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Nahoana no tsy afaka mamaha ny olana mahazo ny olombelona? 
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1. Moa ve ny olombelona manana ny vahaolana? 

Izao tontolo izao Miatrika olana maro. 

Maro ny olona no noana. Maro ny olona ampahorina. Maro ireo olona miatrika fahantrana. Firenena 
maro no ao lehibe trosa. Ankizy, anisan'izany ny ao am-bohoka ireo, hiatrika fanararaotana.Zava-
mahadomelina-mahatohitra aretina mahakasika dokotera maro. Major tanàna indostrialy manana 
rivotra voaloto loatra ny ho salama. Mpanao politika maro mandrahona ady.Mpampihorohoro 
fanafihana nitranga foana. 

Afaka mpitondra hamaha ny olana atrehin'ny olombelona? 

Maro no mihevitra toy izany. 

vaovao rehetra izao fandaharam-potoana 

Tamin'ny Septambra 25, 2015, taorian'ny kabary fototra-naoty avy amin'ny Vatican ny Papa François, 
ny 193 firenena ao amin'ny Firenena Mikambana (ONU) nifidy ny fampiharana ny "Fampandrosoana 
maharitra 17 tanjona" ny zavatra tany am-boalohany dia antsoina hoe ny New Universal Agenda. Ireto 
ny Firenena Mikambana ny 17 tanjona: 

Tanjona 1. Ny fahantrana amin'ny endriny rehetra na aiza na aiza 

Tanjona 2. Ny hanoanana, hahatratra fanjariana ara-tsakafo sy sakafo nohatsaraina sy 
mampiroborobo ny fambolena maharitra 

Tanjona 3. Miantoka salama fiainantsika sy hampiroboroboana ny tsara ho an'ny rehetra, 
amin'ny sokajin-taona rehetra 

Tanjona 4. Miantoka manontolo sy ny ara-drariny tsara ny fanabeazana sy ny fianarana 
mandritra ny fiainana mampirisika ny fahafahana ho an'ny rehetra 

Tanjona 5. Hanatratra ny fitovian-jo sy hanome hery ny vehivavy sy ny zazavavy 

Tanjona 6. Miantoka fisian'ny sy ny fitantanana maharitra ny rano sy ny fanadiovana ho an'ny 
rehetra 

Tanjona 7. Miantoka fahazoana takatry, azo ianteherana, ary ankehitriny angovo maharitra ho 
an'ny rehetra 

Tanjona 8. hampiroborobo nanohana, manavaka sy maharitra firoboroboana ara-toekarena, 
sy mamokatra asa feno sy asa mendrika ho an'ny rehetra 



Tanjona 9. Manaova tsy voahozongozona foto-drafitrasa, mampirisika ny mampandray anjara 
sy maharitra Foster indostria sy ny zava-baovao 

10. Tanjona Ahena ao anatin'ny tsy fitoviana sy amin'ny firenena 

Tanjona 11. Manaova tanàna sy ny olombelona keliny tafiditra ao, azo antoka, mahay mitraka 
ary maharitra 

12. Tanjona maharitra Miantoka ny fanjifàna sy ny fomba famokarana 

Tanjona 13. Ento asa maika mba hiadiana amin'ny fikorontanan'ny toetrandro sy ny 
fiantraikany 

Tanjona 14. hitahiry sy maharitra mampiasa ny ranomasimbe, ranomasina sy ny harena an-
dranomasina ho an'ny fampandrosoana maharitra 

15. Miaro Tanjona, hamerenana amin'ny laoniny sy hampiroboroboana ny fampiasana 
maharitra ny tontolo iainana an-tany, maharitra mifehy ny ala, ady tany efitra, sy ny 
mandringa ary hanova ny tany simba ka hampijanona zavamananaina very 

Tanjona 16. Mampandroso am-pilaminana sy ny fiaraha-monina manontolo ho an'ny 
fampandrosoana maharitra, dia manome fahafahana hahazo ny rariny ho an'ny rehetra ka 
hanao mahomby, tompon'andraikitra sy mampandray anjara andrim-panjakana amin'ny 
ambaratonga rehetra 

Tanjona 17. Manamafy ny fomba fampiharana sy hahavelom-bolo indray ny fiaraha-miasa 
maneran-tany ho an'ny fampandrosoana maharitra 

Io fandaharam-potoana dia tokony ho tanteraka napetraky 2030 ary antsoina koa hoe ny 2030 Agenda 
ho an'ny fampandrosoana maharitra. Tsy mikendry ny hamahana ny olombelona miatrika aretina 
amin'ny alalan'ny lalàna, fanabeazana, ary ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena sy ny fikambanana 
iraisam-pinoana. Raha maro ny ny tanjona tsara, ny sasany ny fomba sy ny tanjony dia ny ratsy (jereo 
ny Genesisy 3: 4). Izany fandaharam-potoana, koa, dia mifanaraka amin'ny Papa François ny Laudato 
Si encyclical. 

Ny "New Universal Agenda" Azo antsoina hoe "Katolika Vaovao Agenda" ny teny hoe "katolika" dia 
midika hoe "an'izao tontolo izao." Papa François niantso ny fananganan'anaka amin'ny  Vaovao 
Universal Agenda "famantarana lehibe iray ny fanantenana." 

Papa François koa dia nidera ny iraisam-pirenena fifanarahana antsoina hoe COP21 (fomba ofisialy 
mitondra ny lohateny hoe faha-21 Kaoferansan'ireo Mpifanaraka ho any amin'ny Firenena Mikambana 
Framework Fifanarahana tamin'ny Climate Change) tamin'ny Desambra 2015, ka nanoro hevitra ny 
firenena "mba tsara hanaraka ny lalana mialoha, ary miaraka amin'ny tsy mitsaha-mitombo 
fahatsapana firaisan-kina . " 

Na dia tsy misy olona te fofonaina voaloto rivotra, ho noana, ho mahantra, ho voany, sns, dia io 
firaisankina iraisam-pirenena hamaha ny olana atrehin'ny olombelona? 

Ny Track Record ny Firenena Mikambana 



Ny Firenena Mikambana Niforona sy Miorina Mafy eo 24 Oktobra 1945, taorian'ny Ady Lehibe II, mba 
hisorohana ny hafa toy izany ny ady sy ny miezaka mba hampiroboroboana ny fiadanana eo amin'izao 
tontolo izao. Tamin'ny ny nanorenana, ny Firenena Mikambana dia nanana mpikambana 51; misy izao 
193. 

Nisy an-jatony, raha tsy an'arivony, ny ady manerana izao tontolo izao nanomboka tamin'ny Firenena 
Mikambana niforona, fa mbola tsy dia izay azo lazaina ho ny fahatelo Ady Lehibe. 

Misy mihevitra fa ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena tahaka ny Firenena Mikambana milaza ny 
hampiroborobo, miaraka amin'ny karazana firaisam-pinoana sy ny fandaharam-potoana iraisam-
pinoana fa ny Papa François sy ny maro ny mpitondra fivavahana hafa dia miezaka ny hampiroborobo, 
dia hitondra fiadanana sy firoboroboana. 

Na izany aza, ny lalana ho an'ny firaketana ny Firenena Mikambana hanao izany dia tsy 
tsara. Ankoatra ny ady mitam-piadiana ny maro satria ny Firenena Mikambana niforona, an-
tapitrisany maro no noana, mpitsoa-ponenana, ary / na mafy mahantra. 

Nandritra ny folo taona lasa izay, ny Firenena Mikambana napetraka ho fampiharana ny  Taonarivo 
Tanjon'ny Fampandrosoana. Valo "fampandrosoana tanjona," saingy tsy nahomby izany, dia araka ny 
Firenena Mikambana mihitsy. Noho izany, tamin'ny 2015, ny antsoina hoe "Tanjona Fampandrosoana 
Maharitra 17" no nandray. Ny sasany dia be fanantenana. Misy mihevitra azy io ho nofinofy Fantasy. 

Raha ny Utopia mandeha, tamin'ny May 6, 2016, Papa François nilaza fa nanonofy ny maha-
olombelona Eoropa Utopia fa ny fiangonana afaka nanampy ny kaontinanta hahazo. Na izany aza, ny 
Papa ny nofy ho tonga ho nofy ratsy (jereo Apokalypsy 18). 

Mety misy ny sasany ny Fiaraha-miasa sy Fahombiazana, fa ... 

Merriam Webster Ny Dictionary milaza fa Utopia dia "toerana sary an-tsaina izay ny governemanta, 
lalàna, sy fari-piainana no tonga lafatra." 

Milaza ny Baiboly fa olombelona tsy afaka mamaha ny olana amin'ny fotoany avy: 

23 Jehovah ô, fantatro ny lalan'ny olona dia tsy ao anatiny ny tenany; Tsy ao amin'ny olona izay 
mandeha mba hitarika ny diany. (Jeremia 10:23, DIEM nandritra raha tsy misy fanamarihana 
manokana) 

Milaza ny Baiboly fa fiaraha-miasa iraisam-pirenena dia ho levona; 

16 Fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany, 17 Ary ny lalan'ny fiadanana tsy 
fantany. 18 Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. (Romanina 3: 16-
18) 

Na izany aza, maro ny olona no miasa mankany ny fijery ny nofinofy indraindray fiaraha-monina ary 
na dia miezaka ny handray anjara fivavahana. Fa saiky tsy misy vonona ny hanaraka ny lalan 'ny iray 
tena Andriamanitra. 

Tsy hoe tsy hisy fivoarana mankany akory va ny Firenena Mikambana ny na ny Vatikana ny 
tanjona. Hisy ny sasany, ary koa ny vato misakana sasany. 



Raha ny marina, ary angamba taorian'ny ady goavana, ny karazana fifanarahana iraisam-pirenena 
fiadanana ho nanaiky sy noraisina ho mpikambana (Daniela 9:27). Raha izany, maro no mirona lainga 
ny olombelona hino fa ho mitondra ny iray milamina kokoa sy nofinofy fiaraha-monina. 

Maro no ho voan'ny amin'ny iraisam-pirenena toy izany 'nofinofy fandrosoana "(jereo Ezekiela 13:10) 
ary koa amin'ny alalan'ny famantarana sy fahagagana isan-karazany (2 Tesalonianina 2: 9-12).Fa ny 
Baiboly dia milaza fiadanana izany tsy haharitra (Daniela 9:27, 11: 31-44), na dia eo aza ireo mpitarika 
izay mety milaza (1 Tesalonianina 5: 3; Isaia 59: 8). 

Raha olombelona dia tsy afaka ny tena tokoa nitondra momba ny Utopia, dia misy karazana Utopia 
azo atao? 

Eny. 

2. Inona no Filazantsara no hafatra notorin'i Jesosy? 
Milaza ny Baiboly fa ny nofinofy fiaraha-monina, nantsoina hoe ny fanjakan'Andriamanitra, Hisolo ny 
fitondram-panjakana (Daniela 2:44; Apokalypsy 11:15, 19: 1-21). 
Hoy i Jesosy rehefa nanomboka ny fanompoany, dia nanomboka tamin'ny nitory momba 

ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra. Ity no Mark nitatitra: 
14 Ary rehefa Jaona nataony tao an-tranomaizina, dia nankany Galilia Jesosy nitory ny 

filazantsaran'ny fanjakana 'Andriamanitra, 15 ka nanao hoe: "Ny fotoana dia tanteraka, ary ny 
fanjakan' Andriamanitra dia akaiky. Mibebaha ianareo, ka minoa ny filazantsara" (Marka 1: 14-
15). 

Ny teny hoe filazantsara, dia avy amin'ny teny grika adika ho euangelion, ary midika hoe "tsara hafatra", 
na "vaovao tsara." Ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny teny hoe "fanjakana," mifandray amin'ny 
fanjakan'Andriamanitra, dia voalaza eo ho eo 149 heny ao amin'ny DIEM ary ny 151 ao 

amin'ny Version Bible. Izany dia avy amin'ny teny grika adika ho basileia izay midika ny fitsipika na ny 

faritra ny fianakavian'ny mpanjaka. 
Human fanjakana, ary koa ny fanjakan'Andriamanitra, manana mpanjaka (Apokalypsy 17:14), dia 
manarona ny faritra (Apokalypsy 11:15), izy ireo fitsipika (Isaia 2: 3-4; 30: 9), ary izy ireo lohahevitra 
(Lioka 13:29). 
Ity no voalohany fampianarana bahoaka avy Jesosy fa ny Matio dia mirakitra: 

23 Ary Jesosy nandeha eran'i Galilia ka nampianatra tao amin'ny synagoga sy nitory ny 

filazantsaran'ny fanjakana (Matio 4:23). 
Matio koa dia mirakitra: 

35 Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny synagoga 

sy nitory ny filazantsaran'ny fanjakana (Matio 9:35). 
Ny Testamenta Vaovao dia mampiseho fa i Jesosy no hanjaka mandrakizay: 

33 Ary Izy no hanjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hisy farany 

(Lioka 1:33). 
I Lioka dia nirakitra fa ny tanjona fa nirahina Jesosy dia ny hitory ny Fanjakan'Andriamanitra. Mariho 
ny zavatra Jesoa dia nampianatra hoe: 



43 Ary hoy Izy taminy: "Tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa 

koa, satria noho izany antony izany no nirahina" (Lioka 4:43). 
Efa renareo fa nitory? Moa ve ianao tonga saina fa Jesosy 'fikasan'Andriamanitra momba nalefa dia ny 

hitory ny Fanjakan'Andriamanitra? 
Lioka koa dia mirakitra fa Jesosy no handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra; 

10 Ary ny Apostoly, rehefa niverina, nanambara tamin'i Jesosy izay efa nataony. Ary Izy nitondra 

azy ka nandeha nitokana any an-efitra toerana an'ny amin'ny tanàna atao hoe Betsaida. 11Ary ny 

vahoaka, nahalala izany, dia nanaraka Azy; ary Izy nandray azy tsara ka nilaza taminy ny amin'ny 

fanjakan'Andriamanitra (Lioka 9: 10-11). 
Nilaza i Jesosy fa ny Fanjakan'Andriamanitra no tokony ho laharam-pahamehana ambony ho an'ireo izay 
te hanaraka Azy: 

33 Fa katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany (Matio 6:33). 
31 Kanefa katsaho ny fanjakan 'Andriamanitra, ary ireo zavatra rehetra ireo dia hanampy ho 

anareo. 32 Aza matahotra, ry ondry vitsy, fa ny Rainareo ny sitraky ny hanome anareo ny 
fanjakana (Lioka 12: 31-32). 

Ny Kristiana dia tokony hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Manao izany izy ireo amin'ny alalan'ny 

fanaovana izany ny laharam-pahamehana ambony amin'ny fiainana tahaka an'i Kristy dia efa ho velona 

ary miandrandra ny fiverenany sy ny fanjakany. Na izany aza, ny ankamaroan'ireo izay milaza an'i Kristy, 

tsy hoe tsy mitady aloha ny fanjakan'Andriamanitra, dia tsy mahalala akory hoe inona izany. Maro koa 

no mino fa lainga ho anjara amin'ny politika tontolo izao no Andriamanitra andrasan'ny Kristianina. By 

tsy tsaina ny fanjakan'Andriamanitra, tsy miaina izao raha tokony na hahatakatra ny antony maha-olona 
no tena tsininy. 
Jereo koa fa ny fanjakana no homena ho kely ondry (jereo Romana 11: 5). Mitaky fanetren-tena mba ho 

vonona ny ho anisan'ny ondry vitsy ny marina. 
Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mbola napetraka eo amin'ny tany 
Nampianatra i Jesoa fa ny mpanara-dia tokony hivavaka ho an'ny fanjakana ho avy, noho izany dia tsy 
efa handova azy: 

9 Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. 10 Tonga Ilay Fanjakana. Ny 

sitraponao no hatao (Matio 6: 9-10). 
Jesosy naniraka ny mpianany hitory ny fanjakan'Andriamanitra; 

1 Ary Jesosy niantso ny roa ambin'ny folo lahy hankeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana 

hamoaka ny demonia rehetra sy hahasitrana aretina. 2 Ary Izy naniraka ireo handeha hitory ny 
fanjakan'Andriamanitra (Lioka 9: 1-2). 

I Jesoa dia nampianatra fa eo anatrehany ihany tsy ny fanjakana, ny fanjakany tsy orina ny tany avy eo: 
28 Fa raha amoahako ny demonia 'ny Fanahin' Andriamanitra, tokoa ny fanjakan'Andriamanitra 

efa tonga aminareo sahady (Matio 12:28). 
Ny tena fanjakana dia amin'ny ho avy. Tsy eto izao toy ireo andininy ireo avy amin'ny Mark Show: 



47 Ary raha ny masonao no manafintohina anao, esory hiala izy. Fa tsara ho anao ny hiditra ny 

fanjakan 'Andriamanitra miaraka amin'ny maso iray, noho ny manana maso roa, nefa hariana ... 
(Marka 9:47). 
23 Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe: "Manao ahoana ny hasarotry dia 

ho an 'ireo izay manan-karena ny hiditra ny fanjakan' Andriamanitra!" 24 Ary ny mpianatra dia 

gaga tamin'ny teniny. Fa Jesosy namaly indray ka nanao taminy hoe: "Anaka, manao ahoana ny 
hasarotry no ho an'ireo izay matoky ny harena mba hiditra ny fanjakan 'Andriamanitra!25 Mora 
kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vodi-fanjaitra noho ny manan-karena hiditra ny fanjakan 
'Andriamanitra "(Marka 10: 23-25). 
25 marimarina, lazaiko aminareo, dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka mandra-pihavin'ny 

andro hiarahako misotro izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra "(Marka 14:25). 
43 dia avy Josefa avy any Arimatia, malaza isan'ny Synedriona, izay ny tenany niandry ny 

fanjakan'Andriamanitra, ho avy ary naka herim-po ... (Marka 15:43). 
I Jesoa dia nampianatra fa ny fanjakako tsy avy amin'izao fotoana izao fiainana ankehitriny izao; 

36 Jesosy namaly hoe: "Ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao. Raha ny fanjakako avy 

amin'izao tontolo izao, ho niady ny mpanompoko, mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy, fa izao: 
Ny fanjakako tsy avy eto" (Jaona 18: 36). 

I Jesoa dia nampianatra fa ny fanjakana ho avy, rehefa tonga indray Izy ary Izy dia ho ny Mpanjaka: 
31 "Ary raha ny Zanak'olona tonga amin'ny voninahiny, ary ny anjely masina Aminy, dia Izy no 

hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny. 32 ny firenena rehetra hangonina eo 
anatrehany, Ary hanavaka azy ireo ny iray hafa, tahaka ny mpiandry ondry mizara ny ondry 
amin'ny osy. 33 Ary hametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy, fa ny osy eo amin'ny 
ankaviany. 34 Ary amin'izany ny Mpanjaka dia hilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe: Avia, 
ianareo izay notahin'ny Raiko , mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay 
nanorenana izao tontolo izao (Matio 25: 31-34). 

Koa satria ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy eto, dia tsy hahita ny tena Utopia mandra rehefa efa 

naorina. Satria tena tsy mahatakatra ny fanjakan'Andriamanitra, dia tsy hahatakatra ny fomba 

fitondrana ny be fitiavana miasa. 
Inona no nolazain'i Jesosy hoe ny fanjakana dia tahaka? 
Jesosy namboatra ny fanazavana ny inona ny fanjakan'Andriamanitra tahaka azy: 

26 Ary hoy Izy: "Ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny lehilahy haeliko voa amin'ny tany, 27 ary 

tokony matory amin'ny alina, ary hitsangana amin'ny andro, ary ny voa dia mitsimoka ka maniry, 
dia tsy mba mahalala. 28 Fa ny tany vokatra vokatra ho azy: voalohany ny lelan-tsabatra, avy eo 
ny lohany, rehefa izany, dia feno voa ny salohiny. 29 fa rehefa ny vary ripens, Ary niaraka 
tamin'izay dia mametraka ao amin'ny antsy fijinjana, fa efa tonga ny fararano "(Marka 4: 26- 29). 
18 Ary Izy nanao hoe: "Inona no ny fanjakan 'Andriamanitra tahaka? Ary inona no hanoharako 

azy? 19 Izany dia tahaka ny voan-tsinapy, izay nalain'olona ka nataony tao an-tanimboly, ary 
naniry ka tonga hazo goavam-be, ary ny voro-manidina nested tao amin'ny rantsany. "20 ary hoy 
koa Jesosy:" Inona no hanoharako ny fanjakan'Andriamanitra? 21 tahaka ny masirasira izy, izay 
nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelon'ny famarana mandra-
pahazon'ny masirasira azy rehetra "(Lioka 13: 18-21). 



