
Aiza ny tena Kristianina Fiangonana 

amin'izao fotoana izao? 
 

 

18 porofo, fanazavana, sy ny famantarana mba hamantatra ny tena fiangonana kristianina 
sa diso. 
 
Plus 7 porofo, fanazavana, sy ny famantarana mba hanampy hamantatra fiangonana 
Laodikia. 
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Ny vaovao eto dia nadika avy amin'ny teny anglisy fitaovana mba hahatratra 
olona maro araka izay azo atao (Matio 24:14, 28: 19-20. Raha ny mpandika teny 
dia mitandrina ny araka ny tokony handikana teny, satria tsy ara-dalàna ireo 
mpikambana ao amin'ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra, hahatakatra fa tsy 
afaka ny ho misinterpretations ny fanazavana sasany. Raha misy zavatra tsy 
marina, na dia toa mazava, azafady manatona ny am-boalohany anglisy loharano 
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fonony: ve Jesosy Fiangonana marina manana na mampiasa steeples vatolahy? Ny 
sary rehetra amin'ny Joyce Thiel, afa-tsy Westminster Abby, izay sehatra ho an'ny 
daholobe. 
 
Nilaza i Jesosy fa ny fasana tsy haharesy ny fiangonana. Fantatrao ve hoe aiza fa 
ny fiangonana dia amin'izao andro izao? 
 
Azonao antoka ve izany? Vonona ve ianao ny ho tena "mpankatò" Kristianina fa 
tsy mpihaino fotsiny? Afaka mitana ny marina momba ny tena fiangonana 
kristianina? 
 
Afaka ny vondrona kely sy haratsina tsara indrindra maneho ny tena Kristianina 
ankehitriny fiangonana? 
 
Ve ianao ho vonona ny "hiezahanareo mafy hiaro ny finoana voatolotra indray 
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mandeha monja ho an'ny rehetra ho an'ny olona masina", na raha tianao ny 
sandoka? Tokony ianao miantehitra amin'ny fihetseham-po na ny ny tenin 
'Andriamanitra mba hanapa-kevitra? 
 
Tena mino ve ianao ny fepetra ao amin'ny Baiboly? Fantatrao ve izay porofo, 
famantarana, ary ny fanazavana hamantatra ny marina sy Mitohy ho 
Fiangonan'Andriamanitra? 
 
 
 
 
 

LOHA HEVITRA RAKETIN'NY 
 

1. izay fiangonana ve hanohy? 
 
2. Famantarana Famantarana ny tena Fiangonana 
 
3. Inona no nitranga tamin'ny New Testament fotoana? 
 
4. Iza Fiangonan'Andriamanitra no Indrindra mahatoky? 
 
5. Famintinana ny Porofo, Fantatrao, sy ny famantarana ny 
Famantarana ny Marina Fiangonana 
 
CCOG vohikala sy fanazavana fanampiny 
 
 
 
1. izay fiangonana ve hanohy? 

 
An'arivony ny Fiangonana ary olona an'arivo tapitrisa ny olona  

 



Misy an'arivony ny vondrona amin'ny fahasamihafana foto-pampianarana lehibe 
izay milaza fa anisan'ny ny Fiangonan'i Kristy. Maro amin'izy ireo no ho zava-
dehibe miresaka momba ny firaisan-tsaina iraisam-pinoana. Roa arivo tapitrisa ny 
olona no nino ho anisan'ny fiangonana ireo. Moa ve ny fiangonana goavana ny 
tena fiangonana kristianina? 

Iray raha ny marina, mahavariana, fa marina, dia ny hoe na dia ny ankamaroan'ny 
olona toa mihevitra fa nilaza Kristianina fiangonana hahazo ny zavatra inoany sy 
ny fotopampianarana ao amin'ny Baiboly, ny zava-misy dia efa ho ny fiangonana 
rehetra izay milaza azy ho Kristianina matetika miantehitra amin'ny tsy ara-
baiboly sy ny mpanompo sampy fomban-drazana noho ny finoany! 

Saika tsy hisy hampianatra ny feno fahamarinana avy ao amin'ny Baiboly ho toy 
izany matetika no mandeha hamely ny mampahery fomba amam-panao, ny 
kolontsaina, ary / na ny fiaraha-monina. 

Tena Afaka hamantatra ny tena fiangonana kristianina? 

Misy porofo mora mba hanampiana anao manala fiangonana sandoka?  Raha toa 
ianao ka vonona hanokatra ny sainao sy ny fonao mba hahita ireo porofo, 
famantarana, ary ny fanazavana, ny valiny dia haseho, ary ho fantatrao hoe 
nahoana no dehibe ny mahalala izay misy ny tena Kristianina fiangonana 
amin'izao andro izao, ary nahoana isika no tsy maintsy manana ny zotom-po ho 
asa amin'izao fotoana ao amin'ny drafitr'Andriamanitra.  

Fantaro izay lazain'ny Baiboly sy hahita ianao. Tongasoa eto ny diany ho any 
amin'ny tena Fiangonana 'Andriamanitra. 

 

I Jesoa dia nampianatra fa ny Fiangonany ve hanohy 

 

I Jesoa dia nampianatra fa ny fiangonana dia hitohy mandra-pahatongan'ny 
fahataperan'izao tontolo izao; 

... Haoriko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fasana, dia tsy haharesy azy.  (Matio 
16:18, New King James Version nandritra raha tsy misy fanamarihana) 



... No hanorenako ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny afobe dia ny tsy 
haharesy azy. (Matio 16:18, New American Bible, maty noho ny US 
Conference ny Eveka Katolika) 

"Ny fahefana rehetra Efa nomena ho Ahy any an-danitra sy etỳ an-tany. 
Àry, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny 
anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, 20 sady mampianatra azy 
hitandrina izay rehetra nandidiako anareo, ary, indro, Izaho momba anareo 
mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao. 
" (Matio 28: 18- 20) 

Na fahafatesana (Hadesy / ny afobe) na ny fotoana (ny fahataperan'izao tontolo 
izao) dia haharesy ny tena fiangonana kristianina. Ny fampianaran'i Jesosy 
hanaporofo fa tsy maintsy ho vondrona (na ny vondrona maro) izay no 
mahaforona ny tena fiangonana nandritra ny vanim-potoan'ny fiangonana iray 
manontolo. Ity fiangonana ity dia hampianatra izay rehetra nandidian'i Jesosy 
(Matio 28: 19-20) ho an 'ireo izay ny Ray no miantso (Jaona 6:44) manerana izao 
tontolo izao iray manontolo. 
Nampianatra koa i Jesosy momba ny tantaran'ny fiangonana kristianina ny tena, 
mialoha. Ary nanao izany tao amin'ny hafatra nomeny ho an'ny fiangonana 
tamin'ny 2 daty sy 3 RD toko ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy. 

Raha ny Baiboly, ara-pivavahana asa soratra, ary tsy ara-pivavahana ny tantara dia 
afaka mampiseho ny zavatra tany am-boalohany apôstôlika sy mahatoky 
lahatsoratra-Fiangonana apôstôlika nino, ny hany tena kandidà ho ny tena 
Fiangonana, nandritra ny vanim-potoan'ny fiangonana, dia ho ireo izay nitandrina 
ireo ihany fampianarana sy fanao (cf . Joda 3). 

Koa satria ny vanim-potoan'ny fiangonana dia tsy nifarana, i Jesosy tsy mbola 
niverina, ny tena dia tsy maintsy misy ny Fiangonana. Fa aiza? 

Na dia eo aza ny zava-misy fa efa maro ny mpivadi-pinoana, dia misy tena roa 
ihany fahafaha ho an'ny Kristy tena fiangonana tany an-21 St taonjato; fa na ny 
tena Greco-Romana fiantraikany vondrona iray na mihoatra fiangonana, na dia 
fiangonana na vondrona fiangonana avy amin'ny hafa, kokoa ny tena maha-
apôstôly sy ara-baiboly, loharano (jereo Apokalypsy 2, 3, & 17). 

