ao am-pon'ny Advantista izany 
hira tiantsika fatratra izany raha mbola eo am-piandrasana 
izany andro lehibe izany isika!

«Fifohazana sy Fiavian'i Kristy fanindroany», izany no 
ventin-kevitra voizina amin'izao herinandro �vavahana 
fanao isan-taona izao.  

Feno hevi-dalina io foto-kevitra io eo am-pibanjinantsika ny fanantenana 
maha�naritra, ny maha-maika ny �toriana ny hafatry ny anjely telo, ny maha-azo 
antoka ny faminaniana ary ny maha-zava-misy ny �tsanganana voalohany sy ny 
�tsanganana faharoa amin'ny maty.

Inona no zara andraikitry ny hafatry ny anjely telo eo amin'ny �fohazan'ny Fiangonana 
sy eo amintsika tsirairay? Manao ahoana sy manao ahoana no �fandraisan'ny �toerana 
masina amin'ireo hafa-dehibe ireo? Inona no fatorana mampifandray ny famantarana 
ny �avian'i Kristy fanindroany sy ny �fohazana ary ny fanoloran-tena amin'ny iraka 
ampanaovina antsika? Ireo fanontaniana ireo sy ny maro hafa koa dia sahaza tanteraka 
ho antsika eo ambany faneva fenon'ny Fanahy Masina.

Manasa anao aho hiara-miombona amiko handinika ao anatin'ny rivotry ny �vavahana 
ireo lohateny manan-danja ireo ka hiara-miaina dieny izao sahady ny vokatra fara 
tampon'ny �fohazana sy fanavaozana: dia ny �ainana mandrakizay miaraka 
amin'Andriamanitra.

Raha misy ankizy kelikely ao ankohonana (na hoe koa mankafy tantara goavana ianao) 
dia aza hadinoina ny lahatsoratra ho an'ny ankizy nosoratan'i Charles Mills, 
tompon'andraikitry ny �fandraisana kristianina, zara asa misahana ny serasera miainga 
avy ao Berkeley Springs, West Virginia.

Ny Tompo anie hitahy antsika rehefa miara-mandinika sy mivavaka mandritra ity 
herinandro �araha-mivavaka manokana ity isika.
Ted N. C. Wilson 
Filohan'ny Fiangonana Advantista Maneran-tany 
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Fantaro ny mpanoratra 
Mandala ny fiaraha-miasa eo amin'ny fampianarana i Gerald sy i 
Chantal Klingbeil ary mankafy aok'izany ny fifandraisana amin'ny 
tanora ao amin'ny Fiangonana Advantista. I Gerald izay avy any 
Alemaina dia tonia mpanampy amin'ny fanontana ny gazetiboky 
Adventist Review sy ny Adventist World sady mpampianatra 
ambony momba ny Testamenta Taloha sy ny Tontolon'ny Tany 
Atsinanana fahiny ao amin'ny Seminera ara-teôlôjia an'ny Advan-
tista Mitandrina ny Andro Fahafito ao amin'ny Oniversite Andrews. 
Nahazo ny mari-pahaizan'ny Doctorat amin'ny fandalinana ny 
Tontolon'ny faritra manodidina ny Tany Atsinanana fahiny tao 
amin'ny Oniversiten'i Stellenbosch ao Afrika Atsimo ary efa niasa 
nampita fahalalana tamina Oniversite maro tany Amerika Atsimo 
sy tany Azia. I Chantal, teraka ary notinaiza tany Afrika Atsimo, 
nandritra ny roapolo taona farany izao dia Tale Mpanampy ao 
amin'ny Ellen G. White Estate (Firaketana sy fampisongadinana ny 
asasoratry Ramatoa White) ary mampifantoka ny asany amin'ny 
ankizy sy ny tanora ary ny olon-dehibe. Nahazo ny mari-pahaizana 
Maîtrise amin'ny Philosophie des Linguistiques (Petra-kevitra ny 
amin'ny filatron'ny Teny) i Chantal tao amin'ny Oniversiten'i 
Stellenbosch ao Afrika Atsimo. Izy dia nanao ny asan'ny mpampia-
natra amin'ny sekoly ambony, mpampianatry ny Oniversite, 
sojaben'ny sekoly, mpanoratra ary mpanonta boky. dia 
Manan-janaka telo mirahavavy Gerald sy Chantal: Hannah, Sarah 
ary Jemima ary miahy fatratra an'ireo zanany ireo. 

SABATA VOALOHANY

Hery Enti-Mamita 
Ny Asa Fitoriana

MITORY NY HAFATRY NY ANJELY TELO

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

F

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
 

HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA - Manokana 3

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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Ireo Hafatra Ireo Dia Feno 
Hazavana Ka Rehefa 

Vonton'izany Isika Dia 
Mitaratra Amin'ny Alalantsika 
Izany Mba Ho Fanazavana Ny 

Hafa Rahateo Ihany Koa

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
 

Ted N. C. WilsoN 

  

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

1. Inona no dikan'izany hoe miaina 
amim-paharetana ny �andrasana 
ny �avian'i Jesôsy?

Nahoana no sedra famantarana 
lehibe ny fankatoavana 
an'Andriamanitra ny Sabata 
amin'ny andro farany?

2. 

3. 

F A N O N T A N I A N A

Inona no tokony hifantohantsika 
ka ho be indrindra ao an'eritreri-
tsika raha miaina sahady ny 
�avian'i Jesôsy tsy ho ela isika:

    �fandraisantsika amin'i Kristy?

    tanana ho an'ny hafa?

    foto-pinoana ara-tSoratra   
    Masina? Hazavao

Filoha maneran-tanin'ny 
Fiangonana Advantista 
Mitandrina ny Andro Faha�to.
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 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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ALAHADY

«Efa Fantatro fa 
Efa mby Amin'ny 
Fiavianao Hianao»

NY MAHA-AZO ANTOKA NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY
 ndray andro  dia nisy horoho- 

 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

I



SABATA VOALOHANY

Hery Enti-Mamita 
Ny Asa Fitoriana

MITORY NY HAFATRY NY ANJELY TELO

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

F

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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Ireo Hafatra Ireo Dia Feno 
Hazavana Ka Rehefa 

Vonton'izany Isika Dia 
Mitaratra Amin'ny Alalantsika 
Izany Mba Ho Fanazavana Ny 

Hafa Rahateo Ihany Koa

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
 

Ted N. C. WilsoN 

  

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

1. Inona no dikan'izany hoe miaina 
amim-paharetana ny �andrasana 
ny �avian'i Jesôsy?

Nahoana no sedra famantarana 
lehibe ny fankatoavana 
an'Andriamanitra ny Sabata 
amin'ny andro farany?

2. 

3. 

F A N O N T A N I A N A

Inona no tokony hifantohantsika 
ka ho be indrindra ao an'eritreri-
tsika raha miaina sahady ny 
�avian'i Jesôsy tsy ho ela isika:

    �fandraisantsika amin'i Kristy?

    tanana ho an'ny hafa?

    foto-pinoana ara-tSoratra   
    Masina? Hazavao

Filoha maneran-tanin'ny 
Fiangonana Advantista 
Mitandrina ny Andro Faha�to.

HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA - Manokana 5

 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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ALAHADY

«Efa Fantatro fa 
Efa mby Amin'ny 
Fiavianao Hianao»

NY MAHA-AZO ANTOKA NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY
 ndray andro  dia nisy horoho- 

 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

I
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 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1. Amin'ny fomba ahoana no sady 
iandrasantsika ny �avian'i Jesôsy no 
manatontosa asa rahateo eto amin'ny 
tontolo izay tsy mba manana toerana ho 
an'Andriamanitra?

2. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�fohazana sy ny fanantenana ny amin'ny 
�avian'i Kristy fanindroany?

3. Nahoana no varimbariana na kivy 
mihitsy aza isika eo am-piandrasana ny 
�avian'i Kristy? Inona no fanafodin'ny 
hakiviana sy ny fahavarimbarianana?

4. Amin'ny fomba ahoana no iandrasantsi-
ka amim-pahatokiana ny �avian'i Kristy 
amin'ny maha-vahoakan'Andriamanitra 
antsika no sady ho �tahiana ho an'ny 
manodidina antsika?

Ny fiandrasana vonton'ny fanahin'
ny fivavahana dia niteraka 

fahasahiana feno ny Fanahy.
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ALATSINAINY

«Ianao Irery 
no Manana 
Tombam-bidy»

 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

FIANKOHOFANA SY FIAVIAN’I KRISTY FANINDROANY

E anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!



SABATA VOALOHANY

Hery Enti-Mamita 
Ny Asa Fitoriana

MITORY NY HAFATRY NY ANJELY TELO

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

F

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
 

HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA - Manokana 3

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
 

HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA - Manokana4

Ireo Hafatra Ireo Dia Feno 
Hazavana Ka Rehefa 

Vonton'izany Isika Dia 
Mitaratra Amin'ny Alalantsika 
Izany Mba Ho Fanazavana Ny 

Hafa Rahateo Ihany Koa

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
 

Ted N. C. WilsoN 

  

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

1. Inona no dikan'izany hoe miaina 
amim-paharetana ny �andrasana 
ny �avian'i Jesôsy?

Nahoana no sedra famantarana 
lehibe ny fankatoavana 
an'Andriamanitra ny Sabata 
amin'ny andro farany?

2. 

3. 

F A N O N T A N I A N A

Inona no tokony hifantohantsika 
ka ho be indrindra ao an'eritreri-
tsika raha miaina sahady ny 
�avian'i Jesôsy tsy ho ela isika:

    �fandraisantsika amin'i Kristy?

    tanana ho an'ny hafa?

    foto-pinoana ara-tSoratra   
    Masina? Hazavao

Filoha maneran-tanin'ny 
Fiangonana Advantista 
Mitandrina ny Andro Faha�to.

HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA - Manokana 5

 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
 

HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA - Manokana6

ALAHADY

«Efa Fantatro fa 
Efa mby Amin'ny 
Fiavianao Hianao»

NY MAHA-AZO ANTOKA NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY
 ndray andro  dia nisy horoho- 

 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

I
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 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1. Amin'ny fomba ahoana no sady 
iandrasantsika ny �avian'i Jesôsy no 
manatontosa asa rahateo eto amin'ny 
tontolo izay tsy mba manana toerana ho 
an'Andriamanitra?

2. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�fohazana sy ny fanantenana ny amin'ny 
�avian'i Kristy fanindroany?

3. Nahoana no varimbariana na kivy 
mihitsy aza isika eo am-piandrasana ny 
�avian'i Kristy? Inona no fanafodin'ny 
hakiviana sy ny fahavarimbarianana?

4. Amin'ny fomba ahoana no iandrasantsi-
ka amim-pahatokiana ny �avian'i Kristy 
amin'ny maha-vahoakan'Andriamanitra 
antsika no sady ho �tahiana ho an'ny 
manodidina antsika?

Ny fiandrasana vonton'ny fanahin'
ny fivavahana dia niteraka 

fahasahiana feno ny Fanahy.
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ALATSINAINY

«Ianao Irery 
no Manana 
Tombam-bidy»

 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

FIANKOHOFANA SY FIAVIAN’I KRISTY FANINDROANY

E anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!



 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
 

Ted N. C. WilsoN 

  

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

1. Inona no dikan'izany hoe miaina 
amim-paharetana ny �andrasana 
ny �avian'i Jesôsy?

Nahoana no sedra famantarana 
lehibe ny fankatoavana 
an'Andriamanitra ny Sabata 
amin'ny andro farany?

2. 

3. 

F A N O N T A N I A N A

Inona no tokony hifantohantsika 
ka ho be indrindra ao an'eritreri-
tsika raha miaina sahady ny 
�avian'i Jesôsy tsy ho ela isika:

    �fandraisantsika amin'i Kristy?

    tanana ho an'ny hafa?

    foto-pinoana ara-tSoratra   
    Masina? Hazavao

Filoha maneran-tanin'ny 
Fiangonana Advantista 
Mitandrina ny Andro Faha�to.

HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA - Manokana 5

 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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ALAHADY

«Efa Fantatro fa 
Efa mby Amin'ny 
Fiavianao Hianao»

NY MAHA-AZO ANTOKA NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY
 ndray andro  dia nisy horoho- 

 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

I
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 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1. Amin'ny fomba ahoana no sady 
iandrasantsika ny �avian'i Jesôsy no 
manatontosa asa rahateo eto amin'ny 
tontolo izay tsy mba manana toerana ho 
an'Andriamanitra?

2. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�fohazana sy ny fanantenana ny amin'ny 
�avian'i Kristy fanindroany?

3. Nahoana no varimbariana na kivy 
mihitsy aza isika eo am-piandrasana ny 
�avian'i Kristy? Inona no fanafodin'ny 
hakiviana sy ny fahavarimbarianana?

4. Amin'ny fomba ahoana no iandrasantsi-
ka amim-pahatokiana ny �avian'i Kristy 
amin'ny maha-vahoakan'Andriamanitra 
antsika no sady ho �tahiana ho an'ny 
manodidina antsika?

Ny fiandrasana vonton'ny fanahin'
ny fivavahana dia niteraka 

fahasahiana feno ny Fanahy.
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ALATSINAINY

«Ianao Irery 
no Manana 
Tombam-bidy»

 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

FIANKOHOFANA SY FIAVIAN’I KRISTY FANINDROANY

E anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!
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 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1. Amin'ny fomba ahoana no mahatonga 
ny �ankohofana ho fanoitra hitarika ny 
�ainana kristianina?

2. Inona avy ny �fandraisana misy eo 
amin'ny �ankohofana sy ny Sabata?

3. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�ankohofana sy ny �avian'i Kristy 
fanindroany? Nahoana no ampitandrema-
na isika tsy «hiankohoka eo anolon'ny 
bibidia»?

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 

kanefa isika no tokony hankasitraka azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

endriny, araka ny fitoviana Aminy.
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TALATA

Fomba Manao 
Ahoana Ary 
No Hiandrasantsika?

FITOZOANA MAHARITRA SY NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY

 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

A na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 



 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
 

Ted N. C. WilsoN 

  

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

1. Inona no dikan'izany hoe miaina 
amim-paharetana ny �andrasana 
ny �avian'i Jesôsy?

Nahoana no sedra famantarana 
lehibe ny fankatoavana 
an'Andriamanitra ny Sabata 
amin'ny andro farany?

2. 

3. 

F A N O N T A N I A N A

Inona no tokony hifantohantsika 
ka ho be indrindra ao an'eritreri-
tsika raha miaina sahady ny 
�avian'i Jesôsy tsy ho ela isika:

    �fandraisantsika amin'i Kristy?

    tanana ho an'ny hafa?

    foto-pinoana ara-tSoratra   
    Masina? Hazavao

Filoha maneran-tanin'ny 
Fiangonana Advantista 
Mitandrina ny Andro Faha�to.
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 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

 otoana mahagaga izao ahave-
 lomantsika ankehitriny izao.  

 Ireo  rehetra mahafantatra 
tsara ny Baiboly na Advantista na tsy 
Advantista dia miara-mahita ohatra ny 

zavatra tsy dia mahazatra Andriamani-
tra. Mino amin'ny foko rehetra aho fa ho 
avy tsy ho ela ny Tompo. Na dia tsy misy 
afaka manondro daty mazava aza dia 
nomena famantarana kosa isika izay 
manondro indrindra fa antomotra 

vanin'andro izao indrindra izany!

Araka ny fantatrareo, ny Baiboly sy ny 
Fanahin'ny Faminaniana dia miantso 

fanavaozana, izany hoe fanatanterahana 
indrindra ny toro marik'Andriamanitra 

ranonorana farany araka ny voalaza 
mialoha ao amin’ ny Joe. 2 sy Hôs. ary 
Asa. 2.  Ny toromarika nomeny dia 
vosoritsoritra tsara tokoa ao amin'ny 2 
Tant. 7:14. Isika no itenenany ankehi-
trio raha milaza Izy hoe: «Raha ny olona 
izay nantsoina amin'ny anarako ho avy 
hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny 
tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, 
dia hihaino any an-danitra Aho ka 
hamela ny helony ary hahasitrana ny 
taniny». 

Rehefa manetry tena eo anatrehan'
Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny 
herin'ny Fanahy Masina, mitalaho tokoa 

-
ka ny teniny ary manankina Aminy ny 
fandaharam-potoanantsika manokana, 
mamela an'Andriamanitra hitarika 
antsika ho amin'ny fahamarinana dia 
hihaino Izy, hamela ny helotsika ary 
hanasitrana antsika. Hitarika antsika 
hifandray bebe kokoa Aminy Izy ka 
izany no hahatonga antsika hiara-miasa 

an-tany. 

Mivavaha ohatra ny mbola tsy 
nivavahana mihitsy hatramin'izay. 
Miantso antsika Andriamanitra ho 

hahatonga antsika ho vonona hanam-
bara ny hafatry ny faminaniana izay 
nankinina tamintsika amin'ny 
maha-zanaka sisa antsika. Ny 
fahazoan'ny Advantista Mitandrina ny 

boky Apôkalipsy dia manampy antsika 
hitazona ny foto-pampianarantsika, 
manome antsika zava-kinendry, 
manorina ny maha-izy antsika ary 
manome fahitana mazava ny iraka 

ny hafatra. 

Miantso antsika Andriamanitra 
hanapariaka amin'izao fotoana 
ankehitriny izao ny hafatry ny anjely 
telo ao amin'ny Apôk. 14. Raha misy 
fotoana anapariahana an'io faminania-
na io izay ny Advantista Mitandrina ny 

azy an-tsaina amin'ny fomba 
manokana dia izao fotoana ankehitriny 
izao indrindra. 

MANDRAY. MINO. MIFOHA.

Mba hahazoana mitory ny amin'ireo 
hafatra ireo anefa dia tsy maintsy 
mandray azy ireo ho an'ny tenantsika 
aloha isika, mino ireo hafatra ireo ary 
fohapohazina sy velombelomin'izy ireo. 
Amin'ny fomba ahoana no amelombe-
loman'ireo antsika sy itondrany 

Hanova antsika ireo hafatra ireo 
rehefa mandray tsara an'izany am-po 
isika. Hafatra feno fahazavana izany ka 
rehefa lasa ra mikoriana ao amintsika 
dia hamirapiratra amin'ny alalantsika 
ary hanjary hanazava ny hafa ihany 

maha-fototry ny aina ireo hafatra ireo 
ary satria tia an'Andriamanitra isika dia 
miroso rahateo amin'ny fampahafanta-
rana amin'ny hafa izany fahamarinana 

antsika araka ny hita ao amin'ny Apôk. 
14. Iraka ampanaovina ny vahoaka sisa 
ary tsy ampanaovina na iza na iza 
ankoatra azy ireo. 

Izao no voalaza ao amin'ny Toro-lalana 
ho an'ny Fiangonana: 
manokana ny Advantista Mitandrina ny 

-
mana ho an'ity tontolo efa eo an-

-

voninahitra indrindra no nankinina 

ny anjely voalohany sy faharoa ary 
oho 

izany. Tsy misy zavatra hafa tokony 
mbola hihazona mafy ny sain'izy ireo.»

Ireo hafatra ireo dia feno hazavana ka 
rehefa vonton'izany isika dia mitaratra 
amin'ny alalantsika izany mba ho 
fanazavana ny hafa rahateo ihany koa.

NY HAFATRY NY ANJELY TELO

Ireo Advantista tany aloha dia nitory 
ny amin'ny hoe ho avy tamln'ny 1844 

izy ireo tamin'zany araka izay efa 
nambaran'ny faminaniana mialoha ao 
amin'ny Apôk. 10. Na dia eo aza anefa 
izany dia tsy hoe vita teo ny asan'izy 
ireo. Mbola nisy hafatra fanampiny 
tian'Andriamanitra hoentin'izy ireo 
maneran-tany.

 
Mizara telo izany hafatra izany ary 

hizingizinina manokana ao amin'ny Apôk. 
14:6-12.

Hafatra voalohany.

Ny hafatra voalohany (and. 6 sy 7) dia 
-

zay, izany hoe ny famonjena amin’ny 

heriny manamarina sy manamasina. 
Ilay anjely dia nilaza fa tonga ny andro 

amin'Andriamanitra ary hankasitraka 
Azy ho Mpamorona.

amin’Andriamanitra amin'ny 
maha-Mpamorona Azy dia mametraka 
eo amin'ny olona ny andraikitra 
hitandrina ny andro enti-manaja ny 
asam-pamoronana nataony. Ny 
olombelona asan-tanan'Andriamanitra 
dia tsy afaka manome voninahitra ny 
Mpahary Azy raha tahiny ka mbola 
mihantsy an'Andriamanitra amin'ny tsy 

Andriamanitra Izy tenany mihitsy no 
nametraka izany ho fahatsiarovana ny 
asa famoronana izay nataony.

Amin'ny andro sarotra mialoha 

Advantista Mitandrina ny Andro 

Hoy ny mpanompovavin'ny Tompo: 

ny fahatokiana satria io no fahamari-

-

 - HM, t. 631.

Ny hoe manompo an'Andriamanitra 

hitsipaka ireo petra-kevitra diso 
momba ny niandohan'ny aina, 

Tsy mitombina ny hoe mino ny 
-

miandalana an-kapobeny nefa etsy 
an-daniny milaza fa Andriamanitra no 
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy ny 
aina izay eo aminy. Aoka isika hijoro 

tsara amin'ny hoe enina andro ara-ba-
kiteny no namoronan'Andriamanitra ny 
tany, enina andro nifandimby hatrany 
am-boalohany, ary nosatrohany 
voninahitra izany herinandro izany 

tsirairay izay ifaliantsika.

Hafatra faharoa.

Ny hafatry ny anjely faharoa, hita ao 
amin'ny and. 8, manambara ny hoe Rava 
Babilôna, dia notorina voalohany 
indrindra tamin'ny fararanon'ny taona 

madio, noho izany ny hoe Babilôna dia 

ny fampitandremana mikasika ny 

Ny hafatra faharoa,  
dia miverina ao amin'ny Apôk. 18:1-4. 
Ny vahoakan’Andriamanitra izay mbola 
ao Babilôna dia antsoina hiala avy tao 
mba tsy hiombona ota aminy ary mba 
tsy ho tratry ny loza hanjo azy. Noho 
izany, i Babilôna dia enti-maneho ireo 
Fiangonana izay mampianatra ny maro 
amin'ireo fampianaran-diso nisosoka 
tao amin'ny Fiangonana nandritra ny 
Taonjato Antenantenany.

Hafatra fahatelo. 

Ny hafatry ny anjely fahatelo, hita eo 
amin'ny and. 9-11, dia mirakitra 
fampitandremana mazava: aza mianko-
hoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny 
na mandray ny marika momba izany. Fa 
ny fanaovana an'izany dia hiteraka 
fahafonganana. Miorina eo amin'ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny toko 
teo aloha, Apôk. 13, ny valin-kafatry ny 
hafatra fahatelo. Ny bibidia dia 
enti-maneho ny Fiangonana nihemotra. 
Ny bibiby faharoa izay enti-maneho an'i 
Etazonia dia mamorona sary ho an'ny 
bibidia. Ahitana famariparitana ny 
amin'io sary an'ohatra momba ny 
sarin'ny bibidia io ao amin'ny boky HM 
tt. 456-459.

Faly isika noho ny fahafahana ara-
-

maro, anisan'izany i Etazonia.

 Araka ny voalazan'ny Baiboly anefa, 
isika dia mby amin'ny fotoana hanerite-
rena ny fahafahana ara-pivavahana ka 

458,459).

Ny mariky ny bibidia - izany hoe 

mampiorina tsara ny fahefan'ilay 

maneran-tany mirehaka tsy amim-
pihambahambana fa nanova ny 

sasany indray milaza fa mitandrina ny 
-

toro-marika ny amin'ny tokony 
hitandremana an'izany mihitsy anefa ao 

Vokatr'izany, nohozongozonina ny 
fankasitrahana sahaza ny Mpahary.

VOKATRA MAHERY VAIKA 

Tsy afaka manohitra ny maha-mibari-

ka dia feno hatezerana. Vokatr'izany, 
henjehina sy hatao am-ponja ireo izay 

danin ' izany rehetra izany, hisy vokany 

hafatry ny anjely fahatelo. Ho hitan'ny 
olona fa tanteraka an-tsakany sy 
an-davany araka izay nolazain'ireo 
mpitandrina ny didy folo azy ny 
faminaniana voalaza ao amin'ny bokin'i 

Lioka, Apôkalipsy ary amin'ny fanamba-

iraisam-pirenena. 

-

fahamarinana hita ao amin'ny hafatry 
ny anjely telo dia hahatakatra fa 
adidin'izy ireo ny mitory ireo hafatra 
ireo ary hanankina amin'ny Tompo ny 
vokatr'izany. Hidododo hatraiza 
hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra 
hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary 
ny tavany hazava sy hamirapiratra noho 
ny fanokanan-tena masina.... Hisy 
fahagagana hatao, hositranina ny 
marary, ary hisy famantarana sy 
zava-mahazendana hanaraka ny mpino 

hombany ny mponina ety an-tany.» 
(HM, t. 638)

Hoavy  mampientanentana

Apôkalipsy, ho avy mampientanentana 
no eo anoloanareo ary antsoina izaho sy 

ianao hitondra ny anjara biriky eo 
amin'ny fanambarana ireo hafatra feno 

amin'ny herin'ny Fanahy Masina no 
anatontosantsika izany zava-dehibe 
izany! Andriamanitra dia manomana 
ahy sy anao ho amin'ny zava-dehibe 
tsy mahazatra hiseho - ny 

Fanahy Masina - hany ka hifoha isika 
ary ho vonona hanambara amin-kasa-
hiana ireo hafatra mahagaga ireo!

Andriamanitra no hanova ny fon'ireo 
mandre io faminaniana mahavariana 
io, dia ireo mila mandray 

Tombontsoa manao ahoana izany hoe 
hizara ny hafatry ny faminaniana ary 
hangataka amim-panetren-tena 

alalan'ny herin'ny Fanahy Masina.

Manaiky an-tsitrapo ve isika?

Amin'ny maha-mpino ny faminaniana 

ankasitrahantsika ny hanavao ny 

amin'ny fanarahana ny oha-piainana 
nomeny mampitandrina an'izao 

Moa ve ankasitrahantsika ny 
hampahafantatra ny hafatra manokana 
ara-paminaniana momba ny hafatry ny 

ny ampiasain'Andriamanitra amin'izao 
andro farany amin'ny tantaran'ny tany 
izao ny hampahafantatra amim-
pitiavana sy amin-kery ny hafatra 
farany momba ny fanavotana sy ny 

hinoantsika ho an'ny tenantsika aloha 
ireo hafatra ireo ka avelantsika 

dia amin'ny alalantsika no hamirapira-
tan'ny fahazavan'ny fahamarinana eo 
amin'ny tontolo anjakan'ny haizina.

Indray andro any, tsy ho ela, dia 
hiandrandra isika hahita rahona kely 
matroka sahabo ho toy ny antsasaky 
ny felatanana. Hihalehibe, hihalehibe, 
hihamamiratra, hihamamiratra 
hatrany izany. Anjely an-tapitrisa 
an-tapitrisa no hahatonga io rahona 
mahavariana io hotronin'ny avana 

afovoan'io rahona tsy mampino io no 
ijoroan'Ilay anankiray izay efa 
nandrasantsika: dia Ilay Mpamonjy 
antsika sy Tompontsika, dia Jesôsy 

Tompo sy Mpanjakan'ny Mpanjaka 
Azy. Ho andro manao ahoana loatra re 
izay andro izay!

Raha tianao ny hanetry tena eo 
anatrehan'ny Tompo, dia Ilay Ananki-
ray nanome tsindrimandry tamin'ny 

Apôkalipsy, Ilay Anankiray nanolotra ny 
hafatry ny anjely telo ary mitaona 
antsika hovelombelomin'izany sy 
hanambara izany, Ilay Anankiray afaka 
mamonjy anao amin'ny alalan'ny 
akanjom-pahamarinany sy ny heriny 
manamasina mba hanahaka Azy bebe 
kokoa hatrany- raha sitrakao ny 
hiangavy Azy hampiasa anao amin'ny 
fampahafantarana ny hafatry ny 
faminaniana amin'izao fotoana misafo-
tofoto faran'ny tany izao, manasa anao 
aho, raha mamaky an'izao hafatra izao 
ianao, amin'izao fotoana izao indrindra, 
na aiza na aiza misy anao, hanondrika 
ny lohanao ary hanolo-tena ho an'i 

anao amin'ny alalan'ny fahatakarana 
an-tsaina sy fanekena ny hafatra feno 
hery, dia ny hafatry ny anjely telo. Aoka 

hery hampahafantatra ny hafa ireo 
hafatra manetrikerika mahavariana 
ireo. 

Ho avy tsy ho ela Jesôsy!
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ALAHADY

«Efa Fantatro fa 
Efa mby Amin'ny 
Fiavianao Hianao»

NY MAHA-AZO ANTOKA NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY
 ndray andro  dia nisy horoho- 

 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

I

  

HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA - Manokana 7

 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1. Amin'ny fomba ahoana no sady 
iandrasantsika ny �avian'i Jesôsy no 
manatontosa asa rahateo eto amin'ny 
tontolo izay tsy mba manana toerana ho 
an'Andriamanitra?

2. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�fohazana sy ny fanantenana ny amin'ny 
�avian'i Kristy fanindroany?

3. Nahoana no varimbariana na kivy 
mihitsy aza isika eo am-piandrasana ny 
�avian'i Kristy? Inona no fanafodin'ny 
hakiviana sy ny fahavarimbarianana?

4. Amin'ny fomba ahoana no iandrasantsi-
ka amim-pahatokiana ny �avian'i Kristy 
amin'ny maha-vahoakan'Andriamanitra 
antsika no sady ho �tahiana ho an'ny 
manodidina antsika?

Ny fiandrasana vonton'ny fanahin'
ny fivavahana dia niteraka 

fahasahiana feno ny Fanahy.
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ALATSINAINY

«Ianao Irery 
no Manana 
Tombam-bidy»

 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

FIANKOHOFANA SY FIAVIAN’I KRISTY FANINDROANY

E anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA - Manokana 9

 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1. Amin'ny fomba ahoana no mahatonga 
ny �ankohofana ho fanoitra hitarika ny 
�ainana kristianina?

2. Inona avy ny �fandraisana misy eo 
amin'ny �ankohofana sy ny Sabata?

3. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�ankohofana sy ny �avian'i Kristy 
fanindroany? Nahoana no ampitandrema-
na isika tsy «hiankohoka eo anolon'ny 
bibidia»?

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 

kanefa isika no tokony hankasitraka azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

endriny, araka ny fitoviana Aminy.
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TALATA

Fomba Manao 
Ahoana Ary 
No Hiandrasantsika?

FITOZOANA MAHARITRA SY NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY

 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

A na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 
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 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1. Amin'ny fomba ahoana no sady 
iandrasantsika ny �avian'i Jesôsy no 
manatontosa asa rahateo eto amin'ny 
tontolo izay tsy mba manana toerana ho 
an'Andriamanitra?

2. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�fohazana sy ny fanantenana ny amin'ny 
�avian'i Kristy fanindroany?

3. Nahoana no varimbariana na kivy 
mihitsy aza isika eo am-piandrasana ny 
�avian'i Kristy? Inona no fanafodin'ny 
hakiviana sy ny fahavarimbarianana?

4. Amin'ny fomba ahoana no iandrasantsi-
ka amim-pahatokiana ny �avian'i Kristy 
amin'ny maha-vahoakan'Andriamanitra 
antsika no sady ho �tahiana ho an'ny 
manodidina antsika?

Ny fiandrasana vonton'ny fanahin'
ny fivavahana dia niteraka 

fahasahiana feno ny Fanahy.
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ALATSINAINY

«Ianao Irery 
no Manana 
Tombam-bidy»

 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

FIANKOHOFANA SY FIAVIAN’I KRISTY FANINDROANY

E anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!
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 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1. Amin'ny fomba ahoana no mahatonga 
ny �ankohofana ho fanoitra hitarika ny 
�ainana kristianina?

2. Inona avy ny �fandraisana misy eo 
amin'ny �ankohofana sy ny Sabata?

3. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�ankohofana sy ny �avian'i Kristy 
fanindroany? Nahoana no ampitandrema-
na isika tsy «hiankohoka eo anolon'ny 
bibidia»?

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 

kanefa isika no tokony hankasitraka azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

endriny, araka ny fitoviana Aminy.
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TALATA

Fomba Manao 
Ahoana Ary 
No Hiandrasantsika?

FITOZOANA MAHARITRA SY NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY

 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

A na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 
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1. Amin'ny fomba ahoana no mahatonga 
ny �ankohofana ho fanoitra hitarika ny 
�ainana kristianina?

2. Inona avy ny �fandraisana misy eo 
amin'ny �ankohofana sy ny Sabata?

3. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�ankohofana sy ny �avian'i Kristy 
fanindroany? Nahoana no ampitandrema-
na isika tsy «hiankohoka eo anolon'ny 
bibidia»?

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

nitoriantsika ny amin'ny �avian'i Jesôsy. 
Inona no lesona sintonintsika avy 
amin'ireo olona betsaka ao amin'ny Baiboly 
izay niandry an'izany toa antsika ihany 
koa?

2. Inona no mampientanentana anao 
indrindra amin'ireo foto-kevitra ara-Bai-
boly mandrisika ho amin'ny faharetana sy 
ny �tozoana hatrany?

3. Na aiza na aiza misy anao, ahoana no 
hahatonga anao ho tanana sy tongotr'i 
Jesôsy mirotsaka tokoa amin'ny �toriana 
ny �lazantsara?

 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 

Monina tsara eo anivon'ny tanàn-
dehibe sy ny toeran-davitra eto 

an-tany izy ireo ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr'i Jesôsy ary 

manolo-tena hanompo an’ « ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy »
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ALAROBIA

«ny Zanakalahinareo 
sy ny Zanakavavinareo 
Haminany»

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY

I

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 
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 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1. Amin'ny fomba ahoana no sady 
iandrasantsika ny �avian'i Jesôsy no 
manatontosa asa rahateo eto amin'ny 
tontolo izay tsy mba manana toerana ho 
an'Andriamanitra?

2. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�fohazana sy ny fanantenana ny amin'ny 
�avian'i Kristy fanindroany?

3. Nahoana no varimbariana na kivy 
mihitsy aza isika eo am-piandrasana ny 
�avian'i Kristy? Inona no fanafodin'ny 
hakiviana sy ny fahavarimbarianana?

4. Amin'ny fomba ahoana no iandrasantsi-
ka amim-pahatokiana ny �avian'i Kristy 
amin'ny maha-vahoakan'Andriamanitra 
antsika no sady ho �tahiana ho an'ny 
manodidina antsika?

Ny fiandrasana vonton'ny fanahin'
ny fivavahana dia niteraka 

fahasahiana feno ny Fanahy.
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ALATSINAINY

«Ianao Irery 
no Manana 
Tombam-bidy»

 ndray andro  dia nisy horoho- 
 rontany tsy mbola nisy  toy   
 izany tany Arménie. 

12 ora alina latsaka fahatelony mahery 
iray minitra, ora tany an-toerana, 
nihovitrovitry ny horohorontany ny 
faritra avaratr'i Arménie manodidina 

6,8 amin'ny mari-drefy Richter, 
-

dana trano ary namoizana aina 

olona an'arivony maro ny tantaran'ity 
raim-pianakaviana anankiray tsy 
fantatra anarana nitady an-janany tao 
amin'ny sekoly nazeran'ny horohoron-
tany tamin'izany fotoana izany.

Vantany vao nitsahatra ny hetsika 
voalohan'ny horohorontany dia 
nilomay nankany amin'ilay sekoly izay 
efa nirodana tanteraka ilay raim-piana-
kaviana. Rehefa nanomboka nitady 
nanao savahao ny tany tamin'ny tanany 
fotsiny izao tsy misy na inona na inona 
izy dia mby tao an-tsainy ny fampa-
nantenana nataony taloha ela be nanao 
hoe: «Na inona na inona mitranga anaka 

mantsy no nolazainy an'ity zanany 
rehefa azon-tahotra ilaikely.

Rehefa fatapantany hoe taiza ho aiza 

an-janany dia nanomboka nanatsikoro-
foka ny bolongam-bato sy ny 
baingabaingam-java-baventiventy 
rehetra izy. Nisy olona hafa ihany koa 
tonga ka nisavasava teo amin'ny 
toerana nisian'ny loza ary nanilikilika 

izy. Efa nianiana mantsy izy. Ireo 
mpamono afo sy mpamonjy voina dia 
nandresy lahatra azy hiala rahateo fa 
tsy nety izy. Tena mampidi-doza 

tandremanay fatratra ireny rehetra 
ireny mba tsy hanohintohina» hoy ireo 
mpamonjy voina. «Fa sarotra be ny 
mihevitra fa mbola mety ho velona ny 
zanakao amin'izao» hoy izy ireo 
tamin'ilay raim-pianakaviana.

Fa dia mbola nitohy nanakodia ny 
vato tsirairay ihany ilay raim-piana-
kaviana na dia izany aza. Farany, nony 
afaka 38 ora nanaovany toy izany, injao 
reny tampoka ny feon-janany. 
Hianao ve izao? Fantatro fa tsy maintsy 

nianiana hianao fa ho avy hamonjy 
ahy.» Nahavonjy ankizy 14 hafa 
ankoatra an-janany ilay raim-piana-
kaviana. Nitazona ny voadiny izy.

MBOLA MITOZO MIANDRY IHANY

Efa ela no niandrasantsika hatra-
min'ny nanontanian'ny anjely ireo 
mpianatra nanao hoe: «Nahoana no 
mijanona eto mijery ny lanitra 

niala taminareo niakatra ho any 

ny nahitanareo Azy niakatra ho any 
an-danitra» - Asa. 1:11.

-
trisa ny mpanaraka an'i Jesôsy 
hatramin'izay no niandry. Indraindray 
dia atao an-tranomaizina, enjehina, 
ihomehezana sy harabirabiana ireo 

Tompo Mpampianatra. Amin'ny 
fotoana sasantsasany ny toetra 
matimaty dia mikiky tsikelikely ka 
manjary mahatonga ny mpianatr'i 

mpitazam-potsiny misonanina amin'ny 
katsaka voaendy, variana amin'ny 
pitsopitsom-baovao farany sy ny 
tsilalao isan-karazany fa tsy miraika 

mandrakariva ny miandry. 

MISINTONA LESONA AVY AMIN'NY 
BOKIN'NY ASAN'NY APOSTOLY

Ny Fiangonana voalohany, araka ny 
hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, dia 
mamela ohatra ho antsika ny amin'ny 

ny lanitra izy ireo dia nanomboka 
niandry. Teo am-piandrasana dia 
nanomboka nivavaka (Asa. 1:14). 
Rehefa nivavaka dia nanjary nifana-

fahasahiana feno ny Fanahy. Ny 

amin'ny famitana tsy hay tohaina ny asa 
-

lona nataon'i Petera, nadikan'ny Fanahy 

hahita lalana ao amin'ny fo, dia nitarika 

arivo no natao batisa tao anatin'ny 

fotsiny izay (and. 41). 

Fifandraisam-po feno fanahin'ny 

amin'izay ilain'ny mpiara-dia, fankasi-
trahana miompana eo amin'Andriama-

Fiangonana, hita taratra amin'ny hoe: 

(and. 
47). Ireo olona saro-kenatra, valabalaka, 
maro ahiana, dia nanjary voaova ho 
vonton'ny iraka, feno fahasahiana, tery 
am-panahy hitory ny teny. Ny fanenje-
hana dia nahatery azy ireo hiely patrana 

hatramin'ny faran'ny tany. Niandry izy 
ireo ary nientanentana tamim-pahalia-

momba ny Mpamonjy nitsangana 

amin'ny tontolo izay mihevitra ny hazo 

Antony roa no nahatonga azy ireo ho 
tery am-panahy:

- Voalohany, niaraka tamin'i Jesôsy izy 
ireo. Niresaka ny amin'i Jesôsy izay 
nifandray am-po taminy akaiky dia 
akaiky izy ireo. Niainany izany hoe 
Amintsika Andriamanitra izany, ary ny 

- Faharoa, niorina mafy tamin'ny 

ao amin'ny Testamenta Taloha ny 
toritenin'i Petera tamin'ny Pentekôsta. 
Hitan'izy ireo tamin'ny nahatonga-
van'ny Mesia ny andron'i Jehôvah (Gal. 

fanindroany izy ireo.

Misy toe-javatra azontsika isintonana 
lesona avy tamin'ny fanandramana 
nandalovan'ny Fiangonana voalohany 

aloha dia mila mahafantatra amin'ny 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika. Tsy amin'ny alalan'ny honohono 
fotsiny no ahazoana tombontsoa 
amin'ny fahasoavana. Tsy amin'ny 
alalan'ny fatoram-pihavanana na 

ny famonjena. Fifandraisana manokana 
amin'Ilay Tompo nitsangana tamin'ny 

mba hahafantarantsika tsara an'i Jesôsy 
dia mila mandany fotoana miaraka 
Aminy isika amin'ny alalan'ny 

fahazoana ny hevitry ny hafatry ny 
faminanian'Andriamanitra ho an'ny 
andro ankehitriny iainantsika izao.

Hatramin'ny niafaran'ny vanim-
potoanan'ny faminaniana hatreo 
amin'ny 1844 no ho mankaty dia 
miaina amin'ny andro farany isika. Ny 

hampifantoka ao an-tsaina ny famina-
niana lavaben'ny 2300 andro hita ao 

-

«nesori

na» avy amin'ilay vanim-potoana 
lavabe nanomboka tamin'ny taona 457 

«hanao izay 
sitrak'izy sy ny rahalahiny amin'ny 
volafotsy sy ny volamena sisa»
7:18) i Artaksersesy, mpanjaka 
Medô-Persianina. Izany no nahatonga 

mandan'i Jerosalema, toe-javatra 

indray an'i Jerosalema» .

Azo itokiana ny faminaniana ara-Bai-
boly. Rehefa tonga ny fotoan'andro izay 
nolazain'ny mpaminany sy mpahita 
mialoha dia niditra an-tsehatra 
tamin'ny tantaran'ny tany i Jesôsy ka 
nanova izany ho mandrakizay. Raha 
misy heviny sy azo ianteherana ny 

amin'ny fomba goavana amin'ny 
fahatanterahan'ny faminaniana 
amin'ny vanim-potoana isanisany, 
nahoana moa no tsy vao mainka 
mendri-pitokisana Ilay nilaza hoe: 
«Indro avy faigana Aho» - Apôk. 22:12!

HO AVY TSY HO ELA AHOANA 
MARINA MOA?

Ireo Advantista tany am-boalohany 
dia nahazo an-tsaina fa rehefa hoe tsy 
ho ela hoy Andriamanitra dia tsy ho ela 

laharam-pahamehana teo amin'izay 
notontosainy, ny fanantenany, dia 
nifantoka teo amin'izany fotoana be 
voninahitry ny tantara izany. Tsy ho 
ela dia ho avy i Jesôsy handray ho any 
aminy ireo navotany. Na izany aza 
anefa dia efa 170 taona mahery izay no 
lasa. 

«Ho avy tsy ho ela ahoana marina 

tena. Eny, hita mazava dia mazava ary 
mihamaro am-pianahana ireo famanta-
rana ny Fiaviany (Mat. 24: mahita 
an'izany isika isaky ny manindry ny 
bokotry ny vata fahita lavitra, mizaha 
ny Facebook (hafatra an-tranonka-

rehefa mamaky ny vaovao mikasika ny 
ady, ny loza voajanahary, ny hatezera-
na, ny fahasorisorenana be ihany, ny 
habibiana, ny lesoka amin'ny ara-pana-
hy sy ny amin'ny tombam-bidy,
ny fahasamihafana ara-tsôsialy. 

mahita mihitsy aza fahafaham-po ny 
amin'ny tena mampihaminkamina an'i 
Laodikia. Tena hita mibaribary tokoa fa 
anaty olana saro-bahana ity tontolo 

misy antsika ity - krizy ara-toe-tsaina, 
ara-toe-karena, ara-piaraha-monina ary 
ara-tontolo iainana.

Tsy afaka hitohy amin'izao fotsiny 

ahita-mitsinjo ny olana mahazo antsika. 

antoka «ny teny faminaniana» izay 
«mafy orina» isika izay hitarika antsika 
toy ny jiro mahazava ao amin'ny 

Toy ny tamin'ny Pentekôsta dia afaka 
mahita ny Fanahin'Andriamanitra 
miasa manodidina antsika isika. Ny 

an'ala, any an-tampon-tendrombohitra. 
Miandry hatrany isika ary manao ny asa 
fanompoana satria izany no fomba 

hatramin'ny nahitan'ny mpianatra an'i 
Jesôsy niakatra ho any an-danitra teo 
anivon'ny rahona. Vavaka iray amin'ny 
fotoana maha-mety azy dia mahatonga 
fanitarana ny ambain-dain'ny 
fanjakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny 

ity, eny, eo anivon'ny disadisantsika dia 
miandry amim-paharetana sy 
amim-pahatokiana isika. Ary amin'ilay 
andro lehibe izay hamiratra noho ny 
andro hafa rehetra dia hiantoraka eo 
an-tsandrin'Ilay Mpamonjy sady 
Mpanjakantsika isika ka hiteny Aminy 
hoe: 
anay Hianao, satria izany no efa 
nolazainao rahateo»

FIANKOHOFANA SY FIAVIAN’I KRISTY FANINDROANY

E anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!
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 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1. Amin'ny fomba ahoana no mahatonga 
ny �ankohofana ho fanoitra hitarika ny 
�ainana kristianina?

2. Inona avy ny �fandraisana misy eo 
amin'ny �ankohofana sy ny Sabata?

3. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�ankohofana sy ny �avian'i Kristy 
fanindroany? Nahoana no ampitandrema-
na isika tsy «hiankohoka eo anolon'ny 
bibidia»?

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 

kanefa isika no tokony hankasitraka azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

endriny, araka ny fitoviana Aminy.
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TALATA

Fomba Manao 
Ahoana Ary 
No Hiandrasantsika?

FITOZOANA MAHARITRA SY NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY

 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

A na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 
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1. Amin'ny fomba ahoana no mahatonga 
ny �ankohofana ho fanoitra hitarika ny 
�ainana kristianina?

2. Inona avy ny �fandraisana misy eo 
amin'ny �ankohofana sy ny Sabata?

3. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�ankohofana sy ny �avian'i Kristy 
fanindroany? Nahoana no ampitandrema-
na isika tsy «hiankohoka eo anolon'ny 
bibidia»?

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

nitoriantsika ny amin'ny �avian'i Jesôsy. 
Inona no lesona sintonintsika avy 
amin'ireo olona betsaka ao amin'ny Baiboly 
izay niandry an'izany toa antsika ihany 
koa?

2. Inona no mampientanentana anao 
indrindra amin'ireo foto-kevitra ara-Bai-
boly mandrisika ho amin'ny faharetana sy 
ny �tozoana hatrany?

3. Na aiza na aiza misy anao, ahoana no 
hahatonga anao ho tanana sy tongotr'i 
Jesôsy mirotsaka tokoa amin'ny �toriana 
ny �lazantsara?

 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 

Monina tsara eo anivon'ny tanàn-
dehibe sy ny toeran-davitra eto 

an-tany izy ireo ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr'i Jesôsy ary 

manolo-tena hanompo an’ « ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy »
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ALAROBIA

«ny Zanakalahinareo 
sy ny Zanakavavinareo 
Haminany»

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY

I

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 
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 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1. Amin'ny fomba ahoana no mahatonga 
ny �ankohofana ho fanoitra hitarika ny 
�ainana kristianina?

2. Inona avy ny �fandraisana misy eo 
amin'ny �ankohofana sy ny Sabata?

3. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�ankohofana sy ny �avian'i Kristy 
fanindroany? Nahoana no ampitandrema-
na isika tsy «hiankohoka eo anolon'ny 
bibidia»?

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 

kanefa isika no tokony hankasitraka azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

endriny, araka ny fitoviana Aminy.
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TALATA

Fomba Manao 
Ahoana Ary 
No Hiandrasantsika?

FITOZOANA MAHARITRA SY NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY

 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

A na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 
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1. Amin'ny fomba ahoana no mahatonga 
ny �ankohofana ho fanoitra hitarika ny 
�ainana kristianina?

2. Inona avy ny �fandraisana misy eo 
amin'ny �ankohofana sy ny Sabata?

3. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�ankohofana sy ny �avian'i Kristy 
fanindroany? Nahoana no ampitandrema-
na isika tsy «hiankohoka eo anolon'ny 
bibidia»?

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

nitoriantsika ny amin'ny �avian'i Jesôsy. 
Inona no lesona sintonintsika avy 
amin'ireo olona betsaka ao amin'ny Baiboly 
izay niandry an'izany toa antsika ihany 
koa?

2. Inona no mampientanentana anao 
indrindra amin'ireo foto-kevitra ara-Bai-
boly mandrisika ho amin'ny faharetana sy 
ny �tozoana hatrany?

3. Na aiza na aiza misy anao, ahoana no 
hahatonga anao ho tanana sy tongotr'i 
Jesôsy mirotsaka tokoa amin'ny �toriana 
ny �lazantsara?

 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 

Monina tsara eo anivon'ny tanàn-
dehibe sy ny toeran-davitra eto 

an-tany izy ireo ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr'i Jesôsy ary 

manolo-tena hanompo an’ « ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy »
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ALAROBIA

«ny Zanakalahinareo 
sy ny Zanakavavinareo 
Haminany»

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY

I

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 
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 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 
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 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Amin'ny fomba ahoana no hahatonga 
ny fahafantarana ny antsika ho �hetsehana 
ara-paminaniana ka hanosika antsika 
hanolo-tena bebe kokoa amin'ny asa 
�toriana amin'ny hafa?

2.  Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�noana ny �avian'i Jesôsy tsy ho ela 
amin'ny �fohazana sy fanavaozana?

3.  Amin'ny fomba ahoana no anampian'i 

ny fandraisana an-tendrony?

Ellen White dia naneho tamin'ny 
diam-peniny sy ny fiainany ny 
maha-saro-pady ny miaina ny 
vanim-potoana anelanelan'ny 
ankehitrio sy ny mandrakizay
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 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1. Amin'ny fomba ahoana no mahatonga 
ny �ankohofana ho fanoitra hitarika ny 
�ainana kristianina?

2. Inona avy ny �fandraisana misy eo 
amin'ny �ankohofana sy ny Sabata?

3. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�ankohofana sy ny �avian'i Kristy 
fanindroany? Nahoana no ampitandrema-
na isika tsy «hiankohoka eo anolon'ny 
bibidia»?

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 

kanefa isika no tokony hankasitraka azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

endriny, araka ny fitoviana Aminy.
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TALATA

Fomba Manao 
Ahoana Ary 
No Hiandrasantsika?

FITOZOANA MAHARITRA SY NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY

 anankiray mba hahazoana 

-
na izy ireo ka nahazo toerana dia 
niara-nisento tokana nanao hoe 
«Fialan-tsasatra, indro fa nisy ihany 
nony farany» - dia samy raiki-tory 
daholo ry zareo nony avy eo. Adiny 
enina taorian'izay, taitra mafy tokoa izy 

nisosa tamin'ny tany hanatona ny 
vavahady. Mba hevero anie ny fahataira-

ireo e! Indreo lehilahy maro miharare-
try ny hatsiaka mitafy lobaka mitopato-
pa. Fakan-drivotra mitodi-doha any 
amin'ny toera-mafana no nandoavany 
vola - kanefa dia tany Alaska izy ireo no 

manidina. 

Azonareo an-tsaina ve ny tena tsy 

tokony ho nandehanana no nidiran'izy 
ireo nefa dia tsy nisy nahatsikaritra 
an'izany tamin'izy ireo. Tsy rivotra 

tsioka no tsapa fa rivotra mamanala sy 
ranomandry vao avy nirotsaka mitanda-
vana aok'izany. 

hidirana angamba isika ka ho tena diso 

faran'izay tena lehibe hiseho. Ny 

lavareny, varivarian'ny serasera 
mahavalalanina sy ny zava-maro 
mahasarika, miroanahana eo anatre-
han'ny fomba maro ankehitriny 
heverina anatonana an'Andriamanitra, 
ary indro fa eo anivon'ny ady ifanje-

tsy hoe momba ny zava-maneno 
ampiasaina amin'ny fotoam-pivavaha-
na na momba ny gadon-kira. Fa mbola 
lasa lavitra dia lavitra noho izany, izany 
hoe mipaka any amin'ny ain-dehibe 
mihitsy. 

IZA NO IANKOHOFANAO?

mampiavaka ny vahoakan'Andriamani-
tra amin'ny andro farany. Raha tsorina 
dia izao: ny anjely voalohany ao 
amin'ny Apôk. 14 izay manidina eo 
afovoan'ny lanitra ary manambara ny 

antsika «hatahotra an'Andriamanitra 
ka hanome voninahitra Azy fa tonga ny 

anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny 
tany sy ny ranomasina ary ny loharano» 
- Apôk. 14:7.

Ventin-kevitra lehibe ao amin'ny 

vahoakan'Andriamanitra dia mianko-
hoka eo anatrehan'ny Zanak'Ondry izay 

-
na avy amin'ny mponina ambonin'ny 
tany sy mibaiko an'izany rahateo 
(Apôk. 13:4,8,12,14). Fantany fa isika dia 
manolo-tena ho an'izay iankohofantsika.

manerana ny vohon'ny tany. Misy 
miankohoka amin-javatra hita maso. 
(Taloha izany dia nantsoina hoe 
manompo sampy fa amin'izao fotoana 
kosa antsointsika hoe materialisma). 
Misy manompo vahoaka. Tamin'ny 
taona 2010, i Paul Froese sy i Chris-
topher Bader, mpampianatry ny 
Oniversite Baylor dia namoaka rijan-

-

MANITRA - ARY IZAY LAZAIN'IZANY 

efatra ny Amerikanina ny amin'ny 

toy izao ny fahitana Azy:

- Andriamanitra maneho fahefana

- Andriamanitra be fandavan-tena

- Andriamanitra be fanaraha-maso

- Andriamanitra any lavitra any.

Mazava ho azy fa ny fahatakarantsika 
ny momba an'Andriamanitra dia 

Raha Andriamanitra tsy mifanakaiky fo 
amintsika Izy ary be fanaraha-maso dia 
manompo Azy amim-pahamalinana 
tsara sy amim-pomba voalamina tsara 
ny olona. Raha Andriamanitra be 
fandavan-tena Izy (ary izay mihitsy moa 
no tena toetrany) ary miankina amin'ny 
maha-manana fahefana Azy rahateo izay 

«voninkazontsika» Andriamanitra. 
Indraindray ary dia heverintsika ho 
araky ny endritsika Andriamanitra nefa 
isika no tokony hankasitraka Azy ny 
amin'ny nanaovany antsika araka ny 
«endriny»,
(Gen. 1:27).

NY FIANKOHOFANA 
SY NY FIFOHAZANA

Ny jery todika vetivety momba ny 
tantaran'ny Isiraely dia manamafy ny 

fanavaozana ny Tempoly sy ny famere-
nana amin'ny laoniny nataon’i Hezekia 
dia narahin'ny fankalazana ny Paska (2 

aoriana teo ho eo, dia nanomboka 

mpanjaka Josia ka nofoanany ny 
toerana avo tao Joda sy tao Jerosalema, 
ny toeram-panompoana an'i Aseraha 
ary ny endrim-panompoan-tsampy hafa 

ny tena fankalazana ny Paska araka ny 
tokony ho izy i Josia (2 Tant. 35, 
indrindra indrindra ny and. faha-18).

Indraindray, ohatra ny hoe heverintsika 
ho araka ny endritsika Andriamanitra 
kanefa isika no tokony hankasitraka Azy 
ny amin'ny nanaovany antsika araka ny 

-
nana ny amin’Andriamanitra isika dia 

milamina ny amin'ny laharam-pahame-

ao an-tsaintsika ny amin'ny hoe iza 
marina moa isika (zava-manan'aina nisy 

hoavy mifantoka amin'ny tena fotsiny 
ihany. Ny lala-mahitsy dia mitarika 

NY FIANKOHOFANA SY NY FIAN-
DRASANA NY FIAVIAN'I KRISTY

Tsy hoe lohateny ara-teôlôjika fotsiny 
eo amin'ny fandaharam-potoanan'
Andriamanitra momba ny andro farany 

-
fana marina izay mifanohitra amin'ny 

amin'Ilay Mpahary sy Mpanavotra 
antsika kosa. Hisy hafa izay afaka hahita 

-
hofana io ny Apôstôly Jakôba: «Izao no 

anatrehan'Andriamanitra Ray: ny 
-

dratena amin'ny fahoriany sy ny miaro 

amin'izao tontolo izao.» - Jak. 1:27.

voninahitry ny Mpampianany sy 
Tompony dia tsy mitomoe-poana any 

ary ny toeram-pitobiana, ka miady 
hevitra ny amin'ny zava-tsarotra 

-

hita maso sy ara-panahy ho an'ireo 

ary mandray andraikitra ny amin'ireo 
efa ho faty. Misy fanamby ataontsika ny 
amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny 
tena. Midika fandaozana ny faritra 
mampihaminkamina antsika izany - 
izany hoe ireo faritra ahatsiarovantsika 
hoe ohatra ny ao amintsika ihany isika. 

«nanafoana ny tenany tamin'ny nakany 
ny endriky ny mpanompo» (Fil. 2:7). 
Hitantsika ny nanatanterahana 
an'izany teo amin'ny nanasan'i Jesôsy 
ny tongotry ny mpianany - tao 
anatin'izany ilay hamadika Azy amin'ny 
farany - ary rentsika Izy mampaha-
tsiahy antsika ny amin'ny hanaovantsi-
ka toy izay nataony (Jao. 13:15). 
Mampahatsiahy antsika ny amin'ny 
niaviantsika izany - nisy Mpahary feno 
hery nanao antsika araka ny endriny, 
araka ny tarehiny (Eks. 20:8-11). Izany 
koa dia milaza amintsika ny amin'Ilay 
Paradisa very sy ny planin'Andriamani-
tra hamerina izany indray amintsika - 
mpanota mila Mpamonjy isika ary mila 

12-15). Ny famoronana sy ny fanavota-
na dia lohahevitra goavana eo amin'ny 

tsirairay dia fomba anankiray enti- 
«mahatsiaro» an'izany.

manana ny heviny manokana eo 

-
gadina fatratra izany ao amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny andro 
farany voatantara ao amin'ny Apôka-
lipsy izay miompana eo amin'ny andro 

14:9). Hoy i E.G. White: «Ireo manaja 
-

eo amin'ny tany ama-monina, ka 
mahatonga ny fanjakan'Ibaroa sy 
fahalotoam-pitondrantena, sady 

hianjady amin'ny tany.» (HM, t. 617).

Ny fanazavana feno fahazavan-tsaina 
omen'i E.G. White dia mampahatsiahy 

tsy hoe izay tiana hatao fa miankina 
aman'aina. Ny fanoloran-tenantsika ho 

sitrapon'Andriamanitra dia miorina 
mafy eo amin'ny teny faminaniana sy 

TSY MISY TOKONY HATAHORANA

Ny famakiana ny bokin'ny Apôkalipsy 
dia mety hampisafotofoto. Raha ny 
zava-tsarotra, ny fanenjehana, ny 
fanoherana an'Andriamanitra no 

ifantohana dia mety ho indrakindrafana 
be ihany sy ho raiki-tahotra isika. Na dia 
izany aza anefa, «ny fanambarana avy 

manindry fotsiny ny amin'ny fotoan-
tsarotra farany fa manandratra ny 

-
nana.

amin'ny fanehoana tsara: Jaona mijery 
ary mahita vahoaka be tsy tambo isaina 

afaka hikombom-bava fa mihoby hoe: 
«Ny famonjena anie ho an'Andriamani-
tsika Izay mipetraka eo ambonin'ny 

miankohoka eo anoloan'Ilay nandoa ny 
avotra faran'ny famonjena. Ny 

-
hofana asehon'izy ireo dia manome 
hery antsika hitoetra ho mahatoky ary 
vonona hanompo. Ny hiran'izy ireo dia 
milaza amintsika ny amin'ny hoavy tsy 
takatry ny saina. Tsy misy hafanana be 
mandoro, tsy misy kibo mitofezaky ny 
hanoanana, tsy misy ranomason-taho-
tra, tsy misy fahanginana samirery 
satria «hofafan'Andriamanitra ny 
ranomaso rehetra amin'ny masony» 
(Apôk. 7:17.

amin'izy ireo!

A na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 
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1. Amin'ny fomba ahoana no mahatonga 
ny �ankohofana ho fanoitra hitarika ny 
�ainana kristianina?

2. Inona avy ny �fandraisana misy eo 
amin'ny �ankohofana sy ny Sabata?

3. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�ankohofana sy ny �avian'i Kristy 
fanindroany? Nahoana no ampitandrema-
na isika tsy «hiankohoka eo anolon'ny 
bibidia»?

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

nitoriantsika ny amin'ny �avian'i Jesôsy. 
Inona no lesona sintonintsika avy 
amin'ireo olona betsaka ao amin'ny Baiboly 
izay niandry an'izany toa antsika ihany 
koa?

2. Inona no mampientanentana anao 
indrindra amin'ireo foto-kevitra ara-Bai-
boly mandrisika ho amin'ny faharetana sy 
ny �tozoana hatrany?

3. Na aiza na aiza misy anao, ahoana no 
hahatonga anao ho tanana sy tongotr'i 
Jesôsy mirotsaka tokoa amin'ny �toriana 
ny �lazantsara?

 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 

Monina tsara eo anivon'ny tanàn-
dehibe sy ny toeran-davitra eto 

an-tany izy ireo ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr'i Jesôsy ary 

manolo-tena hanompo an’ « ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy »
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ALAROBIA

«ny Zanakalahinareo 
sy ny Zanakavavinareo 
Haminany»

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY

I

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 
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 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 
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 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Amin'ny fomba ahoana no hahatonga 
ny fahafantarana ny antsika ho �hetsehana 
ara-paminaniana ka hanosika antsika 
hanolo-tena bebe kokoa amin'ny asa 
�toriana amin'ny hafa?

2.  Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�noana ny �avian'i Jesôsy tsy ho ela 
amin'ny �fohazana sy fanavaozana?

3.  Amin'ny fomba ahoana no anampian'i 

ny fandraisana an-tendrony?

Ellen White dia naneho tamin'ny 
diam-peniny sy ny fiainany ny 
maha-saro-pady ny miaina ny 
vanim-potoana anelanelan'ny 
ankehitrio sy ny mandrakizay
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1. Amin'ny fomba ahoana no mahatonga 
ny �ankohofana ho fanoitra hitarika ny 
�ainana kristianina?

2. Inona avy ny �fandraisana misy eo 
amin'ny �ankohofana sy ny Sabata?

3. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�ankohofana sy ny �avian'i Kristy 
fanindroany? Nahoana no ampitandrema-
na isika tsy «hiankohoka eo anolon'ny 
bibidia»?

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

nitoriantsika ny amin'ny �avian'i Jesôsy. 
Inona no lesona sintonintsika avy 
amin'ireo olona betsaka ao amin'ny Baiboly 
izay niandry an'izany toa antsika ihany 
koa?

2. Inona no mampientanentana anao 
indrindra amin'ireo foto-kevitra ara-Bai-
boly mandrisika ho amin'ny faharetana sy 
ny �tozoana hatrany?

3. Na aiza na aiza misy anao, ahoana no 
hahatonga anao ho tanana sy tongotr'i 
Jesôsy mirotsaka tokoa amin'ny �toriana 
ny �lazantsara?

 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 

Monina tsara eo anivon'ny tanàn-
dehibe sy ny toeran-davitra eto 

an-tany izy ireo ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr'i Jesôsy ary 

manolo-tena hanompo an’ « ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy »
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ALAROBIA

«ny Zanakalahinareo 
sy ny Zanakavavinareo 
Haminany»

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY

I

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 
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 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 
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 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Amin'ny fomba ahoana no hahatonga 
ny fahafantarana ny antsika ho �hetsehana 
ara-paminaniana ka hanosika antsika 
hanolo-tena bebe kokoa amin'ny asa 
�toriana amin'ny hafa?

