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1. Andro Masina vs. fety malaza 

 

Ary tamin'ny vondrona maro izay milaza Kristianina, saika izay rehetra mitandrina ny sasany fialan-
tsasatra na Andro Masina. 

Tokony hanaraka ny Andro Masina na ny demonia fety? 

Toa toy ny mora mora fanontaniana miaraka amin'ny valiny. Ary ho an'ireo vonona ny mino ny Baiboly, 

fa tsy ny vahoaka isan-karazany, dia. 

Taiza ny Andro Masina sy ny fety avy? Ve dia nisy tonga avy amin'ny Baiboly, na dia mifandray amin'ny 

nentim-paharazana izy ireo mpanompo sampy / demonia fanamarihana? 

Raha mino ianao fa Kristianina ianao, no tena mahafantatra izay andro, raha misy, dia tokony hitandrina 

ary nahoana? 

Ity boky fohy ny fanao isan-taona dia mifantoka amin'ny ara-baiboly Andro Masina ary manana vaovao 

momba ny sasany amin'ireo fety fanao isan-taona izay ny hafa hitandrina. 

 

ny teny fialan-tsasatra 

 

Araka ny diksionera Webster ny, fialan-tsasatra izao tontolo izao tany am-boalohany dia avy 
amin'ny teny anglisy hāligdæg. Na dia eo aza ny zavatra ny olona ankehitriny toa mihevitra, fa ny teny 

hoe raha ny marina dia tsy hoe ny fotoana ho any manana vacation- fety natao andro masina. 

Mazava ho azy fa tsy ny rehetra "fety" dia natao ho andro masina ara-pivavahana. National fety dia tsy 

voatery heverina ho mpivavaka, ary na dia i Jesosy toa nahita ny iray na maromaro amin'ireo (Jaona 10: 

22-23). 

Raha ny mandeha Jesosy, dia mirakitra mazava ny Baiboly fa ara-baiboly nahita Andro Masina sy ny fety 

toy ny Paska (Lioka 2: 41-42; 22: 7-19), ny fetin'ny Tabernakla (Jaona 7: 10-26), ary andro lehibe farany 
(Jaona 7: 37-38; 8: 2). Ny Testamenta Vaovao dia manondro apostolin'i Jesosy fitandremana Paska (1 

Korintianina 5: 7), ny andro ny mofo tsy misy masirasira (Asan'ny Apostoly 20: 6; 1 Korintianina 5: 8), 

Pentekosta (Asan'ny Apostoly 2: 1-14), trompetra sy ny Tranolay ( jereo Levitikosy 23: 24,33-37; 

Asan'ny Apostoly 18:21, 21: 18-24; 28:17), ary ny andro Fandrakofam-pahotana (Asan'ny Apostoly 27: 
9). 

Na oviana na oviana ny Baiboly fa i Jesosy na ny apostoly nahita fety ara-pivavahana toy ireo izay ny 
mpanompo sampy nahita ny Romanina. Na izany aza, maro amin'ny olona mihambo ho kristianina 

mitandrina ny fivavahany dikan ny fety ara-pivavahana izay azo avy amin'ny loharanom-baovao ivelan'ny 

Baiboly. 

 

Tokony hotehirizina izy ireo? 

 



Naminany ny Baiboly fa ho avy ny fotoana ny olona avy amin'ny firenena rehetra, dia hitandrina ny 

Andro Masina na hanaiky ny hain-tany sy ny loza (Zakaria 14: 16-19). Koa satria izany no izy, tsy tokony 
handinika raha ianao no tokony hanao izany ankehitriny? 

Vakio ity boky ity manontolo, fara fahakeliny, indroa. Misy fanoherana fa ny sasany efa nanangana 
momba izay mampiseho ny Baiboly dia miantefa ao aminy. Ny roa-Vakio ny antenaina dia mamaly ny 

fanontaniana lehibe kokoa mety manana. 

Mba miezaka mianatra ity lohahevitra ity amin'ny tena misokatra-tsaina. Ara-dalàna ho an'ny olona 
rehetra, raha tsy eo amin'ny mpiambina ny hamelezana azy, mba hijery na fanolorana ireo Andro Masina 

isan-taona ao anatin'ny toe-tsaina ny fitsarana an-tendrony. Milaza ny Baiboly fa "Izay mamaly teny 

mbola nandrenesany, dia hadalana sy henatra ho azy" (Ohabolana 18:13), ka ho tahaka ny Bereans fahiny 
mba hahitana raha anananareo izany zavatra izany eto (Asan'ny Apostoly 17:10 -11). 

Aoka àry isika, in-tsitrapo fanekena an'Andriamanitra sy ny sitrapony, ary nanolotra fo afaka amin'ny 
fitsarana an-tendrony, ary misokatra saina maniry ny fahamarinana mihoatra noho ny amin 'ny lalana, 

nangovitra teo anatrehan'ny masina sy masina Tenin'Andriamanitra (Isaia 66: 2), dia anontanio 

Andriamanitra hanetry tena noho ny fitarihan'ny Fanahy Masina ny. Ary amin'izany vavaka, manaiky, 

vonona, nefa toe-tsaina tsara sy mitandrina, mandalina izany zavatra izany - manaporofo ny zava-drehetra 
(jereo ny 1 Tesalonianina 5:21 DIEM / DRB). 

 

Ny fety sy ny Andro Masina 

 

Fantatrao ve fa ny fety dia voatanisa ao amin'ny Baiboly? Raha izany dia tokony ho fahatsapana 
mahazatra dia maro ireo tsy tonga saina fa izany no izy, na aiza no ahitana azy ao amin'ny soratra masina. 

Ankoatra izany, olana iray aminy milaza izy ireo mifototra amin'ny kalandrie hafa noho ny 

ankamaroan'ny olona ankehitriny mampiasa. Ny kalandrie dia ankapobeny ny volana-masoandro 
iray. Mba hanampiana anao hahatakatra tsara kokoa ny fotoana ny Andro Masina, jereo ny tabilao 

fampitahana manaraka ny alimanakan'ny Baiboly sy ny Romanina (gregoriana) kalandrie (izy, fa tsy 

hamely ny kalandrie romanina ihany ny andro isan-taona): 

(Ny ankehitriny kalandrie romanina amin'ny Andro Masina dia aseho amin'ny bokikely ity ny farany.) 

Raha ny ny Andro Masina, ndeha aloha manomboka amin'ny boky ao amin'ny Bokin'ny Genesisy, 
mampiseho na ny protestanta sy ny katolika fandikan-teny: 

14 Ary Andriamanitra nanao hoe: "Aoka hisy fanazavana eny amin'ny lanitra mba hampisaraka ny 

andro sy ny alina. Ho famantarana sy ho hanamarihana fety ara-pivavahana, andro sy taona ireo. 

(Genesisy 1:14, ny Tenin'Andriamanitra Malagasy, GWT) 

14 Ary Andriamanitra nanao hoe: Misia fanazavana eny amin'ny andohalambony eny ny lanitra 

hampisaraka ny andro amin'ny alina, ary aoka izy manondro fety, andro sy ny taona.(Genesisy 1:14, New 

Jerusalem Bible, NJB) 



 

Nijinja ny teny hebreo hoe 'ao amin'ny andininy faha-14 dia milaza ny fety ara-pivavahana. 

Fantatrao ve fa ny Baiboly niresaka momba ny fisian'ny fety ara-pivavahana ao amin'ny boky voalohany 

indrindra? Ny bokin'ny Salamo ihany koa ny manamarina izany no ankapobeny nahoana Andriamanitra 

nanao ny volana: 

19 Ary nanao ny volana mba hanamarihana ny fety (Salamo 104: 19, Malagasy Bible) 

Moa izany zavatra reny teo aloha? 

Inona avy ny fety ara-pivavahana fa ny "fanazavana eo amin'izao lanitra" Andriamanitra nametraka nisy 

marika? 

Eny, misy toerana iray ao amin'ny Baiboly izay rehetra Andro Masina (nijinja ') dia voatanisa sy sasany 

no voalaza jiro. 

Izany dia amin'ny ampahany amin'ny Baiboly fa maro faniriana mba hamela, na milaza mbola nisy 

nomena lasa manontolo. Ireto manaraka ireto dia hita avy ao amin'ny New American Bible (Kat), 

fandikan-teny katolika iray (ny Kat etsy ambany no ampiasaina ho toy ny ankamaroan'ny Protestanta 
manaraka ny Fiangonan'i Roma mikasika ny maro ny andro ataony ary tsy mitandrina, na dia eo aza ny 

zavatra Hoy ny soratra masina): 

2 ... Ireto manaraka ireto ny fety ho an'i Jehovah, izay hanambara andro masina. Ireo no fety: 

volana            isa halavan'ny sivily mitovy 

Abib/Nisan  1  30 andro  March- Aprily 

Ziv/Iyar   2 29 andro  Aprily - Mey 

Sivan/Siwan  3  30 andro  Mey - Jona 

Tammuz  4  29 andro  Jona - Jolay 

Av/Ab   5  30 andro  Jolay - Aogositra 

Elul   6  29 andro  Aogositra - Septambra 

Ethanim/Tishri 7  30 andro  Septambra - Oktobra 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 andro  Oktobra - Novambra 

Kislev   9  30 or 29 andro  Novambra - Desambra 

Tevet   10  29 andro  Desambra - Janoary 

Shevat   11  30 andro  Janoary - Febroary 

Adar   12  30 andro  Febroary -March 

(Koa amin'ny ara-baiboly 'dingana taona' misy iray hafa antsoina hoe volana Adara 2)  

 



3 Nandritra ny enina andro no hanaovana raharaha; fa ny andro fahafito dia Sabata fitsaharana 

tanteraka, dia nilaza ny andro masina; aza manao raharaha akory. Fa an'i Jehovah ny andro 

Sabata, na aiza na aiza onenanareo. 

4 Ireo no fety Jehovah, andro masina izay hanambara amin'ny fotoanany. 5 Ny Paskan'i Jehovah 

nianjera tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany amin'ny hariva 

anelanelan'ny takariva roa. 6 Andro fahadimy ambin'ny folo amin'izany volana izany dia andro 

firavoravoana Jehovah mofo tsy misy masirasira. Mandritra ny fito andro no hihinananareo mofo 

tsy misy masirasira. 7 Ary tamin'ny voalohany izao andro izao dia efa nilaza ny andro 

masina; aza manao asa mavesatra. (Levitikosy 23: 2-7, Kat) 

15 Nanomboka tamin'ny ampitson'ny Sabata, ny andro izay hitondra ny amboara ho an'ny Avo, 

dia hanisa herinandro fito feno; 16 dia hanisa ny andro fahafito taorian'ny herinandro, dimam-polo 

andro. (Levitikosy 23: 15-16, Kat) 

24 ... Amin'ny andro voalohany amin'ny volana fahafito dia hanana ny sabata fitsaharana, amin'ny 

trompetra fipoahana ho fampahatsiahivana, ho nilaza andro masina; (Levitikosy 23:24, Kat) 

26 Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: 27 Ary ny andro fahafolo amin'izany volana fahafito izany dia 

ny Andro Fanavotana. Ho efa nilaza andro masina. Ho avy hanetry ny tenanareo ianareo ka 

hanatitra fanatitra hohanina ho an'i Jehovah. 28 Ary tamin'ny andro izany dia aza manao raharaha 
akory, satria ny Andro Fandrakofam-pahotana, rehefa natao fanavotana ho anareo eo anatrehan'i 

Jehovah, Andriamanitrao. 29 Ireo izay tsy manetry ny tenany amin'izany andro izany no 

hofongorana tsy ho amin'ny olona. 30 Raha misy olona manao raharaha amin'io andro io, dia 

hanaisotra izany olona izany tsy ho eo amin'ny vahoaka. 31 Aza manao raharaha akory; izany dia 
lalàna mandrakizay hatramin'ny taranakareo fara mandimby na aiza na aiza onenanareo; 32 dia 

Sabata fitsaharana tanteraka ho anareo. Ianao no hanetry ny tenanareo. Nanomboka tamin'ny 

harivan'ny andro fahasivy tamin'ny volana no hitandremanareo ny andro fitsaharanareo 
hatramin'ny hariva ka hatramin'ny hariva. 

33 Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: 34 Lazao amin'ny Zanak'Isiraely hoe: Ny andro fahadimy 
ambin'ny folo amin'izany volana fahafito izany dia an'i Jehovah andro firavoravoana Fitoerana 

Amin'ny Trano Rantsankazo, izay hitohy mandritra ny fito andro. 35 Amin'ny andro voalohany, 

dia nilaza ny andro masina, aza manao asa mavesatra. 36 Hafitoana no hanateranareo fanatitra ho 

an'i Jehovah, ary tamin'ny andro fahavalo dia hanana ny nilaza andro masina. Izao no atero ho 
fanatitra ho an'i Jehovah. Izany no fety famaranana. Ary aza manao asa mavesatra. 

37 ireo, noho izany, dia ny fety ho an'i Jehovah ... (Levitikosy 23: 26-37, Kat) 

Lisitra mazava tsara ny Baiboly ny fety sy ny Andro Masina. Na izany aza, ny ankamaroan'ny olona izay 

milaza ho Kristianina dia tsy tena mitandrina ny Andro Masina fa Andriamanitra dia mandidy. 

Fanamarihana: iray andro ao amin'ny Baiboly nihazakazaka avy amin'ny filentehan'ny masoandro-to-ny 

masoandro (Genesisy 1: 5; Levitikosy 23:32; Deoteronomia 16: 6; 23:11; Josoa 8: 9; Marka 1:32), fa tsy 

avy amin'ny mamatonalina ny tahaka ny andro misasakalina isaina amin'izao fotoana izao. Mariho koa 

fa raha mbola misy lafin-javatra mifandray amin'ny fankalazana ny Andro Masina ao amin'ny 

Testamenta Taloha izay efa niova ho an'ny Kristianina toy ny Testamenta Vaovao ohatra dia manampy 

ho Nazava Matio 26:18, 26-30; Hebreo 10: 1-14 - ny zava-misy dia izao andro izao sy ny fety mbola misy 

ary dia foana ny Kristianina voalohany, anisan'izany ireo hafa firenena. 



Mitohy ho isika ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra mitandrina ny andro masina ara-baiboly toy izany 

koa i Jesosy, ny mpianany, sy ny mpanara-dia mahatoky foana, anisan'izany ny Kristianina hafa firenena 
tahaka an'i Polycarpe mpitarika ny Smyrna. Tsy hiaro azy amin'ny fomba izay tany am-boalohany sy ny 

Kristianina tatỳ aoriana nitandrina azy. Izany mitovy amin'ny sasany ihany nalehanao hatramin'ny andro 

fototra fa ny Jiosy hitandrina, toy ny Jiosy dia tsy manaiky ny fampianaran'ny Testamenta Vaovao ny 

zavatra rehetra andro izany hoe na ny fomba izy ireo mba hotehirizina ny Kristianina. 

Maro ny Kristianina mba hanaraka ny fety mahatsapa fa ny Baiboly Andro Masina manondro mankany 

amin'ny voalohany sy faharoa fihavian'i Jesosy ary koa ny fanampiana sary ny drafitry ny famonjena. 

2. Paska: Tsy izany ihany no momba an'i Kristy ny Fahafatesana? 

Tokony hitandrina ny Paska ny Kristianina? 

Rehefa maro no mahalala, ny Zanak'Isiraely manokana dia nilaza hitandrina ny Paska ao amin'ny Bokin'i 

Eksodosy. Fianakaviana naka zanak'ondry, tsy misy kilema (Eksodosy 12: 5), ho fanati (Eksodosy 12: 3-

4). Ny zanak'ondry dia namono zavatra hatao fanatitra teo ny fahefatra ambin'ny folo amin'ny takariva 

(Eksodosy 12: 6) Ary ny sasany napetraka ny rany eo am-baravaran'ny fianakaviana an-trano (Eksodosy 
12: 7). 

Ireo izay nandray ny dingana toromarika Andriamanitra dia 'nita' tamin'ny fahafatesana, fa ny Egyptiana, 

izay tsy manao izany dia tsy (Eksodosy 12: 28-30). 

Na iza na Fantaro i Jesosy, nitandrina ny Paska isan-taona (Eksodosy 13:10) nanomboka tamin'ny 

andron'i ny tanora (Lioka 2: 41-42), ary nandritra ny fiainany manontolo (Lioka 22:15). 

Voamariky Paska tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana tamin'ny volana voalohany 

(Levitikosy 23: 5; antsoina hoe Abiba ao amin'ny Deoteronomia 16: 1 na Nisana ao amin'ny Estera 3: 

7). Izany no miseho eo amin'ny Lohataona vanim-potoana ao anatin'ny taona. 

Na dia i Jesosy niova fanao maro mifandray amin'ny izany (Lioka 22: 19-22; Jaona 13: 1-17), Mpamonjy 
antsika ihany koa dia nilaza tamin'ireo mpianany mba hitandrina izany (Lioka 22: 7-13).Ny Testamenta 

Vaovao koa dia mazava, fa noho ny soron'i Jesosy, namono ondry sy fametrahana ra eo amin'ny tolam-

baravarana (Eksodosy 12: 6-7) dia tsy ilaina intsony (jereo Hebreo 7: 12-13,26-27; 9:11 -28). 

Ny Apôstôly Paoly dia nampianatra fa ny Kristianina mazava tsara ihany no tokony hankalaza ny Paska 

araka ny toromarik'i Jesosy (1 Korintianina 5: 7-8, 11: 23-26). 

Milaza ny Baiboly fa i Jesosy "no mialoha mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao" (1 Petera 1:20) mba 

ho "ny Zanak'ondry voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao" (Apokalypsy 13: 8). Noho izany, 

ny drafitry ny famonjena amin'ny alalan'ny Andro Masina sy ny fety, anisan'izany i Jesosy ho ny "Paska," 

dia fantatra dia napetraka talohan'ny olombelona eto an-tany. Izany no mahatonga ny sasany amin'ireo 

eny amin'ny lanitra dia napetraka any an-danitra mba ho afaka 

kajy azy ireo! 

Tsara tarehy be fiangonana rehetra manaiky fa ny Baiboly dia mampianatra fa Jesosy nanatanteraka 
zavatra mifandray amin'ny Paska, rehefa novonoina Izy. 

Hitantsika ny fiasan'ny Sorona lehibe izany na dia noresahina tao amin'ny Saha Edena. Rehefa naminany 

i Jesosy (Genesisy 3:15), Andriamanitra namono biby (angamba zanak'ondry na osy), mba hanarona ny 
fitanjahany (sarin 'ny karazana fahotana ao amin'ity tranga) Adama sy Eva sy ny siny hoditra (Genesisy 



3:21). Jereo ihany koa izahay io fitsipika io ny sorona fandidiana, rehefa Abela sorona zanak'ondry avy 

amin'ny ondry (Genesisy 4: 2-4). 

Ny malaza Paska, tamin'ny andron'i Mosesy nampiseho ny fanafahana ny Zanak'Isiraely avy tany Egypta 

(Eksodosy 12: 1-38). Mosesy nanoratra ny toromarika momba izany ary koa ny kalandrie (Genesisy 1:14; 

2: 1; Eksodosy 12: 1) sy ny fotoam-pivavahana voatendrin'i (Levitikosy 23). Raha jerena ankapobeny ny 

Paska lasa ny voalohany ireo dia mifanitsy amin'ny zava-nitranga isan-taona ny ankizy ny drafitry ny 

famonjena lehibe. 

Ao amin'ny Testamenta Taloha, ny Paska sary voavonjy avy tamin'ny fanandevozana tany Ejipta sy ny 

tsehatra. Fa,-paminaniana, dia ho any koa mijery ny fotoana fa ho avy i Jesoa ary ho ny Paska (1 

Korintianina 5: 7). Ny Zanakondrin 'Andriamanitra izay tonga mba hanaisotra ny fahotan' izao tontolo 
izao (Jaona 1:29; jereo 3: 16-17). 

Jesosy Paska farany amin'ny maha-olombelona, dia mbola hitandrina azy amin 'ny fotoana taloha kelin'ny 
hariva, ary nilaza tamin'ireo mpianany mba hitandrina izany (Lioka 22: 14-19; jereo ny Jaona 13: 2,12-

15), ary tamin'ny ny faha-14 Nisana / Abiba (jereo Lioka 22:14; 23: 52-54). 

Jesosy, na izany aza, niova maro ny fanao mifandray amin'ny ny fankalazana. Jesosy ny mofo tsy misy 

mofo sy ny divay anisan'ny Paska (Matio 26:18, 26-30) ary nanampy ny fanaovana footwashing (Jaona 

13: 12-17). 

Jesosy tsy mba nampianatra fa tsy mba ho Paska isan-taona, sady tsy Izy hanova ny fotoana ny andro ny 

fandinihana ny Alahady maraina toy ireo izay manaraka fomba amam-panao grika sy romanina aza. Na 

dia ny manam-pahaizana grika ortodoksa miaiky fa ny 1 sy 2 St Kristianina tamin'ny taonjato daty nitandrina 
ny Paska amin'ny alina (Calivas, Alkiviadis C. Ny niandohan'ny ny Pascha sy Lehibe Week - Part I. Holy 

Cross Ortodoksa Press, 1992) tahaka isika ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra Mitohy manao ao 

amin'ny 21 taonjato St. Paska ihany no tokony nalain'ireo araka ny tokony Kristianina vita batisa (jereo ny 

1 Korintiana 11: 27-29; Romana 6: 3-10; Eksodosy 12:48; Nomery 9:14). 

Izany angamba no tokony ho tonga fa ny Fiangonan'i Roma (ary koa maro ny protestanta taranak'i) 
ofisialy dia mampianatra fa foana Paska, na dia niantso azy zavatra hafa amin'ny teny Anglisy, fa tsy 

nitandrina azy io toy ny nataon'i Jesosy (Katesizin'ny Fiangonana Katôlika. Doubleday, NY 1995, p. 

332). 

Ny divay, voaloboka Tsy ranom-boankazo 

Na dia eo aza ny zava-misy i Jesosy niova ho divay ny rano (Jaona 2: 3-10), ary ny teny grika ampiasaina 
ao amin'ny Testamenta Vaovao (oinos) manondro ny divay (jereo ny 1 Timoty 3: 8), isan-karazany ireo 

no nilaza fa voaloboka ranom-boankazo, ary tsy divay, izay nampiasaina ho an'ny Paska. Ny Jiosy, ny 

tenany aza, mampiasa divay ao amin'ny Paska (Hisrch EG, Eisenstein JD. Divay. Encyclopedia Jiosy. 
1907, p. 532-535). 

Ahoana no ahalalantsika fa tsy ranom-boaloboka mety ho nampiasain'i Jesosy? 

Voaloboka vokatra dia tokony manodidina Septambra sy ny Paska dia matetika ao amin'ny kalandrie 

romanina atao hoe volana Aprily. Tamin'ny andron'i Jesosy, dia tsy nanana na refrigeration maoderina 

hiteraka. Noho izany, dia mety ho ranom-boaloboka namabo eo amin'ny fararano sy ny Paska. 

Ny hafa indray no nanamarika fa sarotra ho an'ny Jiosy ny efa voatahiry ranom-boaloboka izay ela (jer 

Kennedy ARS. Hastings Bible Dictionary. C. Scribner ny Zanaka, 1909 p. 974). Noho izany, ny divay 



ihany, izay mety foana na dia mbola tsy simban'ny ny taona maro no efa nampiasaina. (Ny fisotroan-

toaka, toy ny divay, dia nanohana ny fetin'ny Tabernakla ao amin'ny Deoteronomia 26:14, fa tsy ilaina.) 

Tsy ny Kristianina mba ho "mamon'ny divay izay itoeran'ny mihoatra" araka ny nosoratan'i Paoly 

(Efesiana 5:18, DIEM). Ihany no kely ny divay raha ny tokony ho levona ao amin'ny Paska (momba ny 

sotrokely feno na latsaka). 

Paska teo amin'ny faha-14 Tsy ny faha-15 

Ny sasany no sahiran-tsaina momba ny datin'ny Paska ny Baiboly. 

Milaza ny Baiboly fa ho foana ny andro faha-14 tamin'ny volana voalohany amin'ny kalandrie ny (Levitikosy 
23: 5). 

Ao amin'ny andininy faha-6 amin'ny Eksodosy Chapter 12, dia manambara fa ny zanak'ondry dia ny ho faty 
"ao amin'ny maizina ny andro" (GWT sy ny Jiosy Publication Fikambanana teny). Ny andininy faha-8 dia 

milaza fa izy ireo mba hihinana ny hena tamin'izany alina izany. Izany dia tokony nanatsatsika sy 

nihinana tamin'iny alina iny ihany. Ary, eny toy ny olona efa namono zanak'ondry, dia afaka mora foana 

hamono, hena, ka hano ny zanak'ondry 'izay iray taona "(Eksodosy 12: 5) eo amin'ny filentehan'ny 
masoandro sy ny mamatonalina, izay ankapobeny izay ny Zanak'Isiraely dia nanao ny voarakitra Paska ao 

amin'ny Eksodosy 12. Ary ara-teknika, izy ireo nanana mandra-pahamarain'ny andro mba ho nihinana azy 

mihitsy isaky ny Eksodosy 12:10. Ary ny Baiboly mazava tsara fa ny anjely nitranga Paska "Ary 
tamin'iny alina iny" (Eksodosy 12:12), toy izany koa ny alina faha-14. 

Milaza ny Baiboly fa i Jesosy ihany no ho namono zavatra hatao fanatitra indray mandeha (1 Petera 3:18; 
Hebreo 9:28, 10: 10-14). Ao amin'ny Testamenta Vaovao, dia mazava fa i Jesoa nitandrina ny Paska 

farany (Lioka 22: 14-16), ka novonoina. Milaza ny Baiboly fa Jesosy dia nesorina tao amin'ny tsato-kazo 

talohan'ny faha-15. Nahoana? Satria faha 15 dia "antoandrobe ny andro" (Jaona 19: 28-31), indrindra ny andro 

voalohany mofo tsy misy masirasira (Levitikosy 23: 6). Noho izany, dia i Jesosy ary tanteraka foana ny 
Paska tamin'ny faha-14. 

Tany am-boalohany ny tantaran'ny Fiangonana koa dia mirakitra fa Paska dia nitsahatra ny 14 faha-ny volana 
Nisana tamin'ny mahatoky Jiosy sy ny hafa firenena Kristiana mpitarika ao amin'ny voalohany, faharoa, 

ary fahatelo taonjato (Eusèbe. Church History, Boky V, Chapter 24), ary dia nisy foana amin'ny hariva 

(Calivas). 

Ny ankamaroan'ireo mpitarika izay milaza an'i Kristy milaza ho hitandrina ny sasany dikan-Paska, na dia 

maro aza no nanova ny anarana, ny daty, ny fotoana, 

ny marika, ary ny heviny (jereo ny fizarana Paka ao amin'ny toko faha-10). 

Dia mampianatra mazava tsara ny Baiboly fa i Jesosy Kristy no Paska ho antsika namono zavatra hatao 
fanatitra sady nilaza fa tsy tokony hitandrina ny andro firavoravoana amin'ny mofo tsy misy masirasira; 

7 Clear ny masirasira ela, mba ho tonga vaovao batch ny koba, satria ianao-misy masirasira. Fa ny 
Paka zanak'ondry, i Kristy, dia natao sorona. 8 ka dia aoka isika hankalaza ny andro 

firavoravoana, tsy amin'ny masirasira ela, ny masirasira lolompo sy faharatsiana, fa amin'ny mofo 

tsy misy masirasira ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. (1 Korintianina 5: 7-8, Kat) 

Mariho fa ny andro firavoravoana dia hotehirizina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira ny 

fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Ny Apôstôly Paoly dia takany fa i Jesosy mpisolo toerana ny Paska 

ho an'ny zanak'ondry ny Jiosy ampiasaina. Nampianatra koa izy fa ny Kristianina dia tokony mbola 
hanohy hitandrina ny Paska. 



Fa ankapobeny ahoana no hanao izany ny Kristianina? 

Hoy ny apostoly Paoly: 

23 Fa izaho efa nandray tamin'ny Tompo izay natolotro anareo koa: fa Jesosy Tompo tamin'iny 

alina iny ihany izay namadihana Azy, dia nandray mofo; 24 ary rehefa nisaotra, dia novakiny ka 

nanao hoe: "Raiso, hano, ity no tenako izay tapaka ho anareo; izao no ataovy ho fahatsiarovana 

Ahy." 25 Dia araka izany fomba nandray ihany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo, nanao hoe: 

"Ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako. Izao no ataovy, na oviana na oviana no 

misotro hianareo, ho fahatsiarovana Ahy." 26 Fa na oviana na oviana ianareo no mihinana itony 

mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-

pihaviny. (1 Korintianina 11: 23-29) 

Noho izany ny Apôstôly Paoly dia nampianatra fa ny Kristianina ihany no tokony hankalaza ny Paska 

amin'ny fomba izay i Jesoa nandinika ny Paska farany niaraka tamin'ny mofo sy divay. Ary izay teo 
tamin'ny alina toy ny fahatsiarovana na fahatsiarovana - fahatsiarovana dia isan-taona, fa tsy isan-

kerinandro hetsika. 

Ny Katesizin'ny Fiangonana Katôlika Marina fa "i Jesoa nifidy ny fotoana ny Paska ... dia nandray mofo, 

ary ... dia novakiny" Ary koa nomeny an hohanina. 

Efa voarakitra ao amin'ny Baiboly fa i Jesosy namaky mofo tsy misy masirasira, ary nandroso izany ny 

mpanara-dia azy hihinana. Jesosy koa dia nandalo ny divay ny mpanara-dia azy misotro kely vola. Mitohy 

ho isika ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra mivavaka, fiatoana sy mizara ny mofo tsy misy 

masirasira, ka zarao divay noho ny mivadika ho fivelomanay. Na izany aza, ny Fiangonan'i Roma (toy ny 

maro hafa) intsony namaky mofo tsy misy masirasira (dia mampiasa manontolo 'miaramila') na 

no matetika hizara divay noho ny mpanara-dia azy hisotro (ny fizarana ny divay dia heverina ho tsy 

voatery ny Fiangonana avy any Roma, ary izany dia matetika tsy natao tao amin'ny fiangonana 

protestanta). 

Ahoana ny 'na oviana na oviana ... dia manambara'? 

Impiry no Tokony Paska ho voasambotra? 

Hoy i Jesosy, "Fa na oviana na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny 

kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-pihaviny." 

Diniho fa ny fahafatesan'i Jesosy fa fahatsiarovana. 

Nahafatesan'i Kristy mampihavana antsika ho amin'Andriamanitra (Romana 5:10) sy i Jesoa nanolotra ny 

ainy ho famonjena antsika (Jaona 3: 16-17; Hebreo 5: 5-11). Ny fahafatesany dia mampianatra antsika fa 

ny Kristianina dia tsy manana ota hanjaka ny mety maty ny vatantsika (Romana 6: 3-12). Ny Paska 

kristiana dia ny fankalazana isan-taona ny nahafatesan'i Jesosy. 

Jesosy tsy nilaza hanao izany na oviana na oviana lanonana irinareo, dia, afa-tsy rehefa manao izany, 

ianao dia manambara ny fahafatesany. Ny teny grika ho an'ny matetika ao amin'ny 1 Korintianina 

11:26, hosakis, no ampiasaina ny fotoana iray hafa ao amin'ny Testamenta Vaovao. Tsy midika na oviana 

na oviana ianao maniry raha tsy ny teny grika hoe "irinareo, dia," thelo naethelo, koa ankehitriny (izay 

izany ao amin'ny Apokalypsy 11: 6, ilay hany toeran-kafa ao amin'ny Baiboly io manokana teny no 

ampiasaina). Na dia izany aza, satria tsy eo izao ao amin'ny 1 Korintiana 11:26, i Paoly dia milaza 



amintsika TSY hitandrina ny Paska ny Tompo na oviana na oviana tiantsika, fa rehefa mitandrina izany 

tamin'ny Paska, dia tsy hoe 

ny lanonana, dia mampiseho ny nahafatesan'i Kristy. 