Ho an'ireo antsika izay mino ny Baiboly, tsy misy safidy hafa. Ny hany tena 
kandidà (s) ho an'ny fiangonana marina ho vondrona iray na maromaro izay 
mbola mitovy ny fampianarana sy ny fanao amin'izao fotoana izao toy ny tany am-
boalohany ny Fiangonana apôstôlika tena nataony.  

 
Ny Baiboly dia mampianatra ny Fantaro ny zavatra rehetra  



 
Maro no mihevitra fa tsy tsara izay fiangonana izy ireo manatrika. Maro no mino 
ny filazana ny ekiomenisma sy ny firaisam-pinoana vahoaka izay fivavahana 
rehetra mitarika ho amin'ny toerana iray. Na izany aza, i Jesosy dia nampianatra fa 
Fomba fijery mivelatra (ny "lalana mora") dia ny lalana mankany amin'ny 
fandringanana sy ny mpikatsaka vitsy monja no hahita ny lalana mahitsy sy tery 
amin'izao fiainana izao (Matio 7: 13-14, DIEM). 
Tokony ianao misahirana mba hanaporofoana na tsia ny Fiangonana dia tena 
Kristianina iray? 

Ny ankamaroan'ny olona manaiky na inona na inona ny fivavahana lehibe 
indrindra ny fianakaviany na ny eo an-toerana ny kolontsaina manaiky. Ny sasany, 
na izany aza, dia fanovana ny androm-piainany. Misy fiovana dia mifototra 
amin'ny fihetseham-po, ny sasany noho ny tsy hanahirana, ary ny sasany amin'ny 
fotopampianarana. Ny sasany naka ny fiangonana izay mahatsapa ny tena aina. Ny 
hafa indray haka ny iray miorina eo ny akaiky, tanora sy / na ara-tsosialy hafa 
fandaharana, na satria toa mety hampandrosoana ny asa.  

Inona no tokony hataonao? 

Hoy ny apostoly Paoly (araka ny Protestanta sy ny Katolika nanaiky fandikan-teny 
ao amin'ny Testamenta Vaovao): 

Fantaro ny zavatra rehetra; hazòny mafy izay tsara. (1 Tesalonianina 5:21, 
DIEM) 

Fa Fantaro ny zavatra rehetra; hazòny mafy izay tsara. (1 Tesalonianina 
5:21, Faith-James Bible-DRB) 

Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miovà amin'ny 
fanavaozana ny saina, mba hamantaranareo, dia izay tsara sady 
ankasitrahana no tonga lafatra ny sitrapon'Andriamanitra. (Romanina 12: 2, 
DIEM) 

Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao ity; fa fanavaozana ao 
amin'ny havaozam--tsainao, mba hizaha toetra izay ny tsara, sy ny 
fankasitrahana, sy ny tonga lafatra sitrapon'Andriamanitra. (Romanina 12: 
2, DRB) 

Efa tokoa ny tena Kristianina izay fiangonana ankehitriny?  Raha mihevitra mety 
manana, no tena nampiasa ny fepetra izay mampiasa ny Baiboly? 

 
Oviana ny Fiangonana nanomboka? 

 



Mba hahazoana tsara kokoa ny hevitra izay misy ny Fiangonana ankehitriny, dia 
mety ho hevitra tsara ny mahita toerana izany nanomboka. Ao amin'ny Matio 
16:18, i Jesosy nilaza fa hanorina ny fiangonana "ambonin'ity vatolampy ity" 
(midika mihitsy, Asan'ny Apostoly 4: 10-11; 1 Korintiana 10: 4) ary dia nandefa ny 
Fanahy Masina (Jaona 16: 7; jer John 14:26). Oviana no nanomboka izany? 

Nanomboka amby dimam-polo andro taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty. 

Ny fiangonana Kristiana dia nanomboka tamin'ny Andro Pentekosta c. 31 taorian'i 
JK, izay raha ny Fanahy Masina nalefa. Mariho izao manaraka izao avy amin'ny 
toko faharoa ny Bokin'ny Asan'ny Apostoly mikasika ny fomba ny Fiangonana 
'Andriamanitra nanomboka; 

Nony tonga ny Andro Pentekosta efa migadona tanteraka, izy rehetra niray 
saina teo amin'ny toerana iray ... 4 Ary izy rehetra feno ny Fanahy Masina, 
ary dia niteny tamin'ny fiteny maro samy hafa, araka ny nampitenenan'ny 
Fanahy Masina azy. (Asan'ny Apostoly 2: 1,4) 

Fa nitsangana Petera sy ny iraika ambin'ny folo lahy miaraka, nanandratra 
ny feony ka nanao taminy hoe: 

"Ry lehilahy sy Jodia rehetra izay monina ao Jerosalema, aoka ho 
fantatrareo, ary manaraka ny teniko ... 22" Ry lehilahy Isiraely, mihainoa izao 
teny izao: Jesosy avy any Nazareta, lehilahy hamarinina 'Andriamanitra ho 
anareo amin'ny fahagagana, zava-mahagaga , ary ny famantarana izay 
nampanaovin'Andriamanitra Azy teo aminareo, tahaka ny fantatrareo ihany 
- 23 Izy efa natolotra araka ny tapa-kevitra tanjona sy ny fahalalana rahateo, 
izay an'Andriamanitra, efa naka tamin'ny tan-dalàna tanana, nohomboany 
tamin'ny hazo fijaliana, ka hovonoina ho faty, 24 izay nanangana azy, rehefa 
nahafaka ny fanaintainan'ny fahafatesana, satria tsy azo atao fa tokony 
hohazonina izy ... 
"Koa aoka ny taranak'i Isiraely mahalala marimarina fa Andriamanitra no 
efa nanao izany Jesosy, Izay nohomboana tamin'ny hazo fijaliana, ho 
Tompo sy Kristy." 

Ary raha nandre izany izy, dia lotika ny fony, ka nanao tamin'i Petera sy ny 
sisa amin'ny Apostoly, "Ry rahalahy, inona no hataonay?" 

Ary hoy Petera taminy: 

"Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy 
Kristy ho amin'ny famelan-keloka; ary ianareo handray ny 
fanomezana, dia ny Fanahy Masina. 39 fa ny teny fikasana dia ho 
anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra izay lavitra, na iza ny 
Tompo Andriamanitsika no miantso. " 



Ary tamin'ny teny maro hafa koa izy nanambara sy nananatra azy ka 
nanao hoe: "ho voavonjy amin'ny taranaka maditra ity." 41 Ary izay 
nandray tsara ny teniny dia natao batisa; ary tamin'izany andro izany 
tokony ho telo arivo no olona vao nanampy ho azy. 42 Ary izy ireo 
naharitra tamin'ny fampianaran'ny Apostoly sy ny fiombonana sy ny 
famakiana ny mofo ary ny fivavahana ... 47 nidera an'Andriamanitra 
sady nahita fitia tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny Tompo nanampy 
ho ny fiangonana isan'andro ireo izay ho voavonjy. (Asan'ny Apostoly 
2:14, 22-24, 36-42, 47) 

Andriamanitra no manampy amin'ny fiangonana isan'andro. Mariho ireo-tsy ny 
mba hibebaka sy hatao batisa. Noho izany, ireo izay afaka manao na nanampy ho 
an'ny fiangonana kristianina marina. Mariho fa ny mpino naharitra tamin'ny 
fampianaran'ny Apostoly. Fanazavana ireo dia afaka manampy anao hahatakatra 
ny maha samy hafa ny amin'ny tena Fiangonana sy ireo izay milaza fotsiny ho an'i 
Kristy ny fiangonana. 
 
Inona no atao hoe Fiangonana? 

 
Ny Testamenta Vaovao dia nadika hoe "fiangonana" dia avy amin'ny teny grika 
adika hoe "ekklesia," midika hoe "niantso ny fivoriambe." Milaza koa ny Baiboly fa 
ny fiangonana dia maneho ny vatan'i Kristy: 

Ary Izy no Lohan'ny tena, dia ny fiangonana, Izy no voalohany, dia ny 
Lahimatoa tamin'ny maty, fa amin'ny zavatra rehetra izy mba ho 
Lohany.(Kolosiana 1:18) 

... I Kristy, noho ny ny tena, dia ny fiangonana (Kolosiana 1:24) 

Noho izany, eo amin'ny fikarohantsika ny Fiangonana marina, isika dia mitady ny 
tenan'ny mpino mahatoky izay naharitra nanaraka ny finoana sy ny fampianaran'i 
Jesosy sy ny apostoly tany am-boalohany. Ny fiangonana dia ny "trano ara-
panahy" (1 Petera 2: 5), ary tsy voafetra ho iray fikambanana na orinasa ara-
batana nandritra ny tantara. 
 