2.  Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�noana ny �avian'i Jesôsy tsy ho ela 
amin'ny �fohazana sy fanavaozana?

3.  Amin'ny fomba ahoana no anampian'i 

ny fandraisana an-tendrony?

Ellen White dia naneho tamin'ny 
diam-peniny sy ny fiainany ny 
maha-saro-pady ny miaina ny 
vanim-potoana anelanelan'ny 
ankehitrio sy ny mandrakizay

ALAKAMISY

«Kristy ao Anatinareo, 
Fanantenan'ny 
Voninahitra»

FAHAZOANA ANTOKA SY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY
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N isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.

Akaro ho am
in’ny avoavo kokoa ny �ainana ara-panahinao

Andao hiaraka am
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1. Amin'ny fomba ahoana no mahatonga 
ny �ankohofana ho fanoitra hitarika ny 
�ainana kristianina?

2. Inona avy ny �fandraisana misy eo 
amin'ny �ankohofana sy ny Sabata?

3. Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�ankohofana sy ny �avian'i Kristy 
fanindroany? Nahoana no ampitandrema-
na isika tsy «hiankohoka eo anolon'ny 
bibidia»?

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

nitoriantsika ny amin'ny �avian'i Jesôsy. 
Inona no lesona sintonintsika avy 
amin'ireo olona betsaka ao amin'ny Baiboly 
izay niandry an'izany toa antsika ihany 
koa?

2. Inona no mampientanentana anao 
indrindra amin'ireo foto-kevitra ara-Bai-
boly mandrisika ho amin'ny faharetana sy 
ny �tozoana hatrany?

3. Na aiza na aiza misy anao, ahoana no 
hahatonga anao ho tanana sy tongotr'i 
Jesôsy mirotsaka tokoa amin'ny �toriana 
ny �lazantsara?

 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 

Monina tsara eo anivon'ny tanàn-
dehibe sy ny toeran-davitra eto 

an-tany izy ireo ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr'i Jesôsy ary 

manolo-tena hanompo an’ « ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy »
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ALAROBIA

«ny Zanakalahinareo 
sy ny Zanakavavinareo 
Haminany»

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY

I

 na  
 nampientanentana indrindra  
 tao amin'ny sekoly advantista 
nisy anay iny anankiray iny. Ny amin'ny 
toe-javatra hiseho amin'ny farany no 
toritenin'ny mpitandrina: Ho avy tsy ho 
ela Jesôsy! Raha ny marina, ho avy tsy 

aman-dreny nifanakalo resaka an-tariby 
tamin'ny zanany nianatra teo amin'ny 
sekoly, araka izao manaraka izao:

- Ilay zanaka vavy:
pahafantatra an'izany isam-baravara-

na» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Tsara tokoa. 
Faly tokoa aho fa nahatretrika anao iny 

nahoana no tsy te hanao na inona na 

hanaovana dingana e! Tsy afaka hanohy 
ohatr'izay teo aloha teo izay intsony 
isika. Ho avy i Jesôsy.» 

- Ilay raim-pianakaviana: «Miontana 
iray ihany ny ambavafoko mandre izany 
resakao izany, anaka. Fa hono ho'aho, 
tsy afaka hanompo an'i Jesôsy tsara 
kokoa ve hianao rehefa mahavita 

tsaina tsirin-kevitra vaovao mahomby 
ny amin'ny fampahafantarana an'i 
Jesôsy - ka sady mampahafantatra an'i 
Jesôsy amin'ny hafa no manohy 

Matetika dia amim-pitolomana no 
iandrasantsika. «Rahoviana re no ho eo 
am-pelatanako ny tena taratasim-

mpianatra efa amin'ny sehatra avoavo 

amin'ny dingana avoavo kokoa noho ny 
teo amin'ny fandrantoana fahaizana izy.

«Rahoviana re no ho tonga ny 

«Rahoviana ihany ary aho vao mba ho 

aretina maharitra. «Ny faharetana dia 

ary ny toetra mendrika dia toa efa 
nilaozan'ny toetr'andro. Velona eo 

fahafaham-po eo no ho eo isika.

raha ny marimarina kokoa dia nila 

mora mandrakariva ny miandry. Hita 
izany teo amin'ny nahaterahan’i 

-
manitra no nisian'izany, ary toa 
lala-miodina niteraka fahasahiranana 
nampisavoritaka ny rehetra. Mbola 

-

amin'ny tany nampanantenain'Andria-

8:12) ary nitohy natoky an'Andriamani-
tra hitondra ny vahaolana.

Nanatontosa izany tokoa Andriamani-
tra. Ary mbola hanao izany indray Izy 
amin'ilay andro iray amin'ny farany 
rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny 
lanitra Izy. Ny Apôk. 14:12 dia milaza 
amintsika ny toetoetry ny vahoakan'
Andriamanitra amin'ny andro farany. 

mitolona isika ary amim-paharetana 

ny fandaharam-potoanan'Andriamani-

fanomezam-pahasoavan'ny faminania-

endrika izay rehetra atao ilain'izy ireo 

mifandray amin'ny fomba ety dia ety ao 
amin'ny Apôk. 13:10. Ireo izay mahat-
sinjo ny faharatsiana ary mahatohitra ny 
langolango ataon'ilay bibidia sy ny 
sariny dia manam-paharetana ary 
mahatanty lazon'ady. Tsy miray 

mitokana any amin'ny mônastera na any 
an-tany foana. Fa monina tsara eo 

davitra eto an-tany ka toy ny tanan'i 
Jesôsy sy tongotr’i Jesôsy ary manolo-
tena hanompo an’«ireo rahalahy kely 

(Mat. 25:40).

FIANDRASANA NY ANDRO FARANY

Nampidiran'i Jesôsy sary mandona 
fanadonainana eritreritra tao amin'ny 
toriteniny momba ny andro farany. 

ataon'ny mpanjaka Izy ka ny ondry dia 

ny osy kosa eo ankavia (Mat. 25:31-46). 

-
hibe sy ny toeran-davitra eto an-tany izy 
ireo ka toy ny tanan'i Jesôsy sy tongotr'i 
Jesôsy ary manolo-tena hanompo «ireo 
rahalahy kely indrindran'i Jesôsy»

na ondry sy osy ara-bakiteny no tian'i 
Jesôsy holazaina eto. Ao amin'ny 
tantaran'i Jesôsy, ny Mpanjaka raha 
miteny amin'ny eo an-kavanany dia 
nidera azy ireo hoe nanome hanina Azy 

fanasana ho Azy. Niangalian'i Jesôsy 

fatratra ny sary an'ohatra nomeny, 
amin'ny maha-mpamaky antsika dia 
miendrika ondry tokoa no fahitana ny 
marina. 
hitanay noana?» (Mat. 25:37) hoy izy 

hoe: «Araka izay efa nataonareo 
tamin'ireto rahalahiko kely indrindra 
ireto no nataonareo tamiko» - Mat. 
25:40. 

Manampy an'ireo mila fanampiana avy 
amintsika ary mifandray amin'ireo 
nailikilika. Miainga avy eo amin'ny 
toerana misy haminkamina mahazatra 
antsika ka mifandray amin'ireo olona 
tsy dia mahazatra antsika loatra ny 
mifandray aminy. Na ao amin'ny 
seha-pifandraisana anaparasahana hery 

ifangaroharoan'ny zava-masina sy tsy 
masina ary koa ny fahantrana, na ao 
amin'ny toera-pitsaboana tery misy 
kanonkanona momba ny ady amin'ny 
aretina any ambany ravin-kazo any toy 
izay fahita any Afrika, na ao amin'ny 
toeram-pitantanana avo lentan'ny 
ivon-toeram-pampianarana manomana 

na any anaty akata lavitra dia lavitra 
any ambanivohitra any, dia tian’Andria-
manitra hanehoana amin'ny alalan'ny 
vahoakany ny fomba enti-miandry 

Hoy indrindra E.G. White: «Miandry sy 
miambina isika manoloana ny toe-java-
tra goavana sy mahatahotra hamarana 
ny tantaran'ny tany. Nefa tsy vitan'ny 
hoe miandry fotsiny fa mila sady miasa 
no miambina manoloana an'izany 
toe-javatra manetriketrika izany. Ny 

-
nitra dia sady miandry no miambina no 
miasa. Tsy misy hoe tsy miandany 
amin'ny atsy na ny aroa. Fa samy 

-
vitrihana, amim-paharisihana fatratra 
hamonjy ireo olona eo an-dalam-paha-
verezana. (Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, t. 163).

Indro misy tsipiriany iray koa amin'ny 

amin'ny andro farany: Miandry an'ilay 
Tompontsika ho avy sy handray antsika 
ho any aminy dia tsy midika hoe efa 
famantarana tanteraka indray izay hita 
izay. Ireo olona manodidina antsika dia 

tsy mila hoe taitairina mba ho indra-
kindrafana na anaovana dinika 
iombonana mahazendana ny maso. Ny 

manodoka fatratra ka raha azo atao na 

(Mat. 24:24). Fanenjehana, vaovao tsy 
marim-pototra, fanolanana ny tena izy, 

-

tahirim-pitaovam-piadiana izay 
-

driamanitra. 

farany dia mbola mifantoka hatrany 
amin'ny asa fanompoana sy ny asa 

«Ary hotorina 
-

tonga ny farany» - Mat. 24:14. 
Mampahery ny mahafantatra fa tsy ho 
tratry ny tampoka i Jesôsy.

MAMORONA ZARIDAINA

-

falehany eo amin'ny faritra maloto dia 

dia nanamarika sombin-tany iray feno 
dia feno fako. Fono plastika sy 
voron-kitsay ary savorovoron-javatra 
tsy ilaina maro tokoa no nisavovona sy 
niely patrana teo rehetra teo. Isan'an-
dro ilay mpamily dia mijery an'io 
toerana mampitsoa-pahana io. Indray 
andro anefa izy dia nandray 
fanapahan-kevitra. Misy zavatra tokony 
hatao hoy izy eto amin'ity toerana 
mampitsoaka matanjaka ity. Nidina avy 

nandraoka fako iray kitapo be. Afaka 

izany no nataony isan'andro. Rehefa 
tonga eo amin'ilay toerana dia mijano-
na miantsona eo, midina mivoaka ny 

toerana. 

Voamariky ny olona teo an-toerana 

avokoa ny loto sy ny fako rehetra ary 
rehefa izany dia nitondra voam-bo-

 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

ninkazo sy tany teo ingahy mpamily. 

sy nikarakara ilay zaridaina. Nisy kosa 
nigoka ny hasoa sy hakanton'ilay 
zaridaina. Fito minitra isan'andro dia 
ampy hitondra fanovana sy hampita 
tsirin-kevitra tsara teo amin'ny 

Mety  mahamonamonaina sy 

izany dia mandrisika antsika handroso 
lalina.

Eo an-dalam-piandrasana isika 
ankehitrio ka dia te hanome 

an'ny olony amin'izao andro farany izao 
Andriamanitra. Eo am-piandrasana dia 
antsoina isika handinika amim-pilami-
nana ny fontsika ary hirotsaka hiasa. 
Eny, ho avy tsy ho ela i Jesôsy. Eny, 
mitady olona manolo-tena amin'ny fo 
manontolo sy amin'ny saina manontolo 
ho Azy Izy. Raha mbola eo am-piandra-

eo amin'io misy antsika io - amin'ny 
fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika 
rehetra ary amin'ny herintsika rehetra 
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 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 
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 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Amin'ny fomba ahoana no hahatonga 
ny fahafantarana ny antsika ho �hetsehana 
ara-paminaniana ka hanosika antsika 
hanolo-tena bebe kokoa amin'ny asa 
�toriana amin'ny hafa?

2.  Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�noana ny �avian'i Jesôsy tsy ho ela 
amin'ny �fohazana sy fanavaozana?

3.  Amin'ny fomba ahoana no anampian'i 

ny fandraisana an-tendrony?

Ellen White dia naneho tamin'ny 
diam-peniny sy ny fiainany ny 
maha-saro-pady ny miaina ny 
vanim-potoana anelanelan'ny 
ankehitrio sy ny mandrakizay

ALAKAMISY

«Kristy ao Anatinareo, 
Fanantenan'ny 
Voninahitra»

FAHAZOANA ANTOKA SY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY
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N isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.
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 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 
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 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Amin'ny fomba ahoana no hahatonga 
ny fahafantarana ny antsika ho �hetsehana 
ara-paminaniana ka hanosika antsika 
hanolo-tena bebe kokoa amin'ny asa 
�toriana amin'ny hafa?

2.  Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�noana ny �avian'i Jesôsy tsy ho ela 
amin'ny �fohazana sy fanavaozana?

3.  Amin'ny fomba ahoana no anampian'i 

ny fandraisana an-tendrony?

Ellen White dia naneho tamin'ny 
diam-peniny sy ny fiainany ny 
maha-saro-pady ny miaina ny 
vanim-potoana anelanelan'ny 
ankehitrio sy ny mandrakizay
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N isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.   Ahoana no ahazoantsika antoka fa ho 
vonona hitsena an'i Jesôsy raha ho avy anio 
Izy?

2.   Inona no antenain'Andriamanitra 
hataon'ny mpino isaky ny taranaka 
tsirairay? Inona no maha-samy hafa 
an'izany amin'ny hoe ny taranaka farany 
etỳ an-tany dia tsy maintsy tonga amin’ny 
fahatanterahana

3.   Amin'ny fomba ahoana no anampian-
tsika ny zanatsika hahita �faliana amin'ny 
fahazoana antoka ny famonjena?

 isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

Eto an-tany izay lafiny ilany amin'ny lanitra, ny 
atao hoe fahatanterahana dia fitomboana tsy 

miato fa tsy hoe fijanonana  amin'ny fenitra iray; 
ary tsy ny fiavosan'ny zavatra be dia be ataontsika 

amin'ny fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanterahana izany.

ZOMA

Horohoro 
Faran'izay Goavana
Fanantenana 
Faran'izay Goavana

NY FAHAZOANA ANTOKA SY NY 
FIFALIANA NY AMIN'NY FITSANGANANA AMIN'NY MATY

HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA - Manokana18

 isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

I
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 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 
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 ndray Alarobia hariva dia   
 tomaratara mena antitra   
 mamirapiratra ny lanitra ka 
nanaitra nampitsamboatra ny mponin'i 
Nouvelle Angleterre. Ireo nanatri-maso 
dia nilaza fa toa nandihy nihevaheva 
nanonja aok'izany teo anivon'ny tany 
rakotry ny ranomandry ny loko 
menamena dorehitra. Maro no raiki-
tahotra fatratra noho izany toe-javatra 

-
soandro na ilay antsoina hoe «aurore 

tsy mba indrakindrafana toy izany kosa 
i Ellen izay sivy taona tamin'izay. Vao 
avy narary noho ny voina nihatra 
taminy i Ellen tamin'izay ka mbola 
voatazona teo am-pandriana. Tsy 
afa-niarina izy fa afaka nahita kosa ireo 
tana-masoandro hafahafa nitomaratra 

fandriany. Ary raha tsy tafatombin'ny 
tahotra ny olon-kafa, izy kosa faly sy 

sy nampahafantatra an'izany no 
nimasoany. Fa iza moa ity tovovavikely 
tsindrian-daona fatratra ny amin'ny 

MIHAONA AMIN'I ELLEN WHITE

Ellen Gould White dia vehivavy 
miavaka manokana izay saika 
ampahany tamin'ny taonjato fahasivy 
ambin'ny folo no betsaka tamin'ny 
androm-piainany (1827-1915). 
Ankehitrio dia mbola misy akony 
amin'ny olona maro manerana ny 
vohon'ny tany ny zavatra izay nosora-
tany. Foto-kevitra maro dia maro tokoa 
no nikoriana avy teo amin'ny penin'i 
Ellen White. Lahatsoratra mifanesy 

mihoatra lavitra ny 5000 sy boky 40 no 
nosoratany. Amin'izao fotoana izao, 
mihoatra ny boky 100 amin'ny teny 
angalisy no nosoratany, ao anatin'izany 
ny foto-kevitra noraketina mitambatra 
norantovina avy tamin'ny pejy 50.000 

hevitra midadasika be velarana maro 
tokoa no novelabelariny amin'ny 
zavatra nosoratany. Izy dia nanoratra 

-

-
na, ny famoaham-boky, ny sakafo ary 

anankiray anisan'ny bokiny fanta-daza 

mihoatra ny 160, mifantoka eo amin'ny 

NY FANOMEZAM-PAHASOAVAN'NY 
FAMINANIANA SY NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

Fa tsy hoe mpanoratra manana 
fanomezam-pahasoavan'ny asasoratra 
fotsiny tsy akory i Ellen White. Ny 
Baiboly dia milaza ny amin'ny 
isehoan'ny fanomezam-pahasoavan'ny 
faminaniana ao amin'ny Fiangonana 

2:28,29 dia milaza ny amin'ny teny 

Fanahiny Masina ary hanome ny 
fanomezam-pahasoavan'ny faminania-
na. «Ary rehefa afaka izany dia 
handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo 

-

ny mpanompolahy sy ny mpanom-
povavy aza dia handatsahako ny 

Fanahiko amin'izany andro izany».
-

zam-pahasoavana hita teo amin'ny 
Fiangonana voalohany dia santatry ny 

toriteny mahery vaika tamin'ny 
Pentekôsta, Petera dia mitanisa 
andininy ao amin'i Joela (Asa. 
2:16-21),nefa tsy tamin'io ihany no 
nanomezana io fanomezam-paha-
soavana io.

Ny andininy sisa amin'io toko ao 
amin'ny bokin'i Joela io dia manambara 
ny amin'io fanomezam-pahasoavana io 

an-tsehatra amin'ny fandrotsahana ny 

22:17 ,Jaona dia manoritsoritra ny 
toetoetra roa lehibe mampiavaka ny 
vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro 
farany. Mitandrina ny didin'Andriamani-
tra ary manana ny . 
Ny Apôk. 19:10 dia manambara mazava 
fa 
faminaniana» - Apôk. 22:9. 

MANAMPY AMIN'NY FANOMANANA 
OLONA HO AMIN'NY FIAVIAN'I 
KRISTY FANINDROANY

maneho fara faharatsiny ampahany 
amin'ny fahatanterahan'ireo zavatra 
nolazain'ny Baiboly mialoha. Nandritra 
ny 70 taona niasany dia nahita fahitana 
an-jatony sy nofy ara-paminaniana 
maro izy. Ny fahitana dia tsy mitovy ny 

maharitra hatramin'ny adiny efatra any 
ho any. Nantsoin'Andriamanitra izy ho 
mpanompony manokana hitondra 
hafatra hisintona ny fahalianan'ny 

mponina an-tany ho eo amin'ny Baiboly 
ary hanomana vahoaka ho amin'ny 

indrindra izy amin'izany: «Izao no 
ventin'ny hafatra ampitaiko aminareo: 
Aoka ho vonona, aoka ho vonona 

fanalanareo ary avelao ny fahazavan'ny 
fahamarinana hamirapiratra hatrany 

-
tra rehetra. Ilaina tokoa ny mampitan-
drina ny eto an-tany rehetra ny amin'ny 
maha-akaiky ny faran'ny zavatra 
rehetra» (Testimonies for church, boky 
faha-9, t. 106).

Mazava ho azy fa tsy fanampin'ny 
Baiboly velively na solon'ny Baiboly io 
fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana 
io. Ny Baiboly no hany faneva tokana 
ijoroan'izay rehetra nosoratan'i Ellen 
White ary ny diam-penina hafa rehetra 
dia tokony hosedraina toy izany rahateo 

Believe, t. 227). Ny Baiboly no isedrana 
raha tahiny ka ny asany tokoa no 
fanomezam-pahasoavana voalaza 
mialoha ao amin'ny bokin'i Joela sy ao 
amin'ny Apôkalipsy. Tanteraka teo 
amin'i Ellen White avokoa ny takin'ireo 
mason-tsivana amantarana ny mpami-
nany marin'Andriamanitra. Ny asan'i 
Ellen White dia mitaona sy mandrisika 
ho amin'ny fandalinana amim-pahama-
linana misimisy kokoa ny Baiboly. 

Tsy misy na dia iray aza mamaky ny 
diam-penin'i Ellen White ka tsy 
hahatsapa fa antomotra dia antomotra 
ny faran'ny zavatra rehetra ka misy 
dingana maika dia maika tokony hatao. 

tamin'ny 1844 no niantombohan'ny 
nifandraisany manokana tamin'i Jesôsy. 
Ary na dia toe-javatra hafa aza no 

fanindroany, ary azony tsara mihitsy 
izany, dia hafanam-po vokatr'izany 

hatrany.

FIAINANA NIOVA

Filazana mialoha mikasika ny 

hanafaka no toa foto-kevitra fototra 
voizin’ireo mpaminany ao amin'ny 

Joela, Zefania ary ireo mpaminany hafa 
ao amin'ny Testamenta Taloha dia 
nilaza mialoha ny «andron'i Jehovah». 
Mazava sy milaza toe-javatra antomotra 
ny fanambaran'i Joela: «Aoka hangovitra 

ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra 
izany» - Joe. 2:1.

Ireo nanoratra ny Testamenta Vaovao 
dia nanambara toy izany koa. Petera, 
Paoly, Jakôba ary ireo mpanoratra hafa 
ao amin'ny Testamenta Vaovao dia samy 

Jesôsy tsy ho ela. Hoy Petera ao 
amin'ny 2 Pet 3:9,10: 

ataon'ny sasany ho fahelany; fa 

ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra 
rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy 
ny asa izay eo aminy». 

Rômanina tao anatin'ny taranaka iray.

-
na manokana ho an'ny tenany ny 
Baiboly.

Rehefa avy nandalina ny faminaniana 

mikasika ny 2300 andro i William 
Miller dia nahita fa ho avy faingana tsy 
ho ela Jesôsy. Nihorina ny hodi-dohany 
nieritreritra fa «afaka dimy amby 
roapolo taona eo ho eo dia hifarana ny 
zavatra rehetra» (Light bearers, t. 33). 
Tsara loatra taminy izany vaovao izany 
ka tsy hainy notazonina ho azy 
samirery. Tsapany fa tsy ho vitany ny 
famphafantarana ny hafa an'izany 
vaovao izany sady tsy manana fanan-

-

dia resy lahatra izy fa manana adidy 
hilaza amin'ny hafa. Ny tena faniriany 
lalina dia ny hahita olona manaiky an'i 
Jesôsy ho Mpamonjy azy sy mibanjina 

nanosika sy nanentana ity mpiompy 
marefo ity. 

an'ireo mpino advantista nangasihasy 
rehefa tsy niverina araka izay nante-
nain'izy ireo tamin'ny 1844 i Jesôsy. 
Nitarika azy ireo hiverina handinika 

nahatonga azy ireo hahita fa marina ny 
vanim-potoana notinendry fa ny 
zava-niseho tamin'izay no tsy araka izay 
noeritreretina!

Tsy hoe ho avy i Jesôsy fa niroso kosa 

-
tra. Mbola tsy nivaona tamin'ny 
faminaniana izy ireo tamin'izany, ary 
Jesôsy dia efa ho avy indray --- tsy ho ela 
tokoa. 

niainga avy amin'ny olona an-jatony 
vitsivitsy hanjary mihoatra ny 18 

Jesôsy fanindroany io no nampisy 

White ka nahatonga azy niasa nampive-
-

momba ny ho avy fotsiny. Ho an'i Ellen 

dia toe-javatra antomotra mitaky 

izao tontolo izao ao anatin'ny fotoana 
fohy araka izay azo atao. Hoy izy: «Avy 
ny Tompo. Rentsika ny famindran'An-
driamanitra miha-manatona.... Mila 
manomana ny lalany isika ary mitondra 
ny anjara birikintsika amin'ny fanoma-
nana vahoaka ho vonona amin'izay 
andro lehibe izay» - Evangelism, t. 219.

TANDREMO NY MAKA TENDRONY

toa nitarika azy ireo haka tendrony 
(fanatique) saingy i Ellen White kosa dia 

fotsiny.

Ellen White dia naneho tamin'ny 

saro-pady ny miaina ny vanim-potoana 
anelanelan'ny ankehitrio sy ny mandra-
kizay

Ny taratasy nosoratan'i Ellen White sy 

fampandrosoana hita maso, hita vatana, 
fampiharana ny fanorenana ny 
fanjakan'Andriamanitra eo am-pifanto-

fanindroany. Ireny dia maneho amintsi-
ka fa tsy hoe mampiodina antsika tsy 

fanindroany fa manosika antsika kosa 
hiainana ho antsika na ho an'ny 

«Fa tsy manao na inona na inona tokoa 

, hoy 
i Amôsa efa mihoatra ny 2750 taona 
izao (Amô. 3:7). Mitaona izany teniny 
izany Andriamanitra ka manome 
tari-dalana manokana amin'ny alalan'ny 
mpaminany. 

Amin'izao fara tampony amin'ny 
tantaran'ny tany izao, andeha havelan-
tsika hiditra an-tsehatra indray 
Andriamanitra. Meteza hahazo hery sy 
omena toro-marika amin'ny famakiana 
sy fampiharana ny torohevitr'Andriama-
nitra amin'ny alalan'ny diam-penin'i 
Ellen White. Mila mamikitra ny fahitana 
ny amin'ny ho fonenantsika rahatrizay 
eo akaikin'Andriamanitra isika. Vonona 
ny hanome ny Pentekôsta faharoa Izy sy 
hitarika antsika amin'ny alalan'ny teny 
faminaniana nomeny. Fa ny fanontania-
na mipetraka dia ny hoe: Vonona ho 

HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Amin'ny fomba ahoana no hahatonga 
ny fahafantarana ny antsika ho �hetsehana 
ara-paminaniana ka hanosika antsika 
hanolo-tena bebe kokoa amin'ny asa 
�toriana amin'ny hafa?

2.  Inona no �fandraisana misy eo amin'ny 
�noana ny �avian'i Jesôsy tsy ho ela 
amin'ny �fohazana sy fanavaozana?

3.  Amin'ny fomba ahoana no anampian'i 

ny fandraisana an-tendrony?

Ellen White dia naneho tamin'ny 
diam-peniny sy ny fiainany ny 
maha-saro-pady ny miaina ny 
vanim-potoana anelanelan'ny 
ankehitrio sy ny mandrakizay

ALAKAMISY

«Kristy ao Anatinareo, 
Fanantenan'ny 
Voninahitra»

FAHAZOANA ANTOKA SY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY
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N isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.   Ahoana no ahazoantsika antoka fa ho 
vonona hitsena an'i Jesôsy raha ho avy anio 
Izy?

2.   Inona no antenain'Andriamanitra 
hataon'ny mpino isaky ny taranaka 
tsirairay? Inona no maha-samy hafa 
an'izany amin'ny hoe ny taranaka farany 
etỳ an-tany dia tsy maintsy tonga amin’ny 
fahatanterahana

3.   Amin'ny fomba ahoana no anampian-
tsika ny zanatsika hahita �faliana amin'ny 
fahazoana antoka ny famonjena?

 isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

Eto an-tany izay lafiny ilany amin'ny lanitra, ny 
atao hoe fahatanterahana dia fitomboana tsy 

miato fa tsy hoe fijanonana  amin'ny fenitra iray; 
ary tsy ny fiavosan'ny zavatra be dia be ataontsika 

amin'ny fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanterahana izany.

ZOMA

Horohoro 
Faran'izay Goavana
Fanantenana 
Faran'izay Goavana

NY FAHAZOANA ANTOKA SY NY 
FIFALIANA NY AMIN'NY FITSANGANANA AMIN'NY MATY
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 isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

I



ALAKAMISY

«Kristy ao Anatinareo, 
Fanantenan'ny 
Voninahitra»
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N isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.   Ahoana no ahazoantsika antoka fa ho 
vonona hitsena an'i Jesôsy raha ho avy anio 
Izy?

2.   Inona no antenain'Andriamanitra 
hataon'ny mpino isaky ny taranaka 
tsirairay? Inona no maha-samy hafa 
an'izany amin'ny hoe ny taranaka farany 
etỳ an-tany dia tsy maintsy tonga amin’ny 
fahatanterahana

3.   Amin'ny fomba ahoana no anampian-
tsika ny zanatsika hahita �faliana amin'ny 
fahazoana antoka ny famonjena?

 isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

Eto an-tany izay lafiny ilany amin'ny lanitra, ny 
atao hoe fahatanterahana dia fitomboana tsy 

miato fa tsy hoe fijanonana  amin'ny fenitra iray; 
ary tsy ny fiavosan'ny zavatra be dia be ataontsika 

amin'ny fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanterahana izany.

ZOMA

Horohoro 
Faran'izay Goavana
Fanantenana 
Faran'izay Goavana

NY FAHAZOANA ANTOKA SY NY 
FIFALIANA NY AMIN'NY FITSANGANANA AMIN'NY MATY
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 isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

I
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Amin'ny fomba ahoana no hahatonga 
ny fomba �jerin'ny Soratra Masina ny 
amin'ny maty hitondra fanantenana ho 
an'izay ory fo?

2.  Inona no zava-doza amin'ny �noana ny 
tsy fahafatesan'ny fanahy?

3.  Nahoana no zava-dehibe ny mahafanta-
tra izay lazain'ny Baiboly ny amin'ny fomba 
hiavian'i Jesôsy?

4.  Amin'ny fomba ahoana no ahazoana 
antoka fa ho faly sy ravo isika amin'ny 
�avian'i Kristy fanindroany fa tsy 
hihorohoro?

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

Eto an-tany izay lafiny ilany amin'ny lanitra, ny atao 
hoe fahatanterahana dia fitomboana tsy miato fa tsy 

hoe fijanonana  amin'ny fenitra iray; ary tsy ny 
fiavosan'ny zavatra be dia be ataontsika amin'ny 

fanaovana an'izao sy izao tsy akory no ahatrarantsika 
an'izany fahatanterahana izany.

SABATA FAHAROA

Mifarana 
Ny Ady
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 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

(Nosoratan'i Ellen White)

HIDANADANA MBA HO FIANARAN'NY VOAAVOTR'
ANDRIAMANITRA NY HAREN-TSAROBIDIN'
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ALAKAMISY

«Kristy ao Anatinareo, 
Fanantenan'ny 
Voninahitra»

FAHAZOANA ANTOKA SY FIAVIAN'I KRISTY FANINDROANY
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N isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.   Ahoana no ahazoantsika antoka fa ho 
vonona hitsena an'i Jesôsy raha ho avy anio 
Izy?

2.   Inona no antenain'Andriamanitra 
hataon'ny mpino isaky ny taranaka 
tsirairay? Inona no maha-samy hafa 
an'izany amin'ny hoe ny taranaka farany 
etỳ an-tany dia tsy maintsy tonga amin’ny 
fahatanterahana

3.   Amin'ny fomba ahoana no anampian-
tsika ny zanatsika hahita �faliana amin'ny 
fahazoana antoka ny famonjena?

 isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

Eto an-tany izay lafiny ilany amin'ny lanitra, ny 
atao hoe fahatanterahana dia fitomboana tsy 

miato fa tsy hoe fijanonana  amin'ny fenitra iray; 
ary tsy ny fiavosan'ny zavatra be dia be ataontsika 

amin'ny fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanterahana izany.

ZOMA

Horohoro 
Faran'izay Goavana
Fanantenana 
Faran'izay Goavana

NY FAHAZOANA ANTOKA SY NY 
FIFALIANA NY AMIN'NY FITSANGANANA AMIN'NY MATY
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 isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

I
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Amin'ny fomba ahoana no hahatonga 
ny fomba �jerin'ny Soratra Masina ny 
amin'ny maty hitondra fanantenana ho 
an'izay ory fo?

2.  Inona no zava-doza amin'ny �noana ny 
tsy fahafatesan'ny fanahy?

3.  Nahoana no zava-dehibe ny mahafanta-
tra izay lazain'ny Baiboly ny amin'ny fomba 
hiavian'i Jesôsy?

4.  Amin'ny fomba ahoana no ahazoana 
antoka fa ho faly sy ravo isika amin'ny 
�avian'i Kristy fanindroany fa tsy 
hihorohoro?

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

Eto an-tany izay lafiny ilany amin'ny lanitra, ny atao 
hoe fahatanterahana dia fitomboana tsy miato fa tsy 

hoe fijanonana  amin'ny fenitra iray; ary tsy ny 
fiavosan'ny zavatra be dia be ataontsika amin'ny 

fanaovana an'izao sy izao tsy akory no ahatrarantsika 
an'izany fahatanterahana izany.

SABATA FAHAROA

Mifarana 
Ny Ady
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 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

(Nosoratan'i Ellen White)

HIDANADANA MBA HO FIANARAN'NY VOAAVOTR'
ANDRIAMANITRA NY HAREN-TSAROBIDIN'

IZAO REHETRA IZAO MANONTOLO
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.   Ahoana no ahazoantsika antoka fa ho 
vonona hitsena an'i Jesôsy raha ho avy anio 
Izy?

2.   Inona no antenain'Andriamanitra 
hataon'ny mpino isaky ny taranaka 
tsirairay? Inona no maha-samy hafa 
an'izany amin'ny hoe ny taranaka farany 
etỳ an-tany dia tsy maintsy tonga amin’ny 
fahatanterahana

3.   Amin'ny fomba ahoana no anampian-
tsika ny zanatsika hahita �faliana amin'ny 
fahazoana antoka ny famonjena?

 isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

Eto an-tany izay lafiny ilany amin'ny lanitra, ny 
atao hoe fahatanterahana dia fitomboana tsy 

miato fa tsy hoe fijanonana  amin'ny fenitra iray; 
ary tsy ny fiavosan'ny zavatra be dia be ataontsika 

amin'ny fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanterahana izany.

ZOMA

Horohoro 
Faran'izay Goavana
Fanantenana 
Faran'izay Goavana

NY FAHAZOANA ANTOKA SY NY 
FIFALIANA NY AMIN'NY FITSANGANANA AMIN'NY MATY
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 isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

I
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Amin'ny fomba ahoana no hahatonga 
ny fomba �jerin'ny Soratra Masina ny 
amin'ny maty hitondra fanantenana ho 
an'izay ory fo?

2.  Inona no zava-doza amin'ny �noana ny 
tsy fahafatesan'ny fanahy?

3.  Nahoana no zava-dehibe ny mahafanta-
tra izay lazain'ny Baiboly ny amin'ny fomba 
hiavian'i Jesôsy?

4.  Amin'ny fomba ahoana no ahazoana 
antoka fa ho faly sy ravo isika amin'ny 
�avian'i Kristy fanindroany fa tsy 
hihorohoro?

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

Eto an-tany izay lafiny ilany amin'ny lanitra, ny atao 
hoe fahatanterahana dia fitomboana tsy miato fa tsy 

hoe fijanonana  amin'ny fenitra iray; ary tsy ny 
fiavosan'ny zavatra be dia be ataontsika amin'ny 

fanaovana an'izao sy izao tsy akory no ahatrarantsika 
an'izany fahatanterahana izany.

SABATA FAHAROA

Mifarana 
Ny Ady
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 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

(Nosoratan'i Ellen White)

HIDANADANA MBA HO FIANARAN'NY VOAAVOTR'
ANDRIAMANITRA NY HAREN-TSAROBIDIN'

IZAO REHETRA IZAO MANONTOLO
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 taona dia hiverina indray eto  

-
nana mahatahotra sy manetriketrika Izy 
sady mibaiko ny ratsy fanahy maty 
hitsangana mba handray ny anjarany. 

amin'ny ranomasina. (...)

Midina eo amin'ny tendrombohitra 

an-danitra Jerosalema Vaovao, izay sady 
kanto no mamirapiratra, dia hipetraka 
eo amin'ny toerana efa nodiovina sady 
voaomana handray azy, ka hiditra ao 

amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. 
Manomana ny ady mafy farany 
ahazoana ny fahefana fara tampony izao 

ny heriny ka voasakana tsy hanao ny 
asa famitahana ny andrianan'ny haizina, 
dia oriory izy sady kivy, nefa kosa rehefa 
mitsangana amin'ny maty ny ratsy 
fanahy ka hitany ireto vahoaka marobe 
miandany aminy, dia velona indray ny 
fanantenany, ka tapa-kevitra izy fa tsy 
hitsoaka amin'ity ady goavana ity. 

ny olom-bery rehetra ka amin'ny 
alalan'ireo no hilofosany hanatanteraka 
ny tetik'ady novolavolainy (...)

Ao amin'ireo vahoaka marobe ireo dia 
misy olona avy amin'ilay taranaka ela 

olona avo ranjanana sy ngezalahy 
ara-tsaina (...) Ao ireo mpanjaka sy 

maro, olona be herim-po izay tsy mbola 
resy an'ady na oviana na oviana, feno 
rehareha, be hambom-po ka nihorohoro 
ny fanjakana rehefa mby akaiky izy (...)

ary avy eo dia amin'ireo mpanjaka sy 

Amin'ny farany dia omena ny baiko 
handroso, ka indreo vahoaka marobe 
tsy hita isa no mihetsika (...) Mandroso 
amim-pilaminana toy ny famindran'ny 
miaramila ireo laharana mifanizina 
mamakivaky ny tany mitriatriatra sy 

-
driamanitra. Noho ny baikon'i Jesôsy dia 
akatona ny vavahadin'i Jerosalema 

hamely azy.

KRISTY SATROHANA SATRO-
BONINAHITRA NO MAMOAKA NY 
DIDIM-PITSARANA

Miseho indray ho hitan'ireo fahavalo-

-
nana avo sy manerinerina mitoetra 
amin'ny fototra volamena mamirapira-

mipetraka ny Zanak'Andriamanitra ary 
manodidina Azy ny vahoaky ny 
fanjakany (...) Eo anatrehan'ny 
mponin'ny tany sy ny lanitra tafavory 
no atao ny fanatrohana satro-boninahi-
tra fara tampony ny Zanak'Andriamani-
tra. Amin'izay rehefa mandray ny 

indrindra maha-Mpanjakan'ny 
mpanjaka Azy Izy dia mamoaka ny 
didim-pitsarana amin'ireo mpikomy 

mampihatra fanamelohana amin'izay 

vahoakany. Hoy ny mpaminanin'An-
driamanitra: “Ary hitako fa indro nisy 

lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy 
hitoerany intsony. Ary nahita ny maty 

izany; ary ny maty dia notsaraina araka 
izay zavatra voasoratra teo anatin'ny 

- Apôk. 20:11,12.

Raha vantany vao nosokafana ny boky 

fanahy ny mason'i Jesôsy, dia 
tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra 
nataony hatrizay. Hitany tsara ny 
toerana izay nivilian'ny diany hiala ny 
lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasi-
nana, hitany koa ny lalana nitondran'ny 

Voaantso hiseho eo anatrehan’ny 

fanahy rehetra, voampanga ho 

lanitra. Tsy misy mpisolovava ho azy 

dia mivoaka ny didim-pitsarana 
hanameloka azy amin'ny fahafatesana 
mandrakizay.

niniany natao. Nitaiza ny heriny 

fampijaliana mafy indrindra ho azy. 

famindrampo sy ny fahamarinan'
Andriamanitra. Ny fanomezan-tsiny 
niezahany natoraka tamin'i Jehôvah dia 

ny maha-rariny ny didm-pitsarana 
mihatra aminy. «Iza no tsy hatahotra? 
Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, 

-
hoka eo anatrehanao; fa efa naharihary 

Voavaha 
izao ny olana rehetra momba ny 
fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra 
ilay ady nitarazoka naharitra ela. 
Ankehitriny dia afaka mandrakizay 
amin'ny fanatrehany sy ny fakam-
panahy ny zavaboary. Raha mbola 
voasaron'ny afo fandringanana ny tany, 
ny marina kosa mitoetra tsy manana 

manan-kery amin'ireo izay nanana 

ny fahafatesana faharoa. Afo mandevona 
ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitra, fa 

 kosa ho an'ny 

“Ary nahita lanitra vaovao sy tany 
vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra 

 
Manadio ny tany ny afo izay mandevona 
ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona 
rehetra. Tsy hisy helo mirehitra afo 
mandrakizay eo anatrehan'ny voavonjy 
hampahatsiaro ny vokatra mahatsiravi-
na avy amin'ny fahotana’'

FAMPAHATSIAHIVANA TOKANA 
IHANY

Fampahatsiahivana tokana ihany no 
hitoetra: hitondra mandrakizay ny 
holatry ny nanomboana Azy tamin'ny 

Eo amin'ny lohany noratraina, eo 
amin'ny lanivoany, eo amin'ny tanany 
aman-tongony, ireo no hany soritry ny 
asa mahatsiravina nataon'ny fahotana 

mandritra ny mandrakizay dia 

aminao no ho tonga izany; eny, ho tonga 
 - Mika 4:8. 

Tonga izao ny fotoana nandrandrain'ny 
olona masina hatramin'ny 

nanakanan'ny lelafon'ny sabatra 
mihebiheby ireo mpivady voalohany tsy 
hiditra tany Edena, dia ny fotoana «ho 
amin'ny fanavotana izay nalainy 
(Andriamanitra) ho an'ny tenany» - 
Efes. 1:14. Ny tany izay nomena ny 
olona tany am-boalohany ho fanjakany, 
kanefa natolony teo am-pelatanan'i 

mahery io ela dia ela, ankehitriny dia 

fanavotana. Tafaverina avokoa izay 
rehetra very noho ny fahotana...

«Ary ny oloko hitoetra eo amin'ny 
fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny 

taninao intsony, na ny fandravana sy ny 
fandringana ao anatin'ny faritaninao; ny 
mandanao dia hatao hoe Famonjena ary 
ny vavahadinao atao hoe Fiderana». 
«Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; 

ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. 
Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, 

amin'ny asan'ny tànany» - 

Tsy mety hisy fanaintainana ao 
amin'ny rivo-piainan'ny lanitra. Tsy hisy 
intsony ny ranomaso, tsy hisy mpande-
vina mitanjozotra, tsy hisy mariky ny 

intsony sady tsy hisy alahelo na 

taloha». 
hilaza hoe marary aho; ny olona izay 

 - Apôk. 
21:4.

VONINAHITRY NY MANDRAKIZAY

Jerosalema vaovao no renivohitry ny 
tany vaovao be voninahitra (...) Tsy hisy 

-
manitra. Tsy misy hahatsiaro vizana ka 

harerahana amin'ny fanaovana ny 

anarany. Ho tsapantsika mandrakariva ny 
famelombelomn'ny maraina ary tsy 
hanam-pahataperana izany. 
mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny 

no hanazava azy». Ny fahazavan'ny 
masoandro dia hihoaran'ny famirapirata-
na izay tsy hampanjambena, nefa 
hamirapiratra mihoatra noho ny amin'ny 
mitataovovonana.

Mahazo 
-

na amin'ny Ray sy ny Zanaka ny 
vahoakan'Andriamanitra (...) Mijery ny 
taratry ny endrik'Andriamanitra isika 
(...) Hahafantatra «toy izay nahafanta-

-
manitra tao amin'ny fanahy dia ho 
afaka hiseho amin'ny tena endriny 
marina sy mamy indrindra (...) Any 
amin'ny tany vaovao dia hibanjina ny 
hery mahagaga nahariana izao rehetra 

manavotra ny voavonjy (...) Tsy 
hanasatra ny saina na handany hery ny 

ho tratra ny zava-kendrena ambony 
indrindra, ho tanteraka ny faniriana 

anefa dia mbola hisy tendro vaovao 

hahaliana, anton-javatra vaovao 
hampiasana ny herin'ny saina sy ny 
fanahy ary ny tena. Hidanadana mba ho 

haren-tsarobidin'izao rehetra izao 
manontolo. Tsy ho voasakantsakan'ny 
fahafatesana izy ireo ka afaka hisidina 
ary tsy ho sasatra, ho any amin'izao 
tontolo izao lavitra - izao tontolo izao 
izay mangitakitaka sy malahelo raha 
nahita ny fahorian'ny olombelona sy 
nihira hiram-pifaliana raha nandre ny 
amin'ny fanahy iray voavonjy. Tsy hay 

fahendren'ireo mponina tsy lavo...

Ary arakaraka ny handrosoan'ireo 
taona tsy hanam-pahataperana dia 
hitombo hatrany ny fanambarana ny 
hasoa sy ny voninahitry ny fanambara-

Ary arakaraka ny hitomboan'ny 

ny fanajana, ny fahasambarana koa. 
Arakaraka ny hahafantaran'ny olona 
bebe kokoa ny amin'Andriamanitra no 
hampitombo ny fankalazany ny 
toetrany. Rehefa sokafan'i Jesôsy eo 

fanavotana sy izay vita tamin'ny 

voaavotra ary amim-pifaliana sy 

hanaovany hira mamy loatra amin'ny 

sy arivoarivo tsy manam-pahataperana 

no hiara-miredona hiram-piderana 
mireondreona. 

«Ary izao zavatra ary rehetra izao, na 
-

rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao 

ny voninahitra ary ny fanjakana 
mandrakizay» (Apôk. 5:13).

Mifarana hatreo ilay ady lahibe. Tsy 
misy intsony ny fahotana sy ny mpano-
ta. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. 

voary manontolo. Avy amin'Ilay 
Mpamorona izao rehetra izao no 
mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary 

amin’ny habakabaka tsy misy fetra. 

voaavotr'Andriamanitra ny haren-tsaro-
bidin'izao rehetra izao manontolo.

Hatramin'ny «atôma» kitika indrindra 
ka hatramin'izao tontolo izao lehibe 
indrindra, ny zavatra rehetra, na ny 
manan'aina na na ny tsy manan'aina dia 
samy manambara amin'ny alalan'ny 

A
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Raha mijery ny hifaranan'ny ota ianao, 
misy zavatra mampatahotra anao ve? Inona 
ohatra?

2.  Inona no hevitry ny hoe i Jesôsy 
mitondra ny holatry ny nanomboana Azy 
mandritra ny mandrakizay?

3.  Ho anao inona no anjara tsara indrindra 
tovozina amin'ny hoe miara-mandeha 
amin'Andriamanitra?

 taona dia hiverina indray eto  

-
nana mahatahotra sy manetriketrika Izy 
sady mibaiko ny ratsy fanahy maty 
hitsangana mba handray ny anjarany. 

amin'ny ranomasina. (...)

Midina eo amin'ny tendrombohitra 

an-danitra Jerosalema Vaovao, izay sady 
kanto no mamirapiratra, dia hipetraka 
eo amin'ny toerana efa nodiovina sady 
voaomana handray azy, ka hiditra ao 

amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. 
Manomana ny ady mafy farany 
ahazoana ny fahefana fara tampony izao 

ny heriny ka voasakana tsy hanao ny 
asa famitahana ny andrianan'ny haizina, 
dia oriory izy sady kivy, nefa kosa rehefa 
mitsangana amin'ny maty ny ratsy 
fanahy ka hitany ireto vahoaka marobe 
miandany aminy, dia velona indray ny 
fanantenany, ka tapa-kevitra izy fa tsy 
hitsoaka amin'ity ady goavana ity. 

ny olom-bery rehetra ka amin'ny 
alalan'ireo no hilofosany hanatanteraka 
ny tetik'ady novolavolainy (...)

Ao amin'ireo vahoaka marobe ireo dia 
misy olona avy amin'ilay taranaka ela 

olona avo ranjanana sy ngezalahy 
ara-tsaina (...) Ao ireo mpanjaka sy 

maro, olona be herim-po izay tsy mbola 
resy an'ady na oviana na oviana, feno 
rehareha, be hambom-po ka nihorohoro 
ny fanjakana rehefa mby akaiky izy (...)

ary avy eo dia amin'ireo mpanjaka sy 

Amin'ny farany dia omena ny baiko 
handroso, ka indreo vahoaka marobe 
tsy hita isa no mihetsika (...) Mandroso 
amim-pilaminana toy ny famindran'ny 
miaramila ireo laharana mifanizina 
mamakivaky ny tany mitriatriatra sy 

-
driamanitra. Noho ny baikon'i Jesôsy dia 
akatona ny vavahadin'i Jerosalema 

hamely azy.

KRISTY SATROHANA SATRO-
BONINAHITRA NO MAMOAKA NY 
DIDIM-PITSARANA

Miseho indray ho hitan'ireo fahavalo-

-
nana avo sy manerinerina mitoetra 
amin'ny fototra volamena mamirapira-

mipetraka ny Zanak'Andriamanitra ary 
manodidina Azy ny vahoaky ny 
fanjakany (...) Eo anatrehan'ny 
mponin'ny tany sy ny lanitra tafavory 
no atao ny fanatrohana satro-boninahi-
tra fara tampony ny Zanak'Andriamani-
tra. Amin'izay rehefa mandray ny 

indrindra maha-Mpanjakan'ny 
mpanjaka Azy Izy dia mamoaka ny 
didim-pitsarana amin'ireo mpikomy 

mampihatra fanamelohana amin'izay 

vahoakany. Hoy ny mpaminanin'An-
driamanitra: “Ary hitako fa indro nisy 

lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy 
hitoerany intsony. Ary nahita ny maty 

izany; ary ny maty dia notsaraina araka 
izay zavatra voasoratra teo anatin'ny 

- Apôk. 20:11,12.

Raha vantany vao nosokafana ny boky 

fanahy ny mason'i Jesôsy, dia 
tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra 
nataony hatrizay. Hitany tsara ny 
toerana izay nivilian'ny diany hiala ny 
lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasi-
nana, hitany koa ny lalana nitondran'ny 

Voaantso hiseho eo anatrehan’ny 

fanahy rehetra, voampanga ho 

lanitra. Tsy misy mpisolovava ho azy 

dia mivoaka ny didim-pitsarana 
hanameloka azy amin'ny fahafatesana 
mandrakizay.

niniany natao. Nitaiza ny heriny 

fampijaliana mafy indrindra ho azy. 

famindrampo sy ny fahamarinan'
Andriamanitra. Ny fanomezan-tsiny 
niezahany natoraka tamin'i Jehôvah dia 

ny maha-rariny ny didm-pitsarana 
mihatra aminy. «Iza no tsy hatahotra? 
Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, 

-
hoka eo anatrehanao; fa efa naharihary 

Voavaha 
izao ny olana rehetra momba ny 
fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra 
ilay ady nitarazoka naharitra ela. 
Ankehitriny dia afaka mandrakizay 
amin'ny fanatrehany sy ny fakam-
panahy ny zavaboary. Raha mbola 
voasaron'ny afo fandringanana ny tany, 
ny marina kosa mitoetra tsy manana 

manan-kery amin'ireo izay nanana 

ny fahafatesana faharoa. Afo mandevona 
ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitra, fa 

 kosa ho an'ny 

“Ary nahita lanitra vaovao sy tany 
vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra 

 
Manadio ny tany ny afo izay mandevona 
ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona 
rehetra. Tsy hisy helo mirehitra afo 
mandrakizay eo anatrehan'ny voavonjy 
hampahatsiaro ny vokatra mahatsiravi-
na avy amin'ny fahotana’'

FAMPAHATSIAHIVANA TOKANA 
IHANY

Fampahatsiahivana tokana ihany no 
hitoetra: hitondra mandrakizay ny 
holatry ny nanomboana Azy tamin'ny 

Eo amin'ny lohany noratraina, eo 
amin'ny lanivoany, eo amin'ny tanany 
aman-tongony, ireo no hany soritry ny 
asa mahatsiravina nataon'ny fahotana 

mandritra ny mandrakizay dia 

aminao no ho tonga izany; eny, ho tonga 
 - Mika 4:8. 

Tonga izao ny fotoana nandrandrain'ny 
olona masina hatramin'ny 

nanakanan'ny lelafon'ny sabatra 
mihebiheby ireo mpivady voalohany tsy 
hiditra tany Edena, dia ny fotoana «ho 
amin'ny fanavotana izay nalainy 
(Andriamanitra) ho an'ny tenany» - 
Efes. 1:14. Ny tany izay nomena ny 
olona tany am-boalohany ho fanjakany, 
kanefa natolony teo am-pelatanan'i 

mahery io ela dia ela, ankehitriny dia 

fanavotana. Tafaverina avokoa izay 
rehetra very noho ny fahotana...

«Ary ny oloko hitoetra eo amin'ny 
fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny 

taninao intsony, na ny fandravana sy ny 
fandringana ao anatin'ny faritaninao; ny 
mandanao dia hatao hoe Famonjena ary 
ny vavahadinao atao hoe Fiderana». 
«Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; 

ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. 
Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, 

amin'ny asan'ny tànany» - 

Tsy mety hisy fanaintainana ao 
amin'ny rivo-piainan'ny lanitra. Tsy hisy 
intsony ny ranomaso, tsy hisy mpande-
vina mitanjozotra, tsy hisy mariky ny 

intsony sady tsy hisy alahelo na 

taloha». 
hilaza hoe marary aho; ny olona izay 

 - Apôk. 
21:4.

VONINAHITRY NY MANDRAKIZAY

Jerosalema vaovao no renivohitry ny 
tany vaovao be voninahitra (...) Tsy hisy 

-
manitra. Tsy misy hahatsiaro vizana ka 

harerahana amin'ny fanaovana ny 

anarany. Ho tsapantsika mandrakariva ny 
famelombelomn'ny maraina ary tsy 
hanam-pahataperana izany. 
mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny 

no hanazava azy». Ny fahazavan'ny 
masoandro dia hihoaran'ny famirapirata-
na izay tsy hampanjambena, nefa 
hamirapiratra mihoatra noho ny amin'ny 
mitataovovonana.

Mahazo 
-

na amin'ny Ray sy ny Zanaka ny 
vahoakan'Andriamanitra (...) Mijery ny 
taratry ny endrik'Andriamanitra isika 
(...) Hahafantatra «toy izay nahafanta-

-
manitra tao amin'ny fanahy dia ho 
afaka hiseho amin'ny tena endriny 
marina sy mamy indrindra (...) Any 
amin'ny tany vaovao dia hibanjina ny 
hery mahagaga nahariana izao rehetra 

manavotra ny voavonjy (...) Tsy 
hanasatra ny saina na handany hery ny 

ho tratra ny zava-kendrena ambony 
indrindra, ho tanteraka ny faniriana 

anefa dia mbola hisy tendro vaovao 

hahaliana, anton-javatra vaovao 
hampiasana ny herin'ny saina sy ny 
fanahy ary ny tena. Hidanadana mba ho 

haren-tsarobidin'izao rehetra izao 
manontolo. Tsy ho voasakantsakan'ny 
fahafatesana izy ireo ka afaka hisidina 
ary tsy ho sasatra, ho any amin'izao 
tontolo izao lavitra - izao tontolo izao 
izay mangitakitaka sy malahelo raha 
nahita ny fahorian'ny olombelona sy 
nihira hiram-pifaliana raha nandre ny 
amin'ny fanahy iray voavonjy. Tsy hay 

fahendren'ireo mponina tsy lavo...

Ary arakaraka ny handrosoan'ireo 
taona tsy hanam-pahataperana dia 
hitombo hatrany ny fanambarana ny 
hasoa sy ny voninahitry ny fanambara-

Ary arakaraka ny hitomboan'ny 

ny fanajana, ny fahasambarana koa. 
Arakaraka ny hahafantaran'ny olona 
bebe kokoa ny amin'Andriamanitra no 
hampitombo ny fankalazany ny 
toetrany. Rehefa sokafan'i Jesôsy eo 

fanavotana sy izay vita tamin'ny 

voaavotra ary amim-pifaliana sy 

hanaovany hira mamy loatra amin'ny 

sy arivoarivo tsy manam-pahataperana 

no hiara-miredona hiram-piderana 
mireondreona. 

«Ary izao zavatra ary rehetra izao, na 
-

rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao 

ny voninahitra ary ny fanjakana 
mandrakizay» (Apôk. 5:13).

Mifarana hatreo ilay ady lahibe. Tsy 
misy intsony ny fahotana sy ny mpano-
ta. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. 

voary manontolo. Avy amin'Ilay 
Mpamorona izao rehetra izao no 
mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary 

amin’ny habakabaka tsy misy fetra. 

voaavotr'Andriamanitra ny haren-tsaro-
bidin'izao rehetra izao manontolo.

Hatramin'ny «atôma» kitika indrindra 
ka hatramin'izao tontolo izao lehibe 
indrindra, ny zavatra rehetra, na ny 
manan'aina na na ny tsy manan'aina dia 
samy manambara amin'ny alalan'ny 

Lahatsoratra notsongaina

tt. 719 - 739

ELLEN G. WHITE
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.   Ahoana no ahazoantsika antoka fa ho 
vonona hitsena an'i Jesôsy raha ho avy anio 
Izy?

2.   Inona no antenain'Andriamanitra 
hataon'ny mpino isaky ny taranaka 
tsirairay? Inona no maha-samy hafa 
an'izany amin'ny hoe ny taranaka farany 
etỳ an-tany dia tsy maintsy tonga amin’ny 
fahatanterahana

3.   Amin'ny fomba ahoana no anampian-
tsika ny zanatsika hahita �faliana amin'ny 
fahazoana antoka ny famonjena?

 isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

Eto an-tany izay lafiny ilany amin'ny lanitra, ny 
atao hoe fahatanterahana dia fitomboana tsy 

miato fa tsy hoe fijanonana  amin'ny fenitra iray; 
ary tsy ny fiavosan'ny zavatra be dia be ataontsika 

amin'ny fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanterahana izany.

ZOMA

Horohoro 
Faran'izay Goavana
Fanantenana 
Faran'izay Goavana

NY FAHAZOANA ANTOKA SY NY 
FIFALIANA NY AMIN'NY FITSANGANANA AMIN'NY MATY
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 isy mpanao vonjy taitra tany  
 Los Angeles County, Californie,  
 nanano sarotra tamin'ny 
namonjena lehilahy iray tra-pahavoa-
zana teo amin'ny toerana misolampy 
anankiray nilaina nentina nankeo 
amin'ny lalana hahazoana ho tafavoaka. 
Ny fomba namonjena ilay niharam-
boina efa nananosaroratra be ihany, izy 
rahateo koa mbola nanampy trotraka fa 
vao mainka nanasaro-javatra indray ary 

nihaodihaody teo ambonin'ny lohany ny 
angidimby (helicoptère) hamonjy azy 
dia nitroatroatra fatratra sy niantsam-
botsambotra be ihany izy sady 
nitsipatsipaka aok'izany. Natahotra ny 
hotakina vola noho ilay famonjena azy 
mantsy izy. Nandresy lahatra azy 
fatratra ireo mpanao vonjy taitra fa 

izay vao notolorana vonjy izy. 

MIKIRY AMIN'NY LALANTSIKA

Ahoana no fahatsapanao ny famonjena 

-
retana isika fa tiantsika ny hovonjen'i 
Jesôsy dia maro amintsika no mety 
hisalasala ny amin'ny hoe anio. Raha 

tokoa ny fanevan'ny lanitra. Raha tena 

fehin-kevitra iray no mivoitra - mpanota 
avokoa isika (Rôm. 3:9). Tsy mendrika 
ho any an-danitra isika. Misy zavatra 
tokony hatao. 

Ny ankabeazan'ireo antokom-
pivavahana lehibe eto an-tany no misy 
itovizany. Mila manao zavatra vao 

-
-

na aza dia manana izany foto-pisainana 

tandritandrina akory. Manomboka 
amin'ny hoe mila mivavaka, mamaky 
Baiboly, na hoe koa manao ny tsara 
mba hampahatoky antsika fa efa 
miha-ao tsara isika. Latsa-paka amin'ny 

miampy ny tsara ataontsika no 
mahavonjy antsika.

FILAZANTSARA

Angamba mety ho isika no ho toy ilay 
rangahy tra-pahavoazana, natahotra 

ny hovonjena satria mahafantatra fa tsy 
manan-kaloa ny amin'izany. Raha ny 
tena izy anefa dia misy vaovao 
mahafaly, eny, tena vaovao mahafaly 
tokoa. Marina fa mpanota daholo isika, 
tsy afaka handoa ny onitry ny otantsi-

fahotantsika ka tsy mila ny ho faty 
noho izany fahotantsika izany isika (2 

ka dia afaka isika. Tsy mila mandoa na 
inona na inona noho izany avotra izany 
isika --- fa efa naloa manontolo teo 

ho Mpamonjy ny tenantsika manokana 
isika dia afaka manana toky feno fa 

raha ho avy izao ankehitriny izao aza 
Jesôsy dia ho vonona hitsena Azy isika. 
fahasoavana manome fahafahana fa tsy 
hoe fahasoavana varo-boba

Te hanome antsika fahazoana antoka 
momba ny famonjena Andriamanitra 
(Rôm. 8:31,32). Eo am-pelatanantsika io 
fahazoana antoka io rehefa tsy mijery ny 
ezaka avy amin'ny tenantsika ataontsika 
isika fa mifantoka eo amin'izay nataon'i 
Jesôsy ho antsika.

-
ka indrakindrafana eo antrehan'izay 
toe-javatra izay. Toa mora dia mora 
izany manaiky ny fanomezan'antoka 
omen'Andriamanitra izany ka dia 
matahotra izy ireo fa hoe manjary 

anaty fahotana ka mitalaho famelan-

mihitsy. Ny famonjena dia manolotra 
fahafahana fa tsy varo-boba tsy akory. 

dia novidin-dafo tsy takatry ny saina 
mihitsy. Io fanavotana io dia ny ain'i 
Jesôsy mihitsy no nanefa mba 
hahazoana azy. Ary na dia omena 
malalaka aza izany dia misy dingana 
ataontsika. Mila fandinihana akaikikaiky 
kokoa ny Baiboly isika fa izany no 
hanampy antsika be dia be. 

Ny zava-dehibe dia ny miantehitra
Jakôba dia nahatsapa fa nila famonjena. 

Nampitondra fanomezana mialoha ho 
azy i Jakôba ho fandrindram-piha-
vanana fa toa tsy nanova na inona na 
inona izany. Tamy i Esao ary vonona 
hamaly faty. Nalefan'i Jakôba mialoha 
ery am-pitan'ny rano ny ankohonany, 
ary indro fa nitolona irery tamam-bava-

-
tra izy. 

Nila famonjena ho afaka tamin'ny 

amin'ny maha-mpandainga azy dia tsy 
manana ny rariny hangataka fanampia-
na amin’Andriamanitra Izy. Hany ka 
rehefa tonga tokoa ny fanampiana dia 
tsy mby tao an-tsainy. Noheveriny fa 
nihataka taminy Andriamanitra ka dia 

vao nangiran-dratsy, rehefa hitany fa 
hoe iza no nitolomany dia azony ny 

Nijanona tsy nitolona tamin'Andriama-
nitra intsony izy fa vao mainka 
namikitra Taminy aza (Gen. 32: 22-29). 

Manomana ho antsika ny famonjena 
sy ny fahazoan'antoka ilaintsika isika 

ilazan-dRamatoa White an'izany: «Ireo 

-
nitra ary mitandro ny fanahin'ny 

mangorakoraka, matoky ny 
fahamendreha mahavonjy ao amin'Ilay 

hery ho amin'ny hery, avy amin'ny 
voninahitra ho amin'ny voninahitra». 
Ramatoa White dia manohy manamafy 
fa ny famonjena dia mila dingana 
manoatra noho ny fahafantarana 

-
na fotsiny. Ny hoe mahafantatra an'i 
Jesôsy dia mihoatra noho ny hoe 
manana eritreritra nampahery momba 

-
pa mangorohoro anaty ao an-tsaina ao 
fotsiny ihany koa. Fa -

avy amin'ny hery ho amin'ny hery.» 

Jakôba dia namariparitra mazava fa 

arahina fankatoavana (Jak. 2:19,20). 

-
rana no omen'ny epistilin'i Jakôba ny 
amin'ny hoe namela ny helotsika 
Andriamanitra ary mino ny famonjeny 

hoe miara-mandeha amin'Andriamani-
tra dia misy akony eo amin'ny 

-

vonona hitsena an'i Jesôsy isika raha 
tonga anio Izy.

NY LAFINY FARANY AMIN'NY ASA 
FANAVOTANA

toe-javatra farany goavana indrindra 
amin'ny fanavotana eo amin'ny 
tantaran'ny tany. Ny Baiboly dia milaza 
fa ho sahala amin'ny taratasy voahoro-
na ny lanitra (Isa. 34:4) ary hivembena 
dia hivembena sahala amin'ny mamo 
ny tany (Isa. 24:20). 