Ankoatra izany, dia nanoratra i Paoly izao: 

27 Koa na zovy na zovy mihinana ity mofo ity na misotro ity kapoaky ny Tompo amin'ny fanahy 

tsy mendrika, dia ho meloka ny amin'ny tena sy ny ran'ny Tompo izy. 28 Fa aoka ny olona 

hamantatra ny tenany, dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka. 29 Fa izay 

rehetra mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika mihinana sy misotro fanamelohana ho 

an'ny tenany, raha tsy mamantatra ny tena izy. (1 Korintianina 11: 27-29) 

Paoly dia mampianatra mazava tsara fa ny hitondra mofo sy ny divay izany, dia tsy maintsy mandinika ny 

tena. Ny deleavening izay tokony hiaraka Paska dia manampy antsika hifantoka amin'ny fahadisoantsika 

sy ny fahotantsika isika, ary izany no manampy manatanteraka io didy io Paoly mba handinika ny 

tenantsika. Araka ny deleavening afaka maka maro ny ezaka, izany ihany koa ny manohana ny foto-

kevitra isan-taona ny fizahana (olona tsy manala lalivay isan'andro na kerinandro). 

Ny Testamenta Vaovao dia mirakitra fa na i Jesosy sy i Paoly dia nampianatra hitandrina ny Paska 

amin'ny fomba kristianina. Ary izany no fandinihana isan-taona. 

Fanasana tongotra 

Fanasana tongotra manampy maneho fanetren-tena, ary na dia ny mpanara-dia an'i Kristy dia mbola 

mazàna no manana izay toerana tokony hodiovina (jereo Jaona 13:10). 

Nampianatra i Jesoa fa ny mpanara-dia raha hanao izany; 

13 Hianareo manao Ahy hoe Mpampianatra sy Tompo, ary marina ny filazanareo, fa izany tokoa 

Aho. 14 Koa raha Izaho, Tompo sy Mpampianatra aza, no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa 

mba tokony hifanasa tongotra. 15 Fianarana no nomeko anareo, ohatra, fa mba hanaovanareo araka 

izay nataoko taminareo. 16 indrindra tokoa, hoy Izaho aminao: Ny andevo tsy lehibe noho ny 

tompony; na dia izay ny iraka noho ny maniraka azy. 17 Raha fantatrareo izany, dia sambatra 

ianareo, raha manao izany. (Jaona 13: 13-17) 

Vitsy izay milaza Kristianina Misasà tongony tahaka hoy i Jesosy hatao. 

Fa izahay ao amin'ny Mitohy ho fiangonan 'Andriamanitra an'i Jesosy toromarika momba izany isan-

taona. 

Sources ivelan'ny Soratra Masina 

Tsy ao amin'ny Baiboly fotsiny izay hitantsika fa nitandrina ny Paska isan-taona dia ny 

Kristianina. Tantara firaketana an-tsoratra mahatoky izay nitandrina ny Paska isan-taona amin'ny faha-

14hatramin 'ny fotoana tany am-boalohany sy ny apostoly nandritra ny taona (Thiel B. Mitohy ho History 

of the Church' Andriamanitra. 2 daty fanontana. Nazareana Books, 2016). 

Misy ny sasany mahaliana vaovao ao amin'ny simba lahatsoratra fantatra toy ny ain'ny Polycarpe (ity 

lahatsoratra ity toa ho mifototra amin'ny asa soratra tamin'ny taonjato faharoa, fa ny maintsy harahina 



dikan isika ankehitriny mahita ahitana vaovao / fiovana izay toa hanampy tamin'ny taonjato fahefatra; 

jereo Monroy MS. ny Fiangonan'i Smyrna: Tantara sy ny Teolojia ny Primitive fiaraha-monina kristiana. 

Peter Lang fanontana, 2015, p. 31). Inona no mahaliana fa dia toa manondro fa ny Paska fandinihana tany 

Azia Minora mety tsy ho tonga aloha Smyrna avy ny Apôstôly Jaona, fa na dia avy aloha ny Apostoly 

Paoly (Pionius. Life of Polycarpe, Chapter 2). 

Ny Fiainan'ny Polycarpe Fanekem-pihavanana Vaovao dia maneho fa Paska miaraka amin'ny mofo tsy 

misy lalivay sy ny divay dia ho hitan'ny mandritra ny vanim-potoana ny mofo tsy misy masirasira. Izany 

dia manambara fa mpivadi-pinoana no fomba hafa koa izany. Ary ny soratra koa manohana ny hevitra 

hoe ny mofo tsy misy lalivay sy ny divay nalaina, ka nalaina isan-taona. 

Tantara firaketana an-tsoratra fa ny ara-Baiboly-lisitry apostoly (anisan'izany i Filipo sy Jaona) ary koa ny 
Eveka / mpitandrina Polycarpe, Thraseas, Sagaris, Papirius, Méliton, i Polycrate, Apollinaris, ary ny hafa 

nitandrina ny Paska isan-taona eo amin'ny 14 faha (Eusèbe. The History of ny Fiangonana, Boky V, Chapter 

24 andininy 2-7). The Roman, Eastern Ortodoksa, ary Katolika ny Anglikanina mihevitra ireo mpitarika 

mba efa nisy olona masina, nefa tsy misy ny finoana ireo manaraka ny ohatra momba izany. 

Eveka / Pastor Apollinaris ny Hierapolia sy Frygia Azia Minora dia nanoratra manodidina ny 180 AD 
milaza ny Kristianina mba hitandrina ny Paska teo amin'ny faha-14: 

Ny andro fahefatra ambin'ny folo, ny tena Paska 'ny Tompo; ny sorona lehibe, ny Zanak 

'Andriamanitra, fa tsy ny zanak'ondry, izay voafatotra ... ary nalevina ny andron'ny Paska, ilay 
vato rehefa apetraka eo am-pasana. 

Jesosy nihinana sy nitandrina ny Paska tamin'ny faha-14, no namoy ny ainy teo amin'ny faha-14, ka nalevina teo 

amin'ny faha-14. Zavatra tsy amin'ny faha 15, ary amin'ny taona ny fahafatesany, io dia tsy amin'ny alahady. I 
Jesosy dia efa naka ny Paska fotsiny aorian'ny filentehan'ny masoandro, ary mety ho faty mandritra ny 

antoandro, ary halevina mbola maty ny masoandro nametraka indray (ny manomboka ny andro vaovao). 

Tamin'ny faramparan'ny taonjato faharoa, Eveka / Pastor Efesosy i Polycrate ny nandefa taratasy ho an'ny 

Romanina Eveka Victor, rehefa niezaka ny hanery Victor ny fitandremana ny Paska amin'ny alahady fa 
tsy ny faha-14: 

Nanoratra i Polycrate hoe: "ny tena mitandrina ny andro; na manampy, na fanesorana. Fa any 

Asia koa ireo fanazavana lehibe efa nodimandry, izay hitsangana indray amin'ny andro ho avy ny 

Tompo, fa tonga avy any an-danitra miaraka amin'ny voninahitra, ka hitady olona masina 

rehetra. Anisan'izany ny Filipo, anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy Apostoly, izay 

Nodimandry Hierapolia; sy ny zanany roa vavy virijina be taona, ary ny iray hafa vavy, izay 

nonina ao amin'ny Fanahy Masina ary ankehitriny miorina tany Efesosy izany; Ary, koa, John, 

izay sady vavolombelona sy ny mpampianatra azy, izay nipetraka nihinana teo an-tratran 'ny 

Tompo, ary, maha-mpisorona, nanao ny sacerdotal lovia. Dia azon'ny torimaso Jesosy tany 

Efesosy. Ary Polycarpe in Smyrna, izay ny eveka sy ny maritiora; ary Thraseas, eveka sy ny 

maritiora avy any Eumenia, izay natory tany Smyrna. Nahoana no tokony no miresaka momba ny 

eveka sy ny maritiora Sagaris izay natory any Laodikia, na ny sambatra Papirius, na Méliton, ny 
ionoka izay nipetraka tanteraka ao amin'ny Fanahy Masina, ary izay mandry ao Sardisy, miandry 

ny maha-eveka avy any an-danitra, rehefa hitsangana amin'ny ny maty? Ireo rehetra ireo 

nitandrina ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny Paska ny andro, araka ny Filazantsara, 

mivadika na tsy fanajana, fa manaraka ny fitsipi-finoana. Ary izaho koa, i Polycrate, ny kely 

indrindra aminareo rehetra, hanaovana araka ny fampianarana voatolotry ny razana havako, ny 



sasany izay efa akaiky nanaraka. Mandritra ny fito amin'ny havako no eveka; ary izaho no 

fahavalo. Ary ny havako nahita foana ny andro ny olona nanary ireo lalivay.I, noho izany, ry 

rahalahy, izay efa niaina dimy amby enimpolo taona ao amin'ny Tompo, ka dia nifanena amin'ny 

rahalahin'i manerana izao tontolo izao, ka lasa amin'ny alalan'ny Soratra Masina rehetra, no tsy 

matahotra ny teny nampahatahotra. Ho an'ireo lehibe noho izay efa nolazaiko 'no tokony hankatò 

an'Andriamanitra, fa tsy olona "... azoko lazaina intsony ny Eveka izay teo, izay niantso tany ny 

fanirianao; anarana, aho no manoratra azy, dia anisan'ny vahoaka betsaka. Ary izy ireo, nijery ny 

bitika, nanome ny manaiky ny taratasy, satria fantany fa tsy hitondra ny fotsy volo foana, fa efa 

foana ny fiainako mifehy ny Tompo Jesosy. 

Mariho ao amin'ny taratasiny, i Polycrate: 

1) Hoy izy nanaraka ny fampianaran'i nandroso avy amin'ny apostoly Jaona.  

2) Hoy izy fa ho mahatoky amin'ny fampianaran'ny filazantsara.  
3) niantehitra tamin'ny toerana izay fampianarana avy ao amin'ny Baiboly, dia ho ambony noho 

ireo ny Romanina-nanaiky fomban-drazana.  
4) Hoy izy ho mahatoky amin'ireo fampianarana nandroso nidina ho any aminy ny mpitarika ny 

Fiangonana teo aloha.  

5) Nampiseho izy dia ny mpitondra tenin'ny mahatoky tany Azia Minora.  

6) Hoy izy ireo teo alohany sy nahita ny fotoana ny mofo tsy misy masirasira.  

7) Tsy nanaiky ny fahefan'ny iray tsy ara-baiboly ny fomba amam-panao romanina ny Baiboly.  
8) Tsy nanaiky ny fahefan'ny Evekan'i Roma - dia nisafidy ny ho misaraka (jereo Apokalypsy 18: 

4).  
9) dia nilaza fa ny fiainany dia ny ho fehezin'ny Jesosy fa tsy hevitry ny olona. 

Ve ianao hanaraka ny ohatr'i Jesosy sy ireo Apôstôly toy ny nataon'i i Polycrate? 

Satria Kristianina voalohany nitandrina ny Paska tamin'ny faha-14, sy ny hafa izy ireo izay nanao izany dia 
misy soratra hoe Mpitandrina ny faha-(Latin ho an'ny fourteenths) ny mpahay tantara maro. 

Ny Kristianina voalohany nahatakatra fa tsy maintsy hatao Paska amin'ny ny drafitry ny 

famonjena. Mariho fa amin'ny 180 taorian'i JK, Eveka / Pastor Méliton avy any Sardisy nanoratra hoe: 

Ary tonga ny zava-miafina ny amin'ny Paska, dia toy ny dia mitoetra eo voasoratra ao amin'ny 
lalàna ... ny vahoaka, noho izany, lasa modely ho an'ny fiangonana, dia ny lalàna nisy Parabolic 

Sketch. Fa ny filazantsara dia tonga ny fanazavana ny lalàna sy ny fahatanterahany, ny 

fiangonana raha lasa ny trano fitehirizana ny fahamarinana ... Ity iray ity dia Paskan'i famonjena 

antsika. Izany no izay naharitra tsara zavatra maro amin'ny olona maro ... Izany no izay tonga 

olombelona amin'ny virijina, izay nahantona teo amin'ny hazo, izay nalevina tao an-tany, izay 

natsangana avy tamin'ny maty, ary izay nanangana ny olombelona niakatra avy tany amin'ny 

fasana eto ambany ity ho any amin'ny avo tahaka ny lanitra. Ity no zanak'ondry izay novonoina. 

Dia nitandrina Paska isan-taona teo amin'ny faha-14 Nisana amin'ny alalan'ny mpanompo mahatoky sy olon-

kafa tatỳ aoriana taonjato maro. Manam-pahaizana katolika (Eusèbe, Socrates Scholasticus, Bede) 

tsoratra izany nitranga tao amin'ny faha-4, faha-5, faha-6 sy faha -8 taonjato maro tatỳ aoriana. Samihafa ato amin'ny 

Fiangonana 'Andriamanitra mpanoratra efa voaresaka ny fankalazana hatramin' ny fotoana 'ny apostoly 

mba ankehitriny (ohatra Dugger AN, Dodd CO. A Tantaran'ny Fivavahana Marina, faha-3 ed. 



Jerosalema, 1972 (Fiangonana' Andriamanitra, andro faha-7). Thiel B. mitohy History of the Church 

'Andriamanitra. Nazareana Books, 2016). 

Greco-Romana manam-pahaizana manaiky fa lafiny Paska, toy ny fanasana tongotra, koa nahita 'ireo izy 

ireo tany am-boalohany heverina ho Kristianina mahatoky (ohatra Thurston, H. (1912). Fanasan-tongotra 
aman-tanany. In ny Rakipahalalana Katolika). 

Paska dia andro firavoravoana isan-taona voalohany voatanisa ao amin'ny toko faha-23 RD ny Levitikosy. 

Paska sary manampy ny famonjena sy ny fahasoavana ho an'ny Kristianina. Tsara homarihina fa asa 

soratra kristianina voalohany indrindra matetika no manondro azy io ho toy ny Paska, fa tsy ny 

"Fanasan'ny Tompo." 

Raha Mety hisy 'spiritualize' maina ny ilana ny Paska ny fankalazana, ireo mpitarika heverina ho olo-

masina ny Greco-Romana sy ny Fiangonana 'Andriamanitra dia mitandrina izany ara-bakiteny. 

Mitohy ho isika ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra dia mbola manao izany amin'izao andro izao. 

Mitohy ho isika ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra mitandrina ny Paska, ary ahitana tantara, sy ara-

Baiboly, ny fampiharana ny fanasan-tongotra hafa. 

ny drafitra Hatrany am-piandohana 

Paska dia mampiseho fa nanana drafitra talohan 'ny fanorenana izao tontolo izao (1 Petera 1:20) mba 

handefa an'i Jesosy ho faty noho ny fahotantsika, fa tia antsika Andriamanitra (Jaona 3:16), fa 

Andriamanitra no hanafaka anay sy ny Zanany nijaly sy maty ho antsika. Paska dia mampiseho fa ny 

Kristianina dia afaka amin'ny ota amin'ny alalan'ny fahafatesany sy ny tsy hitoetra ao amin'ny ota 

(Romana 6: 1-5). 

Manaiky fotsiny fa ny soron'i Jesosy dia tsy misy ny rehetra ny drafitry ny famonjena. 

Maro ny olona mitandrina ny niandohan'ny ny fotoam-pivavahana voatendrin'i famonjena amin'ny 

alalan'ny somary manaiky Paska sy / na ny Pentekosta, fa tsy ho amin'ny hahalala ny 'halalin'ny 

haren'Andriamanitra "(jereo Romana 11:33) ny fahasoavan'Andriamanitra (2 Petera 3:18) sary amin'ny 

alalan'ny fanasana ny hafa ao amin'ny Baiboly. 

Kristy dia tsy ihany ny mpanoratra / mpanao voalohany ny famonjena antsika (Hebreo 5: 9), fa koa 

mpanefa ny famonjena antsika (Hebreo 12: 2; 1 Petera 1: 1-9). Ny tena mpanara-dia mitandrina ny 

Lohataona sy Fahalavoana Andro Masina. 

3. Ny alina ka hotandreman'ny sy ny mofo tsy misy masirasira 

Andro 

Milaza ny Baiboly fa i Ejipta ny karazana fahotana izay ny Zanak'Isiraely tsy maintsy ho afaka (jereo 

Eksodosy 13: 3; Apokalypsy 11: 8). Asehon'ny Baiboly fa ny Kristianina amin'izao andro izao miaina ao 

anatin'ny tontolo izay dia tandindon 'ara-panahy "Babylona" (Apokalypsy 17: 1-6). Asehon'ny Baiboly fa 

ny Kristianina dia somary ela ho afaka amin'ny amin'Andriamanitra ihany izy rehefa mandrotsaka ny loza 

an'i Babylona (Apokalypsy 18: 1-8). Maro ny loza voatanisa ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy mitovy 

amin'ny ampiasaina indray mandeha tany Egypta teo ny olona afa-miala. 

Ary ny Zanak'Isiraely nandao an'i Ejipta tamin'ny andro voalohany tamin'ny mofo tsy misy masirasira. 



Ny Baiboly, ao amin'ny Levitikosy 23: 7-8 dia mampianatra fa na ny voalohany sy ny andro farany ny 

mofo tsy misy masirasira dia fotoana ho masina "fivoriana" (DIEM), ny "fivoriana masina" (NJB). Ny 
hariva ny fahadimy ambin'ny folo Nisana (izay manomboka ny andro masina) dia manomboka ny andro 

firavoravoana fihinanana ny mofo, izay nihinana anjara (jereo ny Eksodosy 12:16; Levitikosy 23: 6). 

Ny Baiboly dia mirakitra izao manaraka izao: 

42 Alina notandreman'i Jehovah izany, hitondrany azy hivoaka avy tamin'ny tany Egypta; eny, 

izany alina izany ny Tompo ka hotandreman'ny Zanak'Isiraely rehetra ny Zanak'Isiraely 
hatramin'ny taranaka fara mandimby. (Eksodosy 12:42, KJV) 

Izany no azo dinihina alina Tompontsika, fony Izy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany 
Ægypt: anio alina ny Zanak 'Isiraely dia tsy maintsy mitandrina hatramin'ny taranaka fara 

mandimby. (Original Version) 

Ho an'ny Kristianina, ny alina tokony hotsarovana sary ny manao zavatra ara-panahy ny hiala Ejipta 

(jereo Apokalypsy 11: 8) - izany dia zavatra tokony hahatonga ny Kristianina ho faly. 

Ara-tantara, ny alina tokony hotsarovana tokony mandray anjara ny fety sakafo hariva. Ny sakafo hariva 

tokony ahitana, fa tsy voafetra ho, mofo tsy misy lalivay. 

Ny ampahany ny Jiosy Antsoy ny 15 faha Paska 

Mpitarika Jiosy nanova ny daty sy ny fanao sasany mifandray amin'ny Paska. Misy loharanom-baovao 

milaza izany Bokin'ireo Raby dia satria tsy te hitandrina azy toy ny Kristianina mahatoky (Wolf G. 
Lexical sy ny tantara ao amin'ny Baiboly Fanomezana sy raby Paska. G. Wolf, 1991). 

Nefa koa, angamba noho ny fihinanana ny sakafo ny alina tokony hotsarovana sy sasany fomba amam-
panao, miaraka amin'ny fomba Jiosy niezaka hiatrika masina andro noho ny ampielezana (ny Jiosy 

ivelan'ny tany amin'ny tanin'ny Isiraely) sy ny kalandrie olana ( Andro masina. Jiosy Encyclopedia of 

1906), Jiosy mirona hiantso ny alina nankalaza ny Paska toy ny ankamaroan'ny Jiosy mitandrina azy ny 

hariva ny 15 Nisana faha / Abiba. Sasany, mba tsy roa ny faha-14 sy ny faha-15 araka ny Paska. 

Tamin'ny andron'i Jesosy, ny Sadoseo niezaka foana Paska tamin'ny faha-14 sy ny Fariseo teo amin'ny faha 15 

(Rabbi Jeffrey W. Goldwasser. Nahoana ny Jiosy tany Amerika roa Seders Paska?). 

Na izany aza, ny Baiboly dia mampianatra ny roa fotoana samy hafa dia ho an'ny tanjona roa samy 

hafa. Ny Testamenta Taloha dia mampiseho fa ny Paska ny Zanak 'Isiraely dia voaro ka tsy navelany ho 
faty amin'ny anjely. Ny Testamenta Vaovao dia mampiseho Paska, satria Kristianina, fa i Jesosy nitondra 

ny sazy noho ny fahotantsika mihitsy ny alalan 'ny fahafatesana. 

Kanefa, ny alina ka hotandreman'ny nampahatsiahy ny Jiosy mba ho velom-pankasitrahana noho ny 

fanafahana azy tamin 'ny fanandevozana Ejiptiana fanandevozana (Eksodosy 12:42). Ho an'ny 

Kristianina, ny alina tokony hotsarovana mampianatra isika mba ho faly sy ho feno fisaorana noho ny 

halefa Jesosy dia manome amin'ny fatotry ny fahotana (Jaona 8: 34-36). 

Misy manam-pahaizana jiosy no mahatsapa fa ny Baiboly ho toy ny lisitra Paska amin'ny daty hafa noho 

ny fetin'ny mofo tsy misy masirasira; 

Lev. xxiii., na izany aza, toa hanavaka Paska, izay no voatendry ho andro fahefatra ambin'ny folo 

tamin'ny volana, ary (ny fetin'ny mofo tsy misy lalivay, ἑορτή τῶν ἀζύμων, Lioka XXII. 1, i 
Josèphe, "BJ" II. 1, § 3 ), voatendry ho amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo. (Paska. Jiosy 

Encyclopedia of 1906) 



Noho izany, na dia eo aza ny ankamaroan'ny Jiosy miantso izay hitsahatra ny faha-15 araka ny Paska, ny faha-

15 dia heverina ho ara-Baiboly ao anatin'ny fito andro fetin'ny mofo tsy misy masirasira. Satria mirona 

Jiosy mba hanamafisana ny nivoahany avy tany Ejipta sy miantehitra amin'ny tsy ara-baiboly sasany 

fomban-drazana, dia mora indrindra hitandrina ihany ny daty faharoa. 

Eksodosy toko faha-12 dia miresaka momba Paska sy manomboka amin'Andriamanitra mampianatra 

Mosesy sy Arona mikasika ny zavatra izy ireo mba hampianatra ny vahoaka ary koa ny zavatra efa 

hanjo. Anisan'ny toromarika io ny mandray ny zanak'ondry avy amin'ny andro fahafolo amin'izany volana 

voalohany, atao hoe Abiba, ka mamonjy izy hatramin'ny faha-14 andro izay tsy maintsy hamonoana hariva - 
ny fiandohan'ny faha-14. 

Mariho zavatra avy manaraka ireto toromarika momba ny Paska: 

21 Dia nampanalain'i Mosesy ny loholon'ny Isiraely ka nanao taminy hoe: "Makà ka haka 

zanak'ondry ho anareo araka ny fokom-pirenenareo avy, ka vonoy ny Paska. 22 Ary any no 
hakanao bunch ny hysopa, atsobohy amin'ny rà izay ao amin'ny tavy izy ka hamely ny tataom-

baravarana sy ny tolana roa mbamin'ny ràny izay any amin'ny tavy. ary tsy hiara-mivoaka eo 

anoloan'ny varavaran'ny trano an-tranony mandra-maraina. (Eksodosy 12: 21-22) 

Ny teny hoe "mandra-pahamarain'ny andro" dia avy amin'ny teny hebreo midika hoe "ny famakiana ny 

alalan 'ny mazava", "ho avy ny andro," na ny "ho avy ny fiposahan'ny masoandro." 

Noho izany, ny Israelita tsy mba avy ao an-tranony mandra-aorian'ny maraina teo amin'ny faha-14. Inona no 

nitranga tamin'io alina io teo aloha? 

29 Ary ny zava-nitranga tamin'ny misasakalina fa ny Tompo dia namono ny lahimatoa rehetra 

tany amin'ny tany Egypta, hatramin'ny lahimatoan'i Farao izay nipetraka teo ambonin'ny seza 

fiandrianany ka hatramin'ny lahimatoan'ny babo izay tao amin'ny trano-maizina, ary ny voalohan-
teraky ny biby fiompy ... 33 Ary ny Egyptiana nanery ny vahoaka, mba handefa azy hiala amin'ny 

tany faingana. Fa hoy izy: "Isika rehetra dia samy hahazo maty." (Eksodosy 12: 29,33) 

I Mosesy sy Arona tsy nivoaka nandritra ny alina - fa dia diso ny eritreriny izay milaza fa manana olona 

maro: 

28 Ary hoy Farao taminy: "Mialà amiko! Tandremo ny tenanao sy hahita ny tavako intsony! Fa 

amin'ny andro hahitanao ny tavako dia ho faty!" 

29 Ary Mosesy dia nilaza hoe: "Marina izay nolazainao. Izaho tsy hahita ny tavanao 

intsony." (Eksodosy 10: 28-29) 

Rehefa maty ny lahimatoa, Israelita nanana asa maromaro vao vita talohan'ny nialany tany Ejipta. Izy ireo 

hijanona ao an-tranony mandra-pahamarain'ny andro, ny famakiana ny andro, mandoro ny sisa tsy ny 

zanak'ondry izay tsy mbola nihinana, mankanesa any amin'ny vohitra sy ny tanàna izay ny Egyptiana 

nonina ary angataho izy ireo mba hanome azy volafotsy sy volamena ary fitafiana, hanangona sy 

namatrana ny fananana na inona na inona izy ireo mba hitondra sy ny ombiny sy ny ondry aman-osy 

nandeha an-tongotra, fa ny sasany toy roa-polo kilaometatra, ho any Ramesesa izay voalamina ny diany 

avy tany Egypta dia ny hanomboka. Mariho: 

34 Dia nentin'ny olona ny kobany voalena, raha tsy mbola voaisy masirasira, sy ny vilia fanaova-

tavin-drano ho voafehy ao amin'ny lambany teny an-tsorony. 35 Ary ny Zanak'Isiraely nanao araka 



ny tenin'i Mosesy; ka dia nindrana ny Egyptiana firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary 

fitafiana: 36 Ary ny Tompo nanolotra ny olona nahita fitia teo imason'ny Egyptiana, ka dia 

nampindrana azy zavatra toy izany izay nangatahiny. Ary dia nofoanany ny Egyptiana. 37 Ary ny 

Zanak'Isiraely nandeha tao Ramesesa nankany Sokota, tokony ho enina hetsy izay teo an-tongotra 

ny olona, afa-tsy ny ankizy. 38 Ary nisy maro samy hafa firenena koa niara-niakatra taminy; ary 

ondry aman'osy sy omby, dia fananana be indrindra omby aman'ondry. 39 Dia nanendy mofo tsy 

misy masirasira tamin'ny koba voalena izay nentiny avy tany Egypta izy: fa tsy mbola voaisy 

masirasira izany, satria noroahina tany Egypta izy ka tsy nahazo nijanona, tsy nisy teo nanomana 

vatsy ho azy. (Eksodosy 12: 34-39, KJV) 

Ny alina ka hotandreman'ny dia ny alina izy ireo niala tao Ramesesa. Ny alina izy ireo raha ny marina 

niala tany Ejipta. 

Rehefa avy manao izay Andriamanitra nilaza tamin'izy ireo mba hanao, dia navelany. 

Eksodosy 13:18 Milaza amintsika, "ny Zanak 'Isiraely, niakatra tao tia filaminana laharana nivoaka avy 

tany amin'ny tany Egypta." Raha jerena ny isan'ny olona isan-karazany sy ny taona, dia miavaka izy ireo 

afaka hanatanterahana izany ny rehetra, rehefa alina ny Paska. 

mofo tsy misy masirasira 

Kristianina isika manaiky fa i Jesosy nanefa ny sazy noho ny fahotantsika tamin'ny Paska ary isika 

hanandrana hiaina, toy ny nataony, tsy nanota sy fihatsaram-belatsihy, izay afaka maneho an'ohatra ny 

masirasira (Lioka 12: 1). 

Ny tara Herbert W. Armstrong nanoratra momba izany: 

Ary, tahaka ny Isiraely nivoaka tamin'ny tanana avo (Nomery 33: 3), in lehibe fifaliana sy ny 
hafaliana noho ny fanafahana azy tamin 'ny fanandevozana, dia toy izany no vao niteraka 

Kristianina manomboka avy ny fiainana kristianina - ao amin'ny rahona ny fahasambarana sy 

fifaliana. Fa inona no mitranga? 

Ny devoly sy ny fahotana avy hatrany nanenjika ny vao nomeny ny Zanany lahitokana 

'Andriamanitra - ary tsy ela ny vaovao sy tanora fanahy izy mahita Kristianina no nidinany teo 
amin'ny lalina ny fahakiviana, ka alaim-panahy hiala ary aza. 

Mariho ny Eksodosy 14, manomboka ny andininy faha-10 - raha vao nahita izany ny Israelita 

tafika lehibe nanenjika azy ireo, dia ny herim-po intsony. Raiki-tahotra azy ireo. Nanomboka 
nimonomonona sy nitaraina. Izy ireo nahita sarotra ho azy ireo mba hiala amin'i Farao sy ny 

miaramilany, satria mahery loatra ho azy ireo. Ary izy ireo tsy afa-manoatra. Toy izany koa ny 

amintsika. 

Tsy Ampy ny hery! 

Mariho anefa ny hafatra 'Andriamanitra tamin'izy ireo tamin'ny alalan'i Mosesy: "Aza matahotra 

ianareo, mijanòna, fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah ... fa ny Egyptiana, ... dia tsy ho 

hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady ho ianao "! Inona no tena tsara! 

Tsy afa-manoatra, isika Nasaina mijanòna, fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah. Izy no hiady 

ho antsika. Tsy afaka mandresy an'i Satana sy ny ota, fa Izy afaka. Izany no Kristy nitsangana 

tamin'ny maty - ny Mpisoronabe - iza no manadio antsika - manamasina antsika - hamonjy 
antsika - izay nilaza izy fa tsy handao antsika na hahafoy antsika! 



Tsy afaka hitandrina ny didy ao amin 'ny hery sy ny tanjaka. Fa Kristy ao amintsika dia afaka 

hitandrina azy ireo! Tsy maintsy miantehitra Aminy amim-pinoana. HW Armstrong. Ny Andro 
Masina, na Mpanompo Sampy Holidays-Inona avy moa? Maneran-tany 

Fiangonan'Andriamanitra, 1976) 

Zava-kendren'ny Festival 

Fa aoka isika hianatra ny lanjany fenon 'izany. Nahoana Andriamanitra no manendry ireo andro 

firavoravoana? Inona no ZAVA-KENDREN'NY ny lehibe? Miverena kely any Eksodosy 13, 
andininy faha-3: "... hoy Mosesy tamin'ny olona: Tsarovy izao andro izao, izay nivoahanareo avy 

tany Ejipta ..." Izany no faha-15 Abiba. Andininy faha-6: "Fito andro no hihinananao mofo tsy 

misy masirasira, ary amin'ny andro fahafito dia hisy andro firavoravoana ho an'i Mandrakizay ... 
Izany dia natao noho izay nanao ny Mandrakizay [fahatsiarovana] ... ary izany dia ho 

famantarana "- (mahagaga porofon'ny maha-) -" ho anao eo amin'ny tananao ary ho 

fampahatsiarovana eo ambonin'ny handrinao izany "- NAHOANA? - "fa ny lalàn'i Jehovah, mba 
ho ao am-bavanao ... Dia tandremo izao lalàna izao ..." 

Oh, rahalahiko malala, no hitanao ny mahafinaritra dikany? Ve ianao hahatakatra ny tena hevitry 

ny rehetra? Hitanao ve ny fikasan'Andriamanitra? Mifanandrify ny Paska ny fahafatesan'i Kristy 
ho famelana ny fahotana lasa. Ny manaiky ny rany dia tsy mamela heloka isika, dia manolo-- tsy 

manome fahazoan-dalana hanohy amin'ny fahotana - Koa amin'izany, raha manaiky azy io isika, 

ny fahotantsika ny helokao ihany hatramin'ny andro izany - tamin'ny fahotany izy. 

Fa no hijanona any? Past famelan-keloka. Saingy mbola nofo isika olombelona. Mbola ho hijaly 

fakam-panahy. Ny fahotana no natao antsika amin'ny clutch - izahay efa MPANOMPO amin'ny 
ota, amin'ny heriny. Ary izahay dia tsy manan-kery hanafaka ny tenantsika amin'izany! Efa teo 

amin'ny fanandevozan'ny fahotana. Ndeha isika hahatakatra ny sary - ny heviny. (Armstrong HW. 

Inona no Tokony ho Fantatrao Momba ny Paska sy ny fetin'ny mofo tsy misy lalivay. 

Filazantsara, Martsa 1979) 

Inona no tokony hataon'ny Kristianina diplaoma hanafaka ny ota? Tanteraka, araka ny nampianarin'i 

Jesoa: "Aoka ho tanteraka, toy ny Rainareo any an-danitra" (Matio 5:48). An'ohatra masirasira dia mety 

ho karazana fahotana (jereo ny 1 Korintianina 5: 7-8). Toy ny fahotana, masirasira mampieboebo. 