Inona no atao hoe tena Kristianina? 

 
Ny Kristianina marina dia olona iray izay nanaiky ny antso ho an'i Jesosy, araka ny 
tokony ho nibebaka, natao batisa, ary raha ny marina dia nandray ny Fanahy 
Masina (Asa 2:38). Mazava ho azy, maro izay tsy milaza fa tena Kristianina. 



Jereo koa fa ny Apôstôly Paoly dia nanoratra fa ny Kristianina dia manana ny 
Fanahin 'Andriamanitra mitoetra ao anatin'izy ireo, ary izy ireo dia hitarika ny hafa 
karazana fiainana noho ireo izay tsy: 

Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo, fa ao amin'ny Fanahy, raha tokoa ny 
Fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Ary raha misy tsy manana 
ny Fanahin'i Kristy, dia tsy ny. 10 Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, ny 
tena dia maty noho ny ota, fa ny Fanahy dia fiainana noho ny 
fahamarinana. 11 Ary raha ny Fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny 
maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy 
tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny Fanahiny, 
izay mitoetra ao anatinareo. 
Noho izany, ry rahalahy, dia mpitrosa isika - tsy amin'ny nofo anefa, ka ho 
velona araka ny nofo. 13 Fa raha velona araka ny nofo ianareo dia ho faty;fa 
raha ny Fanahy no namono ny asan'ny tena, dia ho velona ianareo. 14 Fa izay 
tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra, ireo no zanak'Andriamanitra.(Romanina 
8: 9-14) 

Ireo izay tsy tena manana ny Fanahin'Andriamanitra dia tsy Azy. 

Ny Kristianina dia ho tia sy maneho fitiavana, nefa tsy ho voapentimpentin'ny izao 
tontolo izao: 

Madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra fivavahana sy ny Ray: 
ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondratena amin'ny fahoriany, sy 
hitandrina tena pentina avy amin'izao tontolo izao. (Jakoba 1:27) 

Hoy ny Apôstôly Petera: 
Koa ianao, ry malala, satria fantatrareo rahateo izany, mitandrema fandrao 
ho lavo hiala amin'izay koa ny fiorenana mafy, ho voataonan'ny 
fahadisoan'ny ratsy fanahy, 18 fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny 
fahalalana ny Tompontsika sy Mpamonjy antsika i Jesoa Kristy. Ho Azy anie 
ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. (2 Petera 3: 17-18) 

Manova ny fiainana amin'ny alalan'ny fivoarana ara-panahy dia ampahany 
manan-danja amin'ny maha-tena Kristianina. Koa, tena Kristianina mahatsapa fa 
ny tena finoana dia "efa ratsy laza eny tontolo eny" (Asan'ny Apostoly 28:22), ny 
mpitondra no foto-kevitra ny fiampangantsika avy amin'ny fivavahana hafa 
'manampahefana noho ny fampianarana sy ny fanabeazana (Asan'ny Apostoly 4: 
1-21; 6: 9-14), ary ny tena Kristianina ny tenany ho iharan'ny fanenjehana (Jaona 
15:20). 
Ny faramparan'ny Fiangonan'Andriamanitra evanjelistra Dibar Apartian nanoratra 
hoe: 



 
Mila herim-po ny ho Kristianina marina! 

 
Ireo mpaminany fahiny dia lehilahy avy any herim-po. Rehefa nilaza tamin'i 
Josoa mba hanomboka ny ady ny hiditra ny tany nampanantenaina, dia 
nandidy hoe: "Mahereza sy ny ho be herim-po" (Jos. 1: 6). . 
Ny apostoly ihany koa ny lehilahy be herim-po, indrindra rehefa nandray ny 
Fanahy Masina. Tsy mora ho azy ireo ny mitory ny Filazantsara mitohy ao 
anatin'ny fandrahonana sy ny fanenjehana. Tsy maintsy misafidy eo amin'ny 
fankatoavana an'Andriamanitra sy mankatò ny olona - eo niditra ny 
vavahady lehibe sy ny tery iray. Izy ireo nilaza ny manam-pahefana, 
"noraranay mafy dia mafy ianareo tsy hampianatra amin'izany anarana 
izany, nefa eto Nofenoinareo ny fampianaranareo Jerosalema ary mikasa ny 
hitondra ny ran'izany Lehilahy izany eo amintsika" (Asan'ny Apostoly 5:28, 
RSV). Ny valiny i Petera sy ny apostoly hafa nanome dia ny finoana sy ny 
herim-po: "Tsy tokony hankatò an'Andriamanitra fa tsy ny olona" (andininy 
29). 
Ve ianao indray andro any ianao hahatakatra fa mety tsy maintsy manome 
ny valin-mitovy ho an'ireo izay manenjika anareo? 

Hebreo 11 dia ankapobeny fantatra amin'ny anarana hoe ny finoana 
toko. Ary miresaka momba ny finoana, dia tsy manao. Rehetra ny olona 
voalaza ao niaina tamin'ny finoana, fa izay nitaky herim-po be. (Vaovao 
Tsara, Janoary, 1981) 

Ny tena Kristianina fiangonana efa nisy nanomboka tamin'ny Pentekosta ao 
amin'ny Asan'ny Apostoly 2, araka ny tenin'i Jesosy nilaza fa nety (Matio 16:18; 
Apokalypsy 2 & 3). 
Na izany aza, nahita fotsiny ny tena Kristianina Fiangonana dia tsy ampy. Iray 
ihany koa ny mila manokana ny ho Kristianina marina:  

Fa aoka ho mpankatò ny teny, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka 
ny tenanareo. (Jakoba 1:22) 

Fa katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, ary izany 
rehetra izany dia hanampy ho anareo. (Matio 6:33) 

Ny tena Kristianina manana ny fanahy, fampiharana ny fitiavana, dia be herim-po, 
ary ela ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tena fiangonana kristianina manohy 
mampianatra izany ary ny iray tany am-boalohany lafiny finoana (Joda 3). 

 
2. Famantarana Famantarana ny tena Fiangonana 



 
Ary izay efa nahita fa ny Fiangonana marina dia tsy maintsy manohy, ka tandremo 
ny finoana tany am-boalohany, dia izao hijery ny famantarana manokana ny 
sasany, fanazavana, sy ireo fotopampianarana izay hanampy hamantatra ny tena 
fiangonana. 
 
Hamasinin 'ny fahamarinana-Ny Tenin'Andriamanitra 

 
Nilaza i Jesosy ny famantarana izay nanokana ny tena Kristianina, fa izy ireo dia 
hamasinin 'ny fahamarinana: 

Izy ireo tsy naman'izao tontolo izao, tahaka Ahy tsy naman'izao tontolo 
izao. 17 Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny. Ny teninao no 
fahamarinana. 18 Tahaka ny nanirahanao Ahy ho amin'izao tontolo izao, no 
mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. 19 Ary noho ny 
aminareo, manamasina ny tenako, fa koa mba hohamasinina amin'ny 
fahamarinana. (Jaona 17: 16-19) 

Ny tena manan-danja mba hanavaka ny tena fiangonana Kristiana maro ny hosoka 
no tena nanao ny fiangonana dia ny tenin'Andriamanitra. Ny ankamaroan'ireo izay 
milaza an'i Kristy dia anisan'ny fiangonana izay nahazo ny sasany, na be ny 
fampianarana avy amin'ny mpanompo sampy sy ny loharanom-baovao hafa izay 
mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Human-nikasa diso ny fivavahana 
amin'ny fanetren-tena dia tsy ara-panahy ny tena vidiny (Kolosiana 2:23). 