Moa ve mila fahamasinana manokana 

manitrikitrika mitaky mba ho hita 
taratra eo amin'ny fahatanterahan-toe-
tran'ny mpino velona amin'ny andro 
farany ny fahatanterahan-toetra toy 
izay misy eo amin’Andriamanitra. Izany 

-
ratsarahana ny fanambarana sasany 
nataon-dRamatoa White amin'ny 
tontolon-kevitry ny zavatra hafa 
rehetra nosoratany rahateo. Izany 
fanitrikitrihana izany dia maninteraka 

-
na hibanjina anaty ny tenany ihany fa 
tsy hibanjina an'i Jesôsy. Andriamanitra 
dia maniry indrindra ny taranaka 

famelezan'ny ota (Rôm. 6:11-14). Na 

ilany amin'ny lanitra, ny atao hoe 

zavatra be dia be ataontsika amin'ny 
fanaovana an'izao sy izao tsy akory no 
ahatrarantsika an'izany fahatanteraha-
na izany.

Fa ny tokony hataontsika kosa dia ny 
miantehitra amin'i Jesôsy. Ny tolona 

mibahambahana rehetra manasaraka 

Jesôsy izy fa tsy nanakifaka ny Fanahy 
na niezaka nanampy tosika Ilay 
namonjy azy. Ny hoe matoky fa vonona 
hitsena an'i Jesôsy dia tsy miankina 
amin'ny hoe mahatratra fetram-paha-
masinana toy izao na toy izao. Fa izany 
kosa dia hita ao amin'ilay nolazain'i 
Paoly manao hoe «maty isan'andro» ny 
amin'izay mampisaraka antsika 
amin'Andriamanitra ary mamikitra 

Rehefa voahorona ohatra ny taratasy 
ny lanitra ary mivembena ny tany dia 
afaka miteny amim-pahatokiana isika 
manao hoe: «Indro Andriamanintsika; 
aoka ho faly sy hiravoravo amin'ny 
famonjeny isika» - Isa. 25:9.

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

I
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Amin'ny fomba ahoana no hahatonga 
ny fomba �jerin'ny Soratra Masina ny 
amin'ny maty hitondra fanantenana ho 
an'izay ory fo?

2.  Inona no zava-doza amin'ny �noana ny 
tsy fahafatesan'ny fanahy?

3.  Nahoana no zava-dehibe ny mahafanta-
tra izay lazain'ny Baiboly ny amin'ny fomba 
hiavian'i Jesôsy?

4.  Amin'ny fomba ahoana no ahazoana 
antoka fa ho faly sy ravo isika amin'ny 
�avian'i Kristy fanindroany fa tsy 
hihorohoro?

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

Eto an-tany izay lafiny ilany amin'ny lanitra, ny atao 
hoe fahatanterahana dia fitomboana tsy miato fa tsy 

hoe fijanonana  amin'ny fenitra iray; ary tsy ny 
fiavosan'ny zavatra be dia be ataontsika amin'ny 

fanaovana an'izao sy izao tsy akory no ahatrarantsika 
an'izany fahatanterahana izany.

SABATA FAHAROA

Mifarana 
Ny Ady
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 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

(Nosoratan'i Ellen White)

HIDANADANA MBA HO FIANARAN'NY VOAAVOTR'
ANDRIAMANITRA NY HAREN-TSAROBIDIN'

IZAO REHETRA IZAO MANONTOLO
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 taona dia hiverina indray eto  

-
nana mahatahotra sy manetriketrika Izy 
sady mibaiko ny ratsy fanahy maty 
hitsangana mba handray ny anjarany. 

amin'ny ranomasina. (...)

Midina eo amin'ny tendrombohitra 

an-danitra Jerosalema Vaovao, izay sady 
kanto no mamirapiratra, dia hipetraka 
eo amin'ny toerana efa nodiovina sady 
voaomana handray azy, ka hiditra ao 

amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. 
Manomana ny ady mafy farany 
ahazoana ny fahefana fara tampony izao 

ny heriny ka voasakana tsy hanao ny 
asa famitahana ny andrianan'ny haizina, 
dia oriory izy sady kivy, nefa kosa rehefa 
mitsangana amin'ny maty ny ratsy 
fanahy ka hitany ireto vahoaka marobe 
miandany aminy, dia velona indray ny 
fanantenany, ka tapa-kevitra izy fa tsy 
hitsoaka amin'ity ady goavana ity. 

ny olom-bery rehetra ka amin'ny 
alalan'ireo no hilofosany hanatanteraka 
ny tetik'ady novolavolainy (...)

Ao amin'ireo vahoaka marobe ireo dia 
misy olona avy amin'ilay taranaka ela 

olona avo ranjanana sy ngezalahy 
ara-tsaina (...) Ao ireo mpanjaka sy 

maro, olona be herim-po izay tsy mbola 
resy an'ady na oviana na oviana, feno 
rehareha, be hambom-po ka nihorohoro 
ny fanjakana rehefa mby akaiky izy (...)

ary avy eo dia amin'ireo mpanjaka sy 

Amin'ny farany dia omena ny baiko 
handroso, ka indreo vahoaka marobe 
tsy hita isa no mihetsika (...) Mandroso 
amim-pilaminana toy ny famindran'ny 
miaramila ireo laharana mifanizina 
mamakivaky ny tany mitriatriatra sy 

-
driamanitra. Noho ny baikon'i Jesôsy dia 
akatona ny vavahadin'i Jerosalema 

hamely azy.

KRISTY SATROHANA SATRO-
BONINAHITRA NO MAMOAKA NY 
DIDIM-PITSARANA

Miseho indray ho hitan'ireo fahavalo-

-
nana avo sy manerinerina mitoetra 
amin'ny fototra volamena mamirapira-

mipetraka ny Zanak'Andriamanitra ary 
manodidina Azy ny vahoaky ny 
fanjakany (...) Eo anatrehan'ny 
mponin'ny tany sy ny lanitra tafavory 
no atao ny fanatrohana satro-boninahi-
tra fara tampony ny Zanak'Andriamani-
tra. Amin'izay rehefa mandray ny 

indrindra maha-Mpanjakan'ny 
mpanjaka Azy Izy dia mamoaka ny 
didim-pitsarana amin'ireo mpikomy 

mampihatra fanamelohana amin'izay 

vahoakany. Hoy ny mpaminanin'An-
driamanitra: “Ary hitako fa indro nisy 

lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy 
hitoerany intsony. Ary nahita ny maty 

izany; ary ny maty dia notsaraina araka 
izay zavatra voasoratra teo anatin'ny 

- Apôk. 20:11,12.

Raha vantany vao nosokafana ny boky 

fanahy ny mason'i Jesôsy, dia 
tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra 
nataony hatrizay. Hitany tsara ny 
toerana izay nivilian'ny diany hiala ny 
lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasi-
nana, hitany koa ny lalana nitondran'ny 

Voaantso hiseho eo anatrehan’ny 

fanahy rehetra, voampanga ho 

lanitra. Tsy misy mpisolovava ho azy 

dia mivoaka ny didim-pitsarana 
hanameloka azy amin'ny fahafatesana 
mandrakizay.

niniany natao. Nitaiza ny heriny 

fampijaliana mafy indrindra ho azy. 

famindrampo sy ny fahamarinan'
Andriamanitra. Ny fanomezan-tsiny 
niezahany natoraka tamin'i Jehôvah dia 

ny maha-rariny ny didm-pitsarana 
mihatra aminy. «Iza no tsy hatahotra? 
Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, 

-
hoka eo anatrehanao; fa efa naharihary 

Voavaha 
izao ny olana rehetra momba ny 
fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra 
ilay ady nitarazoka naharitra ela. 
Ankehitriny dia afaka mandrakizay 
amin'ny fanatrehany sy ny fakam-
panahy ny zavaboary. Raha mbola 
voasaron'ny afo fandringanana ny tany, 
ny marina kosa mitoetra tsy manana 

manan-kery amin'ireo izay nanana 

ny fahafatesana faharoa. Afo mandevona 
ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitra, fa 

 kosa ho an'ny 

“Ary nahita lanitra vaovao sy tany 
vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra 

 
Manadio ny tany ny afo izay mandevona 
ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona 
rehetra. Tsy hisy helo mirehitra afo 
mandrakizay eo anatrehan'ny voavonjy 
hampahatsiaro ny vokatra mahatsiravi-
na avy amin'ny fahotana’'

FAMPAHATSIAHIVANA TOKANA 
IHANY

Fampahatsiahivana tokana ihany no 
hitoetra: hitondra mandrakizay ny 
holatry ny nanomboana Azy tamin'ny 

Eo amin'ny lohany noratraina, eo 
amin'ny lanivoany, eo amin'ny tanany 
aman-tongony, ireo no hany soritry ny 
asa mahatsiravina nataon'ny fahotana 

mandritra ny mandrakizay dia 

aminao no ho tonga izany; eny, ho tonga 
 - Mika 4:8. 

Tonga izao ny fotoana nandrandrain'ny 
olona masina hatramin'ny 

nanakanan'ny lelafon'ny sabatra 
mihebiheby ireo mpivady voalohany tsy 
hiditra tany Edena, dia ny fotoana «ho 
amin'ny fanavotana izay nalainy 
(Andriamanitra) ho an'ny tenany» - 
Efes. 1:14. Ny tany izay nomena ny 
olona tany am-boalohany ho fanjakany, 
kanefa natolony teo am-pelatanan'i 

mahery io ela dia ela, ankehitriny dia 

fanavotana. Tafaverina avokoa izay 
rehetra very noho ny fahotana...

«Ary ny oloko hitoetra eo amin'ny 
fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny 

taninao intsony, na ny fandravana sy ny 
fandringana ao anatin'ny faritaninao; ny 
mandanao dia hatao hoe Famonjena ary 
ny vavahadinao atao hoe Fiderana». 
«Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; 

ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. 
Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, 

amin'ny asan'ny tànany» - 

Tsy mety hisy fanaintainana ao 
amin'ny rivo-piainan'ny lanitra. Tsy hisy 
intsony ny ranomaso, tsy hisy mpande-
vina mitanjozotra, tsy hisy mariky ny 

intsony sady tsy hisy alahelo na 

taloha». 
hilaza hoe marary aho; ny olona izay 

 - Apôk. 
21:4.

VONINAHITRY NY MANDRAKIZAY

Jerosalema vaovao no renivohitry ny 
tany vaovao be voninahitra (...) Tsy hisy 

-
manitra. Tsy misy hahatsiaro vizana ka 

harerahana amin'ny fanaovana ny 

anarany. Ho tsapantsika mandrakariva ny 
famelombelomn'ny maraina ary tsy 
hanam-pahataperana izany. 
mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny 

no hanazava azy». Ny fahazavan'ny 
masoandro dia hihoaran'ny famirapirata-
na izay tsy hampanjambena, nefa 
hamirapiratra mihoatra noho ny amin'ny 
mitataovovonana.

Mahazo 
-

na amin'ny Ray sy ny Zanaka ny 
vahoakan'Andriamanitra (...) Mijery ny 
taratry ny endrik'Andriamanitra isika 
(...) Hahafantatra «toy izay nahafanta-

-
manitra tao amin'ny fanahy dia ho 
afaka hiseho amin'ny tena endriny 
marina sy mamy indrindra (...) Any 
amin'ny tany vaovao dia hibanjina ny 
hery mahagaga nahariana izao rehetra 

manavotra ny voavonjy (...) Tsy 
hanasatra ny saina na handany hery ny 

ho tratra ny zava-kendrena ambony 
indrindra, ho tanteraka ny faniriana 

anefa dia mbola hisy tendro vaovao 

hahaliana, anton-javatra vaovao 
hampiasana ny herin'ny saina sy ny 
fanahy ary ny tena. Hidanadana mba ho 

haren-tsarobidin'izao rehetra izao 
manontolo. Tsy ho voasakantsakan'ny 
fahafatesana izy ireo ka afaka hisidina 
ary tsy ho sasatra, ho any amin'izao 
tontolo izao lavitra - izao tontolo izao 
izay mangitakitaka sy malahelo raha 
nahita ny fahorian'ny olombelona sy 
nihira hiram-pifaliana raha nandre ny 
amin'ny fanahy iray voavonjy. Tsy hay 

fahendren'ireo mponina tsy lavo...

Ary arakaraka ny handrosoan'ireo 
taona tsy hanam-pahataperana dia 
hitombo hatrany ny fanambarana ny 
hasoa sy ny voninahitry ny fanambara-

Ary arakaraka ny hitomboan'ny 

ny fanajana, ny fahasambarana koa. 
Arakaraka ny hahafantaran'ny olona 
bebe kokoa ny amin'Andriamanitra no 
hampitombo ny fankalazany ny 
toetrany. Rehefa sokafan'i Jesôsy eo 

fanavotana sy izay vita tamin'ny 

voaavotra ary amim-pifaliana sy 

hanaovany hira mamy loatra amin'ny 

sy arivoarivo tsy manam-pahataperana 

no hiara-miredona hiram-piderana 
mireondreona. 

«Ary izao zavatra ary rehetra izao, na 
-

rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao 

ny voninahitra ary ny fanjakana 
mandrakizay» (Apôk. 5:13).

Mifarana hatreo ilay ady lahibe. Tsy 
misy intsony ny fahotana sy ny mpano-
ta. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. 

voary manontolo. Avy amin'Ilay 
Mpamorona izao rehetra izao no 
mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary 

amin’ny habakabaka tsy misy fetra. 

voaavotr'Andriamanitra ny haren-tsaro-
bidin'izao rehetra izao manontolo.

Hatramin'ny «atôma» kitika indrindra 
ka hatramin'izao tontolo izao lehibe 
indrindra, ny zavatra rehetra, na ny 
manan'aina na na ny tsy manan'aina dia 
samy manambara amin'ny alalan'ny 

A
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Raha mijery ny hifaranan'ny ota ianao, 
misy zavatra mampatahotra anao ve? Inona 
ohatra?

2.  Inona no hevitry ny hoe i Jesôsy 
mitondra ny holatry ny nanomboana Azy 
mandritra ny mandrakizay?

3.  Ho anao inona no anjara tsara indrindra 
tovozina amin'ny hoe miara-mandeha 
amin'Andriamanitra?

 taona dia hiverina indray eto  

-
nana mahatahotra sy manetriketrika Izy 
sady mibaiko ny ratsy fanahy maty 
hitsangana mba handray ny anjarany. 

amin'ny ranomasina. (...)

Midina eo amin'ny tendrombohitra 

an-danitra Jerosalema Vaovao, izay sady 
kanto no mamirapiratra, dia hipetraka 
eo amin'ny toerana efa nodiovina sady 
voaomana handray azy, ka hiditra ao 

amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. 
Manomana ny ady mafy farany 
ahazoana ny fahefana fara tampony izao 

ny heriny ka voasakana tsy hanao ny 
asa famitahana ny andrianan'ny haizina, 
dia oriory izy sady kivy, nefa kosa rehefa 
mitsangana amin'ny maty ny ratsy 
fanahy ka hitany ireto vahoaka marobe 
miandany aminy, dia velona indray ny 
fanantenany, ka tapa-kevitra izy fa tsy 
hitsoaka amin'ity ady goavana ity. 

ny olom-bery rehetra ka amin'ny 
alalan'ireo no hilofosany hanatanteraka 
ny tetik'ady novolavolainy (...)

Ao amin'ireo vahoaka marobe ireo dia 
misy olona avy amin'ilay taranaka ela 

olona avo ranjanana sy ngezalahy 
ara-tsaina (...) Ao ireo mpanjaka sy 

maro, olona be herim-po izay tsy mbola 
resy an'ady na oviana na oviana, feno 
rehareha, be hambom-po ka nihorohoro 
ny fanjakana rehefa mby akaiky izy (...)

ary avy eo dia amin'ireo mpanjaka sy 

Amin'ny farany dia omena ny baiko 
handroso, ka indreo vahoaka marobe 
tsy hita isa no mihetsika (...) Mandroso 
amim-pilaminana toy ny famindran'ny 
miaramila ireo laharana mifanizina 
mamakivaky ny tany mitriatriatra sy 

-
driamanitra. Noho ny baikon'i Jesôsy dia 
akatona ny vavahadin'i Jerosalema 

hamely azy.

KRISTY SATROHANA SATRO-
BONINAHITRA NO MAMOAKA NY 
DIDIM-PITSARANA

Miseho indray ho hitan'ireo fahavalo-

-
nana avo sy manerinerina mitoetra 
amin'ny fototra volamena mamirapira-

mipetraka ny Zanak'Andriamanitra ary 
manodidina Azy ny vahoaky ny 
fanjakany (...) Eo anatrehan'ny 
mponin'ny tany sy ny lanitra tafavory 
no atao ny fanatrohana satro-boninahi-
tra fara tampony ny Zanak'Andriamani-
tra. Amin'izay rehefa mandray ny 

indrindra maha-Mpanjakan'ny 
mpanjaka Azy Izy dia mamoaka ny 
didim-pitsarana amin'ireo mpikomy 

mampihatra fanamelohana amin'izay 

vahoakany. Hoy ny mpaminanin'An-
driamanitra: “Ary hitako fa indro nisy 

lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy 
hitoerany intsony. Ary nahita ny maty 

izany; ary ny maty dia notsaraina araka 
izay zavatra voasoratra teo anatin'ny 

- Apôk. 20:11,12.

Raha vantany vao nosokafana ny boky 

fanahy ny mason'i Jesôsy, dia 
tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra 
nataony hatrizay. Hitany tsara ny 
toerana izay nivilian'ny diany hiala ny 
lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasi-
nana, hitany koa ny lalana nitondran'ny 

Voaantso hiseho eo anatrehan’ny 

fanahy rehetra, voampanga ho 

lanitra. Tsy misy mpisolovava ho azy 

dia mivoaka ny didim-pitsarana 
hanameloka azy amin'ny fahafatesana 
mandrakizay.

niniany natao. Nitaiza ny heriny 

fampijaliana mafy indrindra ho azy. 

famindrampo sy ny fahamarinan'
Andriamanitra. Ny fanomezan-tsiny 
niezahany natoraka tamin'i Jehôvah dia 

ny maha-rariny ny didm-pitsarana 
mihatra aminy. «Iza no tsy hatahotra? 
Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, 

-
hoka eo anatrehanao; fa efa naharihary 

Voavaha 
izao ny olana rehetra momba ny 
fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra 
ilay ady nitarazoka naharitra ela. 
Ankehitriny dia afaka mandrakizay 
amin'ny fanatrehany sy ny fakam-
panahy ny zavaboary. Raha mbola 
voasaron'ny afo fandringanana ny tany, 
ny marina kosa mitoetra tsy manana 

manan-kery amin'ireo izay nanana 

ny fahafatesana faharoa. Afo mandevona 
ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitra, fa 

 kosa ho an'ny 

“Ary nahita lanitra vaovao sy tany 
vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra 

 
Manadio ny tany ny afo izay mandevona 
ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona 
rehetra. Tsy hisy helo mirehitra afo 
mandrakizay eo anatrehan'ny voavonjy 
hampahatsiaro ny vokatra mahatsiravi-
na avy amin'ny fahotana’'

FAMPAHATSIAHIVANA TOKANA 
IHANY

Fampahatsiahivana tokana ihany no 
hitoetra: hitondra mandrakizay ny 
holatry ny nanomboana Azy tamin'ny 

Eo amin'ny lohany noratraina, eo 
amin'ny lanivoany, eo amin'ny tanany 
aman-tongony, ireo no hany soritry ny 
asa mahatsiravina nataon'ny fahotana 

mandritra ny mandrakizay dia 

aminao no ho tonga izany; eny, ho tonga 
 - Mika 4:8. 

Tonga izao ny fotoana nandrandrain'ny 
olona masina hatramin'ny 

nanakanan'ny lelafon'ny sabatra 
mihebiheby ireo mpivady voalohany tsy 
hiditra tany Edena, dia ny fotoana «ho 
amin'ny fanavotana izay nalainy 
(Andriamanitra) ho an'ny tenany» - 
Efes. 1:14. Ny tany izay nomena ny 
olona tany am-boalohany ho fanjakany, 
kanefa natolony teo am-pelatanan'i 

mahery io ela dia ela, ankehitriny dia 

fanavotana. Tafaverina avokoa izay 
rehetra very noho ny fahotana...

«Ary ny oloko hitoetra eo amin'ny 
fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny 

taninao intsony, na ny fandravana sy ny 
fandringana ao anatin'ny faritaninao; ny 
mandanao dia hatao hoe Famonjena ary 
ny vavahadinao atao hoe Fiderana». 
«Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; 

ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. 
Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, 

amin'ny asan'ny tànany» - 

Tsy mety hisy fanaintainana ao 
amin'ny rivo-piainan'ny lanitra. Tsy hisy 
intsony ny ranomaso, tsy hisy mpande-
vina mitanjozotra, tsy hisy mariky ny 

intsony sady tsy hisy alahelo na 

taloha». 
hilaza hoe marary aho; ny olona izay 

 - Apôk. 
21:4.

VONINAHITRY NY MANDRAKIZAY

Jerosalema vaovao no renivohitry ny 
tany vaovao be voninahitra (...) Tsy hisy 

-
manitra. Tsy misy hahatsiaro vizana ka 

harerahana amin'ny fanaovana ny 

anarany. Ho tsapantsika mandrakariva ny 
famelombelomn'ny maraina ary tsy 
hanam-pahataperana izany. 
mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny 

no hanazava azy». Ny fahazavan'ny 
masoandro dia hihoaran'ny famirapirata-
na izay tsy hampanjambena, nefa 
hamirapiratra mihoatra noho ny amin'ny 
mitataovovonana.

Mahazo 
-

na amin'ny Ray sy ny Zanaka ny 
vahoakan'Andriamanitra (...) Mijery ny 
taratry ny endrik'Andriamanitra isika 
(...) Hahafantatra «toy izay nahafanta-

-
manitra tao amin'ny fanahy dia ho 
afaka hiseho amin'ny tena endriny 
marina sy mamy indrindra (...) Any 
amin'ny tany vaovao dia hibanjina ny 
hery mahagaga nahariana izao rehetra 

manavotra ny voavonjy (...) Tsy 
hanasatra ny saina na handany hery ny 

ho tratra ny zava-kendrena ambony 
indrindra, ho tanteraka ny faniriana 

anefa dia mbola hisy tendro vaovao 

hahaliana, anton-javatra vaovao 
hampiasana ny herin'ny saina sy ny 
fanahy ary ny tena. Hidanadana mba ho 

haren-tsarobidin'izao rehetra izao 
manontolo. Tsy ho voasakantsakan'ny 
fahafatesana izy ireo ka afaka hisidina 
ary tsy ho sasatra, ho any amin'izao 
tontolo izao lavitra - izao tontolo izao 
izay mangitakitaka sy malahelo raha 
nahita ny fahorian'ny olombelona sy 
nihira hiram-pifaliana raha nandre ny 
amin'ny fanahy iray voavonjy. Tsy hay 

fahendren'ireo mponina tsy lavo...

Ary arakaraka ny handrosoan'ireo 
taona tsy hanam-pahataperana dia 
hitombo hatrany ny fanambarana ny 
hasoa sy ny voninahitry ny fanambara-

Ary arakaraka ny hitomboan'ny 

ny fanajana, ny fahasambarana koa. 
Arakaraka ny hahafantaran'ny olona 
bebe kokoa ny amin'Andriamanitra no 
hampitombo ny fankalazany ny 
toetrany. Rehefa sokafan'i Jesôsy eo 

fanavotana sy izay vita tamin'ny 

voaavotra ary amim-pifaliana sy 

hanaovany hira mamy loatra amin'ny 

sy arivoarivo tsy manam-pahataperana 

no hiara-miredona hiram-piderana 
mireondreona. 

«Ary izao zavatra ary rehetra izao, na 
-

rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao 

ny voninahitra ary ny fanjakana 
mandrakizay» (Apôk. 5:13).

Mifarana hatreo ilay ady lahibe. Tsy 
misy intsony ny fahotana sy ny mpano-
ta. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. 

voary manontolo. Avy amin'Ilay 
Mpamorona izao rehetra izao no 
mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary 

amin’ny habakabaka tsy misy fetra. 

voaavotr'Andriamanitra ny haren-tsaro-
bidin'izao rehetra izao manontolo.

Hatramin'ny «atôma» kitika indrindra 
ka hatramin'izao tontolo izao lehibe 
indrindra, ny zavatra rehetra, na ny 
manan'aina na na ny tsy manan'aina dia 
samy manambara amin'ny alalan'ny 

Lahatsoratra notsongaina

tt. 719 - 739

ELLEN G. WHITE
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Amin'ny fomba ahoana no hahatonga 
ny fomba �jerin'ny Soratra Masina ny 
amin'ny maty hitondra fanantenana ho 
an'izay ory fo?

2.  Inona no zava-doza amin'ny �noana ny 
tsy fahafatesan'ny fanahy?

3.  Nahoana no zava-dehibe ny mahafanta-
tra izay lazain'ny Baiboly ny amin'ny fomba 
hiavian'i Jesôsy?

4.  Amin'ny fomba ahoana no ahazoana 
antoka fa ho faly sy ravo isika amin'ny 
�avian'i Kristy fanindroany fa tsy 
hihorohoro?

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

Eto an-tany izay lafiny ilany amin'ny lanitra, ny atao 
hoe fahatanterahana dia fitomboana tsy miato fa tsy 

hoe fijanonana  amin'ny fenitra iray; ary tsy ny 
fiavosan'ny zavatra be dia be ataontsika amin'ny 

fanaovana an'izao sy izao tsy akory no ahatrarantsika 
an'izany fahatanterahana izany.

SABATA FAHAROA

Mifarana 
Ny Ady
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 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

(Nosoratan'i Ellen White)

HIDANADANA MBA HO FIANARAN'NY VOAAVOTR'
ANDRIAMANITRA NY HAREN-TSAROBIDIN'

IZAO REHETRA IZAO MANONTOLO
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 taona dia hiverina indray eto  

-
nana mahatahotra sy manetriketrika Izy 
sady mibaiko ny ratsy fanahy maty 
hitsangana mba handray ny anjarany. 

amin'ny ranomasina. (...)

Midina eo amin'ny tendrombohitra 

an-danitra Jerosalema Vaovao, izay sady 
kanto no mamirapiratra, dia hipetraka 
eo amin'ny toerana efa nodiovina sady 
voaomana handray azy, ka hiditra ao 

amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. 
Manomana ny ady mafy farany 
ahazoana ny fahefana fara tampony izao 

ny heriny ka voasakana tsy hanao ny 
asa famitahana ny andrianan'ny haizina, 
dia oriory izy sady kivy, nefa kosa rehefa 
mitsangana amin'ny maty ny ratsy 
fanahy ka hitany ireto vahoaka marobe 
miandany aminy, dia velona indray ny 
fanantenany, ka tapa-kevitra izy fa tsy 
hitsoaka amin'ity ady goavana ity. 

ny olom-bery rehetra ka amin'ny 
alalan'ireo no hilofosany hanatanteraka 
ny tetik'ady novolavolainy (...)

Ao amin'ireo vahoaka marobe ireo dia 
misy olona avy amin'ilay taranaka ela 

olona avo ranjanana sy ngezalahy 
ara-tsaina (...) Ao ireo mpanjaka sy 

maro, olona be herim-po izay tsy mbola 
resy an'ady na oviana na oviana, feno 
rehareha, be hambom-po ka nihorohoro 
ny fanjakana rehefa mby akaiky izy (...)

ary avy eo dia amin'ireo mpanjaka sy 

Amin'ny farany dia omena ny baiko 
handroso, ka indreo vahoaka marobe 
tsy hita isa no mihetsika (...) Mandroso 
amim-pilaminana toy ny famindran'ny 
miaramila ireo laharana mifanizina 
mamakivaky ny tany mitriatriatra sy 

-
driamanitra. Noho ny baikon'i Jesôsy dia 
akatona ny vavahadin'i Jerosalema 

hamely azy.

KRISTY SATROHANA SATRO-
BONINAHITRA NO MAMOAKA NY 
DIDIM-PITSARANA

Miseho indray ho hitan'ireo fahavalo-

-
nana avo sy manerinerina mitoetra 
amin'ny fototra volamena mamirapira-

mipetraka ny Zanak'Andriamanitra ary 
manodidina Azy ny vahoaky ny 
fanjakany (...) Eo anatrehan'ny 
mponin'ny tany sy ny lanitra tafavory 
no atao ny fanatrohana satro-boninahi-
tra fara tampony ny Zanak'Andriamani-
tra. Amin'izay rehefa mandray ny 

indrindra maha-Mpanjakan'ny 
mpanjaka Azy Izy dia mamoaka ny 
didim-pitsarana amin'ireo mpikomy 

mampihatra fanamelohana amin'izay 

vahoakany. Hoy ny mpaminanin'An-
driamanitra: “Ary hitako fa indro nisy 

lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy 
hitoerany intsony. Ary nahita ny maty 

izany; ary ny maty dia notsaraina araka 
izay zavatra voasoratra teo anatin'ny 

- Apôk. 20:11,12.

Raha vantany vao nosokafana ny boky 

fanahy ny mason'i Jesôsy, dia 
tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra 
nataony hatrizay. Hitany tsara ny 
toerana izay nivilian'ny diany hiala ny 
lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasi-
nana, hitany koa ny lalana nitondran'ny 

Voaantso hiseho eo anatrehan’ny 

fanahy rehetra, voampanga ho 

lanitra. Tsy misy mpisolovava ho azy 

dia mivoaka ny didim-pitsarana 
hanameloka azy amin'ny fahafatesana 
mandrakizay.

niniany natao. Nitaiza ny heriny 

fampijaliana mafy indrindra ho azy. 

famindrampo sy ny fahamarinan'
Andriamanitra. Ny fanomezan-tsiny 
niezahany natoraka tamin'i Jehôvah dia 

ny maha-rariny ny didm-pitsarana 
mihatra aminy. «Iza no tsy hatahotra? 
Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, 

-
hoka eo anatrehanao; fa efa naharihary 

Voavaha 
izao ny olana rehetra momba ny 
fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra 
ilay ady nitarazoka naharitra ela. 
Ankehitriny dia afaka mandrakizay 
amin'ny fanatrehany sy ny fakam-
panahy ny zavaboary. Raha mbola 
voasaron'ny afo fandringanana ny tany, 
ny marina kosa mitoetra tsy manana 

manan-kery amin'ireo izay nanana 

ny fahafatesana faharoa. Afo mandevona 
ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitra, fa 

 kosa ho an'ny 

“Ary nahita lanitra vaovao sy tany 
vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra 

 
Manadio ny tany ny afo izay mandevona 
ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona 
rehetra. Tsy hisy helo mirehitra afo 
mandrakizay eo anatrehan'ny voavonjy 
hampahatsiaro ny vokatra mahatsiravi-
na avy amin'ny fahotana’'

FAMPAHATSIAHIVANA TOKANA 
IHANY

Fampahatsiahivana tokana ihany no 
hitoetra: hitondra mandrakizay ny 
holatry ny nanomboana Azy tamin'ny 

Eo amin'ny lohany noratraina, eo 
amin'ny lanivoany, eo amin'ny tanany 
aman-tongony, ireo no hany soritry ny 
asa mahatsiravina nataon'ny fahotana 

mandritra ny mandrakizay dia 

aminao no ho tonga izany; eny, ho tonga 
 - Mika 4:8. 

Tonga izao ny fotoana nandrandrain'ny 
olona masina hatramin'ny 

nanakanan'ny lelafon'ny sabatra 
mihebiheby ireo mpivady voalohany tsy 
hiditra tany Edena, dia ny fotoana «ho 
amin'ny fanavotana izay nalainy 
(Andriamanitra) ho an'ny tenany» - 
Efes. 1:14. Ny tany izay nomena ny 
olona tany am-boalohany ho fanjakany, 
kanefa natolony teo am-pelatanan'i 

mahery io ela dia ela, ankehitriny dia 

fanavotana. Tafaverina avokoa izay 
rehetra very noho ny fahotana...

«Ary ny oloko hitoetra eo amin'ny 
fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny 

taninao intsony, na ny fandravana sy ny 
fandringana ao anatin'ny faritaninao; ny 
mandanao dia hatao hoe Famonjena ary 
ny vavahadinao atao hoe Fiderana». 
«Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; 

ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. 
Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, 

amin'ny asan'ny tànany» - 

Tsy mety hisy fanaintainana ao 
amin'ny rivo-piainan'ny lanitra. Tsy hisy 
intsony ny ranomaso, tsy hisy mpande-
vina mitanjozotra, tsy hisy mariky ny 

intsony sady tsy hisy alahelo na 

taloha». 
hilaza hoe marary aho; ny olona izay 

 - Apôk. 
21:4.

VONINAHITRY NY MANDRAKIZAY

Jerosalema vaovao no renivohitry ny 
tany vaovao be voninahitra (...) Tsy hisy 

-
manitra. Tsy misy hahatsiaro vizana ka 

harerahana amin'ny fanaovana ny 

anarany. Ho tsapantsika mandrakariva ny 
famelombelomn'ny maraina ary tsy 
hanam-pahataperana izany. 
mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny 

no hanazava azy». Ny fahazavan'ny 
masoandro dia hihoaran'ny famirapirata-
na izay tsy hampanjambena, nefa 
hamirapiratra mihoatra noho ny amin'ny 
mitataovovonana.

Mahazo 
-

na amin'ny Ray sy ny Zanaka ny 
vahoakan'Andriamanitra (...) Mijery ny 
taratry ny endrik'Andriamanitra isika 
(...) Hahafantatra «toy izay nahafanta-

-
manitra tao amin'ny fanahy dia ho 
afaka hiseho amin'ny tena endriny 
marina sy mamy indrindra (...) Any 
amin'ny tany vaovao dia hibanjina ny 
hery mahagaga nahariana izao rehetra 

manavotra ny voavonjy (...) Tsy 
hanasatra ny saina na handany hery ny 

ho tratra ny zava-kendrena ambony 
indrindra, ho tanteraka ny faniriana 

anefa dia mbola hisy tendro vaovao 

hahaliana, anton-javatra vaovao 
hampiasana ny herin'ny saina sy ny 
fanahy ary ny tena. Hidanadana mba ho 

haren-tsarobidin'izao rehetra izao 
manontolo. Tsy ho voasakantsakan'ny 
fahafatesana izy ireo ka afaka hisidina 
ary tsy ho sasatra, ho any amin'izao 
tontolo izao lavitra - izao tontolo izao 
izay mangitakitaka sy malahelo raha 
nahita ny fahorian'ny olombelona sy 
nihira hiram-pifaliana raha nandre ny 
amin'ny fanahy iray voavonjy. Tsy hay 

fahendren'ireo mponina tsy lavo...

Ary arakaraka ny handrosoan'ireo 
taona tsy hanam-pahataperana dia 
hitombo hatrany ny fanambarana ny 
hasoa sy ny voninahitry ny fanambara-

Ary arakaraka ny hitomboan'ny 

ny fanajana, ny fahasambarana koa. 
Arakaraka ny hahafantaran'ny olona 
bebe kokoa ny amin'Andriamanitra no 
hampitombo ny fankalazany ny 
toetrany. Rehefa sokafan'i Jesôsy eo 

fanavotana sy izay vita tamin'ny 

voaavotra ary amim-pifaliana sy 

hanaovany hira mamy loatra amin'ny 

sy arivoarivo tsy manam-pahataperana 

no hiara-miredona hiram-piderana 
mireondreona. 

«Ary izao zavatra ary rehetra izao, na 
-

rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao 

ny voninahitra ary ny fanjakana 
mandrakizay» (Apôk. 5:13).

Mifarana hatreo ilay ady lahibe. Tsy 
misy intsony ny fahotana sy ny mpano-
ta. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. 

voary manontolo. Avy amin'Ilay 
Mpamorona izao rehetra izao no 
mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary 

amin’ny habakabaka tsy misy fetra. 

voaavotr'Andriamanitra ny haren-tsaro-
bidin'izao rehetra izao manontolo.

Hatramin'ny «atôma» kitika indrindra 
ka hatramin'izao tontolo izao lehibe 
indrindra, ny zavatra rehetra, na ny 
manan'aina na na ny tsy manan'aina dia 
samy manambara amin'ny alalan'ny 

A
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Raha mijery ny hifaranan'ny ota ianao, 
misy zavatra mampatahotra anao ve? Inona 
ohatra?

2.  Inona no hevitry ny hoe i Jesôsy 
mitondra ny holatry ny nanomboana Azy 
mandritra ny mandrakizay?

3.  Ho anao inona no anjara tsara indrindra 
tovozina amin'ny hoe miara-mandeha 
amin'Andriamanitra?

 taona dia hiverina indray eto  

-
nana mahatahotra sy manetriketrika Izy 
sady mibaiko ny ratsy fanahy maty 
hitsangana mba handray ny anjarany. 

amin'ny ranomasina. (...)

Midina eo amin'ny tendrombohitra 

an-danitra Jerosalema Vaovao, izay sady 
kanto no mamirapiratra, dia hipetraka 
eo amin'ny toerana efa nodiovina sady 
voaomana handray azy, ka hiditra ao 

amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. 
Manomana ny ady mafy farany 
ahazoana ny fahefana fara tampony izao 

ny heriny ka voasakana tsy hanao ny 
asa famitahana ny andrianan'ny haizina, 
dia oriory izy sady kivy, nefa kosa rehefa 
mitsangana amin'ny maty ny ratsy 
fanahy ka hitany ireto vahoaka marobe 
miandany aminy, dia velona indray ny 
fanantenany, ka tapa-kevitra izy fa tsy 
hitsoaka amin'ity ady goavana ity. 

ny olom-bery rehetra ka amin'ny 
alalan'ireo no hilofosany hanatanteraka 
ny tetik'ady novolavolainy (...)

Ao amin'ireo vahoaka marobe ireo dia 
misy olona avy amin'ilay taranaka ela 

olona avo ranjanana sy ngezalahy 
ara-tsaina (...) Ao ireo mpanjaka sy 

maro, olona be herim-po izay tsy mbola 
resy an'ady na oviana na oviana, feno 
rehareha, be hambom-po ka nihorohoro 
ny fanjakana rehefa mby akaiky izy (...)

ary avy eo dia amin'ireo mpanjaka sy 

Amin'ny farany dia omena ny baiko 
handroso, ka indreo vahoaka marobe 
tsy hita isa no mihetsika (...) Mandroso 
amim-pilaminana toy ny famindran'ny 
miaramila ireo laharana mifanizina 
mamakivaky ny tany mitriatriatra sy 

-
driamanitra. Noho ny baikon'i Jesôsy dia 
akatona ny vavahadin'i Jerosalema 

hamely azy.

KRISTY SATROHANA SATRO-
BONINAHITRA NO MAMOAKA NY 
DIDIM-PITSARANA

Miseho indray ho hitan'ireo fahavalo-

-
nana avo sy manerinerina mitoetra 
amin'ny fototra volamena mamirapira-

mipetraka ny Zanak'Andriamanitra ary 
manodidina Azy ny vahoaky ny 
fanjakany (...) Eo anatrehan'ny 
mponin'ny tany sy ny lanitra tafavory 
no atao ny fanatrohana satro-boninahi-
tra fara tampony ny Zanak'Andriamani-
tra. Amin'izay rehefa mandray ny 

indrindra maha-Mpanjakan'ny 
mpanjaka Azy Izy dia mamoaka ny 
didim-pitsarana amin'ireo mpikomy 

mampihatra fanamelohana amin'izay 

vahoakany. Hoy ny mpaminanin'An-
driamanitra: “Ary hitako fa indro nisy 

lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy 
hitoerany intsony. Ary nahita ny maty 

izany; ary ny maty dia notsaraina araka 
izay zavatra voasoratra teo anatin'ny 

- Apôk. 20:11,12.

Raha vantany vao nosokafana ny boky 

fanahy ny mason'i Jesôsy, dia 
tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra 
nataony hatrizay. Hitany tsara ny 
toerana izay nivilian'ny diany hiala ny 
lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasi-
nana, hitany koa ny lalana nitondran'ny 

Voaantso hiseho eo anatrehan’ny 

fanahy rehetra, voampanga ho 

lanitra. Tsy misy mpisolovava ho azy 

dia mivoaka ny didim-pitsarana 
hanameloka azy amin'ny fahafatesana 
mandrakizay.

niniany natao. Nitaiza ny heriny 

fampijaliana mafy indrindra ho azy. 

famindrampo sy ny fahamarinan'
Andriamanitra. Ny fanomezan-tsiny 
niezahany natoraka tamin'i Jehôvah dia 

ny maha-rariny ny didm-pitsarana 
mihatra aminy. «Iza no tsy hatahotra? 
Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, 

-
hoka eo anatrehanao; fa efa naharihary 

Voavaha 
izao ny olana rehetra momba ny 
fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra 
ilay ady nitarazoka naharitra ela. 
Ankehitriny dia afaka mandrakizay 
amin'ny fanatrehany sy ny fakam-
panahy ny zavaboary. Raha mbola 
voasaron'ny afo fandringanana ny tany, 
ny marina kosa mitoetra tsy manana 

manan-kery amin'ireo izay nanana 

ny fahafatesana faharoa. Afo mandevona 
ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitra, fa 

 kosa ho an'ny 

“Ary nahita lanitra vaovao sy tany 
vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra 

 
Manadio ny tany ny afo izay mandevona 
ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona 
rehetra. Tsy hisy helo mirehitra afo 
mandrakizay eo anatrehan'ny voavonjy 
hampahatsiaro ny vokatra mahatsiravi-
na avy amin'ny fahotana’'

FAMPAHATSIAHIVANA TOKANA 
IHANY

Fampahatsiahivana tokana ihany no 
hitoetra: hitondra mandrakizay ny 
holatry ny nanomboana Azy tamin'ny 

Eo amin'ny lohany noratraina, eo 
amin'ny lanivoany, eo amin'ny tanany 
aman-tongony, ireo no hany soritry ny 
asa mahatsiravina nataon'ny fahotana 

mandritra ny mandrakizay dia 

aminao no ho tonga izany; eny, ho tonga 
 - Mika 4:8. 

Tonga izao ny fotoana nandrandrain'ny 
olona masina hatramin'ny 

nanakanan'ny lelafon'ny sabatra 
mihebiheby ireo mpivady voalohany tsy 
hiditra tany Edena, dia ny fotoana «ho 
amin'ny fanavotana izay nalainy 
(Andriamanitra) ho an'ny tenany» - 
Efes. 1:14. Ny tany izay nomena ny 
olona tany am-boalohany ho fanjakany, 
kanefa natolony teo am-pelatanan'i 

mahery io ela dia ela, ankehitriny dia 

fanavotana. Tafaverina avokoa izay 
rehetra very noho ny fahotana...

«Ary ny oloko hitoetra eo amin'ny 
fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny 

taninao intsony, na ny fandravana sy ny 
fandringana ao anatin'ny faritaninao; ny 
mandanao dia hatao hoe Famonjena ary 
ny vavahadinao atao hoe Fiderana». 
«Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; 

ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. 
Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, 

amin'ny asan'ny tànany» - 

Tsy mety hisy fanaintainana ao 
amin'ny rivo-piainan'ny lanitra. Tsy hisy 
intsony ny ranomaso, tsy hisy mpande-
vina mitanjozotra, tsy hisy mariky ny 

intsony sady tsy hisy alahelo na 

taloha». 
hilaza hoe marary aho; ny olona izay 

 - Apôk. 
21:4.

VONINAHITRY NY MANDRAKIZAY

Jerosalema vaovao no renivohitry ny 
tany vaovao be voninahitra (...) Tsy hisy 

-
manitra. Tsy misy hahatsiaro vizana ka 

harerahana amin'ny fanaovana ny 

anarany. Ho tsapantsika mandrakariva ny 
famelombelomn'ny maraina ary tsy 
hanam-pahataperana izany. 
mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny 

no hanazava azy». Ny fahazavan'ny 
masoandro dia hihoaran'ny famirapirata-
na izay tsy hampanjambena, nefa 
hamirapiratra mihoatra noho ny amin'ny 
mitataovovonana.

Mahazo 
-

na amin'ny Ray sy ny Zanaka ny 
vahoakan'Andriamanitra (...) Mijery ny 
taratry ny endrik'Andriamanitra isika 
(...) Hahafantatra «toy izay nahafanta-

-
manitra tao amin'ny fanahy dia ho 
afaka hiseho amin'ny tena endriny 
marina sy mamy indrindra (...) Any 
amin'ny tany vaovao dia hibanjina ny 
hery mahagaga nahariana izao rehetra 

manavotra ny voavonjy (...) Tsy 
hanasatra ny saina na handany hery ny 

ho tratra ny zava-kendrena ambony 
indrindra, ho tanteraka ny faniriana 

anefa dia mbola hisy tendro vaovao 

hahaliana, anton-javatra vaovao 
hampiasana ny herin'ny saina sy ny 
fanahy ary ny tena. Hidanadana mba ho 

haren-tsarobidin'izao rehetra izao 
manontolo. Tsy ho voasakantsakan'ny 
fahafatesana izy ireo ka afaka hisidina 
ary tsy ho sasatra, ho any amin'izao 
tontolo izao lavitra - izao tontolo izao 
izay mangitakitaka sy malahelo raha 
nahita ny fahorian'ny olombelona sy 
nihira hiram-pifaliana raha nandre ny 
amin'ny fanahy iray voavonjy. Tsy hay 

fahendren'ireo mponina tsy lavo...

Ary arakaraka ny handrosoan'ireo 
taona tsy hanam-pahataperana dia 
hitombo hatrany ny fanambarana ny 
hasoa sy ny voninahitry ny fanambara-

Ary arakaraka ny hitomboan'ny 

ny fanajana, ny fahasambarana koa. 
Arakaraka ny hahafantaran'ny olona 
bebe kokoa ny amin'Andriamanitra no 
hampitombo ny fankalazany ny 
toetrany. Rehefa sokafan'i Jesôsy eo 

fanavotana sy izay vita tamin'ny 

voaavotra ary amim-pifaliana sy 

hanaovany hira mamy loatra amin'ny 

sy arivoarivo tsy manam-pahataperana 

no hiara-miredona hiram-piderana 
mireondreona. 

«Ary izao zavatra ary rehetra izao, na 
-

rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao 

ny voninahitra ary ny fanjakana 
mandrakizay» (Apôk. 5:13).

Mifarana hatreo ilay ady lahibe. Tsy 
misy intsony ny fahotana sy ny mpano-
ta. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. 

voary manontolo. Avy amin'Ilay 
Mpamorona izao rehetra izao no 
mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary 

amin’ny habakabaka tsy misy fetra. 

voaavotr'Andriamanitra ny haren-tsaro-
bidin'izao rehetra izao manontolo.

Hatramin'ny «atôma» kitika indrindra 
ka hatramin'izao tontolo izao lehibe 
indrindra, ny zavatra rehetra, na ny 
manan'aina na na ny tsy manan'aina dia 
samy manambara amin'ny alalan'ny 
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AMPAHAFANTARO NY HAFA
Raha ianao no Andriamanitra, inona no holazainao amin'ny eto an-tany hanasana ny rehetra hiaraka aminao ho any an-danitra? 
Soraty eto ambany izany hafatra izany ka alefaso any amin'izay olona rehetra fantatrao.
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ena reraka be aho tamin'izay; ny 
toeram-piandrasana �aramanidina koa moa 
mangatsiaka sy eo ho eo ihany . Nandritra ny 

herinandro maro ny tenako no naka sary tsotra sy 
sary mihetsika manodidina ny nosy Caraibes 
mikasika asam-piangonana maro sy asan'ny 
mpiara-miangona maro. 

Nalaiko sary mihetsika tamin'izany ireo 
mpitandrina sy ireo mambra mampahafantatra 
an'izay rehetra mifanena aminy ny 
�tiavan'Andriamanitra. Nahita dokotera mitsabo 
olona marary aho ary mpianatra amin'ny sekoly 
ambony nanjary dokotera sy mpitory ny �lazantsara 
ary mpampianatra. Nahita olona mahery fo tokoa 
aho tamin'izany; olona nanana fandavan-tena tokoa, 
nanome be dia be sy nahafoy tena ho amin'ny 
fanompoana an'Andriamanitra izay tiany. Naka sary 
tanora nizara fahalalana mikasika ny handresena ny 
aretina sy ny tsy metimety ara-pahasalamana. 
Nandre feon-java-maneno sy toriteny manan-kery 
ihany koa aho ary nahita olona betsaka natao batisa. 
Fa indro tonga ny fotoana handehanana mody 
amin'izay. 

Nakimpiko ny masoko ary tsapako niala ireo 
fandaharam-potoana mavesatra nanindry ahy. Tsy 
ho ela dia afaka hakahaka aina eo ambony fandriana 
any an-trano. 

Tampotampoka teo dia hitako fa tsy nandre na iza 
na iza niresadresaka intsony aho nanodidina ahy. 
Nanjary foana tsy nisy olona teo ilay e�trano 
�andrasana feno mpandeha, ankizy sy mpiasa 
mpizara karatra fahazoa-mandeha. Fahanginana no 
nameno ny e�trano ary feo-milina nirohondrohona 
no reko any ivelany. 

Raiki-tahotra be ihany aho. Toa lasa ny 
�aramanidina tokony handehanako hody! Sao dia 
efa lasa nisidina! Resin-tory mantsy aho ka raha iny 
izaho mbola revon-torimaso (...) dia tavela aho.

Injay fa nandre feo mafy avy ao amin'ny 
fanama�sam-peo tao amin'ilay e�trano �andrasana 
tao amin'ny seranam-piaramanidina aho. 

«Azafady, azafady indrindra tompoko ô! Azafady 
indrindra ô! Ity no antso farany ho an'ny sidina 982 
ho any Miami. Iangaviana hiditra anaty 
�aramanidina daholo izao dia izao ny mpandeha 
rehetra. Raha eny am-pelatananao ny tapakila 
fahazoa-mandeha dia aoka hankeny amin'ny 
vavahady �dirana anaty �ara-manidina avy hatrany. 
Izao no antso farany ny amin'izany.»

Izaho angamba no sangany tamin'ny 
mpihazakazaka nilomay nankeny amin'ilay 
vavahady. Efa hikatona mihitsy ny varavaran'ny 
�aramanidina raha nihazakazaka mafy aho nankeo 
amin'ny mpampiditra olona ary nihiakiaka mafy 
hoe: «Andraso kely! Mbola mandeha amin'io 
�aramanidina io ihany koa aho. Ary ity an-tanako 
ity ny karatra fahazoa-mandeha! Jereo, ity ihany koa 
ny karatra fahazoana miditra ao anaty 
�aramanidina. Avelao mba hiditra! Te hitodi-doha 
hody anie aho e!».

Efa fantatrao ve fa misy feo mafy miantso izao 
ankehitriny izao mihitsy? Io feo mafy io dia miantso 
ny tsirairay maneran-tany. Feon'Andriamanitra 
manako avy eo amin'ny molotry ny anjely telo 
nirahina avy any an-danitra hanao zavatra 
anankiroa: (1) mampitandrina ny amin'ny loza ho 
avy, (2) mampahafantatra antsika izay ilaintsika 
hahazoana miara-mankany an-danitra miaraka 
amin'i Jesôsy.

Tamin'ilay indray mandeha dia nisy feo mafy 
nanaitra ahy ary nilaza tamiko hankao amin'ny 
�aramanidina avy hatrany tsy misy hataka andro. 
Misy feo mafy avy amin'Andriamanitra mandefa 
hafatra mitovitovy amin'izany ihany koa. Amin'izao 
fotoana izao indrindra dia tokony handeha isika; tsy 
ho any Miami anefa fa hanandrandra loha ho any 
an-danitra! Noho izany aoka ary hahazo antoka fa 
eo am-piambenana ary hihaino izany feo izany.

nosoratan’ i CHARLES MILLS

Tenim-pitiavana: T «Indro ny 
faharetan’ny olona 

masina, dia izay 
mitandrina ny 

didin’Andriamanitra 
sy ny finoana an’i 

Jesosy.» - 
Apôk. 14:12.

SEKOLIN'NY VAOVAO MAHAFALY
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AMPAHAFANTARO NY HAFA
Raha ohatra ka ianao no mpitandrina dia inona no hataonao 

handresena lahatra ny rehetra fa �anarana zavatra maha�naritra 

no atao ao am-piangonana? Ataovy lisitra izany ka omeo 

ny pasitoranao. Ary ataovy izay azonao atao hanampiana 

ny mpitandrina amin'ny fomba rehetra.

 sy te ho any am-piangonana ao ho'aho» hoy i  
 Justin nidongidongy nametraka ny tanany  
 roa manohana ny tratrany.

«Fa nahoana hoy rainy nanontany sady nijery ny arabe 
nanoloana azy. «Izaho'zao nihevitra fa olona tia 
�angonana izao ianao io».

«Mba te hanao zavatra hafa aho anio», ry Dada a, toy 
ny hoe: milalao baolina, na mijery sarimihetsika tena 
tiako ao amin'ny Internet. Ohatry ny mandreraka be 
izany koa ange indraindray ilay zavatra atao any 
am-piangonana e!».

«Mety misy maha-marina azy angamba, anaka, izay 
lazainao. Raha oharina amin'ny lalao baolina, sary 
mihetsika ahitana biby goavana mifampitolona dia 
mandreraka be ihany tokoa ny any am-piangonana».

Nijery sady nanao tsilian-tso�na an-drainy ilay 
tovolahikely. «Hay koa mitovy hevitra amiko i Dada!».
«‘Zany mihitsy» hoy koa rainy sady somary nitsiky 
somary hafahafa kely. Izany no antony tsy hankanesant-
sika any am-piangonana anio» . 
«Tsy ho any 'zany isika?».
«Tsy ho any isika ka!».

«ô!», nahazo aina i Justin sady nisahotaka be ihany 
niankinankina tamin'ny fehin-tseza.

Fa nanohy rainy nony avy eo nanao hoe: «Handeha 
isika anaka ho eo amin'ny toerana hianarantsika ho toy 
ny anjely. An'isan'ny zava-dehibe amin'izany, hianatra 
isika ny amin'ny hoe ahoana no hampijanonana ny ady, 
ahoana no hahatonga ny namana ho salama kokoa, 
ahoana no hitondrana bebe kokoa ny �tiavana ho ao 
an-tokantrano.»

Dia samy nangina tsy nisy niteny aloha izy mianaka 
nandritra ny fotoana lava ihany. Avy eo dia nanontany 
ilay tovolahy kely nanao hoe: «Dia iza ry dada no 
hampianatra ahy an'izany rehetra izany?»
«Andriamanitra, anaka», hoy rainy.

Sady somary niketrona kely ilaikely, avy eo, no 
nanontany hoe: «Ahoana no ahafantaranao fa 
Andriamanitra no hanao an'izany rehetra izany?»
Dia nanainga soroka rainy ka nanao hoe: «Satria 
Andriamanitra niteny fa Izy tokoa no hanao izany. Hoy 
izy mantsy hoe: «Ary hoy Izy taminy: Mandehana any 
amin’izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny �lazant-
sara amin’ny olombelona rehetra.» - Mar. 16:15.
«Moa ve heverinao fa asain’Andriamanitra manao izany 
andraikitra izany isika nefa tsy ampianariny hanao 
an'izany? Mila �ofanana sy fahalalana izany anaka. Mila 
mianatra ihany koa. Mila hoe mirotsaka indray 
mandeha na indroa isan-kerinandro ianao manao 
zavatra manokana - zavatra izay hampianatra anao hoe 
ahoana no hahatonga anao ho anjely be �tiavana ho 
an'izao tontolo izao. Dia izany tokoa-».
Indro fa nentin'ilay raim-pianakaviana ny �ara ary tody 
teo amin'ny toerana �antsonana feno �arakodia ary 
feno endrika mitsikitsiky.

«Ao am-piangonana izany no hanaovana ilay 
�ofanana sy �anarana» hoy Justin sady nitsikitsiky kely 
no menamenatra ihany koa satria efa eo an-tokotanim-
piangonana rahateo ry zareo.

Hoy ihany rainy: «Taloha dia �toerana masina sy 
tempoly no nanaovana fotoam-pivavahana. Fa 
ankehitriny kosa dia �angonana no anaovantsika izany. 
Fa ny zava-kendrena amin'izany dia mitovy ihany: dia 
ny hianarana hoe ahoana no hanambaràna ny vaovao 
mahafalin'ny �tiavan'Andriamanitra amin'ny olona 
tsirairay» .

Dia niara-nizotra nankao am-piangonana izy 
mianaka.

T 
Alahady

Tenim-pitiavana: 

«Ary hitako fa, indro, 
nisy anjely iray koa 

nanidina teo 
afovoan’ny lanitra, 

nanana filazantsara 
mandrakizay 

hotorina amin’izay 
monina ambonin’ny 

tany sy amin’ny 
firenena sy ny 

fokom-pirenena sy ny 
samy hafa fiteny ary 
ny olona rehetra» - 

Apôk. 14:6.
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Amin'ny fomba ahoana no hahatonga 
ny fomba �jerin'ny Soratra Masina ny 
amin'ny maty hitondra fanantenana ho 
an'izay ory fo?

2.  Inona no zava-doza amin'ny �noana ny 
tsy fahafatesan'ny fanahy?

3.  Nahoana no zava-dehibe ny mahafanta-
tra izay lazain'ny Baiboly ny amin'ny fomba 
hiavian'i Jesôsy?

4.  Amin'ny fomba ahoana no ahazoana 
antoka fa ho faly sy ravo isika amin'ny 
�avian'i Kristy fanindroany fa tsy 
hihorohoro?

 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

Eto an-tany izay lafiny ilany amin'ny lanitra, ny atao 
hoe fahatanterahana dia fitomboana tsy miato fa tsy 

hoe fijanonana  amin'ny fenitra iray; ary tsy ny 
fiavosan'ny zavatra be dia be ataontsika amin'ny 

fanaovana an'izao sy izao tsy akory no ahatrarantsika 
an'izany fahatanterahana izany.

SABATA FAHAROA

Mifarana 
Ny Ady
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 reo mpahay siansa dia   
 nanaraka izay voalazan'i   

boky navoakany mikasika ny «Niando-
han'ny karazan-java-manan'aina» izay 

dia niezaka izy ireo hitady izay hoe avy 
amina zava-manan'aina efa nisy taloha 
elabe na «fossile» inona no niaviantsika. 

mpandinika ny rakitry ny ela voatototry 
ny tany (archéologue) dia nahita izay 
noheveriny fa «fossile» manaporofo hoe 

zava-manan'aina efa nisy tany aloha no 
nipoiran'ny zanak'olombelona. Raha 
lazaina mahitsy dia mahitsy dia izay 
nolazainy fa hitany no lainga sy hosoka 
faran'izay nampidi-doza indrindra 
noraketin'ny tantara. 

fantatra tamin'ny anarana hoe: 

Tsy inona izany fa ampahana karandoha 
ary valanorano misy nify. Nentin'i 

(manam-pahaizana manokana momba 
ny soritry ny zava-manan'aina efa 
niaina fahagolan-tany) manana ny 

io manam-pahaizana io dia nanamafy fa 

Vetivety dia niely patrana manerana 

tsikelikely teny dia nihanibaribary ny 
lainga marivo tototra momba ilay 

dia tsy mifanojo ny toe-javatra volena 
eny ho eny sy ny tena zava-misy 
mibaribary marina. Nanodidina ny 

tsedra natao nahafantarana fa vao 
manodidididina ny 600 taona fotsiny 
izay no nisian'ilay karandoha, ary ilay 
valanorano kosa dia valanoranona 
«orangoutan» (rajakobe). Ohatra ny 
hita taratra fa nisy olona manam-pahai-
zana namboamboatra ny fampifano-
joana ilay karan-doha tamin'ilay 
valanorano ka nandondoko nify 
natsatoka teo ka toa «nampitombina» 
ilay zava-baovao vao hita. 

«TSY HO FATY TSY AKORY 
HIANAREO» - TENA IZANY MARINA 
TOKOA VE?

Misy zavatra mampihorohoro ao 

misy mihitsy te hiharan-dainga. 
Indraindray dia ohatra ny azo inoana 
izany ny lainga, na koa hoe tsy tiantsika 
ho lainga ilay notenenina tamintsika. 
Iray amin'ireo tena laingabe voalohany 
ilay nolazain'ny menarana tamin'i Eva 
tao amin'ny saha Edena. Eva dia nino 
ny fanambaran'ny menarana nanao 
hoe: «Tsy ho faty tsy akory hianareo» - 
Gen. 3:4 - ka dia nihinana ny voan'ilay 
hazo. Ary hatramin'izay ka hatra-
min'izao dia miantehitra amin'ilay 
lainga isika. Eny, na dia efa manoloana 
fahafatesana tsotra izao aza dia mbola 
manantena ihany fa hoe misy 
ampahany amin'ilay maty mivezivezy 
mitohy miaina any ananonanona any. 

Izay lainga izay dia mitovy amin'ilay 
hosoka faran'izay ninoana ary niely 
patrana maneran-tany. Ny fanontaniana 
mivaivay ho antsika rehetra dia ny hoe: 

NY TORIMASOM-PAHAFATESANA

mahalala na inona na inona ny maty. 
Izany hoe oharin'ny Baiboly amin’ny 
torimaso ny fahafatesana. «Fa fantatry 
ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa 
tsy mba mahalala na inona na inona (....) 

tsy manana anjara intsony mandrakizay 
amin'izay aty ambanin'ny masoandro 
izy». Nanamafy izany i Petera tamin'ny 
andro Pentekôsta raha nilaza ny amin'i 

«Ry rahalahy, aoka 

izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto 
amintsika mandraka androany» - Asa. 

«Fa tsy 
Davida no niakatra any an-danitra» - 
Asa. 2:34.

Eny e, ka na tsy ara-Baiboly aza izany, 
inona moa no ratsy amin'ny hoe mino fa 
any amin'ny toeran-tsambatra ny 

miroanahana be ihany eo anatrehan’ny 
maha-zava-misy ny fahafatesana. 

ary mbola mahafanta-javatra dia misy 
akony roa. Voalohany, manokatra 
varavarana ho kilalalaon'ireo hery ratsy 

izany, hery izay misandoka ho havantsi-
ka ka lazina fa hoe afaka mifandray 
amintsika. Faharoa, manilika ny ilana ny 

toe-javatra faran'izay goavana indrindra 
eo amin'ny tantara.

NY FARA TAMPON'NY TANTARA

Ny Baiboly dia manambara fa ny 

tampon'ny tantaran'ny tany. Tsy hoe feo 
ambany dia ambany tsy takatry ny 
ankabiazan'ny olona izany. I Jesôsy dia 
nilaza fa tsy azo ihodivirana izany fa ho 
sahala amin'ny helatra hita hatrany 
atsinanana ka hatrany andrefana izany 
(Mat. 24:27). I Jaona ihany koa dia 
nanampy hoe «Ny maso rehetra hahita 
Azy» - Apôk. 1:7.

Toe-javatra mahagaga sy mahazen-
dana ary mampitampim-bava tokoa 

dia ho ara-bakiteny, ara-batana,hita 
maso ary hita amin'ny fotoana iray 
maneran-tany. Rehefa ho avy Izy dia 
hatsangana ny marina efa maty. Antony 
iray io hampahavesa-danja ny hoe 
«Hianareo izay maty, mitsangana 
amin'ny maty». Mampahita antsika 
mialoha ny amin'izany ny apôstôly 
Paoly ao amin'ny 1 Tes. 4:16,17: «Fa ny 

-
driamanitra, ka izay maty ao amin'i 
Krsity no hitsangana aloha; ary rehefa 
afaka izany dia isika izay velona ka 

aminy ho eny amin'ny rahona».

satria fantatsika fa ireo maty dia ao 

dehibe manokana ho antsika.

TOE-JAVATRA ANANKIRAY - SETRI-
NY ROA SAMY HAFA

Tamin'ny ady lehibe faharoa dia indreo 
nisy babo taitra mafy nandre feona 

-

nivoaka ny trano tomboka nisy azy ireto 
azo babo no sady niandrandra ny lanitra 

mitondra ny marika mampiavaka 
manao ahoana sy manao ahoana ireto 
misodisody ireto. Rehefa izany dia 
nanomboka nihiaka tamim-pifaliana 

ireto babo, sady nivezika tetsy no 
nivezika teroa no nifamihina nifangia. 