Toy fito no nampiseho ny isa feno, ny Kristianina dia tokony manaraka ny Paska amin'ny fito andro ny 

mofo tsy misy masirasira. Ny dikany sy ny fanehoana an'ohatra no tsy tanteraka tamin'i fotsiny 

Paska. Paska mifanandrify ny fanekena ny ran'i Kristy ho famelana ny fahotana taloha sy ny nahafatesan'i 

Jesosy. 

Tokony hiala an'i Kristy an'ohatra mihantona eo amin'ny hazo ny fahafatesany (jereo Galatiana 

3:13)? No. ny fito andro ny mofo tsy misy masirasira manampy sary manaraka Paska ho antsika ny 

fanesorana tanteraka ny ota, dia ny fitandremana ny Didy - rehefa lasa voavela ny helokao ho toy ny 

vokatry ny soron'i Jesosy. 

Ny andro mofo tsy misy masirasira sary ny fiainana sy ny asan'ny nitsangan-ko velona i Jesoa. Jesosy 

niakatra tany ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay izy izao mavitrika miasa ho antsika ho toy ny 
Mpisoronabe, manadio antsika amin'ny fahotana (Hebreo 2: 17-18) nanafaka antsika tanteraka amin'ny 

heriny! 

Toy izao ny sasany amin'ireo zavatra Soratra Hebreo momba ny Andro mofo tsy misy masirasira; 



15 Hafitoana no hihinananareo mofo tsy misy masirasira. Ary amin'ny andro voalohany dia esory 

ny masirasira amin'ny tranonareo. Fa izay rehetra mihinana mofo misy masirasira hatramin'ny 

andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito, izany olona izany dia hofongorana tsy ho amin'ny 

Isiraely. 16 Amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina, ary amin'ny andro fahafito dia 

hisy fivoriana masina ho anareo. Tsy hanao raharaha akory ianareo amin'izany andro izany; fa 

izay rehetra tsy maintsy mihinana - dia izany ihany no hamboarinareo. 17Noho izany dia tandremo 

ny andro firavoravoana mofo tsy misy masirasira, Fa amin'izany andro izany dia nitondra ny 

antokonareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Dia hotandremanareo izany hatramin'ny 

taranakareo fara mandimby ho lalàna mandrakizay. 18 Tamin'ny volana voalohany, tamin'ny andro 

fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana, rehefa hariva, no hihinananareo mofo tsy misy 

masirasira, hatramin'ny andro voalohany amby roa-polo amin'ny volana, rehefa hariva ny 

andro. 19 Fa tsy misy masirasira hafitoana ho ao an-tranonareo, satria na iza na iza homana izay 

misy masirasira dia olona ihany hofongorana tsy ho amin'ny fiangonan'ny Isiraely, na dia vahiny 

na tompon-tany. 20 Ary hihinana na inona na inona izay misy masirasira ianareo; eny amin'izay 

fonenanareo rehetra no hihinananareo mofo tsy misy masirasira. ' "(Eksodosy 12: 15-20) 

Levitikosy 23: 6-8 dia mampianatra momba azy io koa. Ary ny Deoteronomia 16:16 fa fanatitra dia 

tokony homena ny andro fihinanana ny mofo tsy Pentekosta, sy ny Fahalavoana Andro Masina. 

Tamin'ny voalohany, tsy nisy "fanatitra dorana, na fanatitra" rehefa "nitondra azy nivoaka avy tany 

amin'ny tany Egypta" (Jeremia 7:22). Izy ireo noho ny tsy fankatoavana koa (Jeremia 7: 21-27) sy ny 

Testamenta Vaovao mazava tsara fa tsy mila fanatitra dorana na sorona biby izao (Hebreo 9: 11-15). 

Rehefa mihinana mofo tsy misy masirasira ny andro tsirairay isika, dia mahatsapa fa tsy maintsy tsy 

fahotana izay tena manjaka eo amin'izao tontolo izao manodidina antsika. 

Nijanona ho levona na? 

Tapitra tamin'izay ny andro mofo tsy misy masirasira levona? Diniho ny zavatra hafa fa Herbert W. 

Armstrong nanoratra hoe: 

Tsy nanafoana Amin'ny Fanekem-pihavanana Taloha 

Tandremo fa ny andro ny mofo tsy misy masirasira dia fe-potoana, manana avo roa andro 

Sabata. Ary izany fotoana izany dia naoriny ho mandrakizay - raha mbola ny Israelita tany Ejipta 

- eo anatrehan'ny fombafomba lalàn 'i Mosesy dia efa nomena na voasoratra - eo 

anatrehan'Andriamanitra na dia nanolo-kevitra ny fanekena taloha! Inona ny lalàn 'i Mosesy, na 

ny fanekena taloha, dia tsy hitondra na institiota, dia afaka tsy naka! Ao amin'ny fandikan-teny 

Fenton ny, andininy faha-17 no nadika: "Koa tandremo izany fotoana io AN tsy mitsaha-

Maharitra andrim-panjakana." Ny fotoana rehetra dia tafiditra. 

Izany IRERY tokony mba hanaporofoana fa ny Fanahy ANDRO - ary ny andro fito amin'ny mofo 
tsy misy lalivay - mampitambatra anio ary mandrakizay! 

Ankehitriny, raha andininy ireo mihatra amin'ny faha-15, fa tsy ny faha-14, araka ny marina 

tokoa izany, ary eto pihambahambana hita, dia ny Paska dia ampitoero ho-VE? Tokoa izany!Fa 

ireo kosa dia manondro andinin-teny etsy ambony ho amin'ny andro firavoravoana, fa tsy ny 

Paska. Ao amin'ny andalana manomboka Eksodosy 12:21 ny Paska dia antsoina indray, sy ny 

andininy faha-24 mametraka ho mandrakizay! ... 



Hitandrina ny Paska ihany izy, fa avy eo tsy hitandrina ny fito andro ny mofo tsy misy lalivay, dia 

midika hoe, ao amin'ny fanehoana an'ohatra, mba hanaiky an'i Kristy ny ra, ary hanohy amin'ny 
fahotana - ny manao hoe ... ny lalàna levona, isika dia eo ambanin'ny fahasoavana , izay midika 

hoe fahazoan-dalana, mba mbola hitoetra amin'ny ota! 

Ny andro fito amin'ny mofo tsy misy masirasira sary ny mitandrina ny didin'Andriamanitra, izay 

fomba hafa ny hoe: ny fanesorana ny ota. (Armstrong HW. Inona no Tokony ho Fantatrao 

Momba ny Paska sy ny fetin'ny mofo tsy misy lalivay. Filazantsara, Martsa 1979) 

Kristianina voalohany tsy nino fa ny Andron'i mofo tsy misy masirasira dia levona. Ny Apôstôly Paoly 
nanohana araka ny tokony ho nitandrina ny andro firavoravoana amin'ny mofo tsy misy masirasira (1 

Korintianina 5: 7). Izy sy ny hafa mbola marika / nahita izany ka dia niaro azy eo ivelan'ny Jodia: 

6 Fa izahay, niondrana an-tsambo niala tany Filipy rehefa tapitra ny andro mofo tsy misy 

masirasira, ary amin'ny andro dimy niaraka tamin'izy ireo tany Troasy ary tany no nitoeranay 

hafitoana. (Asan'ny Apostoly 20: 6) 

Raha Kristianina tsy mitandrina ny Andro ny mofo tsy misy masirasira, dia ny Fanahy Masina dia tsy 

mba tsindrimandry izany ho voasoratra toy izao. Ary Filipy dia tanàna any Makedonia hafa firenena. Ary 

nisy nitondra ny Romans - hihazona izany andro izany dia tsy voafetra ho amin'ny toerana toa an'i 
Jerosalema. Ao amin'ny toerana roa, fara fahakeliny ao amin'ny Testamenta Vaovao, dia hitantsika fa ny 

andro ny mofo tsy misy masirasira dia nambenana tao an faritra hafa firenena (1 Korintianina 5: 7; 

Asan'ny Apostoly 20: 6). 

Diniho koa ny hoe "dia nandritra ny Andro mofo tsy misy masirasira" ao amin'ny Asan'ny Apostoly 12: 

3. Koa satria ny hafa firenena mpanoratra Lioka niresaka ny Bokin'ny Asan'ny Apostoly ny anankiray 
hafa firenena (Asan'ny Apostoly 1: 1), nahoana izy no nilaza izany andro izany raha toa izy ireo tsy 

fantatra ho an'ny Kristianina hafa firenena, ary efa nisy intsony? 

Angamba dia tokony ho tonga fa ny am-boalohany 3 taonjato RD Epistula Apostolorum milaza i Jesosy dia 
nampianatra ireo mpanaraka dia tokony hitandrina ny andro ny mofo tsy misy masirasira ambara-izy 

hiverina. Na dia tsy afaka miantehitra amin'ny taratasy izany, izany no manondro fa ny sasany dia 

nitandrina izany andro izany ho any an-3 taonjato RD. 

Information avy ivelan'ny Baiboly fa ny Apôstôly Paoly, John, sy Filipo, miaraka amin'ny Polycarpe an'i 

Smyrna sy ny Kristianina hafa tany am-boalohany, dia nitandrina ny andro ny mofo tsy misy masirasira 
(Pionius. Life of Polycarpe, Chapter 2). 

Na dia teo aza izany, Canon 38 ao amin'ny Filan-kevitry ny Laodikia tamin'ny taonjato fahefatra (t. 363-

364) voarara ny fijerena ny andro ny mofo tsy misy masirasira. Ireo ao am-piangonana 'Andriamanitra dia 

tsy afaka mifanaraka amin'ny maro ny Filan-kevitry ny didim-panjakana ity, izay nandeha hiady amin'ny 

Baiboly tany am-boalohany sy ny fomba amam-panao ny mpino. 

Noho izany, isan-karazany mpiandry Sabata nanohy ny hitandrina ny Androm-mofo tsy misy masirasira 

rehefa afaka izany (Pritz. Nazareana Jiosy ny Fivavahana Kristianina. Magnas, Jerosalema, 1988, p. 35, 

Jerome araka ny voatonona ao amin'ny Pritz, p. 58,62,63; Ephiphanius. The Panarion ny Ephiphanius ny 
Salamisy: Boky II (sekta 1-46) Fizarana 1, Chapter 19, 7-9. BRILL, 1987, p. 117-119) sy eo an-Moyen 

Âge sy tany an-dafin'i (Liechty D. Sabbatarianism ao amin'ny taonjato faha-XVI. Andrews University 

Press, Berrien Springs (MI), 1993, p. 61-62; Falconer John. A Breife Refutation Jaona Traskes Judaical 
sy Novel Fantyces, p. 57-58, araka ny voatonona ao amin'ny Ball B. andro fahafito Men: Sabbatarians sy 

Sabbatarianism tany Angletera sy Pays de Galles, 1600-1800, 2 fanontana. James Clark & Co., 2009, p. 

49-50). 



Rehefa ao amin'ny Mitohy ho fiangonan 'Andriamanitra dia tsy manaiky fa ny Filankevitry ny 

Laodikia niteny ho an'ny fiangonana ny tena Kristianina, dia mbola hitandrina ny andro ny mofo tsy misy 
masirasira. Tsy mihinana mofo tsy misy masirasira ho an'ny isaky ny fito andro araka izay Mampirisika 

ny Baiboly (Eksodosy 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). Ity mofo ity dia azo natao tamin'ny voa samy hafa / 

voanjo-ny fampiasana ny vary dia tsy maintsy ara-Baiboly-. 

(Ary sao dia tokony ho voalaza fa misy afaka mihinana sakafo hafa ankoatra ihany no mofo tsy misy 

masirasira nandritra amin'ity andro firavoravoana ity, dia marina fa tsy misy masirasira breads no azo 

hanina. Ary koa, tsy toy ny Paska, ny voalohany sy ny andro farany mofo tsy misy lalivay no andro izany, 
toy ny Sabata isan-kerinandro, izany kosa no tsy miasa.) 

Raha misy te-allegorize izy ampahany maro ao amin'ny Baiboly, na dia misy tokoa ny fahatakarana ara-
panahy ho amin'ny Andro Masina, dia misy ihany koa ny ara-batana iray. Ary ny fankalazana ara-batana 

dia manampy antsika hahatakatra bebe kokoa ny ara-panahy lesona. 

Ny andro mofo tsy misy lalivay fanampiana sary fa ny Kristianina dia tokony hiezaka ny hametraka 

fahotana sy ny fihatsaram-belatsihy eo amin'ny fiainantsika isika (jereo ny Matio 16: 6-12; 23:28; Lioka 

12: 1). Amin'ny fitandremana azy ireo ara-batana, dia manampy antsika ho tsara kokoa hianatra ny lesona 

ara-panahy izay natao. 

4. Pentekosta: Ny Marina Momba ny fiantsoana sy ny mampino 

fanomezana avy amin'Andriamanitra 

Izay milaza an'i Kristy ny ankamaroan'ny mahalala zavatra momba Pentekosta. Maro no mihevitra azy io 

araka ny tokony ho ny fanombohan'ny fiangonana amin'ny Testamenta Vaovao. 

Rehefa maty i Jesosy, dia nilaza ny mpianany mba miandry mba handray ny herin'ny Fanahy Masina: 

4 Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy, dia nandrara azy tsy hiala an'i Jerosalema, fa hiandry 

ny teny fikasan'ny Ray, "izay," hoy Izy, "efa renao tamiko, 5 fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, 

fa dia hatao batisa amin'ny Fanahy Masina, rehefa afaka andro vitsivitsy. " (Asan'ny Apostoly 1: 

4-5) 

Dia niandry izy ireo ary; 

1 nony tonga ny Andro Pentekosta efa migadona tanteraka, izy rehetra niray saina teo amin'ny 

toerana iray (Asan'ny Apostoly 2: 1). 

Mariho fa fanambarana manamafy fa hoe ny Andro Pentekosta efa migadona tanteraka. Ny Baiboly 

dia tsara fa ny zava-nitranga manaraka mivantana ireo mifandray amin'ny zava-misy fa ny Andro 

Pentekosta efa migadona tanteraka. Ary, izany no nanjo ny mpianatra, satria izy rehetra miara-

mandinika azy io. 

Ity ny zava-nitranga avy eo: 

2 Ary tampoka nisy feo tonga avy tany an-danitra, toy ny rivotra mahery mifofofofo, ka nanenika 

ilay trano niangonany. 3 Ary niseho taminy voazarazara fiteny tsy fantatra, toy ny afo, ary ny 

anankiray nipetraka tamin'izy rehetra isan-olona izany. 4 Ary izy rehetra feno ny Fanahy Masina, 

ary dia niteny tamin'ny fiteny maro samy hafa, araka ny nampitenenan'ny Fanahy Masina azy. ... 



38 Ary hoy i Petera taminy: "Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy 

ho famelana ny 

fahotana; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina. 39 fa ny teny fikasana dia ho 

anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra, na iza ny Tompo Andriamanitra dia 
hiantso. " 

40 Ary teny maro hafa koa izy nanambara sy nananatra azy ka nanao hoe: "ho voavonjy amin'ny 

taranaka maditra ity." 41 Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa; ary tamin'izany andro 

izany tokony ho telo arivo no olona vao nanampy ho azy ireo. 42 Ary izy ireo naharitra tamin'ny 

fampianaran'ny Apostoly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny 

fivavahana. ... 47 nidera an'Andriamanitra sady nahita fitia tamin'ny vahoaka rehetra. Ary 

nanampin'ny Tompo isan'andro ho an'ny fiangonana ireo izay ho voavonjy. (Asan'ny Apostoly 2: 

2-4, 38-42, 47). 

Izy ireo nandray ny sasany tamin'ny herin'ny Fanahy Masina. Ary izany no heverina ho ny 

fanombohan'ny fiangonana kristianina ny Romana Katolika, Eastern Ortodoksa ny ankamaroan'ny 

Protestanta, ny Vavolombelon'i Jehovah, sy ny Fiangonana 'Andriamanitra vondrona. Ary ny Fanahy 

Masina dia nomena tamin'ny fotoana iray (koa anefa fa maro tamin'ny Jiosy nahita Pentekosta), ary ny 

mpianatr'i Jesosy dia mbola mandinika azy io. 

Izany dia tsy kisendrasendra. 

Misy More ny Pentekosta? 

Maro no tsy tonga saina fa Pentekosta nisolo tena mihoatra noho ny fanomezana ny Fanahy Masina sy ny 

fanombohan'ny fiangonana amin'ny Testamenta Vaovao. 

Mijery andalan-teny ao amin'ny Testamenta Taloha sy Vaovao dia manome fampahalalana bebe kokoa 

momba izany andro izany sy ny heviny. 

Ny Fetin'ny Pentekosta dia foana ny Kristianina iray, rehefa ny voalohany, fa tsy misy miresaka momba 

ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Ny Apôstôly Paoly foana foana Pentekosta am-polony taona 

taorian'ny Pentekosta resahina ao amin'ny toko faharoa ao Amin'ny Bokin'ny Asan'ny Apostoly. Mariho 

ny zavatra nosoratany, tokony ho 56 taorian'i JK: 

8 Fa tsy mikasa hamangy anareo toy izao eny an-dalana; fa manantena hitoetra elaela eo aminareo 

aho, raha sitrapon'ny Tompo. Nefa hitoetra any Efesosy mandra-pihavin'ny Pentekosta (1 

Korintianina 16: 8). 

Izany no mampiseho fa Fantatr'i Paoly rehefa i Pentekosta, dia nahatsapa fa ny Korintianina tsy maintsy 

fantatsika hoe rahoviana i Pentekosta, ary ny Efesianina dia ho nahafantatra ny Pentekosta, rehefa 

nisy. Noho izany, dia toa i Paoly rehefa nahita sy ny Jentilisa tao Efesosy sy Korinto. 

Tamin'ny taona iray hafa, ny Apôstôly Paoly koa te ho any Jerosalema ho Pentekosta, manodidina ny 60 

taorian'i JK: 

16 Fa Paoly efa nanapa-kevitra handeha an-tsambo handalo any Efesosy, ka dia tsy mba ho 

hitoerany ela any Asia; fa maika izy ho any Jerosalema, raha azo atao, tamin'ny Andro Pentekosta 

(Asan'ny Apostoly 20:16). 



Noho izany, ny Kristianina tany Jerosalema no mbola mandinika Pentekosta sy i Paoly koa mijery azy 

io. Raha tsy izany, tsy hisy mazava antony Koa tian'i Paoly ho tany Jerosalema tamin'ny andro 

Pentekosta. 

Ny teny hoe Pentekosta dia teny grika midika hoe faha-50. Izany teny io dia avy amin'ny teny hebreo 

manaraka famaritana ny fikajiana ny date: 

15 Ary dia manisa ho anareo hatramin'ny ampitson'ny Sabata, dia hatramin'izay andro izay 

nentinao ny amboara ho fanatitra ahevaheva; fito Sabata dia vita. 16 Count andro dimam-polo ho 

amin'ny ampitson'ny Sabata fahafito (Levitikosy 23: 15-16). 

Andro Pentekosta dia manana anarana maro, ary noho izany, ny sasany no sahiran-tsaina momba 

izany. Ny anarana hafa ao amin'ny Baiboly dia ahitana: ny andro firavoravoana amin'ny fanangonana, ny 

andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ary ny andro voaloham-bokatra. 

Jiosy hadita ary Rahoviana no Pentekosta? 

Mihira niaraka matetika ny fety masina 'Andriamanitra, izay nanomboka tamin'ny filentehan'ny 
masoandro: 

29 Ary ny hira tahaka ny amin'ny alina rehefa misy fety masina dia foana, ary ny hafalian'ny fo ho 

tahaka ny olona mandeha miaraka amin'ny sodina, ho any an-tendrombohitry ny Tompo, dia any 

amin'ny Vatolampin'ny Isiraely. (Isaia 30:29) 

Modern Jiosy mirona ny miantso Pentekosta ny teny hoe Shavuot. 

Ny sasany no sahiran-tsaina, rehefa misy Pentekosta. Ny Jiosy maro no tsy mitandrina izany tamin'izany 

andro izany fa ny Fiangonan'Andriamanitra Mitohy ho miaro azy. 

Ny Jiosy Sadoseo marina niteny hoe "fa Pentekosta foana hamely Alahady," na izany aza "[aho] n-

Talmoda lahatsoratra sy boky aman-gazety geonic ... Pentekosta latsaka amin'ny faha-6 ny Siwan" 
(Pineles, "Darkeh shel Torah," p. 212 , Vienne, 1861, Pentekosta. Jiosy Encyclopedia of 1906). ny daty 

Jiosy maro ankehitriny mampiasa (izay ao lahatsoratra-Talmoda boky sy gazety izay nataony eo aminy 

araka ny Testamenta Taloha, ary tsy soratra masina), dia taty aoriana fiovana fa tsy ny ara-Baiboly daty . 

izahay ao amin'ny Mitohy ho fiangonan 'Andriamanitra mitandrina ny fomba ara-Baiboly. 

Jereo koa ny manaraka avy amin'ny Lehiben'ny teo aloha tao anatin'ny lasakany Tompo Rabbi: 

Ary ny Fariseo, izay nino ny lalàna am-bava ary koa ny mpanoratra iray nahafantatra "ny Sabata" 

ny hoe, eto, ny andro voalohany Pesach (15 Nisan). Ary ny Sadoseo, izay nino ny mpanoratra 

Lalàna ihany, nandray ny soratra ara-bakiteny. Ny ampitson'ny Sabata no alahady. Noho izany ny 

fanisam manomboka foana amin'ny Alahady, sy Shavuot, dimam-polo andro tatỳ aoriana, koa dia 

milatsaka foana amin'ny Alahady. (Tao anatin'ny lasakany L. Fivavahana Jiosy: A manahy ny 

Shavuot. Arutz Sheva, June 3, 2014.) 

Ny Kristianina dia tokony hahatsiaro fa i Jesosy nanameloka ny Fariseo noho ny miantehitra be loatra ny 

lalàna am-bava noho ny voasoratra lalàna (Marka 7: 5-13). Nilaza tamin'izy ireo i Jesosy dia "manao ny 

tenin 'Andriamanitra ny tsy misy vokany amin'ny alalan'ny fampianarana voatolotra anareo, izay efa 
nampitaina. Ary zavatra maro toy izany no atao" (Marka 7:13). 



Ary, araka ny hita eto ambany, Pentekosta dia manondro ny fotoana ny fanisana dimam-polo toy ny hoe 

mifandray amin'ny voaloham-bokatra: 

16 Count andro dimam-polo ho amin'ny ampitson'ny Sabata fahafito; Ary izao no atero ho 

fanatitra hohanina vaovao ho an'i Jehovah. 17 Ary ampidiro avy amin'ny fonenanareo ho fanatitra 

ahevaheva roa mofo roa ampahafolon'ny efaha. Ho koba tsara toto; izy no mofo masirasira. Izy 

ireo no voaloham-bokatra ho an'i Jehovah (Levitikosy 23: 16-17). 

Rehefa manisa andro dimam-polo ho amin'ny ampitson'ny Sabata fahafito, dia hitanao fa foana 

Pentekosta ho avy amin'ny Alahady. Pentekosta nihazakazaka avy amin'ny filentehan'ny masoandro ny 

asabotsy hatramin'ny alahady filentehan'ny masoandro. Irénée, izay nilaza fa nihaona tamin'i Polycarpe 

ny Smyrna dia nanoratra fa ny apostoly foana amin'ny Alahady Pentekosta (sombintsombin'ny Irénée, 7). 

voaloham-bokatra 

Ny fampiasana ny teny hoe "voaloham-bokatra" toa manondro ny vokatra faharoa. Ary raha ny marina, 

koa izany nanamarika ao amin'ny Testamenta Taloha: 

16 ... ny andro firavoravoana amin'ny fijinjana ny voaloham-bokatry ny asanao-javatra nafafinao 

any an-tsaha; 17 Ary ny andro firavoravoana amin'ny fanangonana amin'ny faran'ny taona, raha 

manangona ny vokatry ny asanareo avy any an-tsaha (Eksodosy 23: 16-17).  
 
22 Ary tandremo ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro amin'ny voaloham-bokatra 

mijinja ny vary tritika, sy ny andro firavoravoana amin'ny fanangonana amin'ny fitsingerenan'ny 

taona (Eksodosy 34:22). 

26 Ary amin'ny andro voaloham-bokatra, rehefa mitondra ny fanatitra varimbazaha vaovao ho an'i 

Jehovah eo amin'ny firavoravoana manarakaraka ireo herinandro, dia hisy fivoriana masina 
(Nomery 28:26). 

Misy mpivaofy protestanta manondro ny fanatitra ahevaheva amboara ho toy ny andro firavoravoana 
amin'ny voaloham-bokatra (oh: Radmacher ED ed. Nelson Fianarana ny Baiboly. Thomas Nelson 

Mpitory, Nashville, 1997, p. 213), izany dia misnomer. Raha "ny amboara ny voaloham-bokatra" dia efa 

naterina avy eo (Levitikosy 23: 10-11), araka ny hita etsy ambony, ny Baiboly miresaka momba ny andro 
firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ho toy ny fotoana ny voaloham-bokatra (tsy iray fotsiny 

amboara). 

Ahoana no hevitra ny voaloham-bokatra manampy antsika hahatakatra anio? 

Ny Fetin'ny Pentekosta na ny fetin'ny voaloham-bokatra (Eksodosy 34:22) Mampahatsiahy antsika fa 

Andriamanitra no efa niantso kely ihany no "voaloham-bokatra" fijinjana ara-panahy, tamin'ny andro 

lehibe farany ho avy, izay mifanandrify vokatra lehibe kokoa tatỳ aoriana. Ny Lohataona vokatra, any 

amin'ny ankamaroan'ny faritra, amin'ny zava-dehibe kely noho ny Fahalavoana fijinjana lehibe kokoa, ary 

izany no mifanaraka amin'ny ny drafitry ny famonjena ho an'ny olombelona. 

Ahoana anefa ny amin'i Jesosy? Sa tsy izany karazana voaloham-bokatra? 

Eny, Izy tokoa no. Paul manamarika hoe: 



20 fa ankehitriny kosa, Kristy efa nitsangana tamin'ny maty izay, ka lasa ny voaloham-bokatra 

'ireo izay efa nodi-mandry. 21 Ary satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesana, dia ny Olona 

iray tonga koa ny fitsanganan'ny maty. 22 Fa tahaka ny tamin'ny Adama ho faty rehetra, dia toy 

izany koa ao amin'i Kristy rehetra no ho velona. 23 Nefa samy amin'ny filaharany avy: Kristy no 

voaloham-bokatra, ary avy eo izay an'i Kristy amin'ny fihaviany. (1 Korintianina 15: 20-23). 

Kristy no fahatanterahan'ny fanatitra ahevaheva amboara ao amin'ny Levitikosy 23: 10-11. Izy no 

amboara ny voaloham-bokatra. Tanteraka ihany koa izy fa ny andraikitra rehefa niakatra tany an-danitra 

ny Alahady (ahevaheva amboara fanatiny dia amin'ny Alahady) taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty 

(Jaona 20: 1,17). Nefa na izy, na ny tena mpanara-dia nahita ny zavatra antsoina ankehitriny hoe Paska. 

Koa, James manamarika fa nitondra anay nivoaka i Jesosy mba ho iray ihany koa ny karazana voaloham-

bokatry: 

18 Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana, mba ho santatry ny 

zavatra noforoniny isika (Jakoba 1:18). 

Noho izany raha mbola tany am-boalohany i Jesoa no santatra, mba hisolo tena ny fanatitra ahevaheva 

amboara, ny tena Kristianina dia santatry, asehon'ny ny Andro Pentekosta. "Voaloham-bokatra" midika fa 

vitsivitsy ihany no ho tafiditra ao anatin'ny vokatra amin'izao fiainana izao (jereo ny Lioka 12:32; 

Romana 9:27; 11: 5) - fa izy ireo ihany koa milaza fa hisy vokatra lehibe kokoa - ny fotoana izay rehetra 
izay tsy nanana fahafahana ny famonjena dia taty aoriana no marina sy ny tena fahafahana. 

Mariho ny zavatra Hoy i Petera tamin'ny Pentekosta: 

29 "Ry rahalahy, aoka aho miteny amin'ny fahasahiana eto aminao ny amin'i Davida patriarka, fa 

efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandraka androany. 30 Noho izany, 

satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana miaraka amin'ny 
fianianana taminy fa ny vokatry ny tenany, dia araka ny nofo, fa hatsangany Kristy hipetraka eo 

amin'ny seza fiandrianany, 31 izy, nahita rahateo izany, nolazainy ny amin'ny fitsanganan'i Kristy, 

fa ny tsy nafoy ho any amin'ny Hadesy , ary ny nofony tsy tratry ny lo. 32Izany Jesosy izany dia 
efa natsangan'Andriamanitra, izay vavolombelon'izany izahay rehetra. 33 Koa satria nasandratra ho 

eo ankavanan'Andriamanitra 'Andriamanitra, ary nandray tamin'ny Ray ny teny fikasana ny 

amin'ny Fanahy Masina, dia naidiny izany izay hitanareo sy renareo izao. (Asan'ny Apostoly 2: 
29-33) 

Mariho fa i Petera, tamin'ny Pentekosta, niresaka momba an'i Jesosy ho vokatra sy ny nitsanganany 

tamin'ny maty. Pentekosta dia mampiseho fa mitahy vokatra kely io amin'ny alalan'ny fanomezana ny 

Fanahy Masina mba hahafahantsika mandresy, hanao ny asany sy hitombo ara-panahy na dia mbola 

velona amin'izao "amin'izao miara-belona ratsy fanahy izao" (Galatiana 1: 4) 

Ary Jesosy dia tsy vitan'ny hoe ny voalohany amin'ny voaloham-bokatra, izy koa no lahimatoa amin'ny 

rahalahy maro Izy: 

29 satria izay fantany rahateo, no notendreny koa hitovy endrika amin'ny Zanany, mba ho 

Lahimatoa amin'ny rahalahy maro Izy (Romana 8:29).  
 
5 i Jesosy Kristy, Vavolombelona marina sy Lahimatoa amin'ny maty (Apokalypsy 1: 5). 



Koa satria i Jesosy no lahimatoa, azo antoka fa midika izany fa misy olon-kafa ho tonga izay ny ho tahaka 

Azy. Noho izany, tonga tahaka an'i Jesoa Kristy koa tafiditra ao anatin'ny hafatry ny Pentekosta. Mazava 

ho azy fa ny hevitra ho tonga tahaka an'i Kristy dia ampianarina manerana ny Baiboly, ary tsy voafetra ho 

Pentekosta. Mariho ny zavatra Jaona: 

2 ... isika, dia ho tahaka Azy (1 Jaona 3: 2). 

Noho izany dia hisy fivoriana masina, dia nahita toy ny Sabata isan-kerinandro, fa amin'ny fanatitra 

(Deoteronomia 16:16). Ao amin'ny Testamenta Taloha, ny firavoravoana manarakaraka ireo herinandro, 

momba voaloham-bokatra, dia 50 andro aorian'ny nitandrina ny Sabata taorian'ny Paska. 

Taorian'ny fahafatesan'i Kristy, ny Apostoly niangona teo izany daty. Ary tamin'izany daty, ny Fanahy 

Masina no alatsaka hanome miditra ny Kristianina ho an'Andriamanitra ho toy ny voaloham-bokatra. I 
Jesosy no voalohany ireo voaloham-bokatra sy ny Kristianina no antsoina amin'izao fiainana izao ihany 

koa dia tokony ho voaloham-bokatra toa Azy (izay antsoina hoe taty aoriana ihany koa mba ho tahaka an'i 
Jesosy dia, nefa tsotra izao tsy ho voaloham-bokatra). 

Afaka Andro Masina hotehirizina ivelan'i Jerosalema? 

Nisy nilaza fa ny Baiboly Andro Masina dia tsy azo nitandrina Ary raha mbola dia mitaky fa izay rehetra 

ho any Jerosalema. 

Fa tsy ny tranga ara-tantara, na dia tamin'i Jesosy. 