Raha misy tia hatoky ny fihetseham-po mety tsara mba hamantarana ny 
Fiangonana, ny tenin'Andriamanitra mametraka fenitra hafa-ny: 

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) 

Ary izay ny miavonavona am-po miara-mioko, Fa izay matoky an'i Jehovah 
dia nambinina. 26 Izay matoky ny fony dia adala, fa izay mandeha amim-
pahendrena dia ho voavonjy. (Ohabolana 28: 25-26) 

Izy io dia ny fahamarinana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay afaka manao ara-
panahy ny olona manontolo (2 Timoty 3: 16-17). 
Mariho koa izao manaraka izao: 

Fa ny tenin'i Jehovah no marina, ary ny asany rehetra dia natao tamin'ny 
fahamarinana. (Salamo 33: 4) 



"Fa Izaho Jehovah dia tia rariny ... dia ny valin'asany amin'ny fahamarinana 
izy, fa hanao aminy fanekena mandrakizay. (Isaia 61: 8)  

Ny asa natao tamin'ny fahamarinana, ary ny fiangonana mitarika izany asa 
tarihin'i Kristy dia tsy maintsy manao aminy amin'ny fahamarinana.  

Mpanompon'Andriamanitra dia Nidera ny "ny teny fahamarinana" (jereo 2 
Korintiana 6: 4-7), tsy noho ny fanaovana ny fampianarana voatolotry ny olona 
izay mifanohitra amin'ny soratra masina (jereo ny Marka 7: 6-8; Matio 15: 3-9 
). Ny fiangonana kristianina mahatoky tokoa mametraka ny tenin'Andriamanitra 
mihoatra noho ny fomban-drazana ho fampianarana. 

Toa an'i Petera sy ireo apostoly hafa, mpitarika ny fiangonana kristianina 
mahatoky dia tsy maintsy ho vonona ny hitory ny fahamarinana na dia izany 
tian'ny olona amin'ny fitondram-panjakana na ara-pivavahana ny manam-
pahefana (Asan'ny Apostoly 5: 27-32). 
 
Inona no Baiboly Name 'ny Fiangonana? 

 
Ny tsipiriany ny tena Kristianina fiangonana ny anarany.  

Ny ara-Baiboly natanjaka indrindra anaran 'ny marina Fiangonana ao amin'ny 
Testamenta Vaovao dia tokony adika hoe "Church' Andriamanitra" (Asan'ny 
Apostoly 20:28; 1 Korintiana 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 9; 2 Korintiana 1 : 1; 
Galatianina 1:13; 1 Tesaloniana 2:14; 2 Tesaloniana 1: 4; 1 Timoty 3: 5,15).  

Na Misy milaza fa "fiangonana katolika" no anarany tany am-boalohany, dia 
tokony ho nilaza fa ny voalohany ny teny hoe "fiangonana katolika" dia inoana ho 
nampiasaina dia tsy niresaka momba ny Roma. Tsy nampiasaina tao amin'ny 
taratasy avy Ignace d'Antioche ho any ny fiangonan 'Andriamanitra any 
Smyrna. Niresaka izy manokana izany "ho an'ny Fiangonana 'Andriamanitra ...: ny 
Fiangonana izay any Smyrna, any Asia" (Ignace' Taratasy ho an'ny Smyrnaeans, c. 
120 AD). Groups toy ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra (CCOG) dia taranany 
ao amin'ny Fiangonan'ny Andriamanitra any Smyrna. Ary tsy toy ny grika sy 
romanina fiangonana, dia mihazona ny fampianarana mitovy mifandray amin'ny 
Paska, Sabata, arivo taona, Andriamanitra, sns fa ny tany am-boalohany dia 
nanana mpitondra. 
Nandritra ny tantara kristianina, ny marina dia tokony fiangonana nampiasa ny 
dikan 'ny teny hoe "Fiangonan'Andriamanitra" (na "ny fiangonana rehetra an'i 
Kristy," cf. Romana 16:16) na dia matetika miaraka amin'ny teny hafa izany (jereo 
1 Korintiana 1: 2; 1 Timoty 3:15). Fa ny Fanahy Masina, fa tsy anarana, no tena 
fepetra (1 Petera 2: 5). 



Noho izany, manana ny marina fotsiny anarana dia tsy voatery ho porofo.  Nefa tsy 
manana ny anarana tsara dia mirona ho disqualifying singa:  

Fantatro ny asanao. Indro, efa nataoko teo anoloanao anareo varavarana 
mivoha, ka tsy misy maharindrina azy; fa manana hery kely, efa nitandrina 
ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. 9 Eny tokoa, izaho dia hanao izay 
avy amin'ny synagogan'i Satana, izay milaza ny tenany ho Jiosy kanjo tsy izy, 
fa mandainga, - Eny tokoa, izaho no hahatonga azy ireo avy hiankohoka eo 
anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa Izaho efa tia anao.(Apokalypsy 
3: 8-9) 

Hoy i Jesosy fiangonana kristianina ny tena tsy nandà ny anarany, no mandrafitra 
ny 'ara-panahy' ny Jiosy, dia manana hery kely, ka mitandrina Kristy teny.Fa 
jereonareo fa i Jesosy koa dia mazava tsara fa ny sasany izay milaza ho mahatoky 
dia tsy ho. 
 
Nahoana no ny Anarana "Mitohy ho fiangonana 'Andriamanitra"? 

 
Ny sasany eto amin'izao tontolo izao ny fiangonana no nahita ny 
fotopampianarana hevitra ny fahamarinana ara-Baiboly momba ny anarana ho 
an'ny Fiangonana. Ny sasany efa nolaniana, fara fahakeliny, ampahany amin'izany 
anarana izany, ary miantso ny tenany ho "Ny Fiangonan 'Andriamanitra."  

Na izany aza, zava-dehibe ny mahatsapa fa ny anarana no tokony hampita 
heviny. Ary raha ny isan-karazany "Fiangonana 'Andriamanitra" izao tontolo izao 
dia tsy manaiky an'Andriamanitra ho Mpitondra ny, dia tsy tanteraka manaiky 
Azy, na ny teny, dia tsy mankatò Azy, ka tsy manana ny maro ny porofo lehibe 
hafa ao amin'io booklet- dia , na dia manana ny anarana ampiasaina ao amin'ny 
Soratra Masina, dia tsy mba anisan'ny Fiangonana marina 'Andriamanitra.  

Izany no mifanaraka amin'ny fampitandremana ao amin'ny Baiboly, izay miantso 
ny olona toy izany mpandainga izay anisan'ny "synagogan'i Satana" (Apokalypsy 
3:10) ary koa ireo momba ny diso mpanompo izay toa hanova ny tenany ho 
"mpanompon'ny fahamarinana" (2 Korintiana 11: 14-15). 
Ny amin'ilay efa nanao hoe, satria maro ny fikambanana tontolo izao nandry 
milaza ny anaran 'ny marina Fiangonana - toy ny an-tapitrisany "milaza" ny 
Kristianina no tsy nety nametraka milaza ny anaran' i Jesoa Kristy (Matio 7: 21-23) 
-when te manorina izany dingana ny tena Fiangonana 'Andriamanitra, fa ny 
antony nitarika ny raharaha' Andriamanitra eto an-tany, dia tsy afaka mampiditra 
izany ho toy, tsotra, "ny Fiangonan 'Andriamanitra." toy izany tsy misy, ary koa ny 



maneho ny fifandraisana amin'ny fiangonana hatramin'ny voalohany (Asan'ny 
Apostoly 2), dia nisafidy ny teny hoe "Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra."  