Tsy ampy toy inona akory dia afaka tsy 
voagadra intsony ireo nobaboina. 
Andro iray toa zato teo amin'ny 

fa ho an'ny andaniny kosa dia nitondra 
horohoro fatratra ny fahenoana ny 

nandramby ireo mpiambina ny toerana 
namonjana ireto babo. Tonga ny 

dia tsy maintsy hampamoahina ny 
amin'ny halozan-toetra nasehony izy 
ireo. Nivajijitry ny tahotra izy ireo ka 
dia rifatra nandositra tany anaty ala 
ary nilaozany teo ny lahasany.

HOROHORO SY FIFALIANA

izay ho fotoam-pankalazana sy 

horohoro kosa izany ho an'ireo tsy 

Izany dia fotoana faran'izay mahafaly 
amin'ny tantaran'ny tany ho an'ny 
sasany fa faran'izay mampihorohoro 
kosa ho an'ny sasany. Ireo izay tsy 

ho diso fanantenana tokoa ka 
hiantsoantso ny tendrombohitra sy ny 

afeno izahay amin'ny tavan'ilay 
mipetraka eo ambonin'ny seza 

Zanak'Ondry» - Apôk. 6:16. 

farany izay hiantsoantso ity isika na 
iray aza. I Jesôsy dia efa nanao izay 

manontolo rehefa mby amin'ny 

mbola eo am-pahavelomana isika dia 

lehibe indrindra eo amin'ny tantara.
Ho hitantsika rehefa hofoanana 
amim-pandresena ilay fahavalo lehibe 
dia ny fahafatesana. 

Hoy Ramatoa White mamariparitra 
indrindra ny amin'izany: «Mivembena 
ny tany, mitsoriadriaka ny tselatra, 

mirefodrefotra ny varatra, ary re ny 
feon'ny Zanak'Andriamanitra miantso 
hifoha ny olo-masina matory. Mijery ny 
fasan'ny marina izy ka manandratra ny 
tanany ho amin'ny lanitra, ary miantso 
hoe: “Mifohaza, mifohaza hianareo izay 
matory ao amin'ny vovoka, ary 

rehetra no handrenesan'ny maty io feo 

Mivoaka avy amin'ny tranomaizin'ny 
fahafatesana izy ireny, mitafy voninahi-
tra mandrakizay, ary miantso hoe:’’Ry 

fahafatesana ô, aiza ny fanindro-

ny olo-masina nitsangana tamin'ny 
maty ny feony manao hobim-pifaliana 
sy fandresena».

Tsy mila hoe mino lainga isika. Rehefa 
mby amin'ny fahafatesana dia tsy 

poak'aty ny amin'ny hoe mbola mitohy 
amin'ny fomba toy izao na toy izao any 

azontsika atao ny manana fanantenana 

amin'ny fahafatesana ny fanindronany. 
Azontsika atao ny mibanjina ilay 

amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy 
hanangana ny maty. Afaka hibanjina ilay 
arahaba lehibe tsy misy veloma intsony. 

(Nosoratan'i Ellen White)

HIDANADANA MBA HO FIANARAN'NY VOAAVOTR'
ANDRIAMANITRA NY HAREN-TSAROBIDIN'

IZAO REHETRA IZAO MANONTOLO
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 taona dia hiverina indray eto  

-
nana mahatahotra sy manetriketrika Izy 
sady mibaiko ny ratsy fanahy maty 
hitsangana mba handray ny anjarany. 

amin'ny ranomasina. (...)

Midina eo amin'ny tendrombohitra 

an-danitra Jerosalema Vaovao, izay sady 
kanto no mamirapiratra, dia hipetraka 
eo amin'ny toerana efa nodiovina sady 
voaomana handray azy, ka hiditra ao 

amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. 
Manomana ny ady mafy farany 
ahazoana ny fahefana fara tampony izao 

ny heriny ka voasakana tsy hanao ny 
asa famitahana ny andrianan'ny haizina, 
dia oriory izy sady kivy, nefa kosa rehefa 
mitsangana amin'ny maty ny ratsy 
fanahy ka hitany ireto vahoaka marobe 
miandany aminy, dia velona indray ny 
fanantenany, ka tapa-kevitra izy fa tsy 
hitsoaka amin'ity ady goavana ity. 

ny olom-bery rehetra ka amin'ny 
alalan'ireo no hilofosany hanatanteraka 
ny tetik'ady novolavolainy (...)

Ao amin'ireo vahoaka marobe ireo dia 
misy olona avy amin'ilay taranaka ela 

olona avo ranjanana sy ngezalahy 
ara-tsaina (...) Ao ireo mpanjaka sy 

maro, olona be herim-po izay tsy mbola 
resy an'ady na oviana na oviana, feno 
rehareha, be hambom-po ka nihorohoro 
ny fanjakana rehefa mby akaiky izy (...)

ary avy eo dia amin'ireo mpanjaka sy 

Amin'ny farany dia omena ny baiko 
handroso, ka indreo vahoaka marobe 
tsy hita isa no mihetsika (...) Mandroso 
amim-pilaminana toy ny famindran'ny 
miaramila ireo laharana mifanizina 
mamakivaky ny tany mitriatriatra sy 

-
driamanitra. Noho ny baikon'i Jesôsy dia 
akatona ny vavahadin'i Jerosalema 

hamely azy.

KRISTY SATROHANA SATRO-
BONINAHITRA NO MAMOAKA NY 
DIDIM-PITSARANA

Miseho indray ho hitan'ireo fahavalo-

-
nana avo sy manerinerina mitoetra 
amin'ny fototra volamena mamirapira-

mipetraka ny Zanak'Andriamanitra ary 
manodidina Azy ny vahoaky ny 
fanjakany (...) Eo anatrehan'ny 
mponin'ny tany sy ny lanitra tafavory 
no atao ny fanatrohana satro-boninahi-
tra fara tampony ny Zanak'Andriamani-
tra. Amin'izay rehefa mandray ny 

indrindra maha-Mpanjakan'ny 
mpanjaka Azy Izy dia mamoaka ny 
didim-pitsarana amin'ireo mpikomy 

mampihatra fanamelohana amin'izay 

vahoakany. Hoy ny mpaminanin'An-
driamanitra: “Ary hitako fa indro nisy 

lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy 
hitoerany intsony. Ary nahita ny maty 

izany; ary ny maty dia notsaraina araka 
izay zavatra voasoratra teo anatin'ny 

- Apôk. 20:11,12.

Raha vantany vao nosokafana ny boky 

fanahy ny mason'i Jesôsy, dia 
tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra 
nataony hatrizay. Hitany tsara ny 
toerana izay nivilian'ny diany hiala ny 
lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasi-
nana, hitany koa ny lalana nitondran'ny 

Voaantso hiseho eo anatrehan’ny 

fanahy rehetra, voampanga ho 

lanitra. Tsy misy mpisolovava ho azy 

dia mivoaka ny didim-pitsarana 
hanameloka azy amin'ny fahafatesana 
mandrakizay.

niniany natao. Nitaiza ny heriny 

fampijaliana mafy indrindra ho azy. 

famindrampo sy ny fahamarinan'
Andriamanitra. Ny fanomezan-tsiny 
niezahany natoraka tamin'i Jehôvah dia 

ny maha-rariny ny didm-pitsarana 
mihatra aminy. «Iza no tsy hatahotra? 
Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, 

-
hoka eo anatrehanao; fa efa naharihary 

Voavaha 
izao ny olana rehetra momba ny 
fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra 
ilay ady nitarazoka naharitra ela. 
Ankehitriny dia afaka mandrakizay 
amin'ny fanatrehany sy ny fakam-
panahy ny zavaboary. Raha mbola 
voasaron'ny afo fandringanana ny tany, 
ny marina kosa mitoetra tsy manana 

manan-kery amin'ireo izay nanana 

ny fahafatesana faharoa. Afo mandevona 
ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitra, fa 

 kosa ho an'ny 

“Ary nahita lanitra vaovao sy tany 
vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra 

 
Manadio ny tany ny afo izay mandevona 
ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona 
rehetra. Tsy hisy helo mirehitra afo 
mandrakizay eo anatrehan'ny voavonjy 
hampahatsiaro ny vokatra mahatsiravi-
na avy amin'ny fahotana’'

FAMPAHATSIAHIVANA TOKANA 
IHANY

Fampahatsiahivana tokana ihany no 
hitoetra: hitondra mandrakizay ny 
holatry ny nanomboana Azy tamin'ny 

Eo amin'ny lohany noratraina, eo 
amin'ny lanivoany, eo amin'ny tanany 
aman-tongony, ireo no hany soritry ny 
asa mahatsiravina nataon'ny fahotana 

mandritra ny mandrakizay dia 

aminao no ho tonga izany; eny, ho tonga 
 - Mika 4:8. 

Tonga izao ny fotoana nandrandrain'ny 
olona masina hatramin'ny 

nanakanan'ny lelafon'ny sabatra 
mihebiheby ireo mpivady voalohany tsy 
hiditra tany Edena, dia ny fotoana «ho 
amin'ny fanavotana izay nalainy 
(Andriamanitra) ho an'ny tenany» - 
Efes. 1:14. Ny tany izay nomena ny 
olona tany am-boalohany ho fanjakany, 
kanefa natolony teo am-pelatanan'i 

mahery io ela dia ela, ankehitriny dia 

fanavotana. Tafaverina avokoa izay 
rehetra very noho ny fahotana...

«Ary ny oloko hitoetra eo amin'ny 
fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny 

taninao intsony, na ny fandravana sy ny 
fandringana ao anatin'ny faritaninao; ny 
mandanao dia hatao hoe Famonjena ary 
ny vavahadinao atao hoe Fiderana». 
«Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; 

ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. 
Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, 

amin'ny asan'ny tànany» - 

Tsy mety hisy fanaintainana ao 
amin'ny rivo-piainan'ny lanitra. Tsy hisy 
intsony ny ranomaso, tsy hisy mpande-
vina mitanjozotra, tsy hisy mariky ny 

intsony sady tsy hisy alahelo na 

taloha». 
hilaza hoe marary aho; ny olona izay 

 - Apôk. 
21:4.

VONINAHITRY NY MANDRAKIZAY

Jerosalema vaovao no renivohitry ny 
tany vaovao be voninahitra (...) Tsy hisy 

-
manitra. Tsy misy hahatsiaro vizana ka 

harerahana amin'ny fanaovana ny 

anarany. Ho tsapantsika mandrakariva ny 
famelombelomn'ny maraina ary tsy 
hanam-pahataperana izany. 
mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny 

no hanazava azy». Ny fahazavan'ny 
masoandro dia hihoaran'ny famirapirata-
na izay tsy hampanjambena, nefa 
hamirapiratra mihoatra noho ny amin'ny 
mitataovovonana.

Mahazo 
-

na amin'ny Ray sy ny Zanaka ny 
vahoakan'Andriamanitra (...) Mijery ny 
taratry ny endrik'Andriamanitra isika 
(...) Hahafantatra «toy izay nahafanta-

-
manitra tao amin'ny fanahy dia ho 
afaka hiseho amin'ny tena endriny 
marina sy mamy indrindra (...) Any 
amin'ny tany vaovao dia hibanjina ny 
hery mahagaga nahariana izao rehetra 

manavotra ny voavonjy (...) Tsy 
hanasatra ny saina na handany hery ny 

ho tratra ny zava-kendrena ambony 
indrindra, ho tanteraka ny faniriana 

anefa dia mbola hisy tendro vaovao 

hahaliana, anton-javatra vaovao 
hampiasana ny herin'ny saina sy ny 
fanahy ary ny tena. Hidanadana mba ho 

haren-tsarobidin'izao rehetra izao 
manontolo. Tsy ho voasakantsakan'ny 
fahafatesana izy ireo ka afaka hisidina 
ary tsy ho sasatra, ho any amin'izao 
tontolo izao lavitra - izao tontolo izao 
izay mangitakitaka sy malahelo raha 
nahita ny fahorian'ny olombelona sy 
nihira hiram-pifaliana raha nandre ny 
amin'ny fanahy iray voavonjy. Tsy hay 

fahendren'ireo mponina tsy lavo...

Ary arakaraka ny handrosoan'ireo 
taona tsy hanam-pahataperana dia 
hitombo hatrany ny fanambarana ny 
hasoa sy ny voninahitry ny fanambara-

Ary arakaraka ny hitomboan'ny 

ny fanajana, ny fahasambarana koa. 
Arakaraka ny hahafantaran'ny olona 
bebe kokoa ny amin'Andriamanitra no 
hampitombo ny fankalazany ny 
toetrany. Rehefa sokafan'i Jesôsy eo 

fanavotana sy izay vita tamin'ny 

voaavotra ary amim-pifaliana sy 

hanaovany hira mamy loatra amin'ny 

sy arivoarivo tsy manam-pahataperana 

no hiara-miredona hiram-piderana 
mireondreona. 

«Ary izao zavatra ary rehetra izao, na 
-

rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao 

ny voninahitra ary ny fanjakana 
mandrakizay» (Apôk. 5:13).

Mifarana hatreo ilay ady lahibe. Tsy 
misy intsony ny fahotana sy ny mpano-
ta. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. 

voary manontolo. Avy amin'Ilay 
Mpamorona izao rehetra izao no 
mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary 

amin’ny habakabaka tsy misy fetra. 

voaavotr'Andriamanitra ny haren-tsaro-
bidin'izao rehetra izao manontolo.

Hatramin'ny «atôma» kitika indrindra 
ka hatramin'izao tontolo izao lehibe 
indrindra, ny zavatra rehetra, na ny 
manan'aina na na ny tsy manan'aina dia 
samy manambara amin'ny alalan'ny 

A
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Raha mijery ny hifaranan'ny ota ianao, 
misy zavatra mampatahotra anao ve? Inona 
ohatra?

2.  Inona no hevitry ny hoe i Jesôsy 
mitondra ny holatry ny nanomboana Azy 
mandritra ny mandrakizay?

3.  Ho anao inona no anjara tsara indrindra 
tovozina amin'ny hoe miara-mandeha 
amin'Andriamanitra?

 taona dia hiverina indray eto  

-
nana mahatahotra sy manetriketrika Izy 
sady mibaiko ny ratsy fanahy maty 
hitsangana mba handray ny anjarany. 

amin'ny ranomasina. (...)

Midina eo amin'ny tendrombohitra 

an-danitra Jerosalema Vaovao, izay sady 
kanto no mamirapiratra, dia hipetraka 
eo amin'ny toerana efa nodiovina sady 
voaomana handray azy, ka hiditra ao 

amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. 
Manomana ny ady mafy farany 
ahazoana ny fahefana fara tampony izao 

ny heriny ka voasakana tsy hanao ny 
asa famitahana ny andrianan'ny haizina, 
dia oriory izy sady kivy, nefa kosa rehefa 
mitsangana amin'ny maty ny ratsy 
fanahy ka hitany ireto vahoaka marobe 
miandany aminy, dia velona indray ny 
fanantenany, ka tapa-kevitra izy fa tsy 
hitsoaka amin'ity ady goavana ity. 

ny olom-bery rehetra ka amin'ny 
alalan'ireo no hilofosany hanatanteraka 
ny tetik'ady novolavolainy (...)

Ao amin'ireo vahoaka marobe ireo dia 
misy olona avy amin'ilay taranaka ela 

olona avo ranjanana sy ngezalahy 
ara-tsaina (...) Ao ireo mpanjaka sy 

maro, olona be herim-po izay tsy mbola 
resy an'ady na oviana na oviana, feno 
rehareha, be hambom-po ka nihorohoro 
ny fanjakana rehefa mby akaiky izy (...)

ary avy eo dia amin'ireo mpanjaka sy 

Amin'ny farany dia omena ny baiko 
handroso, ka indreo vahoaka marobe 
tsy hita isa no mihetsika (...) Mandroso 
amim-pilaminana toy ny famindran'ny 
miaramila ireo laharana mifanizina 
mamakivaky ny tany mitriatriatra sy 

-
driamanitra. Noho ny baikon'i Jesôsy dia 
akatona ny vavahadin'i Jerosalema 

hamely azy.

KRISTY SATROHANA SATRO-
BONINAHITRA NO MAMOAKA NY 
DIDIM-PITSARANA

Miseho indray ho hitan'ireo fahavalo-

-
nana avo sy manerinerina mitoetra 
amin'ny fototra volamena mamirapira-

mipetraka ny Zanak'Andriamanitra ary 
manodidina Azy ny vahoaky ny 
fanjakany (...) Eo anatrehan'ny 
mponin'ny tany sy ny lanitra tafavory 
no atao ny fanatrohana satro-boninahi-
tra fara tampony ny Zanak'Andriamani-
tra. Amin'izay rehefa mandray ny 

indrindra maha-Mpanjakan'ny 
mpanjaka Azy Izy dia mamoaka ny 
didim-pitsarana amin'ireo mpikomy 

mampihatra fanamelohana amin'izay 

vahoakany. Hoy ny mpaminanin'An-
driamanitra: “Ary hitako fa indro nisy 

lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy 
hitoerany intsony. Ary nahita ny maty 

izany; ary ny maty dia notsaraina araka 
izay zavatra voasoratra teo anatin'ny 

- Apôk. 20:11,12.

Raha vantany vao nosokafana ny boky 

fanahy ny mason'i Jesôsy, dia 
tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra 
nataony hatrizay. Hitany tsara ny 
toerana izay nivilian'ny diany hiala ny 
lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasi-
nana, hitany koa ny lalana nitondran'ny 

Voaantso hiseho eo anatrehan’ny 

fanahy rehetra, voampanga ho 

lanitra. Tsy misy mpisolovava ho azy 

dia mivoaka ny didim-pitsarana 
hanameloka azy amin'ny fahafatesana 
mandrakizay.

niniany natao. Nitaiza ny heriny 

fampijaliana mafy indrindra ho azy. 

famindrampo sy ny fahamarinan'
Andriamanitra. Ny fanomezan-tsiny 
niezahany natoraka tamin'i Jehôvah dia 

ny maha-rariny ny didm-pitsarana 
mihatra aminy. «Iza no tsy hatahotra? 
Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, 

-
hoka eo anatrehanao; fa efa naharihary 

Voavaha 
izao ny olana rehetra momba ny 
fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra 
ilay ady nitarazoka naharitra ela. 
Ankehitriny dia afaka mandrakizay 
amin'ny fanatrehany sy ny fakam-
panahy ny zavaboary. Raha mbola 
voasaron'ny afo fandringanana ny tany, 
ny marina kosa mitoetra tsy manana 

manan-kery amin'ireo izay nanana 

ny fahafatesana faharoa. Afo mandevona 
ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitra, fa 

 kosa ho an'ny 

“Ary nahita lanitra vaovao sy tany 
vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra 

 
Manadio ny tany ny afo izay mandevona 
ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona 
rehetra. Tsy hisy helo mirehitra afo 
mandrakizay eo anatrehan'ny voavonjy 
hampahatsiaro ny vokatra mahatsiravi-
na avy amin'ny fahotana’'

FAMPAHATSIAHIVANA TOKANA 
IHANY

Fampahatsiahivana tokana ihany no 
hitoetra: hitondra mandrakizay ny 
holatry ny nanomboana Azy tamin'ny 

Eo amin'ny lohany noratraina, eo 
amin'ny lanivoany, eo amin'ny tanany 
aman-tongony, ireo no hany soritry ny 
asa mahatsiravina nataon'ny fahotana 

mandritra ny mandrakizay dia 

aminao no ho tonga izany; eny, ho tonga 
 - Mika 4:8. 

Tonga izao ny fotoana nandrandrain'ny 
olona masina hatramin'ny 

nanakanan'ny lelafon'ny sabatra 
mihebiheby ireo mpivady voalohany tsy 
hiditra tany Edena, dia ny fotoana «ho 
amin'ny fanavotana izay nalainy 
(Andriamanitra) ho an'ny tenany» - 
Efes. 1:14. Ny tany izay nomena ny 
olona tany am-boalohany ho fanjakany, 
kanefa natolony teo am-pelatanan'i 

mahery io ela dia ela, ankehitriny dia 

fanavotana. Tafaverina avokoa izay 
rehetra very noho ny fahotana...

«Ary ny oloko hitoetra eo amin'ny 
fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny 

taninao intsony, na ny fandravana sy ny 
fandringana ao anatin'ny faritaninao; ny 
mandanao dia hatao hoe Famonjena ary 
ny vavahadinao atao hoe Fiderana». 
«Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; 

ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. 
Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, 

amin'ny asan'ny tànany» - 

Tsy mety hisy fanaintainana ao 
amin'ny rivo-piainan'ny lanitra. Tsy hisy 
intsony ny ranomaso, tsy hisy mpande-
vina mitanjozotra, tsy hisy mariky ny 

intsony sady tsy hisy alahelo na 

taloha». 
hilaza hoe marary aho; ny olona izay 

 - Apôk. 
21:4.

VONINAHITRY NY MANDRAKIZAY

Jerosalema vaovao no renivohitry ny 
tany vaovao be voninahitra (...) Tsy hisy 

-
manitra. Tsy misy hahatsiaro vizana ka 

harerahana amin'ny fanaovana ny 

anarany. Ho tsapantsika mandrakariva ny 
famelombelomn'ny maraina ary tsy 
hanam-pahataperana izany. 
mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny 

no hanazava azy». Ny fahazavan'ny 
masoandro dia hihoaran'ny famirapirata-
na izay tsy hampanjambena, nefa 
hamirapiratra mihoatra noho ny amin'ny 
mitataovovonana.

Mahazo 
-

na amin'ny Ray sy ny Zanaka ny 
vahoakan'Andriamanitra (...) Mijery ny 
taratry ny endrik'Andriamanitra isika 
(...) Hahafantatra «toy izay nahafanta-

-
manitra tao amin'ny fanahy dia ho 
afaka hiseho amin'ny tena endriny 
marina sy mamy indrindra (...) Any 
amin'ny tany vaovao dia hibanjina ny 
hery mahagaga nahariana izao rehetra 

manavotra ny voavonjy (...) Tsy 
hanasatra ny saina na handany hery ny 

ho tratra ny zava-kendrena ambony 
indrindra, ho tanteraka ny faniriana 

anefa dia mbola hisy tendro vaovao 

hahaliana, anton-javatra vaovao 
hampiasana ny herin'ny saina sy ny 
fanahy ary ny tena. Hidanadana mba ho 

haren-tsarobidin'izao rehetra izao 
manontolo. Tsy ho voasakantsakan'ny 
fahafatesana izy ireo ka afaka hisidina 
ary tsy ho sasatra, ho any amin'izao 
tontolo izao lavitra - izao tontolo izao 
izay mangitakitaka sy malahelo raha 
nahita ny fahorian'ny olombelona sy 
nihira hiram-pifaliana raha nandre ny 
amin'ny fanahy iray voavonjy. Tsy hay 

fahendren'ireo mponina tsy lavo...

Ary arakaraka ny handrosoan'ireo 
taona tsy hanam-pahataperana dia 
hitombo hatrany ny fanambarana ny 
hasoa sy ny voninahitry ny fanambara-

Ary arakaraka ny hitomboan'ny 

ny fanajana, ny fahasambarana koa. 
Arakaraka ny hahafantaran'ny olona 
bebe kokoa ny amin'Andriamanitra no 
hampitombo ny fankalazany ny 
toetrany. Rehefa sokafan'i Jesôsy eo 

fanavotana sy izay vita tamin'ny 

voaavotra ary amim-pifaliana sy 

hanaovany hira mamy loatra amin'ny 

sy arivoarivo tsy manam-pahataperana 

no hiara-miredona hiram-piderana 
mireondreona. 

«Ary izao zavatra ary rehetra izao, na 
-

rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao 

ny voninahitra ary ny fanjakana 
mandrakizay» (Apôk. 5:13).

Mifarana hatreo ilay ady lahibe. Tsy 
misy intsony ny fahotana sy ny mpano-
ta. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. 

voary manontolo. Avy amin'Ilay 
Mpamorona izao rehetra izao no 
mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary 

amin’ny habakabaka tsy misy fetra. 

voaavotr'Andriamanitra ny haren-tsaro-
bidin'izao rehetra izao manontolo.

Hatramin'ny «atôma» kitika indrindra 
ka hatramin'izao tontolo izao lehibe 
indrindra, ny zavatra rehetra, na ny 
manan'aina na na ny tsy manan'aina dia 
samy manambara amin'ny alalan'ny 

Lahatsoratra notsongaina

tt. 719 - 739

ELLEN G. WHITE

ILAY FEO MAFY

AMPAHAFANTARO NY HAFA
Raha ianao no Andriamanitra, inona no holazainao amin'ny eto an-tany hanasana ny rehetra hiaraka aminao ho any an-danitra? 
Soraty eto ambany izany hafatra izany ka alefaso any amin'izay olona rehetra fantatrao.
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ena reraka be aho tamin'izay; ny 
toeram-piandrasana �aramanidina koa moa 
mangatsiaka sy eo ho eo ihany . Nandritra ny 

herinandro maro ny tenako no naka sary tsotra sy 
sary mihetsika manodidina ny nosy Caraibes 
mikasika asam-piangonana maro sy asan'ny 
mpiara-miangona maro. 

Nalaiko sary mihetsika tamin'izany ireo 
mpitandrina sy ireo mambra mampahafantatra 
an'izay rehetra mifanena aminy ny 
�tiavan'Andriamanitra. Nahita dokotera mitsabo 
olona marary aho ary mpianatra amin'ny sekoly 
ambony nanjary dokotera sy mpitory ny �lazantsara 
ary mpampianatra. Nahita olona mahery fo tokoa 
aho tamin'izany; olona nanana fandavan-tena tokoa, 
nanome be dia be sy nahafoy tena ho amin'ny 
fanompoana an'Andriamanitra izay tiany. Naka sary 
tanora nizara fahalalana mikasika ny handresena ny 
aretina sy ny tsy metimety ara-pahasalamana. 
Nandre feon-java-maneno sy toriteny manan-kery 
ihany koa aho ary nahita olona betsaka natao batisa. 
Fa indro tonga ny fotoana handehanana mody 
amin'izay. 

Nakimpiko ny masoko ary tsapako niala ireo 
fandaharam-potoana mavesatra nanindry ahy. Tsy 
ho ela dia afaka hakahaka aina eo ambony fandriana 
any an-trano. 

Tampotampoka teo dia hitako fa tsy nandre na iza 
na iza niresadresaka intsony aho nanodidina ahy. 
Nanjary foana tsy nisy olona teo ilay e�trano 
�andrasana feno mpandeha, ankizy sy mpiasa 
mpizara karatra fahazoa-mandeha. Fahanginana no 
nameno ny e�trano ary feo-milina nirohondrohona 
no reko any ivelany. 

Raiki-tahotra be ihany aho. Toa lasa ny 
�aramanidina tokony handehanako hody! Sao dia 
efa lasa nisidina! Resin-tory mantsy aho ka raha iny 
izaho mbola revon-torimaso (...) dia tavela aho.

Injay fa nandre feo mafy avy ao amin'ny 
fanama�sam-peo tao amin'ilay e�trano �andrasana 
tao amin'ny seranam-piaramanidina aho. 

«Azafady, azafady indrindra tompoko ô! Azafady 
indrindra ô! Ity no antso farany ho an'ny sidina 982 
ho any Miami. Iangaviana hiditra anaty 
�aramanidina daholo izao dia izao ny mpandeha 
rehetra. Raha eny am-pelatananao ny tapakila 
fahazoa-mandeha dia aoka hankeny amin'ny 
vavahady �dirana anaty �ara-manidina avy hatrany. 
Izao no antso farany ny amin'izany.»

Izaho angamba no sangany tamin'ny 
mpihazakazaka nilomay nankeny amin'ilay 
vavahady. Efa hikatona mihitsy ny varavaran'ny 
�aramanidina raha nihazakazaka mafy aho nankeo 
amin'ny mpampiditra olona ary nihiakiaka mafy 
hoe: «Andraso kely! Mbola mandeha amin'io 
�aramanidina io ihany koa aho. Ary ity an-tanako 
ity ny karatra fahazoa-mandeha! Jereo, ity ihany koa 
ny karatra fahazoana miditra ao anaty 
�aramanidina. Avelao mba hiditra! Te hitodi-doha 
hody anie aho e!».

Efa fantatrao ve fa misy feo mafy miantso izao 
ankehitriny izao mihitsy? Io feo mafy io dia miantso 
ny tsirairay maneran-tany. Feon'Andriamanitra 
manako avy eo amin'ny molotry ny anjely telo 
nirahina avy any an-danitra hanao zavatra 
anankiroa: (1) mampitandrina ny amin'ny loza ho 
avy, (2) mampahafantatra antsika izay ilaintsika 
hahazoana miara-mankany an-danitra miaraka 
amin'i Jesôsy.

Tamin'ilay indray mandeha dia nisy feo mafy 
nanaitra ahy ary nilaza tamiko hankao amin'ny 
�aramanidina avy hatrany tsy misy hataka andro. 
Misy feo mafy avy amin'Andriamanitra mandefa 
hafatra mitovitovy amin'izany ihany koa. Amin'izao 
fotoana izao indrindra dia tokony handeha isika; tsy 
ho any Miami anefa fa hanandrandra loha ho any 
an-danitra! Noho izany aoka ary hahazo antoka fa 
eo am-piambenana ary hihaino izany feo izany.

nosoratan’ i CHARLES MILLS

Tenim-pitiavana: T «Indro ny 
faharetan’ny olona 

masina, dia izay 
mitandrina ny 

didin’Andriamanitra 
sy ny finoana an’i 

Jesosy.» - 
Apôk. 14:12.

SEKOLIN'NY VAOVAO MAHAFALY
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AMPAHAFANTARO NY HAFA
Raha ohatra ka ianao no mpitandrina dia inona no hataonao 

handresena lahatra ny rehetra fa �anarana zavatra maha�naritra 

no atao ao am-piangonana? Ataovy lisitra izany ka omeo 

ny pasitoranao. Ary ataovy izay azonao atao hanampiana 

ny mpitandrina amin'ny fomba rehetra.

 sy te ho any am-piangonana ao ho'aho» hoy i  
 Justin nidongidongy nametraka ny tanany  
 roa manohana ny tratrany.

«Fa nahoana hoy rainy nanontany sady nijery ny arabe 
nanoloana azy. «Izaho'zao nihevitra fa olona tia 
�angonana izao ianao io».

«Mba te hanao zavatra hafa aho anio», ry Dada a, toy 
ny hoe: milalao baolina, na mijery sarimihetsika tena 
tiako ao amin'ny Internet. Ohatry ny mandreraka be 
izany koa ange indraindray ilay zavatra atao any 
am-piangonana e!».

«Mety misy maha-marina azy angamba, anaka, izay 
lazainao. Raha oharina amin'ny lalao baolina, sary 
mihetsika ahitana biby goavana mifampitolona dia 
mandreraka be ihany tokoa ny any am-piangonana».

Nijery sady nanao tsilian-tso�na an-drainy ilay 
tovolahikely. «Hay koa mitovy hevitra amiko i Dada!».
«‘Zany mihitsy» hoy koa rainy sady somary nitsiky 
somary hafahafa kely. Izany no antony tsy hankanesant-
sika any am-piangonana anio» . 
«Tsy ho any 'zany isika?».
«Tsy ho any isika ka!».

«ô!», nahazo aina i Justin sady nisahotaka be ihany 
niankinankina tamin'ny fehin-tseza.

Fa nanohy rainy nony avy eo nanao hoe: «Handeha 
isika anaka ho eo amin'ny toerana hianarantsika ho toy 
ny anjely. An'isan'ny zava-dehibe amin'izany, hianatra 
isika ny amin'ny hoe ahoana no hampijanonana ny ady, 
ahoana no hahatonga ny namana ho salama kokoa, 
ahoana no hitondrana bebe kokoa ny �tiavana ho ao 
an-tokantrano.»

Dia samy nangina tsy nisy niteny aloha izy mianaka 
nandritra ny fotoana lava ihany. Avy eo dia nanontany 
ilay tovolahy kely nanao hoe: «Dia iza ry dada no 
hampianatra ahy an'izany rehetra izany?»
«Andriamanitra, anaka», hoy rainy.

Sady somary niketrona kely ilaikely, avy eo, no 
nanontany hoe: «Ahoana no ahafantaranao fa 
Andriamanitra no hanao an'izany rehetra izany?»
Dia nanainga soroka rainy ka nanao hoe: «Satria 
Andriamanitra niteny fa Izy tokoa no hanao izany. Hoy 
izy mantsy hoe: «Ary hoy Izy taminy: Mandehana any 
amin’izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny �lazant-
sara amin’ny olombelona rehetra.» - Mar. 16:15.
«Moa ve heverinao fa asain’Andriamanitra manao izany 
andraikitra izany isika nefa tsy ampianariny hanao 
an'izany? Mila �ofanana sy fahalalana izany anaka. Mila 
mianatra ihany koa. Mila hoe mirotsaka indray 
mandeha na indroa isan-kerinandro ianao manao 
zavatra manokana - zavatra izay hampianatra anao hoe 
ahoana no hahatonga anao ho anjely be �tiavana ho 
an'izao tontolo izao. Dia izany tokoa-».
Indro fa nentin'ilay raim-pianakaviana ny �ara ary tody 
teo amin'ny toerana �antsonana feno �arakodia ary 
feno endrika mitsikitsiky.

«Ao am-piangonana izany no hanaovana ilay 
�ofanana sy �anarana» hoy Justin sady nitsikitsiky kely 
no menamenatra ihany koa satria efa eo an-tokotanim-
piangonana rahateo ry zareo.

Hoy ihany rainy: «Taloha dia �toerana masina sy 
tempoly no nanaovana fotoam-pivavahana. Fa 
ankehitriny kosa dia �angonana no anaovantsika izany. 
Fa ny zava-kendrena amin'izany dia mitovy ihany: dia 
ny hianarana hoe ahoana no hanambaràna ny vaovao 
mahafalin'ny �tiavan'Andriamanitra amin'ny olona 
tsirairay» .

Dia niara-nizotra nankao am-piangonana izy 
mianaka.

T 
Alahady

Tenim-pitiavana: 

«Ary hitako fa, indro, 
nisy anjely iray koa 

nanidina teo 
afovoan’ny lanitra, 

nanana filazantsara 
mandrakizay 

hotorina amin’izay 
monina ambonin’ny 

tany sy amin’ny 
firenena sy ny 

fokom-pirenena sy ny 
samy hafa fiteny ary 
ny olona rehetra» - 

Apôk. 14:6.
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 taona dia hiverina indray eto  

-
nana mahatahotra sy manetriketrika Izy 
sady mibaiko ny ratsy fanahy maty 
hitsangana mba handray ny anjarany. 

amin'ny ranomasina. (...)

Midina eo amin'ny tendrombohitra 

an-danitra Jerosalema Vaovao, izay sady 
kanto no mamirapiratra, dia hipetraka 
eo amin'ny toerana efa nodiovina sady 
voaomana handray azy, ka hiditra ao 

amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. 
Manomana ny ady mafy farany 
ahazoana ny fahefana fara tampony izao 

ny heriny ka voasakana tsy hanao ny 
asa famitahana ny andrianan'ny haizina, 
dia oriory izy sady kivy, nefa kosa rehefa 
mitsangana amin'ny maty ny ratsy 
fanahy ka hitany ireto vahoaka marobe 
miandany aminy, dia velona indray ny 
fanantenany, ka tapa-kevitra izy fa tsy 
hitsoaka amin'ity ady goavana ity. 

ny olom-bery rehetra ka amin'ny 
alalan'ireo no hilofosany hanatanteraka 
ny tetik'ady novolavolainy (...)

Ao amin'ireo vahoaka marobe ireo dia 
misy olona avy amin'ilay taranaka ela 

olona avo ranjanana sy ngezalahy 
ara-tsaina (...) Ao ireo mpanjaka sy 

maro, olona be herim-po izay tsy mbola 
resy an'ady na oviana na oviana, feno 
rehareha, be hambom-po ka nihorohoro 
ny fanjakana rehefa mby akaiky izy (...)

ary avy eo dia amin'ireo mpanjaka sy 

Amin'ny farany dia omena ny baiko 
handroso, ka indreo vahoaka marobe 
tsy hita isa no mihetsika (...) Mandroso 
amim-pilaminana toy ny famindran'ny 
miaramila ireo laharana mifanizina 
mamakivaky ny tany mitriatriatra sy 

-
driamanitra. Noho ny baikon'i Jesôsy dia 
akatona ny vavahadin'i Jerosalema 

hamely azy.

KRISTY SATROHANA SATRO-
BONINAHITRA NO MAMOAKA NY 
DIDIM-PITSARANA

Miseho indray ho hitan'ireo fahavalo-

-
nana avo sy manerinerina mitoetra 
amin'ny fototra volamena mamirapira-

mipetraka ny Zanak'Andriamanitra ary 
manodidina Azy ny vahoaky ny 
fanjakany (...) Eo anatrehan'ny 
mponin'ny tany sy ny lanitra tafavory 
no atao ny fanatrohana satro-boninahi-
tra fara tampony ny Zanak'Andriamani-
tra. Amin'izay rehefa mandray ny 

indrindra maha-Mpanjakan'ny 
mpanjaka Azy Izy dia mamoaka ny 
didim-pitsarana amin'ireo mpikomy 

mampihatra fanamelohana amin'izay 

vahoakany. Hoy ny mpaminanin'An-
driamanitra: “Ary hitako fa indro nisy 

lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy 
hitoerany intsony. Ary nahita ny maty 

izany; ary ny maty dia notsaraina araka 
izay zavatra voasoratra teo anatin'ny 

- Apôk. 20:11,12.

Raha vantany vao nosokafana ny boky 

fanahy ny mason'i Jesôsy, dia 
tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra 
nataony hatrizay. Hitany tsara ny 
toerana izay nivilian'ny diany hiala ny 
lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasi-
nana, hitany koa ny lalana nitondran'ny 

Voaantso hiseho eo anatrehan’ny 

fanahy rehetra, voampanga ho 

lanitra. Tsy misy mpisolovava ho azy 

dia mivoaka ny didim-pitsarana 
hanameloka azy amin'ny fahafatesana 
mandrakizay.

niniany natao. Nitaiza ny heriny 

fampijaliana mafy indrindra ho azy. 

famindrampo sy ny fahamarinan'
Andriamanitra. Ny fanomezan-tsiny 
niezahany natoraka tamin'i Jehôvah dia 

ny maha-rariny ny didm-pitsarana 
mihatra aminy. «Iza no tsy hatahotra? 
Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, 

-
hoka eo anatrehanao; fa efa naharihary 

Voavaha 
izao ny olana rehetra momba ny 
fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra 
ilay ady nitarazoka naharitra ela. 
Ankehitriny dia afaka mandrakizay 
amin'ny fanatrehany sy ny fakam-
panahy ny zavaboary. Raha mbola 
voasaron'ny afo fandringanana ny tany, 
ny marina kosa mitoetra tsy manana 

manan-kery amin'ireo izay nanana 

ny fahafatesana faharoa. Afo mandevona 
ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitra, fa 

 kosa ho an'ny 

“Ary nahita lanitra vaovao sy tany 
vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra 

 
Manadio ny tany ny afo izay mandevona 
ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona 
rehetra. Tsy hisy helo mirehitra afo 
mandrakizay eo anatrehan'ny voavonjy 
hampahatsiaro ny vokatra mahatsiravi-
na avy amin'ny fahotana’'

FAMPAHATSIAHIVANA TOKANA 
IHANY

Fampahatsiahivana tokana ihany no 
hitoetra: hitondra mandrakizay ny 
holatry ny nanomboana Azy tamin'ny 

Eo amin'ny lohany noratraina, eo 
amin'ny lanivoany, eo amin'ny tanany 
aman-tongony, ireo no hany soritry ny 
asa mahatsiravina nataon'ny fahotana 

mandritra ny mandrakizay dia 

aminao no ho tonga izany; eny, ho tonga 
 - Mika 4:8. 

Tonga izao ny fotoana nandrandrain'ny 
olona masina hatramin'ny 

nanakanan'ny lelafon'ny sabatra 
mihebiheby ireo mpivady voalohany tsy 
hiditra tany Edena, dia ny fotoana «ho 
amin'ny fanavotana izay nalainy 
(Andriamanitra) ho an'ny tenany» - 
Efes. 1:14. Ny tany izay nomena ny 
olona tany am-boalohany ho fanjakany, 
kanefa natolony teo am-pelatanan'i 

mahery io ela dia ela, ankehitriny dia 

fanavotana. Tafaverina avokoa izay 
rehetra very noho ny fahotana...

«Ary ny oloko hitoetra eo amin'ny 
fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny 

taninao intsony, na ny fandravana sy ny 
fandringana ao anatin'ny faritaninao; ny 
mandanao dia hatao hoe Famonjena ary 
ny vavahadinao atao hoe Fiderana». 
«Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; 

ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. 
Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, 

amin'ny asan'ny tànany» - 

Tsy mety hisy fanaintainana ao 
amin'ny rivo-piainan'ny lanitra. Tsy hisy 
intsony ny ranomaso, tsy hisy mpande-
vina mitanjozotra, tsy hisy mariky ny 

intsony sady tsy hisy alahelo na 

taloha». 
hilaza hoe marary aho; ny olona izay 

 - Apôk. 
21:4.

VONINAHITRY NY MANDRAKIZAY

Jerosalema vaovao no renivohitry ny 
tany vaovao be voninahitra (...) Tsy hisy 

-
manitra. Tsy misy hahatsiaro vizana ka 

harerahana amin'ny fanaovana ny 

anarany. Ho tsapantsika mandrakariva ny 
famelombelomn'ny maraina ary tsy 
hanam-pahataperana izany. 
mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny 

no hanazava azy». Ny fahazavan'ny 
masoandro dia hihoaran'ny famirapirata-
na izay tsy hampanjambena, nefa 
hamirapiratra mihoatra noho ny amin'ny 
mitataovovonana.

Mahazo 
-

na amin'ny Ray sy ny Zanaka ny 
vahoakan'Andriamanitra (...) Mijery ny 
taratry ny endrik'Andriamanitra isika 
(...) Hahafantatra «toy izay nahafanta-

-
manitra tao amin'ny fanahy dia ho 
afaka hiseho amin'ny tena endriny 
marina sy mamy indrindra (...) Any 
amin'ny tany vaovao dia hibanjina ny 
hery mahagaga nahariana izao rehetra 

manavotra ny voavonjy (...) Tsy 
hanasatra ny saina na handany hery ny 

ho tratra ny zava-kendrena ambony 
indrindra, ho tanteraka ny faniriana 

anefa dia mbola hisy tendro vaovao 

hahaliana, anton-javatra vaovao 
hampiasana ny herin'ny saina sy ny 
fanahy ary ny tena. Hidanadana mba ho 

haren-tsarobidin'izao rehetra izao 
manontolo. Tsy ho voasakantsakan'ny 
fahafatesana izy ireo ka afaka hisidina 
ary tsy ho sasatra, ho any amin'izao 
tontolo izao lavitra - izao tontolo izao 
izay mangitakitaka sy malahelo raha 
nahita ny fahorian'ny olombelona sy 
nihira hiram-pifaliana raha nandre ny 
amin'ny fanahy iray voavonjy. Tsy hay 

fahendren'ireo mponina tsy lavo...

Ary arakaraka ny handrosoan'ireo 
taona tsy hanam-pahataperana dia 
hitombo hatrany ny fanambarana ny 
hasoa sy ny voninahitry ny fanambara-

Ary arakaraka ny hitomboan'ny 

ny fanajana, ny fahasambarana koa. 
Arakaraka ny hahafantaran'ny olona 
bebe kokoa ny amin'Andriamanitra no 
hampitombo ny fankalazany ny 
toetrany. Rehefa sokafan'i Jesôsy eo 

fanavotana sy izay vita tamin'ny 

voaavotra ary amim-pifaliana sy 

hanaovany hira mamy loatra amin'ny 

sy arivoarivo tsy manam-pahataperana 

no hiara-miredona hiram-piderana 
mireondreona. 

«Ary izao zavatra ary rehetra izao, na 
-

rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao 

ny voninahitra ary ny fanjakana 
mandrakizay» (Apôk. 5:13).

Mifarana hatreo ilay ady lahibe. Tsy 
misy intsony ny fahotana sy ny mpano-
ta. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. 

voary manontolo. Avy amin'Ilay 
Mpamorona izao rehetra izao no 
mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary 

amin’ny habakabaka tsy misy fetra. 

voaavotr'Andriamanitra ny haren-tsaro-
bidin'izao rehetra izao manontolo.

Hatramin'ny «atôma» kitika indrindra 
ka hatramin'izao tontolo izao lehibe 
indrindra, ny zavatra rehetra, na ny 
manan'aina na na ny tsy manan'aina dia 
samy manambara amin'ny alalan'ny 

A
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Raha mijery ny hifaranan'ny ota ianao, 
misy zavatra mampatahotra anao ve? Inona 
ohatra?

2.  Inona no hevitry ny hoe i Jesôsy 
mitondra ny holatry ny nanomboana Azy 
mandritra ny mandrakizay?

3.  Ho anao inona no anjara tsara indrindra 
tovozina amin'ny hoe miara-mandeha 
amin'Andriamanitra?

 taona dia hiverina indray eto  

-
nana mahatahotra sy manetriketrika Izy 
sady mibaiko ny ratsy fanahy maty 
hitsangana mba handray ny anjarany. 

amin'ny ranomasina. (...)

Midina eo amin'ny tendrombohitra 

an-danitra Jerosalema Vaovao, izay sady 
kanto no mamirapiratra, dia hipetraka 
eo amin'ny toerana efa nodiovina sady 
voaomana handray azy, ka hiditra ao 

amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. 
Manomana ny ady mafy farany 
ahazoana ny fahefana fara tampony izao 

ny heriny ka voasakana tsy hanao ny 
asa famitahana ny andrianan'ny haizina, 
dia oriory izy sady kivy, nefa kosa rehefa 
mitsangana amin'ny maty ny ratsy 
fanahy ka hitany ireto vahoaka marobe 
miandany aminy, dia velona indray ny 
fanantenany, ka tapa-kevitra izy fa tsy 
hitsoaka amin'ity ady goavana ity. 

ny olom-bery rehetra ka amin'ny 
alalan'ireo no hilofosany hanatanteraka 
ny tetik'ady novolavolainy (...)

Ao amin'ireo vahoaka marobe ireo dia 
misy olona avy amin'ilay taranaka ela 

olona avo ranjanana sy ngezalahy 
ara-tsaina (...) Ao ireo mpanjaka sy 

maro, olona be herim-po izay tsy mbola 
resy an'ady na oviana na oviana, feno 
rehareha, be hambom-po ka nihorohoro 
ny fanjakana rehefa mby akaiky izy (...)

ary avy eo dia amin'ireo mpanjaka sy 

Amin'ny farany dia omena ny baiko 
handroso, ka indreo vahoaka marobe 
tsy hita isa no mihetsika (...) Mandroso 
amim-pilaminana toy ny famindran'ny 
miaramila ireo laharana mifanizina 
mamakivaky ny tany mitriatriatra sy 

-
driamanitra. Noho ny baikon'i Jesôsy dia 
akatona ny vavahadin'i Jerosalema 

hamely azy.

KRISTY SATROHANA SATRO-
BONINAHITRA NO MAMOAKA NY 
DIDIM-PITSARANA

Miseho indray ho hitan'ireo fahavalo-

-
nana avo sy manerinerina mitoetra 
amin'ny fototra volamena mamirapira-

mipetraka ny Zanak'Andriamanitra ary 
manodidina Azy ny vahoaky ny 
fanjakany (...) Eo anatrehan'ny 
mponin'ny tany sy ny lanitra tafavory 
no atao ny fanatrohana satro-boninahi-
tra fara tampony ny Zanak'Andriamani-
tra. Amin'izay rehefa mandray ny 

indrindra maha-Mpanjakan'ny 
mpanjaka Azy Izy dia mamoaka ny 
didim-pitsarana amin'ireo mpikomy 

mampihatra fanamelohana amin'izay 

vahoakany. Hoy ny mpaminanin'An-
driamanitra: “Ary hitako fa indro nisy 

lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy 
hitoerany intsony. Ary nahita ny maty 

izany; ary ny maty dia notsaraina araka 
izay zavatra voasoratra teo anatin'ny 

- Apôk. 20:11,12.

Raha vantany vao nosokafana ny boky 

fanahy ny mason'i Jesôsy, dia 
tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra 
nataony hatrizay. Hitany tsara ny 
toerana izay nivilian'ny diany hiala ny 
lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasi-
nana, hitany koa ny lalana nitondran'ny 

Voaantso hiseho eo anatrehan’ny 

fanahy rehetra, voampanga ho 

lanitra. Tsy misy mpisolovava ho azy 

dia mivoaka ny didim-pitsarana 
hanameloka azy amin'ny fahafatesana 
mandrakizay.

niniany natao. Nitaiza ny heriny 

fampijaliana mafy indrindra ho azy. 

famindrampo sy ny fahamarinan'
Andriamanitra. Ny fanomezan-tsiny 
niezahany natoraka tamin'i Jehôvah dia 

ny maha-rariny ny didm-pitsarana 
mihatra aminy. «Iza no tsy hatahotra? 
Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, 

-
hoka eo anatrehanao; fa efa naharihary 

Voavaha 
izao ny olana rehetra momba ny 
fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra 
ilay ady nitarazoka naharitra ela. 
Ankehitriny dia afaka mandrakizay 
amin'ny fanatrehany sy ny fakam-
panahy ny zavaboary. Raha mbola 
voasaron'ny afo fandringanana ny tany, 
ny marina kosa mitoetra tsy manana 

manan-kery amin'ireo izay nanana 

ny fahafatesana faharoa. Afo mandevona 
ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitra, fa 

 kosa ho an'ny 

“Ary nahita lanitra vaovao sy tany 
vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra 

 
Manadio ny tany ny afo izay mandevona 
ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona 
rehetra. Tsy hisy helo mirehitra afo 
mandrakizay eo anatrehan'ny voavonjy 
hampahatsiaro ny vokatra mahatsiravi-
na avy amin'ny fahotana’'

FAMPAHATSIAHIVANA TOKANA 
IHANY

Fampahatsiahivana tokana ihany no 
hitoetra: hitondra mandrakizay ny 
holatry ny nanomboana Azy tamin'ny 

Eo amin'ny lohany noratraina, eo 
amin'ny lanivoany, eo amin'ny tanany 
aman-tongony, ireo no hany soritry ny 
asa mahatsiravina nataon'ny fahotana 

mandritra ny mandrakizay dia 

aminao no ho tonga izany; eny, ho tonga 
 - Mika 4:8. 

Tonga izao ny fotoana nandrandrain'ny 
olona masina hatramin'ny 

nanakanan'ny lelafon'ny sabatra 
mihebiheby ireo mpivady voalohany tsy 
hiditra tany Edena, dia ny fotoana «ho 
amin'ny fanavotana izay nalainy 
(Andriamanitra) ho an'ny tenany» - 
Efes. 1:14. Ny tany izay nomena ny 
olona tany am-boalohany ho fanjakany, 
kanefa natolony teo am-pelatanan'i 

mahery io ela dia ela, ankehitriny dia 

fanavotana. Tafaverina avokoa izay 
rehetra very noho ny fahotana...

«Ary ny oloko hitoetra eo amin'ny 
fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny 

taninao intsony, na ny fandravana sy ny 
fandringana ao anatin'ny faritaninao; ny 
mandanao dia hatao hoe Famonjena ary 
ny vavahadinao atao hoe Fiderana». 
«Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; 

ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. 
Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, 

amin'ny asan'ny tànany» - 

Tsy mety hisy fanaintainana ao 
amin'ny rivo-piainan'ny lanitra. Tsy hisy 
intsony ny ranomaso, tsy hisy mpande-
vina mitanjozotra, tsy hisy mariky ny 

intsony sady tsy hisy alahelo na 

taloha». 
hilaza hoe marary aho; ny olona izay 

 - Apôk. 
21:4.

VONINAHITRY NY MANDRAKIZAY

Jerosalema vaovao no renivohitry ny 
tany vaovao be voninahitra (...) Tsy hisy 

-
manitra. Tsy misy hahatsiaro vizana ka 

harerahana amin'ny fanaovana ny 

anarany. Ho tsapantsika mandrakariva ny 
famelombelomn'ny maraina ary tsy 
hanam-pahataperana izany. 
mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny 

no hanazava azy». Ny fahazavan'ny 
masoandro dia hihoaran'ny famirapirata-
na izay tsy hampanjambena, nefa 
hamirapiratra mihoatra noho ny amin'ny 
mitataovovonana.

Mahazo 
-

na amin'ny Ray sy ny Zanaka ny 
vahoakan'Andriamanitra (...) Mijery ny 
taratry ny endrik'Andriamanitra isika 
(...) Hahafantatra «toy izay nahafanta-

-
manitra tao amin'ny fanahy dia ho 
afaka hiseho amin'ny tena endriny 
marina sy mamy indrindra (...) Any 
amin'ny tany vaovao dia hibanjina ny 
hery mahagaga nahariana izao rehetra 

manavotra ny voavonjy (...) Tsy 
hanasatra ny saina na handany hery ny 

ho tratra ny zava-kendrena ambony 
indrindra, ho tanteraka ny faniriana 

anefa dia mbola hisy tendro vaovao 

hahaliana, anton-javatra vaovao 
hampiasana ny herin'ny saina sy ny 
fanahy ary ny tena. Hidanadana mba ho 

haren-tsarobidin'izao rehetra izao 
manontolo. Tsy ho voasakantsakan'ny 
fahafatesana izy ireo ka afaka hisidina 
ary tsy ho sasatra, ho any amin'izao 
tontolo izao lavitra - izao tontolo izao 
izay mangitakitaka sy malahelo raha 
nahita ny fahorian'ny olombelona sy 
nihira hiram-pifaliana raha nandre ny 
amin'ny fanahy iray voavonjy. Tsy hay 

fahendren'ireo mponina tsy lavo...

Ary arakaraka ny handrosoan'ireo 
taona tsy hanam-pahataperana dia 
hitombo hatrany ny fanambarana ny 
hasoa sy ny voninahitry ny fanambara-

Ary arakaraka ny hitomboan'ny 

ny fanajana, ny fahasambarana koa. 
Arakaraka ny hahafantaran'ny olona 
bebe kokoa ny amin'Andriamanitra no 
hampitombo ny fankalazany ny 
toetrany. Rehefa sokafan'i Jesôsy eo 

fanavotana sy izay vita tamin'ny 

voaavotra ary amim-pifaliana sy 

hanaovany hira mamy loatra amin'ny 

sy arivoarivo tsy manam-pahataperana 

no hiara-miredona hiram-piderana 
mireondreona. 

«Ary izao zavatra ary rehetra izao, na 
-

rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao 

ny voninahitra ary ny fanjakana 
mandrakizay» (Apôk. 5:13).

Mifarana hatreo ilay ady lahibe. Tsy 
misy intsony ny fahotana sy ny mpano-
ta. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. 

voary manontolo. Avy amin'Ilay 
Mpamorona izao rehetra izao no 
mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary 

amin’ny habakabaka tsy misy fetra. 

voaavotr'Andriamanitra ny haren-tsaro-
bidin'izao rehetra izao manontolo.

Hatramin'ny «atôma» kitika indrindra 
ka hatramin'izao tontolo izao lehibe 
indrindra, ny zavatra rehetra, na ny 
manan'aina na na ny tsy manan'aina dia 
samy manambara amin'ny alalan'ny 

Lahatsoratra notsongaina
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ELLEN G. WHITE

ILAY FEO MAFY

AMPAHAFANTARO NY HAFA
Raha ianao no Andriamanitra, inona no holazainao amin'ny eto an-tany hanasana ny rehetra hiaraka aminao ho any an-danitra? 
Soraty eto ambany izany hafatra izany ka alefaso any amin'izay olona rehetra fantatrao.
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ena reraka be aho tamin'izay; ny 
toeram-piandrasana �aramanidina koa moa 
mangatsiaka sy eo ho eo ihany . Nandritra ny 

herinandro maro ny tenako no naka sary tsotra sy 
sary mihetsika manodidina ny nosy Caraibes 
mikasika asam-piangonana maro sy asan'ny 
mpiara-miangona maro. 

Nalaiko sary mihetsika tamin'izany ireo 
mpitandrina sy ireo mambra mampahafantatra 
an'izay rehetra mifanena aminy ny 
�tiavan'Andriamanitra. Nahita dokotera mitsabo 
olona marary aho ary mpianatra amin'ny sekoly 
ambony nanjary dokotera sy mpitory ny �lazantsara 
ary mpampianatra. Nahita olona mahery fo tokoa 
aho tamin'izany; olona nanana fandavan-tena tokoa, 
nanome be dia be sy nahafoy tena ho amin'ny 
fanompoana an'Andriamanitra izay tiany. Naka sary 
tanora nizara fahalalana mikasika ny handresena ny 
aretina sy ny tsy metimety ara-pahasalamana. 
Nandre feon-java-maneno sy toriteny manan-kery 
ihany koa aho ary nahita olona betsaka natao batisa. 
Fa indro tonga ny fotoana handehanana mody 
amin'izay. 

Nakimpiko ny masoko ary tsapako niala ireo 
fandaharam-potoana mavesatra nanindry ahy. Tsy 
ho ela dia afaka hakahaka aina eo ambony fandriana 
any an-trano. 

Tampotampoka teo dia hitako fa tsy nandre na iza 
na iza niresadresaka intsony aho nanodidina ahy. 
Nanjary foana tsy nisy olona teo ilay e�trano 
�andrasana feno mpandeha, ankizy sy mpiasa 
mpizara karatra fahazoa-mandeha. Fahanginana no 
nameno ny e�trano ary feo-milina nirohondrohona 
no reko any ivelany. 

Raiki-tahotra be ihany aho. Toa lasa ny 
�aramanidina tokony handehanako hody! Sao dia 
efa lasa nisidina! Resin-tory mantsy aho ka raha iny 
izaho mbola revon-torimaso (...) dia tavela aho.

Injay fa nandre feo mafy avy ao amin'ny 
fanama�sam-peo tao amin'ilay e�trano �andrasana 
tao amin'ny seranam-piaramanidina aho. 

«Azafady, azafady indrindra tompoko ô! Azafady 
indrindra ô! Ity no antso farany ho an'ny sidina 982 
ho any Miami. Iangaviana hiditra anaty 
�aramanidina daholo izao dia izao ny mpandeha 
rehetra. Raha eny am-pelatananao ny tapakila 
fahazoa-mandeha dia aoka hankeny amin'ny 
vavahady �dirana anaty �ara-manidina avy hatrany. 
Izao no antso farany ny amin'izany.»

Izaho angamba no sangany tamin'ny 
mpihazakazaka nilomay nankeny amin'ilay 
vavahady. Efa hikatona mihitsy ny varavaran'ny 
�aramanidina raha nihazakazaka mafy aho nankeo 
amin'ny mpampiditra olona ary nihiakiaka mafy 
hoe: «Andraso kely! Mbola mandeha amin'io 
�aramanidina io ihany koa aho. Ary ity an-tanako 
ity ny karatra fahazoa-mandeha! Jereo, ity ihany koa 
ny karatra fahazoana miditra ao anaty 
�aramanidina. Avelao mba hiditra! Te hitodi-doha 
hody anie aho e!».

Efa fantatrao ve fa misy feo mafy miantso izao 
ankehitriny izao mihitsy? Io feo mafy io dia miantso 
ny tsirairay maneran-tany. Feon'Andriamanitra 
manako avy eo amin'ny molotry ny anjely telo 
nirahina avy any an-danitra hanao zavatra 
anankiroa: (1) mampitandrina ny amin'ny loza ho 
avy, (2) mampahafantatra antsika izay ilaintsika 
hahazoana miara-mankany an-danitra miaraka 
amin'i Jesôsy.

Tamin'ilay indray mandeha dia nisy feo mafy 
nanaitra ahy ary nilaza tamiko hankao amin'ny 
�aramanidina avy hatrany tsy misy hataka andro. 
Misy feo mafy avy amin'Andriamanitra mandefa 
hafatra mitovitovy amin'izany ihany koa. Amin'izao 
fotoana izao indrindra dia tokony handeha isika; tsy 
ho any Miami anefa fa hanandrandra loha ho any 
an-danitra! Noho izany aoka ary hahazo antoka fa 
eo am-piambenana ary hihaino izany feo izany.

nosoratan’ i CHARLES MILLS

Tenim-pitiavana: T «Indro ny 
faharetan’ny olona 

masina, dia izay 
mitandrina ny 

didin’Andriamanitra 
sy ny finoana an’i 

Jesosy.» - 
Apôk. 14:12.

SEKOLIN'NY VAOVAO MAHAFALY
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AMPAHAFANTARO NY HAFA
Raha ohatra ka ianao no mpitandrina dia inona no hataonao 

handresena lahatra ny rehetra fa �anarana zavatra maha�naritra 

no atao ao am-piangonana? Ataovy lisitra izany ka omeo 

ny pasitoranao. Ary ataovy izay azonao atao hanampiana 

ny mpitandrina amin'ny fomba rehetra.

 sy te ho any am-piangonana ao ho'aho» hoy i  
 Justin nidongidongy nametraka ny tanany  
 roa manohana ny tratrany.

«Fa nahoana hoy rainy nanontany sady nijery ny arabe 
nanoloana azy. «Izaho'zao nihevitra fa olona tia 
�angonana izao ianao io».

«Mba te hanao zavatra hafa aho anio», ry Dada a, toy 
ny hoe: milalao baolina, na mijery sarimihetsika tena 
tiako ao amin'ny Internet. Ohatry ny mandreraka be 
izany koa ange indraindray ilay zavatra atao any 
am-piangonana e!».

«Mety misy maha-marina azy angamba, anaka, izay 
lazainao. Raha oharina amin'ny lalao baolina, sary 
mihetsika ahitana biby goavana mifampitolona dia 
mandreraka be ihany tokoa ny any am-piangonana».

Nijery sady nanao tsilian-tso�na an-drainy ilay 
tovolahikely. «Hay koa mitovy hevitra amiko i Dada!».
«‘Zany mihitsy» hoy koa rainy sady somary nitsiky 
somary hafahafa kely. Izany no antony tsy hankanesant-
sika any am-piangonana anio» . 
«Tsy ho any 'zany isika?».
«Tsy ho any isika ka!».

«ô!», nahazo aina i Justin sady nisahotaka be ihany 
niankinankina tamin'ny fehin-tseza.

Fa nanohy rainy nony avy eo nanao hoe: «Handeha 
isika anaka ho eo amin'ny toerana hianarantsika ho toy 
ny anjely. An'isan'ny zava-dehibe amin'izany, hianatra 
isika ny amin'ny hoe ahoana no hampijanonana ny ady, 
ahoana no hahatonga ny namana ho salama kokoa, 
ahoana no hitondrana bebe kokoa ny �tiavana ho ao 
an-tokantrano.»

Dia samy nangina tsy nisy niteny aloha izy mianaka 
nandritra ny fotoana lava ihany. Avy eo dia nanontany 
ilay tovolahy kely nanao hoe: «Dia iza ry dada no 
hampianatra ahy an'izany rehetra izany?»
«Andriamanitra, anaka», hoy rainy.

Sady somary niketrona kely ilaikely, avy eo, no 
nanontany hoe: «Ahoana no ahafantaranao fa 
Andriamanitra no hanao an'izany rehetra izany?»
Dia nanainga soroka rainy ka nanao hoe: «Satria 
Andriamanitra niteny fa Izy tokoa no hanao izany. Hoy 
izy mantsy hoe: «Ary hoy Izy taminy: Mandehana any 
amin’izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny �lazant-
sara amin’ny olombelona rehetra.» - Mar. 16:15.
«Moa ve heverinao fa asain’Andriamanitra manao izany 
andraikitra izany isika nefa tsy ampianariny hanao 
an'izany? Mila �ofanana sy fahalalana izany anaka. Mila 
mianatra ihany koa. Mila hoe mirotsaka indray 
mandeha na indroa isan-kerinandro ianao manao 
zavatra manokana - zavatra izay hampianatra anao hoe 
ahoana no hahatonga anao ho anjely be �tiavana ho 
an'izao tontolo izao. Dia izany tokoa-».
Indro fa nentin'ilay raim-pianakaviana ny �ara ary tody 
teo amin'ny toerana �antsonana feno �arakodia ary 
feno endrika mitsikitsiky.

«Ao am-piangonana izany no hanaovana ilay 
�ofanana sy �anarana» hoy Justin sady nitsikitsiky kely 
no menamenatra ihany koa satria efa eo an-tokotanim-
piangonana rahateo ry zareo.