Milaza fa ireo fanoharana ireo, tamin'ny voalohany, ny fanjakan'Andriamanitra dia tena kely, fa ho 
lehibe. 
Lioka ihany koa ny ao: 

29 Ary ho tonga avy any atsinanana sy andrefana, avy any avaratra sy ny atsimo, ka hipetraka 
hihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra (Lioka 13:29). 

Noho izany, ny fanjakan'Andriamanitra dia hanana ny olona avy amin'ny manerana izao tontolo izao. Ka 

tsy ho voafetra ho an'ireo izay manana Israelita razambeny. Olona hipetraka hihinana eo amin'izany 

fanjakana. 
Lioka 17 sy ny Fanjakana 
Lioka 17: 20-21 perplexes ny sasany. Ary raha tsy mbola mahazo izany, jereo fa ny olona no tena 

hihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra; 
15 "Sambatra izay hihinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra!" (Lioka 14:15). 

Koa satria olona (amin'ny ho avy) mihinana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia tsy natokana fotsiny 
zavatra tao am-pony izao, na dia eo aza ny fandikàna diso / tsy fifankazahoan-kevitra ny Lioka 17:21 izay 
soso-kevitra raha tsy izany. 
Ny Moffatt fandikana Lioka 17: 20-21 dia tokony hanampy ny sasany hahatakatra: 

20 Tamin'ny nanontanian'ny Fariseo, raha ny fanjakan'Andriamanitra no ho avy, dia namaly azy 

hoe "ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ho avy rehefa manantena ny hahazo nahita azy, 21tsy hisy 

hoe: Inty no 'na' Misy izany dia hoe: 'fa ny fanjakan'Andriamanitra dia efa eo aminareo. " (Lioka 

17: 20-21, Moffatt) 
Mariho fa i Jesosy no niteny tamin'ny niova fo, araka ny nofo, sy Fariseo mpihatsaravelatsihy. Jesosy 

"namaly ka nanao taminy:" - fa ny Fariseo izay nanontany an'i Jesoa ny fanontaniana. Izy ireo tsy nety 
nahalala Azy. 
Ireo izy ireo ao amin'ny fiangonana? Tsia! 
Jesosy ihany koa fa tsy miresaka momba ny fiangonana ela dia ho voalamina. Tsy izy miresaka momba 

ny fihetseham-po ao an-tsaina na am-po. 
Jesosy dia niresaka momba ny Fanjakana! Ary ny Fariseo dia tsy nanontany Azy momba ny 

fiangonana. Fantatr'izy ireo na inona na inona na Testamenta Vaovao ho fiangonana nanomboka 

ela. Dia tsy manontany momba ny karazana fihetseham-po tsara tarehy. 
Raha misy mihevitra fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ny FIANGONANA - ary ny Fanjakan'Andriamanitra 

dia "ao anatin'ny" ny Fariseo - dia ny Fiangonana ao amin'ny Fariseo? Mazava ho azy fa tsia! 
Toy izany ny famaranana izany fa mahatsikaiky sa tsy izany? Raha misy fandikan-teny Protestanta 

mandika ampahany amin'ny Lioka 17:21 hoe "ny fanjakan'Andriamanitra dia" ao anatinareo "(DIEM / 
DIEM), na dia ny Katolika New Jerusalem Bible Marina adika fa hoe" ny fanjakan'Andriamanitra dia eo 
aminareo. " 
I Jesosy no anankiray teo, ao afovoany, ny Fariseo. Ankehitriny, ny Fariseo nihevitra izy ireo niandrandra 

ny Fanjakan'Andriamanitra. Diso fandray azy io anefa izy ireo. Nohazavain'i Jesosy fa tsy ho eo an-

toerana, na voafetra ho an'ny Fanjakana ny Jiosy ihany, raha toa mieritreritra (na ny fiangonana toy ny 

sasany izay mino ankehitriny). Ny Fanjakan'Andriamanitra dia tsy iray fotsiny ny olona maro sy ny 



fanjakana, izay hita maso ny olona afaka manondro avy, na hahita, ka ataovy hoe: "Ity no, eto"; na 

"izany ny Fanjakana, ny any." 
Jesosy, Izy Tenany, dia teraka ho Mpanjakan'ny izay Fanjakana, araka izay mazava tsara tamin'i Pilato 

(Jaona 18: 36-37). Fantaro fa ny Baiboly mampiasa ny teny hoe "mpanjaka" sy ny "fanjakana" 

interchangeably (oh: Daniela 7: 17-18,23). MPANJAKAN'NY hoavy Fanjakan'Andriamanitra dia, avy eo, 

ary tao, nitsangana teo akaikin'ny tany amin'ny Fariseo. Nefa izy ireo tsy manaiky Azy ho toy ny 

mpanjaka (Jaona 19:21). Rehefa miverina Izy, izao tontolo izao dia mandà Azy (Apokalypsy 19:19). 
Ary Jesosy nandeha teo, ao amin'ny andininy manaraka ireto ao amin'ny Lioka 17, mba hilazana ny 
Fiaviany Fanindroany, raha ny fanjakan'Andriamanitra no hanapaka REHETRA NY TANY (mitohy amin'ny 
Moffatt ho tapaka ho amin'ity toko ity): 

22 To ny mpianany dia hoy izy: "Tsy ho avy ny andro, rehefa ho ela sy ny fahari foana mba 

manana na dia indray andro amin'ny Zanak'olona. 23 Men hanao hoe: 'Indro, atỳ izy!' 'Indro, misy 

izy!' fa tsy mba mivoaka na hihazakazaka hanaraka azy, 24 Fa toy ny tselatra ny tselatra avy 

amin'ny lafiny iray amin'ny lanitra ho an'ny hafa, dia ho toy izany ny Zanak'olona amin'ny ny 
andro. 25 Fa tsy maintsy aloha miaritra be fijaliana, ary holavin'ny ny taranaka ankehitriny. (Lioka 
17: 22-25, Moffatt) 

Jesosy niresaka momba ny tselatra mifandrambondrambona, toy ny ao amin'ny Matio 24: 27-31, 

mamaritra ny fiaviany fanindroany ho mpanapaka izao tontolo izao. I Jesosy no tsy nilaza fa ny olona tsy 

ho afaka hahita azy, raha hiverina. Ny olona dia tsy nahalala Azy ho toy ny mpanjakany sy hiady Azy 

(Apokalypsy 19:19)! Maro no mihevitra an'i Jesosy dia maneho ny antikristy. 
I Jesosy tsy nilaza fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatin'ny ireo Fariseo-Hoy izy tamin'izy ireo any 

an-kafa fa tsy handeha ho any amin'ny Fanjakana noho ny fihatsaram-belatsihiny (Matio 23: 13-14). Na i 

Jesosy nilaza fa ny Fiangonana no ho ilay Fanjakana. 
Ny fanjakan'Andriamanitra dia zavatra olombelona dia indray andro ho afaka ny hiditra - toy ny amin'ny 

fitsanganan'ny marina amin'ny maty! Na izany aza, dia i Abrahama sy ny loham-pianakaviana hafa dia 

tsy misy mbola (jereo ny Hebreo 11: 13-40). 
Fantatry ny mpianatra fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia tsy ao anatin'izy ireo manokana avy eo, ary fa 
tsy maintsy miseho ho toy ireto manaraka ireto, izay tonga taorian'ny Lioka 17:21, mampiseho: 

11 Ary raha mbola nihaino izany ny olona, dia niteny fanoharana hafa koa, satria efa akaiky an'i 

Jerosalema sy noho izy ireo nieritreritra ny fanjakan'Andriamanitra no hiseho avy hatrany (Lioka 
19:11). 

Ny fanjakana dia mazava amin'ny ho avy 
Ahoana no hahalalanao raha efa akaiky ny fanjakana? Anisan'ny niresaka an'io fanontaniana io, i Jesosy 

voatanisa faminaniana zava-nitranga (Lioka 21: 8-28) ary avy eo dia nampianatra hoe: 
29 Jereo ny aviavy sy ny hazo rehetra. 30 Ary nony efa vao manaroka, hitanareo sy fantatrareo ho 

anareo fa ny lohataona efa akaiky. 31 Ary ianareo koa, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra 
izany, dia fantaro fa ny fanjakan'Andriamanitra dia akaiky (Lioka 21: 29-31). 

Tian'i Jesoa ny olona mba hanaraka zava-nitranga faminaniana ny hahafantatra raha ho avy ny 

fanjakana. Nilaza i Jesosy any an-kafa ny vahoakany mba hijery sy mitandrina ny faminaniana fisehoan-



javatra (Lioka 21:36, Marka 13: 33-37). Na dia eo aza ny tenin'i Jesosy, dia maro fihenam-bidy 

faminaniana mijery zava-mitranga eran-mifandray. 
Ao amin'ny Lioka 22 & 23, i Jesosy indray dia nampiseho fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia zavatra izay 
ho tanteraka amin'ny hoavy, rehefa nampianatra izy hoe: 

15 "Amin'ny kafanam-po faniriana efa niriko ny mihinana ity Paska ity aminareo, dieny mbola tsy 

mijaly Aho; 16 fa lazaiko aminareo, dia tsy hihinana ny azy ambara-pahatanterak'izany ao amin'ny 
fanjakan'Andriamanitra." 17 Ary Izy nandray kapoaka Izy, dia nisaotra ka nanao hoe: "Raiso ity, ka 
zarao aminareo; 18 fa lazaiko aminareo, dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony mandra-
pahatongan'ny fanjakan'Andriamanitra tonga" (Lioka 22: 15-18). 
39 Fa iray amin'ireo mpanao ratsy izay nohomboana tamin'ny hazo fijaliana dia niteny ratsy Azy 

ka nanao hoe: "Raha ianao no Kristy, vonjeo ny tenanao ary hamonjy anay koa." 40 Ary ny 

mpiara-mitory niteny mafy azy ka hoy izy taminy: "Ianao ve tsy matahotra an'Andriamanitra? Fa 

ianareo koa ao fanamelohana aminy. 41 Ary rariny izany, satria mendrika isika, satria isika dia 
namaly araka izay nataontsika, fa na inona na inona ratsy nisy zavatra nataony izay ity iray 
ity. "42 Ary hoy izy tamin'i Jesoa:" Ry Tompo ô, tsarovy aho, rehefa avy amin'ny fanjakanao 
Hianao. "43 fa hoy i Jesoa taminy:" Amena, lazaiko aminareo fa anio no hihaonanao amiko any 
amin'ny Paradisa ianao. "(Lioka 23: 39-43, aramianina in Plain anglisy ) 

Ny Fanjakan'Andriamanitra dia tsy tonga raha vao novonoina i Jesosy na ho samy Marka sy Lioka 
maneho antsika: 

43 dia avy Josefa avy any Arimatia, malaza isan'ny Synedriona, izay ny tenany niandry ny 

fanjakan'Andriamanitra, ho avy ary naka herim-po ... (Marka 15:43). 
51 Izy dia avy any Arimatia, tanànan'ny Jiosy, izay ny tenany ihany koa niandry ny 

fanjakan'Andriamanitra (Lioka 23:51). 
Mariho fa izany dia araka ny fitsanganana amin'ny maty fa ny anankiray ho teraka indray ao amin'ny 
fanjakan'Andriamanitra toy ny Jaona rakitsoratra: 

3 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: "marina tokoa, Izaho milaza aminareo hoe: Raha misy 

olona tsy ateraka indray, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra." 4 Hoy Nikodemosy 
taminy, "Hataon'ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe;? moa mahazo miditra any 
fanindroany any an-kibon-dreniny izy ka hateraka? "5 Jesosy namaly hoe" marina tokoa, Izaho 
milaza aminareo hoe: raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra 
ny fanjakan'Andriamanitra (Jaona 3: 3 -5). 

Diniho fa rehefa nitsangana tamin'ny maty i Jesosy, dia nampianatra ny momba indray ny 
Fanjakan'Andriamanitra; 

3 Ary koa niseho velona taorian'ny fijaliana maro 
diso porofo, ka niseho taminy efa-polo andro sy niresaka momba ny zavatra mikasika ny 
fanjakan 'Andriamanitra (Asan'ny Apôstôly 1: 3). 

Ny toriteny voalohany sy farany nomen'i Jesosy ireo momba ny fanjakan'Andriamanitra! Jesosy dia 

tonga toy ny mpitondra hafatra mba hampianarana momba ny Fanjakan'Andriamanitra. 
I Jesosy koa ny Apôstôly Jaona dia manoratra momba ny arivo taona Fanjakan'Andriamanitra izay ho eto 

an-tany. Jereo ange izay efa John soraty: 



4 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 eo amin'ny tanany. Ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo 

taona (Apokalypsy 20: 4). 
Nampianatra ny Kristianina tany am-boalohany fa ny arivo taona Fanjakan'Andriamanitra ho eto an-tany 
sy hisolo ny fitondram-panjakana eo amin'izao tontolo izao ho toy ny Baiboly (jereo Apokalypsy 5:10, 
11:15). 
Nahoana, raha ny fanjakan'Andriamanitra dia tena zava-dehibe, dia tsy nandre indrindra be dia be 
momba azy io? 
Ampahany satria Jesosy niantso azy io ho zava-miafina; 

11 Ary Izy nanao taminy hoe: "Ianao efa navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny 

fanjakan'Andriamanitra; fa amin'ireny izay any ivelany kosa ny zavatra rehetra avy amin'ny 
fanoharana (Marka 4:11). 

Na dia amin'izao fotoana izao ny tena fanjakan'Andriamanitra dia zava-miafina ny tena. 
Diniho, koa, fa i Jesoa dia nilaza fa ny farany (ny taona) ho avy (tsy ho ela) TAORIAN'NY ny 
filazantsaran'ny fanjakana dia hotorina amin'izao tontolo izao ho vavolombelona: 

14 Ary ity filazantsaran'ny fanjakana hotorina amin'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny 

firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany (Matio 24:14). 
Fitoriana ny filazantsaran'ny fanjakana 'Andriamanitra dia zava-dehibe, ary dia ho tanteraka amin' 

izao fotoana farany. Izy io dia "hafatra tsara" araka manome ny tena fanantenana ho humanities 
olana, na dia eo aza ireo mpitarika ara-politika izay mety mampianatra. 
Raha mandinika ny tenin'i Jesosy, dia tokony ho mazava ny fiangonana Kristianina marina dia tokony 

ho fitoriana izany filazantsaran'ny fanjakana ankehitriny. Izany no tokony ho laharam-pahamehana ny 

tampony ho an'ny Fiangonana. Ary mba hanao izany araka ny tokony ho, fiteny maro dia tokony ho 

ampiasaina. 
Izao no lazain'i Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra miezaka hatao. Ary izany no antony boky kely io no 
voadika amin'ny fiteny maro ny. 
Nampianatra i Jesoa hoe tena tsy manaiky ny lalana: 

13 "Midira amin'ny vavahady èty hianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana izay 
mankany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any. 14 Fa èty ny vavahady, ary sarotra ny 
lalana izay mankany amin'ny fiainana, ary misy vitsy ny mahita azy. (Matio 7: 13-14) 

Ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra mankany amin'ny fiainana, 
Mety ho mahaliana ny manamarika fa na dia ny ankamaroan'ny Kristianina milaza Toa tsy mahalala ny 
hevitra fa ny fanamafisana Kristy teo amin'ny fitoriana ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra, 
teolojianina sy ny mpahay tantara tsy ara-pivavahana efa matetika no nahatakatra fa izany no tena 
ampianarin'ny Baiboly. 
Na izany aza, i Jesosy, Izy Tenany, andrasana ny mpianany mba hampianatra ny filazantsara ny amin'ny 
fanjakan'Andriamanitra (Lioka 9: 2,60). 



Satria ny hoavy fanjakana dia miorina amin'ny ny lalàn'Andriamanitra, dia hitondra fiadanana sy 
firoboroboana-ary mankatò ireo lalàna ao amin'ny vanim-potoana io dia mitondra ny tena fiadanana 
(Salamo 119: 165; Efesiana 2:15). 
Ary ity vaovao tsaran'ilay fanjakana dia fantatra ao amin'ny Testamenta Taloha soratra masina. 
3. Nisy ny Fanjakana fantatra ao amin'ny Testamenta Taloha? 

Jesosy 'ny voalohany na ny farany voarakitra toriteny anjara nitory ny filazantsaran'ny fanjakana' 
Andriamanitra (Marka 1: 14-15; Asan'ny Apostoly 1: 3). 
Ny fanjakan'Andriamanitra dia zavatra ny Jiosy tamin'ny andron'i Jesosy, dia ho nahafantatra zavatra 
mikasika araka ny voalaza ao amin'ny soratra masina, izay ankehitriny dia midera ny Testamenta Taloha. 

Daniel Nampianarin'i Momba Ilay Fanjakana 
Hoy i Daniela mpaminany: 

40 Ary ny fanjakana fahefatra dia ho mafy toy ny vy tahaka, raha toy ny vy manorotoro fiatoana, 

ary potipotehiny ny zava-drehetra; ary toy ny vy izay hanorotoro, izany fanjakana hanorotoro sy 

hanorotoro ny olon-kafa rehetra. 41 Ary satria hitanao ny tongotra sy ny rantsan-tongotra, ny 
tapany tanimanga ny mpanefy tanimanga, ary ny tapany vy dia ho fanjakana mizarazara 

izy; nefa ny herim-by ho eo aminy, toy ny hitanao ny vy miharo tanimanga tanimanga. 42 Ary toy 

ny rantsan-tongotra, ny ampahany vy ary ny tapany tanimanga, dia toy izany ny fanjakana ny 
tapany ho mafy, ary ny tapany ho malemy. 43 Rehefa nahita vy miharo tanimanga tanimanga, dia 

niharoharo amin'ny taranak'olombelona olona; nefa dia tsy manaraka ny iray hafa, toy ny vy tsy 

hifangaro amin'ny tanimanga. 44 Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitry ny lanitra 

dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay; ary izany fanjakana izany tsy havela ho 

an'olon-kafa; izany dia hotorotoroiny sy holevoniny ireo fanjakana rehetra ireo, fa izy kosa 

hitoetra mandrakizay (Daniela 2: 40-44). 
18 Nefa ny olo-masin'ny Avo Indrindra no hahazo ny fanjakana ary hanana ny fanjakana 

mandrakizay, eny, mandrakizay mandrakizay. ' (Daniela 7:18). 
21 "Izaho no nijery, ary izany tandroka no miady amin'ny olo-masina, ka nandresy ny hamelezana 

azy, 22 mandra-Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be tonga, ary ny fitsarana natao manohana ny olona 
masina 'ny Avo Indrindra, ary tonga ny fotoana ny olo-masina mba handova ny fanjakana. 
(Daniela 7: 21-22) 

Avy amin'i Daniel, dia mianatra isika fa ho avy ny fotoana, rehefa ny Fanjakan'Andriamanitra no 

handringana ny fanjakana amin'izao tontolo izao, ary haharitra mandrakizay. Mianatra koa isika fa ny 

olona masina dia hanana ny anjarany ny mandray fanjakana ity. 
Maro ny ampahany ny faminaniana Daniela dia ho an'ny andro ao amin'ny 21 St taonjato. 
Mariho ny sasany andalan-teny avy ao amin'ny Testamenta Vaovao: 

12 "Ary ny tandroka folo, izay hitanao, dia mpanjaka folo izay efa nahazo fanjakana mbola, fa 

mandray fahefana ho ora iray ho mpanjaka miaraka amin'ny bibi-dia. 13 Ireo no iray saina, ka 
manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibi- . 14 ireo dia hiady amin'ny Zanak'ondry, ary ny 
Zanak'ondry haharesy azy, satria izy no Tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, ary ny 

momba azy ary lasa, voafidy ary mahatoky. " (Apokalypsy 17: 12-14) 



Noho izany, hitantsika ao amin'ny na ny Testamenta Taloha sy Vaovao ny hevitra fa hisy ny farany ny 
fotoana eto an-tany ny fanjakana amin'ny anjaram-polo ary fa Andriamanitra dia handringana azy, ary 
hampitoeriko ny fanjakany. 