 
Hiezahanareo mafy hiaro ary ny tena finoana 

 
Ny tena zava-dehibe dia ny hoe famantarana ny tena Kristianina tany am-
boalohany ny Fiangonana dia manana ny finoana izay natolotra ny apostoly. 
Mariho ny olana fa ny Apostoly Joda nahita sy izay nilaza ny Kristianina mahatoky 
mba hanao momba izany: 

Ry malala, raha mbola tena mazoto ny hanoratra aminareo ny amin'ny 
famonjena iombonantsika, dia hitako fa ilaina ny hanoratra aminareo, 
hananatra mba hiezahanareo mafy hiaro ny finoana izay efa indray 
mandeha ihany voatolotra ho an'ny olona masina. 4 Fa misy olona sasany 
efa tafiditra amin'ny voamariky , izay ela lasa izay no marika ho an'ny 
amin'izany fahamelohana izany, dia olona ratsy fanahy, izay mamadika ny 
fahasoavan'Andriamanitsika ho fahavetavetana sy mandà ny Andrian-
tokana sy Jesosy Kristy Tompontsika. (Joda 3-4) 

Joda nilaza ny vondrona roa. Ireo izay no handahatra ho tany am-boalohany 
finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny rehetra ho an'ny 
olona masina, sy ireo izay miezaka ny hanova azy inappropriately. Ny tena 
Kristianina dia manana fiangonana ny nanafaka ny finoana. Ny finoana izay dia ny 
hanohy, nefa tena, izay milaza an'i Kristy tao an-21 tamin'ny taonjato St tena tsy 
mahalala izay Kristianina tany am-boalohany, ary raha ny marina dia nino mpanao 
(jereo koa ny maimaim-poana bokikely, Mitohy ho History of the Church 
'Andriamanitra). 
Izany no masina ny finoana, mitandrina ny fitiavan'Andriamanitra, ary nanatrika 
ny famindram-pony: 

Fa ianao kosa, ry malala,-tena ho eo amin'ny finoanareo masina indrindra, 
ka mivavaha ao amin'ny Fanahy Masina, 21 tehirizo ny tenanareo ao amin'ny 
fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy 
Tompontsika ho fiainana mandrakizay. (Joda 20-21) 

Asehon'ny Baiboly fa tena mpanompo dia ny hitory ny teny sy maharitra, tsy 
miova, tena ara-baiboly fotopampianarana: 

Torio ny teny! Aoka ianao ho vonona amin'ny fotoana sy tsy amin'ny 
fotoana. Reseo lahatra, mamporisiha, mananara mafy, rehetra fahari-po sy 
ny fampianarana. 3 Fa ho avy ny andro raha tsy maharitra fampianarana tsy 
misy kilema, fa araka ny faniriany, satria manana mangidihidy sofina, dia 



mahary ho an'ny tenany mpampianatra, 4 ary izy ireo hampiala ny sofiny 
amin'ny teny marina tokoa, ary ho nivily anganongano. 5 Fa ianao kosa 
hiambina amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny 
evanjelista, tanteraho ny fanompoanao. (2 Timoty 4: 2-5) 

Ny sasany amin'ireo fotopampianarana fototra ao amin'ny fiangonana Kristiana 
dia hita ao amin'ny Hebreo 6: 1-3. Ireo fotopampianarana ao anatin'izany ny 
fibebahana, ny batisa, fametrahan-tanana, mandeha mankany amin'ny 
fahatanterahana, ny fitsanganan'ny maty, ary fitsarana mandrakizay no 
nampianarin 'ny apostoly sy ny Kristianina voalohany indrindra araka izay 
ankehitriny ny Mitohy ho ampianarin'ny Fiangonana' Andriamanitra. 

Mariho zavatra Jesosy dia nampianatra momba ny Philadelphia ampahany 
amin'ny fiangonana; 

... Mba ... ny fiangonana any Filadelfia ... 8 ... efa kely hery, efa nitandrina ny 
teniko ary tsy mba nandà ny anarako ... 11 Indro, ho avy haingana aho!Tano 
mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satro-boninahiny. (Apokalypsy 3: 
7,8,11) 

Jesosy Kristy dia mampianatra fa tokony hitandrina ny fahamarinana ara-Baiboly, 
ary tsy hamela ny tenany ho voafitaky ny hafa izay tsy manana fanoloran-tena toy 
izany koa ny tenin'Andriamanitra. Ny tena Fiangonana 'Andriamanitra dia ny 
hihazona mafy ny fahamarinana ara-Baiboly, ny fiangonana tsy manaiky 
filankevitra izay hanafika ny tena finoana, na ho kivy tsy hanao ny asa noho ny 
olona. Tamin'ny 21 St taonjato, dia ny sisa amin'ny Filadelfia anjaran'ny fiangonana 
kristianina marina izay manao ny tsara indrindra izany (jereo ny toko faha-4 ho 
an'ny antsipirihany sasany). 
Mariho zavatra avy amin'ny Apôstôly John: 

Izay hatramin'ny voalohany, dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, 
izay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay, ny amin'ny Teny Fiainana 
- 2 efa naseho ny fiainana, ary efa nahita azy izahay, ary Mijoro ho 
vavolombelona, ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay, izay tao 
amin'ny Ray ka efa naseho taminay - 3 izay efa hitanay sy renay no 
ambaranay aminareo, fa ianareo koa mba hahazoanareo firaisana 
aminay;ary ny firaisanay dia amin'ny Ray sy amin'i Jesosy Kristy 
Zanany. 4 Ary izao zavatra izao no soratanay aminareo fa ny fifalianareo 
mba ho tanteraka.(1 Jaona 1: 1-4) 
 

Mariho fa nilaza i Jaona nampianatra ny zavatra nianarany hatrany am-
piandohana. Ny fahamarinana dia tsy miova. 
 



Nampianatra ny Apôstôly Jaona mba mitoetra, hanohy, ao amin'ny 
fotopampianaran 'i Kristy; 
 

Na iza na iza mandika ary tsy hitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy, dia 
tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy 
no manana ny Ray sy ny Zanaka. (2 Jaona 9) 
 

Ny iray mitoetra ao fa amin'ny alalan'ny fampianarana tsy miova izany amin'ny 
foto-pampianarana izay mifanohitra amin'ny Baiboly. 
 

Ny Apôstôly Jaona ihany koa ny tatitra momba ny maha samy hafa ny mpino sy 
ireo izay milaza ho mahatoky; 
 

Rankizy, izao no ora farany; ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny 
antikristy, na dia ankehitriny aza maro no antikristy efa tonga, izay no 
ahafantarantsika fa izao no ora farany. 19 Dia nivoaka avy tany aminay, nefa 
tsy mba namantsika izy; fa raha efa amintsika, dia ho nitoetra tamintsika 
ihany; fa efa niala izy mba haseho, mba tsy ho azy ireo amintsika. (1 Jaona 
2: 18-19) 
 

Mariho fa Hoy ny apostoly Jaona fa ireo izay nahatoky dia ho nanaraka ny 
fampianarany sy ny fanaony, fa izay no antikristy tsy foana amin'izany fanao. 
Raha maro ireo fanao am-boalohany Kristianina izay efa very ny Greco-Romana, 
angamba dia tokony ho interjected eto fa ny iray amin'ireo voalohany voarakitra 
fiovana avy ny fanao sy ny fampianaran 'ny Apôstôly Jaona dia tsy maintsy atao ny 
daty sy ny fitandremana ny Paska . Izany fiovana izany isan-karazany grika-
romanina fiangonana nampiditra ny am-piandohan'ny taonjato daty 2 Ary niteraka 
adihevitra (Eusèbe 'Church History, Boky V, Toko 23-24). 
 

Tsy nety hitandrina Paska tamin'ny faha-14 Nisana i Jesosy, ny Apôstôly Jaona, sy ny 
isan-karazany ireo mpitarika ny Fiangonana mahatoky hafa ara-tantara no (ny 
ampahany lehibe ireo izay tsy nanaiky ny faha-14 mifamadika ny Alahady). Ny am-
piandohan'ny taonjato 2 daty, Fiangonan'Andriamanitra Eveka Polycarpe ny Smyrna 
nanatsoaka hevitra fa "maro" nanana "fampianaran-diso" ary niresaka momba ny 
finoany toy ny zava-poana / tsy misy vidiny (Polycarpe ny Taratasy ho an'ny 
Filipianina). 
 



Ny am-piandohan'ny taonjato 3 RD, maro ny Greco-Romana mandroso ho zavatra 
Fiangonan'Andriamanitra Eveka Serapion avy any Antiokia no lazaina fa 
"mandainga tetika fikomiana" (Serapion ny Epistily ho Caricus sy Ponticus). 
Na ny grika sy romanina fiangonana milaza na Polycarpe sy Serapion ho toy ny (sy 
Serapion toa nisy nandimby tany Antiokia amin'ny nivadika Greco-Romana 
mpitarika), ny zava-misy dia izy ireo (sy ireo izy ireo tamim-pahatokiana mifandray 
amin'ny ecclesiastically) natao ho Fiangonan'Andriamanitra, fa tsy Greco-Romana 
fotopampianarana. 
 