Any amin'ny fiandohan'ny ny asa fanompoany raha mbola tany Nazareta i Jesosy, dia niteny tamin'ny 

"andro amin'ny herinandro" (Lioka 4:16). Pentekosta dia antsoina koa hoe ny andro firavoravoana 

manarakaraka ireo herinandro / Sabata (Deoteronomia 16: 10,16). Fa Lioka holazaina ny teny dia azo 

raisina ho mpikambana amin'ny alalan'ny mijery ny tena teny grika. Ny tena teny (tsy 

ny Strong Grouping zavatra hafa koa toy ny teny) ho an'ny Sabata, σαββάτων, dia teny (σαββάτω, toy ny 

ao amin'ny Lioka 14: 1, dia ampy). Ny andalan-teny ara-bakiteny dia adika toy izao manaraka izao: 

16 Ary nankany amin'ny tany Nazareta nitoeran'i Jesosy, nitaiza. Ary araka ny fanaony dia niditra 

tao amin'ny andro Sabata, tao amin'ny synagoga, ka nitsangana hamaky teny. (Lioka 4:16, Green) 

Noho izany, manampy izany mba hampisehoana fa misy afaka mitandrina ny Andro Masina, toy ny 

nataon'i Jesosy, tao amin'ny toerana hafa noho ny an'i Jerosalema. Ihany koa izy toa mety mitandrina ny 

andro masina iray hafa tany Galilia ao amin'ny Lioka 6: 1-2 (Green JP, Sr. Isan'andalan'ilay Grika-
Anglisy Testamenta Vaovao, fanontana fahatelo. Baker Books, 2002). 

Angamba dia tokony ho voalaza fa rehefa ny vehivavy samaritanina nilaza fa ny fivavahana dia tokony ho 
voafetra angamba any amin'ny faritra Jerosalema (Jaona 4:19) Hoy i Jesosy fa tsy nisy fameperana ny 

fivavahana Jerosalema: 

21 Hoy Jesosy taminy: "Ravehivavy, minoa Ahy, fa tonga ny fotoana dia tsy eto amin'ity 

tendrombohitra ity, na any Jerosalema aza, no hivavahanareo amin'ny Ray. 22 mivavaka amin'izay 

tsy fantatrareo, fantatsika izay ivavahantsika, fa ny famonjena dia ny Jiosy. 23 fa avy ny andro, 

sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny Ray amin'ny fanahy sy ny 
fahamarinana; fa ny Ray dia mitady izany mba hanompo Azy. 24 Andriamanitra dia Fanahy, ary 

izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. "(Jaona 4: 21-

24) 



Ny Testamenta Vaovao dia mampiseho mazava tsara fa ny Andro Masina na ny fivavahana hafa tsy 

voafetra tany Jerosalema (jereo koa ny Matio 10:23; 23:24). 

Tsara homarihina fa ny grika sy romanina fiangonana koa ny manaiky fa Pentekosta, indraindray antsoina 

hoe ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro (Levitikosy 23: 15-16), na ny andro voaloham-
bokatra (Number 28:26) ao amin'ny Testamenta Taloha, dia nanana heviny kristianina . Ary tsy mametra 

ny fankalazana ny iray tanàna. 

Diniho ihany koa ny hevitra ny Kristianina ho voaloham-bokatra hamafisina ao amin'ny Testamenta 
Vaovao (Jakoba 1:18). Teo amin'ny Isiraely fahiny, dia nisy kely kokoa tritika teny an-Lohataona sy 

lehibe kokoa tritika teny an-Fahalavoana. Andro Masina ny Lohataona Pentekosta, raha araka ny tokony 

ho takatra, manampy sary fa Andriamanitra no miantso fotsiny izao ny sasany ho amin'ny famonjena 
(Jaona 6:44; 1 Korintiana 1:26; Romana 11:15) miaraka amin'ny fijinjana lehibe kokoa avy taty aoriana 

(Jaona 7: 37- 38). 

Maro Greco-Romana fiangonana mitandrina ny sasany dikan-Pentekosta. Na izany aza, amin'ny 

ampahany noho ny tsy mitandrina sasany andro masina hafa ao amin'ny Baiboly, dia tsy hahatakatra ny 

antony afa-tsy Andriamanitra no miantso ny sasany ankehitriny, ary Izy no manana drafitra mba hanolotra 

ny famonjena rehetra (Lioka 3: 6; Isaia 52:10). Mandresy ny fitsarana ny famindram-po "(Jakoba 2:13). 

5. Fetin'ny trompetra, Fiverenan'i Kristy sy ny zava-nitranga 

Mitarika ho azy 

Ny ankamaroan'ireo ny grika sy romanina fiangonana dia tsy mitandrina ny andro masina, izay ara-

baiboly amin'ny ankapobeny mitranga any amin'ny Fahalavoana. Na izany aza, ireo Andro Masina 

mampiseho zava-nitranga tena lehibe maro ao amin'ny drafitr'Andriamanitra. 

Ny andro firavoravoana ny trompetra tsy mifanandrify ny fiavian 'i Kristy mba hanangana ny voaloham-

bokatra tamin'ny maty, koa mifanandrify ny mahatahotra fotoana rava tsy ho ela sy ny fidirana an-
tsehatra' i Jesoa Kristy mba hamonjy ny velona avy tanteraka fandringanana sy manorina ny fanjakan 

'Andriamanitra eto eto an-tany. 

Andeha isika hahatakatra ny fomba fetibe izany mifanaraka ho any ny tompony drafitra lehibe. 

Diniho fa misy fotoana banga lehibe eo amin'ny Andro Pentekosta, sy ny andro firavoravoana amin'ny 

trompetra. Koa satria ny Testamenta Vaovao dia nanomboka tamin'ny Pentekosta ny Fiangonana, ary 
mifarana ankapobeny izy rehefa hiverina, rehefa maneno ny trompetra farany (1 Korintiana 15: 51-57), 

amin'ny lafiny iray ny fe-potoana teo anelanelan'ny Pentekosta sy ny andro firavoravoana manarakaraka 

ireo trompetra dia azo heverina ho toy ny misolo tena ny vanim-potoan'ny fiangonana . 

Andro Masina ny fahefatra, ny andro firavoravoana trompetra, dia nahita tamin'ny "volana fahafito, 

amin'ny andro voalohany amin'ny volana" (Levitikosy 23: 23-25). 

Ny isa fito ao amin'ny drafitr'Andriamanitra midika vita sy ny fahalavorariana. Ny volana fahafito ny 

kalandrie (nitranga in Septambra sy / na Oktobra) dia ahitana ny fety efatra farany, dia mifanitsy ny 

fahavitan'ny tompony lehibe ny drafitra ho antsika. Ny fety izay latsaka amin'ny andro voalohany 

amin'ity volana ity no manamarika ny fiandohan'ny farany zava-mitranga ao amin'ny 

drafitr'Andriamanitra. 

Misy Anankiray Sabata isan-taona ny fitsaharana amin'ny asa tsy tapaka olona iray, ary izany dia ho 

fahatsiarovana amin'ny fitsofana trompetra (Levitikosy 23: 24-25). Izany ihany koa ny fotoana mba 



hianatra ny lalan'Andriamanitra (Nehemia 8: 2-3; jereo Ezra 3: 1-7). Ankamaroan'ny zavatra nitranga 

tamin 'ny Zanak' Isiraely dia nosoratana ho "ohatra, sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay 
niharan'ny faran'izao 'ny taona nifandimby, avy" (1 Korintiana 10:11). 

Izany dia avy amin'ny fitsofana trompetra fa ny Andro fitsofan-trompetra mitaona ny anarany. 

Misy be dia be ny heviny ara-panoharana mifatotra ao amin'ny fitsofana trompetra ireo, indrindra fa 

amin'ny momba ny fotoana farany izay iainantsika. Tsara homarihina fa ny Jiosy ankehitriny io daty 

anarany, Rosy Hashanah, dia tsy ara-baiboly, na dia tany am-boalohany ho an'ny Jiosy. Izany dia zavatra 

izay nanaraka taonjato maro izy ireo, rehefa nomen'Andriamanitra azy ireo ary rehefa afaka amin'ny 

Testamenta Taloha nosoratana (Kramer, Amy J. Rosy Hashana fiaviany. Copyright © 1998-1999 zava-

drehetra Jiosy, Inc.). 

Milaza ny Baiboly fa ireo trompetra tsofina mba hanambara ny andro firavoravoanareo, ary koa ny 

miantso ny olona mba hivory (Nomery 10: 1-3, 10). 

Bokin'ny Fiainana 

Mahaliana fa manam-pahaizana jiosy no mifatotra ny andro firavoravoana ny anjomara teny an ny 
"bokin'ny fiainana" (Peltz M, Raby ô. Inona no ao amin'ny Rosy Hashanah miarahaba? Haaretz, 

September 17, 2012). Nahoana no mahaliana izany? 

Eny ary, ny Baiboly dia mampianatra fa ireo izay efa voatanisa ao amin'ny "bokin'ny fiainana" 

(Filipianina 4: 3; Apokalypsy 3: 5) dia hitsangana amin'ny maty (Hebreo 12: 22-

23). Rahoviana? Tamin'ny trompetra fahafito sady farany: 

51 Indro, lazaiko aminareo ny zava-miafina: isika, fa tsy hodi-mandry avokoa isika rehetra hovana 

- 52 fa vetivety, toy ny indray mipi-maso, rehefa maneno ny trompetra farany. Fa hotsofina ny 

trompetra, ary ny maty hatsangana tsy ho lò intsony, ary isika hovana. 53 Fa ity mety lo hitafy ny 
tsi-fahalòvana dia tsy maintsy, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahafatesana. (1 

Korintianina 15: 51-53) 

Ny bokin'ny Apokalypsy dia mampianatra mazava tsara fa ny trompetra fito dia ho hitsofana (8: 2), ny 

sazy avy amin 'ireo izay tsy miaro ny amin'Andriamanitra (9: 4), ary avy eo ny fanjakan'Andriamanitra sy 

ny fitsarana ho avy (11: 15-18). Farany dia mampianatra fa ireo izay tsy manana ny anarany dia 

voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana dia hiaina ny fahafatesana faharoa (Apokalypsy 20: 14-15). 

trompetra Fipoahana 

Diniho fa ny Baiboly fa nandritra ny tantaran'ny Isiraely, izay be Mirakitra ady sy fikomiana, trompetra 

mbola azo ampiasaina ho fampitandremana fitaovana, mba hiantso ny fitaovam-piadiana, na toy ny 

preludes ho manan-danja hafatra - foana hanamarika ny zava-nitranga ny lehibe Ampidiro ho an'ny 
rehetra firenena. 

Andriamanitra koa dia nampiasa ny mpaminany, teo aminy i Isaia, Ezekiela, Hosea sy Joela, mba 
hampitandrina ny Isiraely momba ny sazy Izy no hitondra azy ireo noho ny tsy tapaka hikomy ny 

lalàny. Ireo mpaminany ireo dia hampiasa ny feony toy ny trompetra ny blare ny fampitandremana ny 

vahoakan'Andriamanitra. 

1 Miantsoa mafy, fa tsy hiantra; Asandrato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara; Ambarao 

amin'ny oloko ny fahadisoany Ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. (Isaia 58: 1) 



Mitohy ho isika ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra miasa hanao izany amin'izao fotoana izao. Tsy 

sahy milaza ny fahotan'ny fiaraha-monina sy ny fomba zava-mitranga eran dia ny fampifanarahana 
amin'ny faminaniana araka ny tokony ho azon'ny - izay miezaka ny manazava ihany koa. 

Saingy misy ihany koa ara-bakiteny trompetra nipoaka avy amin'ny ho avy ho toy ny Bokin'ny 
Apokalypsy dia mampianatra (Apokalypsy 8: 1-13, 9: 1-18). Fa ny ankamaroany dia tsy mankatò ireo 

fampitandremana. 

Maro no tsofina ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy, ary be dia be no ho Tsofina amin'ny andro 
firavoravoana ny Trompetra (Levitikosy 23:24) - antenaina maro dia afaka mahita ny fifandraisana. 

Fa ny manan-danja indrindra trompetra, amin'ny lafiny iray, mety ho ny farany, ny fahafito iray. Ity no 

mampianatra ny Apokalypsy momba izany: 

15 Ary ny anjely fahafito nitsoka: Ary nisy feo mafy tany an-danitra, nanao hoe: "Ny fanjakana 

amin'izao tontolo izao dia lasa ny fanjakan'ny Tompontsika sy ny Kristiny; ary Izy no hanjaka 

mandrakizay mandrakizay!" 16 Ary ny roa-polo anti-panahy efatra izay nipetraka teo anatrehan'i 

ambonin'ny seza fiandrianany dia niankohoka ka nivavaka tamin'Andriamanitra 17 nanao hoe: 
"Tsy hidera Anao, Tompo ô, Andriamanitra Tsitoha, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, Satria 

efa naka ny hery lehibe sy nanjaka. 18 tezitra ny firenena maro, sy ny fahatezerana efa tonga, ary 

ny andro 'ny maty, mba hitsarana, ary nahoana ianao no hamaly soa ny mpanomponao ny 

mpaminany sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao, na kely na lehibe, dia tsy 

handringana izay manimba ny tany. " 19 Ary ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra dia 

nisokatra, ary ny fiaran'ny fanekeny niseho tao amin'ny tempoliny. Ary nisy helatra, feo, 

kotrokorana, horohorontany ary havandra vaventy. (Apokalypsy 11: 15-19) 

Ny Andro fitsofan-trompetra ho avy mifanandrify ny fitsofana trompetra sy ny zava-misy fa ho avy i 

Jesoa sy manorina ny fanjakan 'Andriamanitra eto an-tany. Ny vaovao tsaran'ny Fanjakan'Andriamanitra 
ho avy dia anisan'ny zavatra lehibe tian'i Jesosy ny mpanompony hitory izao (Matio 24:14; 28: 19-20), 

ary avy eo dia ho tonga ny farany (Matio 24:14). Ny Andro fitsofan-trompetra manondro fandresen'i 

Kristy ny amin'izao tontolo izao. 

Greco-Romanina mpahay tantara, toa an'i Jerome sy Epiphanius (Catholica Omnia Tabulinum De 

Ecclesiae Patribus Doctoribusque Materia Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 

Ab Columna doka Culumnam 1415 - 1542A, p. 922, 930 sy Epiphanius (Ephiphanius. Ny Panarion ny 
Ephiphanius ny Salamisy : Boky II (sekta 1-46) Fizarana 1, Chapter 19, 7-9. Frank Williams, tonian-

dahatsoratra. Mpamoaka boky BRILL, 1987, p. 117-119), ao fa 'ny Kristianina Nazareana' mbola 

hitandrina ny Fahalavoana Andro Masina ho any amin'ny taonjato fahefatra sy fahadimy. izy ireo foana 
koa ny Kristianina mahatoky tany Jerosalema izay nilaza tany am-boalohany trano Kristianina tany 

Jerosalema ho any amin'ny taonjato fahefatra mandra-Imperial intsony ny manam-pahefana (Pixner B. 

Fiangonana 'ny Apôstôly ao amin'ny T. Ziona. Baiboly Arkeolojia Review, Mey / Jona 1990: 16-35,60). 

Ny anti-Semite Jean Chrysostome manokana niezaka hanakana ny olona tsy nitandrina ny andro 

firavoravoana amin'ny anjomara teny an tamin'ny faramparan'ny taonjato fahefatra (Jean Chrysostome. 

Toriteny I hamely ny Jody I: 5, VI: 5; VII: 2). Na izany aza, ireo izay miezaka ny tsy hivadika nitsahatra 
izany hatramin'izay. Ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra manao izany ankehitriny. 

6. Andro Fandrakofam-pahotana: Nahazo voaroaka i Satana 

Fahalavoana manaraka andro masina dia ny Andro Fandrakofam-pahotana: 



26 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: 27 "Ary ny andro fahafolo amin'izany volana 

fahafito izany dia hisy ny Andro Fandrakofam-pahotana. Izao no ho fivoriana masina ho anareo, 
dia hampahory ny tenanareo, ka hanatitra fanatitra atao amin'ny afo ho an'i ny Tompo. 28 Ary aza 

manao raharaha akory tamin'io andro io ihany, fa ny andro Fandrakofam-pahotana, mba 

hanaovana fanavotana ho anareo eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo. 29 fa ny olona rehetra 

izay tsy ory amin'ny fanahy tamin'io andro io ihany dia ho hofongorana tsy ho amin'ny 
fireneny. 30 Ary ny olona rehetra izay manao raharaha akory amin'izany andro izany, izany olona 

izany dia handringana ho amin'ny fireneny izy. 31 Ary aza manao raharaha akory; ho lalàna 

mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny fara mandimby izany eny amin'izay rehetra 
fonenany. 32 ho aminareo tena andro fitsaharana, ary aoka hampahory ny tenanareo, ary tamin'ny 

andro fahasivy amin'ny volana, rehefa hariva, hatramin'ny hariva ka hatramin'ny hariva no 

hitandremanareo ny andro fitsaharanareo. " (Levitikosy 23: 26-32). 

7 Ary amin'ny andro fahafolo amin'izany volana fahafito izany dia ho azonao ny ho fivoriana 

masina. Ary hampahory ny tenanareo ianareo; dia aza manao raharaha akory. (Nomery 29: 7) 

Ny fifadian-kanina dia fomba ara-tantara indrindra ny teny hoe "hampahory ny tenanareo" dia adika 'ny 

Jiosy sy ny Fiangonana' Andriamanitra fiaraha-monina (izany koa voamarina ny andinin-teny toy ny 

Salamo faha-toy 35:13; 69:10 sy ny Isaia 58: 5) ny hoe fifadian-kanina, raha misy olona tsy sao marary, 
ary dia toy izany no efa ory. Hariva ka hatramin'ny hariva dia midika avy amin'ny filentehan'ny 

masoandro ka hatramin'ny filentehany. 

Ny Testamenta Vaovao dia miantso mihitsy ny Andro Fandrakofam-pahotana, "ny Fast" (Asan'ny 

Apostoly 27: 9), izay tsy vitan'ny hoe mampiseho fa ny Apôstôly Paoly dia mitandrina izany (izay mety 

ho isaky ny fanambarana ao amin'ny Asan'ny Apostoly 21: 18-24; 28:17 ), fa ny teny grika atao hoe 
Teofilo-(ny kristianina, izay ny Bokin'ny Asan'ny Apostoly dia natao ho ao amin'ny Asan'ny Apostoly 1: 

1), koa na dia tsy maintsy ho teny hafa dia efa soloin '. 

Mandinika olona mpikambana ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra dia mifady hanina avy ny 
masoandro anio alina mandra-alina ny masoandro manaraka (raha toa izy ireo afaka ara-batana - fitaizana 

ny be antitra reny, zaza madinika, ny vehivavy bevohoka, ary ory ny hafa isan-karazany dia tsy tokony 

hifady hanina - izany no tsy miovaova amin'ny Jiosy fanao ao amin'io faritra io ihany koa). Ao amin'ny 
fifadian-kanina izany izahay tsy nihinan-kanina na zava-pisotro. 

Hafahafa ihany, protestanta iray tatitra milaza fa ny antony iray ny Kristianina dia tsy tokony hitandrina 

ny Andro Fandrakofam-pahotana dia satria tsy misy jiosy tempoly amin'izao fotoana izao (Cocherell p. 

Tokony NY mpanara-dia an'i Kristy FAST amin'ny andro fanavotana?). Na izany aza, ny zava-misy ara-

baiboly dia ny Zanak'Isiraely nitandrina ny Andro Fandrakofam-pahotana nandritra ny taonjato maro 

talohan'ny nisy tempoly sy ny hafa dia zava-misy fa ny Testamenta Vaovao dia mampiseho fa ny 

Kristianina ankehitriny ny tempolin'Andriamanitra (1 Korintiana 3: 16-17) . 

osilahy roa 

Ao amin'ny Testamenta Taloha, ny Andro Fanavotana ny lanonana izay tafiditra ny osilahy an'i Azazela 
dia nalefa tany an-tany efitra (Levitikosy 16: 1-10). Ny Kristianina sasany nahita izany fanirahana ny an'i 

Azazela dia mifanitsy osy lasa toy ny mandritra ny Arivotaona i Satana, rehefa ho voafatotra mandritra ny 

arivo taona ao amin'ny lavaka tsy hita noanoa (Apokalypsy 20: 1-4). Izany dia midika fa tsy ho afaka 

haka fanahy sy hamitaka mandritra izany fotoana izany. Noho ny soron'i Jesosy, dia tsy osy natao sorona 
ho an'ny mitandrina androany (jereo Hebreo 10: 1-10). 

Na i Jesosy sorona ny Paska ho antsika (1 Korintianina 5: 7-8), ary izy indray mandeha monja no 
novonoina (Hebreo 9:28), dia hahita fotoana koa hafa noho Paska izay fombafomba novonoina i Jesosy. 



Nahoana? 

Maro no naminavina, nefa mety ho fanazavana miaraka amin'ny zava-misy fa sorona izany mitranga eo 

anoloan'ny famotsorana ny osy faharoa. 

Ny Paska voalohany ihany no niafara tamin'ny Zanak'Isiraely, rehefa nita noho ny fahotany. Amin'izao 

fiainana izao, ireo izay milaza tena Kristianina ny soron'i Jesosy tamin'ny Paska ny farany eto an-tany 

noho ny fandoavana ny sazy noho ny fahotantsika. Fa tena Kristianina vitsy an'isa amin'ny mponina eto 

amin'izao tontolo izao (Lioka 12:32; Romana 11: 5). 

Koa satria i Satana antsoin'ny Baiboly hoe "andriamanitr'izao tontolo izao", izay manana "jamba" izao 

tontolo izao (2 Korintiana 4: 4), tena efa jamba ka tsy mbola voarakotry ny soron'i Jesosy.Nefa izao no 
hitranga fa saika izay rehetra dia hatao hoe - na amin'izao fiainana izao, na amin'ny fiainana ho avy 

(Matio 12:32). Maneho ny sorona, fombafomba rehefa mifarana ny vanim-potoan'ny fiangonana, dia 

manampy mampiseho fa ny soron'i Jesosy dia tsy ho an'ireo izay voantso ao amin'ny vanim-potoan'ny 
fiangonana, araka ny drafitr'Andriamanitra ho famonjena dia ahitana fanatitra rehetra, fa tsy ny olom-

boafidy fotsiny amin'izao fotoana izao. 

Amin'ny mampiseho ny sorona talohan'ny osy ny hafa rehefa nafahana, izany dia mampiseho fa tsy i 

Jesosy hamahako ny fahotan'i Satana. 

Jesosy nandray ny sazy rehetra olombelona. Saingy tsy mihatra amin'ny olona raha tsy taorian'ny miantso 

antsika Andriamanitra, ary manome antsika ny fibebahana (Jaona 6:44) ary tonga ho vonona hibebaka sy 

tonga mino isika. Tsy vitan'ny ao amin'i Jesosy, fa isika kosa mino ny Zanaka sy mino ny Ray isika, izany 

hoe isika mino izay lazainy. Koa, dia porofo izany amin'ny alalan'ny fibebahana, ny fanaovana batisa, 

rehefa nomena ny Fanahy Masina (Asa 2:38), ary raha ny marina miezaka ny hiaina toy ny antsika izy 

ireo no ho velona (jereo 1 Jaona 2: 6). 

Hotandremana tantara 

Ny Andro Fanavotana nambenana tao amin'ny taonjato faha-4 araka ny Jean Chrysostome, izay nitory ny 
amin'ny hamelezana azy (Jean Chrysostome. Toriteny I hamely ny Jody I: 5, VI: 5; VII: 2). 

Izany koa dia hita ao Canon 69/70 ny Syriana Apostolika ireo Kanona akaiky io fotoana io, izay niezaka 

ny handrara izany (Seaver JE. Fanenjehana ny Jiosy tao amin'ny Fanjakana Romanina (300-438), 
Laharana 30 amin'ny University of Kansas boky sy gazety: mahaolona fampianarana. University of 

Kansas-boky, 1952, p. 34-35). 

Ny tahirin-kevitra silamo, tamin'ny avy ny fotoana fahadimy-taonjato fahafolo, milaza fa i Jesosy sy ny 

mpianany nitandrina ny fifadian-kanina amin'ny andro izany toy ny Jiosy. Izany dia mampiseho fa ny 

Kristianina Judeo-mbola mitandrina ny Andro Fandrakofam-pahotana kosa ny Greco-Romana niakatra 
tamin'ny 50 andro Lenten- 

fotoana fifadian-kanina fa i Jesoa dia tsy mitandrina (Tomson P. Lambers-Petry L. ny endriky ny Judaeo-
Kristianina jiosy sy kristianina Fahiny Literatiora, Boky Faha-158, 2003, p. 70-72; Stern SM. Tenin'olona 

avy apokrifa Filazantsara in ' Abd Al-Jabbar. Journal of Theological Fianarana, NS. Boky Faha-. XVIII, 

(1) April 1967: 34-57). Tatitra avy amin'ny mpahay tantara hafa manohana io fomba fijery (ohatra Pines, 

pp. 32-34). Ankoatra izany, dia mahita ny tatitra ara-tantara fa voalaza mbola nambenana tao an-
Transylvania ao amin'ny taonjato faha-16 (Liechty, pp. 61-62). 



Ny ela Radio Fiangonan'Andriamanitra nankalaza ny Andro Fandrakofam-pahotana (sy ny hafa Andro 

Masina) nandritra ny taonjato faha-20. Mitohy ho isika ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra manohy 
mitandrina azy io amin'izao fotoana izao. 

7. fetin'ny Tabernakla: A topimaso ny Inona ny izao tontolo izao 

Hita toy ny eo Ambanin'ny Fanjakan'ny Kristy 

Ny fetin'ny Tabernakla mifanandrify culminating hetsika iray ao amin'ny drafitr'Andriamanitra. Rehefa 
maty i Jesosy noho ny fahotantsika mba hanavotana ny olombelona, ary rehefa Izy naniraka anay ny 

Fanahy Masina, ary naka olona avy ho an'ny anarany mba ho mpanjaka sy mpisorona mba hanjaka 

Aminy eto an-tany (Apokalypsy 5:10), ary rehefa afaka ny Fiaviany Fanindroany, ary rehefa izy no 

farany nametraka ny fahotana rehetra amin'ny lohan'ny Satana manasaraka na azy sy ny fahotana avy teo 
anatrehan 'Andriamanitra sy ny vahoakany (manao anay tamin'ny farany at-ny iray aminy, fanavotana), 

avy eo isika vonona ho amin'izany farany andian-dahatsoratra ny zava-nitranga, ny fiandohan 'ny arivo 

taona fananganana ny Fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. 

Ny fetin'ny Tabernakla mifanandrify ny ara-panahy sy ara-nofo be dia be izay hitranga mandritra ny 

Fanjakana Arivo Taonan'i Jesosy Kristy, rehefa ny olona hitandrina ny lalàn'Andriamanitra tsy misy 
fitaka Satana (Apokalypsy 20: 1-6). Izany no mifanohitra ny zava-mitranga ankehitriny, ao amin'ny 

tontolo voafitak'i Satana (Apokalypsy 12: 9). Satana fitaka, izay ho eo intsony avy eo (Apokalypsy 20: 1-

3), dia anisan'ny antony mahatonga ny ankamaroan'ny Kristianina, izay milaza efa voafitaky ny 'tsara' 

mpanompo diso ary koa nahoana ny olona maro amin'ireo mpanompo efa voafitaka (2 Korintianina 11: 
14-15). 

I Jesosy mihitsy, nitandrina ny fetin'ny Tabernakla, ary koa nampianatra azy isan-Jaona 7: 10-26. 

Ireto misy torolalana momba azy io tao amin'ny Soratra Hebreo: 

33 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: 34 "Mitenena amin'ny Zanak'Isiraely, ka nanao 

hoe: 'Ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'izany volana fahafito izany no ho ny fetin'ny 

Tabernakla hafitoana ho an'i Jehovah. 35 Amin'ny andro voalohany dia hisy ho fivoriana masina. 

Ary aza manao raharaha amin'izany fomba nentim-paharazana. 

41 Ary tandremo izany ho andro firavoravoana ho an'i Jehovah hafitoana isan-taona. Izao no ho 

lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny fara mandimby. Ary hankalaza izany 
amin'ny volana fahafito. 42 Ary hitoetra ao amin'ny trano rantsan-kazo mandritra ny fito 

andro. Rehetra ny tompon Israelita samy hitoetra ao amin'ny trano rantsan-kazo, (Levitikosy 23: 

33-35,41-42) 

13 "Ary tandremo ny fetin'ny Tabernakla fito andro, ... 14 Ary ho faly amin'ny andro firavoravoanao 

ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao-vavy sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao ary ny 
Levita sy ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondratena, izay ao an-tanànanao. 15 Hafitoana no 

hitandrina masina andro firavoravoana ho an'i Jehovah Andriamanitrao eo amin'ny tany izay ny 

Tompo mifidy, satria Jehovah Andriamanitrao hitahy anao Izy any ny vokatrao rehetra sy 

amin'ny asa rehetra ataon'ny tananao, ka fa faly tokoa. 

16 "Intelo isan-taona rehetra, ny lehilahy no hiseho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao eo 

amin'ny tany izay hofidiny: tamin'ny andro firavoravoana ny mofo tsy misy masirasira, amin'ny 
andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ary ny fetin'ny Tabernakla, Ary aoka tsy hisy 

hiseho eo anatrehan'i Tompo tanam-polo. 17 fa aoka samy hanatitra izay zakany avy, araka ny 

fitahian'i Jehovah Andriamanitrao, izay omeny anao. (Deoteronomia 16: 13-17) 



Andriamanitra dia nanana Israely fahiny hitoetra ao amin'ny trano rantsan-kazo / trano rantsan-kazo ( 

'sukkos' amin'ny teny hebreo) tany an-efitra nandritra ny taona maro talohan'ny nidiran'izy ireo tao 
amin'ny tany nampanantenaina. Ireo trano rantsan-kazo, Azo lazaina hoe sary fa izy ireo ihany no 

mpandova ho any amin'ny tany nampanantenaina. Na dia mandritra ny Fanjakana Arivo Taona, rehefa ny 

fanjakan'Andriamanitra eto an-tany no manapaka ny firenena, ny olona mety maty, dia ho afa-mpandova 

ny Fanjakana. Tsy maintsy mandresy sy mitombo amin'ny fahalalana sy ny fahendrena mba handova ny 
teny fikasana. 

Hoy Andriamanitra Efraima (indraindray mampiseho ny karazana Isiraely rehetra ao amin'ny soratra 
masina) fa izy ireo dia "mitoetra an-day, tahaka ny tamin'ny andro firavoravoana" (Hosea 12: 9, Faith 

Hearing). Isiraely, tany an-efitra, dia karazana olona rehetra dia tsy maintsy mandalo fitsapana sy 

fahoriana mba handova ny teny fikasana (1 Korintiana 10:11). Vahiny izy ireo, miandry ny handova ny 
teny fikasan'Andriamanitra. 

Isika Kristianina dia ny mahafantatra fa isika tsy manana tanàna maharitra amin'izao fiainana izao, ary 
hijery ny olona ho avy (Hebreo 13:14). Ny fonenana vonjimaika hijanona ao mandritra ny fetin'ny 

Tabernakla dia manampy mampahatsiahy antsika izany. Ny Kristianina dia tokony hanatrika fotoam-

pivavahana, raha azo atao, isan'andro ny fetin'ny Tabernakla mba hianatra (Deoteronomia 31: 10-13; 

Nehemia 8: 17-18) ho sorona velona, izay ny "fanompoana mahay mandanjalanja" (Romanina 12: 1) . 

Ny fetin'ny Tabernakla dia fotoana hifaliana (Deoteronomia 14:26; 16:15). Ny fampiasana ny mifandray 

fahafolon-karena (antsoina hoe "faharoa fahafolon-karena") dia mampiseho fa izany dia ho fotoam-be 
(Deoteronomia 14: 22-26), fa koa fa ny fanompoana dia tokony ho nikarakara ny amin'izao vanim-

potoana (Deoteronomia 14: 27). Ny fetin'ny Tabernakla manampy sary ny fotoana be dia be ny arivo 

taona. Izany dia manome antsika topimaso ho any an-fotoana hanaraka an'i Jesosy miverina. 

Ny Arivotaona dia maneho ny andro fahafito ny 7.000 taona drafitra. Mahaliana, Isam-pito taona, ny 

bokin 'ny lalàna dia nodidiana mba hovakina amin'ny fetin'ny Tabernakla (Deoteronomia 31: 10-

13). Izany dia manampy sary fa ny lalàna, anisan'izany ny Didy Folo, dia hotehirizina ao an-arivo taona, 
araka ny Baiboly ny lalàna dia ho ampianarina dia (Isaia 2: 2-3; bebe kokoa momba ny didy dia hita ao 

amin'ny aterineto maimaim-poana bokikely The Didy folo). Efa velona araka ny lalàna izay hitondra 

fitahiana sy be dia be nandritra ny Fanjakana Arivo Taona. 