Isaia Nampianarin'i Momba Ilay Fanjakana 
Andriamanitra ara-tsindrimandry i Isaia mba hanoratra momba ny tapany voalohany amin'ny 
Fanjakan'Andriamanitra, ny Fanjakana Arivo Taona fantatra amin'ny hoe ny arivo taona toy izao ianareo: 

1 Ary hivoaka ny Rod avy ny vatan 'i Jese, ary hisy mitrebona avy eo amin'ny fakany. 2 Ny 

Fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny Fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny 
Fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana; Ny Fanahin'ny ny fahalalana sy ny fahatahorana 
an'i Jehovah. 
3 Ary ho hanitra ankasitrahana ao amin'ny fahatahorana ny Tompo, ka tsy hitsara araka ny 

hitan'ny masony izy, na hampiaiky araka ny ren'ny sofiny; 4 Fa 
ny rariny Hitsara ny ory, ary manapa-kevitra rariny ny mpandefitra amin'ny tany; Izy no hamely 
ny tany amin'ny tsorakazon'ny vavany Izy, ary ny fofonain'ny molony no hamonoany ny ratsy 
fanahy. 5 Fahamarinana no ho ny fehin-kibon'ny ny valahany, ary fanahy mahatoky no ho fehin 
'ny valahany. 
6 "Ary ny amboadia hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny 

zanak'osy, ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifahy hiray toerana, Ary ny 
zazakely no hiroaka azy. 7 Ary ny ombivavy sy ny bera hiara-hihinana eny, ny tanora hiara-
mandry avokoa, Ary ny liona hihina-mololo tahaka ny omby. 8 ny minono hilalao amin'ny vipera 
ny lavaka, ary ny zaza mitsaha-nono haninjitra ny tànany ao amin'ny menarana ny lavaky. 9 Ary 
tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitro masina, Fa ny tany ho henika ny fahalalana 
an'i Jehovah, tahaka ny anaronan'ny rano ny fanambanin'ny ranomasina. 
10 "Ary amin'izany andro izany dia hisy ny solofon'i Jese, Iza no hijoro ho toy ny fanevako 

amin'ny vahoaka; Fa ny jentilisa no mitady Azy, Ary ny fitoerany dia ho voninahitra." (Isaia 11: 1-
10) 

Ny antony dia antsoina hoe izany ho toy ny ampahany voalohany na ny voalohany dingana ao amin'ny 
Fanjakan'Andriamanitra, dia izao no fotoana izay dia ho ara-nofo (mialoha ny fotoana ny tanàna masina, 

dia i Jerosalema Vaovao midina avy any an-danitra, ny Apokalypsy 21) ary haharitra arivo taona. Isaia 

nanamafy ny ara-batana lafiny dingana izany rehefa nanaraka an'i: 
11 Ary ny zavatra hitranga amin 'izany andro izany ny Tompo dia mbola haninjitra ny tànany 

fanindroany hanavotra ny sisa amin'ny vahoakany, izay sisa avy any Asyria sy Ejipta, avy Patrosa 
sy Etiopia, Elama sy Sinara, Hamata sy ny nosin-dranomasina. 
12 Dia hanangana faneva ho an'ny jentilisa Izy ka vorio ny voaroaka ny Isiraely, sy hanangona ny 

Joda izay voaely Avy any amin'ny zorony efatra amin'ny tany. 13 Ary ny fialonana Efraima dia 

hiala, ary ny fahavalon'ny Joda dia ho hanapaka; Efraima tsy mialona ny Joda, Ary Joda tsy 

manadala Efraima. 14 Fa hanidina teo eny an-tsorony ny Filistina nanatrika ny andrefana,Miara-

dia mamabo ny zanaky ny atsinanana; Ary hametraka ny tànany amin'ny Edoma sy Moaba; Ary 

ny vahoakan 'i Amôna, dia hankatò azy ireo. 15 Ny Tompo hataonay levona avokoa ny sakeli-

dranomasina Egyptiana; Amin'ny Ny rivotra mahery dia hampihorohoroiko ny totohondry ny 

Ony, ary hamely azy ao amin'ny fito renirano, ary manao ny olona hiampita ny maina-asio. 16 Ary 



hisy lalana voavoatra halehan'ny ny sisa ny no ho sisa avy any Asyria, Raha fa ho an'ny Isiraely 

tamin'ny andro niakarany avy tany amin'ny tany Egypta. (Isaia 11: 11-16) 
Isaia koa tsindrimandry hanoratra: 

2 Ary izao no zavatra hitranga any am-parany: Ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia 

haorina eo an-tampon'ny tendrombohitra Ary hasandratra ho avo noho ny havoana; Ary ny 

jentilisa rehetra hitanjozotra ho azy. 3 Maro ny olona ho avy ka hanao hoe: "Avia, ka andeha isika 

hiakatra any an-tendrombohitry ny Tompo, ho an-tranon'ny Andriamanitr'i Jakôba; Izy no 

hampianatra antsika ny lalany, ary isika, dia handeha amin'ny atorony. "Fa avy any Ziona no 
hivoahan'ny lalàna, Ary ny tenin 'ny Tompo avy any Jerosalema. 4 Hitsara ny adin'ny jentilisa Izy 

sy fampitahorana ny olona maro; Dia hanefy ny sabany ho fangady ireny, Ary ny lefony ho 

fanetezam-boaloboka; Ny firenena tsy hanainga sabatra hifamely ny firenena, Ary aoka tsy 

hianatra ady intsony. ... 11 Ny fiandranandran'ny mason'ny zanak'olombelona dia haetry, Ary ny 

fiavonavonan'ny olona dia ho mitanondrika, Ary Jehovah ihany no hisandratra amin'izany andro 

izany. (Isaia 2: 2-4,11) 
Araka izany, dia ho nofinofy ny fiadanana eto an-tany. Amin'ny farany, izany dia ho mandrakizay, 

miaraka amin'ny didim-pitsarana i Jesosy. Mifototra amin'ny andinin-teny isan-karazany (Salamo 90: 4; 

92: 1; Isaia 2:11; Hosea 6: 2), ny Jiosy dia mampianatra izany Talmoda maharitra 1.000 taona (Talmoda 
Babylonianina: Tractate Fitsarana Avo folio 97a). 
Isaia Nahazo herin'ny fanahy masina mba hanoratra ihany koa izao manaraka izao: 

6 Fa isika koa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena; Ary ny fitondram-panjakana dia eo 

an-tsorony. Ny anarany dia atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, 

Rain'ny mandrakizay, Andrian'ny fiadanana. 7 avy tamin'ny handrosoan'ny fanapahana sy ny 
fiadanana dia tsy hanam-pahataperana Eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, 
mba hampiorenana ary hanorina azy amin'ny rariny sy ny rariny ary tamin'izany andro izany 

hatrany, eny, mandrakizay. Ny fahasaro-piaron'i Jehovah, Tompon'ny maro, no hanao 
izany.(Isaia 9: 6-7) 

Mariho fa nilaza i Isaia fa ho avy i Jesosy ary hanorina ny fanjakana amin'ny fanjakana. Raha maro ireo 

izay milaza an'i Kristy nanonona andalan-teny ity, indrindra fa tamin'ny Desambra isan-taona, dia mirona 

amin'ny hanadino fa ny maminany mihoatra noho ny hoe i Jesosy ho teraka. Milaza ny Baiboly fa ny 

Fanjakan'Andriamanitra dia manana fitondram-panjakana amin'ny lalàna ny foto-kevitra, ary i Jesosy no 

ho eo izany. Isaia, Daniel, ary ny sasany naminany izany. 
Ny lalàn 'Andriamanitra dia ny lalan'ny fitiavana (Matio 22: 37-40; Jaona 15:10) ary ny 

Fanjakan'Andriamanitra no nitondra mifototra amin' ireo lalàna. Noho izany ny Fanjakan'Andriamanitra, 

na dia eo aza firy eo amin'izao tontolo izao hijery izany, dia miorina amin'ny fitiavana. 
Psalms ary More 
Tsy fotsiny Daniela sy Isaia fa nasain'Andriamanitra nanoratra momba ny fanjakana izay avy 
amin'Andriamanitra. 

Ezekiela Nahazo herin'ny fanahy masina mba hanoratra fa ireo avy amin'ny fokon'ny Israely (tsy ny 

Jiosy) izay niparitaka nandritra ny fotoana ny Fahoriana Lehibe no ho tafangona ao amin'ny fanjakana 

arivo taona: 



17 Koa lazao hoe: 'Izao no lazain'i Jehovah Tompo: "hangoniko avy any amin'ny firenena, 

hangoniko avy any amin'ny tany izay samy hafa nampielezana anareo, ka homeko anareo ny 

tanin'ny Israely."' 18 Ary izy ireo handeha any, ka hanaisotra rehetra ny zava-dratsiny sy ny 

fahavetavetany tsy ho any. 19 dia homeko fo iray izy, ary hasiako fanahy vaovao ao anatin'izy 

ireo, ka handray ny fo vato avy ny nofony, ka homeko fo ny nofo, 20 mba handehanany araka 

ny didiko, ary tandremo ny fitsipiko, ka araho izy; ary izy dia ho oloko, ary Izaho ho 

Andriamaniny. 21 Fa ny izay manana fo manaraka ny faniriana ny zava-dratsiny sy ny 

fahavetavetany, dia hamaly ny asany teny an-dohany, " 
hoy ny Tompo Andriamanitra. (Ezekiela 11: 17-21) 

Ary ny taranaky ny fokon'i Israely, dia tsy ho niparitaka intsony, fa hankatò ny didy sy vetaveta intsony 
mihinana zavatra (Levitikosy 11; Deoteronomia 14). 
Mariho izao manaraka izao ao amin'ny Salamo momba ny Fanjakan'Andriamanitra; 

27 rehetra ny faran'ny izao tontolo izao kosa Hahatsiaro ka hiverina ho an'i Jehovah, Ary ny 

fokon'ny firenen-tsamy hafa hiankohoka eo anatrehanao. 28 Fa ny fanjakana dia ny Tompo, ary 

Izy no mitondra ny firenena. (Salamo 22: 27-28) 
6 Ny seza fiandriananao, Andriamanitra ô, dia mandrakizay doria; Ny tehim-pahitsiana ny tehim-

panjakanao ny fanjakanao. (Salamo 45: 6) 
10 rehetra ny asany hidera Anao, Tompo ô, ary ny masina misaotra Anao. 11 Milaza ny voninahitry 

ny fanjakanao izy Sady miresaka ny herinao, 12 Mba hampahafantarina ny zanak'olombelona ny 
asa lehibe, ary ny haben'ny voninahitry ny fanjakanao. 13 ny fanjakany dia fanjakana 
mandrakizay, ary ny fanapahana maharitra hatramin'ny taranaka fara mandimby.(Salamo 145: 
10-13) 

Maro mpanoratra ao amin'ny Testamenta Taloha koa dia nanoratra momba ireo endriky ny fanjakana 

(oh Ezekiela 20:33, Obadia 21, Mika 4: 7). 
Noho izany, fony i Jesosy nanomboka nampianatra ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra, ny 

mpihaino avy hatrany nanana fototra tsara ny hevitra. 
4. ve ny Apôstôly mampianatra ny filazantsaran'ny fanjakana?  

Raha maro ny fihetsika toy ny filazantsara dia marina ny vaovao tsara momba ny olona an'i Jesosy, ny 

zava-misy dia hoe mpianatr'i Jesosy dia nampianatra ny filazantsaran'ny 

fanjakan'Andriamanitra. Izany no hafatra nentiny i Jesosy. 
Nampianatra i Paoly ny fanjakan'Andriamanitra 
Hoy ny apostoly Paoly momba ny Fanjakan'Andriamanitra sy Jesosy: 

8 Ary Paoly niditra tao amin'ny synagoga ka niteny tamin'ny fahasahiana nandritra ny telo 

volana, dia niady hevitra ka nampanaiky ny amin'ny zavatra 'ny fanjakan' Andriamanitra 
(Asan'ny Apostoly 19: 8). 



25 Ary tokoa, ankehitriny fantatro fa ianareo rehetra izay efa lasa nitory ny 

fanjakan'Andriamanitra (Asan'ny Apostoly 20:25). 
23 Ary rehefa nanao fotoana taminy ireo, dia maro no nankeo aminy tao an-trano nitoerany, ary 

izy nanazava ary mafy nijoro ho vavolombelona ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, nampanaiky 
azy ireo momba an'i Jesosy, avy tamin'ny lalàn'i Mosesy sy ny Mpaminany, hatramin'ny maraina 

ka hatramin'ny hariva. ... 31 dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nampianatra ny zavatra 

izay mahakasika ny Jesosy Kristy Tompo tamin'ny fahasahiana be, ary tsy nisy fisakanana (Asa 

28: 23,31). 
Mariho fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy hoe momba an'i Jesosy (na Izy no ampahany lehibe izany), 
tahaka ny Nampianatra ihany koa i Paoly momba an'i Jesosy misaraka amin'ny zavatra nampianariny 
momba ny Fanjakan'Andriamanitra. 
I Paoly hoe izany koa ny filazantsaran'Andriamanitra, fa mbola ny filazantsaran'ny 
fanjakan'Andriamanitra; 

9 ... izahay nitory taminareo ny filazantsaran'Andriamanitra ... 12 mba handeha mendrika 

an'Andriamanitra, izay miantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. (1 Tesalonianina 

2: 9,12) 
I Paoly hoe izany koa ny filazantsaran'i Kristy (Romana 1:16). Ny "hafatra tsara" Jesosy, ny hafatra izay 

Nampianatra. 
Diniho fa tsy ny filazantsara fotsiny momba ny olona 'i Jesoa Kristy, na fotsiny ny manokana ny 

famonjena. Hoy i Paoly ny filazantsaran'i Kristy tafiditra fankatoavana an'i Jesosy, ny fiverenany, ary ny 
fitsarana: 

6 ... Andriamanitra mba hamaly amin'ny fahoriana izay mampahory anareo, 7 ary ny hanome 

anareo izay ampahorina kosa fitsaharana amintsika rehefa ny Tompo Jesosy dia aseho avy any 
an-danitra mbamin'ny anjelin'ny heriny, 8 amin'ny afo midedadeda, hamaly izay tsy mahalala 
an'Andriamanitra, sy izay tsy manaiky ny filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. 9 ireo 
hiharan'ny famaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo 
sy ny voninahitry ny heriny, 10 rehefa tonga, amin'izany andro izany, mba hankalazaina eo 
amin'ny olony masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino, satria ny fijoroana ho 
vavolombelona eo aminareo no nino (2 Tesalonianina 1: 6-10). 

Ny Testamenta Vaovao dia mampiseho fa ny fanjakana dia zavatra isika dia handray, tsy ny tsara 
ankehitriny handova azy: 

28 isika mandray fanjakana tsy azo hozongozonina (Hebreo 12:28). 
Afaka mahatakatra, ary manantena ny ho anisan'ny Fanjakana 'Andriamanitra ankehitriny, fa tsy 
tanteraka tao izany. 
Paoly manokana dia nanamafy fa ny iray no tsy tena hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-
tany ho toy ny olombelona, araka ny hitranga rehefa tapitra ny fitsanganana amin'ny maty: 

50 Fa izao no lazaiko, ry rahalahy: Ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan 

'Andriamanitra; sady tsy mandova ny tsi-fahalòvana kolikoly. 51 Indro, lazaiko aminareo ny zava-

miafina: isika, fa tsy hodi-mandry avokoa isika rehetra dia samy hahazo changed- 52 ao 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 (1 Korintianina 15: 50-52). 



1 Mampianiana anareo Eo anatrehan'Andriamanitra sy ny Tompo Jesoa Kristy, Izay hitsara ny 

velona sy ny maty ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany (2 Timoty 4: 1). 
I Paoly dia nampianatra fa tsy izany ihany, fa i Jesosy no hanolotra ny Fanjakana amin'Andriamanitra ny 
Ray; 

20 Fa ankehitriny Kristy efa nitsangana tamin'ny maty, ary efa ho ny voaloham-bokatra 'ireo izay 

efa nodi-mandry. 21 Ary satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesana, dia ny Olona iray koa 
tonga ny fitsanganan'ny maty. 22 Fa tahaka ny Adama rehetra ho faty, dia toy izany koa ao amin'i 
Kristy rehetra no ho velona. 23 Fa samy amin'ny filaharany avy: Kristy no voaloham-bokatra, ary 
avy eo izay an'i Kristy amin'ny fihaviany. 24 dia avy ny farany, rehefa manafaka ny fanjakana ho 
an'Andriamanitra Ray, rehefa mametraka ny hifarana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana 
rehetra ary ny hery. 25 Fa tsy maintsy manjaka izy ambara-panaony ny fahavalony rehetra ho eo 

ambanin'ny tongony. (1 Korintianina 15: 20-25). 
I Paoly dia nampianatra fa tsy marina koa (didy onja) dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra; 

9 Tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza 

mety hofitahina ianareo. Fa na mpijangajanga, na mpanompo sampy, na mpanitsakitsa-bady, na 

lehilahy miray amin'ny lehilahy, na sodomita, 10 na mpangalatra, na mpierina, na mpimamo, na 
mpanevateva, na mpanao an-keriny, dia tsy handova ny fanjakan 'Andriamanitra (1 Korintianina 
6: 9-10). 
19 Ary ny asan'ny nofo dia miharihary, dia izao: ny fanitsakitsaham-bady, ny fijangajangana, 

fahalotoana, fahavetavetana, 20 fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, 
fifandirana, amin'ny ahiahy, fipoahan'ny fahatezerana ny fahatezerana, feno fitiavan-tena 
fanirian-daza, fisaraham-bazana, fitokoana, 21 fialonana, vonoan-olona, fahamamoana, lanonana 

feno filibana, ary ny toy izany; izay lazaiko aminareo rahateo, araka izay nolazaiko taminareo 

koa fahiny, fa izay manao izany zavatra izany dia tsy handova ny fanjakan 'Andriamanitra 
(Galatianina 5: 19-21). 
5 Fa izao no mahalala, fa tsy misy mpijangajanga, maloto, na mpierina olona, izay mpanompo 

sampy, manana lova ao amin'ny 
fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra (Efesiana 5: 5). 

Andriamanitra dia manana fitsipika sy mitaky fibebahana ny fahotana, mba ho afaka ny hiditra ny 

fanjakany. Nampitandrina ny Apôstôly Paoly fa ny sasany tsy hampianatra fa: 
6 Gaga aho, fa ianao miala avy aminy faingana toy izay niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i 

Kristy, ho amin'ny filazantsara hafa, 7 izay tsy filazantsara akory; Fa misy ny sasany 

mampitabataba anareo ka ta-hamadika ny filazantsaran'i Kristy. 8 Fa na izahay, na anjely avy any 
an-danitra, no mitory filazantsara hafa aminareo noho izay efa notorinay taminareo, aoka ho 
voaozona izy. 9 Rehefa efa voalazanay fahiny no lazaiko indray ankehitriny dia, raha misy mitory 

filazantsara hafa aminareo noho izay efa noraisinareo, aoka ho voaozona izy. (Galatiana 1: 6-9) 
3 Fa matahotra aho, fandrao sao, tahaka ny menarana no namitaka an'i Eva tamin'ny 

fihendreny, dia ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsiam izay ao amin'i Kristy. 4 Fa raha izay 
tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorinay, na ianareo mandray fanahy hafa izay tsy 

noraisinareo, na filazantsara hafa izay tsy nanaiky - mety tsara handeferako izany! (2 
Korintianina 11: 3-4) 



Inona ilay "hafa" sy "hafa," tena diso, filazantsara? 
Ny filazantsara sandoka manana faritra isan-karazany. 
Amin'ny ankapobeny, ny diso filazantsara dia ny mino fa tsy hankatò an'Andriamanitra sy tena miezaka 

ny hiaina marina ny lalany raha milaza ho mahalala an'Andriamanitra (jereo ny Matio 7: 21-23). Tsy 
mitady ny ho fitiavan-tena-mirona. 
Ny namitahan'ny menarana an'i Eva ny ho azon'ny ho diso filazantsara efa ho 6000 taona lasa izay 
(Genesisy 3) -ary ny olona nino fa fantany tsara kokoa noho Andriamanitra, ary tokony hanapa-kevitra 

tsara sy ny ratsy ho an'ny tenany. Eny, rehefa tonga Jesosy, dia matetika ny anarany mifatotra tsara 

amin'ny filazantsara diso isan-karazany, ary izany dia mitohy ary hitohy any amin'ny fotoan'ny farany 
antikristy. 
Ary niverina tany amin'ny Apôstôly Paoly ny fotoana, ny filazantsara diso boky misy gnostique / 

mahagaga fifangaroana ny marina sy ny diso. Sekta ankapobeny nino fa ny fahalalana manokana dia izay 

nilaina mba hahazo fahendrena ara-panahy, anisan'izany ny famonjena. Sekta niandry ny hino fa ny 

zavatra ny nofony tsy dia ny tsy manokana vokany ary dia manohitra ny fankatoavana an'Andriamanitra 

amin'ny raharaha toy ny Sabata andro fahafito. Izany, ohatra, i Simona mpitarika sandoka Magus, izay 

nampitandrina ny Apôstôly Petera (Asan'ny Apostoly 8: 18-21). 