Na dia nisy fiovana hafa koa maro ny tsy nahatoky fiangonana, ny manam-
pahaizana manaiky fa amin'ny ankapobeny ny Apôstôly Jaona nitandrina Paska 
tamin'ny faha-14. Noho izany, ity iray ity fotopampianarana dia fomba iray mora 
foana hilaza ireo izay nihaino ny soratra masina, avy amin'ireo izay tsy haharitra 
amin'ny fanao 'ny Apôstôly John sy ireo niaraka taminy. Ny Paska Niova daty ny 
Alahady lasa eran Namoaka didy rehefa Constantin amperora mpanompo sampy 
nanery ny olana tatỳ aoriana. Constantin dia tsy tena Kristianina. Na dia tsy ary 
batisa ho any mitonona ho kristianina ny finoana, dia nilaza ny tenany ho laika 
eveka, ary nanery ny Alahady Paska olana mba hifarana ao amin'ny Filan-kevitry 
ny Nicea tamin'ny 325 taorian'i JK, rehefa Constantin maty dia nalevina tao 
amin'ny andriamanitra masoandro karazana am-pasana . Ireo izay te hitoetra ho 
mahatoky amin'ny ara-baiboly fanao tsy nihaino azy, na ny Filan-kevitry ny 
didy. Efa maro ihany koa izy namono taorian'ny Nicea. 
 

Nandritra ny tantara nisy vondrona fototra roa, izay nihazona ny finoana tany am-
boalohany, raha lehibe ny hafa izay nilaza fa tsy. 
 

Ahoana ny 'fifandimbiasana maha-apôstôly "? Near ny fanombohan'ny 
3 RD taonjato, ny dia romanina-manohana Tertullien no nanoratra ny vondrona roa 
(Smyrnaeans sy Romanina) izay nilaza fifandraisana ny Apostoly (Tertullien 
ny Liber de praescriptione haereticorum. Chapter 32), kanefa ny iray tamin'izy ireo 
dia ary efa nitoetra mahatoky ary ny iray kosa tsy. Vondrona iray nilaza 
nifandimby tany Roma, sy ny anankiray koa izay nilaza fa avy tany Smyrna 
(alalan'ny Apôstôly Jaona Polycarpe ho Thraseas, sns). 
 

Raha ny fifandimbiasana maha-apôstôly mandeha, dia mety ho zava-dehibe ny 
mahatakatra fa tsy misy toromarika ao amin'ny Baiboly, momba ny tena 
Fiangonana manana College ny Kardinaly na pontifex Maxime. Roa ireo no sisa 
tavela amin'ny fanompoan-tsampy. Araka ny Rakipahalalana Katolika,ny anaram-



boninahitra Pontifex Maximus tsy noraisin'ny romanina eveka mandra-
faramparan'ny taonjato faha-4, kosa ny College ny Kardinaly tsy tamin'ny fomba 
ofisialy endrika mandra-11 tamin'ny taonjato faha. Inona no Roma izao no hifidy ny 
tampony mpitarika fotsiny dia tsy anisan'ny finoana tany am-boalohany. 

 
Raha ny Baiboly fa Andriamanitra no mirona ny miasa amin'ny alalan'ny olona 
ambony mpitarika, mpitarika io dia olona iray izay efa nohosorana diloilo (2 
Korintianina 1:21; 1 Timoty 4:14; 5:22; 2 Timoty 1: 6) ary izay mampiseho ny 
vokatra izay mampiseho fa ny mpitarika (Matio 7: 15-20; 1 Timoty 3: 1-
7).Angamba dia tokony ho voalaza fa marina ihany ny Fiangonana, izay afaka 
manaporofo amin'ny alalan'ny rakitsoratra contemporaneous tany am-boalohany 
izay nisy nifandimby mivantana avy tany am-boalohany apostoly. Na Jerome 
nanamarika fa ny Apôstôly Jaona nanendry Polycarpe an'i Smyrna (Jérôme ny De 
Viris Illustribus. Chapter 17). Ny Greco-Romana mirona miantehitra amin'ny tara 
'angano' ny fitakiana momba Petera sy ny mifanohitra momba Lino sy Clément, 
miampy efa niova ny foto-pinoana. Maro ny tsipiriany bebe kokoa momba ny 
fifandimbiasana maha-apôstôly sy ny zavatra inoan'ny fiangonana kristianina tany 
am-boalohany dia hita ao amin'ny bokikely malalaka, ny Mitohy ho tantaran'ny 
fiangonana 'Andriamanitra. 

 
Ny Fiangonan'i Fantatr'Andriamanitra ny Baiboly avy ny ora ny Apôstôly Jaona  

Iza amin'ireo mpitarika kristianina fantatr'izy rehetra boky ao amin'ny Baiboly 
hatramin 'ny fotoana ny boky farany ao amin'ny Testamenta Vaovao nosoratana?  

Eny, izay mazava ho ny Apôstôly Jaona. Tsy vitan'ny no nino fa nisy ny farany ny 
tany am-boalohany Apôstôly ho faty, izy koa no heverina fa nanoratra ny farany 
maro boky ao amin'ny Baiboly, anisan'izany ny Bokin'ny Apokalypsy (Apokalypsy 
1: 9-19). 

Raha tany am-boalohany apostoly mbola velona dia afaka manome 
fampahalalana izay ilaina ho fantatra ny Kristianina manokana sy an-
tsoratra. Mariho anefa fa ny fikasana (jereo ny Isaia 8:16) dia hoe ny Baiboly no 
farany ho ampy ho an'ny Kristianina ny ho ara-panahy tanteraka; 

Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra 
'Andriamanitra, dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, 
ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, 17 fa ny 



lehilahin'Andriamanitra mba ho tanteraka, ho vonona tsara amin'ny asa 
tsara rehetra. (2 Timoty 3: 16-17) 

Fa tsy nety ny fiangonana kristianina izay tena nifototra ny fotopampianarana 
momba ny soratra masina mahalala azy avy any amin'ny voalohany izay azo atao 
ny fotoana (jereo ny Isaia 8:16)? Sa izany haka taonjato maro ny humanly-nivory 
ny fiangonana filankevitra mba miady hevitra ny olana tahaka ny grika sy 
romanina no nanao fiangonana? 

Porofo ara-tantara sy ny Issues 

Misy tahirin-kevitra tranainy iray fantatra amin'ny anarana hoe ny Harris 
sombintsombiny izay milaza fa ny Apôstôly Jaona dia lasa "ny Kanona" ny 
mpianatra ny atao hoe Polycarpe (antsoina koa hoe Polycarpe ny 
Smyrna). Polycarpe tsy Jiosy (ny anarany no teny grika), ary angamba no nanan-
kery indrindra hafa firenena ao amin'ny Fiangonana marin'i 'Andriamanitra 
tamin'ny taonjato faharoa. Izy angamba no nanan-kery indrindra tena mpitarika 
kristianina avy amin'ny 135 AD (raha Jerosalema very Jodasy, ny farany jiosy 
Eveka / mpitandrina) mandra-pahafatiny roa ny am-polo taona tatỳ aoriana. 

Polycarpe ny Taratasy ho an'ny Filipiana mitanisa na manisy firesahana momba 
rehetra boky 27 ao amin'ny Testamenta Vaovao (Polycarpe nyTaratasy ho an'ny 
Filipianina amin'ny New Testament Annotations Soratra Masina. Andriamanitra 
telo izay iray ny Apologetics Journal, Jona 2008). Ao amin'ny taratasy ho an'ny 
rahalahiny Onesimosy, Méliton avy any Sardisy (ny mpandimby an'i Polycarpe) 
mivantana sy tsy mivantana ny 39 lisitr'ireo boky ao amin'ny Testamenta Taloha 
fa ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra Mitohy mbola ampiasaina. Ary Méliton 
ny lisitra dia tsy tafiditra akory va ny antsoina hoe Eklesiastika boky ny Romanina 
sy ny Katolika Ortodoksa Tatsinanana ampiasaina fiangonana ankehitriny. 