Isika Kristianina ankehitriny, eo am-piandrasana ny Fanjakana Arivo Taona ho avy, ary ny fiovana izay 

miseho amin'ny trompetra farany (1 Korintiana 15:52), izay antsoina koa hoe fitsanganana voalohany; 

4 Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary ny fitsarana 

natolotra ho azy ireo. Dia hitako koa ny fanahin'izay 'ireo izay efa notapahin-doha noho ny 

momba an'i Jesosy sy ny tenin' Andriamanitra, izay tsy nivavaka tamin'ny biby na ny sariny, ary 
tsy nandray ny marika ho eo amin'ny handriny, na eny an-tànany. Ary velona izy ka niara-nanjaka 

tamin'i Kristy arivo taona. (Apokalypsy 20: 4) 

Ny Baiboly mampiseho fa i Jesosy rehefa avy nanangona ny Fiangonana ho an'ny tenany, ary rehefa Izy 

mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany izay dia manjaka aminy, dia hanangona ny firenena ho eo 

anatrehany, ka lazao amin'ny Kristianina: 

34 Avia, ianareo izay notahin'ny Raiko, mandovà ny fanjakana 

voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao: (Matio 25:34). 

Ankehitriny, ireo izay mitandrina ny fetin'ny Tabernakla miandrandra izany ho toy ny sary manampy ny 

fanjakana arivo taona. 



Tany am-piandohan'ny taonjato faharoa, Papias avy Hierapolia nanao hoe: 

[T] eto dia ny vanim-potoana sasany arivo taona taorian'ny fitsanganan'ny maty, ary ny 

fanjakan'ny Kristy dia natsangana amin'ny endrika ara-nofo izany indrindra eto an-tany. 

Ny fitandremana ny fetin'ny Tabernakla dia aloky ny ho avy fanjakana arivo taona, izay Kristianina tsy 

mivadika efa nitandrina hatramin'ny andron'ny Testamenta Vaovao. 

Aiza no izy hotehirizina? 

Ny fetin'ny Tabernakla dia maha izy azy dia 'fivahiniana masina "(Salamo 84: 1-5) fe-potoana, midika 

izany dia ilaina matetika ny mandeha ivelan'ny ara-dalàna iray ny fiaraha-monina. Jesosy tabernacled 

'amin'ny olona, rehefa ato Izy (Toy ny teny grika hoe ao amin'ny Jaona 1:14 ἐσκἠνωσεν dia azo adika 

isaky ny Green JP. Interlinear Grika-Anglisy Testamenta Vaovao. Baker Books, 1996, 2002 fanontam-

pirinty faha-5, p. 282). 

Raha lainga ny sasany milaza fa ny fetin'ny Tabernakla tamin'ny lasa dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny 

fotoana ankehitriny ihany no hitoerany ela any Jerosalema, izany no diso. Ary ny Zanak'Isiraely dia tsy 

mba tany Jerosalema na dia nandritra ny taonjato maro taorian'ny didy noho ny fankalazana ao amin'ny 

Levitikosy 23 dia voasoratra-Noho izany Jerosalema dia tsy safidy voalohany ho azy ireo. Asehon'ny 

Baiboly fa ny fetin'ny Tabernakla azo nambenana tao an-tanàn-dehibe hafa ankoatra an'i Jerosalema 

(Nehemia 8:15; jereo Deoteronomia 14: 23-24). Nandritra ny vanim-potoana tempoly faharoa (530 

talohan'i JK - 70 AD), Jiosy Matetika no niaro azy any an-kafa (Hayyim Schausse dia nanamarika, 

"Sukkos fety lehibe na dia any ivelan'i Jerosalema." Schausse H. ny fety jiosy: Torolalana ho an'ny ny 

Tantara sy ny Fankalazana, Schocken 1938, p. 184). 

Mety ho mahaliana ihany koa ny manamarika Polycarpe ny Smyrna ao amin'ny 2 daty taonjato (Life of 

Polycarpe, Toko 19.) ary ny sasany hafa tany Azia Minora, tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-4 nitandrina 

ny fetin'ny Tabernakla tany Azia Minora, fa tsy Jerosalema. Izany dia nanamafy ny loharanom-baovao 

toy ny katolika masina Jerome (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna doka Culumnam 1415 

- 1542A) sy ny fikarohana nataon'ny 20 taonjato faha Kardinaly Jean Danielou (Danielou, Kardinaly Jean-
Guenole-Marie. Ny Teolojia ny Jiosy ny Fivavahana Kristianina . Nandika John A. Baker. The 

Westminister Press, 1964, p. 343-346). 

Tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo Ny anti-arivo taona ny manam-pahaizana atao hoe Giovanni 
Battista Pagani Nanoratra izao manaraka izao momba ny Ejiptiana Nepos Eveka tamin'ny taonjato 

fahatelo, ary ireo izay nanohana ny Arivotaona; 

... ireo rehetra izay mampianatra ny arivo taona voarafitra araka ny hevitra jiosy, nilaza fa 

nandritra ny Fanjakana Arivo Taona, Lalàn'i Mosesy dia haverina ... Ireo no antsoina hoe Judaical 

Millenarians, fa tsy toy ny Jiosy, fa toy ny rehefa namorona sy nanohana ny arivo taona araka ny 
lehibe indrindra ... mpanoratra io fahadisoana dia Nepos, Afrikana Eveka, hanohitra izay St. 

Dionysio nanoratra ny boky roa tamin'ny teny fikasana; ary Apollinaris, izay St. Epiphanius 

hampahamenatra amin'ny asany hamely fitokoana. (Pagani, Giovanni Battista. Navoakan'ny 

Charles Dolman, 1855, p. 252-253) 

Tokony ho mahaliana ny manamarika fa tsy Eveka Nepos na Apollinaris dia Jiosy, nefa dia voaheloka 

noho ny manana fivavahana izay nisy "Jiosy" finoana. Ary satria Apollinaris atao hoe olo-masina ny 
Katolika, dia tokony ho mazava tsara fa ny tsy nohajaina ireo mpitarika Kristianina jiosy tany am-

piandohan'ny taonjato fahatelo mazava tsara no mihazona ny hevitra izay nanameloka ny allegorists. Ny 



zava-misy dia natao ny "Lalàn'i Mosesy" dia porofo avy eo fa samy nahatakatra ny dikan'ny ka nitandrina 

ny fetin'ny Tabernakla, fa amin'ny Kristianina fanamafisana. 

Ny grika sy romanina eveka & Saint Méthode ny Olympus tamin'ny faramparan'ny 3 RD na am-

piandohan'ny taonjato faha-4 dia nampianatra fa ny fetin'ny Tabernakla efa nandidiana ary nisy lesona ho 
an'ny Kristianina: 

Fa satria, enina andro Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, ka dia vitany izao tontolo izao, 

dia nitsahatra Izy tamin'ny andro fahafito amin'ny asany rehetra izay efa nataony, ka nitso-drano 
ny andro fahafito sy nanamasina azy, ka amin'ny alalan'ny olo-malaza ao amin'ny fahafito volana, 

raha ny vokatry ny tany no manangona, nodidiana isika mba hitandrina ny andro firavoravoana 

ho an'i Jehovah, ... dia nandidy fa ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsan-kazo ny 
dia ankalazaina ho an'i Jehovah ... fa tahaka ny Israelita, manana nandao ny sisin-tanin'i Ejipta, 

voalohany tonga tao amin'ny Tabernakely, ary miala eto ianao, rehefa nivoaka indray teo, tonga 

tany amin'ny tany nampanantenaina, dia toy izany koa isika. Fa izaho koa, nitondra ny diany, ary 
mivoaka avy ao amin'ny tany Ejipta ny amin'ity fiainana ity, tonga taloha tao amin'ny 

fitsanganana amin'ny maty, izay no tena fetin'ny Tabernakla, ary any dia hanangana ny trano-lay, 

voaravaka ny vokatry ny hatsaran-toetra, eo amin'ny andro voalohany amin'ny fitsanganana 

amin'ny maty, dia ny andro fitsarana, mankalaza amin'i Kristy ny arivo taona ny sisa, izay atao 
hoe ny andro fahafito, dia ny tena Sabata. (Méthode. Pisotroan-ny virijina folo, lahateny 9) 

Ny Katolika sy ny manam-pahaizana momba Jerome pretra nilaza fa ny Kristianina Nazareana nitandrina 
izany ary nino izy ireo fa nanondro ny Fanjakana Arivo Taonan'i Jesosy Kristy (Patrologia Latina 

Volumen MPL025 Ab Columna Culumnam 1415 taorian'i JK - 1542A). Io fitandremana ny fetin'ny 

Tabernakla ny Nazareana Kristianina tamin'ny faramparan'ny taonjato fahefatra koa nanamafy ny 
Katolika sy Ortodoksa Atsinanana Saint Epiphanius ny Salamisy. 

Fahasamihafana kristianina avy ny Israelita 

Tena mifototra amin'ny New Testament soratra masina, ny Kristianina mitandrina ny fetin'ny Tabernakla 

somary hafa noho ny nataon'ny Israelita. 

Firaketana an-tsoratra milaza fa ny fetin'ny Tabernakla Toa efa notanana tany Eoropa, nandritra ny 

Moyen Âge (Masoivoho College-taratasy, Lesona 51 "Ary ravehivavy kosa nandositra nankany an-efitra, 

izay nisy toerana ..." Apok 12: 6 . 1968) ary koa tao Transylvania manokana ao amin'ny 1500s (Liechty, 
pp. 61-62), amin'ny toerana tsy misy sampan-drofia. Misy porofo milaza fa nisy foana tany Amerika tany 

amin'ny 1600 sy 1700s. Nisy foana ny antitra Radio Fiangonana 'Andriamanitra sy ny Fiangonana 

Maneran-tany' Andriamanitra rehetra manerana izao tontolo izao ao amin'ny taonjato faha-20. 

Isika ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra Mitohy ho mbola mitandrina izany ao amin'ny toerana 

maneran-tany, ary isika koa mampianatra fa ny fetin'ny Tabernakla manondro ny Fanjakana Arivo 

Taonan'i Jesosy Kristy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 

Ny fetin'ny Tabernakla dia hitan'ny maro ny Kristianina ankehitriny in na tranolay, na Motel / efitrano 

fandraisam-bahiny miasa toy ny "trano rantsan-kazo" -temporary dwellings- fa tsy ara-ny sampan-drofia 
trano bongo fa ara-dalàna ny Israelita ampiasaina. Ny Testamenta Vaovao dia mampiseho fa ny 

Kristianina manana tabernakely hafa (jereo Hebreo 8: 2; 9: 11-15), izay mifanaraka amin'ny tsy voatery 

manokana hanorina ny rofia-trano heva. Milaza ny Baiboly fa ny Zanak'Isiraely nonina an-tranolay tena 
isan-Eksodosy 33: 8 (ary indraindray toa hafa vonjimaika, isan-Deoteronomia 4: 45-49, trano) nitoerany 

tao an-efitra efa-polo taona, ary heverina fa ireo izay ho " trano rantsan-kazo "isaky ny Levitikosy 

23:43. Ny fiainana an-day, na Motel efitra dia toy izany koa karazana tsy maharitra fonenany / 

tabernakely amin'izao fotoana izao. 



Asehon'ny Baiboly fa ny Kristianina dia tsy tokony hanao sorona biby / fanatitra (Hebreo 9: 9) tahaka ny 

fanatitra dorana, izay ny Zanak'Isiraely mba hanome ampiasaina mandritra ny fetin'ny Tabernakla 
(Levitikosy 23: 36-37). Kosa isika mba hanolotra ny tenantsika ho sorona velona, izay mahay 

mandanjalanja ny asa fanompoana (Romana 12: 1) -which mazàna dia ahitana ny manatrika fotoam-

pivavahana tsy tapaka nandritra ny fetin'ny Tabernakla. 

Mety hisy hanontany hoe nahoana no nanatrika ny asa atao ho an'ny rehetra ny andro tao amin'ny fetin'ny 

Tabernakla, nefa tsy izany no ilaina Fa tonga ny andro mofo tsy misy masirasira. Ny antony fototra ara-

tsoratra masina fa ny didy dia milaza hoe: "Ary tandremo ny fetin'ny Tabernakla fito andro ... Hafitoana 
no itandremanao andro firavoravoana masina ho an'i Jehovah Andriamanitrao eo amin'ny tany izay 

misafidy ny Tompo" (Deoteronomia 16: 13,15) , fa izay tsy toy izany voalaza mifandraika amin'ny 

Androm-mofo tsy misy masirasira-ny didy fa hoy hihinana mofo tsy misy lalivay mandritra ny fito andro 
ao amin'ny Levitikosy 23: 6 sy ny Deoteronomia 16: 3, izay mifanohitra amin'ny hitandrina ny andro 

firavoravoana hafitoana (isika ny 'sorona' ny andro fito amin'ny mofo tsy misy masirasira tamin'ny 

mihinana mofo tsy misy masirasira eo isaky ny andro). Hoy koa ny Baiboly mba ho fonenana vonjimaika 

nandritra ny fetin'ny Tabernakla (Levitikosy 23:42), nefa tsy milaza izany mifandraika amin'ny Andro 
Masina ny hafa. 

Koa satria i Satana dia hofehezina ho an'ny Fanjakana Arivo Taona (Apokalypsy 20: 1-2), tsy hisy 
famitahana avy eo. Going eny izy noho ny fotoana ny fetin'ny Tabernakla sy fihaonana manampy 

isan'andro sary fotoana izao tontolo izao dia ho tena hafa noho ny ankehitriny. 

"Tonga Ilay Fanjakana!" (Matio 6:10). 

Milaza ny Baiboly fa ny fetin'ny Tabernakla hanaraka izany ao amin'ny Arivotaona sy 

Andriamanitra no farany 'Tabernacle' amin'ny Us 

Faminanian'ny Baiboly dia mampiseho fa ny fetin'ny Tabernakla dia hotehirizina ao amin'ny fanjakana 

arivo taona; 

16 Ary izao no zavatra hitranga dia ny olona rehetra izay sisa any amin'ny firenena rehetra, izay 

niakatra namely an'i Jerosalema, dia hiakatra isan-taona hiankohoka eo anatrehan'ny Mpanjaka, 

dia Jehovah, Tompon'ny maro, sy hitandrina ny fetin'ny Tabernakla. 17 Ary ho fa handefasana ny 

fianakaviana eto an-tany no tsy hiakatra ho any Jerosalema hiankohoka eo anatrehan'ny 

Mpanjaka, dia Jehovah, Tompon'ny maro, ao amin'ny azy dia tsy hisy ranonorana. 18 Ary raha ny 

firenen'i Egypta Tsy hiakatra ka hiditra any, dia tsy hilatsahan'ny ranonorana; izy ireo dia handray 

ny areti-mandringana izay Jehovah mamely ny firenena izay tsy miakatra hitandrina ny fetin'ny 

Tabernakla. 19 Izany no fampijaliana an'i Egypta sy fampijaliana ny firenena rehetra izay tsy 

miakatra hitandrina ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsan- kazo (Zakaria 14: 

16-19). 

Ary ny Baiboly dia mampianatra fa Andriamanitra dia hanantena rehetra mba hitandrina ny fetin'ny 

Tabernakla amin'ny ho avy. Na dia katolika manaiky mpivaofy teny fa ny drafitr'Andriamanitra dia 

ahitana ny fetin'ny Tabernakla. Ny fanehoan-kevitra ao amin'ny andinin-teny Katolika ao amin'ny Zakaria 

14, hoe: 

Tamin'ny fotoana toy izany ny fanahy toy ny teo aloha nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra dia 

hiova fo, & be fanoloran-tena dia hankalaza ny fety, ka mampiasà ny fombafomba ara-

pivavahana mba Andriamanitra voninahitra; ary ho mendrika valisoa lehibe kokoa. (Ny Original 

Ary Marina Douay Testamenta Taloha Of anno 1610 Domini Boky Faha-2, p. 824) 



Ny fanjakan 'Andriamanitra no hisolo ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao (Apokalypsy 11:15), 

ary fety ity dia manampy sary izany amin'ny fisarahana (jereo Apokalypsy 18: 4; 1 Jaona 2: 18-19) 
mpivahiny kristianina (1 Petera 2: 1-12) amin'ny mahazatra mahazatra. 

Ny fitandremana ny fetin'ny Tabernakla manome antsika topimaso amin'ny izao ny zavatra hitranga 

amin'ny hoavy fanjakana arivo taona. Milaza koa ny Baiboly fa tatỳ aoriana, "ny 

tabernakelin'Andriamanitra dia" ho eto an-tany ", ary Izy hitoetra eo" antsika (Apokalypsy 21: 3). 

Fitandremana ny fetin'ny Tabernakla izao no santatry ny zavatra ho avy ao amin'ny 

fanjakan'Andriamanitra. 

8. farany Andro Lehibe: Ny Drafitry ny Famonjena Amazing ho 

An'ny Olombelona 

Ity andro fahavalo, dia ny andro izay hanaraka avy hatrany ilay andro fito amin'ny fetin'ny Tabernakla, 

mifanandrify ny fahavitan'ny ny drafitry ny fanavotana. 

Ny "Bokin'ny Fiainana" - naneho famonjena - hovohana (Apokalypsy 20:12). Izany no taloha kelin'ny ny 

lanitra vaovao sy ny tany vaovao (Apokalypsy 21: 1). Ny Jiosy hoe fety izao Shemini 'Azeret, izay midika 
hoe "andro fahavalo ny fivoriambe" (midika ihany koa fa ny teo aloha ny fito andro fetin'ny Tabernakla 

no andro fivoriana). 

Ity ny hafa tamin'ny andro fahavalo avy ao amin'ny Baiboly: 

34 ... 'Ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'izany volana fahafito izany no ho ny fetin'ny 
Tabernakla hafitoana ho an'i Jehovah. ... 36 Ary amin'ny andro fahavalo dia ho azonao ny ho 

fivoriana masina. ... Izy io dia fivoriana masina, ary aza manao raharaha amin'izany fomba 

nentim-paharazana. (Levitikosy 23: 34,36) 

Ity andro ity matetika dia antsoina ho ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra faribolana toy ny andro 

lehibe farany, noho ny zavatra ny Testamenta Vaovao dia milaza momba izany: 

37 Ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, dia nitsangana 

Jesosy ka niantso ka nanao hoe: "Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka 

hisotro. 38 Izay mino Ahy, araka ny voalazan'ny Soratra Masina, tao an- fo onin'ny rano velona 
miboiboika. " (Jaona 7: 37-38) 

Foana àry i Jesosy androany izay tonga avy hatrany taorian'ny fety dia mifanitsy ny arivo taona, ary 

nampianatra teo amboniny. 

Rehefa vita ny arivo taona, inona no mitranga? 

Ny fitsanganana amin'ny maty (Apokalypsy 20: 5). 

Ny maty hitsangana eo anatrehako 'Andriamanitra. Izany dia tsy ahitana ny tena Kristianina ankehitriny, 
araka izay nitsangana tamin'ny maty, rehefa hiverina i Jesosy. Ireo ao amin'ny fitsanganana amin'ny maty 

ity dia tsy maintsy ho ireo izay maty ao amin'ny tsy fahalalana ny marina ny drafitra 

amin'ny vanim-potoana taloha. Ireo dia ilay andro fitsarana imbetsaka i Jesosy voalaza: 

7 Ary raha mandeha ianareo, dia mitoria hoe: 'Ny fanjakan'ny lanitra dia akaiky.' ... 14 Ary na iza 
na iza tsy handray anareo, na tsy hihaino ny teninareo, raha miala amin'izany trano na tanàna, dia 

ahintsano ny vovoka ho afaka amin'ny tongotrareo. 15 marimarina, lazaiko aminareo fa ho 



moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny ho 

amin'izany tanàna izany! (Matio 10: 7,14-15) 

23 Ary ianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany izay any an-danitra, dia ho nentina nidina any 

amin'ny Hadesy; fa raha ny asa lehibe izay natao tany no efa natao tao Sodoma, dia ho naharitra 
ambaraka androany izy. 24 Fa Izaho kosa milaza aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny 

tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. (Matio 11: 23-24) 

Mariho fa izany dia moramora kokoa ny amin'ny andro fitsarana ho an'ireo naringan'Andriamanitra tany 
Sodoma sy Gomora (Genesisy 19:24) noho ny ho an'ireo izay minia nandà Kristy sy ny hafatry ny ny 

fanjakany. 

Koa i Jesosy dia nampianatra fa "ny fahotana rehetra ho famelan-keloka" (Marka 3:28), afa-tsy ny 'azo 

ivalozana fahotana "(Marka 3:29). Izany dia miaraka amin'ny fahatanterahan'ny andro lehibe farany izay 

rehetra izay tsy nanana fahafahana ny famonjena dia tena manana izany fahafahana, ary saika ny rehetra 
no hanaiky ny tolotra. 

Saika ny olona rehetra izay niaina teto an no hovonjena! 

2 Tamin'ny taonjato daty, Polycarpe ny Smyrna voalaza fa nampianatra momba ny fetin'ny Tabernakla sy 

Farany Great Day (Life of Polycarpe, Chapter 19). 

Ny marina dia ara-baiboly, noho ny fitiavan'Andriamanitra, Jesosy dia tonga mba ho faty ho REHETRA: 

16 Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana, izay 
rehetra mino Azy mba tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay. 17 Fa Andriamanitra tsy 

naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa ny an'izao tontolo 

izao amin'ny alalany mba ho voavonjy. (Jaona 3: 16-17) 

Noho izany Andriamanitra be fitiavana no naniraka ny Zanany ho faty ho an'ny havana vitsivitsy na izao 

tontolo izao? 

Protestanta, izay matetika no nanonona Jaona 3:16, mazàna mampianatra fa izao tontolo izao mety ho 

voavonjy fa ny ankamaroan'ny izay niaina teto dia hijaly amin'ny fijaliana mandrakizay. Toa izy ireo 

ihany koa hanadino fa Jesosy dia tonga mba ho faty ho an'ny rehetra (Jaona 3:17). Dia ny karazana 
drafitry ny famonjena fa ny Andriamanitra izay rehetra-ny fahafantarana sy ny fitiavana ho tonga 

amin'ny? Ve ny Baiboly manohana ny hevitra hoe ny olona rehetra dia afaka ho voavonjy izao? Raha tsy 

izany, dia ny hoe ara-drariny? 

Satria Andriamanitra dia mahafantatra izay rehetra sy mahery rehetra sy ny fitiavana (1 Jaona 4: 8,16), 

Andriamanitra dia efa notendreny indrindra izay niaina teto ny fampijaliana mandrakizay? 

No. 

Azo antoka fa Andriamanitra dia hendry ampy ny manana drafitra izay raha ny marina miasa. 

Romana 9: 14-15 hoe: 

14 Inona ary no holazaintsika? Misy tsi-fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatria izany! 15 Fa 

hoy Izy tamin'i Mosesy: "Izaho dia hamindrako fo na zovy na zovy kosa no famindram-po, ary 

hamindra fo na zovy na zovy, dia hamindra fo aho." 

Fantatsika fa Andriamanitra dia nifidy anjara ny Isiraely ao amin'ny Testamenta Taloha, ary ny vitsy 

hafa. Ahoana no fitiavana raha toa ny ambiny dia voaheloka ho fampijaliana mandrakizay? 



Andriamanitra "tia ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina" (1 Timoty 2: 

4). Ny antony tsy ny rehetra izay nisy niantso azy hoe vanim-potoana io dia satria fantany fa tsy namaly 
indrindra ary maharitra amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany mba ho voavonjy (jereo ny Marka 

13:13; Lioka 8: 5-15). Nefa tsy midika izany hoe tsy ireo rehetra izao dia tapaka ka very. 

Milaza ny Baiboly fa maro no jamban'ny fanahy iniana amin'izao fiainana izao (Jaona 12: 37-40; Isaia 

44:18). Ireo izay jamba ao amin'ny vanim-potoana io dia mbola manana fahafahana (jereo ny Jaona 9:41; 

Isaia 42: 16-18). Jereo koa: 

14 dia mbola hanao zava-mahagaga amin'ity firenena ity Aho ... 24 Ireo koa izay mivily fanahy dia 

mbola hahazo fahalalana; Ary izay nitaraina dia hianatra ny fotopampianarana. (Isaia 29: 14,24) 

Tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra (Romana 2:11). Dia hisy fahafahana ho an'ny rehetra 

ho toy ny "ny faran 'ny tany rehetra hahita ny famonjen' ny Andriamanitsika" (Isaia 52:10). 

Ireo tsy anisan'ny fitsanganana amin'ny maty voalohany ity, antsoina hoe "ny sisa amin'ny maty" 

(Apokalypsy 20: 5), dia nitsangana tamin'ny maty araka ny Arivotaona dia eo. Izany no fitsanganana 

amin'ny maty ara-batana ary anjara ireo izay mahatsapa fa very ny fanantenany, tsy nisy tapaka (Ezekiela 

37: 1-14). 

Na dia hotsaraina meloka amin'ny fahotana (Apokalypsy 20:12; Romana 3:23; jereo 1 Petera 4:17), 

"mandresy ny fitsarana ny famindram-po" (Jakoba 2:13). Andriamanitra no hifandahatra amin'ny nofo 
rehetra (Jeremia 25:31; Isaia 3:13) ary maro no hanaiky (Isaia 65:24). Na dia tsy ny rehetra no hanaiky ny 

tolotra, ary izany no tsy misy vintana faharoa (ireo izay tena nanana ny fahafahana, ary tanteraka Nanda 

ny Fanahy Masina dia tsy hahazo izany fahafahana ny ho voavela heloka isan-Marka 3:29), maro no 
hibebaka. Andro lehibe farany dia manampy mampiseho izany. 

Diniho koa izao manaraka izao: 

19 Jehovah ô, ry heriko sy fiarovana mafy ho ahy, ahy ary fandosirako amin'ny andro fahoriana ô! 

Ny firenena manatona anao amin'ny faran'ny tany ka hanao hoe: "tokoa no nolovan'ny razanay, 

lainga, tsy misy ilana azy sy ny zavatra mahasoa." 20 Ho Moa mahay manao andriamanitra ho 
an'ny tenany, izay tsy andriamanitra? 21 "Koa, indro, Izaho amin'izao indray mandeha izao, 

hampahafantariko azy ny, dia hampahafantariko azy ny tanako sy ny heriko, ka dia ho fantany fa 

no anarako ny Tompo. (Jeremia 16: 19-21) 

17 Ary ny sisan'izany dia amboariny ho andriamanitra, ny sarin-javatra voasokitra. Ary lavo teo 

anatrehany sy miankohoka eo anatrehany izy, mivavaka aminy hoe: "Vonjeo aho, fa ianao no 
Andriamanitro!" 18 Tsy mahalala na mahafantatra; Fa efa voatampina ny masony, ka tsy mahita, 

Ary ny fony, ka tsy mahalala. ... 22 Izaho efa nandevona, tahaka ny fandevona ny zavona, ny 

fahadisoanareo, ary toy ny rahona, ny fahotanareo. Miverena amiko, fa efa nanavotra anao 

Aho. (Isaia 44: 17,18,22) 

Na dia ireo izay nanaiky fomban-drazana diso, anisan'izany ireo izay mpanompo sampy (Isaia 44: 17-18), 

dia hanana ny tena fahafahana voalohany ho amin'ny famonjena (Isaia 44:22). An'arivony tapitrisa 
manerana ny taona tany Afrika, Eoropa, Azia, Amerika, ary ny nosy tsy nahare ny amin'i Jesosy sy ny 

tena filazantsaran'ny fanjakana, ary Andriamanitra rahateo izany ary nanana drafitra (Romana 11: 2). 

Mitohy ho isika ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra manaiky fa "Ny Andriamanitra no Andriamanitry 

ny famonjena" (Salamo 68:20), ary mampianatra fa Manana drafitry ny famonjena izay raha ny marina 

miasa mahery havana vitsivitsy fotsiny. 



Tsy misy afa-tsy iray anarana ambanin 'ny lanitra izay afaka ny ho voavonjy (Asan'ny Apostoly 4:12; 

jereo Isaia 43:11) ary izany dia i Jesoa Kristy (Asan'ny Apostoly 4:10; Jaona 3:18). Koa satria ny 
ankamaroan'ny olombelona dia tsy nandre ny marina momba an'i Jesosy sy ny filazantsaran'ny fanjakana 

'Andriamanitra (fa tsipiriany, dia jereo ny bokikely malalaka ny filazantsaran'ny fanjakana' 

Andriamanitra amin'ny www.ccog.org), ary "ny nofo rehetra hahita ny famonjena 'Andriamanitra "(Lioka 

3: 6), dia hisy fahafahana ho an'ny rehetra, mba ho voavonjy, na amin'izao fiainana izao, na amin'ny 
fiainana ho avy (jereo ny Matio 12: 31-32, Lioka 13: 29-30). 

Ny hoavy taona ho avy tonga taorian'ny fitsanganana faharoa (toy ny tena Kristianina tamin'izany fotoana 
izany dia hatsangana amin'ny fitsanganana voalohany isan-Apokalypsy 20: 5-6), ary ahitana ny fotoana 

ny seza fiandrianana fotsy fitsarana (Apokalypsy 20: 11-12). Isaia (Isaia 65:20), ary koa ny Katolika 

Romana sy ny olo-masina Ortodoksa Irénée (Adversus haereses, Boky V, Chapter 34, andininy faha-2-
3,4), Nilaza fa io taona ho avy manokana ho tokony ho zato taona ny lavany. 

Ity hevitra mbola natao tany amin'ny Moyen Âge 'ireo fa ny Fiangonan'i Roma Nanenjika araka ny tatitry 
ny inquisitor Eveka Bernard Guidonis (Bernard Gui: INQUISITOR NY Boky Torolàlana, Chapter 5). 

Izany fotopampianarana no nampianarin 'ny Radio / Fiangonana Maneran-tany Andriamanitra amin' ny 

taonjato faha-20 ary mbola nampianatra ny Mitohy ho fiangonan 'Andriamanitra. 

Ny Drafitry ny Famonjena 

Ny fitandremana ny andro masina ara-baiboly Mampahatsiahy ny tena Kristianina ny tena ny drafitry ny 

famonjena. Ny Fiangonan'i Andriamanitra Mitohy ho mahatakatra ny fomba ny drafitr'Andriamanitra 

momba izany dia nalahany teo ny fankalazana ny ny Feasts (Levitikosy 23:37). 

Andriamanitra dia mampianatra mazava tsara fa tsy te mpanompo sampy fanao ampiasaina mba hanompo 

Azy: 

29 Raha Jehovah Andriamanitrao tapahiny eny tsy ho eo anatrehanao ireo firenena izay 

halehanao mba handroaka, ary displace azy sy honina eo amin'ny taniny, 30 Tandremo ny 

tenanao fa tsy voafandrika hanaraka ny fanaony, rehefa voaringana eo anoloanao izy , ary fa tsy 
hanontany hanaraka ny andriamaniny, hoe: 'Ahoana no nanompoan'ireny firenena ireny ny 

andriamaniny? Izaho kosa dia hanao toy izany koa. ' 31 Ary tsy hivavaka amin'ny Tompo 

Andriamanitrao toy izany; fa ny fahavetavetana rehetra ny Tompo, izay halan'i no nataony 
tamin'ny andriamaniny; fa hodorana na dia ny zanani-lahy sy ny zananivavy amin'ny afo ho an'ny 

andriamaniny. 32 Na inona na inona andidiako anareo, mitandrema hanaraka izany; dia aza 

ampiana izany na anesorana. (Deoteronomia 12: 29-32) 

Ireo izay manambatra ny fivavahana mpanompo sampy ireo fanao amin'ny ara-baiboly mazava ny drafitry 

ny famonjena ary amin'ny ankapobeny dia tsy hahatakatra izany. 

Ny Testamenta Vaovao dia mampiseho fa ny Apôstôly Paoly nandinika andro masina ara-baiboly (oh: 

Asan'ny Apostoly 18:21; 20: 6,16; 27: 9; 1 Korintianina 5: 7-8, 16: 8) Koa raha mbola ny lalàna sy ny 

fomba amam-panao ny ny olona. 

Paoly manokana fanaon'ny mpanompo sampy nanameloka fampidirana amin'ny fankalazana ara-baiboly 

(1 Korintianina 10: 20-23). I Paoly no nilaza akaikin'ny faran'ny ny fiainany fa nitandrina izay rehetra 
ilaina ny fanao Jiosy mba (Asan'ny Apostoly 28: 17-19; jereo Asan'ny Apostoly 21: 18-24) ary ho nahita 

ny ahitana andro masina rehetra voatanisa ao amin'ny Levitikosy 23. 