Saingy tsy mora 
Ny Testamenta Vaovao dia mampiseho fa nampianatra Filipo Fanjakan'Andriamanitra; 

5 Ary Filipo nidina tany an-tanàna any Samaria ka nitory an'i Kristy ho azy ireo. ... 12 nino an'i 

Filipo nitory raha ny zavatra momba ny fanjakan 'Andriamanitra ... (Asan'ny Apostoly 8: 5,12). 
Fa Jesosy, Paoly, ary ny mpianatra dia nampianatra fa tsy mora ny miditra ao amin'ny 
fanjakan'Andriamanitra; 

24 Ary nony hitan'i Jesosy fa nanjary nalahelo loatra, dia nanao hoe: "Manao ahoana ny 

hasarotry dia ho an 'ireo izay manan-karena ny hiditra ny fanjakan' Andriamanitra! 25 Fa ho 
moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vodi-fanjaitra noho ny manan-karena ny olona 
hiditra ny fanjakan 'Andriamanitra. " 
26 Ary izay nandre dia nanao hoe: "Iza indray no azo hovonjena?" 
27 Fa Izy nanao hoe: "Ny zavatra izay tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra." (Lioka 18: 24-27) 
22 "Tsy maintsy amin'ny fahoriana be no hiditra ny fanjakan'ny 
Andriamanitra "(Asan'ny Apostoly 14:22). 
3 Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, ry rahalahy, araka izay 
mety, satria ny finoanareo mitombo fatratra, sy ny fitiavana ny tsirairay avy aminareo rehetra be 
dia be amin'ny tsirairay, 4 ka tenanay rehareha ny aminareo eo amin'ny fiangonana ny 
Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra sy ny 
fahoriana izay hiaritra, 5 izay miharihary porofo ny fitsarana marin'Andriamanitra, mba hatao ho 
miendrika ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay koa hijaly, 6 satria izany zavatra marina 
amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay amin'ny fahoriana anareo, 7 ary ny hanome anareo 
izay ampahorina kosa fitsaharana amintsika rehefa ny Tompo Jesosy dia aseho avy any an-
danitra mbamin'ny anjelin'ny heriny, (2 Tesaloniana 1: 3-7). 



Noho ny zava-tsarotra, hany sasany ankehitriny nantsoiny sy nofinidiny amin izao mba ho anisan'izy io 

(Matio 22: 1-14; Jaona 6:44, Hebreo 6: 4-6). Ny hafa kosa dia hatao hoe tatỳ aoriana, araka ny Baiboly, fa 

ireo "izay mivily fanahy dia mbola hahazo fahalalana, ary izay nitaraina dia hianatra fotopampianarana" 
(Isaia 29:24). 

Nampianatra i Petera ilay Fanjakana 
Ny Apôstôly Petera dia nampianatra fa ny fanjakana mandrakizay, ary ny filazantsara 'Andriamanitra dia 
tsy maintsy ho tsara nankatò na hisy fitsarana: 

10 Noho izany, ry rahalahy, dia vao mainka mazotoa mba hahatonga ny antso sy ny fifidianana 

anareo; fa raha manao izany zavatra izany ianareo, dia tsy ho tafintohina akory, 11 fa toy izany no 
hanomezana fidirana ho namatsy ho anareo be dia be ho any amin'ny fanjakana mandrakizay, 
Tompontsika sy Mpamonjy antsika i Jesoa Kristy (2 Petera 1: 10-11). 
17 Fa tonga ny andro hiantombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra 

'Andriamanitra; ary raha manomboka amintsika aloha, inona no ho ny faran'ny ireo izay tsy 

manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra? (1 Petera 4:17). 

Ny farany Boky ao Amin'ny Baiboly sy ny Fanjakana 
Milaza ny Baiboly fa "Andriamanitra dia fitiavana" (1 Jaona 4: 8,16), ary i Jesosy no Andriamanitra (Jaona 
1: 1,14) -dia fanjakan'Andriamanitra hisy mpanjaka izay ny fitiavana sy ny lalàna izay manohana ny 
fitiavana, fa tsy mankahala (jereo Apokalypsy 22: 14-15). 
Ny boky farany ao amin'ny Baiboly dia miresaka mazava tsara ny Fanjakan'Andriamanitra. 

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

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

mandrakizay mandrakizay!" (Apokalypsy 11:15). 
I Jesosy no nanjaka tamin'ny fanjakana! Ary ny Baiboly roa ny anaram-boninahitra: 

16 Ary Izy no teo amin'ny lambany sy ny feny Izy anarana voasoratra hoe: MPANJAKAN'NY 

MPANJAKA SY TOMPON'NY TOMPO (Apokalypsy 19:16). 
Anefa no i Jesosy irery no hanjaka? Mariho ity andininy ao amin'ny Apokalypsy: 

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 eo amin'ny tanany. Ary velona izy ka niara-

nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. . . 6 Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny 

fitsanganana voalohany. Over toy ny tsy mba ananan'ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho 

mpisoron'Andriamanitra sy Kristy, ka hiara-manjaka aminy arivo taona (Apokalypsy 20: 4,6). 
Ny tena Kristianina dia hitsangana amin'ny maty hiara-manjaka amin'i Kristy mandritra ny arivo 

taona! Satria ny fanjakana dia haharitra mandrakizay (Apokalypsy 11:15), fa nanjakan'i voalaza dia iray 

ihany arivo taona. Izany no antsoina hoe izany aloha ho toy ny dingana voalohany ny fanjakana-ny ara-

batana, ny arivo taona, dingana izay mifanohitra amin'ny farany, ara-panahy bebe kokoa, dingana. 
Nisy zava-nitranga vitsivitsy no voatanisa ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy toy ny mitranga eo amin'ny 
arivo taona sy ny dingana farany ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra; 



7 Ary rehefa tapitra ny arivo taona no niala aina, i Satana dia hovahana avy ao amin'ny fonja 8 ka 

hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny zorony efatra amin'ny tany, dia Goga sy Magoga, mba 
hanangona ary ho any amin'ny ady, izay manana isa dia toy ny ny fasika any amin'ny 

ranomasina. ... 11 Ary hitako fa, indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy Ilay mipetraka eo 

amboniny; ny tavany ny tany sy ny lanitra nandositra. Ary nisy tsy nahita toerana ho azy 
ireo. 12 Ary hitako ny maty, na kely na lehibe, nitsangana teo anatrehan'Andriamanitra, ary 

novelarina ny boky. Ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny bokin'ny fiainana. Ary ny maty dia 

notsaraina araka ny asany, araka ny zavatra izay efa voasoratra ao amin'ny boky. 13 Ary ny 
ranomasina dia namoaka ny maty izay tao aminy, ary ny fahafatesana sy ny Fasana namoaka ny 

maty tao aminy. Ary izy ireo notsaraina, ny tsirairay araka ny asany. 14 Ary ny fahafatesana sy ny 

fasana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Izany no fahafatesana faharoa. 15 Ary izay tsy hita 

voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny farihy afo (Apokalypsy 20: 7-
8, 11-15). 

Ny bokin'ny Apokalypsy fa hisy tatỳ aoriana dingana izay tonga taorian'ny Fanjakana Arivo Taona sy 
aorian'ny fahafatesana faharoa: 

1 Ary hitako fa, indro lanitra vaovao sy tany vaovao, fa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany 

efa lasa. Koa dia tsy misy intsony ny ranomasina. 2 Dia hoy izaho, John, nahita ny tanàna masina, 

dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny 
ampakarina efa mihaingo hihaona amin'ny vadiny. 3 Ary nahare feo mahery avy tany an-danitra 
nanao hoe: " indro, ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo 
aminy, ary ireo ho olony. Andriamanitra mihitsy no ho eo aminy ary ho Andriamaniny. 4 ary 
Andriamanitra dia hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony; any no ho intsony 
fahafatesana, na alahelo, na fitarainana. tsy hisy intsony ny fanaintainana, fa ny taloha efa lasa 

ny zavatra. " (Apokalypsy 21: 1-4) 
1 Ary izy naneho ahy onin'ny ranon'aina, manganohano tahaka ny vato krystaly, avy teo amin'ny seza 
fiandrianan'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry. 2 Ao ny afovoan'ny ny arabe, Ary teny andaniny roa 
amin'ny ony, dia ny hazon'aina, izay niteraka voa roa ambin'ny folo, samy mandefitra ny voany hazo 
isam-bolana. Ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena. 3 Ary tsy hisy ozona intsony, fa ny seza 
fiandrianan'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia hanompo 
Azy. 4 ka hahita ny tavany, ary ny anarany dia ho eo amin'ny handriny. 5 tsy hisy alina ao: tsy mba mila 
fahazavan'ny jiro na amin'ny masoandro, fa ny Tompo Andriamanitra manome azy ireo 
fahazavana. Ary izy ireo no hanjaka mandrakizay mandrakizay. (Apokalypsy 22: 1-5) 

Mariho fa ity nanjakan'i, izay araka ny arivo taona, dia ahitana ny mpanompon'Andriamanitra sy 

maharitra mandrakizay. Ny tanàna masina, izay voaomana any an-danitra, dia hiala any an-danitra sy ny 

ho avy tetỳ an-tany. Izany no fiandohan'ny farany dingana ny fanjakan'Andriamanitra. Ao ny andro tsy 

misy fanaintainana OR FIJALIANA! 
Ny mpandefitra no handova ny tany (Matio 5: 5) ary ny zavatra rehetra (Apokalypsy 21: 7). Ny tany, 

anisan'izany ny tanàna masina, izay ho eo aminy, dia ho tsara kokoa ny lalan'Andriamanitra, satria dia ho 

ampiharina. Tadidio hoe: 
7 avy tamin'ny handrosoan'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana (Isaia 9: 

7). 



Mazava àry fa hisy fitomboana aorian'ny dingana farany ny fanjakan'Andriamanitra efa nanomboka toy 
ny rehetra, hankatò ny governemanta. 
Izany dia ho be voninahitra indrindra fotoana: 

9 Fa araka ny voasoratra hoe: "maso tsy nahita, na ren'ny sofina, na niditra tao am-pon'ny olona 
ny zavatra izay efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia Azy." 10 Fa Andriamanitra efa 
nanambaran'Andriamanitra izany amintsika amin'ny alalan'ny Fanahiny ( 1 Korintiana 2: 9-10). 

Izany dia ny fotoam-pitiavana, fifaliana, sy ny fampiononana mandrakizay. Dia ho fotoana mahafinaritra! 
Tsy te hanana ny anjara amin'ny izany? 

5. Sources ivelan'ny Testamenta Vaovao dia nampianatra  
ny Fanjakan'Andriamanitra 
Tany am-boalohany ve profesora Kristy mihevitra fa izy ireo tokony hitory ny filazantsara ara-bakiteny 

ny Fanjakan'Andriamanitra? 
Eny. 
Taona maro lasa izay, tao amin'ny lahateny nomen'ny Bart Ehrman profesora ao amin'ny Oniversiten'i 
Carolina Avaratra, dia imbetsaka, ary marina, nanamafy fa tsy toy ny milaza ny ankamaroan'ny 
Kristianina ankehitriny, i Jesosy sy ny Kristianina tamin'ny taonjato voalohany nitory ny 

fanjakan'Andriamanitra. Na Dr. Ehrman ny ankapobeny fahatakarana ny Kristianina mitovy indrindra avy 

ny an'ny Mitohy Fiangonana 'Andriamanitra isika, dia manaiky fa ny filazantsaran'ny fanjakana no Jesosy 
mihitsy no niantso sy ny mpanara-dia nino. Izahay koa manaiky fa maro no nilaza ny Kristianina 
amin'izao andro izao dia tsy hahatakatra fa. 

Voaro tranainy indrindra Post-New Testament Writing & Toriteny 
Ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe anisan'ny izay nilaza azy ho "ny tranainy indrindra tanteraka 
kristianina toriteny izay tafavoaka velona" (Holmes MW Fahiny Christian Toriteny. Ny Fampianaran'ireo 

Ray: Grika Soratra sy anglisy, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102). Toriteny 

Christian io fahiny dia ahitana ireo fanambarana momba izany: 
5: 5 Ary fantatrareo, ry rahalahy, fa ny fijanonany eo amin'izao tontolo izao ny nofo dia tsy misy 

dikany sy mihelina, fa ny teny fikasana ny Kristy dia lehibe sy mahatalanjona: fitsaharana 
amin'ny andro ho avy fanjakana sy ny fiainana mandrakizay. 

Ny fanambarana etsy ambony dia mampiseho fa ny fanjakana dia tsy izao, fa ho avy sy ho 

mandrakizay. Ankoatra izany, ity toriteny fahiny hoe: 
6: 9 Ary raha na dia toa olo-marina ny olona toy izany dia tsy afaka, amin'ny alalan'ny ny 

fahamarinana rehetra izay nataony, mba hamonjy ny zanany, inona no toky ananantsika ny 
hiditra ny fanjakan 'Andriamanitra isika raha tsy mitandrina ny batisa madio sady tsy misy 

loto? Na iza no mpisolovava antsika, raha tsy hita ny hanana masina sy marina asa? 9: 6 Koa aoka 

isika hifankatia, fa isika rehetra mba hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 11: 7 Noho izany, 
raha mahafantatra izay marina eo imason'Andriamanitra isika, dia hiditra ny fanjakany sy 
handray ny fampanantenana izay "tsy ren'ny sofina, na hita maso, na hita maso na ny fon'ny 
olona sary an-tsaina." 



12: 1 Aoka isika hiandry, noho izany ora ny ora ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fitiavana sy ny 

fahamarinana, satria tsy fantatro izay andro 'Andriamanitra ny fisehoan'ny. 12: 6 dia hoy izy: ny 
fanjakan' ny Raiko ho avy. 

Ny ambony fanambarana maneho izany fitiavana izany amin'ny alalan'ny fiainana tsy ilaina, fa mbola tsy 
niditra ny fanjakan'Andriamanitra, ary izany dia mitranga araka ny andro 'Andriamanitra ny fisehoan'ny-

izay rehefa hiverina indray i Jesoa. Izany dia ny Ray ny fanjakana sy ny fanjakana dia tsy hoe Jesosy. 
Mahaliana fa ny zokiny indrindra toa kristianina toriteny fa Andriamanitra dia navelany ho tafavoaka 
velona dia mampianatra mitovy Fanjakan'Andriamanitra 'Andriamanitra fa ny Testamenta Vaovao dia 
mampianatra sy ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra ankehitriny dia mampianatra (azo atao fa mety 
ho avy amin'ny tena Fiangonana' Andriamanitra, fa ny ihany ny fahalalana ny teny grika mametra ny 
afaka manao fanambarana arakaraka izany). 

Mpitarika ao amin'ny Fiangonana taonjato faharoa sy ny filazantsaran'ny fanjakana 
Tsara homarihina tany am-piandohan'ny taonjato 2 daty izay Papias, mpihaino an'i Jaona sy ny namany an'i 
Polycarpe, ary raisina ho olo-masina ny Katolika romanina, nampianatra ny arivotaona 

fanjakana. Eusèbe ao fa Papias dia nampianatra hoe: 

... Dia hisy ny arivo taona araka ny fitsanganana amin'ny maty, raha ny tena manokana fanjakan'i 

Kristy dia haorina eto an-tany. (Sombintsombin'ny Papias, VI. Jereo koa ny Eusèbe, Church 

History, Boky 3, XXXIX, 12) 
Papias dia nampianatra fa izany dia ho fotoam-be dia be; 

Toy izany koa, [izy nanao hoe:] fa ny vary ny vary dia hamokatra folo 
arivo salohim-bary, ary ny sofina rehetra ho iray alina no voa, ary ny vary dia manaiky farantsa 

folo ny mazava, madio, dia koba tsara toto; ary ny paoma, sy ny voa, ary ny bozaka dia 

hamokatra amin'ny ampahany toy izany koa; ary izay rehetra biby, nanome sakafo avy eo ihany 

ny vokatra eto an-tany, ho lasa tia fihavanana sy mirindra, ary ho tanteraka hanaiky ny olona. 
"[fijoroana ho vavolombelona dia naterany tamin'i ireo zavatra ireo an-tsoratra avy Papias, 
fahiny lehilahy, izay mpihaino Jaona sy ny namana ny Polycarpe, ao ny fahefatra ny boky, fa 
boky dimy no ahitana ny azy ...] (sombintsombin'ny Papias, IV) 

Ny lahatsoratra-New Testament taratasiny ho an'ny Korintianina hoe: 
42: 1-3 Ny Apôstôly nandray ny Filazantsara ho antsika amin'ny Tompo Jesosy Kristy; I Jesoa Kristy 

no nanirahana ahy avy amin'Andriamanitra. Koa dia Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny 

Apôstôly dia avy amin'i Kristy. Samy, ka dia tonga ny sitrapon 'Andriamanitra amin' ny voatendry 

mba. Ary noho ny nahazo ny anjara-raharahanao sy rehefa hatoky tsara, tamin'ny nananganana 

an'i Jesosy Kristy Tompontsika sy noraisina ho mpikambana ao amin'ny tenin'Andriamanitra 
amin'ny fahatokiana be avy amin'ny Fanahy Masina, dia lasa nivoaka ny vaovao mahafaly fa ny 
fanjakan'Andriamanitra ho avy. 

Polycarpe ny Smyrna Kristianina tany am-boalohany dia iray mpitarika, izay mpianatr'i Jaona, ny farany 

ny tany am-boalohany apostoly ho faty. Polycarpe c. 120-135 AD dia nampianatra hoe: 
Sambatra ny mahantra, ary ireo izay enjehina noho ny fahamarinana, fa azy ny fanjakan 

'Andriamanitra. (Polycarpe. Taratasy ho an'ny Filipianina, Toko II. Avy Ante-Nicée-Constantinople 

Fathers, Boky 1 toy ny nataon'i Alexander Roberts & James Donaldson. Malagasy Edition, 1885) 



Satria fantatrareo àry, fa "Andriamanitra tsy azo vazivazina," tokony handeha mendrika ny didy 
sy ny voninahiny ... Fa tsara mba ho ringana tsy ho amin'ny filan'ny izay ao amin'izao tontolo 
izao, satria "ny filàna rehetra warreth manohitra ny fanahy; "ary" fa ny mpijangajanga, na 
effeminate, na mpampijaly ny tenany amin'ny olombelona dia tsy mba handova ny fanjakan 

'Andriamanitra, "na ireo izay manao zavatra tsy mifanaraka sy mendrika. (ibid, Chapter V) 
Aoka isika avy eo dia hanompo Azy amin'ny tahotra sy fanajana rehetra, dia araka izay efa 
nandidiany antsika mihitsy, sy tahaka ny Apostoly izay nitory ny Filazantsara ho antsika, ary ny 

mpaminany izay nanambara mialoha ny fiavian 'ny Tompo. (ibid, Toko VI) 
Toy ny olon-kafa ao amin'ny Testamenta Vaovao, Polycarpe dia nampianatra fa ny olo-marina, fa tsy ny 
didy onja dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. 
Izao manaraka izao ihany koa nilaza fa efa nampianarin 'Polycarpe: 

Ary tamin'ny Sabata manaraka hoy izy; 'Mihainoa ianareo, ny fananarana, ny zanaka malala' 

Andriamanitra. Nampianiana anao aho, raha ny eveka vory teo ary indray ankehitriny 

mananatra anareo aho mba handeha decorously rehetra sy amim-pahamendrehana an-dalana 

'ny Tompo ... Watch ianareo, ary indray ho vonona ianareo, Aza manamafy ny fonareo ho 

vesaran'ny, ilay didy vaovao ny amin'ny fitiavana ny iray mankany amin'ny iray hafa, ny 

fiavian'ny tampoka haingana miseho toy ny helatra, ny fitsarana lehibe amin'ny afo, ny fiainana 

mandrakizay, ny fanjakany tsy mety maty. Ary ny zavatra rehetra na inona na inona ampianarina 

'Andriamanitra fantatrareo, raha handinika ny Soratra Masina, soraty amin'ny penina ny Fanahy 

Masina eo am-ponareo, dia ny didy mba hitoetra ao aminareo maty vonoina.' (Life ny Polycarpe, 