Misy ihany koa ny Arabo antontan-taratasy izay indrindra dia milaza fa ny mpino 
ny Kristianina tany Jerosalema tamin'ny fiandohan'ny 2 daty taonjato nanana 
rehetra na ny ampahany amin'ny Testamenta Vaovao, fa ny tsy mahatoky 
Romanina-manohana mpampianatra Kristy dia tsy SY fa niankina tamin'i tsy -
inspired boky (Pines S. ny Kristianina jiosy ny Taonjato voalohany Kristianisma 
araka ny New Source, 1966). 

Ny Fiangonana 'Andriamanitra hatramin' ny fotoana 'ny Apôstôly Jaona tao Patmo 
(Apokalypsy 1: 9) tany Azia Minora (faramparan'ny taonjato voalohany) amin'ny 
alalan'ny an'i Polycarpe an'i Smyrna (taonjato faharoa) nanana ny kanôna ny 



soratra masina manontolo. Na izany aza, ny grika sy romanina niady hevitra 
momba ny boky fiangonana nandritra ny taonjato maro, ary matetika no ahitana 
olona tsy kanônika ny Testamenta Vaovao. Efa taorian'ny kevitra amin'ireo izay 
tany Azia Minora sy Jerosalema (ao anatin'izany ny sasany ao amin'ny Fiangonana 
'Andriamanitra) fa ny Greco-Romana no farany afaka ho tonga amin'ny 
Testamenta Vaovao ny marina kanônan'ny. 

Moa ve tsy ny tena Kristianina mahalala ny fiangonana manontolo avy amin'ny 
voalohany kanôna voalohany? 

Ny fanavaozana ny Protestanta, izay tonga tamin'ny alalan'i Roma, fa tsy ny 
Kanona hatsarao faramparany ireo mandra-pahatongan'ny faha-16 tamin'ny 
taonjato, izay ihany koa rehefa nanomboka, araka izay efa niantehitra tamin'ny 
isan-karazany ny lisitry romanina taloha. Tsy nanao ny Fiangonan'i Roma 
tanteraka ny kanônan'ny hatsarao faramparany ireo hatramin'ny taonjato faha-

16 Trente. Ireo boky maimaimpoana ao amin'ny Konsilin'i Trente Anisan'ny boky ao 
amin'ny Testamenta Taloha fa ny mpitarika tany am-boalohany, toa an'i Jérôme 
(dokotera ny fiangonana), Tsy mihevitra ny ho marina ny soratra masina. Ary tsy 
misy amin'izao fotoana izao na ireo Protestanta amintsika ao amin'ny Fiangonana 
marin'i Andriamanitra manaiky azy ireo ho toy ny soratra masina.  

Raha mila fanazavana fanampiny, ny Baiboly Faminaniana News gazety avy 
amin'ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra dia namoaka lahatsoratra roa 
voarakitra tamin'ny 2013 nanazava antsipirihany bebe kokoa momba ny 
canonization ny soratra masina. Ireo gazety dia azo jerena ao amin'ny vohikala 
www.ccog.org, eo ambanin'ny vakizoro Haisoratra bokotra. 

Fiangonana marina mahafantatra ny fahamarinana momba Ny Andriamanitra  

Ny tena Kristianina foana Fiangonana nino ny Ray, Zanaka, ary Fanahy Masina.  Ny 
Kristianina voalohany nahatakatra fa ny Baiboly dia mampianatra ny Ray (ohatra 
Jaona 6:27; Kolosianina 2: 2) sy ny Zanaka (oh: Jaona 20: 28-29; Kolosianina 2: 2) 
dia avy amin'Andriamanitra-belona (Kolosianina 2: 9) ary ny Masina Fanahy dia ny 
herin 'Andriamanitra izay avy amin'ny Ray (ohatra: Matio 10:20) sy ny Zanaka 
(Filipiana 1:19). 

Tamin'ny taona 381 taorian'i JK, ny Greco-Romana fomba ofisialy nanaraka hafa 
fijery 'Ny Andriamanitra (Romana 1:20; Kolosianina 2: 9) momba ny Fanahy 
personhood. Na dia Greco-Romana sasany nino ny Fanahy "personhood" teo 
aloha, ny ankamaroan'ny, fara fahakeliny, ireo izay "ao amin'ny Atsinanana," 



araka ny Rakipahalalana Katolika, dia tsy nanaiky fa na ny Andriamanitra telo izay 
iray, na dia am-polony taona talohan'izay vitsivitsy.Izany dia potopampianarana 
fiovana fa ny ankamaroan'ny Greco-Romana nanaiky. Ny Andriamanitra telo izay 
iray koa ampiharina iray Imperial didy avy amin'ny nanenjika ny Emperora 
Théodose (izay indrindra Namoaka didy koa ny avy eo nohavaozina grika-
romanina ny finoana toy ny finoana ny Fanjakana Romanina). 

Fiangonana marina tsy mampianatra Fandikan-dalàna-Izany manohana ny 
Lalàna 'Andriamanitra 

Ao amin'ny Testamenta Taloha, dia ilay voasoratra fa ny lalàn 'Andriamanitra dia 
ho famantarana ho Azy sy ny mahatoky (Deoteronomia 6: 1-8). Raha misy 
mpitondra Protestanta mampianatra fa ny Didy Folo dia levona, izany dia tsy ny 
toerana an'i Jesosy, ny apostoly, na ny Kristianina voalohany.  

Nampitandrina i Jesosy fa 'tsimparifary' (ahi-dratsy) ho ambolena eo amin'ny 
rahalahiny araka ny fahavalo (Matio 13: 37-40). I Jesoa dia nampianatra fa ny 
mpivadika dia manao "mpandika lalàna" (Matio 13:41), fa ho intsony tatỳ aoriana 
(Matio 13:42). Mariho zavatra hafa fa i Jesoa dia nampianatra hoe:  

"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, no tsy 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) 

Mazava tsara i Jesosy dia nampianatra fa maro no miantso Azy hoe "Tompo", ary 
na dia milaza ho efa nanao fahagagana tamin'ny anarany, fa izy no hilaza ireo izay 
nanao izany, fa fanao "mpandika lalàna" mba hiala. Noho izany, araka ny marina 
sy ny demonia exorcisms faminaniana, ny tenany, dia tsy ny famantarana mba 
hifantoka amin'ny tsy mahatoky toy ny vondrona manana azy ireo indraindray.  

Ny Apôstôly Paoly dia nilaza fa ny "zava-miafina ny fandikan-dalàna" efa 
nanomboka tamin'ny androny (2 Tesalonianina 2: 7) ary ny olona tsy tokony ho 
voafitaka "amin'ny teny foana" ny hahatonga azy tsy hankatò (Efesiana 5: 6). Fa 
"zava-miafina" dia nasehon 'ny Greco-Romana, raha mahakasika ny lafin-javatra 
maro ny lalàn'Andriamanitra (dia antony manodidina azy ireo).  



Ny tena Fiangonan'Andriamanitra manohana ny lalàn'Andriamanitra (1 Jaona 5: 1-
3). Izany dia mampianatra fa Andriamanitra nametrahany lalàna, fa raha nankatò, 
dia hitondra soa be dia be ny maha-olombelona, anisan'izany ny be-panahy sy ny 
fiainana feno vokatra. 

Ny tena Fiangonana 'Andriamanitra manambara fa ny lalàn'Andriamanitra dia tsy 
nanao intsony, fa efa "avo" ary nanao "mendri-kaja" (Isaia 42:21) ary nitarina 
tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy (Matio 5: 17-48). 

Ny tena Fiangonana 'Andriamanitra dia mampianatra izay ampianarin'ny Baiboly:  

Ny teninao no fanilon'ny tongotro Sy fanazavana ny lalako. (Salamo 119: 
105) 

Ny lelako hilaza ny teninao, Fa marina ny didinao. (Salamo 119: 172) 

Fiangonana marina dia mampianatra ny Didy Folo lalàna iray amin'ireo 
fanomezana lehibe indrindra ho an'ny olombelona, ary ny didiny 
marina.Fitandremana azy ireo taratry ny fitiavana. "Ary ny tanjon'ny ny didy dia 
fitiavana" (1 Timoty 1: 5). 