Amin'ny maha-fitsipika, ny grika sy romanina fiangonana tsy manaraka ny Apôstôly tena nampirisihin'i 

Paoly mba hanahaka azy araka izay Nanahaka an'i Kristy (1 Korintiana 11: 1) na ny apostoly Jaona 



fananaran'i hanohy handeha araka izay sy Jesosy nandeha an-tongotra (1 Jaona 2: 6 , 18-19), satria tsy 

mitandrina ny andro masina ara-baiboly. Koa, ireo fiangonana mitambatra mpanompo sampy ara-dalàna 
ny fanompoam-pivavahana fanao ao amin'ny kalandrie, izay ny apostoly manohitra (1 Korintianina 10: 

20-23; 2 Korintianina 6: 14-18; Jude 3-4, 12; 1 Jaona 2: 6). 

By tsy mitandrina ny Andro Masina, fa kosa tsy ara-baiboly suppléants, maro no tsy mahatsapa fa 

fahotana tokony ho marina eo amin'ny fiainantsika isika, fa Andriamanitra dia afa-miantso ny sasany 

ankehitriny, fa ny rehetra dia hanana fahafahana ny famonjena amin'izao fiainana izao, na amin'ny taona 

ho avy, ary saika izay rehetra niaina teto, dia ho voavonjy amin'ny vokatra tatỳ aoriana. 

Andro Masina ny ampahany nandry avy ny drafitry ny famonjena izay tena tsy azoko. Izany dia drafitra 

mahagaga sy feno fitiavana. 

9. fandikàna diso sy ny Sabata 

Nahoana no tena milaza an'i Jesosy izay tsy mitandrina ny Andro Masina ara-baiboly? Ankoatra ny anti-

Judaic fihetseham-po, marimaritra iraisana, ny tsy fahalalana, ary diso toerana hevitra momba ny 

'fomban-drazana' fandikàna diso dia antony maro no toa tsy vonona ny hanaiky fa mila mitandrina ny 
fety. 

Misy matetika roa mistranslated / andalan-teny izay diso fandray ny olona maro milaza hoe heverina 
"porofo" fa ny Baiboly dia andro masina levona. 

Kolosiana 2: 16-17 

Angamba, ny tena fahita ampahany amin'ny Baiboly, izay voalaza matetika ho "porofo" fa ny Sabata sy 

ny ara-Baiboly Andro Masina dia atao intsony ny Kolosiana 2: 16-17. Noho izany, aoka isika handinika 

kely iray fandikan izany; 

16 Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin'ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro 

firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata; 17 izay aloky ny zavatra ho avy; fa ny 

tenany dia an'i Kristy (Kolosiana 2: 16-17, KJV). 

Ny fandikan-teny etsy ambony dia akaiky, na izany aza, dia nanampy ny teny hoe "dia" (izay no antony 
ny KJV mpandika teny nataony ao amin'ny sora-mandry) izay tsy ao amin'ny teny grika tany am-

boalohany. 

Ny fandikan-teny ara-bakiteny no tena handao izany tahaka ny tsy misy. Mariho ny Strong ny isa sy 

ny Fizahan-teny mifandraika amin'ny andininy faha-17 ho an'ny: 

3739. 2076 3588 4639 ... ... .... 3195 3588 1161 4983 9999 3588 5547  

Izay aloky ny zavatra ho avy; ny .... fa .... vatana ............ ny ... Kristy.   

Tsara homarihina fa ny 9999 dia midika fa tsy misy teny ao amin'ny Baiboly text-ny teny hoe "dia" tsy ao 
anatintsika ny ity soratra masina ity. 

Satria iray ihany ny tenin'i telo Strong (# 4983, 3588, & 5547) dia ampiasaina efatra fotoana hafa ao 

amin'ny Testamenta Vaovao, ary amin'izany andro izany ny KJV mandika azy ireo hoe "tenan'i Kristy" 

(Romana 7: 4; 1 Korintianina 10:16; 1 Korintiana 12:27; Efesiana 4:12) - toy ny manao ny DIEM-dia 

tokony ho ny KJV. 



Noho izany, raha ireo mpandika teny ireo mifanaraka amin'ny tenany fotsiny, dia ho nadika Kolosiana 2: 

16-17 ny fanjakana (ary ahitana fononteny, na faingo): 

16 Koa aoka tsy hisy hitsara anareo ny amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, na ny andro fety na ny 

fankalazana tsinam-bolana, na ny Sabata 17 (fa ireo zavatra ireo dia aloky ny zavatra ho avy), fa ny 
tenan'i Kristy. 

Na amin'ny teny hafa, aza avela ny any ivelany ny "tenan'i Kristy" (ny fiangonana, Kolosiana 1:18) 

hitsara anareo momba ny Andro Masina, afa-tsy ny tena Fiangonana mihitsy. Kolosiana 2: 16-17 Tsy 

nilaza fa ny Sabata sy ny Andro Masina dia atao intsony. 

Na tany am-boalohany eveka ortodoksa Ambrose ny Milan Niaiky fa Kolosiana 2:17 dia niresaka momba 
ny "tenan'i Kristy", araka ny nosoratany ireto andininy naneho hevitra tamin'izany: 

Aoka àry isika hitady ny tenan'i Kristy ... izay ny tenan'i Kristy dia misy ny marina. (Ambroise de 

Milan. Boky II. Ny finoana ny fitsanganan-kovelona, fizarana 107) 

Mampalahelo fa ankehitriny mpandika teny ny teny grika matetika ny hoe tsy niraharaha ny zavatra tena 
natao. 

Tsy mahantra exegesis (ara-baiboly heviny) miantehitra amin'ny fandikan mba milaza fa masina ny andro 
levona. 

Galatianina 4: 8-10 

NY OLONA iray hafa dia ny fitandremana ny Andro Masina dia Galatiana 4: 8-10. Protestanta sasany 

mirona hampiasa izany mba milaza fa tsy misy daty ara-Baiboly dia mba ho hitan'ny. Aoka àry isika 

hijery ny zavatra tena mampianatra ireo soratra masina: 

8 Fa avy eo, tokoa, raha tsy nahalala an'Andriamanitra, dia nanompo ireo izay araka ny toetsika 

dia tsy andriamanitra. 9 Fa ankehitriny, rehefa mahalala an'Andriamanitra ianareo, na ny 

marimarina kokoa dia fantatra amin'ny Andriamanitra, nahoana no ianao miverina ny malemy sy 

beggarly singa, mba izay maniry indray ny ho any amin 'ny fanandevozana? 10 hitandrina ny 

andro sy volana sy vanim-potoana ary taona. 

Maro ireo olana miaraka amin'ny anti-Andro Masina tohan-kevitra eto. 

Ny iray dia ny Galatiana fony jentilisa (na dia toa nisy Jiosy sasany tatỳ aoriana, antsoina amin'ny 

andininy), ary tsy mitandrina ny ara-baiboly Andro Masina talohan'ny fiovam-po. 

Plus, tsy misy fomba izay ny Baiboly no miantso fepetra ara-baiboly ho "beggarly singa." Paoly dia 
nampitandrina mazava tsara fankalazana mpanompo sampy toy ny Galatianina dia "nanompo ireo izay 

araka ny toetsika dia tsy andriamanitra." 

Iray hafa dia ny hoe Katolika / Protestanta / Eastern Ortodoksa dia tokony hihevitra fa matetika no 

mitandrina isan-karazany andro sy taona (Alahady, Easter, Krismasy, Taom-baovao), noho izany dia 

tokony tsy mitandrina na inona na inona raha toa ka mihevitra fa tsy ara-pivavahana andro dia tokony 
hotsarovana. 

Galatianina 4: 8-10 dia tsy manao hiala amin'ny Baiboly Andro Masina, fa kosa dia fampitandremana 
manohitra ny fibodoany toerana ho fety tsy ara-baiboly. 



Ahoana ny momba ny Sabata andro fahafito? 

Ny andro fahafito dia Sabata voalohany amin'ny fety 'Andriamanitra voatanisa ao amin'ny Levitikosy 23 

aza dia isan-kerinandro, fa tsy fanao isan-taona Andro Masina, ny sasany fanehoan-kevitra fohy dia toa 

mba. 

Ny andro fahafito amin'ny herinandro, ny ara-baiboly Sabata, antsoina ankehitriny hoe Asabotsy. Na dia 

alahady dia aseho amin'ny kalandrie sasany toy ny andro fahafito amin'ny herinandro, ny zava-misy dia 

ny hoe alahady no andro voalohany amin'ny herinandro. Ny Testamenta Vaovao dia mampiseho mazava 
tsara fa i Jesoa (Lioka 4:16, 21; 6: 6; 13:10) ary koa ny apostoly sy ny mahatoky (Asan'ny Apostoly 13: 

13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Hebreo 4: 9-11) nitandrina ny Sabata andro fahafito. 

Maro no milaza fa ny andro fahafito dia tsy nandrara Sabata ao amin'ny Testamenta Vaovao, ka tsy mila 

mba hotehirizina amin'izao fotoana izao. Fa ny hany fomba hanaovana izany dia ny milaza miantehitra 

amin'ny fandikàna diso ny Baiboly. Ary raha mijery amin'ny zavatra heverina ho teny grika tany am-
boalohany, tany am-boalohany teny aramianina, ary ny Vulgate latinina tany am-boalohany, dia mazava 

amin'izay rehetra ireo fiteny fa ny Sabata andro fahafito dia nandidy ny Kristianina. 

Na dia araka ny katolika sy protestanta sasany fandikan-teny ao amin'ny Baiboly, ny Sabata andro 
fahafito ny fialan-tsasatra hijanona ho an'ny Kristianina mpankatò olon'Andriamanitra; 

4 Fa any ho any nolazainy momba ny andro fahafito toy izao hoe: "Ary Andriamanitra nitsahatra 
tamin'ny andro fahafito amin'ny asany rehetra"; 5 Ary ankoatra izany, eo amin'ny toerana 

voaresaka teo aloha: "Tsy hiditra amin'ny fitsaharako ireo." 6 Noho izany, satria mbola fa Misy 

Olona hiditra ao aminy sy ireo voalohany nandray ny vaovao tsara dia tsy niditra noho ny tsi-
finoana, .. . 9 noho izany, dia sabata fitsaharana mbola mitoetra ho an'ny 

olon'Andriamanitra. 10 Ary na iza na iza miditra amin'ny fitsaharan'Andriamanitra, mitoetra 

tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny Azy. 11 Noho izany, aoka isika hiezaka ny 

hiditra ao amin'izany fitsaharana izany, mba tsy hisy olona hianjera araka ny tahaka izany koa ny 
tsy fankatoavana. (Hebreo 4: 4-6,9-11, Kat) 

4 Fa any nolazainy momba ny andro fahafito ao ireto teny ireto: "Ary tamin'ny andro fahafito dia 
nitsahatra tamin'ny asany rehetra." 5 Ary ankoatra izany ao amin'ny andinin-teny etsy ambony izy 

nilaza hoe: "izy dia tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy." 6 Ary mbola mitoetra fa Misy 

Olona hiditra amin'izany fitsaharana izany, ary ireo izay nanana ny filazantsara taloha nitory azy 
ireo tsy hiditra, noho ny tsy fankatoavana ... 9 Misy mitoetra, avy eo, dia tena andro-fitsaharana ho 

an'ny olon'Andriamanitra; 10 Fa na iza na iza miditra amin'ny fitsaharan'Andriamanitra koa ny 

mitoetra avy ny asany avy, araka izay an'Andriamanitra tamin'ny Azy. 11 Aoka àry isika hiezaka 

mafy mba hiditra amin'izany fitsaharana izany, mba tsy ho latsaka amin 'ny fanarahana ny 
amin'ny tsi-finoana (Hebreo 4: 4-6,9-11, DIEM) 

Ny Testamenta Vaovao dia milaza mazava tsara fa ny Kristianina dia tokony hitandrina ny Sabata andro 
fahafito. Ankoatry ny mamela ny fitomboana ara-panahy sy ny rejuvenation manokana, ny Sabata ihany 

koa ny avy mifanandrify fotoana ny fitsaharan 'ny arivotaona. 

Raha maro no mihevitra fa tsy andro fahafito Sabata dia andro masina, ny Baiboly (Levitikosy 23: 3; 

Eksodosy 20: 8; Isaia 58:13). The New Testament Mampitandrina antsika tsy mitandrina izany (Hebreo 4: 

4-11), nefa antony maro manodidina miaraka amin'ny "teny foana" (jereo Efesiana 5:26). 

Ary sao dia tokony ho voalaza ihany koa fa na dia eo aza hinting fandikàna diso raha tsy izany, ny Eveka 

tamin'ny taonjato faharoa Ignace d'Antioche tsy hanoloana ny Sabata andro fahafito amin'ny Alahady 

(Thiel B. Ignace sy ny Sabata. Ny Sabata Sentinel, Boky Faha-69 (3): 18-21 , 2016 ary Thiel B. More 
amin'ny Ignace sy ny Sabata. ny Sabata Sentinel, Boky Faha-70 (2): 15-17, 2017). Tsy nanao ny 



antontan-taratasy fahiny atao hoe Didache (Thiel B. Ny Didache sy ny Sabata. Ny Sabata Sentinel, Boky 

Faha-69 (2): 10, 19-20, 2016). 

Raha mila fanazavana antontan-kevitra momba ny History of the Church, jereo ny bokikely Aiza ny tena 

Kristianina Fiangonana amin'izao fotoana izao? ary ny Fanohizana History of the Church 

'Andriamanitra amin'ny www.ccog.org. 

10. indray anaty baoritra demonia fety 

Ary ahoana ny Krismasy, ny Paka, ary ny hafa ara-pivavahana fa maro andro profesora Kristy 
mitandrina? 

Dia nisy tonga avy ve ny Baiboly? Raha tsy izany, aiza izy ireo no avy? Tsy mampaninona izany, araka 
ny Baiboly, raha mitandrina azy? 

Maro ireo fety izao tontolo izao fa manohana ny fiangonana, na dia tsy izy rehetra no tohanan'ny rehetra 
ireo. Nandritra ny tantara, dia indraindray fiangonana sasany sonia, ary koa ny voaheloka indraindray, toy 

izany koa ireo andro fialan-tsasatra. 

Na dia tsy any an-dafin'ny sehatra ity boky kely handeha ho any ny tsipiriany rehetra momba ny tsirairay 

fialan-tsasatra sy ny niaviany, ny zava-misy dia ny hoe maro no repackaged demonia ireo raha mbola 

matetika tany am-boalohany dia natao mba hanomezam-boninahitra ny mpanompo sampy andriamanitra / 

andriamanibavy alohan'ny isan-karazany fiangonana natsangana sy / na anarana ireo. 

Maro no ho gaga ianao hahafantatra fa ny grika sy romanina teolojianina no nanameloka ireo indraindray 

fety toy ny mpanompo sampy sy ny tsy mety ho an'ny Kristianina-na dia eo aza ny zava-misy fa maro 
Greco-Romana fiangonana mampirisika azy tany an-21 tamin'ny taonjato St. 

Taom-baovao Nomem-boninahitra Janus Day (andriamanitry ny fotoana) sy Strenua (andriamani-

bavin'ny fanadiovana sy ny tsara ho) 

Manomboka ny Baiboly ny taona ao amin'ny Lohataona (Eksodosy 12: 2), fa izay matetika antsoina hoe 

Taom-baovao ny andro dia nahita tamin'ny 1 Janoary St amin'ny kalandrie ankehitriny.Tamin'ny 
faramparan'ny taonjato 2 daty taorian'i JK, grika sy romanina i Tertullien, teolojianina nanameloka ireo 

izay nihambo Kristy izay nankalaza ny dikan-izany. Fa, izay tsy mitsahatra ny maro izay te-hankalaza. 

Ny Rakipahalalana Katolika mitatitra: 

Kristianina mpanoratra sy ny filan-kevitra nanameloka ny jentilisa fanaranam-po sy ny tafahoatra 
mifandray amin 'ny andro firavoravoana ... nankalaza tamin'ny fiandohan'ny taona: Tertullien 

tsiny ny Kristianina, izay nijery ny fomba nentim-paharazana fanomezana - antsoina hoe strenae 

(Fr. étrennes) avy amin'ny andriamani-bavy Strenia, izay nitarika ny Taom-baovao Day (jereo 
Ovid, Fasti, 185-90) - toy ny famantarana lazain'ny namana fotsiny firaisana (de Idol. 

XIV). (Tierney J. Taom-baovao. Ny Rakipahalalana Katolika. Vol. 11, 1911) 

Manodidina ny 487 taorian 'i jk, ny Greco-Romana toa hanaraka ny "andro firavoravoana amin'ny 

famorana" ao amin'ny 1 Janoary St. Izany, na izany aza, tsy nitsahatra ny asa jentilisa rehetra. 

Ny Rakipahalalana Katolika manamarika: 

Na dia ao amin 'ny andro ny lafiny tsy ara-pivavahana ny fanokafana ny Taona Vaovao 

hanelingelina ny ara-pivavahana fankalazana ny famorana, ary miezaka ny hanao fety fotsiny 



izany izay tokony hanana ny toetra masina ny andro masina. Md Augustin dia manondro ny maha 

samy hafa ny mpanompo sampy sy ny fomba kristianina ny fankalazana ny andro: mpanompo 
sampy fanasana sy tafahoatra dia tokony expiated kristianina ny fifadian-kanina sy ny vavaka 

(PL, xxxviii, 1024 sqq .; serm. Cxcvii, cxcviii). (Ibid) 

Dia toy izany ihany koa ny hoe: 

... mankany amin'ny faran'ny taonjato fahenina ny Filan-kevitry ny Auxerre (Can. I) nandrara ny 

Kristianina strenas diabolicas observare. 

Ilay teny strenas diabolicas observare mitovitovy adika avy amin'ny teny anglisy ho teny Anglisy ho toy 

ny "mitandrina ny andro vaovao ny Devoly." Azo inoana fa ny Taom-baovao ireo fanapahan-kevitra 
mikasika ny vavaka sy ny fomba fanao indray mandeha nomena ny mpanompo sampy ho an'ny 

andriamani-bavy. 

1 Janoary St dia tsy ara-baiboly fety, ary na dia ny Fiangonan'i Roma dia noraran'ny ny toetra sasany toy 

ny demonia. 

Nomem-boninahitra andron'ny mpifankatia Faunus / Pan (andriamanitry ny omby sy ny 

fahavokarana) 

Ny Baiboly dia tsy manana ny fety tahaka ny andron'ny mpifankatia, saingy maro ny olona hitandrina 
izany. 

Izao no katolika loharanom-baovao dia nanoratra momba izany: 

Ny fototry ny St. andron'ny mpifankatia mandry ao amin'ny fety romanina fahiny ny Lupercalia, 

izay nankalazaina tamin'ny 15 Feb. 800 taona Fa ny Romanina efa notokanana androany teo 

amin'ny andriamanitra Lupercus. Tamin'ny Lupercalia, tovolahy iray no nanatsoaka ny anaran'ny 

vehivavy tanora ao amin'ny loteria, ary avy eo dia hitandrina ny vehivavy ho toy ny firaisana ara-

nofo namana ho an'ny taona ... 

Ny Eglizy Katolika amin'ny fomba ofisialy intsony voninahitra St. Valentine, fa ny fialan-tsasatra 

manana na Katolika Romanina sy ny fakany. (Ny niandohan'ny Md Andron'ny Mpifankatia. Http: 

//www.american catholic.org) 

Andro ny mpanompo sampy sy ny firaisana ara-nofo fakany fahazoan-dalana dia azo antoka fa tsy ho 

an'ny Kristianina ny andro hitandrina. Io karazana fitondran-tena dia Nampitandrina ao amin'ny 
Testamenta Vaovao (1 Korintianina 6:18; Joda 4). 

Mariho ny sasany Islamika momba ny fanehoan-kevitra ny andron'ny mpifankatia: 

Fankalazana ny andro Valentine dia tsy azo atao satria: Voalohany indrindra, dia hevi-baovao 

iray fialan-tsasatra ... Kristianina mahafantatra ny amin'ny mpanompo sampy ny andron'ny 
mpifankatia. Ny fomba ny Kristianina nanaraka St. andron'ny mpifankatia dia tokony ho 

lesona ho an'ny Silamo ... Tokony tsy na inona na inona mifandray amin'ny fanao ratsy 

fitondran-tena mpanompo sampy .. Ny fitiavana eo amin'ny fianakaviana, ny namana sy ny 

olona manambady dia tsy mila ankalazaina amin'ny andro toy izany. ... fiaviany. (Nanjaka ny 
Fankalazana ny Andron'ny Mpifankatia. Http: // www. Contactpakistan.com) 

Mariho fa ny silamo Andron'ny Mpifankatia nifanerasera tamin'ny Kristianina (mazava ho azy fa ny 
marimaritra iraisana diso tsara fanahy) sy ny fahotana. 



Amin'ny teny hafa, ny andron'ny mpifankatia mahatonga ny anaran 'i Kristy (ny alalan' ny teny hoe 

'Kristianina') mba ho niteny ratsy any amin'ny jentilisa (Romana 2:24; Isaia 52: 5). Tsy manana "ny 

anaran'Andriamanitra, noho ny aminareo niteny ratsy" (Romanina 2:24) fitandremana mpanompo sampy 

fety. 

Real ny Kristianina no tsy mitandrina repackaged demonia fety (jereo 1 Korintiana 10:21). 

Mardi Gras: Devoly ny Fetibe 

Carnivals toa Mardi Gras sy ny andron'ny mpifankatia (antsoina hoe Lupercalia etsy ambany) dia avy 

fanompoan-tsampy; 

Ny iray amin'ireo ohatra voarakitra voalohany amin'ny lohataona fetibe isan-taona dia ny Fetin'ny 

Osiris tany Egypta; izany dia nankalaza ny fanavaozana ny fiainana nitondra momba ny isan-

taona ny tondra-drano ny Neily. Tany Atena, nandritra ny faha-6-jato. BC, ny fankalazana isan-
taona ho fanomezam-boninahitra ny andriamanitra Dionysos no voalohany voarakitra ohatra ny 

fampiasana ny float. Nandritra ny Fanjakana Romanina, fa ny manam-paharoa carnivals 

nahatratra tampon'isa sivily fikorontanana sy ny fijangajangana. Ny lehibe carnivals romanina no 
Bacchanalia, ny Satiornaly, ary ny Lupercalia. Ao Eoropa ny fomban-drazana ny lohataona 

fahavokarana fankalazana nitohy tsara ho andro kristianina ... Noho carnivals dia latsa-paka ao 

amin'ny mpanompo sampy ny finoanoam-poana sy ny fombafomba an'i Eoropa, ny Eglizy 

Katolika dia tsy afaka hanafoana azy ary farany nanaiky maro tamin'izy ireo ho anisan'ny 
fiangonana ny asa. (Fetibe. Ny Rakipahalalana Columbia, faha-6 ed. 2015) 

Ny Baccanalia dia ny Andriamanitry Bacchus, antsoina koa hoe Dionysos. Izy no andriamanitry ny 
fiotazana voaloboka, winemaking sy ny divay, ny fombafomba fahaverezan-tsaina, ny fiterahana, tantara 

an-tsehatra, sy ny ara-pivavahana safononoky ny fahafinaretana amin'ny angano grika. Firaisana ara-nofo 

fahavetavetana no anisan'ny Baccanalia fankalazana. Ny fanompoam-pivavahana dia nanameloka ny 

grika sy romanina Commodianus mpitarika ao amin'ny taonjato fahatelo (Commodianus. On Fananarana 
Kristianina. Avy Ante-Nicée-Constantinople Fathers, Boky Faha-. 4). 

Ny toaka, indrindra fa ny divay, dia nisy fiantraikany lehibe eo amin'ny kolontsaina grika andraikitra 
amin'ny maha Dionysos antony lehibe iray ny fomba fiainana raucous (Gately I. Misotroa. Gotham 

Books, 2008, p. 11). Mardis Gras sy Carnaval toa misy ifandraisany amin'izany. 

Tamin'ny faramparan'ny taonjato faharoa, Eveka Katolika Romanina sy ny olo-masina Ortodoksa 

Tatsinanana Irénée nanameloka ny mpanara-dia ny nanda ny finoana katolika Valentinus noho ny 

fandraisana anjara ny amin'ny fihinana mihinana mpanompo sampy fety araka izay nanoratra hoe: 
Ary izany dia tonga zava-nitranga, fa ny "tonga lafatra indrindra" eo aminy-mahadomelina tena, 

nefa tsy tahotra ho an'izay rehetra voarara karazana asa izay manome toky antsika ny Soratra 

Masina fa "ireo izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra." Ohatra, izy ireo 

manao scruple momba ny mihinana ny hena aterina ho sorona ho an'ny sampy, mieritreritra fa 

afaka toy izany ny fifanarahana tsy ho voaloto. Avy eo, indray amin'ny jentilisa rehetra fety 

nankalazaina ho fanomezam-boninahitra ny andriamani-tsi-. . . Ny sasany amin'izy ireo manaiky 

ny tenany araka ny filan'ny ny nofony mbamin'ny izay rehetra azontsika atao fieremana, ny 
zavatra ara-nofo foana fa tokony havela ny toetra araka ny nofo, raha ny zavatra ara-panahy no 

nanome ny ara-panahy. Ny sasany amin'izy ireo, koa dia ao an zatra mandoto ireo vehivavy izay 

efa nampianatra ny ambony fotopampianarana, araka izay matetika no niaiky 'ireo vehivavy izay 
efa voafitaka ny sasany tamin'izy ireo, teo amin'ny niverina tany ny Fiangonan' Andriamanitra, 

ary manaiky izany miaraka amin'ny sisa ny fahadisoana. (Irénée. Manohitra ny Fivadiham-

pinoana. Book 1, Chapter 6, Verse 3) 



Taty aoriana, ny mpiaro ny finoana Katolika Ortodoksa Arnobius (maty 330) Nampitandrina ny karazana 

fifadian-kanina izay nanana mpanompo sampy: 
Inona no milaza ianao, ry taranak'i Erectheus hendry? inona, ianareo olom-pirenena ny 

Minerva? Ny saina no vonona fantatray izay teny no hiaro ny zavatra mampidi-doza izany no izy 

foana, na inona kanto anananao izay manome fiarovana ny Olona sy ny antony mahafaty naratra 

toy izany. Izany no tsy misy diso tsy fifampitokisana, na ianao nanafika tamin'ny lainga 

fiampangàna: ny ambentinteny ny Eleusinia no nilaza sady araka ny fototra fiandohana sy ny 

rakitsoratra fahiny vita an-tsoratra, araka ny tena famantarana, raha fintinina, izay mampiasa 

rehefa nanontany ny mandray ny zava-masina, - "efa nifady hanina sy nisotro ny volavolan-

; Izaho efa naka avy tao an-mahagaga cist, ka nataony tao an-wicker-harona; Efa nandray indray 

aho, ka nafindra tany amin'ny vata kely. (Arnobius. Manohitra ny jentilisa, Boky V, Chapter 26) 
Arnobius mihitsy aza toa mampitandrina momba ny "Mardi Gras 'fanasana arahina fifadian-kanina; 

Jupiter ny andro firavoravoana dia rahampitso. Jupiter, ataoko, dines, ary tsy maintsy ho voky 

amin'ny fanasambe lehibe maro sy taona ela feno maniry fanirian'ny sakafo amin'ny alalan'ny 

fifadian-kanina, ary noana elanelam-potoana io araka ny mahazatra. (Arnobius, dia ny jentilisa, 

Boky VII, Chapter 32) 

Noho izany, dia nanameloka ny mpanoratra tany am-boalohany fety izay feo be dia be toy ny Carnaval / 

Mardi Gras noho ny fifandraisana amin'ny fanompoan-tsampy mpanompo sampy. 

Ny Baiboly: 

13 Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny korana anaranam-po sy ny 

fahamamoana, tsy amin'ny fahavetavetana sy fanirian-dratsy, ary ny fifamaliana sy ny 
fialonana. 14 Fa mitafy ny toetran'i Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin'ny nofo, 

hahatanteraka ny filany. (Romanina 13: 13-14) 

Raha ny Baiboly tsy manameloka fifaliana, Mardi Gras sy mifandray fankalazana dia mifanohitra amin'ny 

soratra masina. Ao Bolivia milaza ny azy ny "Devoly ny Fetibe" ary miharihary mivavaka i Satana ho 

andriamaniny! 

Devoly Fetibe (La Diablada) Isaky ny lohataona, Oruro miditra fetibe fomba ... Ny iray amin'ireo 

zava-nisongadina dia ny devoly mpandihy, ny fampianarana voatolotry ny razana izay notsoahina 

avy amin'ny rakitra soa devoly karazana fanompoam-pivavahana. Oruro dia tanàna harena 

ankibon'ny tany sy ny mponina, mandany fotoana be dia be any ambanin'ny tany, nanapa-kevitra 

ny hanaraka ny andriamanitry ny tontolon'ireo maty. Lovam-pampianarana kristianina tononiny 

fa izany dia tsy maintsy ho ny devoly sy ny Oruro mahatoky izao no natsangana i Satana, na 

Supay, araka ny andriamaniny / (Frommes. Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? FX = hetsika & event_id = 5769) 

Carnaval / Mardis Gras dia demonia fialan-tsasatra, ary azo antoka fa tsy misy Kristianina iray. Tsy foana 
Jesosy na ny mpanara-dia mahatoky tany am-boalohany. 

Karemy: zavatra fady ny Andro mofo tsy misy masirasira sy ny Pentekosta? 

Ary ahoana ny Karemy? 

Na dia ny teny hoe 'Karemy' dia midika hoe vanim-potoana Spring, fa efa nandinika indrindra amin'ny 

ririnina taorian'ny Mardi Gras. 



The World Book Encyclopedia milaza hoe: 

Karemy dia vanim-potoana ara-pivavahana ao amin'ny lohataona hitan'ny ... Manomboka amin'ny 

Lavenona Alarobia, 40 andro talohan'ny Paska, manavaka ny alahady, ary mifarana ny Paska 

Alahady (Ramm B. Karemy. World Book Encyclopedia, faha-50 ed. 1966). 

Ary ahoana ny Lavenona Alarobia? 

Eny ary, dia tsy Kristianina tany am-boalohany ara-baiboly na Andro Masina. 

Ny Rakipahalalana Katolika mitatitra: 

Lavenona Alarobia maty ilay anarana cinerum (andro lavenona) izay mitondra any amin'ny MR 

dia hita ao amin'ny voalohany misy dika mitovy ny gregoriana Sacramentary ary angamba 

taonjato avy, fara fahakeliny, tamin'ny taonjato fahavalo. 

Amin'izany andro izany ny mpino rehetra araka ny fanao fahiny Ampirisihina mba hanatona ny 

alitara eo anatrehan'i fiandohan'ny lamesa, ary any ny mpisorona, mandroboka ny ankihibe ho 
lavenona nitso-drano teo aloha, no manamarika ny handriny (Thurston H. Lavenona Alarobia. Ny 

Rakipahalalana Katolika, 1907 ). 

Noho izany, ny Fiangonan'i Roma nolaniana izany amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny taonjato faha-8. 

Tokony ihany koa ny manamarika fa ny fametrahana ny hevitra ny hazo fijaliana ny lavenona eo amin'ny 

handriny andriamanitra masoandro avy fivavahana sy ny fanompoan-tsampy hafa karazana; 

Mithratic ... no hanombohany intsony ... dia manana ny Masoandro Cross eo amin'ny 

handriny. Ny fitoviana amin'ny hazo fijaliana ny lavenona natao teo amin'ny handriny ny 
Kristianina Alarobia Lavenona no mamely. Nisy nanolo-kevitra izany mba ho fianarana ho an'ny 

Kristianina voalohany mindrana avy amin'ny Mithratic fivavahana; ny hafa milaza fa fivavahana 

roa ireo eo amin'ny fantsakan-nitranga fahiny izany. (Nabarz P. Ny misterin 'Mithras: ny 
mpanompo sampy ny finoana izay miendrika ny tontolo kristianina. Inner hadita / Bear & 

Company, 2005, p. 36) 

Lavenona Alarobia voalaza fa ity fety kristianina avy Romanina fanompoan-tsampy, izay kosa ny 
nanesorako izany tamin'i Vedic India. Lavenona no nandinika ny taranaky ny afo andriamanitra 

Agni, miaraka amin'ny fahefana hanafaka ny fahotana rehetra ... tany Roma ny Taombaovao 

fetin'ny Fandrakofam-pahotana tamin'ny volana Martsa, nitafy lamba fisaonana ny olona sy 
handro amin'ny lavenona mba hanonitra ny fahotany. Ary toy izao, Taom-baovao i Eva dia fety 

ho an'ny nihinana, nisotro, ary manota, ny teoria fa ny fahotana rehetra ho ringana ny andro 

manaraka. Toy ny ho faty andriamanitry ny volana Martsa, Mars nitondra ny mpivavaka 'fahotana 
ao aminy ho amin'ny fahafatesana. Ary noho izany ny fetibe martis dia voafafy teny amin'ny 

maty, ny Andro Mars. Amin'ny teny Anglisy, izany Talata, satria Mars dia nifanerasera tamin'ny 

andriamanitra ny Saxon Tiw. Tamin'ny teny frantsay ny fetibe andro atao hoe Mardis Gras, "Fat 

Talata," ny firavoravoana feno fietrena andro alohan'ny Lavenona Alarobia. (Walker B. Ny 
vehivavy ny Rakipahalalana Momba ny hevi-diso sy ny zava-miafina. HarperCollins, 1983, pp. 