Toko 24. JB Lightfoot, ny Fampianaran'ireo Ray, vol. 3.2, 1889, p. 488-506) 
Méliton avy any Sardisy, izay ny Fiangonana 'Andriamanitra mpitarika, c. 170 taorian'i JK, dia 

nampianatra hoe: 
Ary koa, ny lalàna navoaka tao amin'ny filazantsara-ny antitra ao amin'ny vaovao, na niara-

nivoaka avy any Ziona sy Jerosalema, ary ny didy nivoaka amin'ny fahasoavana sy ny karazana 
ao amin'ny vita vokatra, ary ny zanak'ondrilahy eo amin'ny Zanaka, ary ny ondry amin'ny olona, 
ary ny lehilahy ao amin'Andriamanitra ... 
Fa ny filazantsara dia tonga ny fanazavana ny lalàna sy ny 
tanteraka, raha ny fiangonana lasa ny trano fitehirizana ny fahamarinana ... 
Izany no izay namonjy antsika amin'ny fanandevozana ho amin'ny fahafahana, amin'ny maizina 
ho amin'ny mazava, avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, avy jadona ho any amin'ny 

fanjakana mandrakizay. (Méliton. Toriteny amin'ny Paska. Andininy 7,40, 68. Translation avy 
Kerux: The Journal of Online Teolojia. Http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Noho izany, ny fanjakan'Andriamanitra dia fantatra ho zavatra mandrakizay, fa tsy ny amin'izao fotoana 
izao fotsiny Kristianina na ny Eglizy Katolika, ary tafiditra ny lalàn'Andriamanitra. 
Hafa tapaky ny faramparan'ny taonjato faharoa fanoratana Mampirisika ny olona mba hijery ny 
fanjakana; 

Koa aoka tsy hisy aminareo intsony dissemble na mijery aoriana, fa amin'ny sitrapo manatona ny 

Filazantsara 'ny fanjakan' Andriamanitra. (Romanina Clément. Recognitions, Boky X, Chapter 

XLV. Excerpted avy Ante-Nicée-Constantinople Fathers, Boky Faha-8 Natontan'i Alexander 
Roberts & James Donaldson. Malagasy Edition, 1886) 



Ankoatra izany, raha toa nisy tsy voasoratra iray ao amin'ny fiangonana marina, ny tapaky ny taonjato 

faharoa soratra mitondra ny lohateny hoe Ny Mpiandry ny Herma ao amin'ny fandikan-teny amin'ny 

Roberts & Donaldson mampiasa ny hoe "fanjakan 'Andriamanitra" in-efatra ambin'ny folo. 
Ny tena Kristianina, ary na dia maro ihany no milaza an'i Kristy, nahalala zavatra momba ny 
Fanjakan'Andriamanitra tamin'ny taonjato faharoa. 
Na dia ny Katolika sy Ortodoksa Tatsinanana Saint Irénée nahatakatra fa araka ny fitsanganana amin'ny 

maty, ny Kristianina dia hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Mariho ny zavatra nosoratany, c.180 AD: 
Fa izany dia ny toe-ireo izay efa mino, satria mitoetra ao aminy mandrakariva ny Fanahy Masina, 
izay nataon'ny Azy tamin'ny batisa, ary nihazona ny mpandray, raha mandeha amin'ny 

fahamarinana sy ny fahamasinana sy ny fahamarinana sy ny faharetana. Fa izao fanahintsika 

izao manana fitsanganana amin'ny maty ao izay mino izy, ny vatana mandray ny fanahy indray, 
ary miaraka aminy, noho ny herin 'ny Fanahy Masina, rehefa nanangana ary niditra tao amin'ny 

fanjakan'Andriamanitra. (Irénée, St., evekan'i Lyon. Nadika avy ny Armeniana amin'ny Armitage 
Robinson. Ny fanehoan'ny apostoly Fitoriana, Toko 42. Wells, Somerset, Ôkt 1879 Araka ny 
nivoaka tao amin'ny fiaraha-monina HO FAMPIROBOROBOANA FAHALALANA kristianina. NEW 
YORK: NY Macmillan CO, 1920). 

Olana eo amin'ny faharoa sy fahatelo Taonjato maro 
Na dia eo aza ny fanekena miely patrana, tamin'ny taonjato faharoa, dia manohitra ny lalàna mpitarika 

nivadi-pinoana atao hoe Marcion nitsangana. Marcion nampianatra manohitra ny lalàn 'Andriamanitra, 

ny Sabata, sy ny ara-bakiteny Fanjakan'Andriamanitra. Na dia Niampanga ny Polycarpe sy ny olon-kafa, 
dia nanana fifandraisana tamin'ny Fiangonana ny Roma elaela, ary toa nanana ny hery mitarika any. 
Tamin'ny taonjato faharoa sy fahatelo, allegorists dia lasa hampitoerina amin'ny Alexandria 

(Ejipta). Maro allegorists nanohitra ny fotopampianaran 'ny fanjakana ho avy. Mariho ny tatitra momba 

ny sasany amin'ireo allegorists: 
Dionysio teraka ny ambony sy nanan-karena fianakaviana mpanompo sampy tao Alexandria, ka 

nianatra ny filozofia. Dia nandao ny mpanompo sampy sekoly ho lasa mpianatra ny Origène, izay 

nahomby tany ny anjara-raharaha momba ny katesezy sekoly Aleksandria ... 
Clément, i Origène, ary ny gnostique sekoly dia manatsatso ny fotopampianaran 'ny masina 
fanambarana araka ny nofinofy sy ny fanoharana fandikana ... dia nahazo ho azy ny anaran'ny 
"Allegorists." Nepos ampahibemaso combated ny Allegorists, ka foana fa hisy ny fanjakan'i Kristy 
eto an-tany ... 
Dionysio niady hevitra amin'ny mpanara-dia an'i Nepos, ary ny kaontiny ... "toy izany ny toe-
javatra toy izao misy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra." Izao no voalohany nilaza ny amin'ny 
fanjakan'Andriamanitra misy eto amin'ity toetry ny fiangonana ... 
Nepos niteny mafy ny fahadisoany, mampiseho fa ny fanjakan'ny lanitra dia tsy fanoharana, fa 
ny ara-bakiteny fanjakana izay avy, Tompontsika ao amin'ny fitsanganana amin'ny maty ho 
amin'ny fiainana mandrakizay ... 
Dia ny hevitra ny amin'ny fanjakana tonga eto amin'ity toe-javatra mbola torontoronina, ary 
navoakany tao amin'ny gnostique sekoly ny Allegorists tany Ejipta, taorian'i JK 200 ny 250, feno 
zato taona teo anoloan'ny eveka ny fanjakana dia tonga mba ho heverina ho nipetraka teo 
amin'ny seza fiandrianana ... 



Clement nitoe-jaza ny hevitra 'ny fanjakan' Andriamanitra ho toy ny toe-tsaina tena fahalalana 

an'Andriamanitra. Origène nanangana azy eny ivelany tahaka ny heviny ara-panahy miafina ao 

amin'ny tany lemaka taratasy ny Soratra Masina. (Ward, Henry Dana. Ny filazantsaran'ny 

fanjakana: Ny Fanjakana tsy avy amin'izao tontolo izao, tsy eto amin'ity tontolo ity, fa ho avy 
amin'ny any an-danitra Firenena, ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fampodiana ny Zava-
drehetra. Navoakan'ny Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870, p. 124-125) 

Noho izany, raha Eveka Nepos Nampianatra ny filazantsara ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny 

allegorists niezaka tonga amin'ny sandoka, tsy ara-bakiteny, fahalalana izany. Eveka Apollinaris ny 

Hierapolia koa dia niezaka ny hiady ny fahadisoan'ny ny allegorists momba izany fotoana izany. Ireo tena 

ao am-piangonana 'Andriamanitra nitsangana teo noho ny fahamarinan'Andriamanitra ara-bakiteny 
Fanjakan'Andriamanitra hatramin'izay. 

Herbert W. Armstrong nampianatra ny filazantsaran'ny fanjakana, Plus 
Tamin'ny taonjato faha-20, ny faramparan'ny Herbert W. Armstrong nanoratra hoe: 

Satria efa nanamavo ny filazantsaran'i Kristy. . . , Izao tontolo izao tsy maintsy mamingana 

zavatra hafa eo amin'ilay efa niorenany. Tsy maintsy mamorona ny sandoka! Ka efa renay ny 

fanjakan'Andriamanitra niteny ny ho tsara tarehy fotsiny ny platitude - mahafinaritra 
fihetseham-po ao am-pon'ny olona - fampihenana any amin'ny iray Modèle, mampino TSY 

MISY! Ny hafa indray efa fomba diso fa ny "Fiangonana" dia ny fanjakana. . . Ny mpaminany 

Daniela, izay niaina 600 taona talohan'i Kristy, nahalala fa ny fanjakan 'Andriamanitra dia tena 

fanjakana - governemanta mitondra ny ara-bakiteny OLONA eto an-tany. . . 
Eto . . . dia ny fanazavana ny zavatra ny fanjakan'Andriamanitra dia: "Ary amin'ny andron'ireo 

mpanjaka ireo ..." - no eto niteny ny folo rantsan-tongotra, ny tapany vy ny tapany tanimanga 

malemy. Izany, amin'ny alalan'ny mampifandray ny faminaniana amin'ny Daniela 7, sy ny 

Apokalypsy 13 sy 17, dia manondro ny vaovao Eoropa ETAZONIA izay namorona izao. . . eo 

imasonareo! Apokalypsy 17:12 mahatonga tani-hay ny tsipiriany fa ho firaisana ny mpanjaka 

folo NA fanjakana izay (Apokalypsy 17: 8) no hanangana ny taloha Fanjakana Romanina. . . 
Rehefa tonga i Kristy, dia ho avy toy ny Mpanjakan'ny mpanjaka, mitondra ny tany manontolo 

(Apokalypsy 19: 11-16); Ary ny KINGDOM-- ny fanjakan 'Andriamanitra --said Daniel, dia ny 

lanin'ny fanjakana rehetra eto amin'ity tontolo ity izany. Apokalypsy 11:15 milaza azy io 

tamin'izao teny izao: "Ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny ny fanjakana 

Tompontsika, sy ny Kristiny; ary Izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay"! Izany no 

fanjakan'Andriamanitra. Izany dia ny fiafaran'ny fitondram-panjakana ankehitriny - eny, ary na 

dia ny Etazonia sy ny firenena Britanika. Avy eo dia ho tonga ny fanjakana - ny fitondram-

panjakana - 'ny Tompo Jesoa Kristy, dia Mpanjakan'ny mpanjaka ny tany manontolo. Izany no 

mahatonga LEMAK'I tanteraka ny zava-misy fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ara-bakiteny 

FITONDRANA. Na dia toy ny Kaldeanina Fanjakana dia fanjakana - tahaka ny Fanjakana 

Romanina i Fanjakana - ka ny Fanjakan'Andriamanitra dia fitondram-panjakana. Izany dia ny 

haka ny governemantan'ny ny jentilisa amin'izao tontolo izao. Jesosy Kristy dia teraka ho 

MPANJAKA - mpanapaka! . .. 
Toy izany koa i Jesosy Kristy, izay nandeha an-tongotra ny tendrombohitra sy lohasaha ny Tany 

Masina sy eny an-dalamben'i Jerosalema mahery lasa izay 1.900 taona ho avy indray. Hoy izy 



hoe ho avy indray. Rehefa voahombo tamin'ny hazo fijaliana izy, Andriamanitra nanangana Azy 

tamin'ny maty rehefa afaka telo andro sy telo alina (Mat. 12:40; Asan'ny Apostoly 2:32; I Kor. 15: 

3-4). Dia niakatra tany ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Foiben-toeran'ny governemanta ny 

Izao Rehetra Izao (Asan'ny Apostoly 1: 9-11; Heb. 1: 3, 8: 1; 10:12; Apok 3:21). 
Izy no ilay "tandapa" ny fanoharana, izay efa tany amin'ny seza fiandrianana 'Andriamanitra - ny 
"tany lavitra" - ho coronated ho Mpanjaka ny mpanjaka rehetra amin'ny firenena, ary avy eo dia 
hiverina eto an-tany (Lioka 19: 12-27 ). 
Indray, dia any an-danitra, mandra-pahatongan'ny "andro fampodiana ny zavatra rehetra" 

(Asan'ny Apostoly 3: 19-21). Dia midika indray hoe Famerenana Amin'ny Laoniny ny teo aloha 

na ny toe-javatra fanjakana. Amin'ity tranga ity, ny fampodiana ny ny fitondrana eto an-tany, 

ary dia toy izany, ny namerina ny izao tontolo izao fiadanana, sy ny nofinofy fepetra. 
Ny ankehitriny izao tontolo izao korontana, ady sy fifandirana fiakaran'ny Hamarana azy amin'ny 
fahoriana izao tontolo izao fa lehibe toy izany, raha tsy Andriamanitra hanitsy, tsy misy olona 

nofo hovonjena velona (Mat. 24:22). Tamin'ny ny tena fara tampony, rehefa ela dia hiteraka 

vary main'ny rivotra fiainana rehetra tsy ho eo amin'ity planeta, i Jesosy Kristy, dia 

hiverina. Tamin'ity indray mitoraka ity dia ho avy toy ny Andriamanitra avy 

amin'Andriamanitra. Ho avy izy rehetra, ny hery sy ny voninahitry ny Mpamorona izao rehetra 

izao-pitsarana.(Mat. 24:30; 25:31.) Ho avy izy hoe "Mpanjakan'ny mpanjaka sy Tompon'ny 
tompo" (Apokalypsy 19:16), mba hanorina tontolo izao Super ny governemanta sy hanapaka ny 

firenena rehetra "amin'ny tehim-by "(Apok 19:15, 12: 5). . . 
Kristy Fihaonana tamin'ny? 
Fa ny maha-olombelona ho amin'ny fifaliana fihobiana, ary handray azy ao amin'ny mirediredy 
safononoky ny fahafinaretana sy ny hafanam-po - dia na dia ny fiangonana ny Kristianina 
nentim-paharazana? 
Tsy! Dia hino izy ireo, satria ny mpanompo sandoka Satana (II Kor. 11: 13-15) no namitaka azy, 

fa izy no ilay antikristy. Ny fiangonana sy ny firenena dia ho tezitra amin 'ny fiaviany (Apok 11:15 
miaraka amin'ny 11:18), sy ny tafika dia tena hiezaka mba hiady azy mba handringana azy (Apok 
17:14)! 
Ny firenena no hirotsaka ao amin'ny toe-javatra sarotra ny ho avy ady Ady Lehibe III, miaraka 

ilay ady tany Jerosalema (Zak. 14: 1-2) ary avy eo dia hiverina Kristy. Tamin'ny hery mihoatra ny 

natoraly dia "hiady amin'ireny jentilisa ireny" izay miady aminy (andininy faha-3). Izy no 

handresy tanteraka azy ireo (Apokalypsy 17:14)! "Ny tongony hijoro amin'izany andro izany teo 

an-tendrombohitra Oliva," tena tsy lavitra ny atsinanan'i Jerosalema (Zak. 14: 4). (Armstrong 
HW. Ny zava-miafina ny Mandresy, 1984) 

Ny Baiboly dia manambara fa Jesosy dia hiverina ary Izy no handresy, nefa maro no hiady 
hamely Azy (Apokalypsy 19:19). Maro no milaza (mifototra amin'ny tsy fahatakarana faminanian'ny 

Baiboly, fa ampahany noho ny mpaminany sandoka sy ny mystika) fa ny nody Jesosy no Antikristy 
farany! 
Izao manaraka izao ihany koa avy any Herbert Armstrong: 



Fivavahana marina - ny fahamarinana hery ny fitiavan 'Andriamanitra nanome ny Fanahy Masina 
... fifaliana tsy azo tononina ny mahalala an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy - ny mahalala 
FAHAMARINANA - sy ny hafanana' Andriamanitra ny fitiavan 'Andriamanitra! ... 
Ny fampianaran 'ny Fiangonana marina dia tsotra fotsiny ireo "velona ny teny rehetra" ao 
amin'ny Holy Bible ... 
Ny olona no miala amin'ny lalan'ny "mahazo" ny fomba "manome" - ny fomba ny fitiavana. 
VAOVAO sivilizasiona izao dia mafy ny tany! (ibid) 

Vaovao fandrosoana dia ny Fanjakan'Andriamanitra. Hahavita hitory fa sivilizasiona vaovao ho avy ary 

ho miorina amin'ny fitiavana no lehibe ampahany izay ny tena filazantsaran'ny fanjakana i Jesosy sy ny 

mpanara-dia nampianatra ny rehetra momba. Ary izany no zavatra izay Mitohy ho antsika ao amin'ny 
Fiangonana 'Andriamanitra hitory koa. 
Herbert Armstrong takany fa i Jesosy dia nampianatra fa ny fiaraha-monina, 
na raha mieritreritra tiany ny mankatò, dia nandà ny 'hanome fomba' ny fiainana, ny lalan'ny 

fitiavana. Saika tsy misy toa araka ny tokony ho hahatakatra ny dikan'ny zavatra Jesosy nampianatra. 
Ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy dia ampahany ny Filazantsara 
Ary ny sasany izay efa namaky izany angamba lavitra Manontany tena momba ny nahafatesan'i Jesosy sy 

ny anjara asany eo amin'ny famonjena. Eny, izay ampahany ao amin'ny filazantsara fa ny Testamenta 

Vaovao sy Herbert W. Armstrong Samy nanoratra momba. 
Ny Testamenta Vaovao dia mampiseho ny filazantsara dia ahitana ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy: 

16 Fa izaho tsy menatra ny filazantsaran'i Kristy, fa ny herin 'Andriamanitra ho famonjena ho 

an'ny olona rehetra izay mino, ho an'ny Jiosy aloha, ary koa ny teny grika (Romana 1:16). 
4 Koa izay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny. 5 Ary Filipo nidina tany an-tanàna any 

Samaria ka nitory an'i Kristy ho azy ireo. ... 12 Ary rehefa nino an'i Filipo nitory raha ny amin'ny 

fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy, na lehilahy na vehivavy dia natao 

batisa. ... 25 Ary rehefa nanambara sy nitory ny tenin'ny Tompo, dia niverina nankany Jerosalema 

ka nitory ny filazantsara teny amin'ny vohitra maro izay an'ny Samaritana. 26 Ary nisy anjelin'ny 

Tompo nilaza tamin'i Filipo ... 40 Filipo hita tany Azota. Ary mpandalo, dia nitory ny filazantsara 

tany amin'ny tanàna rehetra ambara-pahatongany tany Kaisaria. (Asan'ny Apostoly 8: 

4,5,12,25,26,40) 
18 dia nitory taminy i Jesosy sy ny fitsanganana amin'ny maty. (Asan'ny Apostoly 17:18) 
30 Ary Paoly nitoetra roa taona ngarangidina tao an-trano nohofany ka nandray tsara izay 

rehetra tonga tao aminy, 31 dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nampianatra ny zavatra 

izay mahakasika ny Jesosy Kristy Tompo tamin'ny fahasahiana be, ary tsy nisy 

fisakanana. (Asan'ny Apostoly 28: 30-31) 
Mariho fa ny fitoriana Anisan'ny Jesosy sy ny fanjakana. Mampalahelo fa, araka ny tokony ho 

fahatakarana ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra tsy hita mazàna ho avy ny fampianaran 'ny 
grika sy romanina fiangonana. 
Raha ny marina, mba hanampy antsika ho lasa anisan'ny Fanjakana io, Andriamanitra tia ny olona toy 
izany 



be fa naniraka an'i Jesosy Izy mba ho faty ho antsika (Jaona 3: 16-17). 

Ny filazantsaran'ny fanjakana no Eran-tany Mila, fa ... 
Izao tontolo izao fa maro ny mpitondra, anisan'izany ny ara-pivavahana ireo, mino fa ho fiaraha-miasa 
iraisam-pirenena olombelona izay hitondra fiadanana sy fanambinana, fa tsy ny 

fanjakan'Andriamanitra. Ary raha mbola hisy fahombiazana ara-nofo ny sasany, dia tsy vitan'ny hoe tsy 
hahomby, ny ezaka ataon'ny olombelona amin'ny farany mitondra planeta tany amin'ny fotoana izay 

mety hahatonga ny fiainana unsustainable raha Jesosy tsy niverina mba hanorina ny Fanjakany. Izany no 
filazantsara sandoka. 

Maro eto amin'izao tontolo izao no miezaka ho atambatra ny manasa-pivavahana iraisam-pirenena 

Babylona drafitra mba napetrany tao anatin'ny tontolo vaovao filaminana ao amin'ny 21 Sttaonjato. Izany 
no zavatra iray izay ny Mitohy ho Fiangonan'i efa Niampanga satria ny piandohany ary mikasa hanohy ny 

manameloka. Koa satria i Satana no namitaka ny Eva mba lavo noho ny dikan ny filazantsarany efa ho 
6000 taona lasa izay (Genesisy 3), ny olona efa nino fa fantany tsara kokoa noho Andriamanitra ny 
zavatra hahatonga azy ireo ho tsara kokoa sy izao tontolo izao. 