Hoy ihany rainy: «Taloha dia �toerana masina sy 
tempoly no nanaovana fotoam-pivavahana. Fa 
ankehitriny kosa dia �angonana no anaovantsika izany. 
Fa ny zava-kendrena amin'izany dia mitovy ihany: dia 
ny hianarana hoe ahoana no hanambaràna ny vaovao 
mahafalin'ny �tiavan'Andriamanitra amin'ny olona 
tsirairay» .

Dia niara-nizotra nankao am-piangonana izy 
mianaka.

T 
Alahady

Tenim-pitiavana: 

«Ary hitako fa, indro, 
nisy anjely iray koa 

nanidina teo 
afovoan’ny lanitra, 

nanana filazantsara 
mandrakizay 

hotorina amin’izay 
monina ambonin’ny 

tany sy amin’ny 
firenena sy ny 

fokom-pirenena sy ny 
samy hafa fiteny ary 
ny olona rehetra» - 

Apôk. 14:6.

MANAO IZAY IOMANANA FATRATRA

Manorata zavatra dimy hahatonga anao ho famantarana amim-

pifaliana hitan'ny namanao sy ny manodidina fa ho avy tsy ho ela 

i Jesôsy. Manorata hira manambara ny hafalianao.

 alifaly aok'izany erỳ i Lisa izay 10 taona. «Efa  
 tamy any ve izy?» hoy ny reniny taminy avy  
 eo am-baravarankely sady mitazona voaroy 
nopotsehina natao mofo mbola mafana dia mafana avy 
ao anaty lafaoro. « Itony karazana mofo itony mantsy no 
tena tiany, fantatrao tsara».

«Fantatro ka!» hoy i Lisa sady nitsikitsiky. «Sady tiany 
ihany koa anie ny paoma atao mofo sy ny voatango ary 
ny vary avy any Espaina e!».

Napetraky ny reniny teo ambony takela-kazo ary efa 
ao anaty lovia fampangatsiatsiahana azy ilay mofo 
mafana no sady namonjy nipetraka teo anilan'ny 
varavarana mitanilanila izy ary naneho fa vizambizana. 
«Nalahelo fatratra ny zokinao vavy mihitsy izao ianao 
anaka, moa tsy izany? hoy indray ny reniny tamin'i Lisa.
Dia namaly i Lisa sady nanondrika ny lohany ka nanao 
hoe:»Efa nitety tany maha�naritra be maro izao ny 
sambon-dry Lisa ô!» sady nientanentana erỳ izy. «Isaky 
ny mihetsika angamba m....m.... m.....» .
Mijanona dia miakatra an-tanety foana ry zareo» hoy 
reniny nitsatsaingoka koa etsy. «Ieee, izany mihitsy», 
hoy i Lisa. Isaky ny mihetsika dia mizaha tany ry zareo 
ary mitondra azy amin'ny tany mbola tsy fahita ilay 

sambo. Izany hoe tany hafakely, be zava-mia�na, ary 
hafa noho ny hafa. Hitako eto» hoy i Lisa somary 
lasalasam-borona.  «Tsy mbola nandeha tany amin'ny 
tany mbola tsy dia fahita �ry mihitsy aho raha tsy hoe 
atao anisan'izany angaha ny e�trano fandrian'i Daryl».

Dia toran'ny hehy reniny. «Izaho aza izao nihevitra 
hoe efa nodiodioviny fatratra ny e�tranony satria ho avy 
i Saraha. Ary ny trano manontolo aza izao dia madio 
ohatra ny tsy teha�n-dalitra». Indro fa nitsiky i Lisa. 
«Raha mbola misy zavatra tsara azo atao dia mbola atao 
ihany ho �tsenana an'i Saraha. Satria tiako ho azoazony 
tsara ny ainy rehefa tonga atao an-trano indray izy». 
Nisento tokana ihany ny reniny.» Tiako tokoa raha 
miomana mafy ny olona hitsena Ilay anankiray ho avy 
tsy ho ela». «Fa iza no ho avy ry Neny?» hoy i Lisa sady 
niketrona.

«Jesôsy», hoy ny reniny nanamafy. Nilaza tamin'ny 
mpianany Jesôsy fa alohan'ny hiaviany indray dia hisy 
zava-doza hiseho etỳ an-tany. Izany no nahatonga an'i 
Saraha hiondrana an-tsambo. Miezaka izy mba 
hampahafantatra an'izao tontolo izao fa misy �adanana 
azo antenaina na dia izany aza». «A! Izany tokoa» hoy i 
Lisa. «Ny zava-doza hiseho dia famantarana nolazain'i 
Jesôsy, famantarana fa ho avy tsy ho ela Jesôsy.»

MBOLA MISY FAMANTARANA MARO HAFA 
IHANY KOA

«Fantatrao fa ho avy Saraha, noho izany dia nodiovi-
nareo tao an-trano tsara ny e�tranonareo, naka 
voninkazo tsara tarehy avy any an-tsaha ihany koa, ny 
�ta�ana nosasana rahateo --- atao izany rehetra izany, 
ataonareo manokana ho an'i Saraha. Izaho ihany koa 
nanao izay azoko natao. Namboatra ireo sakafo 
faran'izay tiany aho, ohatra hoe ity mofo misy voaroy 
nopotsehina ity. Fa nahoana no nanao izany rehetra 
izany isika?» «Satria tiantsika i Saraha ary tiantsika 
rahateo izy hahatsiaro ho tonga soa ato an-trano» hoy i 
Lisa somary nitsiky nalefadefaka naharitra».
«Fa izao koa», hoy reniny, «tiako ny hisaintsainana fa 
izay no adidin'ny Kristianina tsirairay dia ny haneho 
�ahiana ny olon-drehetra eto amin'izao tontolo izao 
amim-pitiavana, amin'izay ny tsirairay dia hahafantatra 
fa hisy zavatra manokana sy mahagaga hitranga. Ho avy 
Jesôsy ilay namantsika faran'izay mahafatra-po 
indrindra, ary isika no manana adidy mba ho famanta-
rana ahafantaran'ny rehetra fa ho avy tsy ho ela Izy».

Tamin'izay indrindra no indro nisy �ara nipoitra teo 
amin'ny �olahana tamin'ny arabe ka indro tsy tratra i 
Lisa fa niantsambotra ka namonjy nidina. «Iny izy fa 
tonga, iny izy fa tonga!» hoy izy niantsoantso. Naneho 
hafaliana fatratra sy nitsiky fatratra ilay renim-pianaka-
viana sy i Lisa nahita �arakodia nanatona. Fantatr'izy 
ireo fa efa vonona ny zavatra rehetra handraisana ilay 
efa tsy teo elabe ka nahamanimanina azy ireo fatratra 
ary indro fa eo ankehitriny.

Alatsinainy

F
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Tenim-pitiavana: 

«Ary nipetraka teo 
an-tendrombohitra 

Oliva Izy, dia 
nanatona Azy 
mangingina ny 

mpianany ka nanao 
hoe: Lazao aminay 

izay andro 
hahatongavan’izany, 

ary izay ho 
famantarana ny 
fihavianao sy ny 
fahataperan’izao 

tontolo izao.»
Mat. 24:3.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIBARIBARY
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Manaova sary telo ny amin'ny �karakarana azonao atao ao 

an-tokantrano, eo amin'ny �araha-monina, ao amin'ny

 �angonana ampahatsiarovana fa efa ho avy Jesôsy. 

Ampiaraho amin'ny sary ataonao ity toko sy andininy ity: 

«Henoy! Indro Avy faingana Aho». – Apôk. 22:12.

 hatra ny tsy metimety ianao izany, anaka»,  
  hoy ny  rain'i Kim tamin-janany raha indro i  
 Kim fa nivembena nankao an-dakozia. Ankizy 
iray miala sakana mitafy akanjomandry no indro 
mijoro mihazona vera misy ranom-boankazo amin'ny 
tanany iray ary pilina vitaminina C kosa amin'ny ilany.
«Tsara tsy maninona aho ka!» hoy i Kim, fa mikoha-
kohaka kely fotsiny, dia misy serisery kely, tenda 
mangarakaraka kely, somary mafana hoditra, ary 
somary manenoneno ny so�na».
Nihomehy ny rain'i Kim. «‘Ndrisy ry zanako kely» hoy 
izy. Niketrona i Kim. «Zanako kely amin'ny ahoana?» 
Efa 13 taona anie aho e! ary mba te antsoina hoe: 

«tovolahy lehibe» na koa hoe: efa ho olon-dehibe». Somary nanozongozona 
soroka be ihany rainy nahare izany.  «Fantatro tsara ny mahazo anao anaka».
Niseho ho tsy rototra loatra i Kim. «Inona izany no heverin'i Dada fa mahazo 
ahy?» Sady nanondro azy rainy no nanao hoe: « Mazava ho azy fa nipitsoka ny 
hato-tongotrao». Dia nodinihin'i Kim tsara ny rainy nandritra ny fotoana 
naharitraritra. «Nipitsoka hoe ny hato-tongotro?» Dia indro somary nibanjina 
kokoa an-janany ilay ray. «Fa inona izany, anaka, no heverinao hoe mahazo 
anao? Dia hoy ilay tovolahy namaly; «Gripa no mahazo ahy, ry Dada a!»
Ary hoy rainy, nitsatsaingoka:»Mazava ho azy, mibaribary avy hatrany fa gripa 

tsotra izao no mahazo anao, sa tsy izany?» «‘Zany tokoa», hoy koa i Kim.
«Eny», hoy rainy, «tokony hiainga avy amin'ny zavatra efa hita mibaribary 
ohatra ny ta�ka andrefan-tanàna ny valinteny, moa tsy izany?»

Somary nisalasala kely ilay tovolahy dia namaly hoe: 
«Marina izany»
   
«Koa nahoana àry hianao no misalasala fatratra ny 
amin'ny hoe ho avy tsy ho ela, kely sisa, Jesôsy?»
Somary indrakindrafana i Kim namaly indray hoe: 
«Inona moa no idiran'izay sery mahazo ahy 
amin'izany?»

   EFA LANY ANDRO

   Nihanalefaka ny �jerin'ny dadan'i Kim. Omaly hariva 
ianao, hoy izy, nilaza fa tsy heverinao hoe ho avy faigana 
Jesôsy. Dia hoy koa ianao hoe tokony hifankatia fotsiny 
isika, ho maha-te ho tia ary hifaly ny amin'ny famelan-
keloka omen'Andriamanitra fa izany hoe �avian'i Kristy 
 fanindroany izany dia efa tena lany andro ny miresaka
 an'izany

   «Eny», hoy i Kim, «nilaza an'izany tokoa aho».
«Dia ahoana ny amin'ny porofo efa hita mibaribary», 
hoy ilay raim-pianakaviana?
«Mibaribary hoe?», hoy i Kim; «mibaribary amin'ny 
ahoana? inona no mibaribary?»

   «Jesôsy dia nilaza tamin'ny mpianany fa any am-
parany dia hisy mosary sy areti-mandringana ary 
hihorohoron'ny tahotra fatratra ny olona ka toa 
hijanona tsy hitepo ny fony! Manginy fotsiny ny 
areti-mandoza maro mamely tampoka tsy ahoan-tsy 
ahoana! Ao koa ny vahoaka manao tsinontsinona ny 
hafa, manorina harena eo ambony �jalian'ny hafa. Izany 
no mibaribary. Izany no maneho miharihary fa efa ho 
avy Jesôsy ary anjarantsika ny manambara izany 
amin'ny hafa. 

   «Ka raha marina àry izany», hoy i Kim, «nahoana no 
mbola tsy tonga ihany Izy ka!». 
«Ny amin'izay dia tsy fantatro», hoy rainy nanainga 
soroka; fa izao fotsiny, manana ny antony manokana Izy 
izay Izy ihany no mahafantatra azy. Fa raha mino izay 
miharihary ohatra ny vay an-kandrina ianao, dia hino 
sy hatoky ny teny �kasana. Heveriko fa ilaintsika ny 
milaza amin'ny hafa ny maha-mibaribary ny 
zava-drehetra ary manambara ihany koa ny amin'ny 
teny �kasana» .

   Nihatokatoka tsimoramora i Kim sady nikohakohaka: 
«Marina ny anao, ry Dada. Tokony horaisiko am-po 
tsara mihitsy ny momba an'ity �avian'i Kristy 
fanindroany ity; ary tokony hampahafantatra an'izany 
amin’ny hafa ihany koa aho». Dia nihodina niala teo 
hakahaka aina kely izy sady nanohy hoe: «Tonga dia 
hiroso amin'ny �toriana amin'ny hafa afo raha vantany 
vao afaka ity lazainao fa mivika amin'ny hato-tongotro 
ity».

   Toran'ny mehy hafahafa ny rainy. ’Zany tokoa no izy 
ry tovolahy efa ho olon-dehibe.»

Talata

O Tenim-pitiavana: 

«Fa fantatrareo 
voalohany indrindra 

fa amin’ny andro 
farany dia hisy 

mpaniratsira avy 
haniratsira, mandeha 

araka ny filany»
2 Pet. 3:3. 

AMPAHAFANTARO NY HAFA
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 taona dia hiverina indray eto  

-
nana mahatahotra sy manetriketrika Izy 
sady mibaiko ny ratsy fanahy maty 
hitsangana mba handray ny anjarany. 

amin'ny ranomasina. (...)

Midina eo amin'ny tendrombohitra 

an-danitra Jerosalema Vaovao, izay sady 
kanto no mamirapiratra, dia hipetraka 
eo amin'ny toerana efa nodiovina sady 
voaomana handray azy, ka hiditra ao 

amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. 
Manomana ny ady mafy farany 
ahazoana ny fahefana fara tampony izao 

ny heriny ka voasakana tsy hanao ny 
asa famitahana ny andrianan'ny haizina, 
dia oriory izy sady kivy, nefa kosa rehefa 
mitsangana amin'ny maty ny ratsy 
fanahy ka hitany ireto vahoaka marobe 
miandany aminy, dia velona indray ny 
fanantenany, ka tapa-kevitra izy fa tsy 
hitsoaka amin'ity ady goavana ity. 

ny olom-bery rehetra ka amin'ny 
alalan'ireo no hilofosany hanatanteraka 
ny tetik'ady novolavolainy (...)

Ao amin'ireo vahoaka marobe ireo dia 
misy olona avy amin'ilay taranaka ela 

olona avo ranjanana sy ngezalahy 
ara-tsaina (...) Ao ireo mpanjaka sy 

maro, olona be herim-po izay tsy mbola 
resy an'ady na oviana na oviana, feno 
rehareha, be hambom-po ka nihorohoro 
ny fanjakana rehefa mby akaiky izy (...)

ary avy eo dia amin'ireo mpanjaka sy 

Amin'ny farany dia omena ny baiko 
handroso, ka indreo vahoaka marobe 
tsy hita isa no mihetsika (...) Mandroso 
amim-pilaminana toy ny famindran'ny 
miaramila ireo laharana mifanizina 
mamakivaky ny tany mitriatriatra sy 

-
driamanitra. Noho ny baikon'i Jesôsy dia 
akatona ny vavahadin'i Jerosalema 

hamely azy.

KRISTY SATROHANA SATRO-
BONINAHITRA NO MAMOAKA NY 
DIDIM-PITSARANA

Miseho indray ho hitan'ireo fahavalo-

-
nana avo sy manerinerina mitoetra 
amin'ny fototra volamena mamirapira-

mipetraka ny Zanak'Andriamanitra ary 
manodidina Azy ny vahoaky ny 
fanjakany (...) Eo anatrehan'ny 
mponin'ny tany sy ny lanitra tafavory 
no atao ny fanatrohana satro-boninahi-
tra fara tampony ny Zanak'Andriamani-
tra. Amin'izay rehefa mandray ny 

indrindra maha-Mpanjakan'ny 
mpanjaka Azy Izy dia mamoaka ny 
didim-pitsarana amin'ireo mpikomy 

mampihatra fanamelohana amin'izay 

vahoakany. Hoy ny mpaminanin'An-
driamanitra: “Ary hitako fa indro nisy 

lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy 
hitoerany intsony. Ary nahita ny maty 

izany; ary ny maty dia notsaraina araka 
izay zavatra voasoratra teo anatin'ny 

- Apôk. 20:11,12.

Raha vantany vao nosokafana ny boky 

fanahy ny mason'i Jesôsy, dia 
tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra 
nataony hatrizay. Hitany tsara ny 
toerana izay nivilian'ny diany hiala ny 
lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasi-
nana, hitany koa ny lalana nitondran'ny 

Voaantso hiseho eo anatrehan’ny 

fanahy rehetra, voampanga ho 

lanitra. Tsy misy mpisolovava ho azy 

dia mivoaka ny didim-pitsarana 
hanameloka azy amin'ny fahafatesana 
mandrakizay.

niniany natao. Nitaiza ny heriny 

fampijaliana mafy indrindra ho azy. 

famindrampo sy ny fahamarinan'
Andriamanitra. Ny fanomezan-tsiny 
niezahany natoraka tamin'i Jehôvah dia 

ny maha-rariny ny didm-pitsarana 
mihatra aminy. «Iza no tsy hatahotra? 
Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, 

-
hoka eo anatrehanao; fa efa naharihary 

Voavaha 
izao ny olana rehetra momba ny 
fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra 
ilay ady nitarazoka naharitra ela. 
Ankehitriny dia afaka mandrakizay 
amin'ny fanatrehany sy ny fakam-
panahy ny zavaboary. Raha mbola 
voasaron'ny afo fandringanana ny tany, 
ny marina kosa mitoetra tsy manana 

manan-kery amin'ireo izay nanana 

ny fahafatesana faharoa. Afo mandevona 
ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitra, fa 

 kosa ho an'ny 

“Ary nahita lanitra vaovao sy tany 
vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra 

 
Manadio ny tany ny afo izay mandevona 
ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona 
rehetra. Tsy hisy helo mirehitra afo 
mandrakizay eo anatrehan'ny voavonjy 
hampahatsiaro ny vokatra mahatsiravi-
na avy amin'ny fahotana’'

FAMPAHATSIAHIVANA TOKANA 
IHANY

Fampahatsiahivana tokana ihany no 
hitoetra: hitondra mandrakizay ny 
holatry ny nanomboana Azy tamin'ny 

Eo amin'ny lohany noratraina, eo 
amin'ny lanivoany, eo amin'ny tanany 
aman-tongony, ireo no hany soritry ny 
asa mahatsiravina nataon'ny fahotana 

mandritra ny mandrakizay dia 

aminao no ho tonga izany; eny, ho tonga 
 - Mika 4:8. 

Tonga izao ny fotoana nandrandrain'ny 
olona masina hatramin'ny 

nanakanan'ny lelafon'ny sabatra 
mihebiheby ireo mpivady voalohany tsy 
hiditra tany Edena, dia ny fotoana «ho 
amin'ny fanavotana izay nalainy 
(Andriamanitra) ho an'ny tenany» - 
Efes. 1:14. Ny tany izay nomena ny 
olona tany am-boalohany ho fanjakany, 
kanefa natolony teo am-pelatanan'i 

mahery io ela dia ela, ankehitriny dia 

fanavotana. Tafaverina avokoa izay 
rehetra very noho ny fahotana...

«Ary ny oloko hitoetra eo amin'ny 
fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny 

taninao intsony, na ny fandravana sy ny 
fandringana ao anatin'ny faritaninao; ny 
mandanao dia hatao hoe Famonjena ary 
ny vavahadinao atao hoe Fiderana». 
«Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; 

ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. 
Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, 

amin'ny asan'ny tànany» - 

Tsy mety hisy fanaintainana ao 
amin'ny rivo-piainan'ny lanitra. Tsy hisy 
intsony ny ranomaso, tsy hisy mpande-
vina mitanjozotra, tsy hisy mariky ny 

intsony sady tsy hisy alahelo na 

taloha». 
hilaza hoe marary aho; ny olona izay 

 - Apôk. 
21:4.

VONINAHITRY NY MANDRAKIZAY

Jerosalema vaovao no renivohitry ny 
tany vaovao be voninahitra (...) Tsy hisy 

-
manitra. Tsy misy hahatsiaro vizana ka 

harerahana amin'ny fanaovana ny 

anarany. Ho tsapantsika mandrakariva ny 
famelombelomn'ny maraina ary tsy 
hanam-pahataperana izany. 
mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny 

no hanazava azy». Ny fahazavan'ny 
masoandro dia hihoaran'ny famirapirata-
na izay tsy hampanjambena, nefa 
hamirapiratra mihoatra noho ny amin'ny 
mitataovovonana.

Mahazo 
-

na amin'ny Ray sy ny Zanaka ny 
vahoakan'Andriamanitra (...) Mijery ny 
taratry ny endrik'Andriamanitra isika 
(...) Hahafantatra «toy izay nahafanta-

-
manitra tao amin'ny fanahy dia ho 
afaka hiseho amin'ny tena endriny 
marina sy mamy indrindra (...) Any 
amin'ny tany vaovao dia hibanjina ny 
hery mahagaga nahariana izao rehetra 

manavotra ny voavonjy (...) Tsy 
hanasatra ny saina na handany hery ny 

ho tratra ny zava-kendrena ambony 
indrindra, ho tanteraka ny faniriana 

anefa dia mbola hisy tendro vaovao 

hahaliana, anton-javatra vaovao 
hampiasana ny herin'ny saina sy ny 
fanahy ary ny tena. Hidanadana mba ho 

haren-tsarobidin'izao rehetra izao 
manontolo. Tsy ho voasakantsakan'ny 
fahafatesana izy ireo ka afaka hisidina 
ary tsy ho sasatra, ho any amin'izao 
tontolo izao lavitra - izao tontolo izao 
izay mangitakitaka sy malahelo raha 
nahita ny fahorian'ny olombelona sy 
nihira hiram-pifaliana raha nandre ny 
amin'ny fanahy iray voavonjy. Tsy hay 

fahendren'ireo mponina tsy lavo...

Ary arakaraka ny handrosoan'ireo 
taona tsy hanam-pahataperana dia 
hitombo hatrany ny fanambarana ny 
hasoa sy ny voninahitry ny fanambara-

Ary arakaraka ny hitomboan'ny 

ny fanajana, ny fahasambarana koa. 
Arakaraka ny hahafantaran'ny olona 
bebe kokoa ny amin'Andriamanitra no 
hampitombo ny fankalazany ny 
toetrany. Rehefa sokafan'i Jesôsy eo 

fanavotana sy izay vita tamin'ny 

voaavotra ary amim-pifaliana sy 

hanaovany hira mamy loatra amin'ny 

sy arivoarivo tsy manam-pahataperana 

no hiara-miredona hiram-piderana 
mireondreona. 

«Ary izao zavatra ary rehetra izao, na 
-

rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao 

ny voninahitra ary ny fanjakana 
mandrakizay» (Apôk. 5:13).

Mifarana hatreo ilay ady lahibe. Tsy 
misy intsony ny fahotana sy ny mpano-
ta. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. 

voary manontolo. Avy amin'Ilay 
Mpamorona izao rehetra izao no 
mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary 

amin’ny habakabaka tsy misy fetra. 

voaavotr'Andriamanitra ny haren-tsaro-
bidin'izao rehetra izao manontolo.

Hatramin'ny «atôma» kitika indrindra 
ka hatramin'izao tontolo izao lehibe 
indrindra, ny zavatra rehetra, na ny 
manan'aina na na ny tsy manan'aina dia 
samy manambara amin'ny alalan'ny 

A
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HOERITRERETINA SY 
HIFANOLORAN-KEVITRA 

ARY HIFAMPIZARANA 
FANANDRAMANA

F A N O N T A N I A N A

1.  Raha mijery ny hifaranan'ny ota ianao, 
misy zavatra mampatahotra anao ve? Inona 
ohatra?

2.  Inona no hevitry ny hoe i Jesôsy 
mitondra ny holatry ny nanomboana Azy 
mandritra ny mandrakizay?

3.  Ho anao inona no anjara tsara indrindra 
tovozina amin'ny hoe miara-mandeha 
amin'Andriamanitra?

 taona dia hiverina indray eto  

-
nana mahatahotra sy manetriketrika Izy 
sady mibaiko ny ratsy fanahy maty 
hitsangana mba handray ny anjarany. 

amin'ny ranomasina. (...)

Midina eo amin'ny tendrombohitra 

an-danitra Jerosalema Vaovao, izay sady 
kanto no mamirapiratra, dia hipetraka 
eo amin'ny toerana efa nodiovina sady 
voaomana handray azy, ka hiditra ao 

amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. 
Manomana ny ady mafy farany 
ahazoana ny fahefana fara tampony izao 

ny heriny ka voasakana tsy hanao ny 
asa famitahana ny andrianan'ny haizina, 
dia oriory izy sady kivy, nefa kosa rehefa 
mitsangana amin'ny maty ny ratsy 
fanahy ka hitany ireto vahoaka marobe 
miandany aminy, dia velona indray ny 
fanantenany, ka tapa-kevitra izy fa tsy 
hitsoaka amin'ity ady goavana ity. 

ny olom-bery rehetra ka amin'ny 
alalan'ireo no hilofosany hanatanteraka 
ny tetik'ady novolavolainy (...)

Ao amin'ireo vahoaka marobe ireo dia 
misy olona avy amin'ilay taranaka ela 

olona avo ranjanana sy ngezalahy 
ara-tsaina (...) Ao ireo mpanjaka sy 

maro, olona be herim-po izay tsy mbola 
resy an'ady na oviana na oviana, feno 
rehareha, be hambom-po ka nihorohoro 
ny fanjakana rehefa mby akaiky izy (...)

ary avy eo dia amin'ireo mpanjaka sy 

Amin'ny farany dia omena ny baiko 
handroso, ka indreo vahoaka marobe 
tsy hita isa no mihetsika (...) Mandroso 
amim-pilaminana toy ny famindran'ny 
miaramila ireo laharana mifanizina 
mamakivaky ny tany mitriatriatra sy 

-
driamanitra. Noho ny baikon'i Jesôsy dia 
akatona ny vavahadin'i Jerosalema 

hamely azy.

KRISTY SATROHANA SATRO-
BONINAHITRA NO MAMOAKA NY 
DIDIM-PITSARANA

Miseho indray ho hitan'ireo fahavalo-

-
nana avo sy manerinerina mitoetra 
amin'ny fototra volamena mamirapira-

mipetraka ny Zanak'Andriamanitra ary 
manodidina Azy ny vahoaky ny 
fanjakany (...) Eo anatrehan'ny 
mponin'ny tany sy ny lanitra tafavory 
no atao ny fanatrohana satro-boninahi-
tra fara tampony ny Zanak'Andriamani-
tra. Amin'izay rehefa mandray ny 

indrindra maha-Mpanjakan'ny 
mpanjaka Azy Izy dia mamoaka ny 
didim-pitsarana amin'ireo mpikomy 

mampihatra fanamelohana amin'izay 

vahoakany. Hoy ny mpaminanin'An-
driamanitra: “Ary hitako fa indro nisy 

lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy 
hitoerany intsony. Ary nahita ny maty 

izany; ary ny maty dia notsaraina araka 
izay zavatra voasoratra teo anatin'ny 

- Apôk. 20:11,12.

Raha vantany vao nosokafana ny boky 

fanahy ny mason'i Jesôsy, dia 
tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra 
nataony hatrizay. Hitany tsara ny 
toerana izay nivilian'ny diany hiala ny 
lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasi-
nana, hitany koa ny lalana nitondran'ny 

Voaantso hiseho eo anatrehan’ny 

fanahy rehetra, voampanga ho 

lanitra. Tsy misy mpisolovava ho azy 

dia mivoaka ny didim-pitsarana 
hanameloka azy amin'ny fahafatesana 
mandrakizay.

niniany natao. Nitaiza ny heriny 

fampijaliana mafy indrindra ho azy. 

famindrampo sy ny fahamarinan'
Andriamanitra. Ny fanomezan-tsiny 
niezahany natoraka tamin'i Jehôvah dia 

ny maha-rariny ny didm-pitsarana 
mihatra aminy. «Iza no tsy hatahotra? 
Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, 

-
hoka eo anatrehanao; fa efa naharihary 

Voavaha 
izao ny olana rehetra momba ny 
fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra 
ilay ady nitarazoka naharitra ela. 
Ankehitriny dia afaka mandrakizay 
amin'ny fanatrehany sy ny fakam-
panahy ny zavaboary. Raha mbola 
voasaron'ny afo fandringanana ny tany, 
ny marina kosa mitoetra tsy manana 

manan-kery amin'ireo izay nanana 

ny fahafatesana faharoa. Afo mandevona 
ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitra, fa 

 kosa ho an'ny 

“Ary nahita lanitra vaovao sy tany 
vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra 

 
Manadio ny tany ny afo izay mandevona 
ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona 
rehetra. Tsy hisy helo mirehitra afo 
mandrakizay eo anatrehan'ny voavonjy 
hampahatsiaro ny vokatra mahatsiravi-
na avy amin'ny fahotana’'

FAMPAHATSIAHIVANA TOKANA 
IHANY

Fampahatsiahivana tokana ihany no 
hitoetra: hitondra mandrakizay ny 
holatry ny nanomboana Azy tamin'ny 

Eo amin'ny lohany noratraina, eo 
amin'ny lanivoany, eo amin'ny tanany 
aman-tongony, ireo no hany soritry ny 
asa mahatsiravina nataon'ny fahotana 

mandritra ny mandrakizay dia 

aminao no ho tonga izany; eny, ho tonga 
 - Mika 4:8. 

Tonga izao ny fotoana nandrandrain'ny 
olona masina hatramin'ny 

nanakanan'ny lelafon'ny sabatra 
mihebiheby ireo mpivady voalohany tsy 
hiditra tany Edena, dia ny fotoana «ho 
amin'ny fanavotana izay nalainy 
(Andriamanitra) ho an'ny tenany» - 
Efes. 1:14. Ny tany izay nomena ny 
olona tany am-boalohany ho fanjakany, 
kanefa natolony teo am-pelatanan'i 

mahery io ela dia ela, ankehitriny dia 

fanavotana. Tafaverina avokoa izay 
rehetra very noho ny fahotana...

«Ary ny oloko hitoetra eo amin'ny 
fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny 

taninao intsony, na ny fandravana sy ny 
fandringana ao anatin'ny faritaninao; ny 
mandanao dia hatao hoe Famonjena ary 
ny vavahadinao atao hoe Fiderana». 
«Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; 

ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. 
Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, 

amin'ny asan'ny tànany» - 

Tsy mety hisy fanaintainana ao 
amin'ny rivo-piainan'ny lanitra. Tsy hisy 
intsony ny ranomaso, tsy hisy mpande-
vina mitanjozotra, tsy hisy mariky ny 

intsony sady tsy hisy alahelo na 

taloha». 
hilaza hoe marary aho; ny olona izay 

 - Apôk. 
21:4.

VONINAHITRY NY MANDRAKIZAY

Jerosalema vaovao no renivohitry ny 
tany vaovao be voninahitra (...) Tsy hisy 

-
manitra. Tsy misy hahatsiaro vizana ka 

harerahana amin'ny fanaovana ny 

anarany. Ho tsapantsika mandrakariva ny 
famelombelomn'ny maraina ary tsy 
hanam-pahataperana izany. 
mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny 

no hanazava azy». Ny fahazavan'ny 
masoandro dia hihoaran'ny famirapirata-
na izay tsy hampanjambena, nefa 
hamirapiratra mihoatra noho ny amin'ny 
mitataovovonana.

Mahazo 
-

na amin'ny Ray sy ny Zanaka ny 
vahoakan'Andriamanitra (...) Mijery ny 
taratry ny endrik'Andriamanitra isika 
(...) Hahafantatra «toy izay nahafanta-

-
manitra tao amin'ny fanahy dia ho 
afaka hiseho amin'ny tena endriny 
marina sy mamy indrindra (...) Any 
amin'ny tany vaovao dia hibanjina ny 
hery mahagaga nahariana izao rehetra 

manavotra ny voavonjy (...) Tsy 
hanasatra ny saina na handany hery ny 

ho tratra ny zava-kendrena ambony 
indrindra, ho tanteraka ny faniriana 

anefa dia mbola hisy tendro vaovao 

hahaliana, anton-javatra vaovao 
hampiasana ny herin'ny saina sy ny 
fanahy ary ny tena. Hidanadana mba ho 

haren-tsarobidin'izao rehetra izao 
manontolo. Tsy ho voasakantsakan'ny 
fahafatesana izy ireo ka afaka hisidina 
ary tsy ho sasatra, ho any amin'izao 
tontolo izao lavitra - izao tontolo izao 
izay mangitakitaka sy malahelo raha 
nahita ny fahorian'ny olombelona sy 
nihira hiram-pifaliana raha nandre ny 
amin'ny fanahy iray voavonjy. Tsy hay 

fahendren'ireo mponina tsy lavo...

Ary arakaraka ny handrosoan'ireo 
taona tsy hanam-pahataperana dia 
hitombo hatrany ny fanambarana ny 
hasoa sy ny voninahitry ny fanambara-

Ary arakaraka ny hitomboan'ny 

ny fanajana, ny fahasambarana koa. 
Arakaraka ny hahafantaran'ny olona 
bebe kokoa ny amin'Andriamanitra no 
hampitombo ny fankalazany ny 
toetrany. Rehefa sokafan'i Jesôsy eo 

fanavotana sy izay vita tamin'ny 

voaavotra ary amim-pifaliana sy 

hanaovany hira mamy loatra amin'ny 

sy arivoarivo tsy manam-pahataperana 

no hiara-miredona hiram-piderana 
mireondreona. 

«Ary izao zavatra ary rehetra izao, na 
-

rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao 

ny voninahitra ary ny fanjakana 
mandrakizay» (Apôk. 5:13).

Mifarana hatreo ilay ady lahibe. Tsy 
misy intsony ny fahotana sy ny mpano-
ta. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. 

voary manontolo. Avy amin'Ilay 
Mpamorona izao rehetra izao no 
mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary 

amin’ny habakabaka tsy misy fetra. 

voaavotr'Andriamanitra ny haren-tsaro-
bidin'izao rehetra izao manontolo.

Hatramin'ny «atôma» kitika indrindra 
ka hatramin'izao tontolo izao lehibe 
indrindra, ny zavatra rehetra, na ny 
manan'aina na na ny tsy manan'aina dia 
samy manambara amin'ny alalan'ny 
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ILAY FEO MAFY

AMPAHAFANTARO NY HAFA
Raha ianao no Andriamanitra, inona no holazainao amin'ny eto an-tany hanasana ny rehetra hiaraka aminao ho any an-danitra? 
Soraty eto ambany izany hafatra izany ka alefaso any amin'izay olona rehetra fantatrao.
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ena reraka be aho tamin'izay; ny 
toeram-piandrasana �aramanidina koa moa 
mangatsiaka sy eo ho eo ihany . Nandritra ny 

herinandro maro ny tenako no naka sary tsotra sy 
sary mihetsika manodidina ny nosy Caraibes 
mikasika asam-piangonana maro sy asan'ny 
mpiara-miangona maro. 

Nalaiko sary mihetsika tamin'izany ireo 
mpitandrina sy ireo mambra mampahafantatra 
an'izay rehetra mifanena aminy ny 
�tiavan'Andriamanitra. Nahita dokotera mitsabo 
olona marary aho ary mpianatra amin'ny sekoly 
ambony nanjary dokotera sy mpitory ny �lazantsara 
ary mpampianatra. Nahita olona mahery fo tokoa 
aho tamin'izany; olona nanana fandavan-tena tokoa, 
nanome be dia be sy nahafoy tena ho amin'ny 
fanompoana an'Andriamanitra izay tiany. Naka sary 
tanora nizara fahalalana mikasika ny handresena ny 
aretina sy ny tsy metimety ara-pahasalamana. 
Nandre feon-java-maneno sy toriteny manan-kery 
ihany koa aho ary nahita olona betsaka natao batisa. 
Fa indro tonga ny fotoana handehanana mody 
amin'izay. 

Nakimpiko ny masoko ary tsapako niala ireo 
fandaharam-potoana mavesatra nanindry ahy. Tsy 
ho ela dia afaka hakahaka aina eo ambony fandriana 
any an-trano. 

Tampotampoka teo dia hitako fa tsy nandre na iza 
na iza niresadresaka intsony aho nanodidina ahy. 
Nanjary foana tsy nisy olona teo ilay e�trano 
�andrasana feno mpandeha, ankizy sy mpiasa 
mpizara karatra fahazoa-mandeha. Fahanginana no 
nameno ny e�trano ary feo-milina nirohondrohona 
no reko any ivelany. 

Raiki-tahotra be ihany aho. Toa lasa ny 
�aramanidina tokony handehanako hody! Sao dia 
efa lasa nisidina! Resin-tory mantsy aho ka raha iny 
izaho mbola revon-torimaso (...) dia tavela aho.

Injay fa nandre feo mafy avy ao amin'ny 
fanama�sam-peo tao amin'ilay e�trano �andrasana 
tao amin'ny seranam-piaramanidina aho. 

«Azafady, azafady indrindra tompoko ô! Azafady 
indrindra ô! Ity no antso farany ho an'ny sidina 982 
ho any Miami. Iangaviana hiditra anaty 
�aramanidina daholo izao dia izao ny mpandeha 
rehetra. Raha eny am-pelatananao ny tapakila 
fahazoa-mandeha dia aoka hankeny amin'ny 
vavahady �dirana anaty �ara-manidina avy hatrany. 
Izao no antso farany ny amin'izany.»

Izaho angamba no sangany tamin'ny 
mpihazakazaka nilomay nankeny amin'ilay 
vavahady. Efa hikatona mihitsy ny varavaran'ny 
�aramanidina raha nihazakazaka mafy aho nankeo 
amin'ny mpampiditra olona ary nihiakiaka mafy 
hoe: «Andraso kely! Mbola mandeha amin'io 
�aramanidina io ihany koa aho. Ary ity an-tanako 
ity ny karatra fahazoa-mandeha! Jereo, ity ihany koa 
ny karatra fahazoana miditra ao anaty 
�aramanidina. Avelao mba hiditra! Te hitodi-doha 
hody anie aho e!».

Efa fantatrao ve fa misy feo mafy miantso izao 
ankehitriny izao mihitsy? Io feo mafy io dia miantso 
ny tsirairay maneran-tany. Feon'Andriamanitra 
manako avy eo amin'ny molotry ny anjely telo 
nirahina avy any an-danitra hanao zavatra 
anankiroa: (1) mampitandrina ny amin'ny loza ho 
avy, (2) mampahafantatra antsika izay ilaintsika 
hahazoana miara-mankany an-danitra miaraka 
amin'i Jesôsy.

Tamin'ilay indray mandeha dia nisy feo mafy 
nanaitra ahy ary nilaza tamiko hankao amin'ny 
�aramanidina avy hatrany tsy misy hataka andro. 
Misy feo mafy avy amin'Andriamanitra mandefa 
hafatra mitovitovy amin'izany ihany koa. Amin'izao 
fotoana izao indrindra dia tokony handeha isika; tsy 
ho any Miami anefa fa hanandrandra loha ho any 
an-danitra! Noho izany aoka ary hahazo antoka fa 
eo am-piambenana ary hihaino izany feo izany.

nosoratan’ i CHARLES MILLS

Tenim-pitiavana: T «Indro ny 
faharetan’ny olona 

masina, dia izay 
mitandrina ny 

didin’Andriamanitra 
sy ny finoana an’i 

Jesosy.» - 
Apôk. 14:12.

SEKOLIN'NY VAOVAO MAHAFALY
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AMPAHAFANTARO NY HAFA
Raha ohatra ka ianao no mpitandrina dia inona no hataonao 

handresena lahatra ny rehetra fa �anarana zavatra maha�naritra 

no atao ao am-piangonana? Ataovy lisitra izany ka omeo 

ny pasitoranao. Ary ataovy izay azonao atao hanampiana 

ny mpitandrina amin'ny fomba rehetra.

 sy te ho any am-piangonana ao ho'aho» hoy i  
 Justin nidongidongy nametraka ny tanany  
 roa manohana ny tratrany.

«Fa nahoana hoy rainy nanontany sady nijery ny arabe 
nanoloana azy. «Izaho'zao nihevitra fa olona tia 
�angonana izao ianao io».

«Mba te hanao zavatra hafa aho anio», ry Dada a, toy 
ny hoe: milalao baolina, na mijery sarimihetsika tena 
tiako ao amin'ny Internet. Ohatry ny mandreraka be 
izany koa ange indraindray ilay zavatra atao any 
am-piangonana e!».

«Mety misy maha-marina azy angamba, anaka, izay 
lazainao. Raha oharina amin'ny lalao baolina, sary 
mihetsika ahitana biby goavana mifampitolona dia 
mandreraka be ihany tokoa ny any am-piangonana».

Nijery sady nanao tsilian-tso�na an-drainy ilay 
tovolahikely. «Hay koa mitovy hevitra amiko i Dada!».
«‘Zany mihitsy» hoy koa rainy sady somary nitsiky 
somary hafahafa kely. Izany no antony tsy hankanesant-
sika any am-piangonana anio» . 
«Tsy ho any 'zany isika?».
«Tsy ho any isika ka!».

«ô!», nahazo aina i Justin sady nisahotaka be ihany 
niankinankina tamin'ny fehin-tseza.

Fa nanohy rainy nony avy eo nanao hoe: «Handeha 
isika anaka ho eo amin'ny toerana hianarantsika ho toy 
ny anjely. An'isan'ny zava-dehibe amin'izany, hianatra 
isika ny amin'ny hoe ahoana no hampijanonana ny ady, 
ahoana no hahatonga ny namana ho salama kokoa, 
ahoana no hitondrana bebe kokoa ny �tiavana ho ao 
an-tokantrano.»

Dia samy nangina tsy nisy niteny aloha izy mianaka 
nandritra ny fotoana lava ihany. Avy eo dia nanontany 
ilay tovolahy kely nanao hoe: «Dia iza ry dada no 
hampianatra ahy an'izany rehetra izany?»
«Andriamanitra, anaka», hoy rainy.

Sady somary niketrona kely ilaikely, avy eo, no 
nanontany hoe: «Ahoana no ahafantaranao fa 
Andriamanitra no hanao an'izany rehetra izany?»
Dia nanainga soroka rainy ka nanao hoe: «Satria 
Andriamanitra niteny fa Izy tokoa no hanao izany. Hoy 
izy mantsy hoe: «Ary hoy Izy taminy: Mandehana any 
amin’izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny �lazant-
sara amin’ny olombelona rehetra.» - Mar. 16:15.
«Moa ve heverinao fa asain’Andriamanitra manao izany 
andraikitra izany isika nefa tsy ampianariny hanao 
an'izany? Mila �ofanana sy fahalalana izany anaka. Mila 
mianatra ihany koa. Mila hoe mirotsaka indray 
mandeha na indroa isan-kerinandro ianao manao 
zavatra manokana - zavatra izay hampianatra anao hoe 
ahoana no hahatonga anao ho anjely be �tiavana ho 
an'izao tontolo izao. Dia izany tokoa-».
Indro fa nentin'ilay raim-pianakaviana ny �ara ary tody 
teo amin'ny toerana �antsonana feno �arakodia ary 
feno endrika mitsikitsiky.

«Ao am-piangonana izany no hanaovana ilay 
�ofanana sy �anarana» hoy Justin sady nitsikitsiky kely 
no menamenatra ihany koa satria efa eo an-tokotanim-
piangonana rahateo ry zareo.

Hoy ihany rainy: «Taloha dia �toerana masina sy 
tempoly no nanaovana fotoam-pivavahana. Fa 
ankehitriny kosa dia �angonana no anaovantsika izany. 
Fa ny zava-kendrena amin'izany dia mitovy ihany: dia 
ny hianarana hoe ahoana no hanambaràna ny vaovao 
mahafalin'ny �tiavan'Andriamanitra amin'ny olona 
tsirairay» .

Dia niara-nizotra nankao am-piangonana izy 
mianaka.

T 
Alahady

Tenim-pitiavana: 

«Ary hitako fa, indro, 
nisy anjely iray koa 

nanidina teo 
afovoan’ny lanitra, 

nanana filazantsara 
mandrakizay 

hotorina amin’izay 
monina ambonin’ny 

tany sy amin’ny 
firenena sy ny 

fokom-pirenena sy ny 
samy hafa fiteny ary 
ny olona rehetra» - 

Apôk. 14:6.

MANAO IZAY IOMANANA FATRATRA

Manorata zavatra dimy hahatonga anao ho famantarana amim-

pifaliana hitan'ny namanao sy ny manodidina fa ho avy tsy ho ela 

i Jesôsy. Manorata hira manambara ny hafalianao.

 alifaly aok'izany erỳ i Lisa izay 10 taona. «Efa  
 tamy any ve izy?» hoy ny reniny taminy avy  
 eo am-baravarankely sady mitazona voaroy 
nopotsehina natao mofo mbola mafana dia mafana avy 
ao anaty lafaoro. « Itony karazana mofo itony mantsy no 
tena tiany, fantatrao tsara».

«Fantatro ka!» hoy i Lisa sady nitsikitsiky. «Sady tiany 
ihany koa anie ny paoma atao mofo sy ny voatango ary 
ny vary avy any Espaina e!».

Napetraky ny reniny teo ambony takela-kazo ary efa 
ao anaty lovia fampangatsiatsiahana azy ilay mofo 
mafana no sady namonjy nipetraka teo anilan'ny 
varavarana mitanilanila izy ary naneho fa vizambizana. 
«Nalahelo fatratra ny zokinao vavy mihitsy izao ianao 
anaka, moa tsy izany? hoy indray ny reniny tamin'i Lisa.
Dia namaly i Lisa sady nanondrika ny lohany ka nanao 
hoe:»Efa nitety tany maha�naritra be maro izao ny 
sambon-dry Lisa ô!» sady nientanentana erỳ izy. «Isaky 
ny mihetsika angamba m....m.... m.....» .
Mijanona dia miakatra an-tanety foana ry zareo» hoy 
reniny nitsatsaingoka koa etsy. «Ieee, izany mihitsy», 
hoy i Lisa. Isaky ny mihetsika dia mizaha tany ry zareo 
ary mitondra azy amin'ny tany mbola tsy fahita ilay 

sambo. Izany hoe tany hafakely, be zava-mia�na, ary 
hafa noho ny hafa. Hitako eto» hoy i Lisa somary 
lasalasam-borona.  «Tsy mbola nandeha tany amin'ny 
tany mbola tsy dia fahita �ry mihitsy aho raha tsy hoe 
atao anisan'izany angaha ny e�trano fandrian'i Daryl».

Dia toran'ny hehy reniny. «Izaho aza izao nihevitra 
hoe efa nodiodioviny fatratra ny e�tranony satria ho avy 
i Saraha. Ary ny trano manontolo aza izao dia madio 
ohatra ny tsy teha�n-dalitra». Indro fa nitsiky i Lisa. 
«Raha mbola misy zavatra tsara azo atao dia mbola atao 
ihany ho �tsenana an'i Saraha. Satria tiako ho azoazony 
tsara ny ainy rehefa tonga atao an-trano indray izy». 
Nisento tokana ihany ny reniny.» Tiako tokoa raha 
miomana mafy ny olona hitsena Ilay anankiray ho avy 
tsy ho ela». «Fa iza no ho avy ry Neny?» hoy i Lisa sady 
niketrona.

«Jesôsy», hoy ny reniny nanamafy. Nilaza tamin'ny 
mpianany Jesôsy fa alohan'ny hiaviany indray dia hisy 
zava-doza hiseho etỳ an-tany. Izany no nahatonga an'i 
Saraha hiondrana an-tsambo. Miezaka izy mba 
hampahafantatra an'izao tontolo izao fa misy �adanana 
azo antenaina na dia izany aza». «A! Izany tokoa» hoy i 
Lisa. «Ny zava-doza hiseho dia famantarana nolazain'i 
Jesôsy, famantarana fa ho avy tsy ho ela Jesôsy.»

MBOLA MISY FAMANTARANA MARO HAFA 
IHANY KOA

«Fantatrao fa ho avy Saraha, noho izany dia nodiovi-
nareo tao an-trano tsara ny e�tranonareo, naka 
voninkazo tsara tarehy avy any an-tsaha ihany koa, ny 
�ta�ana nosasana rahateo --- atao izany rehetra izany, 
ataonareo manokana ho an'i Saraha. Izaho ihany koa 
nanao izay azoko natao. Namboatra ireo sakafo 
faran'izay tiany aho, ohatra hoe ity mofo misy voaroy 
nopotsehina ity. Fa nahoana no nanao izany rehetra 
izany isika?» «Satria tiantsika i Saraha ary tiantsika 
rahateo izy hahatsiaro ho tonga soa ato an-trano» hoy i 
Lisa somary nitsiky nalefadefaka naharitra».
«Fa izao koa», hoy reniny, «tiako ny hisaintsainana fa 
izay no adidin'ny Kristianina tsirairay dia ny haneho 
�ahiana ny olon-drehetra eto amin'izao tontolo izao 
amim-pitiavana, amin'izay ny tsirairay dia hahafantatra 
fa hisy zavatra manokana sy mahagaga hitranga. Ho avy 
Jesôsy ilay namantsika faran'izay mahafatra-po 
indrindra, ary isika no manana adidy mba ho famanta-
rana ahafantaran'ny rehetra fa ho avy tsy ho ela Izy».

Tamin'izay indrindra no indro nisy �ara nipoitra teo 
amin'ny �olahana tamin'ny arabe ka indro tsy tratra i 
Lisa fa niantsambotra ka namonjy nidina. «Iny izy fa 
tonga, iny izy fa tonga!» hoy izy niantsoantso. Naneho 
hafaliana fatratra sy nitsiky fatratra ilay renim-pianaka-
viana sy i Lisa nahita �arakodia nanatona. Fantatr'izy 
ireo fa efa vonona ny zavatra rehetra handraisana ilay 
efa tsy teo elabe ka nahamanimanina azy ireo fatratra 
ary indro fa eo ankehitriny.

Alatsinainy

F
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Tenim-pitiavana: 

«Ary nipetraka teo 
an-tendrombohitra 

Oliva Izy, dia 
nanatona Azy 
mangingina ny 

mpianany ka nanao 
hoe: Lazao aminay 

izay andro 
hahatongavan’izany, 

ary izay ho 
famantarana ny 
fihavianao sy ny 
fahataperan’izao 

tontolo izao.»
Mat. 24:3.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIBARIBARY
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Manaova sary telo ny amin'ny �karakarana azonao atao ao 

an-tokantrano, eo amin'ny �araha-monina, ao amin'ny

 �angonana ampahatsiarovana fa efa ho avy Jesôsy. 

Ampiaraho amin'ny sary ataonao ity toko sy andininy ity: 

«Henoy! Indro Avy faingana Aho». – Apôk. 22:12.

 hatra ny tsy metimety ianao izany, anaka»,  
  hoy ny  rain'i Kim tamin-janany raha indro i  
 Kim fa nivembena nankao an-dakozia. Ankizy 
iray miala sakana mitafy akanjomandry no indro 
mijoro mihazona vera misy ranom-boankazo amin'ny 
tanany iray ary pilina vitaminina C kosa amin'ny ilany.
«Tsara tsy maninona aho ka!» hoy i Kim, fa mikoha-
kohaka kely fotsiny, dia misy serisery kely, tenda 
mangarakaraka kely, somary mafana hoditra, ary 
somary manenoneno ny so�na».
Nihomehy ny rain'i Kim. «‘Ndrisy ry zanako kely» hoy 
izy. Niketrona i Kim. «Zanako kely amin'ny ahoana?» 
Efa 13 taona anie aho e! ary mba te antsoina hoe: 

«tovolahy lehibe» na koa hoe: efa ho olon-dehibe». Somary nanozongozona 
soroka be ihany rainy nahare izany.  «Fantatro tsara ny mahazo anao anaka».
Niseho ho tsy rototra loatra i Kim. «Inona izany no heverin'i Dada fa mahazo 
ahy?» Sady nanondro azy rainy no nanao hoe: « Mazava ho azy fa nipitsoka ny 
hato-tongotrao». Dia nodinihin'i Kim tsara ny rainy nandritra ny fotoana 
naharitraritra. «Nipitsoka hoe ny hato-tongotro?» Dia indro somary nibanjina 
kokoa an-janany ilay ray. «Fa inona izany, anaka, no heverinao hoe mahazo 
anao? Dia hoy ilay tovolahy namaly; «Gripa no mahazo ahy, ry Dada a!»
Ary hoy rainy, nitsatsaingoka:»Mazava ho azy, mibaribary avy hatrany fa gripa 

tsotra izao no mahazo anao, sa tsy izany?» «‘Zany tokoa», hoy koa i Kim.
«Eny», hoy rainy, «tokony hiainga avy amin'ny zavatra efa hita mibaribary 
ohatra ny ta�ka andrefan-tanàna ny valinteny, moa tsy izany?»

Somary nisalasala kely ilay tovolahy dia namaly hoe: 
«Marina izany»
   
«Koa nahoana àry hianao no misalasala fatratra ny 
amin'ny hoe ho avy tsy ho ela, kely sisa, Jesôsy?»
Somary indrakindrafana i Kim namaly indray hoe: 
«Inona moa no idiran'izay sery mahazo ahy 
amin'izany?»

   EFA LANY ANDRO

   Nihanalefaka ny �jerin'ny dadan'i Kim. Omaly hariva 
ianao, hoy izy, nilaza fa tsy heverinao hoe ho avy faigana 
Jesôsy. Dia hoy koa ianao hoe tokony hifankatia fotsiny 
isika, ho maha-te ho tia ary hifaly ny amin'ny famelan-
keloka omen'Andriamanitra fa izany hoe �avian'i Kristy 
 fanindroany izany dia efa tena lany andro ny miresaka
 an'izany

   «Eny», hoy i Kim, «nilaza an'izany tokoa aho».
«Dia ahoana ny amin'ny porofo efa hita mibaribary», 
hoy ilay raim-pianakaviana?
«Mibaribary hoe?», hoy i Kim; «mibaribary amin'ny 
ahoana? inona no mibaribary?»

   «Jesôsy dia nilaza tamin'ny mpianany fa any am-
parany dia hisy mosary sy areti-mandringana ary 
hihorohoron'ny tahotra fatratra ny olona ka toa 
hijanona tsy hitepo ny fony! Manginy fotsiny ny 
areti-mandoza maro mamely tampoka tsy ahoan-tsy 
ahoana! Ao koa ny vahoaka manao tsinontsinona ny 
hafa, manorina harena eo ambony �jalian'ny hafa. Izany 
no mibaribary. Izany no maneho miharihary fa efa ho 
avy Jesôsy ary anjarantsika ny manambara izany 
amin'ny hafa. 

   «Ka raha marina àry izany», hoy i Kim, «nahoana no 
mbola tsy tonga ihany Izy ka!». 
«Ny amin'izay dia tsy fantatro», hoy rainy nanainga 
soroka; fa izao fotsiny, manana ny antony manokana Izy 
izay Izy ihany no mahafantatra azy. Fa raha mino izay 
miharihary ohatra ny vay an-kandrina ianao, dia hino 
sy hatoky ny teny �kasana. Heveriko fa ilaintsika ny 
milaza amin'ny hafa ny maha-mibaribary ny 
zava-drehetra ary manambara ihany koa ny amin'ny 
teny �kasana» .

   Nihatokatoka tsimoramora i Kim sady nikohakohaka: 
«Marina ny anao, ry Dada. Tokony horaisiko am-po 
tsara mihitsy ny momba an'ity �avian'i Kristy 
fanindroany ity; ary tokony hampahafantatra an'izany 
amin’ny hafa ihany koa aho». Dia nihodina niala teo 
hakahaka aina kely izy sady nanohy hoe: «Tonga dia 
hiroso amin'ny �toriana amin'ny hafa afo raha vantany 
vao afaka ity lazainao fa mivika amin'ny hato-tongotro 
ity».

   Toran'ny mehy hafahafa ny rainy. ’Zany tokoa no izy 
ry tovolahy efa ho olon-dehibe.»

Talata

O Tenim-pitiavana: 

«Fa fantatrareo 
voalohany indrindra 

fa amin’ny andro 
farany dia hisy 

mpaniratsira avy 
haniratsira, mandeha 

araka ny filany»
2 Pet. 3:3. 

AMPAHAFANTARO NY HAFA



ILAY FEO MAFY

AMPAHAFANTARO NY HAFA
Raha ianao no Andriamanitra, inona no holazainao amin'ny eto an-tany hanasana ny rehetra hiaraka aminao ho any an-danitra? 
Soraty eto ambany izany hafatra izany ka alefaso any amin'izay olona rehetra fantatrao.

HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA Ho an'ny Ankizy 
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ena reraka be aho tamin'izay; ny 
toeram-piandrasana �aramanidina koa moa 
mangatsiaka sy eo ho eo ihany . Nandritra ny 

herinandro maro ny tenako no naka sary tsotra sy 
sary mihetsika manodidina ny nosy Caraibes 
mikasika asam-piangonana maro sy asan'ny 
mpiara-miangona maro. 

Nalaiko sary mihetsika tamin'izany ireo 
mpitandrina sy ireo mambra mampahafantatra 
an'izay rehetra mifanena aminy ny 
�tiavan'Andriamanitra. Nahita dokotera mitsabo 
olona marary aho ary mpianatra amin'ny sekoly 
ambony nanjary dokotera sy mpitory ny �lazantsara 
ary mpampianatra. Nahita olona mahery fo tokoa 
aho tamin'izany; olona nanana fandavan-tena tokoa, 
nanome be dia be sy nahafoy tena ho amin'ny 
fanompoana an'Andriamanitra izay tiany. Naka sary 
tanora nizara fahalalana mikasika ny handresena ny 
aretina sy ny tsy metimety ara-pahasalamana. 
Nandre feon-java-maneno sy toriteny manan-kery 
ihany koa aho ary nahita olona betsaka natao batisa. 
Fa indro tonga ny fotoana handehanana mody 
amin'izay. 

Nakimpiko ny masoko ary tsapako niala ireo 
fandaharam-potoana mavesatra nanindry ahy. Tsy 
ho ela dia afaka hakahaka aina eo ambony fandriana 
any an-trano. 

Tampotampoka teo dia hitako fa tsy nandre na iza 
na iza niresadresaka intsony aho nanodidina ahy. 
Nanjary foana tsy nisy olona teo ilay e�trano 
�andrasana feno mpandeha, ankizy sy mpiasa 
mpizara karatra fahazoa-mandeha. Fahanginana no 
nameno ny e�trano ary feo-milina nirohondrohona 
no reko any ivelany. 

Raiki-tahotra be ihany aho. Toa lasa ny 
�aramanidina tokony handehanako hody! Sao dia 
efa lasa nisidina! Resin-tory mantsy aho ka raha iny 
izaho mbola revon-torimaso (...) dia tavela aho.

Injay fa nandre feo mafy avy ao amin'ny 
fanama�sam-peo tao amin'ilay e�trano �andrasana 
tao amin'ny seranam-piaramanidina aho. 

«Azafady, azafady indrindra tompoko ô! Azafady 
indrindra ô! Ity no antso farany ho an'ny sidina 982 
ho any Miami. Iangaviana hiditra anaty 
�aramanidina daholo izao dia izao ny mpandeha 
rehetra. Raha eny am-pelatananao ny tapakila 
fahazoa-mandeha dia aoka hankeny amin'ny 
vavahady �dirana anaty �ara-manidina avy hatrany. 
Izao no antso farany ny amin'izany.»

Izaho angamba no sangany tamin'ny 
mpihazakazaka nilomay nankeny amin'ilay 
vavahady. Efa hikatona mihitsy ny varavaran'ny 
�aramanidina raha nihazakazaka mafy aho nankeo 
amin'ny mpampiditra olona ary nihiakiaka mafy 
hoe: «Andraso kely! Mbola mandeha amin'io 
�aramanidina io ihany koa aho. Ary ity an-tanako 
ity ny karatra fahazoa-mandeha! Jereo, ity ihany koa 
ny karatra fahazoana miditra ao anaty 
�aramanidina. Avelao mba hiditra! Te hitodi-doha 
hody anie aho e!».

Efa fantatrao ve fa misy feo mafy miantso izao 
ankehitriny izao mihitsy? Io feo mafy io dia miantso 
ny tsirairay maneran-tany. Feon'Andriamanitra 
manako avy eo amin'ny molotry ny anjely telo 
nirahina avy any an-danitra hanao zavatra 
anankiroa: (1) mampitandrina ny amin'ny loza ho 
avy, (2) mampahafantatra antsika izay ilaintsika 
hahazoana miara-mankany an-danitra miaraka 
amin'i Jesôsy.

Tamin'ilay indray mandeha dia nisy feo mafy 
nanaitra ahy ary nilaza tamiko hankao amin'ny 
�aramanidina avy hatrany tsy misy hataka andro. 
Misy feo mafy avy amin'Andriamanitra mandefa 
hafatra mitovitovy amin'izany ihany koa. Amin'izao 
fotoana izao indrindra dia tokony handeha isika; tsy 
ho any Miami anefa fa hanandrandra loha ho any 
an-danitra! Noho izany aoka ary hahazo antoka fa 
eo am-piambenana ary hihaino izany feo izany.

nosoratan’ i CHARLES MILLS

Tenim-pitiavana: T «Indro ny 
faharetan’ny olona 

masina, dia izay 
mitandrina ny 

didin’Andriamanitra 
sy ny finoana an’i 

Jesosy.» - 
Apôk. 14:12.

SEKOLIN'NY VAOVAO MAHAFALY
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AMPAHAFANTARO NY HAFA
Raha ohatra ka ianao no mpitandrina dia inona no hataonao 

handresena lahatra ny rehetra fa �anarana zavatra maha�naritra 

no atao ao am-piangonana? Ataovy lisitra izany ka omeo 

ny pasitoranao. Ary ataovy izay azonao atao hanampiana 

ny mpitandrina amin'ny fomba rehetra.

 sy te ho any am-piangonana ao ho'aho» hoy i  
 Justin nidongidongy nametraka ny tanany  
 roa manohana ny tratrany.

«Fa nahoana hoy rainy nanontany sady nijery ny arabe 
nanoloana azy. «Izaho'zao nihevitra fa olona tia 
�angonana izao ianao io».

«Mba te hanao zavatra hafa aho anio», ry Dada a, toy 
ny hoe: milalao baolina, na mijery sarimihetsika tena 
tiako ao amin'ny Internet. Ohatry ny mandreraka be 
izany koa ange indraindray ilay zavatra atao any 
am-piangonana e!».

«Mety misy maha-marina azy angamba, anaka, izay 
lazainao. Raha oharina amin'ny lalao baolina, sary 
mihetsika ahitana biby goavana mifampitolona dia 
mandreraka be ihany tokoa ny any am-piangonana».

Nijery sady nanao tsilian-tso�na an-drainy ilay 
tovolahikely. «Hay koa mitovy hevitra amiko i Dada!».
«‘Zany mihitsy» hoy koa rainy sady somary nitsiky 
somary hafahafa kely. Izany no antony tsy hankanesant-
sika any am-piangonana anio» . 
«Tsy ho any 'zany isika?».
«Tsy ho any isika ka!».

«ô!», nahazo aina i Justin sady nisahotaka be ihany 
niankinankina tamin'ny fehin-tseza.

Fa nanohy rainy nony avy eo nanao hoe: «Handeha 
isika anaka ho eo amin'ny toerana hianarantsika ho toy 
ny anjely. An'isan'ny zava-dehibe amin'izany, hianatra 
isika ny amin'ny hoe ahoana no hampijanonana ny ady, 
ahoana no hahatonga ny namana ho salama kokoa, 
ahoana no hitondrana bebe kokoa ny �tiavana ho ao 
an-tokantrano.»

Dia samy nangina tsy nisy niteny aloha izy mianaka 
nandritra ny fotoana lava ihany. Avy eo dia nanontany 
ilay tovolahy kely nanao hoe: «Dia iza ry dada no 
hampianatra ahy an'izany rehetra izany?»
«Andriamanitra, anaka», hoy rainy.