66-67) 

Nisy ho Azy ve ny Karemy amby efapolo andro Fast ny Olona? 

Hoy ny Baiboly ny fe-potoana 50 andro mba isaina, izay no toerana mahazo ny anarana 

Pentekosta. Around fahefatra-fahenina taonjato maro, ny Greco-Romana dia nitandrina ny sasany 

karazana ny 50 andro fifadian-kanina izay nanana mitovy ny fifadian-kanina Ramadany Islamika (Pines, 



p.32). Rehefa nandeha ny fotoana, niova izany ny efa-polo andro tsy nihinan-kanina ny iray na maromaro 

(raha ny tokony ho sakafo) zavatra. 

Kristianina voalohany, mazava ho azy, fa tsy mba toy ny Karemy na dia ny olo-masina katolika Abbot 

John Cassian tamin'ny taonjato fahadimy tanteraka: 

Nefa Tokony ho fantatrao fa raha mbola nihazona ny Fiangonana voalohany isika 

nitsaharan'ny ny tonga lafatra, io fankalazana ny Karemy dia tsy misy. (Cassian John. 

Conference 21, VOALOHANY fihaonamben 'Abbot THEONAS. ON NANDRITRA NY NY 
fialam-boly andro dimam-polo. Chapter 30) 

Noho izany, dia niaiky fa nanampy Karemy ary mahatoky tany am-boalohany kanefa tsy nitandrina azy. 

Ny Apôstôly Paoly hampiharina nitandrina ny andro Paska sy ny mofo tsy misy masirasira (1 

Korintianina 5: 7-8). Nefa tsy mba nanao izany noho ny zavatra atao hoe Karemy. Na dia izany aza, satria 

ny andro ny mofo tsy misy masirasira anjara ny fito andro "fifadian-kanina" avy amin'ny masirasira, 
manodidina ny fotoana maro hoe Paka, dia mety ho ny sasany mifandray amin'ny Roma sy Ejipta 

nahatsapa fa nisy tsy nihinan-kanina fotoana ho mety, fa ny habetsahan'ny fotoana , ary koa izay nifady, 

isan-karazany. 

Socrates Scholasticus nanoratra tao amin'ny taonjato faha-5: 

Ny fifadian-kanina alohan'ny Paka, dia ho hita ho hitan'ny hafa eo amin'ny olona samihafa. Ireo 

tany Roma fifadian-kanina telo misesy herinandro talohan'ny Paska, misy ihany ireo asabotsy sy 

alahady. Ireo in Illyrica sy manerana an'i Gresy sy Alexandria mitandrina ny fifadian-kanina 

amin'ny iray volana sy tapany, izay teny hoe 'ny efa-polo andro fifadian-kanina.'Ny hafa 

manomboka ny fifadian-kanina amin'ny fahafito, herinandro talohan'ny Paka, sy ny fifadian-

kanina telo-dimy andro ihany, ary mba ho amin'ny intervals, nefa miantso izany fotoana izany 'ny 

efa-polo andro fifadian-kanina.' ... ny sasany hanome antony iray ho azy, ary ny hafa iray hafa, 

araka ny maro fancies. Misy afaka jereo koa ny tsy fitovian-kevitra momba ny fomba fanaovana 

sakafo, ary koa ny momba ny isan'ny andro. Ny sasany tanteraka tamin'ny hifadianareo ny hena 

izay ho velona: ny hafa sakafo amin'ny trondro ihany ny zava-manan'aina rehetra: maro miaraka 
amin'ny trondro, hano ny vorona koa, nilaza fa araka an'i Mosesy, dia toy izany koa ireo vita avy 

tao amin'ny rano. Ny sasany hifady ny atody, ary ny voankazo isan-karazany: ny hafa aza manana 

mofo maina ihany; ny hafa tsy mbola mihinana na dia izao: raha ny hafa kosa rehefa nifady 

hanina naharitra hatramin'ny ora fahasivy, rehefa afaka izany, haka na inona na inona ny sakafo 

tsy misy fanavahana na izany aza ... satria tsy misy olona afaka mamokatra didy an-tsoratra ho 

toy ny fahefana ... (Socrates Scholasticus. piangonana History, Boky V, Chapter 22) 

Indrindra ny apostoly Azo antoka fa tsy manana samy hafa fifadian-kanina amin'ny fepetra samy hafa 

(jereo ny 1 Korintiana 1:10, 11: 1). Ny efa-polo andro fifadian-kanina Karemy dia tsy toy ny efa-polo 

andro fifadian-kanina ao amin'ny Baiboly, izay mandray anjara rehetra tsy fisian'ny sakafo sy rano 
(Eksodosy 34:28; Lioka 4: 2). 

Karemy momba ny fiaviana, dia jereo ny zavatra manam-pahaizana iray nanoratra hoe: 

A Karemy efa-polo andro Voamariky mpivavaka tamin'i Babylona Ishtar sy ny mpivavaka lehibe 

andriamanitra ejipsianina meditorial Adonis na Osiris ... Anisan'ireo mpanompo sampy, Karemy 
io vanim-potoana toa efa tena ilaina mialoha ny lehibe isan-taona (matetika lohataona ) 



fety. (Bacchiochi S. ny fety ao amin'ny Soratra Masina sy ny Tantara, Fizarana 1. Baiboly 

Perspectices, Berrian Springs (MI), 1995, p. 108) 

Azo inoana fa ny hevitra iray efa-polo andro fifadian-kanina dia tonga avy tany Aleksandria any Ejipta, 

na avy any Gresy, ary misy ifandraisany amin'ny mpanompo sampy Ishtar andriamanibavy.Koa satria ny 
Babylonianina nandray ny Grika sy ny Egyptiana, izay mety ho rehefa nanomboka fanao izany. 

Koa satria ny Kristianina tany am-boalohany no hitandrina ny andro ny mofo tsy misy masirasira, 

repackaged mpanompo sampy ireo fifadian-kanina Toa hosoloina tamin'ny fomba isan-karazany ny 
Greco-Romana. 

Mariho fa mampitandrina ny Apostoly Paoly misakana ny tsy anaovana anjara amin'ny mpanompo sampy 
fety: 

14 Aza hitrandrahana ny tenanareo amin'ny ekipa uneven amin'ny tsy mpino; ahoana no hitsiny sy 

ny famakiana ny lalàna-ho mpiara-miasa, na inona no mazava sy ny maizina no mitovy?15 Ahoana 

no Kristy tonga amin'ny fanekena Beliar ary inona no iombonan'ny mety misy eo amin'ny mpino 

sy ny tsy mpino? 16 ny tempolin'Andriamanitra dia tsy afaka mampandefitra amin'ny andriamani-

diso, ary izany no isika - ny tempolin'Andriamanitra velona Andriamanitra. (2 Korintianina 6: 14-

16, NJB) 

19 Inona no dikan'izany? Fa ny fanoloran-tena ny sakafo ho an'ny sampy dia atao hoe na inona na 

inona? Na ny andriamani-diso ny tenany samy tsinontsinona? 20 Tsia, izany no tsy;fotsiny fa 

rehefa sorona ny mpanompo sampy, izay namono zavatra hatao fanatitra ireny dia namono 

zavatra hatao fanatitra ho an'ny demonia izay tsy Andriamanitra. Tsy tiako ianareo mba hizara 

amin'ny demonia s. 21 Tsy afaka ny hisotro amin'ny kapoaky ny Tompo sy ny kapoaky ny 

demonia koa; ianao tsy afaka ny hanana anjara amin'ny latabatry ny Tompo sy ny demonia 

amin'ny latabatry koa. 22 Moa ve isika tena te-hanaitra ny fahasarotam-piaro ny Tompo; isika 

mahery noho izy? (1 Korintianina 10: 19-22, NJB) 

Na avy any Ejipta, fanompoan-tsampy romanina, na demonia loharanom-baovao hafa, ny toerana iray 

Karemy tsy tonga avy amin'ny dia ny Baiboly. Tsy izy io no nilaina izy hatramin'ny vao fomba amam-

panao ny mpanara-dia an'i Jesosy voalohany. 

Misy mihevitra izy ireo matanjaka ara-panahy ampy mba hahafahany afangaro fanompoan-tsampy, fa 

raha ny tena izy mamoha ny fahatezeran'Andriamanitra araka ny Apôstôly Paoly. 

Easter 

Maro ny olona no tsy tonga saina fa ny Paska (Ishtar) dia tokony mba ho Paska, nifindra tany Alahady 

noho ny kanosa sy ny fankahalana ny Jiosy (Ibid, p. 101-103). 

Mariho izay nohajain'ny manam-pahaizana protestanta J. Gieseler nitatitra momba ny taonjato faharoa: 

Ny tena manan-danja ao amin'io fety dia ny Paska ny andro, ny faha-14 Nisana ... Ao izany dia nihinana 

mofo tsy misy lalivay, angamba toy ny Jiosy, valo andro amin'ny alalan'ny ... tsy misy soritry ny isan-

taona fety ny fitsanganana amin'ny maty eo aminy ... ny Kristianina tany Asia tsy ampy taona nifidy ny 

handahatra izay manohana ny Paska panajana teo amin'ny faha-14 Nisana tamin'i Jaona. (Gieseler, Karl 

Johann Ludwig. A Text-bokin'i Church History. Harper & rahalahy, 1857, p. 166) 



Na dia ny Kristianina nitandrina Paska tamin'ny 14 faha-Nisana, satria te-hanalavitra ny tenany noho ny 

fikomiana ny Jiosy teo imason'ny romanina manam-pahefana, maro ny Greco-Romana tany Jerosalema, 
Roma, ary Aleksandria (fa tsy Asia Minora) Nanapa-kevitra ny mifamadika Paska amin'ny 

alahady. Tamin'ny voalohany, dia nitandrina ny dikan-Paska ary nataony tsy nitandrina ny fitsanganana 

amin'ny maty fety. 

Jereo koa ny manaraka avy G. Snyder: 

Ny Kristianina voalohany nankalaza ny nahafatesan'i Jesosy tamin'ny Pascha sakafo (Eokaristia) 
amin'ny volana datin'ny Paska jiosy (fanamarihana 1 Kor. 5: 7-8). 

Tamin'ny voalohany dia tsy nisy fankalazana isan-taona ny fitsanganana amin'ny 

maty. Tamin'ny farany, tany amin'ny hafa firenena izao tontolo izao, ny fitsanganana amin'ny 

maty ny andro nanampy ho an'ny Pascha fety. Tamin'io andro io dia Alahady. (GF Snyder. 

Irlandey Jesosy, Roman i Jesosy: ny fananganana ny Fivavahana Kristianina tany am-boalohany 
Irlandey. Andriamanitra telo izay iray International Press, 2002, p. 183) 

Satria ny sasany tany Azia Minora, ary any an-kafa tsy mba niaraka tamin'ny fanovana daty ny Alahady, 
ny Emperora Constantin nivavaka Mithras antsoina hoe ny Filankevitry ny Nicea, izay nanambara 

alahady ho an'ny Greco-Romana. Constantin mihitsy avy eo hoe: 

Koa aoka isika hanana na inona na inona mitovy amin'ny vahoaka jiosy ny zava-maharikoriko; fa 

efa nandray avy amin'ny Mpamonjy antsika fomba hafa. (Eusèbe 'Life Constantin, Boky III toko 

faha-18). 

Ny Kristianina dia tsy tokony hankahala ny Jiosy na tsy mitandrina ny Andro Masina, satria Jiosy maro 

no manao ezaka mba hanao izany. 

Nilaza i Jesosy fa tsy ny Jiosy dia zava-maharikoriko fifaninanana (Izy dia Jiosy) na fa nanova ny daty ny 

Paska. Kanefa masoandro-Constantin namarana fivavahana raha tsy izany. Ary ny Alahady fankalazana 

ankehitriny fantatra amin'ny anarana hoe Paska. Saingy noho masoandro-nivavaka fanao sy ny fisorohana 

ny fanao izay noheverina loatra "Jiosy" dia tena antony Paka dia nahita, raha izany. 

Maro ny ny fanao toy ny Paka atody, ny Paka bitro, ary Paka afo avy tany fanompoan-tsampy araka ny 
loharanom-baovao katolika romanina (oh Holweck FG Paska. Ny Rakipahalalana Katolika, Boky V. 

Robert Appleton Company. 1909). 

Ny eveka anglikanina Lightfoot JB nanoratra hoe: 

... ny fiangonana atỳ Asia Minora ... nifehy ny fetin'ny Paska ny Jiosy Paska tsy misy momba ny 

andro amin'ny herinandro, fa ... ny an'i Roma sy Aleksandria ary nandinika Gaul fitsipika iray 

hafa; dia toy izany ny fisorohana na dia ny miendrika ho fivavahana jiosy. (Lightfoot, Joseph 

Barber. Saint Paul ny Epistily ho an'ny Galatianina: A Nohavaozina Text amin'ny Teny 

fanolorana, Fanamarihana sy Dissertations. Navoakan'ny Macmillan, 1881, p. 317, 331) 

Ary ny anaran'ny Paka? Izany dia respelling ny fiposahan'ny masoandro sy ny andriamanibavy 

'mpanjakavavin'ny lanitra' Ishtar: 

Ishtar, izy sady fahavokarana sy ny ady andriamani-bavy. ... Paska na Astarta dia raha ny tena 

mitovy fivavahana iray firaisana ara-nofo fivavahana babylonianina fahiny naorin'i Semiramis 



ny vadin'ny mpanjaka mahery izay nanana ny filan'ny-dra. (Kush H. Faces ny hamitika. Xlibris 

Corporation, 2010, p. 164) 

Ishtar hita ho ohatra tsara indrindra amin'ny ny planeta Venus, ary miaraka Shamash, 

andriamanitra masoandro, sy ny ota, ny volana andriamanitra, dia namorona ny Andriamanitra 

telo mitambatra nivavahan'izy astral. (Littleton CS. Andriamanitra, andriamanibavy, sy Angano, 

Boky Faha-6 Marshall Cavendish, 2005 p. 760) 

Mampitandrina ny Baiboly manohitra ny fanompoana ny 'mpanjakavavin'ny lanitra': 

17 Tsy hitanao izay ataon'ireo any an-tanànan'ny Joda sy any an-dalamben'i Jerosalema? 18 Ny zaza 

manangon-kitay, ny ray mandrehitra afo, ary ny vehivavy mametafeta ny koba hatao mofo ho 
an'ny mpanjakavavin'ny lanitra; ary hanidina fanatitra aidina ho an'ny andriamani-kafa, mba 

nampahatezitra Ahy. (Jeremia 7: 17-19) 

Ny mofo dia toy izany koa ny 'hazo fijaliana mofo mafana' (Platt C. Ny Psychology ny fiainana ara-

tsosialy. Dodd & Mead, 1922, p. 71). ' An'ny mpanjakavavin'ny lanitra '? 

Jeremia 7 ... mofo ho an'ny mpanjakavavin'ny lanitra (and. 18). Angamba fanondro ny 

Babylonianina fahavokarana-andriamanibavy Ishtar, andriamanibavy ny planeta Venus. (The 

Wycliffe Bible Commentary, Electronic Database. Copyright (c) 1962 amin'ny Moody Press) 

Ny Kristianina tsy tokony ho atao hoe misy fety taorian'ny andriamanibavin'ny mpanompo sampy izay 

fanao raran'ny Baiboly. Na izany aza, ny ankamaroan'ny Kristianina, izay milaza toa tsy manana olana 

amin'izany. 

Maundy Alakamisy sy ny Eokaristia Miaramila 

Araka ny iray hafa "mpisolo toerana" ho an'ny Paska, sasany, mba tsy 'Maundy Alakamisy. Toy izao ny 

sasany amin'ireo zavatra ny Rakipahalalana Katolika dia mampianatra momba izany: 

Ny andro firavoravoana Maundy (na Masina) Alakamisy mafy fahatsiarovana ny fanorenana ny 

Eokaristia ary Izy no zokiny indrindra amin'ireo fety mampiavaka ny Herinandro 

Masina. Fanampin-javatra isan-karazany tany Roma maraina koa ireo fombafomba nanampy ho 

fahatsiarovana io ... dia mitondra manodidina ny tsingerintaonan'ny ny fanorenana ny litorzia. ... 

Alakamisy Masina nakarina tamin'ny nifandimby ny fombafomba ny toetra falifaly. ny batisan 

'ny neophytes, ny fampihavanana ny mpivalo, ny fanokanana ny menaka masina, ny fanasan-
tongotra, sy ny fankalazana ny Eokaristia Sambatra ... (Leclercq H. Maundy Alakamisy. Ny 

Rakipahalalana Katolika. Vol. 10. New York: Robert Appleton Company, 1911) 

Ny 'fanorenana ny Eokaristia' ankapobeny dia tokony hilazana an'i Jesosy 'fiovan'ny ny marika mifandray 

amin'ny Paska. Ny Fiangonan'i Rôma miaiky fa nanampy fombafomba ho azy, fa hetsika isan-taona, ary 

izany no fanao footwashing. Ny Fiangonan'i Roma any an-kafa miaiky fa laypeople ampiasaina hanao 

footwashing, fa misy intsony ny fomba fanao (Thurston H. fanasan-tongotra aman-tanany. Ny 
Rakipahalalana Katolika. Vol. 15. New York: Robert Appleton Company, 1912). 

Ny 'Eokaristia miaramila' izay efa nampiasain'ny Fiangonan'i Roma mitovy amin'ny zavatra tany am-
boalohany nataon'ny Kristianina. 

Ny Rakipahalalana Katolika dia mampianatra hoe: 



Ny mofo voatendry handray Eokaristia Fanokanana dia antsoina hoe ny miaramila, ary na dia 

mety koa io teny ampiharina eo amin'ny mofo sy ny divay avy amin'ny fanatitra, dia indrindra 
indrindra natokana ho an'ny mofo. Araka ny Ovid ny teny avy miaramilais, fahavalo: 

"Miaramilaibus ny domitis miaramilaia nomen habet", satria ny fahiny resy nanolotra ny 

fahavalonao ho niharam-boina ho andriamanitra. Na izany aza, azo atao ny miaramilaia dia 

homarinana avy amin'ny miaramilaire, mba hamely, izay hita ao amin'ny Pacuvius .... Kristianina 
voalohany ... fotsiny nampiasa ny mofo izay nampiasaina ho sakafo. Toa nitovy ny endrika, fa 

kely avy amin'ny inona izany amin'izao androntsika izao. (Leclercq H. "Miaramila" The Catholic 

Encyclopedia. Vol. 7. Nihil Obstat. Jona 1, 1910) 

Ny Kristianina tany am-boalohany nampiasa mofo tsy misy masirasira, fa tsy boribory miaramila, raha 

toa ny 'masoandro' izay nampiasaina tamin'ny fanompoan-tsampy. 

Kevitra Maria 

Kristianina voalohany tany am-boalohany dia tsy mankamasina renin'i Jesosy i Maria. Ary aiza no hevitra 

Maria kevitra avy? 

Raha tsorina dia, avy apokrifa boky sy gazety tamin'ny taonjato fahefatra (na mety nanomboka tamin'ny 
faran'ny taonjato faha-) manomboka manana vatan'olon-tena mihitsy aza taty aoriana noho izany. Na dia 

ny Katolika Epiphanius niezaka ny hanadihady izany, dia azo antoka toy ny tena voalohany, raha 

mandroso-dia mazava tsara mikasika ny vehivavy, izay natao ny fanompoam-pivavahana andriamanibavy 
mpanompo sampy (Panarion ny Epiphanius, 78.11.4). 

Ny Romanina fahiny, nanana 1-3 andro fety ho an'ny andriamanibavy Diana. Amin'ny andro voalohany 
dia voalaza fa tonga teto an-tany, ary tamin'ny andro fahatelo, 15 Aogositra, nankalaza ny toa izy ireo 

kevitra any an-danitra toy ny mpanjakavavin'ny lanitra. Ity no andro izany ny Katolika andro 

firavoravoana amin'ny kevitra Maria (Kerr William E. Faulkner ny Yoknapatawpha: "ny Karazan-Vato 

Ifaharan amin'izao rehetra izao." Fordham Univ Press, 1985, p. 61). Misy aza mihevitra izany ho loza na 
kisendrasendra (Green CMC. Fivavahana romanina sy ny Fivavahana Tamin'i Diana amin'ny Aricia, 

Boky Faha-0, Issues 521-85150. Cambridge University Press, 2007, p. 62, Frazer JG. Ny Magic Art sy ny 

Fivoaran'ny Mpanjaka V1, Boky Faha-1. Kessinger Publishing, 2006, p. 14-17). 

Misy ifandraisany Diana sy ny andriamanibavy hafa isan-karazany, ary ny fomba fijery maro Mary 

(Fischer-Hansen, p. 49). Na izany aza, ny olo-masina katolika Augustin manokana antsoina hoe Diana ho 
iray amin'ireo maro "andriamanitra diso sy ny lainga" (Augustin. Ny Harmony ny Filazantsara, Boky I, 

Chapter 25). 

Efa ahiahiana fa izany no fomba ofisialy nolaniana tao amin'ny Fiangonan'i Roma, fara fahakeliny, ny 

ampahany noho ny fitaoman 'ny finoana silamo ho toy ny Mohammed' virjiny 'vavy Fatima voalaza fa 

niakatra any an-danitra ihany koa. Ny 'kevitra' dia tsy ara-baiboly Andro Masina. Izy io dia repackaged 

'mpanjakavavin'ny lanitra' (Jeremia 7: 17-19), mpanompo sampy carryover. 

Halloween / Fetin'ny maty 'Day 

Raha ny hevitra ny fanajana ny fahatsiarovana ny fiainana sy ny fahafatesana ny olona tahaka ny olo-

masina dia tsy mifanohitra amin'ny Soratra Masina (jereo Mpitsara 11: 38-40), fanajana ny olona masina 

sy namono zavatra hatao fanatitra ho azy dia manohitra ny apostoly fampianarana. 

Tian'i Satana i Kristy mba hiankohoka eo anatrehany sy hanompo azy (Matio 4: 9), fa tsy nety i Jesosy 

(Matio 4:10). Simon Magus (Asan'ny Apostoly 8: 9-23) Voalaza fa nampirisika ny mpanara-dia azy 

mivavaka / hanompo azy (Irénée. Adversus haereses, Boky 1, Toko 23, andininy 1-5). 



Ny Apôstôly Petera dia tsy vitan'ny hoe niampanga Simon Magus, dia nandrara ny hafa firenena tsy 

miankohoka na mandoa niankohoka taminy (Asan'ny Apostoly 10: 25-26). Ny Apôstôly Paoly nandrara 
hafa firenena avy namono zavatra hatao fanatitra ho azy sy Barnabasy (Asan'ny Apostoly 14: 11-18). Ny 

Apôstôly Raha tsorina dia samy nilaza fa izy ireo dia olon ary izany tsy tokony hatao. Nahatakatra izany 

ny Kristianina voalohany, ary tsy nanao toy izany. Rehefa mandeha ny fotoana, na izany aza, misy 

mpivadi-pinoana nanomboka mankamasina-drehetra mifandray amin'ny faramparan'ny taonjato faharoa. 

Nilaza ny fankamasinana ny olona masina no voalohany izay tonga olana lehibe amin'ny grika sy 

romanina fiangonana ao amin'ny taonjato fahefatra, ary tatỳ aoriana, na dia eo aza ny zava-misy dia tsy 
fanao apostolika. 

Mariho izao manaraka izao: 

Amin'ny alalan'ny fampidirana mahazatra Mpanompo Sampy sary, toy ny Selta andriamanitra, ny 

Green Man, ary bicephalic lohany ao anatin'ny fiangonana sy katedraly, fiangonana manam-
pahefana Nampirisika ny mponina mba mifangaroharo roa ara-panahy fomban-drazana ao an-

tsainy lazaina fa fanalefahana ny fanekena ny fivavahana vaovao sy smoothing ny fandalovana 

amin'ny ny fomba taloha ny vaovao. (Pesznecker S. Gargoyles: Avy amin'ny Archives ny Gray 

Sekoly Wizardry. Asa Press, 2006, p. 85) 

Ao amin'ny boky, nialoha ny fanambarana etsy ambony iray truncated dikan-tenin'ny Papa manaraka fa 

"Gregory" Lehibe "nanoratra manodidina ny 600 AD: 

Lazao Augustin mba ho tsy mety hanimba ny tranon'ny andriamanitr'i fa ny sampy ireo ao 

anatin'ny tempoly. Aoka izy, rehefa efa nodiovina azy amin'ny rano masina, toerana alitara sy 

drehetra mifandray amin'ny olona masina ao aminy. Fa, raha ireo tempoly naorina tsara, dia 

tokony hiova fo amin'ny fivavahana amin'ny demonia ho amin'ny fanompoana an'ilay tena 

Andriamanitra. ... Koa aoka ireo, tamin'ny andro ny fitokanana ny fiangonana, na ny andro 

firavoravoana amin'ny maritiora izay relìka dia voatahiry ao aminy, hanorina trano bongo 

manodidina ny tenany indray mandeha ny tempoly sy mankalaza ny fotoana amin'ny fanasana 

ara-pivavahana. Izy ireo no mamono zavatra hatao fanatitra, ary ny biby tsy hihinana 

intsony ho fanatitra ho an'ny devoly, fa ny hampisehoana ny 

voninahitr'Andriamanitra izay, toy ny mpanome ny zavatra rehetra, dia misaotra noho izy efa 

voky. (Gregory I: Taratasy ho Abbot diabeta. Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

Papa Grégoire misolovava ny fampidirana fanao amin'ny mpanompo sampy. Na izany aza, ny Baiboly sy 

ireo manohitra izany karazana fanatitra toy ny demonia (1 Korintianina 10: 20-21). Ankoatra izany, ny 

Baiboly dia mampianatra fa araka ny soron'i Jesosy fa tsy misy ilaina ny sorona biby (Hebreo 10: 1-

10). Ny famelana ny etsy ambony satria 'olo-masina andro izany dia mampiseho ihany koa fa ny 
fanompoan-tsampy sy ny vakoka fa tena demonia fety. 

Maro akanjo ara-Baiboly inappropriately (jereo ny 1 Timoty 2: 9), ary indraindray koa toy ny mpilalao 
ody (izay ny Baiboly condemns- Eksodosy 22: 8) ao amin'ny Halloween. Tsy hoe ara-Baiboly-mety 

fankalazana ary azo antoka fa tsy ny Kristianina tany am-boalohany indray. 

Fetin'ny maty Andron'ny nambara tamin'ny taonjato fahafito, ary avy eo nifindra tany 1 Novambra St sy ny 

hariva eo anatrehan'i nanjary fantatra amin'ny anarana hoe Halloween (Mershman F. Fetin'ny maty 

Andron'ny. Ny Rakipahalalana Katolika. Vol. 1. Nihil Obstat. Martsa 1, 1907 ). 

31 Oktobra dia daty ny fahiny Druids Hoy izy: 

Ny Druids, sy ny filaminana ny mpisorona fahiny Gaul sy Grande-Bretagne, nino fa amin'ny 
Halloween, matoatoa, fanahy, fairies, mpamosavy, ary elves nivoaka hanisy ratsy olona. ... From 



ireo finoana Druid tonga ankehitriny ny fampiasana ny ody, matoatoa, ary ny saka in Halloween 

lanonana ... Ny fomba amam-panao amin'ny fampiasana ravina, voatavo, sy vary tahon haingon-
trano toy ny Halloween avy amin'ny Druids. Tany am-boalohany ihany koa ny firenena Eoropa 

nanana fety mitovy amin'ny Druid fialan-tsasatra ... Amin'ny 700s, ny Eglizy Katolika atao hoe 

Novambra 1 toy ny Fetin'ny maty Andron'ny. Ny mpanompo sampy taloha fomba amam-

panao sy ny andro firavoravoana kristianina no mitambatra ho any amin'ny Halloween 
fety. (Halloween. World Book Encyclopedia, vol 9. Chicago, 1966: 25-26) 

Mety ho mahaliana ny mandinika ny zavatra mpanoratra katolika nanoratra hoe: 

Nahoana no ny papa hametraka ny katolika fankalazana ny maty eo an-tampon'ny ny 

paiana 'fankalazana ny maty? Satria ny fety Katolika any fitohizan'ny ary hanatanteraka 

ny hevitry ny mpanompo sampy ireo. (Killian Brian. Halloween, toy ny fararano fankalazana, 

fampahatsiahivana ny anarany masina. Katolika International News Online. 10/31/06) 

Izy io dia zava-misy fa maro mifandray amin'ny Fiangonan'i Roma hatsaran'ny mirehareha ny mpanompo 

sampy sy ny fifandraisana noho ny finoany. Izany dia ny Baiboly izy, ary ny rehetra, dia tokony hijery ny 

ho loharanom-fotopampianarana (jereo 2 Timoty 3:16) Ary manameloka mampiasa mpanompo sampy 

ampy fivavahana (Deoteronomia 12: 29-32; Jeremia 10: 2-6; 1 Korintiana 10:21; 2 Korintianina 6: 14-
18). 

Krismasy 

Na oviana na oviana ny Baiboly manambara ny fankalazana ny andro nahaterahana, anisan'izany ny an'i 

Jesosy. Ny Fiangonana tany am-boalohany Roma Tsy nankalaza ny Krismasy na hafa fitsingerenan'ny 

andro nahaterahany. Birthday fankalazana mbola voaheloka tamin'ny faramparan'ny taonjato 3 RD amin'ny 

Arnobius (Manohitra ny jentilisa, Boky I, Chapter 64). 

Ankoatra izany, nampitandrina i Tertullien fa handray anjara amin'ny fankalazana ny ririnina sady 

nasiany fesitona sy ny fanomezana manome nanao mijery ny mpanompo sampy iray andriamanitra. Nisy 

ohatra iray fantatra amin'ny anarana hoe fankalazana ny Satiornaly izay nankalazaina tamin'ny jentilisa 

tamin'ny faramparan'ny Desambra. 

Ny nilaza "rain'ny teolojia latinina," Tertullien nanameloka fankalazana ririnina, toy ny Satiornaly (avy 

amin'ny mpanompo sampy natao andriamanitra atao hoe be dia be), izay morphed an Krismasy araka izay 
nanoratra hoe: 

Ny Minervalia Minerva be dia toy ny, toy ny Satiornaly Saturne ny; Saturne ny, izay tsy maintsy 

voatery hankalazaina andevo na dia ny kely amin'ny fotoana ny Satiornaly. New-taona ny 

fanomezana toy izany koa dia tsy maintsy ho tratra amin'ny, ary ny Septimontium foana; ary ny 

fanomezana ny Midwinter sy ny andro firavoravoana manarakaraka ireo dia tsy maintsy Ry 

Kinsmanship exacted; ny sekoly dia tsy maintsy Voaolana amin'ny voninkazo; ny flamens 

vadin'ny sy ny fanatitra aediles; ny sekoly dia omem-boninahitra eo amin'ny andro voatendry-

masina. Ny toerana atao toy izany koa amin'ny fankalazana ny tsingerintaona nahaterahan'ny 

sampy; avonavon'ny rehetra ny devoly no falehan'ny. Iza no mihevitra fa izany zavatra izany no 

mendrika ho any amin'ny tompony kristianina, raha tsy izay no mihevitra azy toy izany koa mety 

ho olona iray izay tsy tena mahay? (Tertullien. Ny fanompoan-tsampy, Toko X) 

Manodidina ny andron'i Tertullien, ny eveka romanina Zephyrinus (199-217) sy Callistus (217-222) 

Nalaza ny marimaritra iraisana sy ny kolikoly (ary izany dia nanamafy ny toy izany Katolika Romana 



olo-masina toa an'i Hippolyte (Hippolyte. Refutation ny Fivadiham-pinoana rehetra, Book IX, Toko VI) 

ary navela ny olona ao amin'ny fiangonana izay nanaiky lembenana tamin'ny fanompoan-tsampy, sns 

Ny Satiornaly Romanina sy ny Persianina Mithraism tena no fanamboarana iray mihitsy aza talohan'izay 

fivavahana mpanompo sampy - dia ny zava-miafina ny fivavahana babylonianina fahiny.Ny 
Babylonianina fahiny nankalaza ny teraka indray an'i Nimroda ho toy ny zaza vao teraka dia Tamoza 

amin'ny alalan'ny Evergreen manompo ny hazo. Ny Baiboly momba ny fivavahana fa ratsy ny hazo 

Evergreen (Deoteronomia 12: 2-3; Jeremia 3:13; 10: 2-6). 