Araka ny Baiboly, dia haka ny fitambaran'ny iray mpitarika ara-miaramila any Eoropa (antsoina hoe ny 
mpanjakan'ny avaratra, antsoina koa hoe ny bibidia ao amin'ny Apokalypsy 13: 1-10) niaraka tamin'ny 
mpitondra fivavahana iray (atao hoe mpaminany sandoka, antsoina ihany koa hoe NY farany Antikristy 
sy ny roa-tandroka bibidia ao amin'ny Apokalypsy 13: 11-17) avy any an-tanànan'i havoana fito 

(Apokalypsy 17: 9,18) ny hampiditra ny 'Babylona' (Apokalypsy 17 & 18) izao tontolo izao filaminana. Na 
dia olombelona mila ny fiverenan'i Kristy sy ny fananganana ny fanjakany, maro eo amin'izao tontolo 
izao dia tsy mihaino izany hafatra ao amin'ny 21 St taonjato-izy ireo dia mbola hino isan-karazany dikan 

Satana filazantsara diso. Fa izao tontolo izao dia hahazo ny fijoroana ho vavolombelona. 

Tadidio fa i Jesoa dia nampianatra hoe: 

14 Ary ity filazantsaran'ny fanjakana hotorina amin'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny 

firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. (Matio 24:14) 

Mariho fa ny filazantsaran 'ny fanjakana dia tonga amin'izao tontolo izao ho vavolombelona, dia ho 
tonga ny farany. 

Misy antony maro noho izany. 

Ny iray dia hoe tian'Andriamanitra izao tontolo izao mba hihaino ny tena filazantsara alohan'ny 

hanombohan'ny ny Fahoriana Lehibe (izay aseho hanomboka ao amin'ny Matio 24:21). Noho izany ny 
hafatry ny filazantsara dia sady ho vavolombelona sy fampitandremana (jereo Ezekiela 3, Amosa 3: 7). 

Iray hafa dia ny hevi-dehibe ao ny hafatra dia ho mifanohitra amin'ny fomba fijery ny amin'ny 
mamontsina Beast, mpanjakan'ny avaratra hery, miaraka amin'ny mpaminany sandoka, antikristy ny 

farany. Ho ankapobeny mampanantena fiadanana amin'ny alalan'ny ezaka olombelona, fa izany dia 
hitarika hatramin'ny farany (Matio 24:14) sy ny fandringanana (jereo ny 1 Tesalonianina 5: 3). 

Noho ny famantarana sy ny fahagagana mandainga mifandray amin'izy ireo (2 Tesalonianina 2: 9), 
indrindra eo amin'izao tontolo izao dia misafidy ny hino ny lainga (2 Tesalonianina 2: 9-12) raha tokony 

ho ny hafatry ny filazantsara. Noho ny dratsy fanamelohana ny arivo taona Fanjakan'Andriamanitra 
amin'ny alalan'ny ny Katolika Romana, Eastern Ortodoksa, Loteranina, ary ny hafa, dia maro no milaza fa 
diso ny hafatry ny arivo taona filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny filazantsara diso mifandray 
amin'ny antikristy. 



Ny Kristianina Philadelphian mahatoky (Apokalypsy 3: 7-13) dia ho fitoriana ny arivo taona 
filazantsaran'ny fanjakana ary koa ny milaza amin'izao tontolo izao ny zavatra sasany mpitarika tontolo 
izao (anisan'izany ny bibi-dia sy mpaminany sandoka) dia niakatra ho any. 

Ho hanohana milaza ny izao tontolo izao ny hafatra fa ny bibi-dia, mpanjakan'ny avaratra hery, miaraka 
amin'ny mpaminany sandoka, ny farany antikristy, dia amin'ny farany handrava (miaraka amin'ny sasany 
ny mpiara-dia aminy) ny Etazonia sy ny Anglo-firenena ny Fanjakana , Kanada, Aostralia, ary Nouvelle-
Zélande (Daniela 11:39) ary ho ela taorian'izay izy ireo handringana ny teny Arabo / silamo 
Confederation (Daniela 11: 40-43), anjara asa ho fiadian 'ny ny demonia (Apokalypsy 16: 13-14), ary 

amin'ny farany hiady i Jesoa Kristy Rehefa niverina (Apokalypsy 16:14, 19: 19-20). Ny mahatoky 

Philadelphie (Apokalypsy 3: 7-13) dia nanambara fa ny arivo taona fanjakana ho avy tsy ho ela. Izany dia 
mety hiteraka be baovao sy handray anjara amin'ny fahatanterahan'ny Matio 24:14. 

Ny 'diso filazantsara' nitory izao tontolo izao ireo mpitondra (azo inoana fa ny sasany 'vaovao' karazana 
ambony mpitarika an'i Eoropa niaraka tamin'ny nanaiky lembenana eveka ambony indrindra 
izay milaza ny endriky ny Fivavahana Katolika) dia tsy toy izany-dia tsy te izao tontolo izao mba hianatra 

izay ho tena aza (ary mety tsy hino izany aza ny tenany tamin'ny voalohany, cf. Isaia 10: 5-7). Izy ireo sy / 
na ny mpanohana azy ihany koa azo inoana fa lainga mampianatra fa ny mahatoky Philadelphie ho 

espousing ny fotopampianarana (Fanjakana Arivo Taona) ny ho avy antikristy. Na inona na inona 

fanamelohana fa izy sy / na ny mpanara-manao manoloana ny Philadelphian Mitohy ho mahatoky sy 

ny Fiangonana 'Andriamanitra no nahatonga an'ilay bibidia fanenjehana (Daniela 11: 29-35; Apokalypsy 

12: 13-15). Izany ihany koa ny hitarika hatramin'ny farany-ny fanombohan'ny ny Fahoriana Lehibe 
(Matio 24:21; Daniela 11:39; jereo Matio 24: 14-15; Daniela 11:31) ary koa ny fotoana ny fiarovana ny 
mahatoky Philadelphia Kristianina (Apokalypsy 3:10; 12: 14-16). 

Ilay bibi-dia sy ny mpaminany sandoka, dia hiezaka hery, ara-toekarena fandrahonana, famantarana, ny 
fahagagana mandainga, mamono olona, ary hafa olana (Apokalypsy 13: 10-17; 16: 14; Daniela 7:25; 2 

Tesaloniana 2: 9-10) mba manana fanaraha-maso . Ny Kristianina dia manontany: 
10 "Mandra-pahoviana, Jehovah ô, masina sy marina, mandra-Ianao hitsaranao sy hamalianao ny 

rànay amin'izay monina eny ambonin'ny tany?" (Apokalypsy 6:10) 
Nandritra ny vanim-potoana, ny olona no nanontany tena hoe: "Mandra-pahoviana no tsy ho mandra-
miverina i Jesosy?" 

Na dia tsy fantatsika ny andro na ny ora, dia manantena i Jesosy mba hiverina (sy ny arivotaona 
Fanjakan'Andriamanitra nanorina) eo amin'ny 21 St taonjato mifototra amin'ny andinin-teny maro (oh: 
Matio 24: 4-34; Salamo 90: 4; Hosea 6: 2; Lioka 21: 7-36; Hebreo 1: 1-2, 4: 4,11; 2 Petera 3: 3-8; 1 
Tesalonianina 5: 4), faritra sasany izay mahita tanteraka ankehitriny. 
Raha tsy tsehatra i Jesosy, izao tontolo izao dia efa fongotra ny fiainana rehetra: 

21 Fa amin'izany dia hisy fahoriana lehibe, toy izay tsy mbola nisy hatramin'ny niandohan'izao 

tontolo izao ka mandraka izao fotoana, sady tsy ho mandrakizay. 22 Ary raha tsy izany andro izany 

dia fohy, tsy nisy nofo hovonjena; fa noho ny olom-boafidy izany andro izany dia ho fohy. (Matio 

24: 21-22) 
29 vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia hohamaizinina, ary ny volana 

tsy haneho fahazavana, ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra dia 

hohozongozonina. 30 Ary ny famantarana ny Zanak'olona dia hiseho any an-danitra, ary avy eo ny 
firenena rehetra ambonin'ny tany hisaona, ary hahita ny Zanak'olona avy eo amin'ny rahon'ny 



lanitra amin-kery sy voninahitra lehibe. 31 ary izy haniraka ny anjeliny amin'ny ampanenoana 
mafy ny trompetra, ary ireo dia hanangona ny olom-boafidiny miaraka avy amin'ny rivotra 

efatra, hatramin'ny faran'ny tany an-danitra ho amin'ny hafa. (Matio 24: 29-31) 
Ny Fanjakan'Andriamanitra no mila izao tontolo izao. 

Iraka ho an'ny Fanjakana 
Inona no andraikitrao ao amin'ny Fanjakana? 
Amin'izao fotoana izao, raha toa ianao ka tena Kristianina, ianao ho nisy iraka ho azy. Mariho ny tenin'ny 

apostoly Paoly nanoratra hoe: 
20 Koa ankehitriny, isika dia iraka solon'i Kristy, toy ny hoe Andriamanitra dia nitalaho tamin 'ny 

alalan' antsika: dia miangavy anareo ao amin'ny Kristy hanamarina, hihavanany 

amin'Andriamanitra. (2 Korintiana 5:20) 
14 Mifahara ary, rehefa misikina ny valahany amin'ny fahamarinana, rehefa hitafy ny fiarovan-

tratra ny fahamarinana, 15 ary rehefa asio ny tongotrareo ny fanomanana ny filazantsaran 'ny 
fiadanana, 16 mihoatra noho ny rehetra, naka ny ampingan'ny finoana, izay ianao dia ho afaka ny 
hamono ny zana-tsipika mirehitry ny ratsy. 17 ary raiso ny fiarovan-dohan'ny famonjena, sy ny 
sabatry ny Fanahy, dia ny tenin'Andriamanitra, 18 amin'ny fangatahanay mandrakariva amin'ny 
fivavahana rehetra sy ny fangatahana ao amin'ny Fanahy, miambena amin'izany farany amin'ny 
faharetana sy ny fangatahana ho an'ny rehetra ny saints- 19 sy ho ahy, fa mba ho hoy i nomena 
ahy, mba hiloa-bava amin'ny fahasahiana aho mba hampahafantatra ny zava-miafina momba ny 

filazantsara, 20 sady izany no iraka migadra; izay ao aminy, mba hiteny izany amin'ny fahasahiana 

aho, toy izay mety hoteneniko. (Efesianina 6: 14-20) 
Inona no nisy iraka? Merriam-Webster manana ny famaritana manaraka izao: 

1: ofisialy iraka, indrindra fa: a diplaomatika mpandraharaha ao amin'ny laharana ambony 
indrindra deraina amin'ny fitondram-panjakana vahiny na ny mpanjaka toy ny mponina 
solontenan'ny azy manokana na ny mpanjaka, na fitondram-panjakana voatendry ho an'ny 
manokana ary matetika tsy maharitra ara-diplaomatika asa 

2 dia: ny nahazo solontena na mpitondra hafatra 

Raha toa ianao ka tena Kristianina, ianao no manam-pahefana iraka, noho ny amin'i Kristy! Mariho izay 

ny Apôstôly Petera hoe: 
9 Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakà-mpisorona, firenena masina, ny tenany 

manokana ny olona, mba hitory ny fiderana an'i Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho 
amin'ny fahazavany mahagaga, 10 izay indray mandeha dia tsy firenena akory fa izao ny vahoakan 

'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. (1 Petera 2: 9-10) 
Amin'ny maha Kristianina, isika ho anisan'ny firenena masina. 
Iza firenena masina izao? 
Eny, azo antoka fa tsy nisy ny fanjakana amin'izao tontolo izao, fa amin'ny farany izy ireo ho anisan'ny 

fanjakan'i Kristy (Apokalypsy 11:15). Izany dia ny firenena, ny fanjakany izay masina. 
Amin'ny maha ambasadaoro, dia tsy tokony mandray anjara amin'ny politika ny mivantana ny firenena 

eto amin'ity tontolo ity. Fa isika hiaina ny fomba fiainany ankehitriny. Raha manao izany isika, dia tsara 



ny antony ny lalany no tsara indrindra, mba ho ao amin'ny fanjakany isika dia afaka ny ho mpanjaka sy 
mpisorona miaraka amin'i Kristy ary hanjaka eto an-tany: 

5 Ho an'izay tia antsika ka namaha antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny tenany 
ra, 6 sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an'Andriamanitra Rainy, ho Azy anie 

ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. (Apokalypsy 1: 5-6) 
10 Ary efa nanao antsika ho fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo; Ary manjaka 

ambonin'ny tany. (Apokalypsy 5:10) 
Iray avy lafiny izay ho fampianarana ireo izay mety maty dia handeha amin'ny ny lalan'Andriamanitra: 

19 Fa ny firenena mitoetra ao Ziona any Jerosalema; Ary hitomany intsony. Izy no tena hamindra 

fo aminao amin'ny feo ny fitarainany; Rehefa reny izany, dia hamaly anao. 20 Ary na ny Tompo 

dia manome anareo ny mofo fahoriana sy ny rano-pahoriana, Kanefa ny mpampianatra dia tsy 
hangozohozo an-jorony intsony, Fa ny masonao hahita ny mpampianatra. 21 Ny sofina dia handre 
teny ao ivohonao manao hoe: "ity no lalana, ka mandeha araka izany," isaky ny mitodika any 

amin'ny ankavanana, na isaky ny mivily ho amin'ny ankavia. (Isaia 30: 19-21) 
Raha izany dia faminaniana ho an'ny fanjakana ny arivo taona, amin'ny vanim-potoana io ny Kristianina 
tokony ho vonona ny hampianatra: 

12 ... izao fotoana tokony ho efa mpampianatra (Hebreo 5:12) 
15 Fa hamasino ny Tompo Andriamanitra ao am-ponareo; ary aoka ho vonona mandrakariva 

hianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo, nefa 
amin'ny fahalemem-panahy sy ny tahotra (1 Petera 3:15, DIEM). 

Asehon'ny Baiboly fa maro kokoa ny Kristianina mahatoky dia, taloha kelin'ny nanombohan'ny fahoriana 
lehibe, hampianatra ny maro; 

33 Ary ny an'ny olona izay mahatakatra dia hampianatra ny maro (Daniela 11:33) 
Noho izany, ny fianarana, mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana (2 Petera 3:18), dia zavatra 

tokony ho manao izao. Part ny anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mba ho afaka 

hampianatra. Ary ho mahatoky kokoa, Philadelphian (Apokalypsy 3: 7-13), ny Kristianina, izany ihany koa 

ahitana ny manohana ny filazantsara manan-danja vavolombelona mialoha ny fanombohan'ny fanjakana 
ny arivo taona (jereo ny Matio 24:14). 
Taorian'ny fanjakan'Andriamanitra nampitoerina, ny vahoakan 'Andriamanitra dia ho ampiasaina mba 
hanampiana hamerina amin'ny laoniny ny simba planeta: 

12 Ireo avy eo aminareo no hanao ny efa rava ela;  
Dia atsangano ny naorina hatry ny taranaka maro; Ary ianao dia hatao hoe mpamboatra ny rava, 

mpamelon-Streets honenana amin'ny tany. (Isaia 58:12) 

Noho izany, ny vahoakan 'Andriamanitra, izay nonina ny fomba vanim-potoana io dia ho mora kokoa 
amin'ny olona ny hitoetra ao amin'ny tanàna (sy any an-kafa) mandritra io fotoana io ny famerenana 

amin'ny laoniny. Izao tontolo izao dia tena ho tsara kokoa toerana. Tokony ho iraka solon'i Kristy 
ankehitriny, mba hahafahantsika ihany koa ny manompo ao amin'ny Fanjakany. 

Ny filazantsara marina Message dia manova 



Jesosy nanao hoe, "Raha mitoetra ao anatinareo ny teniko, ianareo no ho mpianatro tokoa. 32 ka dia ho 
fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo" (Jaona 8: 31-32). Fahafantarana 
ny marina momba ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra manafaka antsika tsy ho voafandrika ao ny 
diso fanantenana eto amin'ity tontolo ity. afaka sahy manohana ny drafitra izay miasa-ny 
drafitr'Andriamanitra! i Satana no namitaka ny izao tontolo izao (Apokalypsy 12: 9) ary ny 
Fanjakan'Andriamanitra no tena vahaolana. mila mijoro ho ary manohana ny fahamarinana (jereo ny 
Jaona 18:37). 

Ny hafatry ny filazantsara dia mihoatra noho ny tena manokana ny famonjena. Ny soa mahafaly ny 
amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tokony hanova ny iray amin'izao fiainana izao: 

2 Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miovà 

ny fanavaozana ny saina, mba hamantaranareo, dia izay tsara sady ankasitrahana no tonga 

lafatra ny sitrapon'Andriamanitra. (Romanina 12: 2) 

Ny tena Kristianina ka ovana ny hanompo an'Andriamanitra sy ny hafa; 

22 andevo, maneke amin'ny zavatra rehetra ny tomponareo araka ny nofo, tsy amin'ny 
fanompoana eo imaso, tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa amin'ny fahatsoram-po-po, 

matahotra ny Tompo. 23 Ary na inona na inona ataonareo, dia ataovy amin'ny fo, tahaka ny ho 
an'ny Tompo fa tsy ho an'olona, 24 satria fantatrareo fa ny Tompo no hahazo ny hamaliana ny 

lova; fa ianao manompo an'i Kristy Tompo. (Kolosianina 3: 22-24) 

28 Noho izany, satria isika mandray fanjakana tsy azo hozongozonina, dia aoka isika hanana 
fahasoavana, izay mety fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny 
fahatahorana.(Hebreo 12:28) 

Miaina ny tena Kristianina hafa avy amin'izao tontolo izao. Isika manaiky ny fitsipik'Andriamanitra 

ambonin'ny manerana izao tontolo izao ny atao hoe tsara sy ratsy. Ny marina ho velona amin'ny finoana 

(Hebreo 10:38), araka izay mitaky finoana ny hiaina ny fomba amin'izao fiainana izao. Noheverina toy 
izany ny Kristianina hafa noho ny an'izao tontolo izao izy ireo nonina tao, fa ny fomba fiainana, dia 
antsoina hoe "ny Lalana" ao amin'ny Testamenta Vaovao (Asan'ny Apostoly 9: 2, 19: 9; 24: 

14,22). Velona izao tontolo izao tia tena, eo ambany vahohon'ny Satana, amin'ny zavatra efa antsoina 
hoe "ny lalan'i Kaina" (Joda 11). 

Ny Filazantsara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny hafatry ny fahamarinana, fifaliana, ary 

fiadanana (Romana 14:17). Ny teny faminaniana, araka ny tokony ho nahafantatra, dia mampionona 
(jereo ny 1 Korintiana 14: 3; 1 Tesaloniana 4:18), indrindra rehefa mijery izao tontolo izao hirodana 

(jereo ny Lioka 21: 8-36). Ny tena Kristianina fomba fiaina mitarika ho amin'ny ara-panahy sy ara-batana 

fitahiana be dia be (Marka 10: 29-30). Ity dia ampahany amin'ny antony ireo izay miaina izany 

hahatakatra fa izao tontolo izao mila ny fanjakan'Andriamanitra. Ny Kristianina dia iraka avy amin'ny 
fanjakan'Andriamanitra. 

Ny Kristianina mametraka ny fanantenana ao amin'ny ara-panahy, fa tsy ny ara-batana, na dia miaina ao 

anatin'ny tontolo ara-batana (Romana 8: 5-8). Manana ny "fanantenana avy amin'ny filazantsara" 

(Kolosiana 1:23). Izany no zavatra Kristianina voalohany nahatakatra fa maro no milaza an'i Jesosy 
ankehitriny fa tsy tena takatry ny saintsika aza. 

6. Greco-Romana fiangonana mampianatra ny Fanjakana dia zava-dehibe, fa ... 



Ny grika sy romanina fiangonana mino fa mampianatra endriky ny fanjakan'Andriamanitra, fa hanana 

fahoriana tena fahatakarana tena dikan'izany., Ohatra, Ny Rakipahalalana Katolika dia mampianatra 

izany momba ny fanjakana; 
Kristy ... amin'ny dingana tsirairay amin 'ny fampianarany ny fahatongavan'ny io fanjakana, ny 
lafiny samihafa, ny marina dikany, ny fomba izay dia ho nahatratra, mamorona ny foto' ny 
lahateny, ka be ka ny lahateny no antsoina hoe "ny filazantsara ny fanjakana "... dia niteny ny 

Fiangonana ho toy ny" ny fanjakan 'Andriamanitra "; cf. Kol, I, 13; I Tes., II, 12; Apoc., I, 6, 9; V, 

10, sns ... dia midika hoe ny Fiangonana ho toy ny rafitra avy amin'Andriamanitra ... (Papa H. 
Fanjakan'Andriamanitra. Ny Rakipahalalana Katolika, Boky VIII. 1910). 