Sady somary niketrona kely ilaikely, avy eo, no 
nanontany hoe: «Ahoana no ahafantaranao fa 
Andriamanitra no hanao an'izany rehetra izany?»
Dia nanainga soroka rainy ka nanao hoe: «Satria 
Andriamanitra niteny fa Izy tokoa no hanao izany. Hoy 
izy mantsy hoe: «Ary hoy Izy taminy: Mandehana any 
amin’izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny �lazant-
sara amin’ny olombelona rehetra.» - Mar. 16:15.
«Moa ve heverinao fa asain’Andriamanitra manao izany 
andraikitra izany isika nefa tsy ampianariny hanao 
an'izany? Mila �ofanana sy fahalalana izany anaka. Mila 
mianatra ihany koa. Mila hoe mirotsaka indray 
mandeha na indroa isan-kerinandro ianao manao 
zavatra manokana - zavatra izay hampianatra anao hoe 
ahoana no hahatonga anao ho anjely be �tiavana ho 
an'izao tontolo izao. Dia izany tokoa-».
Indro fa nentin'ilay raim-pianakaviana ny �ara ary tody 
teo amin'ny toerana �antsonana feno �arakodia ary 
feno endrika mitsikitsiky.

«Ao am-piangonana izany no hanaovana ilay 
�ofanana sy �anarana» hoy Justin sady nitsikitsiky kely 
no menamenatra ihany koa satria efa eo an-tokotanim-
piangonana rahateo ry zareo.

Hoy ihany rainy: «Taloha dia �toerana masina sy 
tempoly no nanaovana fotoam-pivavahana. Fa 
ankehitriny kosa dia �angonana no anaovantsika izany. 
Fa ny zava-kendrena amin'izany dia mitovy ihany: dia 
ny hianarana hoe ahoana no hanambaràna ny vaovao 
mahafalin'ny �tiavan'Andriamanitra amin'ny olona 
tsirairay» .

Dia niara-nizotra nankao am-piangonana izy 
mianaka.

T 
Alahady

Tenim-pitiavana: 

«Ary hitako fa, indro, 
nisy anjely iray koa 

nanidina teo 
afovoan’ny lanitra, 

nanana filazantsara 
mandrakizay 

hotorina amin’izay 
monina ambonin’ny 

tany sy amin’ny 
firenena sy ny 

fokom-pirenena sy ny 
samy hafa fiteny ary 
ny olona rehetra» - 

Apôk. 14:6.

MANAO IZAY IOMANANA FATRATRA

Manorata zavatra dimy hahatonga anao ho famantarana amim-

pifaliana hitan'ny namanao sy ny manodidina fa ho avy tsy ho ela 

i Jesôsy. Manorata hira manambara ny hafalianao.

 alifaly aok'izany erỳ i Lisa izay 10 taona. «Efa  
 tamy any ve izy?» hoy ny reniny taminy avy  
 eo am-baravarankely sady mitazona voaroy 
nopotsehina natao mofo mbola mafana dia mafana avy 
ao anaty lafaoro. « Itony karazana mofo itony mantsy no 
tena tiany, fantatrao tsara».

«Fantatro ka!» hoy i Lisa sady nitsikitsiky. «Sady tiany 
ihany koa anie ny paoma atao mofo sy ny voatango ary 
ny vary avy any Espaina e!».

Napetraky ny reniny teo ambony takela-kazo ary efa 
ao anaty lovia fampangatsiatsiahana azy ilay mofo 
mafana no sady namonjy nipetraka teo anilan'ny 
varavarana mitanilanila izy ary naneho fa vizambizana. 
«Nalahelo fatratra ny zokinao vavy mihitsy izao ianao 
anaka, moa tsy izany? hoy indray ny reniny tamin'i Lisa.
Dia namaly i Lisa sady nanondrika ny lohany ka nanao 
hoe:»Efa nitety tany maha�naritra be maro izao ny 
sambon-dry Lisa ô!» sady nientanentana erỳ izy. «Isaky 
ny mihetsika angamba m....m.... m.....» .
Mijanona dia miakatra an-tanety foana ry zareo» hoy 
reniny nitsatsaingoka koa etsy. «Ieee, izany mihitsy», 
hoy i Lisa. Isaky ny mihetsika dia mizaha tany ry zareo 
ary mitondra azy amin'ny tany mbola tsy fahita ilay 

sambo. Izany hoe tany hafakely, be zava-mia�na, ary 
hafa noho ny hafa. Hitako eto» hoy i Lisa somary 
lasalasam-borona.  «Tsy mbola nandeha tany amin'ny 
tany mbola tsy dia fahita �ry mihitsy aho raha tsy hoe 
atao anisan'izany angaha ny e�trano fandrian'i Daryl».

Dia toran'ny hehy reniny. «Izaho aza izao nihevitra 
hoe efa nodiodioviny fatratra ny e�tranony satria ho avy 
i Saraha. Ary ny trano manontolo aza izao dia madio 
ohatra ny tsy teha�n-dalitra». Indro fa nitsiky i Lisa. 
«Raha mbola misy zavatra tsara azo atao dia mbola atao 
ihany ho �tsenana an'i Saraha. Satria tiako ho azoazony 
tsara ny ainy rehefa tonga atao an-trano indray izy». 
Nisento tokana ihany ny reniny.» Tiako tokoa raha 
miomana mafy ny olona hitsena Ilay anankiray ho avy 
tsy ho ela». «Fa iza no ho avy ry Neny?» hoy i Lisa sady 
niketrona.

«Jesôsy», hoy ny reniny nanamafy. Nilaza tamin'ny 
mpianany Jesôsy fa alohan'ny hiaviany indray dia hisy 
zava-doza hiseho etỳ an-tany. Izany no nahatonga an'i 
Saraha hiondrana an-tsambo. Miezaka izy mba 
hampahafantatra an'izao tontolo izao fa misy �adanana 
azo antenaina na dia izany aza». «A! Izany tokoa» hoy i 
Lisa. «Ny zava-doza hiseho dia famantarana nolazain'i 
Jesôsy, famantarana fa ho avy tsy ho ela Jesôsy.»

MBOLA MISY FAMANTARANA MARO HAFA 
IHANY KOA

«Fantatrao fa ho avy Saraha, noho izany dia nodiovi-
nareo tao an-trano tsara ny e�tranonareo, naka 
voninkazo tsara tarehy avy any an-tsaha ihany koa, ny 
�ta�ana nosasana rahateo --- atao izany rehetra izany, 
ataonareo manokana ho an'i Saraha. Izaho ihany koa 
nanao izay azoko natao. Namboatra ireo sakafo 
faran'izay tiany aho, ohatra hoe ity mofo misy voaroy 
nopotsehina ity. Fa nahoana no nanao izany rehetra 
izany isika?» «Satria tiantsika i Saraha ary tiantsika 
rahateo izy hahatsiaro ho tonga soa ato an-trano» hoy i 
Lisa somary nitsiky nalefadefaka naharitra».
«Fa izao koa», hoy reniny, «tiako ny hisaintsainana fa 
izay no adidin'ny Kristianina tsirairay dia ny haneho 
�ahiana ny olon-drehetra eto amin'izao tontolo izao 
amim-pitiavana, amin'izay ny tsirairay dia hahafantatra 
fa hisy zavatra manokana sy mahagaga hitranga. Ho avy 
Jesôsy ilay namantsika faran'izay mahafatra-po 
indrindra, ary isika no manana adidy mba ho famanta-
rana ahafantaran'ny rehetra fa ho avy tsy ho ela Izy».

Tamin'izay indrindra no indro nisy �ara nipoitra teo 
amin'ny �olahana tamin'ny arabe ka indro tsy tratra i 
Lisa fa niantsambotra ka namonjy nidina. «Iny izy fa 
tonga, iny izy fa tonga!» hoy izy niantsoantso. Naneho 
hafaliana fatratra sy nitsiky fatratra ilay renim-pianaka-
viana sy i Lisa nahita �arakodia nanatona. Fantatr'izy 
ireo fa efa vonona ny zavatra rehetra handraisana ilay 
efa tsy teo elabe ka nahamanimanina azy ireo fatratra 
ary indro fa eo ankehitriny.

Alatsinainy

F
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Tenim-pitiavana: 

«Ary nipetraka teo 
an-tendrombohitra 

Oliva Izy, dia 
nanatona Azy 
mangingina ny 

mpianany ka nanao 
hoe: Lazao aminay 

izay andro 
hahatongavan’izany, 

ary izay ho 
famantarana ny 
fihavianao sy ny 
fahataperan’izao 

tontolo izao.»
Mat. 24:3.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIBARIBARY
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Manaova sary telo ny amin'ny �karakarana azonao atao ao 

an-tokantrano, eo amin'ny �araha-monina, ao amin'ny

 �angonana ampahatsiarovana fa efa ho avy Jesôsy. 

Ampiaraho amin'ny sary ataonao ity toko sy andininy ity: 

«Henoy! Indro Avy faingana Aho». – Apôk. 22:12.

 hatra ny tsy metimety ianao izany, anaka»,  
  hoy ny  rain'i Kim tamin-janany raha indro i  
 Kim fa nivembena nankao an-dakozia. Ankizy 
iray miala sakana mitafy akanjomandry no indro 
mijoro mihazona vera misy ranom-boankazo amin'ny 
tanany iray ary pilina vitaminina C kosa amin'ny ilany.
«Tsara tsy maninona aho ka!» hoy i Kim, fa mikoha-
kohaka kely fotsiny, dia misy serisery kely, tenda 
mangarakaraka kely, somary mafana hoditra, ary 
somary manenoneno ny so�na».
Nihomehy ny rain'i Kim. «‘Ndrisy ry zanako kely» hoy 
izy. Niketrona i Kim. «Zanako kely amin'ny ahoana?» 
Efa 13 taona anie aho e! ary mba te antsoina hoe: 

«tovolahy lehibe» na koa hoe: efa ho olon-dehibe». Somary nanozongozona 
soroka be ihany rainy nahare izany.  «Fantatro tsara ny mahazo anao anaka».
Niseho ho tsy rototra loatra i Kim. «Inona izany no heverin'i Dada fa mahazo 
ahy?» Sady nanondro azy rainy no nanao hoe: « Mazava ho azy fa nipitsoka ny 
hato-tongotrao». Dia nodinihin'i Kim tsara ny rainy nandritra ny fotoana 
naharitraritra. «Nipitsoka hoe ny hato-tongotro?» Dia indro somary nibanjina 
kokoa an-janany ilay ray. «Fa inona izany, anaka, no heverinao hoe mahazo 
anao? Dia hoy ilay tovolahy namaly; «Gripa no mahazo ahy, ry Dada a!»
Ary hoy rainy, nitsatsaingoka:»Mazava ho azy, mibaribary avy hatrany fa gripa 

tsotra izao no mahazo anao, sa tsy izany?» «‘Zany tokoa», hoy koa i Kim.
«Eny», hoy rainy, «tokony hiainga avy amin'ny zavatra efa hita mibaribary 
ohatra ny ta�ka andrefan-tanàna ny valinteny, moa tsy izany?»

Somary nisalasala kely ilay tovolahy dia namaly hoe: 
«Marina izany»
   
«Koa nahoana àry hianao no misalasala fatratra ny 
amin'ny hoe ho avy tsy ho ela, kely sisa, Jesôsy?»
Somary indrakindrafana i Kim namaly indray hoe: 
«Inona moa no idiran'izay sery mahazo ahy 
amin'izany?»

   EFA LANY ANDRO

   Nihanalefaka ny �jerin'ny dadan'i Kim. Omaly hariva 
ianao, hoy izy, nilaza fa tsy heverinao hoe ho avy faigana 
Jesôsy. Dia hoy koa ianao hoe tokony hifankatia fotsiny 
isika, ho maha-te ho tia ary hifaly ny amin'ny famelan-
keloka omen'Andriamanitra fa izany hoe �avian'i Kristy 
 fanindroany izany dia efa tena lany andro ny miresaka
 an'izany

   «Eny», hoy i Kim, «nilaza an'izany tokoa aho».
«Dia ahoana ny amin'ny porofo efa hita mibaribary», 
hoy ilay raim-pianakaviana?
«Mibaribary hoe?», hoy i Kim; «mibaribary amin'ny 
ahoana? inona no mibaribary?»

   «Jesôsy dia nilaza tamin'ny mpianany fa any am-
parany dia hisy mosary sy areti-mandringana ary 
hihorohoron'ny tahotra fatratra ny olona ka toa 
hijanona tsy hitepo ny fony! Manginy fotsiny ny 
areti-mandoza maro mamely tampoka tsy ahoan-tsy 
ahoana! Ao koa ny vahoaka manao tsinontsinona ny 
hafa, manorina harena eo ambony �jalian'ny hafa. Izany 
no mibaribary. Izany no maneho miharihary fa efa ho 
avy Jesôsy ary anjarantsika ny manambara izany 
amin'ny hafa. 

   «Ka raha marina àry izany», hoy i Kim, «nahoana no 
mbola tsy tonga ihany Izy ka!». 
«Ny amin'izay dia tsy fantatro», hoy rainy nanainga 
soroka; fa izao fotsiny, manana ny antony manokana Izy 
izay Izy ihany no mahafantatra azy. Fa raha mino izay 
miharihary ohatra ny vay an-kandrina ianao, dia hino 
sy hatoky ny teny �kasana. Heveriko fa ilaintsika ny 
milaza amin'ny hafa ny maha-mibaribary ny 
zava-drehetra ary manambara ihany koa ny amin'ny 
teny �kasana» .

   Nihatokatoka tsimoramora i Kim sady nikohakohaka: 
«Marina ny anao, ry Dada. Tokony horaisiko am-po 
tsara mihitsy ny momba an'ity �avian'i Kristy 
fanindroany ity; ary tokony hampahafantatra an'izany 
amin’ny hafa ihany koa aho». Dia nihodina niala teo 
hakahaka aina kely izy sady nanohy hoe: «Tonga dia 
hiroso amin'ny �toriana amin'ny hafa afo raha vantany 
vao afaka ity lazainao fa mivika amin'ny hato-tongotro 
ity».

   Toran'ny mehy hafahafa ny rainy. ’Zany tokoa no izy 
ry tovolahy efa ho olon-dehibe.»

Talata

O Tenim-pitiavana: 

«Fa fantatrareo 
voalohany indrindra 

fa amin’ny andro 
farany dia hisy 

mpaniratsira avy 
haniratsira, mandeha 

araka ny filany»
2 Pet. 3:3. 

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIANDRY NY FOTOANA ISEHOAN'NY VOKATRA

Nisy havanareo lasa nodimandry ve? Raha izany, 

manaova sarina fasana ahitana ny anaran'ireo lasa nodimandry.

 Asio sarina masoandro eo ambony hanampy anareo hahatsiahy

 fa tsy ho ela dia hiditra an-tsehatra i Kristy.

 ndro i Terry fa nijaridina nibanjina ny tany  
 vao avy nasiana. Raha nitazana ambony kosa  
 dia nahita vorona fahita amin'ny lohataona 
misiotsioka hira kanto eo amin'ny lanitra mitaratra 
manga. Efa ho adiny telo izao no nandinihany 
an-drainy mametraka voa tao amin'ny tany; indro anefa 
fa mbola tsy misy na inona na inona mitsiry ihany. Ho 
an'ity zaza dimy taona ity dia toa hafahafa tsy azo ekena 
fotsiny amin'izao izany. 

    Niasa mafy tokoa ilay raim-pianakaviana nanomana 
ny tany, nanisy ny fatran-jezika ampy, nametraka ireo 
voan-katsaka amin'ny faritra sahaza mitandavana 
mahitsy. Mamiratra eo ambonin'ny loha eo ny 
masoandro ary ny rivotra kosa mitsoka anelanelan'ny 
sampana hazo ôka ambadiky ny trano. Tonga ny 
fotoana. Saingy tsy mbola misy na inona na inona 
miseho! Nandeha namonjy nankeo anilan-janany ilay 
raim-pianakaviana ary nitsiky kely taminy. «Milaza 
momba ny saha famboleko ve ianao anaka?» hoy izy 
nanontany.  Izany tokoa hoy i Terry. Miresaka amin'ireo 
voan-katsaka aho. Namboly azy ireo ianao androany 
maraina, ka te hihinan-katsaka aho hatao sakafo hariva. 
Fa inona no mbola andrasan'izy ireo? Nefa efa ao 
ambanin'ny tany ao izy ireo». «Tsotra, satria misy 

zavatra izay tanterahin'izy ireo ao» hoy ny valintenin'ilay 
ray.«Fa inona izany no ataon'izy ireo ao?» hoy indray i 
Terry te hahafantatra.

    «Miandry no ataon'izy ireo ao. Miandry ny andro 
itsimohany, miandry ny masoandro hibaliaka kokoa, 
miandry ny rivotra hafana kokoa, ary miandry ny 
ranonorana amin'ny fotoany hitondra hamandoana 
hahazoany migoka rano mahavelona. Dia avy eo misy 
zava-mahagaga miseho.» 

    «Inona no miseho» hoy i Terry nanontany sady 
niondrika mba hahitana misimisy kokoa. «Mandefa 
tsimoka lava mipoitra ety amin'ny fanambonin'ny tany 
ary mandefa faka milentika mankany ambanin'ny tany» 
hoy rainy. «Manovo fehezan-kery avy amin'ny 
masoandro dia mitombo, mitombo, mitombo hatrany, 
ka misy tahony sy raviny ary salohy sy babin-katsaka 
vonona hohanin'ny ankizy 5 taona, hohanina miaraka 
amin'ny ovy nopotsehina ary koa tsaramaso tanora. 
Mila fotoana izany rehetra izany, ka mila miandry 
aloha».

    Niketrona i Terry. «Fa nahoana no dia mila miandry 
ela toy izany?» «Izao mantsy», hoy rainy, sady mijery ny 
saha nambolena, «ny zavatra rehetra dia misy antony 
avokoa. Ny zavatra rehetra dia mirindra araka izay 
ilaina eo amin'ny �tomboana. Fa rehefa eo ny masoan-
dro, nirotsaka ny orana, afaka anovozana izay ilaina avy 
ao aminy ny tany, dia maniry ny voa araka izay efa 
nataon'Andriamanitra rahateo hatrany amin'ny 
famoronana».

    Nitsahatra kely tsy niteny aloha ilay ray. Toy izany 
ihany koa, anaka, ny amin'ny fahafatesan'ny olona ---- 
ohatra izao hoe i Nenibe sy i Dadatoa Jarrod. Tadidinao 
ve anaka? Natao tao ambanin'ny tany ny vata nisy ny 
razana. Fa rehefa ho avy Jesôsy dia hiantso azy ireo avy 
ao. Dia ho velona indray izy ireo ary ho sambatra isika 
hahita azy ireo. Dia hiaraka ho any an-danitra daholo 
isika izay tsy hisy fahafatesana intsony ary ny zaridai-
nako kosa hisy zava-maniry hisy hatao sakafo hirobo-
robo hitombo hatrany. Tianao ve izany anaka?»
Somary nieritreritra ela teo aloha i Terry. «OK. Hiandry 
ihany koa àry aho izany e! Hiandry ny katsaka hipoitra 
eo amin'ny tahony ary hiandry an'i Jesôsy hanangana 
amin'ny maty an'i Nenibe sy i Dadatoa Jarrod».
«Tsara tokoa izany anaka» hoy ny rainy sady nitantana 
an-janany hiditra ny trano. «Tsy dia mahaliana loatra 
indraindray ny miandry kanefa ilaina. 

    Ho hitanao anie e!»

Alarobia

I
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Tenim-pitiavana: 

«Fa ny tenan’ny 
Tompo no hidina avy 

any an-danitra 
amin’ny fiantsoana sy 
ny feon’ny arikanjely 

ary ny 
trompetran’Andriam
anitra, ka izay maty 
ao amin’i Kristy no 
hitsangana aloha»

 1 Tes. 4:16

AMPAHAFANTARO NY HAFA

TOERANA AZO ANTOKA
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Alakamisy

 ijery ny ravina mihintsana sy ny ahitra    
    mihamaina i Elsa. Hitany ireo andiana vanobe  

        manavatsava ny lanitra, ary eo an-danin'izany 
kosa ny hatsiaka miakatra avy any an-dohasaha, 
mamiri�ry aok'izany ka indro izy miampify sy 
mitakoko kely eo amin-dreniny mba hahazo hafanana. 
«Tsy tiako ny hoe manomboka mihamangatsiaka ny 
andro», hoy izy, sady avokony ao anaty paosiny ihany ny 
tànany. «Tena oriory mihitsy ny saiko». «Oriory ahoana 
e?» hoy reniny. «Fa maninona e?» 

   «Dia ahoana izao ireo biby ka?» hoy ilay tovovavikely 
sady nanondro ny hazo sy ny tandavan'ahitra manodi-
dina izy. «Dia ahoana ny amin'ireo biby mpitsambikim-
bikina amin'ny hazo sy ny rajakokely ary ny vorona? 
Ary ahoana koa ny amin'ny amboadia, ny bera, ny 
lambo, ny diera iza manana rambo fotsifotsy? Inona no 
hanjo azy ireny rehefa mirotsaka ny ranomandry? Tena 
mamiri�ry mihitsy ny hatsiaka ka mila hitambaingana i 
Miller Pond ary lasa tao daholo ny sakafony. Tsy 
manana afo fanafanana trano tsara ohatra ny antsika izy. 
Tsy misy afa-tsy kitay sy vaingan-dranomandry ao 
amin-dry zareo. Tena tsy izy mihitsy raha izany no 
jerena. Nieriritreritra kely ny reniny. «Marina ny anao, 
anaka» hoy izy. Tsy manana trano lehibe toy ny antsika 

izy saingy manana an'Andriamanitra kosa. Refa nahary 
an'izao tontolo izao Andriamanitra dia nikendry 
hananan'ny tsirairay fonenana. Porofon'izany, ny tany 
manontolo dia fonenana goavana sy sambatra ho an'ny 
rehetra. Ny olona sy ny biby dia nonina teny amin'ny 
ahi-maitso na teo ambany alokaloky ny hazo kanto ---- 
sahala amin'ireo biby namantsika any ivelany mihenjy 
any. «Fa rehefa ta�ditra ny fahotana dia nanorina 
fonenana i Adama sy Eva. Ary nanorina trano vaventy 
sy mijoalajoala ary tanàn-dehibe ny olona; tsy izany 
anefa no tao an-tsain'Andriamanitra. Ny bibidia mbola 
manohy izay nikendren'Andriamanitra azy ireo. Noho 
ny fahotana dia nanjary nisy ririnina sy loza manandin-
dona ny �ainan'ny biby ------ indrindra ny loza avy 
amin'ny olombelona. Mandavaka ao anaty tany na ao 
anatin'ny hazo na mandositra any lavitra any mankany 
amin'ny toerana mafana kokoa ny biby. Maro amin'izy 
ireny no matory ao amin'ny toerana tsara a�na 
ambanin'ny tany ary ny sasany kosa mifofotra manao 
izay hahitana sakafo ao ambanin'ny antontan-drano-
mandry. Miaina mialokaloka ao amin'ny valan-
javaboary ao rahateo ny biby, manao izay itarihan'
Andriamanitra azy --- mamefy ny aina tsy ho valaky ny 
ririnina.

    Nangina kely vetivety ilay reny. « Io Andriamanitra io 
no nanome teny �kasana antsika fa hiaro antsika raha 
ekentsika. Ho avy ny fotoana hahatonga ny lanitra 
honenantsika, ary na dia nandravarava fatratra aza ny 
fahotana dia hieren-doza sy tsy hisy loza hanjo antsika 
any. Hianatra betsaka momba an’Andriamanitra sy ny 
�ankohofana Aminy isika. Hiara-belona amintsika 
ihany koa ny vorona, ny bera, ny amboadia, ny biby 
mpitsambikimbikina amin'ny hazo, ny diera. Dia ho 
�anakaviambe lndray».

    Nieritreritra kely i Elsa ary nanaiky tamin'ny alalan'ny 
�hetsika. Nitsiky ny reniny. «Anaka, tianao ve ny 
hiara-miasa amin’Andriamanitra hitsinjo ny zava-
manan'aina biby?»

    «Izany tokoa ve?» hoy ilay tovovavikely niteny 
sempotsempotra. «Azontsika atao ve izany?»
«‘Zany mihitsy ka! Andeha aloha isika ho any amin'ny 
mpivarotra. Dia hividy voan-javatra �hinan'ny vorona 
ary katsaka maina ihany koa. Ka rehefa mirotsaka ny 
ranomandry dia amin'izay misy sakafo betsaka ho an'ny 
biby mpitsambikina ambony hazo, ny rabitro, ny diera 
ary ny vorona mba hohanin'izy ireo. Azon’izy ireo 
itondrana mankany an-davany sy ny zohikely amin'ny 
vatan-kazo ihany koa izany hohaniny amin'ny 
manaraka. Tsy saha Edena tsy akory eto fa azontsika 
atao ny mitsinjo sy mikarakara toy izay natao tany 
Edena».

   Dia izany tokoa no nataon-dry zareo. 

N 

Mametraha sakafo ao an-tokotaninao ho an'ny vorona 

sy ny biby amin'ny ririnina ho avy izao. Ho faly noho izany 

Andriamanitra nanao ny zava-manan'aina ary izy ireo ihany koa.

 Asaovy manao toy izany koa ny namanao.

Tenim-pitiavana: 

«Sambatra sy 
masina izay manana 

anjara amin’ny 
fitsanganana 

voalohany; ireo tsy 
mba ananan’ny 

fahafatesana faharoa 
fahefana, fa ho 

mpisoron’Andriamani
tra sy Kristy ireo ka 
hiara-manjaka aminy 

arivo taona.» 
Apôk. 20:6.

AMPAHAFANTARO NY HAFA



ILAY FEO MAFY

AMPAHAFANTARO NY HAFA
Raha ianao no Andriamanitra, inona no holazainao amin'ny eto an-tany hanasana ny rehetra hiaraka aminao ho any an-danitra? 
Soraty eto ambany izany hafatra izany ka alefaso any amin'izay olona rehetra fantatrao.
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ena reraka be aho tamin'izay; ny 
toeram-piandrasana �aramanidina koa moa 
mangatsiaka sy eo ho eo ihany . Nandritra ny 

herinandro maro ny tenako no naka sary tsotra sy 
sary mihetsika manodidina ny nosy Caraibes 
mikasika asam-piangonana maro sy asan'ny 
mpiara-miangona maro. 

Nalaiko sary mihetsika tamin'izany ireo 
mpitandrina sy ireo mambra mampahafantatra 
an'izay rehetra mifanena aminy ny 
�tiavan'Andriamanitra. Nahita dokotera mitsabo 
olona marary aho ary mpianatra amin'ny sekoly 
ambony nanjary dokotera sy mpitory ny �lazantsara 
ary mpampianatra. Nahita olona mahery fo tokoa 
aho tamin'izany; olona nanana fandavan-tena tokoa, 
nanome be dia be sy nahafoy tena ho amin'ny 
fanompoana an'Andriamanitra izay tiany. Naka sary 
tanora nizara fahalalana mikasika ny handresena ny 
aretina sy ny tsy metimety ara-pahasalamana. 
Nandre feon-java-maneno sy toriteny manan-kery 
ihany koa aho ary nahita olona betsaka natao batisa. 
Fa indro tonga ny fotoana handehanana mody 
amin'izay. 

Nakimpiko ny masoko ary tsapako niala ireo 
fandaharam-potoana mavesatra nanindry ahy. Tsy 
ho ela dia afaka hakahaka aina eo ambony fandriana 
any an-trano. 

Tampotampoka teo dia hitako fa tsy nandre na iza 
na iza niresadresaka intsony aho nanodidina ahy. 
Nanjary foana tsy nisy olona teo ilay e�trano 
�andrasana feno mpandeha, ankizy sy mpiasa 
mpizara karatra fahazoa-mandeha. Fahanginana no 
nameno ny e�trano ary feo-milina nirohondrohona 
no reko any ivelany. 

Raiki-tahotra be ihany aho. Toa lasa ny 
�aramanidina tokony handehanako hody! Sao dia 
efa lasa nisidina! Resin-tory mantsy aho ka raha iny 
izaho mbola revon-torimaso (...) dia tavela aho.

Injay fa nandre feo mafy avy ao amin'ny 
fanama�sam-peo tao amin'ilay e�trano �andrasana 
tao amin'ny seranam-piaramanidina aho. 

«Azafady, azafady indrindra tompoko ô! Azafady 
indrindra ô! Ity no antso farany ho an'ny sidina 982 
ho any Miami. Iangaviana hiditra anaty 
�aramanidina daholo izao dia izao ny mpandeha 
rehetra. Raha eny am-pelatananao ny tapakila 
fahazoa-mandeha dia aoka hankeny amin'ny 
vavahady �dirana anaty �ara-manidina avy hatrany. 
Izao no antso farany ny amin'izany.»

Izaho angamba no sangany tamin'ny 
mpihazakazaka nilomay nankeny amin'ilay 
vavahady. Efa hikatona mihitsy ny varavaran'ny 
�aramanidina raha nihazakazaka mafy aho nankeo 
amin'ny mpampiditra olona ary nihiakiaka mafy 
hoe: «Andraso kely! Mbola mandeha amin'io 
�aramanidina io ihany koa aho. Ary ity an-tanako 
ity ny karatra fahazoa-mandeha! Jereo, ity ihany koa 
ny karatra fahazoana miditra ao anaty 
�aramanidina. Avelao mba hiditra! Te hitodi-doha 
hody anie aho e!».

Efa fantatrao ve fa misy feo mafy miantso izao 
ankehitriny izao mihitsy? Io feo mafy io dia miantso 
ny tsirairay maneran-tany. Feon'Andriamanitra 
manako avy eo amin'ny molotry ny anjely telo 
nirahina avy any an-danitra hanao zavatra 
anankiroa: (1) mampitandrina ny amin'ny loza ho 
avy, (2) mampahafantatra antsika izay ilaintsika 
hahazoana miara-mankany an-danitra miaraka 
amin'i Jesôsy.

Tamin'ilay indray mandeha dia nisy feo mafy 
nanaitra ahy ary nilaza tamiko hankao amin'ny 
�aramanidina avy hatrany tsy misy hataka andro. 
Misy feo mafy avy amin'Andriamanitra mandefa 
hafatra mitovitovy amin'izany ihany koa. Amin'izao 
fotoana izao indrindra dia tokony handeha isika; tsy 
ho any Miami anefa fa hanandrandra loha ho any 
an-danitra! Noho izany aoka ary hahazo antoka fa 
eo am-piambenana ary hihaino izany feo izany.

nosoratan’ i CHARLES MILLS

Tenim-pitiavana: T «Indro ny 
faharetan’ny olona 

masina, dia izay 
mitandrina ny 

didin’Andriamanitra 
sy ny finoana an’i 

Jesosy.» - 
Apôk. 14:12.

SEKOLIN'NY VAOVAO MAHAFALY
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AMPAHAFANTARO NY HAFA
Raha ohatra ka ianao no mpitandrina dia inona no hataonao 

handresena lahatra ny rehetra fa �anarana zavatra maha�naritra 

no atao ao am-piangonana? Ataovy lisitra izany ka omeo 

ny pasitoranao. Ary ataovy izay azonao atao hanampiana 

ny mpitandrina amin'ny fomba rehetra.

 sy te ho any am-piangonana ao ho'aho» hoy i  
 Justin nidongidongy nametraka ny tanany  
 roa manohana ny tratrany.

«Fa nahoana hoy rainy nanontany sady nijery ny arabe 
nanoloana azy. «Izaho'zao nihevitra fa olona tia 
�angonana izao ianao io».

«Mba te hanao zavatra hafa aho anio», ry Dada a, toy 
ny hoe: milalao baolina, na mijery sarimihetsika tena 
tiako ao amin'ny Internet. Ohatry ny mandreraka be 
izany koa ange indraindray ilay zavatra atao any 
am-piangonana e!».

«Mety misy maha-marina azy angamba, anaka, izay 
lazainao. Raha oharina amin'ny lalao baolina, sary 
mihetsika ahitana biby goavana mifampitolona dia 
mandreraka be ihany tokoa ny any am-piangonana».

Nijery sady nanao tsilian-tso�na an-drainy ilay 
tovolahikely. «Hay koa mitovy hevitra amiko i Dada!».
«‘Zany mihitsy» hoy koa rainy sady somary nitsiky 
somary hafahafa kely. Izany no antony tsy hankanesant-
sika any am-piangonana anio» . 
«Tsy ho any 'zany isika?».
«Tsy ho any isika ka!».

«ô!», nahazo aina i Justin sady nisahotaka be ihany 
niankinankina tamin'ny fehin-tseza.

Fa nanohy rainy nony avy eo nanao hoe: «Handeha 
isika anaka ho eo amin'ny toerana hianarantsika ho toy 
ny anjely. An'isan'ny zava-dehibe amin'izany, hianatra 
isika ny amin'ny hoe ahoana no hampijanonana ny ady, 
ahoana no hahatonga ny namana ho salama kokoa, 
ahoana no hitondrana bebe kokoa ny �tiavana ho ao 
an-tokantrano.»

Dia samy nangina tsy nisy niteny aloha izy mianaka 
nandritra ny fotoana lava ihany. Avy eo dia nanontany 
ilay tovolahy kely nanao hoe: «Dia iza ry dada no 
hampianatra ahy an'izany rehetra izany?»
«Andriamanitra, anaka», hoy rainy.

Sady somary niketrona kely ilaikely, avy eo, no 
nanontany hoe: «Ahoana no ahafantaranao fa 
Andriamanitra no hanao an'izany rehetra izany?»
Dia nanainga soroka rainy ka nanao hoe: «Satria 
Andriamanitra niteny fa Izy tokoa no hanao izany. Hoy 
izy mantsy hoe: «Ary hoy Izy taminy: Mandehana any 
amin’izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny �lazant-
sara amin’ny olombelona rehetra.» - Mar. 16:15.
«Moa ve heverinao fa asain’Andriamanitra manao izany 
andraikitra izany isika nefa tsy ampianariny hanao 
an'izany? Mila �ofanana sy fahalalana izany anaka. Mila 
mianatra ihany koa. Mila hoe mirotsaka indray 
mandeha na indroa isan-kerinandro ianao manao 
zavatra manokana - zavatra izay hampianatra anao hoe 
ahoana no hahatonga anao ho anjely be �tiavana ho 
an'izao tontolo izao. Dia izany tokoa-».
Indro fa nentin'ilay raim-pianakaviana ny �ara ary tody 
teo amin'ny toerana �antsonana feno �arakodia ary 
feno endrika mitsikitsiky.

«Ao am-piangonana izany no hanaovana ilay 
�ofanana sy �anarana» hoy Justin sady nitsikitsiky kely 
no menamenatra ihany koa satria efa eo an-tokotanim-
piangonana rahateo ry zareo.

Hoy ihany rainy: «Taloha dia �toerana masina sy 
tempoly no nanaovana fotoam-pivavahana. Fa 
ankehitriny kosa dia �angonana no anaovantsika izany. 
Fa ny zava-kendrena amin'izany dia mitovy ihany: dia 
ny hianarana hoe ahoana no hanambaràna ny vaovao 
mahafalin'ny �tiavan'Andriamanitra amin'ny olona 
tsirairay» .

Dia niara-nizotra nankao am-piangonana izy 
mianaka.

T 
Alahady

Tenim-pitiavana: 

«Ary hitako fa, indro, 
nisy anjely iray koa 

nanidina teo 
afovoan’ny lanitra, 

nanana filazantsara 
mandrakizay 

hotorina amin’izay 
monina ambonin’ny 

tany sy amin’ny 
firenena sy ny 

fokom-pirenena sy ny 
samy hafa fiteny ary 
ny olona rehetra» - 

Apôk. 14:6.

MANAO IZAY IOMANANA FATRATRA

Manorata zavatra dimy hahatonga anao ho famantarana amim-

pifaliana hitan'ny namanao sy ny manodidina fa ho avy tsy ho ela 

i Jesôsy. Manorata hira manambara ny hafalianao.

 alifaly aok'izany erỳ i Lisa izay 10 taona. «Efa  
 tamy any ve izy?» hoy ny reniny taminy avy  
 eo am-baravarankely sady mitazona voaroy 
nopotsehina natao mofo mbola mafana dia mafana avy 
ao anaty lafaoro. « Itony karazana mofo itony mantsy no 
tena tiany, fantatrao tsara».

«Fantatro ka!» hoy i Lisa sady nitsikitsiky. «Sady tiany 
ihany koa anie ny paoma atao mofo sy ny voatango ary 
ny vary avy any Espaina e!».

Napetraky ny reniny teo ambony takela-kazo ary efa 
ao anaty lovia fampangatsiatsiahana azy ilay mofo 
mafana no sady namonjy nipetraka teo anilan'ny 
varavarana mitanilanila izy ary naneho fa vizambizana. 
«Nalahelo fatratra ny zokinao vavy mihitsy izao ianao 
anaka, moa tsy izany? hoy indray ny reniny tamin'i Lisa.
Dia namaly i Lisa sady nanondrika ny lohany ka nanao 
hoe:»Efa nitety tany maha�naritra be maro izao ny 
sambon-dry Lisa ô!» sady nientanentana erỳ izy. «Isaky 
ny mihetsika angamba m....m.... m.....» .
Mijanona dia miakatra an-tanety foana ry zareo» hoy 
reniny nitsatsaingoka koa etsy. «Ieee, izany mihitsy», 
hoy i Lisa. Isaky ny mihetsika dia mizaha tany ry zareo 
ary mitondra azy amin'ny tany mbola tsy fahita ilay 

sambo. Izany hoe tany hafakely, be zava-mia�na, ary 
hafa noho ny hafa. Hitako eto» hoy i Lisa somary 
lasalasam-borona.  «Tsy mbola nandeha tany amin'ny 
tany mbola tsy dia fahita �ry mihitsy aho raha tsy hoe 
atao anisan'izany angaha ny e�trano fandrian'i Daryl».

Dia toran'ny hehy reniny. «Izaho aza izao nihevitra 
hoe efa nodiodioviny fatratra ny e�tranony satria ho avy 
i Saraha. Ary ny trano manontolo aza izao dia madio 
ohatra ny tsy teha�n-dalitra». Indro fa nitsiky i Lisa. 
«Raha mbola misy zavatra tsara azo atao dia mbola atao 
ihany ho �tsenana an'i Saraha. Satria tiako ho azoazony 
tsara ny ainy rehefa tonga atao an-trano indray izy». 
Nisento tokana ihany ny reniny.» Tiako tokoa raha 
miomana mafy ny olona hitsena Ilay anankiray ho avy 
tsy ho ela». «Fa iza no ho avy ry Neny?» hoy i Lisa sady 
niketrona.

«Jesôsy», hoy ny reniny nanamafy. Nilaza tamin'ny 
mpianany Jesôsy fa alohan'ny hiaviany indray dia hisy 
zava-doza hiseho etỳ an-tany. Izany no nahatonga an'i 
Saraha hiondrana an-tsambo. Miezaka izy mba 
hampahafantatra an'izao tontolo izao fa misy �adanana 
azo antenaina na dia izany aza». «A! Izany tokoa» hoy i 
Lisa. «Ny zava-doza hiseho dia famantarana nolazain'i 
Jesôsy, famantarana fa ho avy tsy ho ela Jesôsy.»

MBOLA MISY FAMANTARANA MARO HAFA 
IHANY KOA

«Fantatrao fa ho avy Saraha, noho izany dia nodiovi-
nareo tao an-trano tsara ny e�tranonareo, naka 
voninkazo tsara tarehy avy any an-tsaha ihany koa, ny 
�ta�ana nosasana rahateo --- atao izany rehetra izany, 
ataonareo manokana ho an'i Saraha. Izaho ihany koa 
nanao izay azoko natao. Namboatra ireo sakafo 
faran'izay tiany aho, ohatra hoe ity mofo misy voaroy 
nopotsehina ity. Fa nahoana no nanao izany rehetra 
izany isika?» «Satria tiantsika i Saraha ary tiantsika 
rahateo izy hahatsiaro ho tonga soa ato an-trano» hoy i 
Lisa somary nitsiky nalefadefaka naharitra».
«Fa izao koa», hoy reniny, «tiako ny hisaintsainana fa 
izay no adidin'ny Kristianina tsirairay dia ny haneho 
�ahiana ny olon-drehetra eto amin'izao tontolo izao 
amim-pitiavana, amin'izay ny tsirairay dia hahafantatra 
fa hisy zavatra manokana sy mahagaga hitranga. Ho avy 
Jesôsy ilay namantsika faran'izay mahafatra-po 
indrindra, ary isika no manana adidy mba ho famanta-
rana ahafantaran'ny rehetra fa ho avy tsy ho ela Izy».

Tamin'izay indrindra no indro nisy �ara nipoitra teo 
amin'ny �olahana tamin'ny arabe ka indro tsy tratra i 
Lisa fa niantsambotra ka namonjy nidina. «Iny izy fa 
tonga, iny izy fa tonga!» hoy izy niantsoantso. Naneho 
hafaliana fatratra sy nitsiky fatratra ilay renim-pianaka-
viana sy i Lisa nahita �arakodia nanatona. Fantatr'izy 
ireo fa efa vonona ny zavatra rehetra handraisana ilay 
efa tsy teo elabe ka nahamanimanina azy ireo fatratra 
ary indro fa eo ankehitriny.

Alatsinainy

F
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Tenim-pitiavana: 

«Ary nipetraka teo 
an-tendrombohitra 

Oliva Izy, dia 
nanatona Azy 
mangingina ny 

mpianany ka nanao 
hoe: Lazao aminay 

izay andro 
hahatongavan’izany, 

ary izay ho 
famantarana ny 
fihavianao sy ny 
fahataperan’izao 

tontolo izao.»
Mat. 24:3.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIBARIBARY
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Manaova sary telo ny amin'ny �karakarana azonao atao ao 

an-tokantrano, eo amin'ny �araha-monina, ao amin'ny

 �angonana ampahatsiarovana fa efa ho avy Jesôsy. 

Ampiaraho amin'ny sary ataonao ity toko sy andininy ity: 

«Henoy! Indro Avy faingana Aho». – Apôk. 22:12.

 hatra ny tsy metimety ianao izany, anaka»,  
  hoy ny  rain'i Kim tamin-janany raha indro i  
 Kim fa nivembena nankao an-dakozia. Ankizy 
iray miala sakana mitafy akanjomandry no indro 
mijoro mihazona vera misy ranom-boankazo amin'ny 
tanany iray ary pilina vitaminina C kosa amin'ny ilany.
«Tsara tsy maninona aho ka!» hoy i Kim, fa mikoha-
kohaka kely fotsiny, dia misy serisery kely, tenda 
mangarakaraka kely, somary mafana hoditra, ary 
somary manenoneno ny so�na».
Nihomehy ny rain'i Kim. «‘Ndrisy ry zanako kely» hoy 
izy. Niketrona i Kim. «Zanako kely amin'ny ahoana?» 
Efa 13 taona anie aho e! ary mba te antsoina hoe: 

«tovolahy lehibe» na koa hoe: efa ho olon-dehibe». Somary nanozongozona 
soroka be ihany rainy nahare izany.  «Fantatro tsara ny mahazo anao anaka».
Niseho ho tsy rototra loatra i Kim. «Inona izany no heverin'i Dada fa mahazo 
ahy?» Sady nanondro azy rainy no nanao hoe: « Mazava ho azy fa nipitsoka ny 
hato-tongotrao». Dia nodinihin'i Kim tsara ny rainy nandritra ny fotoana 
naharitraritra. «Nipitsoka hoe ny hato-tongotro?» Dia indro somary nibanjina 
kokoa an-janany ilay ray. «Fa inona izany, anaka, no heverinao hoe mahazo 
anao? Dia hoy ilay tovolahy namaly; «Gripa no mahazo ahy, ry Dada a!»
Ary hoy rainy, nitsatsaingoka:»Mazava ho azy, mibaribary avy hatrany fa gripa 

tsotra izao no mahazo anao, sa tsy izany?» «‘Zany tokoa», hoy koa i Kim.
«Eny», hoy rainy, «tokony hiainga avy amin'ny zavatra efa hita mibaribary 
ohatra ny ta�ka andrefan-tanàna ny valinteny, moa tsy izany?»

Somary nisalasala kely ilay tovolahy dia namaly hoe: 
«Marina izany»
   
«Koa nahoana àry hianao no misalasala fatratra ny 
amin'ny hoe ho avy tsy ho ela, kely sisa, Jesôsy?»
Somary indrakindrafana i Kim namaly indray hoe: 
«Inona moa no idiran'izay sery mahazo ahy 
amin'izany?»

   EFA LANY ANDRO

   Nihanalefaka ny �jerin'ny dadan'i Kim. Omaly hariva 
ianao, hoy izy, nilaza fa tsy heverinao hoe ho avy faigana 
Jesôsy. Dia hoy koa ianao hoe tokony hifankatia fotsiny 
isika, ho maha-te ho tia ary hifaly ny amin'ny famelan-
keloka omen'Andriamanitra fa izany hoe �avian'i Kristy 
 fanindroany izany dia efa tena lany andro ny miresaka
 an'izany

   «Eny», hoy i Kim, «nilaza an'izany tokoa aho».
«Dia ahoana ny amin'ny porofo efa hita mibaribary», 
hoy ilay raim-pianakaviana?
«Mibaribary hoe?», hoy i Kim; «mibaribary amin'ny 
ahoana? inona no mibaribary?»

   «Jesôsy dia nilaza tamin'ny mpianany fa any am-
parany dia hisy mosary sy areti-mandringana ary 
hihorohoron'ny tahotra fatratra ny olona ka toa 
hijanona tsy hitepo ny fony! Manginy fotsiny ny 
areti-mandoza maro mamely tampoka tsy ahoan-tsy 
ahoana! Ao koa ny vahoaka manao tsinontsinona ny 
hafa, manorina harena eo ambony �jalian'ny hafa. Izany 
no mibaribary. Izany no maneho miharihary fa efa ho 
avy Jesôsy ary anjarantsika ny manambara izany 
amin'ny hafa. 

   «Ka raha marina àry izany», hoy i Kim, «nahoana no 
mbola tsy tonga ihany Izy ka!». 
«Ny amin'izay dia tsy fantatro», hoy rainy nanainga 
soroka; fa izao fotsiny, manana ny antony manokana Izy 
izay Izy ihany no mahafantatra azy. Fa raha mino izay 
miharihary ohatra ny vay an-kandrina ianao, dia hino 
sy hatoky ny teny �kasana. Heveriko fa ilaintsika ny 
milaza amin'ny hafa ny maha-mibaribary ny 
zava-drehetra ary manambara ihany koa ny amin'ny 
teny �kasana» .

   Nihatokatoka tsimoramora i Kim sady nikohakohaka: 
«Marina ny anao, ry Dada. Tokony horaisiko am-po 
tsara mihitsy ny momba an'ity �avian'i Kristy 
fanindroany ity; ary tokony hampahafantatra an'izany 
amin’ny hafa ihany koa aho». Dia nihodina niala teo 
hakahaka aina kely izy sady nanohy hoe: «Tonga dia 
hiroso amin'ny �toriana amin'ny hafa afo raha vantany 
vao afaka ity lazainao fa mivika amin'ny hato-tongotro 
ity».

   Toran'ny mehy hafahafa ny rainy. ’Zany tokoa no izy 
ry tovolahy efa ho olon-dehibe.»

Talata

O Tenim-pitiavana: 

«Fa fantatrareo 
voalohany indrindra 

fa amin’ny andro 
farany dia hisy 

mpaniratsira avy 
haniratsira, mandeha 

araka ny filany»
2 Pet. 3:3. 

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIANDRY NY FOTOANA ISEHOAN'NY VOKATRA

Nisy havanareo lasa nodimandry ve? Raha izany, 

manaova sarina fasana ahitana ny anaran'ireo lasa nodimandry.

 Asio sarina masoandro eo ambony hanampy anareo hahatsiahy

 fa tsy ho ela dia hiditra an-tsehatra i Kristy.

 ndro i Terry fa nijaridina nibanjina ny tany  
 vao avy nasiana. Raha nitazana ambony kosa  
 dia nahita vorona fahita amin'ny lohataona 
misiotsioka hira kanto eo amin'ny lanitra mitaratra 
manga. Efa ho adiny telo izao no nandinihany 
an-drainy mametraka voa tao amin'ny tany; indro anefa 
fa mbola tsy misy na inona na inona mitsiry ihany. Ho 
an'ity zaza dimy taona ity dia toa hafahafa tsy azo ekena 
fotsiny amin'izao izany. 

    Niasa mafy tokoa ilay raim-pianakaviana nanomana 
ny tany, nanisy ny fatran-jezika ampy, nametraka ireo 
voan-katsaka amin'ny faritra sahaza mitandavana 
mahitsy. Mamiratra eo ambonin'ny loha eo ny 
masoandro ary ny rivotra kosa mitsoka anelanelan'ny 
sampana hazo ôka ambadiky ny trano. Tonga ny 
fotoana. Saingy tsy mbola misy na inona na inona 
miseho! Nandeha namonjy nankeo anilan-janany ilay 
raim-pianakaviana ary nitsiky kely taminy. «Milaza 
momba ny saha famboleko ve ianao anaka?» hoy izy 
nanontany.  Izany tokoa hoy i Terry. Miresaka amin'ireo 
voan-katsaka aho. Namboly azy ireo ianao androany 
maraina, ka te hihinan-katsaka aho hatao sakafo hariva. 
Fa inona no mbola andrasan'izy ireo? Nefa efa ao 
ambanin'ny tany ao izy ireo». «Tsotra, satria misy 

zavatra izay tanterahin'izy ireo ao» hoy ny valintenin'ilay 
ray.«Fa inona izany no ataon'izy ireo ao?» hoy indray i 
Terry te hahafantatra.

    «Miandry no ataon'izy ireo ao. Miandry ny andro 
itsimohany, miandry ny masoandro hibaliaka kokoa, 
miandry ny rivotra hafana kokoa, ary miandry ny 
ranonorana amin'ny fotoany hitondra hamandoana 
hahazoany migoka rano mahavelona. Dia avy eo misy 
zava-mahagaga miseho.» 

    «Inona no miseho» hoy i Terry nanontany sady 
niondrika mba hahitana misimisy kokoa. «Mandefa 
tsimoka lava mipoitra ety amin'ny fanambonin'ny tany 
ary mandefa faka milentika mankany ambanin'ny tany» 
hoy rainy. «Manovo fehezan-kery avy amin'ny 
masoandro dia mitombo, mitombo, mitombo hatrany, 
ka misy tahony sy raviny ary salohy sy babin-katsaka 
vonona hohanin'ny ankizy 5 taona, hohanina miaraka 
amin'ny ovy nopotsehina ary koa tsaramaso tanora. 
Mila fotoana izany rehetra izany, ka mila miandry 
aloha».

    Niketrona i Terry. «Fa nahoana no dia mila miandry 
ela toy izany?» «Izao mantsy», hoy rainy, sady mijery ny 
saha nambolena, «ny zavatra rehetra dia misy antony 
avokoa. Ny zavatra rehetra dia mirindra araka izay 
ilaina eo amin'ny �tomboana. Fa rehefa eo ny masoan-
dro, nirotsaka ny orana, afaka anovozana izay ilaina avy 
ao aminy ny tany, dia maniry ny voa araka izay efa 
nataon'Andriamanitra rahateo hatrany amin'ny 
famoronana».

    Nitsahatra kely tsy niteny aloha ilay ray. Toy izany 
ihany koa, anaka, ny amin'ny fahafatesan'ny olona ---- 
ohatra izao hoe i Nenibe sy i Dadatoa Jarrod. Tadidinao 
ve anaka? Natao tao ambanin'ny tany ny vata nisy ny 
razana. Fa rehefa ho avy Jesôsy dia hiantso azy ireo avy 
ao. Dia ho velona indray izy ireo ary ho sambatra isika 
hahita azy ireo. Dia hiaraka ho any an-danitra daholo 
isika izay tsy hisy fahafatesana intsony ary ny zaridai-
nako kosa hisy zava-maniry hisy hatao sakafo hirobo-
robo hitombo hatrany. Tianao ve izany anaka?»
Somary nieritreritra ela teo aloha i Terry. «OK. Hiandry 
ihany koa àry aho izany e! Hiandry ny katsaka hipoitra 
eo amin'ny tahony ary hiandry an'i Jesôsy hanangana 
amin'ny maty an'i Nenibe sy i Dadatoa Jarrod».
«Tsara tokoa izany anaka» hoy ny rainy sady nitantana 
an-janany hiditra ny trano. «Tsy dia mahaliana loatra 
indraindray ny miandry kanefa ilaina. 

    Ho hitanao anie e!»

Alarobia

I
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Tenim-pitiavana: 

«Fa ny tenan’ny 
Tompo no hidina avy 

any an-danitra 
amin’ny fiantsoana sy 
ny feon’ny arikanjely 

ary ny 
trompetran’Andriam
anitra, ka izay maty 
ao amin’i Kristy no 
hitsangana aloha»

 1 Tes. 4:16

AMPAHAFANTARO NY HAFA

TOERANA AZO ANTOKA
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Alakamisy

 ijery ny ravina mihintsana sy ny ahitra    
    mihamaina i Elsa. Hitany ireo andiana vanobe  

        manavatsava ny lanitra, ary eo an-danin'izany 
kosa ny hatsiaka miakatra avy any an-dohasaha, 
mamiri�ry aok'izany ka indro izy miampify sy 
mitakoko kely eo amin-dreniny mba hahazo hafanana. 
«Tsy tiako ny hoe manomboka mihamangatsiaka ny 
andro», hoy izy, sady avokony ao anaty paosiny ihany ny 
tànany. «Tena oriory mihitsy ny saiko». «Oriory ahoana 
e?» hoy reniny. «Fa maninona e?» 

   «Dia ahoana izao ireo biby ka?» hoy ilay tovovavikely 
sady nanondro ny hazo sy ny tandavan'ahitra manodi-
dina izy. «Dia ahoana ny amin'ireo biby mpitsambikim-
bikina amin'ny hazo sy ny rajakokely ary ny vorona? 
Ary ahoana koa ny amin'ny amboadia, ny bera, ny 
lambo, ny diera iza manana rambo fotsifotsy? Inona no 
hanjo azy ireny rehefa mirotsaka ny ranomandry? Tena 
mamiri�ry mihitsy ny hatsiaka ka mila hitambaingana i 
Miller Pond ary lasa tao daholo ny sakafony. Tsy 
manana afo fanafanana trano tsara ohatra ny antsika izy. 
Tsy misy afa-tsy kitay sy vaingan-dranomandry ao 
amin-dry zareo. Tena tsy izy mihitsy raha izany no 
jerena. Nieriritreritra kely ny reniny. «Marina ny anao, 
anaka» hoy izy. Tsy manana trano lehibe toy ny antsika 

izy saingy manana an'Andriamanitra kosa. Refa nahary 
an'izao tontolo izao Andriamanitra dia nikendry 
hananan'ny tsirairay fonenana. Porofon'izany, ny tany 
manontolo dia fonenana goavana sy sambatra ho an'ny 
rehetra. Ny olona sy ny biby dia nonina teny amin'ny 
ahi-maitso na teo ambany alokaloky ny hazo kanto ---- 
sahala amin'ireo biby namantsika any ivelany mihenjy 
any. «Fa rehefa ta�ditra ny fahotana dia nanorina 
fonenana i Adama sy Eva. Ary nanorina trano vaventy 
sy mijoalajoala ary tanàn-dehibe ny olona; tsy izany 
anefa no tao an-tsain'Andriamanitra. Ny bibidia mbola 
manohy izay nikendren'Andriamanitra azy ireo. Noho 
ny fahotana dia nanjary nisy ririnina sy loza manandin-
dona ny �ainan'ny biby ------ indrindra ny loza avy 
amin'ny olombelona. Mandavaka ao anaty tany na ao 
anatin'ny hazo na mandositra any lavitra any mankany 
amin'ny toerana mafana kokoa ny biby. Maro amin'izy 
ireny no matory ao amin'ny toerana tsara a�na 
ambanin'ny tany ary ny sasany kosa mifofotra manao 
izay hahitana sakafo ao ambanin'ny antontan-drano-
mandry. Miaina mialokaloka ao amin'ny valan-
javaboary ao rahateo ny biby, manao izay itarihan'
Andriamanitra azy --- mamefy ny aina tsy ho valaky ny 
ririnina.

    Nangina kely vetivety ilay reny. « Io Andriamanitra io 
no nanome teny �kasana antsika fa hiaro antsika raha 
ekentsika. Ho avy ny fotoana hahatonga ny lanitra 
honenantsika, ary na dia nandravarava fatratra aza ny 
fahotana dia hieren-doza sy tsy hisy loza hanjo antsika 
any. Hianatra betsaka momba an’Andriamanitra sy ny 
�ankohofana Aminy isika. Hiara-belona amintsika 
ihany koa ny vorona, ny bera, ny amboadia, ny biby 
mpitsambikimbikina amin'ny hazo, ny diera. Dia ho 
�anakaviambe lndray».

    Nieritreritra kely i Elsa ary nanaiky tamin'ny alalan'ny 
�hetsika. Nitsiky ny reniny. «Anaka, tianao ve ny 
hiara-miasa amin’Andriamanitra hitsinjo ny zava-
manan'aina biby?»

    «Izany tokoa ve?» hoy ilay tovovavikely niteny 
sempotsempotra. «Azontsika atao ve izany?»
«‘Zany mihitsy ka! Andeha aloha isika ho any amin'ny 
mpivarotra. Dia hividy voan-javatra �hinan'ny vorona 
ary katsaka maina ihany koa. Ka rehefa mirotsaka ny 
ranomandry dia amin'izay misy sakafo betsaka ho an'ny 
biby mpitsambikina ambony hazo, ny rabitro, ny diera 
ary ny vorona mba hohanin'izy ireo. Azon’izy ireo 
itondrana mankany an-davany sy ny zohikely amin'ny 
vatan-kazo ihany koa izany hohaniny amin'ny 
manaraka. Tsy saha Edena tsy akory eto fa azontsika 
atao ny mitsinjo sy mikarakara toy izay natao tany 
Edena».

   Dia izany tokoa no nataon-dry zareo. 

N 

Mametraha sakafo ao an-tokotaninao ho an'ny vorona 

sy ny biby amin'ny ririnina ho avy izao. Ho faly noho izany 

Andriamanitra nanao ny zava-manan'aina ary izy ireo ihany koa.

 Asaovy manao toy izany koa ny namanao.

Tenim-pitiavana: 

«Sambatra sy 
masina izay manana 

anjara amin’ny 
fitsanganana 

voalohany; ireo tsy 
mba ananan’ny 

fahafatesana faharoa 
fahefana, fa ho 

mpisoron’Andriamani
tra sy Kristy ireo ka 
hiara-manjaka aminy 

arivo taona.» 
Apôk. 20:6.

AMPAHAFANTARO NY HAFA



MANAO IZAY IOMANANA FATRATRA

Manorata zavatra dimy hahatonga anao ho famantarana amim-

pifaliana hitan'ny namanao sy ny manodidina fa ho avy tsy ho ela 

i Jesôsy. Manorata hira manambara ny hafalianao.

 alifaly aok'izany erỳ i Lisa izay 10 taona. «Efa  
 tamy any ve izy?» hoy ny reniny taminy avy  
 eo am-baravarankely sady mitazona voaroy 
nopotsehina natao mofo mbola mafana dia mafana avy 
ao anaty lafaoro. « Itony karazana mofo itony mantsy no 
tena tiany, fantatrao tsara».

«Fantatro ka!» hoy i Lisa sady nitsikitsiky. «Sady tiany 
ihany koa anie ny paoma atao mofo sy ny voatango ary 
ny vary avy any Espaina e!».

Napetraky ny reniny teo ambony takela-kazo ary efa 
ao anaty lovia fampangatsiatsiahana azy ilay mofo 
mafana no sady namonjy nipetraka teo anilan'ny 
varavarana mitanilanila izy ary naneho fa vizambizana. 
«Nalahelo fatratra ny zokinao vavy mihitsy izao ianao 
anaka, moa tsy izany? hoy indray ny reniny tamin'i Lisa.
Dia namaly i Lisa sady nanondrika ny lohany ka nanao 
hoe:»Efa nitety tany maha�naritra be maro izao ny 
sambon-dry Lisa ô!» sady nientanentana erỳ izy. «Isaky 
ny mihetsika angamba m....m.... m.....» .
Mijanona dia miakatra an-tanety foana ry zareo» hoy 
reniny nitsatsaingoka koa etsy. «Ieee, izany mihitsy», 
hoy i Lisa. Isaky ny mihetsika dia mizaha tany ry zareo 
ary mitondra azy amin'ny tany mbola tsy fahita ilay 

sambo. Izany hoe tany hafakely, be zava-mia�na, ary 
hafa noho ny hafa. Hitako eto» hoy i Lisa somary 
lasalasam-borona.  «Tsy mbola nandeha tany amin'ny 
tany mbola tsy dia fahita �ry mihitsy aho raha tsy hoe 
atao anisan'izany angaha ny e�trano fandrian'i Daryl».

Dia toran'ny hehy reniny. «Izaho aza izao nihevitra 
hoe efa nodiodioviny fatratra ny e�tranony satria ho avy 
i Saraha. Ary ny trano manontolo aza izao dia madio 
ohatra ny tsy teha�n-dalitra». Indro fa nitsiky i Lisa. 
«Raha mbola misy zavatra tsara azo atao dia mbola atao 
ihany ho �tsenana an'i Saraha. Satria tiako ho azoazony 
tsara ny ainy rehefa tonga atao an-trano indray izy». 
Nisento tokana ihany ny reniny.» Tiako tokoa raha 
miomana mafy ny olona hitsena Ilay anankiray ho avy 
tsy ho ela». «Fa iza no ho avy ry Neny?» hoy i Lisa sady 
niketrona.

«Jesôsy», hoy ny reniny nanamafy. Nilaza tamin'ny 
mpianany Jesôsy fa alohan'ny hiaviany indray dia hisy 
zava-doza hiseho etỳ an-tany. Izany no nahatonga an'i 
Saraha hiondrana an-tsambo. Miezaka izy mba 
hampahafantatra an'izao tontolo izao fa misy �adanana 
azo antenaina na dia izany aza». «A! Izany tokoa» hoy i 
Lisa. «Ny zava-doza hiseho dia famantarana nolazain'i 
Jesôsy, famantarana fa ho avy tsy ho ela Jesôsy.»

MBOLA MISY FAMANTARANA MARO HAFA 
IHANY KOA

«Fantatrao fa ho avy Saraha, noho izany dia nodiovi-
nareo tao an-trano tsara ny e�tranonareo, naka 
voninkazo tsara tarehy avy any an-tsaha ihany koa, ny 
�ta�ana nosasana rahateo --- atao izany rehetra izany, 
ataonareo manokana ho an'i Saraha. Izaho ihany koa 
nanao izay azoko natao. Namboatra ireo sakafo 
faran'izay tiany aho, ohatra hoe ity mofo misy voaroy 
nopotsehina ity. Fa nahoana no nanao izany rehetra 
izany isika?» «Satria tiantsika i Saraha ary tiantsika 
rahateo izy hahatsiaro ho tonga soa ato an-trano» hoy i 
Lisa somary nitsiky nalefadefaka naharitra».
«Fa izao koa», hoy reniny, «tiako ny hisaintsainana fa 
izay no adidin'ny Kristianina tsirairay dia ny haneho 
�ahiana ny olon-drehetra eto amin'izao tontolo izao 
amim-pitiavana, amin'izay ny tsirairay dia hahafantatra 
fa hisy zavatra manokana sy mahagaga hitranga. Ho avy 
Jesôsy ilay namantsika faran'izay mahafatra-po 
indrindra, ary isika no manana adidy mba ho famanta-
rana ahafantaran'ny rehetra fa ho avy tsy ho ela Izy».

Tamin'izay indrindra no indro nisy �ara nipoitra teo 
amin'ny �olahana tamin'ny arabe ka indro tsy tratra i 
Lisa fa niantsambotra ka namonjy nidina. «Iny izy fa 
tonga, iny izy fa tonga!» hoy izy niantsoantso. Naneho 
hafaliana fatratra sy nitsiky fatratra ilay renim-pianaka-
viana sy i Lisa nahita �arakodia nanatona. Fantatr'izy 
ireo fa efa vonona ny zavatra rehetra handraisana ilay 
efa tsy teo elabe ka nahamanimanina azy ireo fatratra 
ary indro fa eo ankehitriny.