Nankalaza ny Babylonianina koa ny fahaterahana indray ny masoandro mandritra ny vanim-potoana ny 

fankalazana ny fiverenan'ny masoandro amin'ny ririnina. Faha 25 Desambra tamin'ny farany voafidy ho ny 

daty ny andro nahaterahan'i Jesosy, satria ny Satiornaly sy ny andriamanitra masoandro hafa fivavahana 
tamin'izany andro izany ny taona: 

Tamin'ny 354 AD, Evekan'i Roma Liberius nandidy ny vahoaka hankalaza ny 25 Desambra 
angamba izy satria nifidy io daty io ny vahoakan 'i Roma efa nahita izany ho toy ny andro 

firavoravoana amin'ny Saturne, mankalaza ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i ny 

masoandro. (Sechrist EH. Krismasy. World Book Encyclopedia, Boky Faha-3. Field Enterprises 

Fanabeazana Corporation, Chicago, 1966, p. 408-417) 

Helios Mithras dia Andriamanitra iray ihany ... dia foana Alahady masina ho fanomezam-

boninahitra an'i Mithra, ary ny fahenina ambin'ny folo tamin'ny isam-bolana dia masina ho azy ho 

mpanelanelana. Ny 25 Desambra dia ho nahita andro fahatsiarovana ny nahaterahany, ny 

natalis invicti, ny fahaterahana indray ny ririnina-masoandro, unconquered ny toetrandro 

maina sy mafana ny vanim-potoana. (Arendzen J. Mithraism. Ny Rakipahalalana Katolika, 

Boky X. Nihil Obstat, 1 Oktobra 1911) 

Emperora Constantin efa ny mpanara-dia ny andriamanitra masoandro Mithras, izay heverina ho ny 
unconquered masoandro ary ny tompon-tany avy amin'ny vatolampy amin'ny tany ambanin'ny lava-

bato. Angamba noho izany, ny reniny Helena hanapa-kevitra ny mino ny angano fa i Jesosy no teraka tao 

anaty lava-bato ambanin'ny tany be vato. 

Roma ankehitriny dia mampianatra izany (ary izany mpanoratra dia nahita fa 'nahabe' nampiseho 

imbetsaka ao Vatican City), fa amin'ny taonjato fahatelo ny iray amin'ireo mpanohana, Commodianus, ka 

nanameloka ny maha-Andriamanitra ny vatolampy: 

Ny unconquered no efa teraka avy tamin'ny vatolampy, raha dia heverina ho toy ny 

andriamanitra. Ary lazao aminay, avy eo, amin'ny lafiny iray, izay ny voalohany amin'izy roa 

lahy ireto. Ny vatolampy dia naharesy izao andriamanitra: dia ny mpamorona ny vatolampy tsy 

maintsy mitady. Ankoatra izany, ianao koa mbola sarina azy toy ny mpangalatra; na, raha dia 

andriamanitra, fa tsy ho velona tokoa fa ny halatra. Marina tokoa izy ny tany, ary ny monstrous 

toetra. Dia nitodika olona hafa ny omby eo an-lava-bato; toy ny nataon'i Cacus, izay zanak'i 

Vulcan. (Commodianus. On fifehezana Christian) 

I Jesosy tsy teraka avy tamin'ny vatolampy, nefa izay ampahany ny fomba ny fahaterahana izao 

aseho. Izany ihany koa tsy marina ny mampianatra fa teraka tamin'ny 25 Desambra faha. Ny manam-

pahaizana manaiky fa mpiandry ondry tsy mba lasa nivoaka niaraka tamin'ny andian'ondriny tany an-

tsaha (toy ny Baiboly ao amin'ny Lioka 2: 8) toy ny tara toy ny faha 25 Desambra ary ny ara-Baiboly-
voalaza (Lioka 2: 1-5) "fanisam-bahoaka dia hanana efa azo atao amin'ny ririnina "(Krismasy. ny 

Rakipahalalana Katolika, 1908). 



Maro ny fanao sy ny fombafomba mifandray amin'ny Krismasy avy amin'ny fanompoan-tsampy toy ny 

tena manam-pahaizana dia hiaiky. Tsy apostolin'i Jesosy na ny Kristianina tamin'ny taonjato voalohany 
hitan'ny Krismasy. 

indray anaty baoritra Mpanompo Sampy fety 

Raha ny Baiboly tsy mandrara fety tsy ara-pivavahana (toy ny andro fankalazana ny fahaleovantena 

mahonon-tena), ny Kristianina tany am-boalohany dia tsy mivavaka amin'ny maty olo-masina, na 

hitandrina ny zavatra toy Saint rehetra ny andro na Krismasy. Maro ny mpanompo sampy niova indrindra 
andriamanitra no tsy ho ny "andriamanitry ny zavatra 'mba ho antsoina hoe' olo-masina ny zavatra iray. ' 

Ny sasany amin'ireo mpanompo sampy fanao mety ho niova, fa ny repackaged demonia fety mbola tsy 
kristianina, na dia izy ireo fa i Jesoa sy ny Kristianina tamin'ny taonjato voalohany foana. Maro ny fety fa 

ny olona mitandrina avy fanompoan-tsampy, ary na dia manana fifandraisana amin'ny zava-miafina ny 

fivavahana babylonianina fahiny. Rehefa naniraka Nehemia mba hanampy ny Zanak 'Isiraely, izay nisy 
heriny teo Babylona, dia jereo ny zavatra nataony Nehemia hoe: 

30 I nanadio azy ireo ny zava-drehetra mpanompo sampy. (Nehemia 13:30) 

Ny Testamenta Vaovao dia mampitandrina ny nanaiky lembenana finoana sy "Zava-miafina Babylona 

Lehibe" (Apokalypsy 17: 5). Mariho izay lazain'ny Baiboly dia mampianatra fa ny 

vahoakan'Andriamanitra no tokony hanao ny mba "Babylona Lehibe": 

4 Mialà aminy hianareo, ry oloko, fandrao Ataonao mba ny fahotany, ary fandrao hahazo ny loza 

manjo azy. (Apokalypsy 18: 4) 

Ny Kristianina no tokony handositra ny fakam-panahy sy ny fahotana (1 Korintiana 6:18; 2 Timoty 2:22), 

fa tsy hanaiky izany na mampirisika azy. Tsy tokony mitambatra fanaon'ny mpanompo sampy eo amin'ny 

fanompoana an'ilay tena Andriamanitra (1 Korintianina 10: 19-21; 2 Korintianina 6: 14-18), na dia 

fomban-drazana (Matio 15: 3-9). 

11. Ny Andro Masina na ny Lainga? 

Andro izay dia tokony hotehirizina 'ny mahatoky? 

Mihoatra ny 1600 taona lasa izay, ny Andro Masina dia nanameloka ny anti-Semite, Jean Chrysostome, 

izay heverina ankehitriny ho Katolika sy Ortodoksa olo-masina. Taona maro lasa izay, ny 

Protestanta gazety Kristianisma Ankehitriny raha ny marina antsoina hoe Jean Chrysostome ny 

"fiangonana voalohany mpitory lehibe indrindra" (Jean Chrysostome Fiangonana Voalohany mpitory 

lehibe indrindra. Kristianisma ankehitriny, August 8, 2008). 

Jean Chrysostome nitory ampahibemaso hanohitra ny Fahalavoana andro masina tamin'ny 387 AD, satria 

ny sasany izay nihambo Kristy dia nitandrina azy. Tononiny ao ny andro firavoravoana trompetra, Andro 

Fanavotana ( 'fifadian-kanina eo am-baravarana ...'), ary ny fetin'ny Tabernakla; 

Ny fety ny malemy fanahy sy ny fadiranovana Jiosy dia ela ny diabe eo amintsika ny iray araka 

ny hafa sy haingana nifandimby: ny andro firavoravoana trompetra, ny fetin'ny Tabernakla, ny 

fifadian-kanina. Maro ny ao amin'ny laharana izay milaza fa mihevitra toa antsika. Anefa ny 

sasany amin'ireo handeha hijery ny fety sy ny hafa dia hiaraka ny Jiosy amin 'ny fitandremana ny 

andro firavoravoanareo, ary mijery ny fifadian-kanina. Te handroaka mandainga ity fomba 

amam-panao avy any amin'ny Fiangonana amin'izao fotoana izao ... Raha toa ny Jiosy lanonana 



dia mendri-kaja sy lehibe, ny antsika dia lainga ... ve Andriamanitra mankahala ny fety sy 

Ahoana no Ataonao mba azy ireo? Tsy hoe izao na izao andro firavoravoana, kanefa ny rehetra 

dia azy ireo. 

Ny ratsy fanahy sy ny maloto fifadian-kanina amin'ny Jiosy izao am-baravarana Izy. Nihevitra fa 

andro fifadian-kanina, dia aza gaga fa efa niantsoako azy hoe maloto ... Fa ankehitriny fa ny 
devoly fiantsoana ny vadinareo ho amin'ny andro firavoravoana ny trompetra sy ireo kosa dia 

mihodina ho vonona hihaino izany antso, tsy nosakanany. Ianao aoka hamandrika tena amin'ny 

fiampangana ny haratsiam-panahy, dia aoka ho notaritaritina eny an fomba maoty. (Jean 

Chrysostome. Toriteny II hamely ny Jody I: 1; III: 4. Notorina tany Antiokia, Syria tamin'ny 

Alahady, Septambra 5, 387 taorian'i JK) 

Zava-dehibe ny mahatakatra fa Jean Chrysostome tsy maintsy ho tonga saina fa ny fiangonana tamin'ny 

taonjato faharoa ao amin'ny faritra nitandrina ny Paska tamin'izany andro izany ny Jiosy nataony, ary ny 

Fiangonana Katolika dia mbola nitandrina Pentekosta. Araka izany, amin'ny alalan'ny fitoriana izay 

nataony, Jean Chrysostome nitory manohitra ny fiangonana ho toy ny Romanina sy ny Katolika 
Ortodoksa milaza foana na Paska sy ny Pentekosta-tahaka na ireo fety ho anisan'ny "izy rehetra miaraka." 

Ankoatra izany, raha ny marina Jean Chrysostome dia nanoratra indray mandeha izay manohana ny 
"fetin'ny Jiosy" nantsoina hoe Pentekosta (Chrysostome J. Ny homilies ny S. Jean Chrysostome, 

Arsevekan'i Constantinople: amin'ny Asan'ny Apostoly). Noho izany, dia niaiky fa taorian'ny 

nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ny mpino nila ho nanatrika ny zava-dia noheverina ho "andro 
firavoravoana Jiosy." 

Raha Andriamanitra no nanohitra rehetra izany andro izany, nahoana no ny apostoly efa nitandrina azy 

ireo? Ny antony dia mazava fa izy ireo manaraka ny ohatra navelan'i Jesosy, ary tsy nanana antony 

tokony hino fa izy ireo sao levona. 

Araka ny voalaza teo aloha, ny Testamenta Vaovao dia miantso iray amin'ireo antsoina hoe "Jiosy" andro 
masina "lehibe." Mariho izao manaraka izao avy amin'ny fandikan-teny Katolika: 

37 Ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro lanonan'ny Jesosy nijanona, 

dia niantso (Jaona 7:37, James New Testament). 

Ka iza no marina? 

Ireo izay manaraka an'i Jesosy fanao na ireo izay manameloka azy ireo? 

Tadidio fa Jean Chrysostome, amin'ity tranga ity, somary Marina ny hoe: 

"Raha ny Jiosy lanonana dia mendri-kaja sy lehibe, ny antsika dia lainga." 

Koa izay andro tokony hankalazaina? Izay manana "andro lehibe", araka ny Baiboly? 

Iza androny dia lainga? 

Jean Chrysostome nanohana andro miaraka amin'ny mpanompo sampy fifandraisana toy ny Krismasy sy 

ny Paka. Ny lojika ny Krismasy ny 25 Desambra dia mazava tsara ihany koa ny ratsy ka mifototra 

amin'ny lainga sy fanazavana diso (Addis WE, Arnold T. A Katolika Dictionary: Mirakitra ny sasany 

noho ny Doctrine, Fananarana, fombafomba lanonana, Synedriona sy Filaharana ara-pivavahana ao 

amin'ny Fiangonana Katolika . Benziger Ry rahalahy, 1893, p. 178). 



Tokony ho hita miharihary fa ny andro dia tsy lainga, fa i Jean Chrysostome (sy ireo fiangonana izay 

nanaraka izany andro izany dia nampiely) dia mazava tsara lainga. Na dia ny olo-masina katolika Thomas 
d'A nanoratra fa ny Sabata sy ny ankapobeny ny Baiboly rehetra Andro Masina nanana  

izany hoe ho an'ny Kristianina (The Summa Theologica an'i Md Thomas d'A.). 

Mahaliana ny Rakipahalalana Katolika ahitana ny tatitra, "ny Paulicians matetika no voalaza ho toy ny 

fahaveloman'ny maraina koa Izy ka madio Kristianina (Fortescue A. Paulicians). Ny taonjato faha-11 Greco-

Romana dia nanoratra fa ny Paulicians "maneho ny fanompoana an'Andriamanitra ho toy ny sampy 

fivavahana. Toy ny hoe isika, izay manaja ny mariky ny lakroa sy ny masina sary, dia mbola mirotsaka 
hanompo devoly "(Conybeare FC Addend IX III in: Ny Key ny fahamarinana: Ny Boky Torolàlan'ny ny 

Paulician Fiangonan'i Armenia. Clarendon Press, Oxford, 1898, p. 149). 

Ny fahatsapana fa maro izay nihambo Kristy nety nahita demonia fety dia tsy vaovao sy efa nanameloka 

ny sasany nandritra ny taonjato maro. 

Hadita sy / na ny Baiboly? 

Vitsy ny olona eto an-tany na dia miezaka mitandrina ny Andro Masina. Indrindra izay milaza ho manana 

ny fivavahany izy ireo niaraka tamin'ny Baiboly hitandremana andro. 

Sasany, mba tsy ara-pivavahana tsy ara-baiboly fety noho ny fanerena avy amin'ny olona ao amin'ny 

fianakaviana. Ny sasany dia tsy mitandrina ny Andro Masina ara-baiboly, noho ny fanerena avy amin'ny 
fiaraha-monina ireo sy / na ny mpampiasa. 

Nampitandrina i Jesosy fa ireo izay nanaraka Azy dia tokony hanantena ny manana olana miaraka 
amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana (Matio 10:36) sy izao tontolo izao. Tsy lazao aminy handika 

amin'ny izao tontolo izao izay mankahala ny tena mpanara-(Jaona 15: 18-19), fa mba miezaka ho lavorary 

(Matio 5:48). 

Ny Interconfessionelle dia mampianatra izao manaraka izao momba ny vahoakany: 

3 Tsy mampandefitra amin'ny ratsy, ary izy ireo ihany no mandeha amin'ny atorony. (Salamo 119: 
3) 

Vonona ve ianao ny marimaritra iraisana amin'ny ratsy? Ataon'i Satana mba hijery tsara ny 

ota (Genesisy 3: 1-6), ary miseho ho toy ny "anjelin'ny mazava" (2 Korintiana 11: 14-15). Ve ianao 

hitandrina ny fety na dia toa tsara ho anao? 

Ny grika sy romanina mazàna finoana ny mandinika fa ny fankalazana ny fety dia mifototra amin'ny 

lovantsofina, fa matetika ireo lovantsofina nanomboka tamin'ny fanompoan-tsampy. Koa satria maro ny 

lasa (sy ny ankehitriny) ireo mpitarika ao amin'ny finoana nanohana fomba amam-panao izany, maro no 
fihetsika toy ny hoe izy ireo ankasitrahan'Andriamanitra. 

Raha fomba amam-panao izay mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsara (jereo ny 1 Korintiana 

11: 2; 2 Tesaloniana 2:15), izay mifanohitra amin'ny Baiboly, mba tsy hitoerany ela. Mariho ny 
Testamenta Vaovao manao hoe mazava: 

8 Tandremo fandrao misy hamitaka anareo amin'ny alalan'ny filozofia sy ny famitahana foana, 
araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, fa tsy 

araka an'i Kristy. (Kolosianina 2: 8) 



3 Ary izy namaly ka nanao taminy hoe: "Nahoana ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra 

noho ny fampianarana voatolotra anareo? ... 7 Ry mpihatsaravelatsihy! Marina ny 
naminanian'Isaia momba anao, hoe: 

8 "Ity firenena ity manatona Ahy amin'ny vavany sy manaja Ahy amin'ny molony, Fa ny fony 
kosa lavitra Ahy. 9 Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, raha mampianatra ny didin'olombelona ho 

fampianarana ny olona. '" (Matio 15: 3 , 7-9) 

Ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa maro no nanaiky ny fomban-drazana mba tsy ary Mampirisika 
fibebahana avy ireo indray mandeha tonga saina izy ireo izao: 

19 Jehovah ô, ry heriko sy fiarovana mafy ho ahy, ahy ary fandosirako amin'ny andro fahoriana ô! 
Ny firenena manatona anao amin'ny faran'ny tany ka hanao hoe: "tokoa no nolovan'ny razanay, 

lainga, tsy misy ilana azy sy ny zavatra mahasoa." (Jeremia 16:19) 

Milaza ny Baiboly fa ara-pivavahana avy any ivelany fandinihana ireo demonia: 

16 Nampahasaro-piaro Azy tamin'ny andriamani-kafa; Tamin'ny zava-betaveta dia nampahatezitra 
an'i Jehovah. 17 Namono zavatra ho fanatitra ho an'ny demonia, fa tsy ho an'Andriamanitra, Dia 

andriamanitra tsy fantany, andriamanitra vaovao To, vao tonga razanareo tsy 

natahotra. (Deoteronomia 32: 16-17) 

Mariho fanamarinana izany foto-kevitra avy any amin'ny faramparan'ny Katolika Romana Cardinal 

frantsay Jean-Guenole-Marie Daniélou: 

Izao tontolo izao ny mpanompo sampy sy ny Fiangonana Kristianina dia tsy mifanaraka 

tanteraka; Tsy misy afaka niara-manompo an'Andriamanitra sy ny sampy. (Daniélou J. Ny 

Fiandohana Latina Kristianina. Nandika David Smith sy John Austin Baker. Westminster Press, 
1977, p. 440) 

Marina tokoa fa ny mpanompo sampy sy ny Kristianina izao tontolo izao ny Fiangonana dia tsy 

mifanaraka tanteraka; Tsy misy afaka niara-manompo an'Andriamanitra sy ny sampy. 

Na izany aza, maro, anisan'izany ny ao amin'ny Fiangonany, manao izany amin'izao andro izao, rehefa 

hitany mpanompo sampy fety izay efa farany tamin'ny Kristianina teny sy sasany fiovana ny fomba 
fanao. Hahatakatra fa i Jesoa nanao hoe: "Raha miray amin'ny teniko hianareo, dia ho mpianatro tokoa. 

Ary dia ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo." (Jaona 8: 31-32). Andro 

masina ny hanafaka antsika amin'ny fanompoan-tsampy. 

Diniho fa ny Apôstôly Paoly dia nampitandrina: 

14 Aza mety antonona hiray zioga amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny 

fandikan-dalàna manana? Ary inona no manana fiombonana mazava sy ny maizina? 15 Ary inona 

no mifanaraka no Kristy sy Beliala? Na inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy 

mino? 16 Ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika no 
tempolin'Andriamanitra velona. Araka ny nataon'Andriamanitra hoe: 

"Izaho Honina eo aminy sy handeha eo aminy. Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho 
oloko." 

17 Ary noho izany 

"Mivoaha eo aminy ka misaraha aminy, hoy Jehovah. Aza mikasika izay maloto, Ary 

Izaho dia handray anareo." 



18 'Izaho ho Rainareo ho anareo, ary ianareo ho zanako-lahy sy ny zanakao-vavy, hoy Jehovah 

Tsitoha. (2 Korintianina 6: 14-18) 

Mariho Andriamanitra ho Rainareo ho an 'ireo izay tsy ho anisan'ny fanao mpanompo sampy. Tsy ny Ray 

ho an 'ireo izay hanaiky azy ireo ho anisan'ny fanompoam-pivavahana. 

Na dia misy zavatra toy ny manana fomba fanao izay nanana ny mpanompo sampy mampifaly 

an'Andriamanitra, dia mamitaka ny tenany: 

32 Hianao manao hoe: "Tsy te-ho tahaka ny firenena, toy ny olona eo amin'izao tontolo izao, izay 

manompo vato aman-kazo." Fa izay anananao ao an-tsaina dia tsy hitranga. (Ezekiela 20:32, 

DIEM) 

26 Ny mpisorona hanao herisetra ny lalàko no dia mandoto ny zavatra masina; tsy manavaka ny 

masina sy ny tsy; dia mampianatra fa tsy misy maha samy hafa ny maloto sy ny madio; ary 
ataovy mikimpy ny masony ho amin'ny fitandremana ny ny Sabatako, mba tsiratsiraina ao aminy 

Aho. (Ezekiela 22:26, DIEM) 

Andriamanitra milaza fa mahatonga ny fahasamihafana. Fa tsy ankasitrahana Azy io, anisan'izany ny 

mpanompo sampy fanao dia hitondra ny fahatezerany (Ezekiela 30:13)! Miaro nofo fanao tontolo izao dia 

demonia (jereo ny Jakoba 3: 13-15). 

Ny Andro Masina na inona? 

Resahin'ny Baiboly ny fotoam-pivavahana voatendrin'i ho 'fivoriana masina "(oh: Nomery 28:26; 29:12), 
na' fety masina" (jereo Isaia 30:29). 

Imbetsaka ny Baiboly no manameloka fankalazana mpanompo sampy toy ny ratsy sy ny demonia (1 

Korintianina 10: 20-21; 1 Timoty 4: 1). Hoy ny Baiboly ny tsy mitambatra fankalazana tsy ara-baiboly ho 

ao an-fanompoana an'Andriamanitra (Deoteronomia 32; Jeremia 10; 1 Korintianina 10: 20-21). 

Na izany aza maro no nanapa-kevitra ny hitandrina ny fanompoam-pivavahana fa ny Baiboly tetiandro 

Tsy manohana. Mampiasa fomba fanao izay ny Apôstôly Jaona Ampifandraisin'ny amin'ny antikristy (1 

Jaona 2: 18-19). 

Ny fety tsy ara-baiboly dia nasandratry ny demonia, ary nanampy alim-ny drafitr'Andriamanitra ho 

an'arivony tapitrisa ny mandrakizay. 

Hoy i Jesosy Andriamanitra naniry ny hivavahana amin'ny fahamarinana: 

24 Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny 

fahamarinana. (Jaona 4:24, NJB) 

Repackaged demonia fety tsy manaja ny tena Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ianao hatoky Azy sy 

manao zavatra ny lalana, tsy anareo (Ohabolana 3: 5-6). 

Ny Andro Masina fanampiana ara-baiboly sary ny drafitry ny famonjena. Manomboka amin'ny soron'i 

Jesosy tamin'ny Paska, mba miezaka ny hiaina 'tsy misy masirasira' velona, ho amin'ny fiantsoana ny 

voaloham-bokatra amin'ny vanim-potoana io (Pentekosta), ny trompetra ao amin'ny Apokalypsy sy ny 

fitsanganana amin'ny maty, ho any amin'ny fampahatsiahivana Satana anjara asany eo amin'ny ny 
fahotantsika sy Sorompanavotan'i Kristy fanatitra, ary ny dia mifanitsy ny arivo taona fanjakan 

'Andriamanitra eto an-tany (fetin'ny Tabernakla), amin'ny fanatanterahana izay Andriamanitra dia 



hanolotra famonjena rehetra (Last Great Day), ampahany amin'ny drafitr'Andriamanitra dia nambara ary 

nanao kokoa azo tsapain-tanana ny Kristianina. 

Milaza ny Baiboly ny Kristianina mba manahaka ny Apôstôly Paoly raha Nanahaka an'i Jesosy (1 

Korintiana 11: 1). 

Jesosy nitandrina ny Baiboly Andro Masina (Lioka 2: 41-42; 22: 7-19; Jaona 7: 10-38; 13). Tokony tsy 

hanaraka ny ohatra nasehony araka izay nampianatra (Jaona 13: 12-15)? 

Ny Apôstôly Paoly dia nitandrina ny Baiboly Andro Masina (Asa 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 

17-18; 1 Korintianina 5: 7-8; 16: 8). I Paoly dia nampitandrina ireo izay te hanimba azy ireo amin'ny 

demonia fanao (1 Korintianina 10: 19-21). Ireo olona izay mihambo ho manaraka ny Andriamanitry ny 

Baiboly dia tokony ho voadio amin'ny fanompoan-tsampy (jereo Nehemia 13:30; 2 Petera 1: 9). 

Ny Apôstôly Jaona nitandrina ny Baiboly Andro Masina, fa nampitandrina ny olona milaza ho Kristianina 
no tsy manaraka ny fanao: 

18 Rankizy, izao no ora farany; ary araka izay efa renareo fa ho avy ny antikristy, na dia 

ankehitriny aza maro no antikristy efa tonga, izay no ahafantarantsika fa izao no ora farany. 19Dia 

nivoaka avy tany aminay, nefa tsy mba namantsika izy; fa raha efa amintsika, faha-ey ho nitoetra 

tamintsika ihany; fa efa niala izy mba haseho, mba tsy ho azy ireo isika. (1 Jaona 2: 18-19) 

Tokony hitandrina ny Kristianina ny Baiboly ihany Andro Masina amin'ny maha-apostoly, tahaka John 

foana? Jaona dia nanoratra fa ireo izay mihambo ho Kristianina izay tsy manaraka ny fanao dia miasa toy 

ny antikristy. 

Raha ny Andro Masina sy ny fety, izay no tokony hihaino? Ny teny hoe 'Andriamanitra na ny fomban-

drazana ny olona? Na dia mety ho tsy misy toerana ho an'ny fomban-drazana, tsy misy fomba amam-

panao dia tokony hanaiky izay any mifanohitra amin'ny ny tenin 'Andriamanitra. 

Koa satria ny tenin 'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana (2 Timoty 3:16), angamba tokony 
hianatra avy Petera sy ny apostoly hafa:' valin ny mpitondra fivavahana tamin'ny androny: 

29 no tokony hankatò an'Andriamanitra fa tsy olona. (Asan'ny Apostoly 5:29) 

Vonona ve ianao hanaraka ny ohatr'i Jesosy sy ny apostoly, ka tandremo ny Andro Masina ny lalana, ary 

tsy mamela ny fomban-drazana ny filankevitra olona hisakana anao? 

Mihaino ve ianao ho an'ireo izay "mitory ho fivoriana masina" (Levitikosy 23: 8,21,24,27,35,36), izay ny 

fety ara-baiboly (Levitikosy 23:37)? 

Hoy i Jesosy: 

21 Ny rahalahiko dia ireto izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatò azy. (Lioka 8:21) 

Tokoa ve ianao iray amin'ireo rahalahin'i Jesosy? Ny Kristianina dia tokony ho (Romana 8:29). Tokony 

ho voatokana araka ny fahamarinana (Jaona 17:19). 

Ianao sy / na ny ankohonanao mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatò azy? Ve ianao mitandrina ny 

Andro Masina na ny fomba amam-panao izay demonically-ara-tsindrimandry? 



"14 Manompoa ny Tompo! 15 Ary raha toa ratsy anao mba hanompo ny Tompo, dia fidio anio izay 

hotompoinareo "tahaka ny mpanompo sampy andriamanitra" izay tompon'ny tany onenanareo. Fa 
raha izaho sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an'i Jehovah "(Josoa 24: 14-15). 

Fidio ny Andro Masina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



andro masina kalandrie 

andro masina *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Paska   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

mofo tsy misy masirasira Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 

                                         Apr 6    Apr 3  -22 

Pentekosta   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

trompetra    Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

Sorompanavotana  Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

Fetin'ny Tabernakla  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  

                                         30    10-16 

ny andro lehibe farany Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Andro Masina rehetra manomboka ny hariva talohan'ny amin'ny filentehan'ny masoandro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mitohy Fiangonana 'Andriamanitra 
 

Ny biraon'ny Etazonia ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra dia hita amin'ny: 1036 W. Grand 

Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra (CCOG) tranonkala 
 

CCOG.ASIA Ity tranonkala ity dia manana mifantoka amin'ny Asia ary manana lahatsoratra isan-
karazany amin'ny fiteny maro any Azia, ary koa ny zavatra sasany amin'ny teny anglisy. 

CCOG.IN Ity takelaka ity dia lasibatra manoloana ny an'ny Indiana lova. Misy amin'ny teny Anglisy 

fitaovana isan-karazany teny sy ny fiteny Indiana. 
CCOG.EU Ity takelaka ity dia lasibatra an'i Eoropa. Tsy manana fitaovana amin'ny fiteny eoropeanina 

maro. 

CCOG.NZ Ity takelaka ity dia lasibatry mankany New Zealand sy ny hafa miaraka amin'ny Britanika-
nidina fototra. 

CCOG.ORG Izany no tena Mitohy ho vohikala 'ny fiangonan' Andriamanitra. Ary ny olona rehetra 

manompo kontinanta. Misy lahatsoratra, rohy, sy ny horonan-tsary, ao anatin'izany isan-kerinandro sy ny 

Andro Masina lahateny. 
CCOGAFRICA.ORG Ity takelaka ity dia lasibatra manoloana ireo any Afrika. 

CCOGCANADA.CA Ity takelaka ity dia lasibatra manoloana izay any Kanada. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Izany no teny espaniola vohikala ho an'ny Mitohy ho 
fiangonan 'Andriamanitra. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Izany no Filipina vohikala miaraka amin'ny fanazavana amin'ny 

teny Anglisy sy Tagalog. 
 

vohikala vaovao sy ny tantara 
 

COGWRITER.COM Ity tranonkala dia fanambarana lehibe sy manana fitaovana vaovao, foto-pinoana, 
ara-tantara lahatsoratra, horonan-tsary, ary ny faminaniana vaovao farany. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Izany no mora ny mitadidy tranonkala amin'ny lahatsoratra sy ny 

vaovao mikasika ny tantaran'ny fiangonana. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Izany no onjam-peo an-tserasera izay mandrakotra vohikala vaovao sy 
ny foto-kevitra ara-baiboly. 
 

YouTube Video fantsona ho an'ny toriteny & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy fantsona. CCOG sermonette horonan-tsary. 

CCOGAfrica fantsona.  CCOG hafatra amin'ny fiteny Afrikana. 

CDLIDDSermones fantsona. CCOG hafatra ao amin'ny teny Espaniola. 
ContinuingCOG fantsona. CCOG Video toriteny. 

 

 

 

 

 



Ny Andro Masina na ny demonia Fety ve Isika? 

 Rehefa mieritreritra ny fialan-tsasatra, inona no tonga ao an-tsaina? Araka ny hevitrao momba ny 

Evergreen hazo, nasiany fesitona, bitro, atody, mafana-mofo hazo fijaliana, ary ny mpamosavy 'akanjo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefa tsy nisy marika ireo no tohanan'ny ao amin'ny Baiboly. Fantatrao ve izay tena ampianarin'ny 

Baiboly? 

Hoy ny apostoly Paoly: 

19 Inona avy eo aho nanao hoe:? Fa ny sampy dia na inona na inona, na inona no aterina 

amin'ny sampy dia na inona na inona? 20 kosa, fa izay zavatra aterin'ny jentilisa ho fanatitra, dia 

ateriny amin'ny demonia, fa tsy amin'Andriamanitra, ka tsy tiako ho mpiombona anao amin'ny 

demonia. 21 Tsy afaka ny hisotro amin'ny kapoaky ny Tompo sy ny kapoaky ny demonia; ianao 

tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny Tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. 22 Sa no 

nampahatezitra an'i Jehovah,-piaro? Moa ve isika Mahery noho Izy? (1 Korintianina 10: 19-22) 

 

Tokony Hitandrina Andro Masina ny fety na ny demonia? 

 