Na ny ambony nanondro "Kol, I, 13; I Tes., II, 12; Apoc., I, 6, 9; V, 10, "raha hijery azy ireo, dia ho hitanao 

fa tsy ny iray amin'ireo andininy ireo milaza na inona na inona momba ny Fiangonana ho amin'ny 

fanjakan'Andriamanitra. Mampianatra ny mpino dia ho tafiditra ao anatin'ny Fanjakan'Andriamanitra 

'Andriamanitra na i Jesosy fa' fanjakana. Mampitandrina ny Baiboly fa maro no hanova ny filazantsara 

na mitodika any hafa, dia tsy marina ny iray (Galatiana 1: 6-9). Mampalahelo fa maro ny olona efa nanao 

izany. 
Nampianatra i Jesoa hoe: "Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany 

amin'ny Ray afa-tsy amin'ny alalako "(Jaona 14: 6). Petera dia nampianatra hoe: "Ary tsy misy 

famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay 

hahazoantsika famonjena" (Asan'ny Apostoly 4:12). Petera nanambara ny Jiosy rehetra dia tsy maintsy 

manana ny finoana mba hibebaka sy hanaiky an'i Jesosy mba ho voavonjy (Asan'ny Apostoly 2:38). 
Mifanohitra izany, Papa François dia nampianatra fa tsy mino an'Andriamanitra, tsy misy an'i Jesosy, dia 

afaka ho voavonjy amin'ny alalan'ny asa tsara! Mampianatra ihany koa izy fa afaka ny ho voavonjy ny 

Jiosy tsy manaiky an'i Jesosy! Ankoatra izany, izy ary ny sasany Greco-Romana koa ny toa mihevitra fa ny 

tsy ara-baiboly dikan-'i Maria' no fanalahidin'ny ny filazantsara ary koa ny fanalahidin'ny iraisam-pinoana 

sy firaisan-tsaina pinoana. Nampalahelo fa, izy ireo sy ny hafa tsy mahatakatra ny maha zava-dehibe ny 

Jesosy sy ny tena filazantsaran'ny fanjakana 'Andriamanitra.Maro no mampirisika ny filazantsara diso. 
Maro no maniry ny mandeha amin'ny hitan'ny maso ary manam-pinoana eto amin'izao tontolo izao. Ny 

Testamenta Vaovao dia mampianatra fa ny Kristianina dia tokony hijery ambony: 
2 Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. (Kolosianina 3: 2) 
7 Fa finoana no andehanantsika, fa tsy fahitana. (2 Korintianina 5: 7) 

Na izany aza, Papa Pie XI ankapobeny nampianatra ny mandeha eo imasony ny fiangonana; 
... ny fiangonana katolika ... dia ny fanjakan'i Kristy eto an-tany. (Pie ny encyclical Quas 

Primas araka ny voatonona ao Kramer P. Ny Devoly Final Battle. Torohevitra Tsara-boky, 2002, 

p. 73). 
Ny tranonkala CatholicBible101 filazana, "ny fanjakan'Andriamanitra dia naorina teto an-tany Jesosy 
Kristy tamin'ny taona 33 taorian'i JK, tamin'ny endrika ny Fiangonany, tarihin'ny Petera ... ny Eglizy 
Katolika." Fa ny arivo taona fanjakan'Andriamanitra dia tsy mbola eto ary tsy no ny Fiangonan'i Rôma, fa 
ho eto an-tany. 



Ny Fiangonan'i Rôma dia mampianatra mafy manohitra ny ela avy eto an-tany arivo taona-
Fanjakan'Andriamanitra fa ankapobeny no hany "foto-pampianarana ny Antikristy" ofisialy voatanisa ao 

amin'ny Katesizin'ny Fiangonana Katolika: 
676 Ny antikristy ny famitahana efa manomboka maka endrika eto amin'izao tontolo izao isaky 
ny filazana atao mba tonga saina ao anatin'ny tantara fa ny Mesia fanantenana izay ihany no ho 

tanteraka mihoatra noho tantara amin'ny alalan'ny didim-pitsarana any am-parany. Ny 

Fiangonana aza dia nitsipaka farany endriky ny fanaovana hosoka ity ny fanjakana ho avy eo 
ambanin'ny anaran'ny Fanjakana Arivo Taona ... (Katesizin'ny Fiangonana Katôlika. Imprimatur 
Potest ny Kardinaly Joseph Ratzinger +. Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Mampalahelo, ireo izay manaiky izany dia manana olana lehibe amin'ny fitoriana ny Filazantsara ny 

amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny farany. Ny sasany dia mandray dingana mahatsiravina 

manohitra izay mitory azy io (Daniela 7:25, 11: 30-36). 
Nefa, dia mety hieritreritra, tsy izay rehetra milaza an'i Jesosy ho Tompo ho ao amin'ny fanjakana? Tsia, 

dia tsy mba ho. Mariho ny tenin'i Jesosy hoe: 
21 "Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny 

lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. 22 Maro no hanao amiko 
amin'izany andro izany hoe: 'Tompo ô, Tompo ô, manana izahay tsy efa naminany tamin'ny 
anaranao, nandroaka demonia tamin'ny anaranao, ary nanao fahagagana maro tamin'ny 
anaranao? '23 ary dia hanambara aminy hoe: tsy fantatro mihitsy ianareo; mialà amiko, ianareo 

izay manao ny fandikan-dalàna!' (Matio 7: 21-23) 
Nilaza ny Apôstôly Paoly ny "zava-miafina ny fandikan-dalàna" dia "efa am-piasana" (2 Tesaloniana 2: 7) 

amin'ny fotoana. Izany ihany koa ny fandikan-dalàna mifandraika amin'ny zavatra Mampitandrina ny 

Baiboly manohitra tamin'ny fotoana farany izay atao hoe "Zava-miafina, Babylona Lehibe" (Apokalypsy 
17: 3-5). 
Ny "zava-miafina ny fandikan-dalàna" dia mifandray amin'ny milaza ny Kristianina, izay mino fa tsy mila 
mitandrina ny Folo Didy lalàna, sns ary / na misy maro azo ekena maningana ho azy sy / na misy ekena 
endrika fivalozana handika ny ny lalàna, ka raha mbola mihevitra fa manana endrika 'Andriamanitra ny 
lalàna, izy ireo tsy nitandrina ny endriky ny Kristianina i Jesosy na ny apostoly no hanaiky ho ara-dalàna. 
Ny Greco-Romana dia tahaka ny Fariseo, izay nandika ny didin'Andriamanitra, saingy nilaza ny fomba 
amam-panao azo ekena-nanao izany i Jesosy nanameloka fa fomba (Matio 15: 3-9)!Nampitandrina koa i 

Isaia fa ny olona milaza ny tenany ho ny te hikomy ny lalàna (Isaia 30: 9). Mpandika lalàna io ny miodina 

dia zavatra isika, mampalahelo, dia jereo izany mandraka androany. 
Iray hafa "zava-miafina" dia toa ho fa ny Fiangonan'i Roma toa mino fa ny hanafika ekiomenisma sy ny 
firaisam-pinoana ambain-dain'ny fandaharany dia hitarika ho amin'ny fiadanana sy ny tsy ara-baiboly 

dikan-ny Fanjakan 'Andriamanitra eto an-tany. Soratra Masina Mampitandrina ny firaisan-tsaina iraisam-

pinoana ho avy izay mampianatra sitrapony, nandritra ny taona vitsivitsy, hahomby (fanamarihana: 
ny New Jerusalem Bible, Katolika-neken'ny fandikan-teny, dia hita): 

4 Dia niankohoka teo anoloan'ny ny dragona, satria izy no nanome ny fahefana ny biby; ary 

niankohoka teo anoloan'ny bibi-dia, nanao hoe: 'Iza no oharina amin'ny bibi-dia? Iza no afaka 

hiady aminy? '5 ny biby navela vava ny mirehareha sy ny fitenenan-dratsy ary ny ho mavitrika 
efa-polo-roa volana, 6 Ary mouthed ny fitenenan-dratsy hanohitra an'Andriamanitra, hamely ny 
anarany, ny any an-danitra lay sy ireo rehetra izay efa voaaro teo. 7 ary navela hiady tamin'ny 



olona masina sy handresy azy ireo izy, ary nanome fahefana ny rehetra hazakazaka, ny olona, 
fiteny ary ny firenena rehetra, 8 ary ny olona rehetra amin'izao tontolo izao dia mivavaka izany, 
izany hoe, ny olona rehetra izay manana anarana tsy voasoratra nidina hatramin'ny nanorenana 
izao tontolo izao ao amin'ny sorona Zanak'ondry ny bokin'ny fiainana. 9 Aoka ny olona izay afaka 

mihaino, mihaino: 10 ireo izay ho amin'ny fahababoana ny fahababoana; ireo ho faty amin'ny 

sabatra ho faty amin'ny sabatra. Izany no mahatonga ny olona masina dia tsy maintsy manana 

faharetana sy ny finoana. (Apokalypsy 13: 4-10, NJB) 
Mampitandrina ny Baiboly manohitra ny andro farany Babylona firaisan-tsaina: 

1 ny anankiray tamin'ny anjely fito izay nanana ny lovia fito dia tonga mba hiteny ahy, ka nanao 

hoe: Avia atỳ, ary dia hasehoko anao ny famaizana ny mpivaro-tena lehibe izay mipetraka afa-
tsy be rano, 2 izay ny mpanjaka rehetra amin'ny tany efa mivaro-tena, ary iza no nanao ny 
mponina amin'izao tontolo izao mamon'ny divain'ny fanitsakitsaham-bady. '3 dia nitondra ahy 
tamin'ny Fanahy ho any an'efitra, ary any no nahita vehivavy nitaingina ny jaky bibi-dia izay 
nanana loha fito sy tandroka folo ary nanana ratsy anaram-boninahitra voasoratra manerana 
azy. 4 ary ravehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky ary Namiratra tamin'ny famirapiratry 
volamena sy ny vato soa sy ny perla, ary izy no nihazona ny volamena winecup feno ny 

maharikoriko fahalotoany ny fivarotan-tena, 5 amin'ny handriny dia nosoratana ho anarana, ny 

pantarina ny dikan'ireo anarana: 'Babylona Lehibe, renin'ny rehetra, ny mpivaro-tena sy ny 

maloto fanao eto an-tany.' 6 hitako fa izy mamo, mamon'ny ran'ny olona masina sy ny ran'ny 

martioran'i Jesosy; ary raha nahita azy aho, aho mystified tanteraka. (Apokalypsy 17: 1-6, NJB) 
9 'Mitaky ny fahiratan-tsaina. Ny loha fito dia tendrombohitra fito, izay ny vehivavy kosa no 

nipetraka teo. . . 18 Ary ny vehivavy efa hitanao, dia tanàna lehibe, izay manana fahefana ny 

mpanapaka rehetra eto an-tany. ' (Apokalypsy 17: 9,18, NJB) 
1 Rehefa afaka izany, dia hitako nisy anjely izay koa nidina avy tany an-danitra, tamin'ny 

fahefana lehibe nomena azy; ny tany namirapiratra azon'ny voninahiny. 2 Tamin'ny an-

tampon'ny ny feony dia niantso: 'Nianjera i Babylona, i Babylona Lehibe no nianjera, ary efa 

lasa ny fonenan'ny demonia sy fandriam-bahiny ho an'ny rehetra fanahy maloto sy ny maloto, 
maharikoriko vorona. 3 rehetra ny no nahalavoan'ny firenena lalina ny divain'ny 

fijangajangany; mpanjaka rehetra eto an-tany dia nivaro-tena tamin'ny azy, ary ny mpivarotra 
lehibe manan-karena amin'ny alalan'ny ny mitarika ho amin'ny filibana. '4 hafa feo niteny tany 

an-danitra; Efa reko izany hoe: 'Mivoaha, ry oloko, hiala ao aminy izy, mba tsy handray anjara 

amin'ny ny heloka bevava sy mitovy loza mba hitondra. 5 ny fahotany efa nitehika ny lanitra, 

ary Andriamanitra efa ny heloka bevava ao an-tsaina : hitondra ny vadinareo toy ny efa 

nitondrany ny hafa. 6 izy dia tsy maintsy honerana avo roa heny ny vola exacted izy. Izy dia ny 

manana mafy mihoatra lavitra manokana kapoaky ny fifangaroana. 7 Samy azy pomps sy ny 
fanaranam-po dia tsy maintsy mifanentana amin'ny alalan'ny fampijaliana na 

fadiranovana. Izaho no naha lasa vadin'ny mpanjaka, dia mihevitra; Izaho no tsy mpitondratena, 

ary tsy mahalala havan-tiany. 8 Fa izany, ao anatin'ny iray andro, ny loza ho latsaka aminy: 

aretina sy alahelo ary mosary. Izy dia hodorana amin'ny tany. Ary ny Tompo Andriamanitra, Izay 

efa nanameloka azy no mahery. '9' Any no hisy fisentoana sy nitomany ny azy ny mpanjakan'ny 

tany, izay efa mivaro-tena taminy ka nanao fanaranam-po aminy. Izy ireo mahita ny setroka 

tahaka ny izy mirehitra, (Apokalypsy 18: 1-9, NJB) 



Ao amin'ny Zakaria, mampitandrina ny Baiboly iray avy hamely an'i Babylona, ary mampiseho fa tsy 
firaisan-kina dia tsy ho tanteraka raha tsy taorian'ny izy rehefa hiverina: 

10 Tandremo! Tandremo! Mandosira avy any amin'ny tany any avaratra - Jehovah declares- fa 

efa niparitaka anareo ho amin'ny rivotra efatry ny lanitra - hoy Jehovah. 11 Tandremo!Ataovy afa-

mandositra, Ziona, ankehitriny, miaina miaraka ao Babylona zanakavavy! 
12 Fa Jehovah, Tompon'ny maro, no lazain'i izany, satria ny voninahitra naniraka ahy, ny amin'ny 

firenena izay namabo anareo hoe: 'Izay mikasika anareo mikasika ny anakandria-masoko.13 Ary 
indro, Izaho hanevaheva ny tànany eo ambonin'ny azy, ary dia hobaboina' ireo izay izy ireo 

andevo. ' Dia ho fantatrao fa Jehovah Tompon'ny maro, no naniraka ahy! 14 Mihobia, mifalia, ry 

Ziona zanakavavy, fa ankehitriny dia ho avy ho velona eo aminao ny -Yahweh hoy! 15 Ary 

tamin'izany andro izany firenena maro no hiova fo ho an'i Jehovah. Eny, izy ireo dia tonga ny 

olona, ka ho velona eo aminao. Dia ho fantatrao fa Jehovah Tompon'ny maro, no naniraka ahy 

ho atỳ aminareo! 16 Jehovah no handova ny Joda, ny anjara tany amin'ny Tany Masina, ary hanao 

an'i Jerosalema indray ny safidy. (Zakaria 2: 10-16, NJB, mariho ao amin'ny DIEM / DIEM dikan-

ny andinin-tsoratra masina voatanisa ho toy Zakaria dia 2: 6-12) 
Ny ekiomenisma sy ny firaisam-pinoana hetsika izay ny Firenena Mikambana, Vatikana, maro ny 
Protestanta, ary Ortodoksa Tatsinanana mpitarika no mampirisika ny voaheloka dia mazava tsara ny 

Baiboly, ary tokony tsy ho nampahery. Nampitandrina ny olona i Jesosy mba hanaraka Azy milaza izay fa 

"hamitaka ny maro" (Matio 24: 4-5). Be ecumenism dia mifandray amin'ny "mpitaingin-tsoavaly fotsy" 

ao amin'ny Apokalypsy 6: 1-2 (izay tsy i Jesoa) sy ny mpivaro-tena ao amin'ny Apokalypsy 17. 
Toa an'i Zakaria, ny Apôstôly Paoly dia nampianatra fa ny tena ihany koa ny maha-tokana ny finoana dia 
tsy hitranga raha tsy taorian'ny izy rehefa hiverina: 

13 mandra-pahatongantsika rehetra tonga firaisan-tsaina amin'ny finoana sy ny fahalalana tsara 
ny Zanak'Andriamanitra, ary mamorona ny mahitsy, matotra tanteraka ny hafenoan'ny 

Kristy. (Efesiana 4:13, NJB) 
Ireo izay mino ny firaisan-tsaina io tonga talohan'ny hiverenan'i Jesosy no diso. Raha ny marina, rehefa 

miverina i Jesosy, dia tsy maintsy handringana ny firaisan-tsaina ny firenena izay hetsika hanohitra Azy: 
11:15 Ary ny anjely fahafito nitsoka ny anjomara, ka feo mety ho re niantsoantso any an-danitra, 

ka niantso hoe: 'Ny fanjakan'izao tontolo izao dia efa lasa fanjakan'ny Tompontsika sy ny 
Kristiny, ary Izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay. "16 ary ny roa-polo anti-panahy efatra, 
nomena ny fiandrianana tao anatrehan'Andriamanitra, niankohoka ka nanendry ny tany ny 
handriny mivavaka amin'Andriamanitra 17 ireo teny ireo, 'Misaotra anao, Mahery Indrindra 
Tompo Andriamanitra, izay, ilay tany, fa mihevitra ho manana ho ny lehibe sy manomboka ny 
nanjakany. 18 ary ny firenena tao mitabataba sy ankehitriny tonga ny fotoana noho ny famaliana, 
ary ho an'ny maty mba hotsaraina, sy ho an'ny mpanomponao ny mpaminany, ho an'ny olona 

masina sy izay matahotra ny anaranao, kely na lehibe samy, mba hahazo valim-pitia. Tonga ny 

fotoana mba handringana izay manimba ny tany. ' (Apokalypsy 11: 15-18, NJB) 
19: 6 Ary nahare aho izay toa ho ny feo ny vahoaka be, tahaka ny feon'ny ranomasina, na ny 

lehibe mirohondrohona ny kotrokorana, namaly, 'Haleloia! Ny fitondran 'ny Tompo 

Andriamanitra Tsitoha efa nanomboka; . . . 19 Dia hitako ilay bibi-dia rehetra ny mpanjakan'ny 

tany mbamin'ny miaramilany tafangona mba hiady ny Rider sy ny tafiny. 20 Fa ny bibi-dia babo, 
mbamin'ny mpaminany sandoka, izay nanao fahagagana teo amin'ny bibi-dia hanamarina ary izy 



efa namitaka izay efa nanaiky marika ny mariky ny bibi-dia sy ireo izay efa nivavaka ny 

sarivongana. Ireo roa dia natsipy velona ho any amin'ny farihy afo mirehitra solifara 

ny. 21 rehetra ny olona sisa dia matin'ny sabatry ny Rider, izay tonga avy amin'ny vavany, ary ny 

vorona rehetra boboka ny tenany ny nofony. . . 20: 4 Dia nahita seza fiandrianana maro aho, izay 

naka ny toerana, ary teo aminy no nisy niresaka ny fahefana hanome ny rariny. Hitako koa ny 
fanahin'izay rehetra izay efa notapahin-doha noho izy nanatri-maso an'i Jesosy sy noho izy nitory 
ny tenin'Andriamanitra, ary ireo izay tsy nety miankohoka eo anoloan'ny bibi na ny sarivongana, 

ary tsy manaiky ny brandmark eo amin'ny handriny na ny tanany; tonga tany amin'ny fiainana, 

ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. (Apokalypsy 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Mariho fa i Jesoa dia tsy maintsy handringana ny tafika izao tontolo izao miray hanohitra Azy. Avy eo izy 

sy ny olona masina no hanjaka. Amin'izay no fotoana tokony hisy firaisan-tsaina ny finoana. 
Mampalahelo fa maro no hihaino diso mpanompo izay toa tsara, nefa tsy izy, tahaka ny Apôstôly Paoly 
dia nampitandrina (2 Korintianina 11: 14-15). 
Raha dia tena hahatakatra bebe kokoa ny Baiboly, sy ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra tsy ho 
niady tamin'i Jesosy. 
7. Nahoana no ny Fanjakan'Andriamanitra? 
Na dia tia ny olombelona ny mieritreritra isika dia tena marani-tsaina, dia misy fetra amin 'ny fahazavan-
tsaina, nefa ny "fahiratan-tsaina dia tsisy fetra" (Salamo 147: 5). 
Izany no antony dia haka ny fidirana an-tsehatry ny manamboatra izany planeta. 
Raha maro no mino an'Andriamanitra, ny ankamaroan'ny olona dia tsy vonona ny hiaina tahaka ny tena 

mitarika. Mariho izao manaraka izao: 
8 Ary efa nampahafantarin'Andriamanitra anao, ry olombelona, izay tsara; Ary inona no mitaky 
ny Tompo ny aminao, afa Ny hanao ny marina, mba tia famindram-po Ary ny hanaraka 

an'Andriamanitra amin'ny fanetren-tena? (Mika 6: 8) 
Hiara-mandeha amin'ny fanetren-tena Andriamanitra dia tsy zavatra olombelona no tena nety ny 

hanao. Avy tamin'ny andron'i Adama sy i Eva (Genesisy 3: 1-6), ny olona nifidy ny miantehitra amin'ny 

tenany sy ny laharam-pahamehana, mihoatra noho ny, na dia eo aza ny didiny (Eksodosy 20: 3-17). 
Ny Bokin'i Ohabolana dia mampianatra: 

5 Matokia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, Fa aza miankina amin'ny fahalalanao, 6 amin'ny 

alehanao rehetra manaiky Azy, ary Izy no hitari-dalana ny lalanao. 7 Aza hendry 

masonao;Matahora an'i Jehovah ka mifadia ny ratsy. (Ohabolana 3: 5-7) 
Na izany aza, ny ankamaroan'ny olona dia tsy tena matoky an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra, na 

miandry Azy hitarika ny diany. Maro no milaza fa hanao izay tian'Andriamanitra, nefa tsy manao 

izany. Olombelona no voafitaka Satana (Apokalypsy 12: 9) ary efa lavo noho ny filan'ny 'izao tontolo izao 

sy ny "rehaka momba izao fiainana" (1 Jaona 2:16). 
Noho izany, maro no tonga amin'ny fomba amam-panao ara-pivavahana ny fitondram-panjakana sy ny 

tsy ara-pivavahana, satria mihevitra izy ireo mahalala tsara indrindra. Na izany aza, dia tsy (jereo Jeremia 

10:23) ary tsy dia tena mibebaka marina. 
Izany no antony maha-olona mila ny fanjakan'Andriamanitra (jereo ny Matio 24: 21-22). 