Alatsinainy
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Tenim-pitiavana: 

«Ary nipetraka teo 
an-tendrombohitra 

Oliva Izy, dia 
nanatona Azy 
mangingina ny 

mpianany ka nanao 
hoe: Lazao aminay 

izay andro 
hahatongavan’izany, 

ary izay ho 
famantarana ny 
fihavianao sy ny 
fahataperan’izao 

tontolo izao.»
Mat. 24:3.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIBARIBARY
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Manaova sary telo ny amin'ny �karakarana azonao atao ao 

an-tokantrano, eo amin'ny �araha-monina, ao amin'ny

 �angonana ampahatsiarovana fa efa ho avy Jesôsy. 

Ampiaraho amin'ny sary ataonao ity toko sy andininy ity: 

«Henoy! Indro Avy faingana Aho». – Apôk. 22:12.

 hatra ny tsy metimety ianao izany, anaka»,  
  hoy ny  rain'i Kim tamin-janany raha indro i  
 Kim fa nivembena nankao an-dakozia. Ankizy 
iray miala sakana mitafy akanjomandry no indro 
mijoro mihazona vera misy ranom-boankazo amin'ny 
tanany iray ary pilina vitaminina C kosa amin'ny ilany.
«Tsara tsy maninona aho ka!» hoy i Kim, fa mikoha-
kohaka kely fotsiny, dia misy serisery kely, tenda 
mangarakaraka kely, somary mafana hoditra, ary 
somary manenoneno ny so�na».
Nihomehy ny rain'i Kim. «‘Ndrisy ry zanako kely» hoy 
izy. Niketrona i Kim. «Zanako kely amin'ny ahoana?» 
Efa 13 taona anie aho e! ary mba te antsoina hoe: 

«tovolahy lehibe» na koa hoe: efa ho olon-dehibe». Somary nanozongozona 
soroka be ihany rainy nahare izany.  «Fantatro tsara ny mahazo anao anaka».
Niseho ho tsy rototra loatra i Kim. «Inona izany no heverin'i Dada fa mahazo 
ahy?» Sady nanondro azy rainy no nanao hoe: « Mazava ho azy fa nipitsoka ny 
hato-tongotrao». Dia nodinihin'i Kim tsara ny rainy nandritra ny fotoana 
naharitraritra. «Nipitsoka hoe ny hato-tongotro?» Dia indro somary nibanjina 
kokoa an-janany ilay ray. «Fa inona izany, anaka, no heverinao hoe mahazo 
anao? Dia hoy ilay tovolahy namaly; «Gripa no mahazo ahy, ry Dada a!»
Ary hoy rainy, nitsatsaingoka:»Mazava ho azy, mibaribary avy hatrany fa gripa 

tsotra izao no mahazo anao, sa tsy izany?» «‘Zany tokoa», hoy koa i Kim.
«Eny», hoy rainy, «tokony hiainga avy amin'ny zavatra efa hita mibaribary 
ohatra ny ta�ka andrefan-tanàna ny valinteny, moa tsy izany?»

Somary nisalasala kely ilay tovolahy dia namaly hoe: 
«Marina izany»
   
«Koa nahoana àry hianao no misalasala fatratra ny 
amin'ny hoe ho avy tsy ho ela, kely sisa, Jesôsy?»
Somary indrakindrafana i Kim namaly indray hoe: 
«Inona moa no idiran'izay sery mahazo ahy 
amin'izany?»

   EFA LANY ANDRO

   Nihanalefaka ny �jerin'ny dadan'i Kim. Omaly hariva 
ianao, hoy izy, nilaza fa tsy heverinao hoe ho avy faigana 
Jesôsy. Dia hoy koa ianao hoe tokony hifankatia fotsiny 
isika, ho maha-te ho tia ary hifaly ny amin'ny famelan-
keloka omen'Andriamanitra fa izany hoe �avian'i Kristy 
 fanindroany izany dia efa tena lany andro ny miresaka
 an'izany

   «Eny», hoy i Kim, «nilaza an'izany tokoa aho».
«Dia ahoana ny amin'ny porofo efa hita mibaribary», 
hoy ilay raim-pianakaviana?
«Mibaribary hoe?», hoy i Kim; «mibaribary amin'ny 
ahoana? inona no mibaribary?»

   «Jesôsy dia nilaza tamin'ny mpianany fa any am-
parany dia hisy mosary sy areti-mandringana ary 
hihorohoron'ny tahotra fatratra ny olona ka toa 
hijanona tsy hitepo ny fony! Manginy fotsiny ny 
areti-mandoza maro mamely tampoka tsy ahoan-tsy 
ahoana! Ao koa ny vahoaka manao tsinontsinona ny 
hafa, manorina harena eo ambony �jalian'ny hafa. Izany 
no mibaribary. Izany no maneho miharihary fa efa ho 
avy Jesôsy ary anjarantsika ny manambara izany 
amin'ny hafa. 

   «Ka raha marina àry izany», hoy i Kim, «nahoana no 
mbola tsy tonga ihany Izy ka!». 
«Ny amin'izay dia tsy fantatro», hoy rainy nanainga 
soroka; fa izao fotsiny, manana ny antony manokana Izy 
izay Izy ihany no mahafantatra azy. Fa raha mino izay 
miharihary ohatra ny vay an-kandrina ianao, dia hino 
sy hatoky ny teny �kasana. Heveriko fa ilaintsika ny 
milaza amin'ny hafa ny maha-mibaribary ny 
zava-drehetra ary manambara ihany koa ny amin'ny 
teny �kasana» .

   Nihatokatoka tsimoramora i Kim sady nikohakohaka: 
«Marina ny anao, ry Dada. Tokony horaisiko am-po 
tsara mihitsy ny momba an'ity �avian'i Kristy 
fanindroany ity; ary tokony hampahafantatra an'izany 
amin’ny hafa ihany koa aho». Dia nihodina niala teo 
hakahaka aina kely izy sady nanohy hoe: «Tonga dia 
hiroso amin'ny �toriana amin'ny hafa afo raha vantany 
vao afaka ity lazainao fa mivika amin'ny hato-tongotro 
ity».

   Toran'ny mehy hafahafa ny rainy. ’Zany tokoa no izy 
ry tovolahy efa ho olon-dehibe.»

Talata

O Tenim-pitiavana: 

«Fa fantatrareo 
voalohany indrindra 

fa amin’ny andro 
farany dia hisy 

mpaniratsira avy 
haniratsira, mandeha 

araka ny filany»
2 Pet. 3:3. 

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIANDRY NY FOTOANA ISEHOAN'NY VOKATRA

Nisy havanareo lasa nodimandry ve? Raha izany, 

manaova sarina fasana ahitana ny anaran'ireo lasa nodimandry.

 Asio sarina masoandro eo ambony hanampy anareo hahatsiahy

 fa tsy ho ela dia hiditra an-tsehatra i Kristy.

 ndro i Terry fa nijaridina nibanjina ny tany  
 vao avy nasiana. Raha nitazana ambony kosa  
 dia nahita vorona fahita amin'ny lohataona 
misiotsioka hira kanto eo amin'ny lanitra mitaratra 
manga. Efa ho adiny telo izao no nandinihany 
an-drainy mametraka voa tao amin'ny tany; indro anefa 
fa mbola tsy misy na inona na inona mitsiry ihany. Ho 
an'ity zaza dimy taona ity dia toa hafahafa tsy azo ekena 
fotsiny amin'izao izany. 

    Niasa mafy tokoa ilay raim-pianakaviana nanomana 
ny tany, nanisy ny fatran-jezika ampy, nametraka ireo 
voan-katsaka amin'ny faritra sahaza mitandavana 
mahitsy. Mamiratra eo ambonin'ny loha eo ny 
masoandro ary ny rivotra kosa mitsoka anelanelan'ny 
sampana hazo ôka ambadiky ny trano. Tonga ny 
fotoana. Saingy tsy mbola misy na inona na inona 
miseho! Nandeha namonjy nankeo anilan-janany ilay 
raim-pianakaviana ary nitsiky kely taminy. «Milaza 
momba ny saha famboleko ve ianao anaka?» hoy izy 
nanontany.  Izany tokoa hoy i Terry. Miresaka amin'ireo 
voan-katsaka aho. Namboly azy ireo ianao androany 
maraina, ka te hihinan-katsaka aho hatao sakafo hariva. 
Fa inona no mbola andrasan'izy ireo? Nefa efa ao 
ambanin'ny tany ao izy ireo». «Tsotra, satria misy 

zavatra izay tanterahin'izy ireo ao» hoy ny valintenin'ilay 
ray.«Fa inona izany no ataon'izy ireo ao?» hoy indray i 
Terry te hahafantatra.

    «Miandry no ataon'izy ireo ao. Miandry ny andro 
itsimohany, miandry ny masoandro hibaliaka kokoa, 
miandry ny rivotra hafana kokoa, ary miandry ny 
ranonorana amin'ny fotoany hitondra hamandoana 
hahazoany migoka rano mahavelona. Dia avy eo misy 
zava-mahagaga miseho.» 

    «Inona no miseho» hoy i Terry nanontany sady 
niondrika mba hahitana misimisy kokoa. «Mandefa 
tsimoka lava mipoitra ety amin'ny fanambonin'ny tany 
ary mandefa faka milentika mankany ambanin'ny tany» 
hoy rainy. «Manovo fehezan-kery avy amin'ny 
masoandro dia mitombo, mitombo, mitombo hatrany, 
ka misy tahony sy raviny ary salohy sy babin-katsaka 
vonona hohanin'ny ankizy 5 taona, hohanina miaraka 
amin'ny ovy nopotsehina ary koa tsaramaso tanora. 
Mila fotoana izany rehetra izany, ka mila miandry 
aloha».

    Niketrona i Terry. «Fa nahoana no dia mila miandry 
ela toy izany?» «Izao mantsy», hoy rainy, sady mijery ny 
saha nambolena, «ny zavatra rehetra dia misy antony 
avokoa. Ny zavatra rehetra dia mirindra araka izay 
ilaina eo amin'ny �tomboana. Fa rehefa eo ny masoan-
dro, nirotsaka ny orana, afaka anovozana izay ilaina avy 
ao aminy ny tany, dia maniry ny voa araka izay efa 
nataon'Andriamanitra rahateo hatrany amin'ny 
famoronana».

    Nitsahatra kely tsy niteny aloha ilay ray. Toy izany 
ihany koa, anaka, ny amin'ny fahafatesan'ny olona ---- 
ohatra izao hoe i Nenibe sy i Dadatoa Jarrod. Tadidinao 
ve anaka? Natao tao ambanin'ny tany ny vata nisy ny 
razana. Fa rehefa ho avy Jesôsy dia hiantso azy ireo avy 
ao. Dia ho velona indray izy ireo ary ho sambatra isika 
hahita azy ireo. Dia hiaraka ho any an-danitra daholo 
isika izay tsy hisy fahafatesana intsony ary ny zaridai-
nako kosa hisy zava-maniry hisy hatao sakafo hirobo-
robo hitombo hatrany. Tianao ve izany anaka?»
Somary nieritreritra ela teo aloha i Terry. «OK. Hiandry 
ihany koa àry aho izany e! Hiandry ny katsaka hipoitra 
eo amin'ny tahony ary hiandry an'i Jesôsy hanangana 
amin'ny maty an'i Nenibe sy i Dadatoa Jarrod».
«Tsara tokoa izany anaka» hoy ny rainy sady nitantana 
an-janany hiditra ny trano. «Tsy dia mahaliana loatra 
indraindray ny miandry kanefa ilaina. 

    Ho hitanao anie e!»

Alarobia
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Tenim-pitiavana: 

«Fa ny tenan’ny 
Tompo no hidina avy 

any an-danitra 
amin’ny fiantsoana sy 
ny feon’ny arikanjely 

ary ny 
trompetran’Andriam
anitra, ka izay maty 
ao amin’i Kristy no 
hitsangana aloha»

 1 Tes. 4:16

AMPAHAFANTARO NY HAFA

TOERANA AZO ANTOKA
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Alakamisy

 ijery ny ravina mihintsana sy ny ahitra    
    mihamaina i Elsa. Hitany ireo andiana vanobe  

        manavatsava ny lanitra, ary eo an-danin'izany 
kosa ny hatsiaka miakatra avy any an-dohasaha, 
mamiri�ry aok'izany ka indro izy miampify sy 
mitakoko kely eo amin-dreniny mba hahazo hafanana. 
«Tsy tiako ny hoe manomboka mihamangatsiaka ny 
andro», hoy izy, sady avokony ao anaty paosiny ihany ny 
tànany. «Tena oriory mihitsy ny saiko». «Oriory ahoana 
e?» hoy reniny. «Fa maninona e?» 

   «Dia ahoana izao ireo biby ka?» hoy ilay tovovavikely 
sady nanondro ny hazo sy ny tandavan'ahitra manodi-
dina izy. «Dia ahoana ny amin'ireo biby mpitsambikim-
bikina amin'ny hazo sy ny rajakokely ary ny vorona? 
Ary ahoana koa ny amin'ny amboadia, ny bera, ny 
lambo, ny diera iza manana rambo fotsifotsy? Inona no 
hanjo azy ireny rehefa mirotsaka ny ranomandry? Tena 
mamiri�ry mihitsy ny hatsiaka ka mila hitambaingana i 
Miller Pond ary lasa tao daholo ny sakafony. Tsy 
manana afo fanafanana trano tsara ohatra ny antsika izy. 
Tsy misy afa-tsy kitay sy vaingan-dranomandry ao 
amin-dry zareo. Tena tsy izy mihitsy raha izany no 
jerena. Nieriritreritra kely ny reniny. «Marina ny anao, 
anaka» hoy izy. Tsy manana trano lehibe toy ny antsika 

izy saingy manana an'Andriamanitra kosa. Refa nahary 
an'izao tontolo izao Andriamanitra dia nikendry 
hananan'ny tsirairay fonenana. Porofon'izany, ny tany 
manontolo dia fonenana goavana sy sambatra ho an'ny 
rehetra. Ny olona sy ny biby dia nonina teny amin'ny 
ahi-maitso na teo ambany alokaloky ny hazo kanto ---- 
sahala amin'ireo biby namantsika any ivelany mihenjy 
any. «Fa rehefa ta�ditra ny fahotana dia nanorina 
fonenana i Adama sy Eva. Ary nanorina trano vaventy 
sy mijoalajoala ary tanàn-dehibe ny olona; tsy izany 
anefa no tao an-tsain'Andriamanitra. Ny bibidia mbola 
manohy izay nikendren'Andriamanitra azy ireo. Noho 
ny fahotana dia nanjary nisy ririnina sy loza manandin-
dona ny �ainan'ny biby ------ indrindra ny loza avy 
amin'ny olombelona. Mandavaka ao anaty tany na ao 
anatin'ny hazo na mandositra any lavitra any mankany 
amin'ny toerana mafana kokoa ny biby. Maro amin'izy 
ireny no matory ao amin'ny toerana tsara a�na 
ambanin'ny tany ary ny sasany kosa mifofotra manao 
izay hahitana sakafo ao ambanin'ny antontan-drano-
mandry. Miaina mialokaloka ao amin'ny valan-
javaboary ao rahateo ny biby, manao izay itarihan'
Andriamanitra azy --- mamefy ny aina tsy ho valaky ny 
ririnina.

    Nangina kely vetivety ilay reny. « Io Andriamanitra io 
no nanome teny �kasana antsika fa hiaro antsika raha 
ekentsika. Ho avy ny fotoana hahatonga ny lanitra 
honenantsika, ary na dia nandravarava fatratra aza ny 
fahotana dia hieren-doza sy tsy hisy loza hanjo antsika 
any. Hianatra betsaka momba an’Andriamanitra sy ny 
�ankohofana Aminy isika. Hiara-belona amintsika 
ihany koa ny vorona, ny bera, ny amboadia, ny biby 
mpitsambikimbikina amin'ny hazo, ny diera. Dia ho 
�anakaviambe lndray».

    Nieritreritra kely i Elsa ary nanaiky tamin'ny alalan'ny 
�hetsika. Nitsiky ny reniny. «Anaka, tianao ve ny 
hiara-miasa amin’Andriamanitra hitsinjo ny zava-
manan'aina biby?»

    «Izany tokoa ve?» hoy ilay tovovavikely niteny 
sempotsempotra. «Azontsika atao ve izany?»
«‘Zany mihitsy ka! Andeha aloha isika ho any amin'ny 
mpivarotra. Dia hividy voan-javatra �hinan'ny vorona 
ary katsaka maina ihany koa. Ka rehefa mirotsaka ny 
ranomandry dia amin'izay misy sakafo betsaka ho an'ny 
biby mpitsambikina ambony hazo, ny rabitro, ny diera 
ary ny vorona mba hohanin'izy ireo. Azon’izy ireo 
itondrana mankany an-davany sy ny zohikely amin'ny 
vatan-kazo ihany koa izany hohaniny amin'ny 
manaraka. Tsy saha Edena tsy akory eto fa azontsika 
atao ny mitsinjo sy mikarakara toy izay natao tany 
Edena».

   Dia izany tokoa no nataon-dry zareo. 

N 

Mametraha sakafo ao an-tokotaninao ho an'ny vorona 

sy ny biby amin'ny ririnina ho avy izao. Ho faly noho izany 

Andriamanitra nanao ny zava-manan'aina ary izy ireo ihany koa.

 Asaovy manao toy izany koa ny namanao.

Tenim-pitiavana: 

«Sambatra sy 
masina izay manana 

anjara amin’ny 
fitsanganana 

voalohany; ireo tsy 
mba ananan’ny 

fahafatesana faharoa 
fahefana, fa ho 

mpisoron’Andriamani
tra sy Kristy ireo ka 
hiara-manjaka aminy 

arivo taona.» 
Apôk. 20:6.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIANKOHOFA AMIN'NY MPAHARYAlakamisy

ndray Sabata folak'andro, niara-nitsangantsan-
gana tamin-dramatoa vadiko aho. Niara-nigoka 
ny hakanton'ny lokon'ny ravina amin'ny 

fararano sy ny kalokalom-borona miritsodritsoka eny 
amin'ny hazo. Nijanona haka sary ny voninkazo aho ary 
ramatoa vadiko kosa nanohy nandeha nankafy nahita 
ny lolokely manidintsidina sy ny felam-boninkazo. 
Vetivety dia lasa somary lavidavitra ahy izy.

    Tsitapitapitr'izay, indro nisy amboa nitsangam-bolo 
fatratra nitroatra avy ao amin'ny tokotanin'ilay trano teo 
akaiky teo nitsarapaka nanitsy faingana dia faingana ny 
vadiko. Niranirany aok'izany ny ni�ny, tsy misy na 
inona na inona ao am-bavany, nivovo fatratra, vonona 
hanaikitra tsy mivazivazy. Iray amin'ireto telo ireto no 

zavatra azoko atao. Na, voalohany, hanambitamby an'ilay amboa ka 
hiantsoantso hoe:»Ry amboa ô! Miala tsiny aminao re!». Dia mety 
hiteny aho hoe: «Tiako loatra raha tsy mikiry miezaka hanaikitra ny 
vadiko ianao. Mandehana re miverina any amin'ny tokotany misy anao, 
ary izahay kosa hanoy ny �tsangantsangananay amim-pilaminana sy 
amim-pahatoniana». Na, faharoa, miezaka mampisaintsaina azy aho. « 
Ry amboa ô! tsy dia mety loatra izao ataonao izao. Ny malemy fanahy 
no maha�naritra kokoa sy mahasoa kokoa noho ny mirafarafa sy 
mandrongatra toy izao. Afa-tsy izany, mety hanahirana ano be ihany 
izao �hetsikao izao. Maninona no tsy manova �hetsika kely dia 

miverina mody?» Na, fahatelo, afaka nanao izay nataoko 
indrindra tamin'izay fotoana izay. Dia ny niantsoantso 
mafy dia mafy hoe: «E! e! e! Aoka, aoka, amboa, amboa 
tsisy dikany, mandehana any, mialà teo, mialà teo, 
andeha miverina mody, andeha miverina mody!» Io 
fahatelo io no vahaolana nataoko ka akory ny fahombia-
zany! Nisento kely afa-po aho! Tsara �afara ny 
toe-javatra.

    SATANA DIA TOY NY AMBOA VONON-
KANDRAMATRA

    Ao amin'ny boky mahavariana Apôkalipsy ao 
amin'ny Baiboly dia ahitana �lazana an'Andriamanitra 
maniraka anjely telo hampahafantatra ny mponina 
ambonin'ny tany fa ny ota anie ka manapotipotika sy 
manorotoro e! Satana ilay mirafarafa aok'izany dia 
vonona handramatra. Ny Baiboly dia milaza fa ireo 
anjely dia miantso «amin'ny feo mahery». Ny iray 
amin'ireo anjely, izany hoe ilay voalohany, na dia 
miantso mazava mafy dia mafy tokoa aza dia milaza 
zavatra hafahafa. Izao mantsy no antsoantsony amin'ny 
feo mahery: «Andriamanitra no Mpahary ka rariny 
raha miankohoka Aminy ianareo!»
Fa nahoana moa no mila ampahatsiarovina amin'ny 
alalan'ny anjely fa Andriamanitra no namorona ny 
olona?
Maro dia maro tokoa ny olona nanadino an'izany. 
Mihevitra izy ireo fa ny olona dia avy amin'ny rajako, na 
nivoatra avy amin'ny rihitra avy amin'ny kamory 
anankiray. Ireo olona ireo dia manompo siansa sy 
teknôlôjia; manondrika ambany dia ambany ny loha eo 
anatrehan'ireo olombelona mpitarika, na misaina sy 
mandinidinika ara-tany fotsiny ihany. Manana vaovao 
ho azy ireo io anjely voalohany miantso mafy io. Tsy 
afaka mahavonjy na dia olona iray aza ny siansa, ny 
teknôlôjia, ny olombelona, ny rajako, na ny rihitra 
heverina ho niandohan'ny aina. Amin'ireo voatanisa 
ireo dia tsy misy afaka mahavonjy na dia olona iray aza. 
Andriamanitra Mpahary ihany no afaka manao izany. 

    Izaho akory tsy manoso-kevitra hoe mandehana 
fotsiny mankany amin'ny tranon'ny namanao, dondòny 
ny varavarany ka rehefa vohany dia miantsoantsoa eo 
manao hoe: «O ry zareo a! Tia anareo Andriamanitra. 
Te hamonjy anareo Izy hahatonga anareo ho afaka 
amin'ny fahotana. Andao hanao lalao «baolina» . 

    Tsia, tsy izany tsy akory no atao fa miditra ao an-trano 
mihitsy dia miangavy ny ao an-trano manao hoe:»Mety 
ve raha miaraka manao lalao’'baolina'‘isika?» Dia 
miara-milalao amim-pahatokiana, amin-kitsim-po, 
maneho rahateo amin'ireo mpiara-milalao hoe manao 
ahoana sy manao ahoana no �arahan'i Jesôsy milalao 
amin'ny olona sy �fampitondrany amin'ny olona?

    Amin'izay fotoana izay mantsy dia ho sahala amin'ny 
anjely mijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana 
amin'izy ireo isika. 

I 

Iangavio ny mpitandrina hanao toriteny mikasika ny namoronan'

Andriamanitra an'izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy.

 Ary iangavio ny namanao ho tonga ary hiara-mihaino 

izany toriteny izany aminao. 
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Tenim-pitiavana: 

«Matahora 
an’Andriamanitra, ka 
omeo voninahitra Izy; 

fa tonga ny andro 
fitsarany; ary 
miankohofa eo 

anoloan’izay nanao 
ny lanitra sy ny tany 

sy ny ranomasina ary 
ny loharano»
Apôk. 14:7.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIAINA MANDRAKIZAYSabata Faharoa

ena sarotra heverina tokoa ny dikan'ny 
teny hoe «Mandrakizay». Satria tsy mbola 
nisy izany hoe nanao zavatra iray 

mandrakizay  tsy nisy �atoana. Tsy mbola nisy 
izany hoe nihinana pizza, na nilalao baolina, na 
nijery fahitalavitra, dia nanao an'izany foana 
hatrany tsy nisy �janonany fa hoe nitohy nitohy 
nitohy foana hatrany. Izay rehetra ataontsika dia 
misy fanombohany sy �afarany avokoa. Na ity 

andro anio ity aza dia misy �posahan'ny masoandro sy �lentehan'ny 
masoandro. Fanombohana dia �afarana. Fiantombohana dia 
�faranana. Izany no fantatsika isan'andro eo amin'ny �ainana.  
Indro àry fa manoritsoritra amintsika ny hatao any an-danitra ny 
Baiboly. Izao no lazainy:  «fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava 
azy;  ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy.» - Apôk. 22:5.

    OK. Tsara tokoa! Ny Baiboly dia milaza hoe tsy mila masoandro 
isika any an-danitra satria Andriamanitra no izay fahazavana 
rehetra ilaintsika. Raha izaho aloha dia tsy azoko an-tsaina mihitsy 
izany hoe hanjaka toy ny mpanjaka izany. Eto an-tany mantsy dia 
miaina eo ambany vahohon'i Satana ny �ainana manontolo, 
alaim-panahy, matetika no azon-tahotra ary be �salasalana. Any 
an-danitra kosa, tsy hisy fakam-panahy, tsy hisy fahotana hanao 

tsinontsinona ny zavatra tsara. Rehefa hoe ho toy ny 
mpanjaka fotsiny dia efa tsara amiko izay.  Fa inona ilay 
hoe «mandrakizay mandrakizay» lazain'ny toko sy 
andininy? Moa ve rehefa hoe manomboka ny �ainan'ny 
lanitra dia tsy hisy farany intsony?

    Eny. Izay mihitsy ilay izy.  Mandefa �sainana tokoa 
isika satria, araka ny efa nolazaiko, tsy mbola nisy niana 
an'izay mandrakizay dia «mandrakizay alaovalo» izany. 
Fa ny dikan'izany dia hoe misy ary misy, mitohy misy 
foana hatrany. Tsy takatry ny saintsika feno ota izany, ny 
vatantsika anjakan'ny ota rahateo ka tsy mby an-tsaina 
mihitsy izany hoe mandrakizay tsy misy fahataperany. 
Andeha tsy ho lany andro hieritreritra hoe ahoana sy 
ahoana àry izany hoe mandrakizay mandrakizay izany 
fa andeha hanao planina hoe inona avy moa izany no 
hataontsika any amin'ny �ainana mandrakizay!
Tamin'izaho mbola kely dia tena nankafy niara-nilalao 
tamin'ireo namako mihitsy; indro anefa fa nirefarefa 
teny amin'ny faravodilanitra andrefana ingahibe 
masoandro. Reko tsara i Neny niantso ahy: «Charlie, 
mody amin'izay fa efa ho alina ny andro».  Tsy te 
hampijanona llay lalao tena anka�ziko anefa aho. Tsy te 
hody aho. Tsy tiako ho maizina ny andro. Te hijanona 
any an-tokotany foana aho hilalao miaraka amin'ireo 
namako ...... ary te hilalao foana hatrany hatrany. 

    Taona vitsy lasa izay, nibanjina ny endrika feno 
tsikin'ny raiko aho. Efa antitra izy ary tratry ny aretina. 
Noresahinay ny amin'ny andro fahiny ary nolazainy 
ahy fa tiany fatratra aho. Dia nigogogogo nitomany aho. 
«Dada ô», hoy aho, «tsy tiako ho antitra sy harary 
hianao. Te hitsidika anao, te hiresaka aminao, te ho tia 
anao hatrany aho, te hanao an'izany rehetra izany tsy 
misy �tsaharana aho ...... tsy misy �atoana fa hatrany 
hatrany tsy misy farany .....». Fotoana fohy tatỳ aoriana, 
lasa nodimandry ilay raiko. 

    Fantatrao àry ve ny dikan'ny hoe mandrakizay? Ny 
dikany dia hoe tsy misy fahatapahany ny �faliantsika, 
tsy misy farany. Izany tsy misy �janonany ny lalao. Fa 
ny tsara indrindra dia izao tsy hanao veloma intsony 
an'i Dada, an'i Neny, na an'ireo namana. Fa ireo izay tia 
fatratra an'i Jesôsy dia te hanomboka �ainam-baovao 
miaraka Aminy; ny mandrakizay dia manam-piando-
hana saingy tsy manam-piafarana; eny, tsy misy 
�afarana!

    Tena tsara tokoa izany amiko. Ary mba ahoana 
aminao?
     

T 

Manaova sary ny amin'ny hoe inona no kasainao hatao 

any amin'ny �ainana mandrakizay handanianao ny fotoananao. 

Eo ambanin'ny sary tsirairay, soraty hoe «mandrakizay». 

Dia apetaho eo amin'izay ahitanao azy isan'andro 

ireo sary nataonao.
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Tenim-pitiavana: 

«Fa ny Tompo 
Andriamanitra no 
hanazava azy; ary 

hanjaka mandrakizay 
mandrakizay izy.» - 

Apôk. 22:5.

AMPAHAFANTARO NY HAFA



MANAO IZAY IOMANANA FATRATRA

Manorata zavatra dimy hahatonga anao ho famantarana amim-

pifaliana hitan'ny namanao sy ny manodidina fa ho avy tsy ho ela 

i Jesôsy. Manorata hira manambara ny hafalianao.

 alifaly aok'izany erỳ i Lisa izay 10 taona. «Efa  
 tamy any ve izy?» hoy ny reniny taminy avy  
 eo am-baravarankely sady mitazona voaroy 
nopotsehina natao mofo mbola mafana dia mafana avy 
ao anaty lafaoro. « Itony karazana mofo itony mantsy no 
tena tiany, fantatrao tsara».

«Fantatro ka!» hoy i Lisa sady nitsikitsiky. «Sady tiany 
ihany koa anie ny paoma atao mofo sy ny voatango ary 
ny vary avy any Espaina e!».

Napetraky ny reniny teo ambony takela-kazo ary efa 
ao anaty lovia fampangatsiatsiahana azy ilay mofo 
mafana no sady namonjy nipetraka teo anilan'ny 
varavarana mitanilanila izy ary naneho fa vizambizana. 
«Nalahelo fatratra ny zokinao vavy mihitsy izao ianao 
anaka, moa tsy izany? hoy indray ny reniny tamin'i Lisa.
Dia namaly i Lisa sady nanondrika ny lohany ka nanao 
hoe:»Efa nitety tany maha�naritra be maro izao ny 
sambon-dry Lisa ô!» sady nientanentana erỳ izy. «Isaky 
ny mihetsika angamba m....m.... m.....» .
Mijanona dia miakatra an-tanety foana ry zareo» hoy 
reniny nitsatsaingoka koa etsy. «Ieee, izany mihitsy», 
hoy i Lisa. Isaky ny mihetsika dia mizaha tany ry zareo 
ary mitondra azy amin'ny tany mbola tsy fahita ilay 

sambo. Izany hoe tany hafakely, be zava-mia�na, ary 
hafa noho ny hafa. Hitako eto» hoy i Lisa somary 
lasalasam-borona.  «Tsy mbola nandeha tany amin'ny 
tany mbola tsy dia fahita �ry mihitsy aho raha tsy hoe 
atao anisan'izany angaha ny e�trano fandrian'i Daryl».

Dia toran'ny hehy reniny. «Izaho aza izao nihevitra 
hoe efa nodiodioviny fatratra ny e�tranony satria ho avy 
i Saraha. Ary ny trano manontolo aza izao dia madio 
ohatra ny tsy teha�n-dalitra». Indro fa nitsiky i Lisa. 
«Raha mbola misy zavatra tsara azo atao dia mbola atao 
ihany ho �tsenana an'i Saraha. Satria tiako ho azoazony 
tsara ny ainy rehefa tonga atao an-trano indray izy». 
Nisento tokana ihany ny reniny.» Tiako tokoa raha 
miomana mafy ny olona hitsena Ilay anankiray ho avy 
tsy ho ela». «Fa iza no ho avy ry Neny?» hoy i Lisa sady 
niketrona.

«Jesôsy», hoy ny reniny nanamafy. Nilaza tamin'ny 
mpianany Jesôsy fa alohan'ny hiaviany indray dia hisy 
zava-doza hiseho etỳ an-tany. Izany no nahatonga an'i 
Saraha hiondrana an-tsambo. Miezaka izy mba 
hampahafantatra an'izao tontolo izao fa misy �adanana 
azo antenaina na dia izany aza». «A! Izany tokoa» hoy i 
Lisa. «Ny zava-doza hiseho dia famantarana nolazain'i 
Jesôsy, famantarana fa ho avy tsy ho ela Jesôsy.»

MBOLA MISY FAMANTARANA MARO HAFA 
IHANY KOA

«Fantatrao fa ho avy Saraha, noho izany dia nodiovi-
nareo tao an-trano tsara ny e�tranonareo, naka 
voninkazo tsara tarehy avy any an-tsaha ihany koa, ny 
�ta�ana nosasana rahateo --- atao izany rehetra izany, 
ataonareo manokana ho an'i Saraha. Izaho ihany koa 
nanao izay azoko natao. Namboatra ireo sakafo 
faran'izay tiany aho, ohatra hoe ity mofo misy voaroy 
nopotsehina ity. Fa nahoana no nanao izany rehetra 
izany isika?» «Satria tiantsika i Saraha ary tiantsika 
rahateo izy hahatsiaro ho tonga soa ato an-trano» hoy i 
Lisa somary nitsiky nalefadefaka naharitra».
«Fa izao koa», hoy reniny, «tiako ny hisaintsainana fa 
izay no adidin'ny Kristianina tsirairay dia ny haneho 
�ahiana ny olon-drehetra eto amin'izao tontolo izao 
amim-pitiavana, amin'izay ny tsirairay dia hahafantatra 
fa hisy zavatra manokana sy mahagaga hitranga. Ho avy 
Jesôsy ilay namantsika faran'izay mahafatra-po 
indrindra, ary isika no manana adidy mba ho famanta-
rana ahafantaran'ny rehetra fa ho avy tsy ho ela Izy».

Tamin'izay indrindra no indro nisy �ara nipoitra teo 
amin'ny �olahana tamin'ny arabe ka indro tsy tratra i 
Lisa fa niantsambotra ka namonjy nidina. «Iny izy fa 
tonga, iny izy fa tonga!» hoy izy niantsoantso. Naneho 
hafaliana fatratra sy nitsiky fatratra ilay renim-pianaka-
viana sy i Lisa nahita �arakodia nanatona. Fantatr'izy 
ireo fa efa vonona ny zavatra rehetra handraisana ilay 
efa tsy teo elabe ka nahamanimanina azy ireo fatratra 
ary indro fa eo ankehitriny.

Alatsinainy

F
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Tenim-pitiavana: 

«Ary nipetraka teo 
an-tendrombohitra 

Oliva Izy, dia 
nanatona Azy 
mangingina ny 

mpianany ka nanao 
hoe: Lazao aminay 

izay andro 
hahatongavan’izany, 

ary izay ho 
famantarana ny 
fihavianao sy ny 
fahataperan’izao 

tontolo izao.»
Mat. 24:3.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIBARIBARY
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Manaova sary telo ny amin'ny �karakarana azonao atao ao 

an-tokantrano, eo amin'ny �araha-monina, ao amin'ny

 �angonana ampahatsiarovana fa efa ho avy Jesôsy. 

Ampiaraho amin'ny sary ataonao ity toko sy andininy ity: 

«Henoy! Indro Avy faingana Aho». – Apôk. 22:12.

 hatra ny tsy metimety ianao izany, anaka»,  
  hoy ny  rain'i Kim tamin-janany raha indro i  
 Kim fa nivembena nankao an-dakozia. Ankizy 
iray miala sakana mitafy akanjomandry no indro 
mijoro mihazona vera misy ranom-boankazo amin'ny 
tanany iray ary pilina vitaminina C kosa amin'ny ilany.
«Tsara tsy maninona aho ka!» hoy i Kim, fa mikoha-
kohaka kely fotsiny, dia misy serisery kely, tenda 
mangarakaraka kely, somary mafana hoditra, ary 
somary manenoneno ny so�na».
Nihomehy ny rain'i Kim. «‘Ndrisy ry zanako kely» hoy 
izy. Niketrona i Kim. «Zanako kely amin'ny ahoana?» 
Efa 13 taona anie aho e! ary mba te antsoina hoe: 

«tovolahy lehibe» na koa hoe: efa ho olon-dehibe». Somary nanozongozona 
soroka be ihany rainy nahare izany.  «Fantatro tsara ny mahazo anao anaka».
Niseho ho tsy rototra loatra i Kim. «Inona izany no heverin'i Dada fa mahazo 
ahy?» Sady nanondro azy rainy no nanao hoe: « Mazava ho azy fa nipitsoka ny 
hato-tongotrao». Dia nodinihin'i Kim tsara ny rainy nandritra ny fotoana 
naharitraritra. «Nipitsoka hoe ny hato-tongotro?» Dia indro somary nibanjina 
kokoa an-janany ilay ray. «Fa inona izany, anaka, no heverinao hoe mahazo 
anao? Dia hoy ilay tovolahy namaly; «Gripa no mahazo ahy, ry Dada a!»
Ary hoy rainy, nitsatsaingoka:»Mazava ho azy, mibaribary avy hatrany fa gripa 

tsotra izao no mahazo anao, sa tsy izany?» «‘Zany tokoa», hoy koa i Kim.
«Eny», hoy rainy, «tokony hiainga avy amin'ny zavatra efa hita mibaribary 
ohatra ny ta�ka andrefan-tanàna ny valinteny, moa tsy izany?»

Somary nisalasala kely ilay tovolahy dia namaly hoe: 
«Marina izany»
   
«Koa nahoana àry hianao no misalasala fatratra ny 
amin'ny hoe ho avy tsy ho ela, kely sisa, Jesôsy?»
Somary indrakindrafana i Kim namaly indray hoe: 
«Inona moa no idiran'izay sery mahazo ahy 
amin'izany?»

   EFA LANY ANDRO

   Nihanalefaka ny �jerin'ny dadan'i Kim. Omaly hariva 
ianao, hoy izy, nilaza fa tsy heverinao hoe ho avy faigana 
Jesôsy. Dia hoy koa ianao hoe tokony hifankatia fotsiny 
isika, ho maha-te ho tia ary hifaly ny amin'ny famelan-
keloka omen'Andriamanitra fa izany hoe �avian'i Kristy 
 fanindroany izany dia efa tena lany andro ny miresaka
 an'izany

   «Eny», hoy i Kim, «nilaza an'izany tokoa aho».
«Dia ahoana ny amin'ny porofo efa hita mibaribary», 
hoy ilay raim-pianakaviana?
«Mibaribary hoe?», hoy i Kim; «mibaribary amin'ny 
ahoana? inona no mibaribary?»

   «Jesôsy dia nilaza tamin'ny mpianany fa any am-
parany dia hisy mosary sy areti-mandringana ary 
hihorohoron'ny tahotra fatratra ny olona ka toa 
hijanona tsy hitepo ny fony! Manginy fotsiny ny 
areti-mandoza maro mamely tampoka tsy ahoan-tsy 
ahoana! Ao koa ny vahoaka manao tsinontsinona ny 
hafa, manorina harena eo ambony �jalian'ny hafa. Izany 
no mibaribary. Izany no maneho miharihary fa efa ho 
avy Jesôsy ary anjarantsika ny manambara izany 
amin'ny hafa. 

   «Ka raha marina àry izany», hoy i Kim, «nahoana no 
mbola tsy tonga ihany Izy ka!». 
«Ny amin'izay dia tsy fantatro», hoy rainy nanainga 
soroka; fa izao fotsiny, manana ny antony manokana Izy 
izay Izy ihany no mahafantatra azy. Fa raha mino izay 
miharihary ohatra ny vay an-kandrina ianao, dia hino 
sy hatoky ny teny �kasana. Heveriko fa ilaintsika ny 
milaza amin'ny hafa ny maha-mibaribary ny 
zava-drehetra ary manambara ihany koa ny amin'ny 
teny �kasana» .

   Nihatokatoka tsimoramora i Kim sady nikohakohaka: 
«Marina ny anao, ry Dada. Tokony horaisiko am-po 
tsara mihitsy ny momba an'ity �avian'i Kristy 
fanindroany ity; ary tokony hampahafantatra an'izany 
amin’ny hafa ihany koa aho». Dia nihodina niala teo 
hakahaka aina kely izy sady nanohy hoe: «Tonga dia 
hiroso amin'ny �toriana amin'ny hafa afo raha vantany 
vao afaka ity lazainao fa mivika amin'ny hato-tongotro 
ity».

   Toran'ny mehy hafahafa ny rainy. ’Zany tokoa no izy 
ry tovolahy efa ho olon-dehibe.»

Talata

O Tenim-pitiavana: 

«Fa fantatrareo 
voalohany indrindra 

fa amin’ny andro 
farany dia hisy 

mpaniratsira avy 
haniratsira, mandeha 

araka ny filany»
2 Pet. 3:3. 

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIANDRY NY FOTOANA ISEHOAN'NY VOKATRA

Nisy havanareo lasa nodimandry ve? Raha izany, 

manaova sarina fasana ahitana ny anaran'ireo lasa nodimandry.

 Asio sarina masoandro eo ambony hanampy anareo hahatsiahy

 fa tsy ho ela dia hiditra an-tsehatra i Kristy.

 ndro i Terry fa nijaridina nibanjina ny tany  
 vao avy nasiana. Raha nitazana ambony kosa  
 dia nahita vorona fahita amin'ny lohataona 
misiotsioka hira kanto eo amin'ny lanitra mitaratra 
manga. Efa ho adiny telo izao no nandinihany 
an-drainy mametraka voa tao amin'ny tany; indro anefa 
fa mbola tsy misy na inona na inona mitsiry ihany. Ho 
an'ity zaza dimy taona ity dia toa hafahafa tsy azo ekena 
fotsiny amin'izao izany. 

    Niasa mafy tokoa ilay raim-pianakaviana nanomana 
ny tany, nanisy ny fatran-jezika ampy, nametraka ireo 
voan-katsaka amin'ny faritra sahaza mitandavana 
mahitsy. Mamiratra eo ambonin'ny loha eo ny 
masoandro ary ny rivotra kosa mitsoka anelanelan'ny 
sampana hazo ôka ambadiky ny trano. Tonga ny 
fotoana. Saingy tsy mbola misy na inona na inona 
miseho! Nandeha namonjy nankeo anilan-janany ilay 
raim-pianakaviana ary nitsiky kely taminy. «Milaza 
momba ny saha famboleko ve ianao anaka?» hoy izy 
nanontany.  Izany tokoa hoy i Terry. Miresaka amin'ireo 
voan-katsaka aho. Namboly azy ireo ianao androany 
maraina, ka te hihinan-katsaka aho hatao sakafo hariva. 
Fa inona no mbola andrasan'izy ireo? Nefa efa ao 
ambanin'ny tany ao izy ireo». «Tsotra, satria misy 

zavatra izay tanterahin'izy ireo ao» hoy ny valintenin'ilay 
ray.«Fa inona izany no ataon'izy ireo ao?» hoy indray i 
Terry te hahafantatra.

    «Miandry no ataon'izy ireo ao. Miandry ny andro 
itsimohany, miandry ny masoandro hibaliaka kokoa, 
miandry ny rivotra hafana kokoa, ary miandry ny 
ranonorana amin'ny fotoany hitondra hamandoana 
hahazoany migoka rano mahavelona. Dia avy eo misy 
zava-mahagaga miseho.» 

    «Inona no miseho» hoy i Terry nanontany sady 
niondrika mba hahitana misimisy kokoa. «Mandefa 
tsimoka lava mipoitra ety amin'ny fanambonin'ny tany 
ary mandefa faka milentika mankany ambanin'ny tany» 
hoy rainy. «Manovo fehezan-kery avy amin'ny 
masoandro dia mitombo, mitombo, mitombo hatrany, 
ka misy tahony sy raviny ary salohy sy babin-katsaka 
vonona hohanin'ny ankizy 5 taona, hohanina miaraka 
amin'ny ovy nopotsehina ary koa tsaramaso tanora. 
Mila fotoana izany rehetra izany, ka mila miandry 
aloha».

    Niketrona i Terry. «Fa nahoana no dia mila miandry 
ela toy izany?» «Izao mantsy», hoy rainy, sady mijery ny 
saha nambolena, «ny zavatra rehetra dia misy antony 
avokoa. Ny zavatra rehetra dia mirindra araka izay 
ilaina eo amin'ny �tomboana. Fa rehefa eo ny masoan-
dro, nirotsaka ny orana, afaka anovozana izay ilaina avy 
ao aminy ny tany, dia maniry ny voa araka izay efa 
nataon'Andriamanitra rahateo hatrany amin'ny 
famoronana».

    Nitsahatra kely tsy niteny aloha ilay ray. Toy izany 
ihany koa, anaka, ny amin'ny fahafatesan'ny olona ---- 
ohatra izao hoe i Nenibe sy i Dadatoa Jarrod. Tadidinao 
ve anaka? Natao tao ambanin'ny tany ny vata nisy ny 
razana. Fa rehefa ho avy Jesôsy dia hiantso azy ireo avy 
ao. Dia ho velona indray izy ireo ary ho sambatra isika 
hahita azy ireo. Dia hiaraka ho any an-danitra daholo 
isika izay tsy hisy fahafatesana intsony ary ny zaridai-
nako kosa hisy zava-maniry hisy hatao sakafo hirobo-
robo hitombo hatrany. Tianao ve izany anaka?»
Somary nieritreritra ela teo aloha i Terry. «OK. Hiandry 
ihany koa àry aho izany e! Hiandry ny katsaka hipoitra 
eo amin'ny tahony ary hiandry an'i Jesôsy hanangana 
amin'ny maty an'i Nenibe sy i Dadatoa Jarrod».
«Tsara tokoa izany anaka» hoy ny rainy sady nitantana 
an-janany hiditra ny trano. «Tsy dia mahaliana loatra 
indraindray ny miandry kanefa ilaina. 

    Ho hitanao anie e!»

Alarobia

I
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Tenim-pitiavana: 

«Fa ny tenan’ny 
Tompo no hidina avy 

any an-danitra 
amin’ny fiantsoana sy 
ny feon’ny arikanjely 

ary ny 
trompetran’Andriam
anitra, ka izay maty 
ao amin’i Kristy no 
hitsangana aloha»

 1 Tes. 4:16

AMPAHAFANTARO NY HAFA

TOERANA AZO ANTOKA
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Alakamisy

 ijery ny ravina mihintsana sy ny ahitra    
    mihamaina i Elsa. Hitany ireo andiana vanobe  

        manavatsava ny lanitra, ary eo an-danin'izany 
kosa ny hatsiaka miakatra avy any an-dohasaha, 
mamiri�ry aok'izany ka indro izy miampify sy 
mitakoko kely eo amin-dreniny mba hahazo hafanana. 
«Tsy tiako ny hoe manomboka mihamangatsiaka ny 
andro», hoy izy, sady avokony ao anaty paosiny ihany ny 
tànany. «Tena oriory mihitsy ny saiko». «Oriory ahoana 
e?» hoy reniny. «Fa maninona e?» 

   «Dia ahoana izao ireo biby ka?» hoy ilay tovovavikely 
sady nanondro ny hazo sy ny tandavan'ahitra manodi-
dina izy. «Dia ahoana ny amin'ireo biby mpitsambikim-
bikina amin'ny hazo sy ny rajakokely ary ny vorona? 
Ary ahoana koa ny amin'ny amboadia, ny bera, ny 
lambo, ny diera iza manana rambo fotsifotsy? Inona no 
hanjo azy ireny rehefa mirotsaka ny ranomandry? Tena 
mamiri�ry mihitsy ny hatsiaka ka mila hitambaingana i 
Miller Pond ary lasa tao daholo ny sakafony. Tsy 
manana afo fanafanana trano tsara ohatra ny antsika izy. 
Tsy misy afa-tsy kitay sy vaingan-dranomandry ao 
amin-dry zareo. Tena tsy izy mihitsy raha izany no 
jerena. Nieriritreritra kely ny reniny. «Marina ny anao, 
anaka» hoy izy. Tsy manana trano lehibe toy ny antsika 

izy saingy manana an'Andriamanitra kosa. Refa nahary 
an'izao tontolo izao Andriamanitra dia nikendry 
hananan'ny tsirairay fonenana. Porofon'izany, ny tany 
manontolo dia fonenana goavana sy sambatra ho an'ny 
rehetra. Ny olona sy ny biby dia nonina teny amin'ny 
ahi-maitso na teo ambany alokaloky ny hazo kanto ---- 
sahala amin'ireo biby namantsika any ivelany mihenjy 
any. «Fa rehefa ta�ditra ny fahotana dia nanorina 
fonenana i Adama sy Eva. Ary nanorina trano vaventy 
sy mijoalajoala ary tanàn-dehibe ny olona; tsy izany 
anefa no tao an-tsain'Andriamanitra. Ny bibidia mbola 
manohy izay nikendren'Andriamanitra azy ireo. Noho 
ny fahotana dia nanjary nisy ririnina sy loza manandin-
dona ny �ainan'ny biby ------ indrindra ny loza avy 
amin'ny olombelona. Mandavaka ao anaty tany na ao 
anatin'ny hazo na mandositra any lavitra any mankany 
amin'ny toerana mafana kokoa ny biby. Maro amin'izy 
ireny no matory ao amin'ny toerana tsara a�na 
ambanin'ny tany ary ny sasany kosa mifofotra manao 
izay hahitana sakafo ao ambanin'ny antontan-drano-
mandry. Miaina mialokaloka ao amin'ny valan-
javaboary ao rahateo ny biby, manao izay itarihan'
Andriamanitra azy --- mamefy ny aina tsy ho valaky ny 
ririnina.

    Nangina kely vetivety ilay reny. « Io Andriamanitra io 
no nanome teny �kasana antsika fa hiaro antsika raha 
ekentsika. Ho avy ny fotoana hahatonga ny lanitra 
honenantsika, ary na dia nandravarava fatratra aza ny 
fahotana dia hieren-doza sy tsy hisy loza hanjo antsika 
any. Hianatra betsaka momba an’Andriamanitra sy ny 
�ankohofana Aminy isika. Hiara-belona amintsika 
ihany koa ny vorona, ny bera, ny amboadia, ny biby 
mpitsambikimbikina amin'ny hazo, ny diera. Dia ho 
�anakaviambe lndray».

    Nieritreritra kely i Elsa ary nanaiky tamin'ny alalan'ny 
�hetsika. Nitsiky ny reniny. «Anaka, tianao ve ny 
hiara-miasa amin’Andriamanitra hitsinjo ny zava-
manan'aina biby?»

    «Izany tokoa ve?» hoy ilay tovovavikely niteny 
sempotsempotra. «Azontsika atao ve izany?»
«‘Zany mihitsy ka! Andeha aloha isika ho any amin'ny 
mpivarotra. Dia hividy voan-javatra �hinan'ny vorona 
ary katsaka maina ihany koa. Ka rehefa mirotsaka ny 
ranomandry dia amin'izay misy sakafo betsaka ho an'ny 
biby mpitsambikina ambony hazo, ny rabitro, ny diera 
ary ny vorona mba hohanin'izy ireo. Azon’izy ireo 
itondrana mankany an-davany sy ny zohikely amin'ny 
vatan-kazo ihany koa izany hohaniny amin'ny 
manaraka. Tsy saha Edena tsy akory eto fa azontsika 
atao ny mitsinjo sy mikarakara toy izay natao tany 
Edena».

   Dia izany tokoa no nataon-dry zareo. 

N 

Mametraha sakafo ao an-tokotaninao ho an'ny vorona 

sy ny biby amin'ny ririnina ho avy izao. Ho faly noho izany 

Andriamanitra nanao ny zava-manan'aina ary izy ireo ihany koa.

 Asaovy manao toy izany koa ny namanao.

Tenim-pitiavana: 

«Sambatra sy 
masina izay manana 

anjara amin’ny 
fitsanganana 

voalohany; ireo tsy 
mba ananan’ny 

fahafatesana faharoa 
fahefana, fa ho 

mpisoron’Andriamani
tra sy Kristy ireo ka 
hiara-manjaka aminy 

arivo taona.» 
Apôk. 20:6.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIANKOHOFA AMIN'NY MPAHARYAlakamisy

ndray Sabata folak'andro, niara-nitsangantsan-
gana tamin-dramatoa vadiko aho. Niara-nigoka 
ny hakanton'ny lokon'ny ravina amin'ny 

fararano sy ny kalokalom-borona miritsodritsoka eny 
amin'ny hazo. Nijanona haka sary ny voninkazo aho ary 
ramatoa vadiko kosa nanohy nandeha nankafy nahita 
ny lolokely manidintsidina sy ny felam-boninkazo. 
Vetivety dia lasa somary lavidavitra ahy izy.

    Tsitapitapitr'izay, indro nisy amboa nitsangam-bolo 
fatratra nitroatra avy ao amin'ny tokotanin'ilay trano teo 
akaiky teo nitsarapaka nanitsy faingana dia faingana ny 
vadiko. Niranirany aok'izany ny ni�ny, tsy misy na 
inona na inona ao am-bavany, nivovo fatratra, vonona 
hanaikitra tsy mivazivazy. Iray amin'ireto telo ireto no 

zavatra azoko atao. Na, voalohany, hanambitamby an'ilay amboa ka 
hiantsoantso hoe:»Ry amboa ô! Miala tsiny aminao re!». Dia mety 
hiteny aho hoe: «Tiako loatra raha tsy mikiry miezaka hanaikitra ny 
vadiko ianao. Mandehana re miverina any amin'ny tokotany misy anao, 
ary izahay kosa hanoy ny �tsangantsangananay amim-pilaminana sy 
amim-pahatoniana». Na, faharoa, miezaka mampisaintsaina azy aho. « 
Ry amboa ô! tsy dia mety loatra izao ataonao izao. Ny malemy fanahy 
no maha�naritra kokoa sy mahasoa kokoa noho ny mirafarafa sy 
mandrongatra toy izao. Afa-tsy izany, mety hanahirana ano be ihany 
izao �hetsikao izao. Maninona no tsy manova �hetsika kely dia 

miverina mody?» Na, fahatelo, afaka nanao izay nataoko 
indrindra tamin'izay fotoana izay. Dia ny niantsoantso 
mafy dia mafy hoe: «E! e! e! Aoka, aoka, amboa, amboa 
tsisy dikany, mandehana any, mialà teo, mialà teo, 
andeha miverina mody, andeha miverina mody!» Io 
fahatelo io no vahaolana nataoko ka akory ny fahombia-
zany! Nisento kely afa-po aho! Tsara �afara ny 
toe-javatra.

    SATANA DIA TOY NY AMBOA VONON-
KANDRAMATRA

    Ao amin'ny boky mahavariana Apôkalipsy ao 
amin'ny Baiboly dia ahitana �lazana an'Andriamanitra 
maniraka anjely telo hampahafantatra ny mponina 
ambonin'ny tany fa ny ota anie ka manapotipotika sy 
manorotoro e! Satana ilay mirafarafa aok'izany dia 
vonona handramatra. Ny Baiboly dia milaza fa ireo 
anjely dia miantso «amin'ny feo mahery». Ny iray 
amin'ireo anjely, izany hoe ilay voalohany, na dia 
miantso mazava mafy dia mafy tokoa aza dia milaza 
zavatra hafahafa. Izao mantsy no antsoantsony amin'ny 
feo mahery: «Andriamanitra no Mpahary ka rariny 
raha miankohoka Aminy ianareo!»
Fa nahoana moa no mila ampahatsiarovina amin'ny 
alalan'ny anjely fa Andriamanitra no namorona ny 
olona?
Maro dia maro tokoa ny olona nanadino an'izany. 
Mihevitra izy ireo fa ny olona dia avy amin'ny rajako, na 
nivoatra avy amin'ny rihitra avy amin'ny kamory 
anankiray. Ireo olona ireo dia manompo siansa sy 
teknôlôjia; manondrika ambany dia ambany ny loha eo 
anatrehan'ireo olombelona mpitarika, na misaina sy 
mandinidinika ara-tany fotsiny ihany. Manana vaovao 
ho azy ireo io anjely voalohany miantso mafy io. Tsy 
afaka mahavonjy na dia olona iray aza ny siansa, ny 
teknôlôjia, ny olombelona, ny rajako, na ny rihitra 
heverina ho niandohan'ny aina. Amin'ireo voatanisa 
ireo dia tsy misy afaka mahavonjy na dia olona iray aza. 
Andriamanitra Mpahary ihany no afaka manao izany. 

    Izaho akory tsy manoso-kevitra hoe mandehana 
fotsiny mankany amin'ny tranon'ny namanao, dondòny 
ny varavarany ka rehefa vohany dia miantsoantsoa eo 
manao hoe: «O ry zareo a! Tia anareo Andriamanitra. 
Te hamonjy anareo Izy hahatonga anareo ho afaka 
amin'ny fahotana. Andao hanao lalao «baolina» . 

    Tsia, tsy izany tsy akory no atao fa miditra ao an-trano 
mihitsy dia miangavy ny ao an-trano manao hoe:»Mety 
ve raha miaraka manao lalao’'baolina'‘isika?» Dia 
miara-milalao amim-pahatokiana, amin-kitsim-po, 
maneho rahateo amin'ireo mpiara-milalao hoe manao 
ahoana sy manao ahoana no �arahan'i Jesôsy milalao 
amin'ny olona sy �fampitondrany amin'ny olona?

    Amin'izay fotoana izay mantsy dia ho sahala amin'ny 
anjely mijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana 
amin'izy ireo isika. 

I 

Iangavio ny mpitandrina hanao toriteny mikasika ny namoronan'

Andriamanitra an'izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy.

 Ary iangavio ny namanao ho tonga ary hiara-mihaino 

izany toriteny izany aminao. 
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Tenim-pitiavana: 

«Matahora 
an’Andriamanitra, ka 
omeo voninahitra Izy; 

fa tonga ny andro 
fitsarany; ary 
miankohofa eo 

anoloan’izay nanao 
ny lanitra sy ny tany 

sy ny ranomasina ary 
ny loharano»
Apôk. 14:7.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIAINA MANDRAKIZAYSabata Faharoa

ena sarotra heverina tokoa ny dikan'ny 
teny hoe «Mandrakizay». Satria tsy mbola 
nisy izany hoe nanao zavatra iray 

mandrakizay  tsy nisy �atoana. Tsy mbola nisy 
izany hoe nihinana pizza, na nilalao baolina, na 
nijery fahitalavitra, dia nanao an'izany foana 
hatrany tsy nisy �janonany fa hoe nitohy nitohy 
nitohy foana hatrany. Izay rehetra ataontsika dia 
misy fanombohany sy �afarany avokoa. Na ity 

andro anio ity aza dia misy �posahan'ny masoandro sy �lentehan'ny 
masoandro. Fanombohana dia �afarana. Fiantombohana dia 
�faranana. Izany no fantatsika isan'andro eo amin'ny �ainana.  
Indro àry fa manoritsoritra amintsika ny hatao any an-danitra ny 
Baiboly. Izao no lazainy:  «fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava 
azy;  ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy.» - Apôk. 22:5.

    OK. Tsara tokoa! Ny Baiboly dia milaza hoe tsy mila masoandro 
isika any an-danitra satria Andriamanitra no izay fahazavana 
rehetra ilaintsika. Raha izaho aloha dia tsy azoko an-tsaina mihitsy 
izany hoe hanjaka toy ny mpanjaka izany. Eto an-tany mantsy dia 
miaina eo ambany vahohon'i Satana ny �ainana manontolo, 
alaim-panahy, matetika no azon-tahotra ary be �salasalana. Any 
an-danitra kosa, tsy hisy fakam-panahy, tsy hisy fahotana hanao 

tsinontsinona ny zavatra tsara. Rehefa hoe ho toy ny 
mpanjaka fotsiny dia efa tsara amiko izay.  Fa inona ilay 
hoe «mandrakizay mandrakizay» lazain'ny toko sy 
andininy? Moa ve rehefa hoe manomboka ny �ainan'ny 
lanitra dia tsy hisy farany intsony?

    Eny. Izay mihitsy ilay izy.  Mandefa �sainana tokoa 
isika satria, araka ny efa nolazaiko, tsy mbola nisy niana 
an'izay mandrakizay dia «mandrakizay alaovalo» izany. 
Fa ny dikan'izany dia hoe misy ary misy, mitohy misy 
foana hatrany. Tsy takatry ny saintsika feno ota izany, ny 
vatantsika anjakan'ny ota rahateo ka tsy mby an-tsaina 
mihitsy izany hoe mandrakizay tsy misy fahataperany. 
Andeha tsy ho lany andro hieritreritra hoe ahoana sy 
ahoana àry izany hoe mandrakizay mandrakizay izany 
fa andeha hanao planina hoe inona avy moa izany no 
hataontsika any amin'ny �ainana mandrakizay!
Tamin'izaho mbola kely dia tena nankafy niara-nilalao 
tamin'ireo namako mihitsy; indro anefa fa nirefarefa 
teny amin'ny faravodilanitra andrefana ingahibe 
masoandro. Reko tsara i Neny niantso ahy: «Charlie, 
mody amin'izay fa efa ho alina ny andro».  Tsy te 
hampijanona llay lalao tena anka�ziko anefa aho. Tsy te 
hody aho. Tsy tiako ho maizina ny andro. Te hijanona 
any an-tokotany foana aho hilalao miaraka amin'ireo 
namako ...... ary te hilalao foana hatrany hatrany. 

    Taona vitsy lasa izay, nibanjina ny endrika feno 
tsikin'ny raiko aho. Efa antitra izy ary tratry ny aretina. 
Noresahinay ny amin'ny andro fahiny ary nolazainy 
ahy fa tiany fatratra aho. Dia nigogogogo nitomany aho. 
«Dada ô», hoy aho, «tsy tiako ho antitra sy harary 
hianao. Te hitsidika anao, te hiresaka aminao, te ho tia 
anao hatrany aho, te hanao an'izany rehetra izany tsy 
misy �tsaharana aho ...... tsy misy �atoana fa hatrany 
hatrany tsy misy farany .....». Fotoana fohy tatỳ aoriana, 
lasa nodimandry ilay raiko. 

    Fantatrao àry ve ny dikan'ny hoe mandrakizay? Ny 
dikany dia hoe tsy misy fahatapahany ny �faliantsika, 
tsy misy farany. Izany tsy misy �janonany ny lalao. Fa 
ny tsara indrindra dia izao tsy hanao veloma intsony 
an'i Dada, an'i Neny, na an'ireo namana. Fa ireo izay tia 
fatratra an'i Jesôsy dia te hanomboka �ainam-baovao 
miaraka Aminy; ny mandrakizay dia manam-piando-
hana saingy tsy manam-piafarana; eny, tsy misy 
�afarana!

    Tena tsara tokoa izany amiko. Ary mba ahoana 
aminao?
     

T 

Manaova sary ny amin'ny hoe inona no kasainao hatao 

any amin'ny �ainana mandrakizay handanianao ny fotoananao. 

Eo ambanin'ny sary tsirairay, soraty hoe «mandrakizay». 

Dia apetaho eo amin'izay ahitanao azy isan'andro 

ireo sary nataonao.
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Tenim-pitiavana: 

«Fa ny Tompo 
Andriamanitra no 
hanazava azy; ary 

hanjaka mandrakizay 
mandrakizay izy.» - 

Apôk. 22:5.

AMPAHAFANTARO NY HAFA



MIANDRY NY FOTOANA ISEHOAN'NY VOKATRA

Nisy havanareo lasa nodimandry ve? Raha izany, 

manaova sarina fasana ahitana ny anaran'ireo lasa nodimandry.

 Asio sarina masoandro eo ambony hanampy anareo hahatsiahy

 fa tsy ho ela dia hiditra an-tsehatra i Kristy.

 ndro i Terry fa nijaridina nibanjina ny tany  
 vao avy nasiana. Raha nitazana ambony kosa  
 dia nahita vorona fahita amin'ny lohataona 
misiotsioka hira kanto eo amin'ny lanitra mitaratra 
manga. Efa ho adiny telo izao no nandinihany 
an-drainy mametraka voa tao amin'ny tany; indro anefa 
fa mbola tsy misy na inona na inona mitsiry ihany. Ho 
an'ity zaza dimy taona ity dia toa hafahafa tsy azo ekena 
fotsiny amin'izao izany. 