Ny lalany Right 
Ny marina dia Andriamanitra dia fitiavana (1 Jaona 4: 8,16) ary Andriamanitra dia tsy tia tena. Ny 

lalàn'Andriamanitra mampiseho fitiavana amin'Andriamanitra sy ny mpiara-belona (Marka 12: 29-31; 

Jakoba 2: 8-11). Ny fomba ny izao tontolo izao no feno fitiavan-tena sy farany ao amin'ny fahafatesana 
(Romana 8: 6). 
Mariho fa ny Baiboly ny Kristianina tena mitandrina ny didy hoe: 

1 Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra, ary izay rehetra tia Izay 

niteraka dia tia izay naterak'Andriamanitra Azy. 2 Izao no ahafantarantsika fa tia ireo 
zanak'Andriamanitra, rehefa tia an'Andriamanitra sy hitandrina ny didiny . 3 fa izao no fitiavana 

an'Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny. Ary ny didiny tsy mavesatra. (1 Jaona 5: 1-

3) 
Rehetra ny "didy no fahamarinana" (Salamo 119: 172). Ny lalany dia madio (1 Timoty 

1:15). Mampalahelo fa maro no nanaiky isan-karazany ny "fandikan-dalàna", ary tsy takany fa i Jesoa dia 

tsy tonga handrava ny lalàna na ny mpaminany, fa hanatanteraka azy ireo (Matio 5:17), amin'ny 
fanazavana ny tena dikany sy ny fanitarana azy ireo mihoatra noho izay maro nihevitra (oh: Matio 5: 21-

27). I Jesoa dia nampianatra fa "izay rehetra manao sy mampianatra ireo dia izy no hatao hoe lehibe 

amin'ny fanjakan'ny lanitra" (Matio 5:19) (ny teny 'Fanjakan'Andriamanitra' sy 'fanjakan'ny lanitra', dia 
azo ampifamadihina). 
Milaza ny Baiboly fa ny finoana tsy misy asa dia maty (Jakoba 2:17). Maro no milaza ny hanaraka an'i 

Jesoa, nefa tsy mino marina ny fampianarany (Matio 7: 21-23) ka tsy hanahaka azy araka izay tokony ho 

(jereo ny 1 Korintiana 11: 1). "Ny fahotana dia ny fandikana ny lalàna" (1 Jaona 3: 4, DIEM) ary efa 

nanota ny rehetra (Romana 3:23). Na izany aza, ny Baiboly fa famindram-po no handresy ny fitsarana 

(Jakoba 2:13) Tena ho Andriamanitra dia manana drafitra ho an'ny rehetra (jereo Lioka 3: 6). 
Human vahaolana, afa-tsy ny lalan'Andriamanitra, dia tsy miasa. Ao ny arivo taona fanjakana i Jesosy, 

dia hiara-manjaka amin'i "tehim-by" (Apokalypsy 19:15), ary ny tsara no handresy toy ny olona ho 
velona ny fomba. REHETRA 'izao tontolo izao ny olana misy, satria ny fiaraha-monina eto amin'ity 

tontolo ity mandà ny hankatò an'Andriamanitra sy ny lalàna . Asehoy ny maha-olona History dia tsy 

afaka ny famahana ny olana ny fiaraha-monina: 
6 Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny Fanahy kosa fiainana sy 

fiadanana. 7 Fa ny fihevitry ny nofo dia fandrafiana an'Andriamanitra; fa tsy manaiky ny 

lalàn'Andriamanitra, sady tsy hainy akory izany. 8 Ary amin'izany, ireo izay ao amin'ny nofo dia 

tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. (Romana 8: 6-8) 
Ny Kristiana dia tokony hifantoka amin'ny ara-panahy, ary omena ny Fanahy hanao izany amin'izao 
vanim-potoana (Romana 8: 9), na dia eo aza ny fahalementsika manokana: 

26 Fa hevero ny fiantsoana anareo, ry rahalahy, fa tsy firy no olon-kendry araka ny nofo, tsy firy 

no olona mahery, tsy firy no avo razana. 27 Fa Andriamanitra nifidy ny zavatra adala amin'izao 
tontolo izao mba hampahamenatra ny hendry, ary Andriamanitra efa nifidy ny malemy 
amin'izao tontolo izao mba hampahamenatra ny zavatra izay mahery, 28 ary ny iva razana 
amin'izao tontolo izao sy ny zavatra izay tsinontsinona efa voafidy, ary ny zavatra izay tsy misy 
aza, mba hitondra na inona na inona ny zavatra izay , 29 mba tsy hisy nofo hahazo mirehareha eo 
anatrehan'Andriamanitra. 30 fa avy aminy anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy, izay tonga ho antsika 
fahendrena avy amin'Andriamanitra, sy fahamarinana sy fahamasinana ary redemption- 31 fa, 



araka ny voasoratra hoe: "izay mirehareha, dia aoka azy ny voninahitra ao amin'ny Tompo. " (1 

Korintianina 1: 26-31) 
Kristianina ho voninahitra ao amin'ny drafitr'Andriamanitra! Mandeha amin'ny finoana isika ankehitriny 

(2 Korintiana 5: 7), mijery any ambony (Kolosiana 3: 2) amin'ny finoana (Hebreo 11: 6). Ho voatahy noho 

ny fitandremana ny didin'Andriamanitra (Apokalypsy 22:14). 
Milaza ny Baiboly fa ny Kristianina hiara-manjaka amin'i Jesosy, kanefa moa ve fantatrareo fa ny tena 

Kristianina dia midika fa raha ny marina dia hanapaka tanàna? Nampianatra i Jesoa hoe: 
12 "Nisy andriandahy nankany an-tany lavitra mba handray fahefana hanjaka, ary hiverina. 13 Dia 

niantso folo lahy tamin'ny mpanompony, nanolotra ho azy farantsa folo ka nanao taminy hoe: 
'Ataovy raharaham-barotra mandra-pahatongako.' 14 ny vahoakany nankahala azy, dia 
nampitondra ny delegasiona nanaraka azy nanao hoe: 'tsy manana ity lehilahy ity mba hanjaka 
aminay.' 
15 "Ary dia toy izany dia hoe rehefa niverina izy, rehefa nandray fahefana hanjaka, dia avy eo 

nandidy ireo mpanomponao, izay efa nomena ny vola, mba nantsoina hankeo aminy, mba 
hahafantatra ny fomba 
be izay azony tamin'ny fandrantoana. 16 Dia tonga ny voalohany ka nanao hoe: Mpampianatra ô, 
ny Mina efa nahazo farantsa folo. '17 Ary hoy izy taminy:' Tsara izany, ry mpanompo tsara;satria 
nahatoky tamin'ny kely indrindra, no dia manapaha tanàna folo. '18 Dia tonga ny anankiray ka 
nanao hoe: Mpampianatra ô, ny Mina efa nahazo dimy farantsa.' 19 toy izany koa hoy izy taminy 

hoe: Ry koa: Manapaha tanàna dimy. ' (Lioka 19: 12-19) 
Aoka ho mahatoky ny kely anananao izao. Ny Kristianina dia hanana ny fahafahana mba hitondra ny 

tena tanàna, tao amin'ny tena fanjakana. Jesosy nanao hoe: "Ny valisoa dia eto amiko, mba hanome ny 

olona rehetra araka ny asany avy" (Apokalypsy 22:12). Andriamanitra dia manana drafitra (Joba 14:15) 

ary ny toerana (Jaona 14: 2) ho an'ireo izay tena mamaly Azy (Jaona 6:44; Apokalypsy 17:14). Ny 

fanjakan'Andriamanitra dia ho an'ny tena ary afaka ny ho anisan'izy io! 
Teo am-piandohan'ny 2016, ny gazety Siansa lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe nanana "Ny 
hery ny vahoaka", izay nilaza fa ny solon-tsaina sy ny crowdsourcing afaka hamaha ny "ratsy fanahy 

olana 'miatrika maha-olombelona. Na izany aza, ny lahatsoratra tsy mba hahatakatra ny zavatra 

faharatsiana tao, aoka ihany ny fomba hamahana azy io. 
Fiaraha-miasa, ankoatra ny fanarahana ny tena fomba 'Andriamanitra, dia toy ny voaozona ho very 
hevitra ny 21 St taonjato toy ny teo indray taorian'ny Safodrano Lehibe, rehefa niara-niasa olombelona 
hanao ny tsy nahomby Tilikambon'i Babela (Genesisy 11: 1-9). 
Olana eo amin'izao tontolo izao, amin'ny toerana toy ny Afovoany Atsinanana (na dia eo aza andrasana 
ara-nofo tombony, ohatra Daniela 9: 27Ary; 1 Tesaloniana 5: 3), dia tsy ho voavaha amin'ny alalan'ny 
olombelona-dia mila ny fiadanana avy ny Fanjakan'Andriamanitra (Romana 14: 17). 
Ny olana ny fampihorohoroana iraisam-pirenena, na dia eo aza nandrasana tombony, dia tsy ho voavaha 
(jereo Ezekiela 21:12) ny voafitaka ao amin'ny Firenena Mikambana (jereo Apokalypsy 12: 9) Mila -we ny 
fifaliana sy ny fiononana avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 
Ny olana ny tontolo iainana dia tsy ho voavaha amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena, tahaka 
ny firenena manerana izao tontolo izao dia hanampy hanimba ny tany (Apokalypsy 11:18), fa dia ho 
voavaha ny fanjakan'Andriamanitra. 



Ny olana ny firaisana ara-nofo tsy mety maty, ny fanalan-jaza, sy nivarotra vatan'olombelona 
faritra dia tsy ho voavaha ny Etazonia, fa ny Fanjakan'Andriamanitra. 
Ny trosa goavana fa ny USA, UK, sy ny maro hafa firenena no dia tsy ho voavaha amin'ny alalan'ny 
brokering iraisam-pirenena, fa amin'ny farany (aorian'ny fandringanana isaky ny Habakoka 2: 6-8) avy 
amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 
Mis-tsy fahalalana sy ny fanabeazana dia tsy ho voavaha amin'ny alalan'ny Firenena Mikambana, dia 

mila ny Fanjakan'Andriamanitra. Ady ara-pivavahana dia tsy tena ho voavaha misy ekiomenisma-

firaisam-pinoana hetsika nanaiky famonjena afa-tsy ny marina Jesoa ao amin'ny Baiboly. Ny fahotana 

dia ny olana eo amin'izao tontolo izao, ary noho izany, dia mila ny soron'i Jesosy sy ny fiverenany ao 
amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 
Hunger olana dia tsy ho voavaha amin'ny alalan'ny fototarazo-farany zavamananaina izay mametraka ny 
faritra eto amin'izao tontolo izao mety ho mosary noho ny tsy fahombiazana mety vokatra-dia mila ny 
Fanjakan'Andriamanitra. 
Siansa ara-pitsaboana Modern tsy manana ny valiny rehetra ho an'ny olombelona fahasalamana-dia 
mila ny Fanjakan'Andriamanitra. 
Ny goavana ny fahantrana any amin'ny faritra sasany any Afrika, Azia, ary any an-kafa, raha soa 
nandritra ny fotoana kelikely avy amin'ny farany ny 'Babylona' (jereo Apokalypsy 18: 1-19), dia tsy 
hamaha ny olana amin'ny fahantrana-dia mila ny Fanjakan'Andriamanitra. 
Ny arivo taona dingana ny fanjakan'Andriamanitra dia ara-bakiteny fanjakana izay haorina eto an-
tany. Izany dia miorina amin'ny fitiavana sy ny lalàn 'Andriamanitra be fitiavana Andriamanitra ho 
mpitarika. Ny olona masina dia-manjaka amin'i Kristy mandritra ny arivo taona (Apokalypsy 5:10; 20: 4-
6). Izany fanjakana dia ahitana izay tena ao am-piangonana 'Andriamanitra, fa tsy misy andinin-teny 
milaza fa ny Fanjakan'Andriamanitra, raha ny marina ny Fiangonana (Katolika, na raha tsy izany). Ny 
Fiangonan'i Rôma dia manohitra ny arivotaona fampianarana, ary avy eo dia-kery kokoa ao amin'ny 
Baiboly manohitra ny hafatry ny filazantsara rehefa mahazo akaiky kokoa ny farany. Izany dia azo inoana 
fa hahazo manan-danja mikasika ny haino aman-jery izay mety hanampy hanatanteraka ny Matio 24:14. 
Ao amin'ny dingana farany, ny fanjakan'Andriamanitra dia ahitana ny "i Jerosalema Vaovao, nidina avy 
any an-danitra avy amin'Andriamanitra" (Apokalypsy 21: 2) sy ny vokatra tsy hisy farany. Tsy hisy intsony 
ny tsy fahamarinana, tsy misy intsony 
alahelo, ary fahafatesana intsony. 
Nitory sy fahatakarana ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe foto-kevitry ny 
Baiboly. Testamenta Taloha mpanoratra nampianatra momba azy io. Jesosy, Paoly, ary i Jaona 
nampianatra momba azy io. 
Ny tranainy indrindra 'Kristianina' toriteny ho tafavoaka velona ivelan'ny Testamenta Vaovao dia 
nampianatra momba azy io. Voalohany mpitarika kristianina tamin'ny taonjato faharoa, toy ny Polycarpe 
sy i Méliton, nampianatra momba azy io. Isika ao amin'ny Mitohy ho fiangonan 'Andriamanitra 
hampianatra azy amin'izao andro izao. 
Tadidio fa ny Fanjakan'Andriamanitra no foto-kevitra voalohany, fa ny Baiboly dia mampiseho an'i Jesosy 
nitory momba. Izany ihany koa ny zavatra nitory momba ny fitsanganana amin'ny maty rehefa avy-ary 
izany zavatra ny Kristianina no tokony hikatsaka aloha. 
Ny filazantsara dia tsy momba ny fiainana sy ny fahafatesana Jesosy. Ny fanamafisana ny filazantsara i 
Jesosy sy ny mpanara-dia nampianatra dia ny fanjakana izay avy amin'Andriamanitra. Ny filazantsaran'ny 



fanjakana dia ahitana ny famonjena amin'ny alalan'i Kristy, fa koa ny fampianarana ny fiafaran'ny 
fitondram-panjakan'olombelona (Apokalypsy 11: 5). 
Tadidio fa i Jesoa dia nampianatra fa ny farany dia tsy ho tonga alohan'ny ny filazantsaran'ny fanjakana 
notorina amin'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra (Matio 24:14).Ary ny 
fitoriana no mitranga ankehitriny. 
Ny vaovao tsara dia ny Fanjakan'Andriamanitra no vahaolana amin'ny zava-manahirana atrehin'ny 
olombelona . Na izany aza, tena tsy te-hanohana azy, na tsy hihaino izany, na te-hino ny fahamarinan 
'izany. Ny Fanjakan'Andriamanitra mandrakizay (Matio 6:13), raha "ity mandalo izao fiainana izao" (1 
Korintiana 7:31). 
Fitoriana ny tena filazantsaran'ny fanjakana 'Andriamanitra dia zavatra iray izay tsy ao 
amin'ny Mitohy Fiangonana' Andriamanitra dia zava-dehibe. Miezaka isika ny mampianatra ny zavatra 
rehetra izay ampianarin'ny Baiboly (Matio 28: 19-20), anisan'izany ny fanjakan'Andriamanitra (Matio 
24:14). Raha eo am-piandrasana ny fanjakana, dia mila mianatra sy manaraka ny fomba sy mampionona 
ny hafa izay te-hino ny fahamarinana. 
Tokony tsy manohana ny fitoriana ny filazantsaran 'ny fanjakana izay avy amin'Andriamanitra? Mino ve 
ianao ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra? 

 

 

Nanohy fiangonan 'Andriamanitra 
 
Ny biraon'ny Etazonia ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra dia hita ao 
amin'ny: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra (CCOG) tranonkala 
 

CCOG.ASIA ity dia manana toerana 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 tranonkala iray ity no lasibatry manoloana ireo Indiana lova. Tsy manana 
fitaovana amin'ny teny anglisy sy ny isan-karazany amin'ny fiteny Indiana. 
CCOG.EU tranonkala iray ity no lasibatry an'i Eoropa. Tsy manana fitaovana 
amin'ny fiteny eoropeanina maro. 
CCOG.NZ tranonkala iray ity no lasibatry mankany New Zealand sy ny hafa 
miaraka amin'ny Britanika-nidina fiaviana. 
CCOG.ORG Izany no tena tranonkalan'ny ny Mitohy Fiangonana 'Andriamanitra. 
Ny manompo ny olona amin'ny kaontinanta rehetra. Misy lahatsoratra, rohy, sy 
lahatsary. 
CCOGCANADA.CA Izany dia manoloana ireo lasibatry tranonkala 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 ny Mitohy tranonkalan'ny 
Fiangonana 'Andriamanitra. Manana vaovao amin'ny teny Anglisy sy Tagalog. 
 

vaovao sy ny History vohikala 
 

COGWRITER.COM vohikala ity dia fanambarana lehibe sy manana fitaovana 
vaovao, fampianarana, ara-tantara lahatsoratra, horonan-tsary, ary ny 
faminaniana vaovao farany. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Izany no mora ny mahatsiaro 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 toriteniny.  
 
 
 
Ny sary eto ambany dia mampiseho ny sasany amin'ireo sisa biriky (miampy ny sasany 
tatỳ aoriana koa) ny trano any Jerosalema indraindray fantatra amin'ny Cenacle, fa 
tsara kokoa ny Fiangonana voalaza fa 'Andriamanitra eto Jerosalema Western Hill 
(amin'izao fotoana izao antsoina hoe T. Ziona): 
 

 
 
Izany no mino fa nisy ny toerana nisy angamba ny tena Kristianina voalohany trano 
fiangonana. Ny trano Jesosy '' filazantsaran'ny fanjakana 'Andriamanitra', raha efa nitory 



tao. Izany dia ny trano any Jerosalema izay nampianatra ny filazantsaran'ny fanjakana 
'Andriamanitra. 
 
 
Ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria ... 
ianareo, ry rahalahy, 
tonga mpanara-dia ny fiangonan'Andriamanitra any Jodia, izay ao amin'i Kristy 
Jesosy. 
(1 Tesaloniana 2: 13-14) 
 
Hiezahanareo mafy hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho 
an'ny rehetra ho an'ny olona masina. 
(Joda 3) 
 
Izy (Jesosy) nanao taminy hoe: "Tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra any 
amin'ny tanàna hafa 
koa, satria noho izany antony izany no nirahina. "(Lioka 4:43) 
 
Kanefa katsaho ny fanjakan 'Andriamanitra, ary ireo zavatra rehetra ireo [d] dia 
hanampy ho anareo. Aza matahotra, ry ondry vitsy, fa ny Rainareo ny sitraky ny 
hanome anareo ny fanjakana. (Lioka 12: 31-32) 
 
Ary ity filazantsaran'ny fanjakana hotorina amin'izao tontolo izao ho vavolombelona 
ho 
ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. (Matio 24:14) 
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