    Niasa mafy tokoa ilay raim-pianakaviana nanomana 
ny tany, nanisy ny fatran-jezika ampy, nametraka ireo 
voan-katsaka amin'ny faritra sahaza mitandavana 
mahitsy. Mamiratra eo ambonin'ny loha eo ny 
masoandro ary ny rivotra kosa mitsoka anelanelan'ny 
sampana hazo ôka ambadiky ny trano. Tonga ny 
fotoana. Saingy tsy mbola misy na inona na inona 
miseho! Nandeha namonjy nankeo anilan-janany ilay 
raim-pianakaviana ary nitsiky kely taminy. «Milaza 
momba ny saha famboleko ve ianao anaka?» hoy izy 
nanontany.  Izany tokoa hoy i Terry. Miresaka amin'ireo 
voan-katsaka aho. Namboly azy ireo ianao androany 
maraina, ka te hihinan-katsaka aho hatao sakafo hariva. 
Fa inona no mbola andrasan'izy ireo? Nefa efa ao 
ambanin'ny tany ao izy ireo». «Tsotra, satria misy 

zavatra izay tanterahin'izy ireo ao» hoy ny valintenin'ilay 
ray.«Fa inona izany no ataon'izy ireo ao?» hoy indray i 
Terry te hahafantatra.

    «Miandry no ataon'izy ireo ao. Miandry ny andro 
itsimohany, miandry ny masoandro hibaliaka kokoa, 
miandry ny rivotra hafana kokoa, ary miandry ny 
ranonorana amin'ny fotoany hitondra hamandoana 
hahazoany migoka rano mahavelona. Dia avy eo misy 
zava-mahagaga miseho.» 

    «Inona no miseho» hoy i Terry nanontany sady 
niondrika mba hahitana misimisy kokoa. «Mandefa 
tsimoka lava mipoitra ety amin'ny fanambonin'ny tany 
ary mandefa faka milentika mankany ambanin'ny tany» 
hoy rainy. «Manovo fehezan-kery avy amin'ny 
masoandro dia mitombo, mitombo, mitombo hatrany, 
ka misy tahony sy raviny ary salohy sy babin-katsaka 
vonona hohanin'ny ankizy 5 taona, hohanina miaraka 
amin'ny ovy nopotsehina ary koa tsaramaso tanora. 
Mila fotoana izany rehetra izany, ka mila miandry 
aloha».

    Niketrona i Terry. «Fa nahoana no dia mila miandry 
ela toy izany?» «Izao mantsy», hoy rainy, sady mijery ny 
saha nambolena, «ny zavatra rehetra dia misy antony 
avokoa. Ny zavatra rehetra dia mirindra araka izay 
ilaina eo amin'ny �tomboana. Fa rehefa eo ny masoan-
dro, nirotsaka ny orana, afaka anovozana izay ilaina avy 
ao aminy ny tany, dia maniry ny voa araka izay efa 
nataon'Andriamanitra rahateo hatrany amin'ny 
famoronana».

    Nitsahatra kely tsy niteny aloha ilay ray. Toy izany 
ihany koa, anaka, ny amin'ny fahafatesan'ny olona ---- 
ohatra izao hoe i Nenibe sy i Dadatoa Jarrod. Tadidinao 
ve anaka? Natao tao ambanin'ny tany ny vata nisy ny 
razana. Fa rehefa ho avy Jesôsy dia hiantso azy ireo avy 
ao. Dia ho velona indray izy ireo ary ho sambatra isika 
hahita azy ireo. Dia hiaraka ho any an-danitra daholo 
isika izay tsy hisy fahafatesana intsony ary ny zaridai-
nako kosa hisy zava-maniry hisy hatao sakafo hirobo-
robo hitombo hatrany. Tianao ve izany anaka?»
Somary nieritreritra ela teo aloha i Terry. «OK. Hiandry 
ihany koa àry aho izany e! Hiandry ny katsaka hipoitra 
eo amin'ny tahony ary hiandry an'i Jesôsy hanangana 
amin'ny maty an'i Nenibe sy i Dadatoa Jarrod».
«Tsara tokoa izany anaka» hoy ny rainy sady nitantana 
an-janany hiditra ny trano. «Tsy dia mahaliana loatra 
indraindray ny miandry kanefa ilaina. 

    Ho hitanao anie e!»

Alarobia

I
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Tenim-pitiavana: 

«Fa ny tenan’ny 
Tompo no hidina avy 

any an-danitra 
amin’ny fiantsoana sy 
ny feon’ny arikanjely 

ary ny 
trompetran’Andriam
anitra, ka izay maty 
ao amin’i Kristy no 
hitsangana aloha»

 1 Tes. 4:16

AMPAHAFANTARO NY HAFA

TOERANA AZO ANTOKA
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Alakamisy

 ijery ny ravina mihintsana sy ny ahitra    
    mihamaina i Elsa. Hitany ireo andiana vanobe  

        manavatsava ny lanitra, ary eo an-danin'izany 
kosa ny hatsiaka miakatra avy any an-dohasaha, 
mamiri�ry aok'izany ka indro izy miampify sy 
mitakoko kely eo amin-dreniny mba hahazo hafanana. 
«Tsy tiako ny hoe manomboka mihamangatsiaka ny 
andro», hoy izy, sady avokony ao anaty paosiny ihany ny 
tànany. «Tena oriory mihitsy ny saiko». «Oriory ahoana 
e?» hoy reniny. «Fa maninona e?» 

   «Dia ahoana izao ireo biby ka?» hoy ilay tovovavikely 
sady nanondro ny hazo sy ny tandavan'ahitra manodi-
dina izy. «Dia ahoana ny amin'ireo biby mpitsambikim-
bikina amin'ny hazo sy ny rajakokely ary ny vorona? 
Ary ahoana koa ny amin'ny amboadia, ny bera, ny 
lambo, ny diera iza manana rambo fotsifotsy? Inona no 
hanjo azy ireny rehefa mirotsaka ny ranomandry? Tena 
mamiri�ry mihitsy ny hatsiaka ka mila hitambaingana i 
Miller Pond ary lasa tao daholo ny sakafony. Tsy 
manana afo fanafanana trano tsara ohatra ny antsika izy. 
Tsy misy afa-tsy kitay sy vaingan-dranomandry ao 
amin-dry zareo. Tena tsy izy mihitsy raha izany no 
jerena. Nieriritreritra kely ny reniny. «Marina ny anao, 
anaka» hoy izy. Tsy manana trano lehibe toy ny antsika 

izy saingy manana an'Andriamanitra kosa. Refa nahary 
an'izao tontolo izao Andriamanitra dia nikendry 
hananan'ny tsirairay fonenana. Porofon'izany, ny tany 
manontolo dia fonenana goavana sy sambatra ho an'ny 
rehetra. Ny olona sy ny biby dia nonina teny amin'ny 
ahi-maitso na teo ambany alokaloky ny hazo kanto ---- 
sahala amin'ireo biby namantsika any ivelany mihenjy 
any. «Fa rehefa ta�ditra ny fahotana dia nanorina 
fonenana i Adama sy Eva. Ary nanorina trano vaventy 
sy mijoalajoala ary tanàn-dehibe ny olona; tsy izany 
anefa no tao an-tsain'Andriamanitra. Ny bibidia mbola 
manohy izay nikendren'Andriamanitra azy ireo. Noho 
ny fahotana dia nanjary nisy ririnina sy loza manandin-
dona ny �ainan'ny biby ------ indrindra ny loza avy 
amin'ny olombelona. Mandavaka ao anaty tany na ao 
anatin'ny hazo na mandositra any lavitra any mankany 
amin'ny toerana mafana kokoa ny biby. Maro amin'izy 
ireny no matory ao amin'ny toerana tsara a�na 
ambanin'ny tany ary ny sasany kosa mifofotra manao 
izay hahitana sakafo ao ambanin'ny antontan-drano-
mandry. Miaina mialokaloka ao amin'ny valan-
javaboary ao rahateo ny biby, manao izay itarihan'
Andriamanitra azy --- mamefy ny aina tsy ho valaky ny 
ririnina.

    Nangina kely vetivety ilay reny. « Io Andriamanitra io 
no nanome teny �kasana antsika fa hiaro antsika raha 
ekentsika. Ho avy ny fotoana hahatonga ny lanitra 
honenantsika, ary na dia nandravarava fatratra aza ny 
fahotana dia hieren-doza sy tsy hisy loza hanjo antsika 
any. Hianatra betsaka momba an’Andriamanitra sy ny 
�ankohofana Aminy isika. Hiara-belona amintsika 
ihany koa ny vorona, ny bera, ny amboadia, ny biby 
mpitsambikimbikina amin'ny hazo, ny diera. Dia ho 
�anakaviambe lndray».

    Nieritreritra kely i Elsa ary nanaiky tamin'ny alalan'ny 
�hetsika. Nitsiky ny reniny. «Anaka, tianao ve ny 
hiara-miasa amin’Andriamanitra hitsinjo ny zava-
manan'aina biby?»

    «Izany tokoa ve?» hoy ilay tovovavikely niteny 
sempotsempotra. «Azontsika atao ve izany?»
«‘Zany mihitsy ka! Andeha aloha isika ho any amin'ny 
mpivarotra. Dia hividy voan-javatra �hinan'ny vorona 
ary katsaka maina ihany koa. Ka rehefa mirotsaka ny 
ranomandry dia amin'izay misy sakafo betsaka ho an'ny 
biby mpitsambikina ambony hazo, ny rabitro, ny diera 
ary ny vorona mba hohanin'izy ireo. Azon’izy ireo 
itondrana mankany an-davany sy ny zohikely amin'ny 
vatan-kazo ihany koa izany hohaniny amin'ny 
manaraka. Tsy saha Edena tsy akory eto fa azontsika 
atao ny mitsinjo sy mikarakara toy izay natao tany 
Edena».

   Dia izany tokoa no nataon-dry zareo. 

N 

Mametraha sakafo ao an-tokotaninao ho an'ny vorona 

sy ny biby amin'ny ririnina ho avy izao. Ho faly noho izany 

Andriamanitra nanao ny zava-manan'aina ary izy ireo ihany koa.

 Asaovy manao toy izany koa ny namanao.

Tenim-pitiavana: 

«Sambatra sy 
masina izay manana 

anjara amin’ny 
fitsanganana 

voalohany; ireo tsy 
mba ananan’ny 

fahafatesana faharoa 
fahefana, fa ho 

mpisoron’Andriamani
tra sy Kristy ireo ka 
hiara-manjaka aminy 

arivo taona.» 
Apôk. 20:6.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIANKOHOFA AMIN'NY MPAHARYAlakamisy

ndray Sabata folak'andro, niara-nitsangantsan-
gana tamin-dramatoa vadiko aho. Niara-nigoka 
ny hakanton'ny lokon'ny ravina amin'ny 

fararano sy ny kalokalom-borona miritsodritsoka eny 
amin'ny hazo. Nijanona haka sary ny voninkazo aho ary 
ramatoa vadiko kosa nanohy nandeha nankafy nahita 
ny lolokely manidintsidina sy ny felam-boninkazo. 
Vetivety dia lasa somary lavidavitra ahy izy.

    Tsitapitapitr'izay, indro nisy amboa nitsangam-bolo 
fatratra nitroatra avy ao amin'ny tokotanin'ilay trano teo 
akaiky teo nitsarapaka nanitsy faingana dia faingana ny 
vadiko. Niranirany aok'izany ny ni�ny, tsy misy na 
inona na inona ao am-bavany, nivovo fatratra, vonona 
hanaikitra tsy mivazivazy. Iray amin'ireto telo ireto no 

zavatra azoko atao. Na, voalohany, hanambitamby an'ilay amboa ka 
hiantsoantso hoe:»Ry amboa ô! Miala tsiny aminao re!». Dia mety 
hiteny aho hoe: «Tiako loatra raha tsy mikiry miezaka hanaikitra ny 
vadiko ianao. Mandehana re miverina any amin'ny tokotany misy anao, 
ary izahay kosa hanoy ny �tsangantsangananay amim-pilaminana sy 
amim-pahatoniana». Na, faharoa, miezaka mampisaintsaina azy aho. « 
Ry amboa ô! tsy dia mety loatra izao ataonao izao. Ny malemy fanahy 
no maha�naritra kokoa sy mahasoa kokoa noho ny mirafarafa sy 
mandrongatra toy izao. Afa-tsy izany, mety hanahirana ano be ihany 
izao �hetsikao izao. Maninona no tsy manova �hetsika kely dia 

miverina mody?» Na, fahatelo, afaka nanao izay nataoko 
indrindra tamin'izay fotoana izay. Dia ny niantsoantso 
mafy dia mafy hoe: «E! e! e! Aoka, aoka, amboa, amboa 
tsisy dikany, mandehana any, mialà teo, mialà teo, 
andeha miverina mody, andeha miverina mody!» Io 
fahatelo io no vahaolana nataoko ka akory ny fahombia-
zany! Nisento kely afa-po aho! Tsara �afara ny 
toe-javatra.

    SATANA DIA TOY NY AMBOA VONON-
KANDRAMATRA

    Ao amin'ny boky mahavariana Apôkalipsy ao 
amin'ny Baiboly dia ahitana �lazana an'Andriamanitra 
maniraka anjely telo hampahafantatra ny mponina 
ambonin'ny tany fa ny ota anie ka manapotipotika sy 
manorotoro e! Satana ilay mirafarafa aok'izany dia 
vonona handramatra. Ny Baiboly dia milaza fa ireo 
anjely dia miantso «amin'ny feo mahery». Ny iray 
amin'ireo anjely, izany hoe ilay voalohany, na dia 
miantso mazava mafy dia mafy tokoa aza dia milaza 
zavatra hafahafa. Izao mantsy no antsoantsony amin'ny 
feo mahery: «Andriamanitra no Mpahary ka rariny 
raha miankohoka Aminy ianareo!»
Fa nahoana moa no mila ampahatsiarovina amin'ny 
alalan'ny anjely fa Andriamanitra no namorona ny 
olona?
Maro dia maro tokoa ny olona nanadino an'izany. 
Mihevitra izy ireo fa ny olona dia avy amin'ny rajako, na 
nivoatra avy amin'ny rihitra avy amin'ny kamory 
anankiray. Ireo olona ireo dia manompo siansa sy 
teknôlôjia; manondrika ambany dia ambany ny loha eo 
anatrehan'ireo olombelona mpitarika, na misaina sy 
mandinidinika ara-tany fotsiny ihany. Manana vaovao 
ho azy ireo io anjely voalohany miantso mafy io. Tsy 
afaka mahavonjy na dia olona iray aza ny siansa, ny 
teknôlôjia, ny olombelona, ny rajako, na ny rihitra 
heverina ho niandohan'ny aina. Amin'ireo voatanisa 
ireo dia tsy misy afaka mahavonjy na dia olona iray aza. 
Andriamanitra Mpahary ihany no afaka manao izany. 

    Izaho akory tsy manoso-kevitra hoe mandehana 
fotsiny mankany amin'ny tranon'ny namanao, dondòny 
ny varavarany ka rehefa vohany dia miantsoantsoa eo 
manao hoe: «O ry zareo a! Tia anareo Andriamanitra. 
Te hamonjy anareo Izy hahatonga anareo ho afaka 
amin'ny fahotana. Andao hanao lalao «baolina» . 

    Tsia, tsy izany tsy akory no atao fa miditra ao an-trano 
mihitsy dia miangavy ny ao an-trano manao hoe:»Mety 
ve raha miaraka manao lalao’'baolina'‘isika?» Dia 
miara-milalao amim-pahatokiana, amin-kitsim-po, 
maneho rahateo amin'ireo mpiara-milalao hoe manao 
ahoana sy manao ahoana no �arahan'i Jesôsy milalao 
amin'ny olona sy �fampitondrany amin'ny olona?

    Amin'izay fotoana izay mantsy dia ho sahala amin'ny 
anjely mijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana 
amin'izy ireo isika. 

I 

Iangavio ny mpitandrina hanao toriteny mikasika ny namoronan'

Andriamanitra an'izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy.

 Ary iangavio ny namanao ho tonga ary hiara-mihaino 

izany toriteny izany aminao. 
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Tenim-pitiavana: 

«Matahora 
an’Andriamanitra, ka 
omeo voninahitra Izy; 

fa tonga ny andro 
fitsarany; ary 
miankohofa eo 

anoloan’izay nanao 
ny lanitra sy ny tany 

sy ny ranomasina ary 
ny loharano»
Apôk. 14:7.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIAINA MANDRAKIZAYSabata Faharoa

ena sarotra heverina tokoa ny dikan'ny 
teny hoe «Mandrakizay». Satria tsy mbola 
nisy izany hoe nanao zavatra iray 

mandrakizay  tsy nisy �atoana. Tsy mbola nisy 
izany hoe nihinana pizza, na nilalao baolina, na 
nijery fahitalavitra, dia nanao an'izany foana 
hatrany tsy nisy �janonany fa hoe nitohy nitohy 
nitohy foana hatrany. Izay rehetra ataontsika dia 
misy fanombohany sy �afarany avokoa. Na ity 

andro anio ity aza dia misy �posahan'ny masoandro sy �lentehan'ny 
masoandro. Fanombohana dia �afarana. Fiantombohana dia 
�faranana. Izany no fantatsika isan'andro eo amin'ny �ainana.  
Indro àry fa manoritsoritra amintsika ny hatao any an-danitra ny 
Baiboly. Izao no lazainy:  «fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava 
azy;  ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy.» - Apôk. 22:5.

    OK. Tsara tokoa! Ny Baiboly dia milaza hoe tsy mila masoandro 
isika any an-danitra satria Andriamanitra no izay fahazavana 
rehetra ilaintsika. Raha izaho aloha dia tsy azoko an-tsaina mihitsy 
izany hoe hanjaka toy ny mpanjaka izany. Eto an-tany mantsy dia 
miaina eo ambany vahohon'i Satana ny �ainana manontolo, 
alaim-panahy, matetika no azon-tahotra ary be �salasalana. Any 
an-danitra kosa, tsy hisy fakam-panahy, tsy hisy fahotana hanao 

tsinontsinona ny zavatra tsara. Rehefa hoe ho toy ny 
mpanjaka fotsiny dia efa tsara amiko izay.  Fa inona ilay 
hoe «mandrakizay mandrakizay» lazain'ny toko sy 
andininy? Moa ve rehefa hoe manomboka ny �ainan'ny 
lanitra dia tsy hisy farany intsony?

    Eny. Izay mihitsy ilay izy.  Mandefa �sainana tokoa 
isika satria, araka ny efa nolazaiko, tsy mbola nisy niana 
an'izay mandrakizay dia «mandrakizay alaovalo» izany. 
Fa ny dikan'izany dia hoe misy ary misy, mitohy misy 
foana hatrany. Tsy takatry ny saintsika feno ota izany, ny 
vatantsika anjakan'ny ota rahateo ka tsy mby an-tsaina 
mihitsy izany hoe mandrakizay tsy misy fahataperany. 
Andeha tsy ho lany andro hieritreritra hoe ahoana sy 
ahoana àry izany hoe mandrakizay mandrakizay izany 
fa andeha hanao planina hoe inona avy moa izany no 
hataontsika any amin'ny �ainana mandrakizay!
Tamin'izaho mbola kely dia tena nankafy niara-nilalao 
tamin'ireo namako mihitsy; indro anefa fa nirefarefa 
teny amin'ny faravodilanitra andrefana ingahibe 
masoandro. Reko tsara i Neny niantso ahy: «Charlie, 
mody amin'izay fa efa ho alina ny andro».  Tsy te 
hampijanona llay lalao tena anka�ziko anefa aho. Tsy te 
hody aho. Tsy tiako ho maizina ny andro. Te hijanona 
any an-tokotany foana aho hilalao miaraka amin'ireo 
namako ...... ary te hilalao foana hatrany hatrany. 

    Taona vitsy lasa izay, nibanjina ny endrika feno 
tsikin'ny raiko aho. Efa antitra izy ary tratry ny aretina. 
Noresahinay ny amin'ny andro fahiny ary nolazainy 
ahy fa tiany fatratra aho. Dia nigogogogo nitomany aho. 
«Dada ô», hoy aho, «tsy tiako ho antitra sy harary 
hianao. Te hitsidika anao, te hiresaka aminao, te ho tia 
anao hatrany aho, te hanao an'izany rehetra izany tsy 
misy �tsaharana aho ...... tsy misy �atoana fa hatrany 
hatrany tsy misy farany .....». Fotoana fohy tatỳ aoriana, 
lasa nodimandry ilay raiko. 

    Fantatrao àry ve ny dikan'ny hoe mandrakizay? Ny 
dikany dia hoe tsy misy fahatapahany ny �faliantsika, 
tsy misy farany. Izany tsy misy �janonany ny lalao. Fa 
ny tsara indrindra dia izao tsy hanao veloma intsony 
an'i Dada, an'i Neny, na an'ireo namana. Fa ireo izay tia 
fatratra an'i Jesôsy dia te hanomboka �ainam-baovao 
miaraka Aminy; ny mandrakizay dia manam-piando-
hana saingy tsy manam-piafarana; eny, tsy misy 
�afarana!

    Tena tsara tokoa izany amiko. Ary mba ahoana 
aminao?
     

T 

Manaova sary ny amin'ny hoe inona no kasainao hatao 

any amin'ny �ainana mandrakizay handanianao ny fotoananao. 

Eo ambanin'ny sary tsirairay, soraty hoe «mandrakizay». 

Dia apetaho eo amin'izay ahitanao azy isan'andro 

ireo sary nataonao.
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Tenim-pitiavana: 

«Fa ny Tompo 
Andriamanitra no 
hanazava azy; ary 

hanjaka mandrakizay 
mandrakizay izy.» - 

Apôk. 22:5.

AMPAHAFANTARO NY HAFA



MIANDRY NY FOTOANA ISEHOAN'NY VOKATRA

Nisy havanareo lasa nodimandry ve? Raha izany, 

manaova sarina fasana ahitana ny anaran'ireo lasa nodimandry.

 Asio sarina masoandro eo ambony hanampy anareo hahatsiahy

 fa tsy ho ela dia hiditra an-tsehatra i Kristy.

 ndro i Terry fa nijaridina nibanjina ny tany  
 vao avy nasiana. Raha nitazana ambony kosa  
 dia nahita vorona fahita amin'ny lohataona 
misiotsioka hira kanto eo amin'ny lanitra mitaratra 
manga. Efa ho adiny telo izao no nandinihany 
an-drainy mametraka voa tao amin'ny tany; indro anefa 
fa mbola tsy misy na inona na inona mitsiry ihany. Ho 
an'ity zaza dimy taona ity dia toa hafahafa tsy azo ekena 
fotsiny amin'izao izany. 

    Niasa mafy tokoa ilay raim-pianakaviana nanomana 
ny tany, nanisy ny fatran-jezika ampy, nametraka ireo 
voan-katsaka amin'ny faritra sahaza mitandavana 
mahitsy. Mamiratra eo ambonin'ny loha eo ny 
masoandro ary ny rivotra kosa mitsoka anelanelan'ny 
sampana hazo ôka ambadiky ny trano. Tonga ny 
fotoana. Saingy tsy mbola misy na inona na inona 
miseho! Nandeha namonjy nankeo anilan-janany ilay 
raim-pianakaviana ary nitsiky kely taminy. «Milaza 
momba ny saha famboleko ve ianao anaka?» hoy izy 
nanontany.  Izany tokoa hoy i Terry. Miresaka amin'ireo 
voan-katsaka aho. Namboly azy ireo ianao androany 
maraina, ka te hihinan-katsaka aho hatao sakafo hariva. 
Fa inona no mbola andrasan'izy ireo? Nefa efa ao 
ambanin'ny tany ao izy ireo». «Tsotra, satria misy 

zavatra izay tanterahin'izy ireo ao» hoy ny valintenin'ilay 
ray.«Fa inona izany no ataon'izy ireo ao?» hoy indray i 
Terry te hahafantatra.

    «Miandry no ataon'izy ireo ao. Miandry ny andro 
itsimohany, miandry ny masoandro hibaliaka kokoa, 
miandry ny rivotra hafana kokoa, ary miandry ny 
ranonorana amin'ny fotoany hitondra hamandoana 
hahazoany migoka rano mahavelona. Dia avy eo misy 
zava-mahagaga miseho.» 

    «Inona no miseho» hoy i Terry nanontany sady 
niondrika mba hahitana misimisy kokoa. «Mandefa 
tsimoka lava mipoitra ety amin'ny fanambonin'ny tany 
ary mandefa faka milentika mankany ambanin'ny tany» 
hoy rainy. «Manovo fehezan-kery avy amin'ny 
masoandro dia mitombo, mitombo, mitombo hatrany, 
ka misy tahony sy raviny ary salohy sy babin-katsaka 
vonona hohanin'ny ankizy 5 taona, hohanina miaraka 
amin'ny ovy nopotsehina ary koa tsaramaso tanora. 
Mila fotoana izany rehetra izany, ka mila miandry 
aloha».

    Niketrona i Terry. «Fa nahoana no dia mila miandry 
ela toy izany?» «Izao mantsy», hoy rainy, sady mijery ny 
saha nambolena, «ny zavatra rehetra dia misy antony 
avokoa. Ny zavatra rehetra dia mirindra araka izay 
ilaina eo amin'ny �tomboana. Fa rehefa eo ny masoan-
dro, nirotsaka ny orana, afaka anovozana izay ilaina avy 
ao aminy ny tany, dia maniry ny voa araka izay efa 
nataon'Andriamanitra rahateo hatrany amin'ny 
famoronana».

    Nitsahatra kely tsy niteny aloha ilay ray. Toy izany 
ihany koa, anaka, ny amin'ny fahafatesan'ny olona ---- 
ohatra izao hoe i Nenibe sy i Dadatoa Jarrod. Tadidinao 
ve anaka? Natao tao ambanin'ny tany ny vata nisy ny 
razana. Fa rehefa ho avy Jesôsy dia hiantso azy ireo avy 
ao. Dia ho velona indray izy ireo ary ho sambatra isika 
hahita azy ireo. Dia hiaraka ho any an-danitra daholo 
isika izay tsy hisy fahafatesana intsony ary ny zaridai-
nako kosa hisy zava-maniry hisy hatao sakafo hirobo-
robo hitombo hatrany. Tianao ve izany anaka?»
Somary nieritreritra ela teo aloha i Terry. «OK. Hiandry 
ihany koa àry aho izany e! Hiandry ny katsaka hipoitra 
eo amin'ny tahony ary hiandry an'i Jesôsy hanangana 
amin'ny maty an'i Nenibe sy i Dadatoa Jarrod».
«Tsara tokoa izany anaka» hoy ny rainy sady nitantana 
an-janany hiditra ny trano. «Tsy dia mahaliana loatra 
indraindray ny miandry kanefa ilaina. 

    Ho hitanao anie e!»

Alarobia

I
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Tenim-pitiavana: 

«Fa ny tenan’ny 
Tompo no hidina avy 

any an-danitra 
amin’ny fiantsoana sy 
ny feon’ny arikanjely 

ary ny 
trompetran’Andriam
anitra, ka izay maty 
ao amin’i Kristy no 
hitsangana aloha»

 1 Tes. 4:16

AMPAHAFANTARO NY HAFA

TOERANA AZO ANTOKA
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Alakamisy

 ijery ny ravina mihintsana sy ny ahitra    
    mihamaina i Elsa. Hitany ireo andiana vanobe  

        manavatsava ny lanitra, ary eo an-danin'izany 
kosa ny hatsiaka miakatra avy any an-dohasaha, 
mamiri�ry aok'izany ka indro izy miampify sy 
mitakoko kely eo amin-dreniny mba hahazo hafanana. 
«Tsy tiako ny hoe manomboka mihamangatsiaka ny 
andro», hoy izy, sady avokony ao anaty paosiny ihany ny 
tànany. «Tena oriory mihitsy ny saiko». «Oriory ahoana 
e?» hoy reniny. «Fa maninona e?» 

   «Dia ahoana izao ireo biby ka?» hoy ilay tovovavikely 
sady nanondro ny hazo sy ny tandavan'ahitra manodi-
dina izy. «Dia ahoana ny amin'ireo biby mpitsambikim-
bikina amin'ny hazo sy ny rajakokely ary ny vorona? 
Ary ahoana koa ny amin'ny amboadia, ny bera, ny 
lambo, ny diera iza manana rambo fotsifotsy? Inona no 
hanjo azy ireny rehefa mirotsaka ny ranomandry? Tena 
mamiri�ry mihitsy ny hatsiaka ka mila hitambaingana i 
Miller Pond ary lasa tao daholo ny sakafony. Tsy 
manana afo fanafanana trano tsara ohatra ny antsika izy. 
Tsy misy afa-tsy kitay sy vaingan-dranomandry ao 
amin-dry zareo. Tena tsy izy mihitsy raha izany no 
jerena. Nieriritreritra kely ny reniny. «Marina ny anao, 
anaka» hoy izy. Tsy manana trano lehibe toy ny antsika 

izy saingy manana an'Andriamanitra kosa. Refa nahary 
an'izao tontolo izao Andriamanitra dia nikendry 
hananan'ny tsirairay fonenana. Porofon'izany, ny tany 
manontolo dia fonenana goavana sy sambatra ho an'ny 
rehetra. Ny olona sy ny biby dia nonina teny amin'ny 
ahi-maitso na teo ambany alokaloky ny hazo kanto ---- 
sahala amin'ireo biby namantsika any ivelany mihenjy 
any. «Fa rehefa ta�ditra ny fahotana dia nanorina 
fonenana i Adama sy Eva. Ary nanorina trano vaventy 
sy mijoalajoala ary tanàn-dehibe ny olona; tsy izany 
anefa no tao an-tsain'Andriamanitra. Ny bibidia mbola 
manohy izay nikendren'Andriamanitra azy ireo. Noho 
ny fahotana dia nanjary nisy ririnina sy loza manandin-
dona ny �ainan'ny biby ------ indrindra ny loza avy 
amin'ny olombelona. Mandavaka ao anaty tany na ao 
anatin'ny hazo na mandositra any lavitra any mankany 
amin'ny toerana mafana kokoa ny biby. Maro amin'izy 
ireny no matory ao amin'ny toerana tsara a�na 
ambanin'ny tany ary ny sasany kosa mifofotra manao 
izay hahitana sakafo ao ambanin'ny antontan-drano-
mandry. Miaina mialokaloka ao amin'ny valan-
javaboary ao rahateo ny biby, manao izay itarihan'
Andriamanitra azy --- mamefy ny aina tsy ho valaky ny 
ririnina.

    Nangina kely vetivety ilay reny. « Io Andriamanitra io 
no nanome teny �kasana antsika fa hiaro antsika raha 
ekentsika. Ho avy ny fotoana hahatonga ny lanitra 
honenantsika, ary na dia nandravarava fatratra aza ny 
fahotana dia hieren-doza sy tsy hisy loza hanjo antsika 
any. Hianatra betsaka momba an’Andriamanitra sy ny 
�ankohofana Aminy isika. Hiara-belona amintsika 
ihany koa ny vorona, ny bera, ny amboadia, ny biby 
mpitsambikimbikina amin'ny hazo, ny diera. Dia ho 
�anakaviambe lndray».

    Nieritreritra kely i Elsa ary nanaiky tamin'ny alalan'ny 
�hetsika. Nitsiky ny reniny. «Anaka, tianao ve ny 
hiara-miasa amin’Andriamanitra hitsinjo ny zava-
manan'aina biby?»

    «Izany tokoa ve?» hoy ilay tovovavikely niteny 
sempotsempotra. «Azontsika atao ve izany?»
«‘Zany mihitsy ka! Andeha aloha isika ho any amin'ny 
mpivarotra. Dia hividy voan-javatra �hinan'ny vorona 
ary katsaka maina ihany koa. Ka rehefa mirotsaka ny 
ranomandry dia amin'izay misy sakafo betsaka ho an'ny 
biby mpitsambikina ambony hazo, ny rabitro, ny diera 
ary ny vorona mba hohanin'izy ireo. Azon’izy ireo 
itondrana mankany an-davany sy ny zohikely amin'ny 
vatan-kazo ihany koa izany hohaniny amin'ny 
manaraka. Tsy saha Edena tsy akory eto fa azontsika 
atao ny mitsinjo sy mikarakara toy izay natao tany 
Edena».

   Dia izany tokoa no nataon-dry zareo. 

N 

Mametraha sakafo ao an-tokotaninao ho an'ny vorona 

sy ny biby amin'ny ririnina ho avy izao. Ho faly noho izany 

Andriamanitra nanao ny zava-manan'aina ary izy ireo ihany koa.

 Asaovy manao toy izany koa ny namanao.

Tenim-pitiavana: 

«Sambatra sy 
masina izay manana 

anjara amin’ny 
fitsanganana 

voalohany; ireo tsy 
mba ananan’ny 

fahafatesana faharoa 
fahefana, fa ho 

mpisoron’Andriamani
tra sy Kristy ireo ka 
hiara-manjaka aminy 

arivo taona.» 
Apôk. 20:6.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIANKOHOFA AMIN'NY MPAHARYAlakamisy

ndray Sabata folak'andro, niara-nitsangantsan-
gana tamin-dramatoa vadiko aho. Niara-nigoka 
ny hakanton'ny lokon'ny ravina amin'ny 

fararano sy ny kalokalom-borona miritsodritsoka eny 
amin'ny hazo. Nijanona haka sary ny voninkazo aho ary 
ramatoa vadiko kosa nanohy nandeha nankafy nahita 
ny lolokely manidintsidina sy ny felam-boninkazo. 
Vetivety dia lasa somary lavidavitra ahy izy.

    Tsitapitapitr'izay, indro nisy amboa nitsangam-bolo 
fatratra nitroatra avy ao amin'ny tokotanin'ilay trano teo 
akaiky teo nitsarapaka nanitsy faingana dia faingana ny 
vadiko. Niranirany aok'izany ny ni�ny, tsy misy na 
inona na inona ao am-bavany, nivovo fatratra, vonona 
hanaikitra tsy mivazivazy. Iray amin'ireto telo ireto no 

zavatra azoko atao. Na, voalohany, hanambitamby an'ilay amboa ka 
hiantsoantso hoe:»Ry amboa ô! Miala tsiny aminao re!». Dia mety 
hiteny aho hoe: «Tiako loatra raha tsy mikiry miezaka hanaikitra ny 
vadiko ianao. Mandehana re miverina any amin'ny tokotany misy anao, 
ary izahay kosa hanoy ny �tsangantsangananay amim-pilaminana sy 
amim-pahatoniana». Na, faharoa, miezaka mampisaintsaina azy aho. « 
Ry amboa ô! tsy dia mety loatra izao ataonao izao. Ny malemy fanahy 
no maha�naritra kokoa sy mahasoa kokoa noho ny mirafarafa sy 
mandrongatra toy izao. Afa-tsy izany, mety hanahirana ano be ihany 
izao �hetsikao izao. Maninona no tsy manova �hetsika kely dia 

miverina mody?» Na, fahatelo, afaka nanao izay nataoko 
indrindra tamin'izay fotoana izay. Dia ny niantsoantso 
mafy dia mafy hoe: «E! e! e! Aoka, aoka, amboa, amboa 
tsisy dikany, mandehana any, mialà teo, mialà teo, 
andeha miverina mody, andeha miverina mody!» Io 
fahatelo io no vahaolana nataoko ka akory ny fahombia-
zany! Nisento kely afa-po aho! Tsara �afara ny 
toe-javatra.

    SATANA DIA TOY NY AMBOA VONON-
KANDRAMATRA

    Ao amin'ny boky mahavariana Apôkalipsy ao 
amin'ny Baiboly dia ahitana �lazana an'Andriamanitra 
maniraka anjely telo hampahafantatra ny mponina 
ambonin'ny tany fa ny ota anie ka manapotipotika sy 
manorotoro e! Satana ilay mirafarafa aok'izany dia 
vonona handramatra. Ny Baiboly dia milaza fa ireo 
anjely dia miantso «amin'ny feo mahery». Ny iray 
amin'ireo anjely, izany hoe ilay voalohany, na dia 
miantso mazava mafy dia mafy tokoa aza dia milaza 
zavatra hafahafa. Izao mantsy no antsoantsony amin'ny 
feo mahery: «Andriamanitra no Mpahary ka rariny 
raha miankohoka Aminy ianareo!»
Fa nahoana moa no mila ampahatsiarovina amin'ny 
alalan'ny anjely fa Andriamanitra no namorona ny 
olona?
Maro dia maro tokoa ny olona nanadino an'izany. 
Mihevitra izy ireo fa ny olona dia avy amin'ny rajako, na 
nivoatra avy amin'ny rihitra avy amin'ny kamory 
anankiray. Ireo olona ireo dia manompo siansa sy 
teknôlôjia; manondrika ambany dia ambany ny loha eo 
anatrehan'ireo olombelona mpitarika, na misaina sy 
mandinidinika ara-tany fotsiny ihany. Manana vaovao 
ho azy ireo io anjely voalohany miantso mafy io. Tsy 
afaka mahavonjy na dia olona iray aza ny siansa, ny 
teknôlôjia, ny olombelona, ny rajako, na ny rihitra 
heverina ho niandohan'ny aina. Amin'ireo voatanisa 
ireo dia tsy misy afaka mahavonjy na dia olona iray aza. 
Andriamanitra Mpahary ihany no afaka manao izany. 

    Izaho akory tsy manoso-kevitra hoe mandehana 
fotsiny mankany amin'ny tranon'ny namanao, dondòny 
ny varavarany ka rehefa vohany dia miantsoantsoa eo 
manao hoe: «O ry zareo a! Tia anareo Andriamanitra. 
Te hamonjy anareo Izy hahatonga anareo ho afaka 
amin'ny fahotana. Andao hanao lalao «baolina» . 

    Tsia, tsy izany tsy akory no atao fa miditra ao an-trano 
mihitsy dia miangavy ny ao an-trano manao hoe:»Mety 
ve raha miaraka manao lalao’'baolina'‘isika?» Dia 
miara-milalao amim-pahatokiana, amin-kitsim-po, 
maneho rahateo amin'ireo mpiara-milalao hoe manao 
ahoana sy manao ahoana no �arahan'i Jesôsy milalao 
amin'ny olona sy �fampitondrany amin'ny olona?

    Amin'izay fotoana izay mantsy dia ho sahala amin'ny 
anjely mijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana 
amin'izy ireo isika. 

I 

Iangavio ny mpitandrina hanao toriteny mikasika ny namoronan'

Andriamanitra an'izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy.

 Ary iangavio ny namanao ho tonga ary hiara-mihaino 

izany toriteny izany aminao. 
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Tenim-pitiavana: 

«Matahora 
an’Andriamanitra, ka 
omeo voninahitra Izy; 

fa tonga ny andro 
fitsarany; ary 
miankohofa eo 

anoloan’izay nanao 
ny lanitra sy ny tany 

sy ny ranomasina ary 
ny loharano»
Apôk. 14:7.

AMPAHAFANTARO NY HAFA

MIAINA MANDRAKIZAYSabata Faharoa

ena sarotra heverina tokoa ny dikan'ny 
teny hoe «Mandrakizay». Satria tsy mbola 
nisy izany hoe nanao zavatra iray 

mandrakizay  tsy nisy �atoana. Tsy mbola nisy 
izany hoe nihinana pizza, na nilalao baolina, na 
nijery fahitalavitra, dia nanao an'izany foana 
hatrany tsy nisy �janonany fa hoe nitohy nitohy 
nitohy foana hatrany. Izay rehetra ataontsika dia 
misy fanombohany sy �afarany avokoa. Na ity 

andro anio ity aza dia misy �posahan'ny masoandro sy �lentehan'ny 
masoandro. Fanombohana dia �afarana. Fiantombohana dia 
�faranana. Izany no fantatsika isan'andro eo amin'ny �ainana.  
Indro àry fa manoritsoritra amintsika ny hatao any an-danitra ny 
Baiboly. Izao no lazainy:  «fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava 
azy;  ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy.» - Apôk. 22:5.

    OK. Tsara tokoa! Ny Baiboly dia milaza hoe tsy mila masoandro 
isika any an-danitra satria Andriamanitra no izay fahazavana 
rehetra ilaintsika. Raha izaho aloha dia tsy azoko an-tsaina mihitsy 
izany hoe hanjaka toy ny mpanjaka izany. Eto an-tany mantsy dia 
miaina eo ambany vahohon'i Satana ny �ainana manontolo, 
alaim-panahy, matetika no azon-tahotra ary be �salasalana. Any 
an-danitra kosa, tsy hisy fakam-panahy, tsy hisy fahotana hanao 

tsinontsinona ny zavatra tsara. Rehefa hoe ho toy ny 
mpanjaka fotsiny dia efa tsara amiko izay.  Fa inona ilay 
hoe «mandrakizay mandrakizay» lazain'ny toko sy 
andininy? Moa ve rehefa hoe manomboka ny �ainan'ny 
lanitra dia tsy hisy farany intsony?

    Eny. Izay mihitsy ilay izy.  Mandefa �sainana tokoa 
isika satria, araka ny efa nolazaiko, tsy mbola nisy niana 
an'izay mandrakizay dia «mandrakizay alaovalo» izany. 
Fa ny dikan'izany dia hoe misy ary misy, mitohy misy 
foana hatrany. Tsy takatry ny saintsika feno ota izany, ny 
vatantsika anjakan'ny ota rahateo ka tsy mby an-tsaina 
mihitsy izany hoe mandrakizay tsy misy fahataperany. 
Andeha tsy ho lany andro hieritreritra hoe ahoana sy 
ahoana àry izany hoe mandrakizay mandrakizay izany 
fa andeha hanao planina hoe inona avy moa izany no 
hataontsika any amin'ny �ainana mandrakizay!
Tamin'izaho mbola kely dia tena nankafy niara-nilalao 
tamin'ireo namako mihitsy; indro anefa fa nirefarefa 
teny amin'ny faravodilanitra andrefana ingahibe 
masoandro. Reko tsara i Neny niantso ahy: «Charlie, 
mody amin'izay fa efa ho alina ny andro».  Tsy te 
hampijanona llay lalao tena anka�ziko anefa aho. Tsy te 
hody aho. Tsy tiako ho maizina ny andro. Te hijanona 
any an-tokotany foana aho hilalao miaraka amin'ireo 
namako ...... ary te hilalao foana hatrany hatrany. 

    Taona vitsy lasa izay, nibanjina ny endrika feno 
tsikin'ny raiko aho. Efa antitra izy ary tratry ny aretina. 
Noresahinay ny amin'ny andro fahiny ary nolazainy 
ahy fa tiany fatratra aho. Dia nigogogogo nitomany aho. 
«Dada ô», hoy aho, «tsy tiako ho antitra sy harary 
hianao. Te hitsidika anao, te hiresaka aminao, te ho tia 
anao hatrany aho, te hanao an'izany rehetra izany tsy 
misy �tsaharana aho ...... tsy misy �atoana fa hatrany 
hatrany tsy misy farany .....». Fotoana fohy tatỳ aoriana, 
lasa nodimandry ilay raiko. 

    Fantatrao àry ve ny dikan'ny hoe mandrakizay? Ny 
dikany dia hoe tsy misy fahatapahany ny �faliantsika, 
tsy misy farany. Izany tsy misy �janonany ny lalao. Fa 
ny tsara indrindra dia izao tsy hanao veloma intsony 
an'i Dada, an'i Neny, na an'ireo namana. Fa ireo izay tia 
fatratra an'i Jesôsy dia te hanomboka �ainam-baovao 
miaraka Aminy; ny mandrakizay dia manam-piando-
hana saingy tsy manam-piafarana; eny, tsy misy 
�afarana!

    Tena tsara tokoa izany amiko. Ary mba ahoana 
aminao?
     

T 

Manaova sary ny amin'ny hoe inona no kasainao hatao 

any amin'ny �ainana mandrakizay handanianao ny fotoananao. 

Eo ambanin'ny sary tsirairay, soraty hoe «mandrakizay». 

Dia apetaho eo amin'izay ahitanao azy isan'andro 

ireo sary nataonao.
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Tenim-pitiavana: 

«Fa ny Tompo 
Andriamanitra no 
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MIANKOHOFA AMIN'NY MPAHARYAlakamisy

ndray Sabata folak'andro, niara-nitsangantsan-
gana tamin-dramatoa vadiko aho. Niara-nigoka 
ny hakanton'ny lokon'ny ravina amin'ny 

fararano sy ny kalokalom-borona miritsodritsoka eny 
amin'ny hazo. Nijanona haka sary ny voninkazo aho ary 
ramatoa vadiko kosa nanohy nandeha nankafy nahita 
ny lolokely manidintsidina sy ny felam-boninkazo. 
Vetivety dia lasa somary lavidavitra ahy izy.

    Tsitapitapitr'izay, indro nisy amboa nitsangam-bolo 
fatratra nitroatra avy ao amin'ny tokotanin'ilay trano teo 
akaiky teo nitsarapaka nanitsy faingana dia faingana ny 
vadiko. Niranirany aok'izany ny ni�ny, tsy misy na 
inona na inona ao am-bavany, nivovo fatratra, vonona 
hanaikitra tsy mivazivazy. Iray amin'ireto telo ireto no 

zavatra azoko atao. Na, voalohany, hanambitamby an'ilay amboa ka 
hiantsoantso hoe:»Ry amboa ô! Miala tsiny aminao re!». Dia mety 
hiteny aho hoe: «Tiako loatra raha tsy mikiry miezaka hanaikitra ny 
vadiko ianao. Mandehana re miverina any amin'ny tokotany misy anao, 
ary izahay kosa hanoy ny �tsangantsangananay amim-pilaminana sy 
amim-pahatoniana». Na, faharoa, miezaka mampisaintsaina azy aho. « 
Ry amboa ô! tsy dia mety loatra izao ataonao izao. Ny malemy fanahy 
no maha�naritra kokoa sy mahasoa kokoa noho ny mirafarafa sy 
mandrongatra toy izao. Afa-tsy izany, mety hanahirana ano be ihany 
izao �hetsikao izao. Maninona no tsy manova �hetsika kely dia 

miverina mody?» Na, fahatelo, afaka nanao izay nataoko 
indrindra tamin'izay fotoana izay. Dia ny niantsoantso 
mafy dia mafy hoe: «E! e! e! Aoka, aoka, amboa, amboa 
tsisy dikany, mandehana any, mialà teo, mialà teo, 
andeha miverina mody, andeha miverina mody!» Io 
fahatelo io no vahaolana nataoko ka akory ny fahombia-
zany! Nisento kely afa-po aho! Tsara �afara ny 
toe-javatra.

    SATANA DIA TOY NY AMBOA VONON-
KANDRAMATRA

    Ao amin'ny boky mahavariana Apôkalipsy ao 
amin'ny Baiboly dia ahitana �lazana an'Andriamanitra 
maniraka anjely telo hampahafantatra ny mponina 
ambonin'ny tany fa ny ota anie ka manapotipotika sy 
manorotoro e! Satana ilay mirafarafa aok'izany dia 
vonona handramatra. Ny Baiboly dia milaza fa ireo 
anjely dia miantso «amin'ny feo mahery». Ny iray 
amin'ireo anjely, izany hoe ilay voalohany, na dia 
miantso mazava mafy dia mafy tokoa aza dia milaza 
zavatra hafahafa. Izao mantsy no antsoantsony amin'ny 
feo mahery: «Andriamanitra no Mpahary ka rariny 
raha miankohoka Aminy ianareo!»
Fa nahoana moa no mila ampahatsiarovina amin'ny 
alalan'ny anjely fa Andriamanitra no namorona ny 
olona?
Maro dia maro tokoa ny olona nanadino an'izany. 
Mihevitra izy ireo fa ny olona dia avy amin'ny rajako, na 
nivoatra avy amin'ny rihitra avy amin'ny kamory 
anankiray. Ireo olona ireo dia manompo siansa sy 
teknôlôjia; manondrika ambany dia ambany ny loha eo 
anatrehan'ireo olombelona mpitarika, na misaina sy 
mandinidinika ara-tany fotsiny ihany. Manana vaovao 
ho azy ireo io anjely voalohany miantso mafy io. Tsy 
afaka mahavonjy na dia olona iray aza ny siansa, ny 
teknôlôjia, ny olombelona, ny rajako, na ny rihitra 
heverina ho niandohan'ny aina. Amin'ireo voatanisa 
ireo dia tsy misy afaka mahavonjy na dia olona iray aza. 
Andriamanitra Mpahary ihany no afaka manao izany. 

    Izaho akory tsy manoso-kevitra hoe mandehana 
fotsiny mankany amin'ny tranon'ny namanao, dondòny 
ny varavarany ka rehefa vohany dia miantsoantsoa eo 
manao hoe: «O ry zareo a! Tia anareo Andriamanitra. 
Te hamonjy anareo Izy hahatonga anareo ho afaka 
amin'ny fahotana. Andao hanao lalao «baolina» . 

    Tsia, tsy izany tsy akory no atao fa miditra ao an-trano 
mihitsy dia miangavy ny ao an-trano manao hoe:»Mety 
ve raha miaraka manao lalao’'baolina'‘isika?» Dia 
miara-milalao amim-pahatokiana, amin-kitsim-po, 
maneho rahateo amin'ireo mpiara-milalao hoe manao 
ahoana sy manao ahoana no �arahan'i Jesôsy milalao 
amin'ny olona sy �fampitondrany amin'ny olona?

    Amin'izay fotoana izay mantsy dia ho sahala amin'ny 
anjely mijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana 
amin'izy ireo isika. 

I 

Iangavio ny mpitandrina hanao toriteny mikasika ny namoronan'

Andriamanitra an'izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy.

 Ary iangavio ny namanao ho tonga ary hiara-mihaino 

izany toriteny izany aminao. 
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MIAINA MANDRAKIZAYSabata Faharoa

ena sarotra heverina tokoa ny dikan'ny 
teny hoe «Mandrakizay». Satria tsy mbola 
nisy izany hoe nanao zavatra iray 

mandrakizay  tsy nisy �atoana. Tsy mbola nisy 
izany hoe nihinana pizza, na nilalao baolina, na 
nijery fahitalavitra, dia nanao an'izany foana 
hatrany tsy nisy �janonany fa hoe nitohy nitohy 
nitohy foana hatrany. Izay rehetra ataontsika dia 
misy fanombohany sy �afarany avokoa. Na ity 

andro anio ity aza dia misy �posahan'ny masoandro sy �lentehan'ny 
masoandro. Fanombohana dia �afarana. Fiantombohana dia 
�faranana. Izany no fantatsika isan'andro eo amin'ny �ainana.  
Indro àry fa manoritsoritra amintsika ny hatao any an-danitra ny 
Baiboly. Izao no lazainy:  «fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava 
azy;  ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy.» - Apôk. 22:5.

    OK. Tsara tokoa! Ny Baiboly dia milaza hoe tsy mila masoandro 
isika any an-danitra satria Andriamanitra no izay fahazavana 
rehetra ilaintsika. Raha izaho aloha dia tsy azoko an-tsaina mihitsy 
izany hoe hanjaka toy ny mpanjaka izany. Eto an-tany mantsy dia 
miaina eo ambany vahohon'i Satana ny �ainana manontolo, 
alaim-panahy, matetika no azon-tahotra ary be �salasalana. Any 
an-danitra kosa, tsy hisy fakam-panahy, tsy hisy fahotana hanao 

tsinontsinona ny zavatra tsara. Rehefa hoe ho toy ny 
mpanjaka fotsiny dia efa tsara amiko izay.  Fa inona ilay 
hoe «mandrakizay mandrakizay» lazain'ny toko sy 
andininy? Moa ve rehefa hoe manomboka ny �ainan'ny 
lanitra dia tsy hisy farany intsony?

    Eny. Izay mihitsy ilay izy.  Mandefa �sainana tokoa 
isika satria, araka ny efa nolazaiko, tsy mbola nisy niana 
an'izay mandrakizay dia «mandrakizay alaovalo» izany. 
Fa ny dikan'izany dia hoe misy ary misy, mitohy misy 
foana hatrany. Tsy takatry ny saintsika feno ota izany, ny 
vatantsika anjakan'ny ota rahateo ka tsy mby an-tsaina 
mihitsy izany hoe mandrakizay tsy misy fahataperany. 
Andeha tsy ho lany andro hieritreritra hoe ahoana sy 
ahoana àry izany hoe mandrakizay mandrakizay izany 
fa andeha hanao planina hoe inona avy moa izany no 
hataontsika any amin'ny �ainana mandrakizay!
Tamin'izaho mbola kely dia tena nankafy niara-nilalao 
tamin'ireo namako mihitsy; indro anefa fa nirefarefa 
teny amin'ny faravodilanitra andrefana ingahibe 
masoandro. Reko tsara i Neny niantso ahy: «Charlie, 
mody amin'izay fa efa ho alina ny andro».  Tsy te 
hampijanona llay lalao tena anka�ziko anefa aho. Tsy te 
hody aho. Tsy tiako ho maizina ny andro. Te hijanona 
any an-tokotany foana aho hilalao miaraka amin'ireo 
namako ...... ary te hilalao foana hatrany hatrany. 

    Taona vitsy lasa izay, nibanjina ny endrika feno 
tsikin'ny raiko aho. Efa antitra izy ary tratry ny aretina. 
Noresahinay ny amin'ny andro fahiny ary nolazainy 
ahy fa tiany fatratra aho. Dia nigogogogo nitomany aho. 
«Dada ô», hoy aho, «tsy tiako ho antitra sy harary 
hianao. Te hitsidika anao, te hiresaka aminao, te ho tia 
anao hatrany aho, te hanao an'izany rehetra izany tsy 
misy �tsaharana aho ...... tsy misy �atoana fa hatrany 
hatrany tsy misy farany .....». Fotoana fohy tatỳ aoriana, 
lasa nodimandry ilay raiko. 

    Fantatrao àry ve ny dikan'ny hoe mandrakizay? Ny 
dikany dia hoe tsy misy fahatapahany ny �faliantsika, 
tsy misy farany. Izany tsy misy �janonany ny lalao. Fa 
ny tsara indrindra dia izao tsy hanao veloma intsony 
an'i Dada, an'i Neny, na an'ireo namana. Fa ireo izay tia 
fatratra an'i Jesôsy dia te hanomboka �ainam-baovao 
miaraka Aminy; ny mandrakizay dia manam-piando-
hana saingy tsy manam-piafarana; eny, tsy misy 
�afarana!

    Tena tsara tokoa izany amiko. Ary mba ahoana 
aminao?
     

T 

Manaova sary ny amin'ny hoe inona no kasainao hatao 

any amin'ny �ainana mandrakizay handanianao ny fotoananao. 

Eo ambanin'ny sary tsirairay, soraty hoe «mandrakizay». 

Dia apetaho eo amin'izay ahitanao azy isan'andro 

ireo sary nataonao.
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ndray Sabata folak'andro, niara-nitsangantsan-
gana tamin-dramatoa vadiko aho. Niara-nigoka 
ny hakanton'ny lokon'ny ravina amin'ny 

fararano sy ny kalokalom-borona miritsodritsoka eny 
amin'ny hazo. Nijanona haka sary ny voninkazo aho ary 
ramatoa vadiko kosa nanohy nandeha nankafy nahita 
ny lolokely manidintsidina sy ny felam-boninkazo. 
Vetivety dia lasa somary lavidavitra ahy izy.

    Tsitapitapitr'izay, indro nisy amboa nitsangam-bolo 
fatratra nitroatra avy ao amin'ny tokotanin'ilay trano teo 
akaiky teo nitsarapaka nanitsy faingana dia faingana ny 
vadiko. Niranirany aok'izany ny ni�ny, tsy misy na 
inona na inona ao am-bavany, nivovo fatratra, vonona 
hanaikitra tsy mivazivazy. Iray amin'ireto telo ireto no 

zavatra azoko atao. Na, voalohany, hanambitamby an'ilay amboa ka 
hiantsoantso hoe:»Ry amboa ô! Miala tsiny aminao re!». Dia mety 
hiteny aho hoe: «Tiako loatra raha tsy mikiry miezaka hanaikitra ny 
vadiko ianao. Mandehana re miverina any amin'ny tokotany misy anao, 
ary izahay kosa hanoy ny �tsangantsangananay amim-pilaminana sy 
amim-pahatoniana». Na, faharoa, miezaka mampisaintsaina azy aho. « 
Ry amboa ô! tsy dia mety loatra izao ataonao izao. Ny malemy fanahy 
no maha�naritra kokoa sy mahasoa kokoa noho ny mirafarafa sy 
mandrongatra toy izao. Afa-tsy izany, mety hanahirana ano be ihany 
izao �hetsikao izao. Maninona no tsy manova �hetsika kely dia 

miverina mody?» Na, fahatelo, afaka nanao izay nataoko 
indrindra tamin'izay fotoana izay. Dia ny niantsoantso 
mafy dia mafy hoe: «E! e! e! Aoka, aoka, amboa, amboa 
tsisy dikany, mandehana any, mialà teo, mialà teo, 
andeha miverina mody, andeha miverina mody!» Io 
fahatelo io no vahaolana nataoko ka akory ny fahombia-
zany! Nisento kely afa-po aho! Tsara �afara ny 
toe-javatra.

    SATANA DIA TOY NY AMBOA VONON-
KANDRAMATRA

    Ao amin'ny boky mahavariana Apôkalipsy ao 
amin'ny Baiboly dia ahitana �lazana an'Andriamanitra 
maniraka anjely telo hampahafantatra ny mponina 
ambonin'ny tany fa ny ota anie ka manapotipotika sy 
manorotoro e! Satana ilay mirafarafa aok'izany dia 
vonona handramatra. Ny Baiboly dia milaza fa ireo 
anjely dia miantso «amin'ny feo mahery». Ny iray 
amin'ireo anjely, izany hoe ilay voalohany, na dia 
miantso mazava mafy dia mafy tokoa aza dia milaza 
zavatra hafahafa. Izao mantsy no antsoantsony amin'ny 
feo mahery: «Andriamanitra no Mpahary ka rariny 
raha miankohoka Aminy ianareo!»
Fa nahoana moa no mila ampahatsiarovina amin'ny 
alalan'ny anjely fa Andriamanitra no namorona ny 
olona?
Maro dia maro tokoa ny olona nanadino an'izany. 
Mihevitra izy ireo fa ny olona dia avy amin'ny rajako, na 
nivoatra avy amin'ny rihitra avy amin'ny kamory 
anankiray. Ireo olona ireo dia manompo siansa sy 
teknôlôjia; manondrika ambany dia ambany ny loha eo 
anatrehan'ireo olombelona mpitarika, na misaina sy 
mandinidinika ara-tany fotsiny ihany. Manana vaovao 
ho azy ireo io anjely voalohany miantso mafy io. Tsy 
afaka mahavonjy na dia olona iray aza ny siansa, ny 
teknôlôjia, ny olombelona, ny rajako, na ny rihitra 
heverina ho niandohan'ny aina. Amin'ireo voatanisa 
ireo dia tsy misy afaka mahavonjy na dia olona iray aza. 
Andriamanitra Mpahary ihany no afaka manao izany. 

    Izaho akory tsy manoso-kevitra hoe mandehana 
fotsiny mankany amin'ny tranon'ny namanao, dondòny 
ny varavarany ka rehefa vohany dia miantsoantsoa eo 
manao hoe: «O ry zareo a! Tia anareo Andriamanitra. 
Te hamonjy anareo Izy hahatonga anareo ho afaka 
amin'ny fahotana. Andao hanao lalao «baolina» . 

    Tsia, tsy izany tsy akory no atao fa miditra ao an-trano 
mihitsy dia miangavy ny ao an-trano manao hoe:»Mety 
ve raha miaraka manao lalao’'baolina'‘isika?» Dia 
miara-milalao amim-pahatokiana, amin-kitsim-po, 
maneho rahateo amin'ireo mpiara-milalao hoe manao 
ahoana sy manao ahoana no �arahan'i Jesôsy milalao 
amin'ny olona sy �fampitondrany amin'ny olona?

    Amin'izay fotoana izay mantsy dia ho sahala amin'ny 
anjely mijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana 
amin'izy ireo isika. 
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ena sarotra heverina tokoa ny dikan'ny 
teny hoe «Mandrakizay». Satria tsy mbola 
nisy izany hoe nanao zavatra iray 

mandrakizay  tsy nisy �atoana. Tsy mbola nisy 
izany hoe nihinana pizza, na nilalao baolina, na 
nijery fahitalavitra, dia nanao an'izany foana 
hatrany tsy nisy �janonany fa hoe nitohy nitohy 
nitohy foana hatrany. Izay rehetra ataontsika dia 
misy fanombohany sy �afarany avokoa. Na ity 

andro anio ity aza dia misy �posahan'ny masoandro sy �lentehan'ny 
masoandro. Fanombohana dia �afarana. Fiantombohana dia 
�faranana. Izany no fantatsika isan'andro eo amin'ny �ainana.  
Indro àry fa manoritsoritra amintsika ny hatao any an-danitra ny 
Baiboly. Izao no lazainy:  «fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava 
azy;  ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy.» - Apôk. 22:5.

    OK. Tsara tokoa! Ny Baiboly dia milaza hoe tsy mila masoandro 
isika any an-danitra satria Andriamanitra no izay fahazavana 
rehetra ilaintsika. Raha izaho aloha dia tsy azoko an-tsaina mihitsy 
izany hoe hanjaka toy ny mpanjaka izany. Eto an-tany mantsy dia 
miaina eo ambany vahohon'i Satana ny �ainana manontolo, 
alaim-panahy, matetika no azon-tahotra ary be �salasalana. Any 
an-danitra kosa, tsy hisy fakam-panahy, tsy hisy fahotana hanao 

tsinontsinona ny zavatra tsara. Rehefa hoe ho toy ny 
mpanjaka fotsiny dia efa tsara amiko izay.  Fa inona ilay 
hoe «mandrakizay mandrakizay» lazain'ny toko sy 
andininy? Moa ve rehefa hoe manomboka ny �ainan'ny 
lanitra dia tsy hisy farany intsony?

    Eny. Izay mihitsy ilay izy.  Mandefa �sainana tokoa 
isika satria, araka ny efa nolazaiko, tsy mbola nisy niana 
an'izay mandrakizay dia «mandrakizay alaovalo» izany. 
Fa ny dikan'izany dia hoe misy ary misy, mitohy misy 
foana hatrany. Tsy takatry ny saintsika feno ota izany, ny 
vatantsika anjakan'ny ota rahateo ka tsy mby an-tsaina 
mihitsy izany hoe mandrakizay tsy misy fahataperany. 
Andeha tsy ho lany andro hieritreritra hoe ahoana sy 
ahoana àry izany hoe mandrakizay mandrakizay izany 
fa andeha hanao planina hoe inona avy moa izany no 
hataontsika any amin'ny �ainana mandrakizay!
Tamin'izaho mbola kely dia tena nankafy niara-nilalao 
tamin'ireo namako mihitsy; indro anefa fa nirefarefa 
teny amin'ny faravodilanitra andrefana ingahibe 
masoandro. Reko tsara i Neny niantso ahy: «Charlie, 
mody amin'izay fa efa ho alina ny andro».  Tsy te 
hampijanona llay lalao tena anka�ziko anefa aho. Tsy te 
hody aho. Tsy tiako ho maizina ny andro. Te hijanona 
any an-tokotany foana aho hilalao miaraka amin'ireo 
namako ...... ary te hilalao foana hatrany hatrany. 

    Taona vitsy lasa izay, nibanjina ny endrika feno 
tsikin'ny raiko aho. Efa antitra izy ary tratry ny aretina. 
Noresahinay ny amin'ny andro fahiny ary nolazainy 
ahy fa tiany fatratra aho. Dia nigogogogo nitomany aho. 
«Dada ô», hoy aho, «tsy tiako ho antitra sy harary 
hianao. Te hitsidika anao, te hiresaka aminao, te ho tia 
anao hatrany aho, te hanao an'izany rehetra izany tsy 
misy �tsaharana aho ...... tsy misy �atoana fa hatrany 
hatrany tsy misy farany .....». Fotoana fohy tatỳ aoriana, 
lasa nodimandry ilay raiko. 

    Fantatrao àry ve ny dikan'ny hoe mandrakizay? Ny 
dikany dia hoe tsy misy fahatapahany ny �faliantsika, 
tsy misy farany. Izany tsy misy �janonany ny lalao. Fa 
ny tsara indrindra dia izao tsy hanao veloma intsony 
an'i Dada, an'i Neny, na an'ireo namana. Fa ireo izay tia 
fatratra an'i Jesôsy dia te hanomboka �ainam-baovao 
miaraka Aminy; ny mandrakizay dia manam-piando-
hana saingy tsy manam-piafarana; eny, tsy misy 
�afarana!

    Tena tsara tokoa izany amiko. Ary mba ahoana 
aminao?
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