Raha ny sasany amin'ireo grika sy romanina fiangonana milaza ho mino izany, 
amin'ny alalan'ny fanekena ny hanafika ny "Kristianisma" sy ny fotopampianarana 
tan-dalàna hafa, izy ireo, toy ny Fariseo fahiny (Matio 15: 3-9), hevitra manodidina 
ny lalàn 'Andriamanitra ny mampirisika fanao sy ny fomba amam-panao izay 
mifanohitra amin 'izany. 

Jaona Mpanao-batisa (Lioka 3:14) sy i Jesoa (Jaona 18:36) Nampianatra an'i 
hanafika fandraisana anjara amin'izao fiainana izao. Tena manam-pahaizana 
rehetra mahatsapa fa Kristianina voalohany tsy mandray anjara amin'ny ady ara-
nofo. Fiangonan'Andriamanitra mpitarika toy ny i Méliton avy any Sardisy 
nanoratra hamelezana azy, raha Théophile avy any Antiokia nanoratra manohitra 
ny Kristianina na dia mijery fanatanjahan-tena mahery setra. NyMitohy 
ho Fiangonan'Andriamanitra dia mbola mampianatra manohitra hanafika 
fandraisana anjara sy herisetra fanahy iniana mijery fanatanjahan-tena amin'izao 
fiainana izao. 

Na dia fandraisana anjara miaramila nohelohina ho tara ny 3 RD taonjato taorian'i 
JK ny Romanina Eveka sy ny olo-masina Hippolyte, ao anatin'ny zato taona ny 
fahafatesany, ny grika sy romanina fiangonana niova tamin'ny io hevitra io. Izy 
ireo tatỳ aoriana, dia tonga hatramin'ny hanatitra "famelan-keloka" eo ambany ny 



tenin'i Papa Urban II tamin'ny 1095 taorian'i JK ho an 'ireo izay ho niady tamin'ny 
kroazady ara-pivavahana miady. 

Hoy i Jesosy: "Andriamanitra dia Fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy 
mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana" (Jaona 4:24). Na izany aza, Greco-
Romana manohana ny fampiasana ny sampy sy ny sary masina isan-karazany fa 
manaja. Ny Didy Folo (Eksodosy 20: 4-6) Nilaza koa ny apostoly Jaona (1 Jaona 
5:21) Nampitandrina fa toa an'i i Méliton avy any Sardisy ao amin'ny 
2 daty taonjato. 

Na ny bokin'ny Hebreo dia manamafy fa ny Sabata andro fahafito dia nandrara ho 
an'ny Kristianina (Hebreo 4: 1-9), ny ankamaroan'ny olona milaza Kristianina 
antony manodidina azy. 

Ny Apôstôly Paoly dia nampitandrina fa i Satana dia-bava ny mpanao fanompoam-
pivavahana toa hanova ny tenany ho "mpanompon'ny fahamarinana" (2 
Korintiana 11: 14-15). 

Piangonana tantara, sy avy ao amin'ny Baiboly, mampiseho fa ireo izay nanao 
izany nanana fahombiazana amin'ny mamitaka ny maro.  

Ny tena Fiangonana enjehina, fa tsy ny Mpanenjika  

Jesosy sy ny Apôstôly Paoly dia nampianatra fa ny tena Kristianina dia henjehina 
(Matio 5: 10-12; 10:23; 2 Timoty 3:12). Marina fa ny grika sy romanina fiangonana 
dia niatrika fanenjehana eo amin'ny tantara, dia samy hafa ny tena fiangonana 
kristianina amin 'izany koa izy ireo matetika no ara-batana ireo mpanenjika. 

Ny tsy hanafika tao amin'ny tena Fiangonana 'Andriamanitra hatramin'izay dia tsy 
mbola voalamina ara-batana mpanenjika (na mpivadi-pinoana sy ny mpivadi-
pinoana, izay nilaza ho anisan'ny azy mba manana). 

Milaza ny Baiboly fa "zava-miafina Babylona Lehibe" dia mamo amin'ny ran'ny 
maritiora olona masina (Apokalypsy 17: 4-5), izay nanampy antony. Milaza ny 
Baiboly fa hilled fito-monina "Babylona Lehibe Zava-miafina" i Azon'ny 
tamberintany ny tontolo 'ny fitondram-panjakana amin'ny tsy masina dina fa 
manameloka (jereo Apokalypsy 17: 1-9,18; 18: 1-10). 

Noho ny marimaritra iraisana amin'ny ara-nofo romanina sy ireo mpitarika hafa, 
ny grika sy romanina ny fiangonana sady manatanteraka isan-karazany ara-
toekarena fanenjehana nandritra ny tantara, izy ireo koa ny tena Kristianina 



novonoina noho ny fitandremana ny mitovy ny fanao toy Jesosy sy ny am-
boalohany mpanara-nanana, toy ny fitandremana ny Sabata (Asan'ny Apostoly 13: 
13-15; 18: 4; Hebreo 4: 9), fanalavirana ara-Baiboly ny hena maloto, ka mitandrina 
Paska tamin'ny faha-14. 

Protestanta 'mpitondra fanavaozana' koa ny olona maty izay nanohitra ny tsy ara-
baiboly fanao ny zazakely batisa. 

Ny Greco-Romana ihany koa ny nanenjika ny Kristianina noho ny fanaovana ny 
am-boalohany ara-Baiboly fotopampianarana toy ny fahamarinana momba Ny 
Andriamanitra, ny fitandremana ny Baiboly masina andro, tsy mety ny manaiky 
sampy / sary masina / lakroa, nolaviny ny mpanompo sampy akanjo ny grika sy 
romanina ny mpitondra fivavahana, nandinika Roma naneho farany -time 
Babylona, nampianatra ny fanjakan'Andriamanitra, nolaviny ny tsy ara-baiboly 
'sakramenta', ary mampianatra ny fanjakana Arivo Taonan'i Jesosy Kristy.  

Mety ho mahaliana ihany koa ny manamarika fa misy raha ny marina Greco-
Romana 'tsy miankina faminaniana' izay mampianatra ny Greco-Romana, no 
hahatanteraka izany indray amin'ny fotoana farany. 

Ny tena Fiangonan'Andriamanitra dia ela no nenjehin 'ireo izay nihambo ho 
manao fanompoana an'Andriamanitra. Nampitandrina momba izany i Jesosy ao 
amin'ny Jaona 16: 2-4. 

Ivelany manginy sy ny Bika Aman 'endrika 

Fiangonana mpahay tantara tany am-boalohany mahatsapa fa mpitondra 
fivavahana (diakona / anti-panahy / fanompoam-pivavahana / Pretra / eveka / 
mpiandraikitra) tsy hanao ny karazana tsy manam-paharoa famantarana 
akanjonao no tahaka ireo ankehitriny nampiasain'ny ny Romanina sy ny Katolika 
Ortodoksa Tatsinanana mpitondra fivavahana. 

Ny mpitondra kristianina tany am-boalohany toy ny ara-dalàna ny olona 
nitafy. Jesosy, Tenany, tsy maintsy nanamarika avy Jodasy (Marka 14: 43-46) raha 
izy aza tsy mba nitafy tena amin'ny fomba hafa noho ny hafa. Raha hisy ny 
Kristianina manantena mpitarika ny akanjo araka ny tokony ho (jereo ny Matio 22: 
11-14), ny tany am-boalohany dia tsy akanjo mpitondra tena hafa avy amin'ny 
ankapobeny. 

Ny grika sy romanina ny mpitondra fivavahana matetika no manao ny karazana 
akanjo izay mpisorona ho an'ny andriamanitra masoandro Mithras nanao.Io 



karazana akanjo tsy naneken 'ny Romana sy ny Ortodoksa Tatsinanana mandra-
voatariky ny mpanompo sampy, Emperora Constantin ao amin'nytaonjato  faha-

4 (izay mpanara-dia an'i Mithras ary na dia nataony Mithras' sary eo amin'ny vola 
madinika araka ny voalaza fiovam-po). 

Ahoana ny Protestanta mpanompo? Eny, ny sasany, toy ny maro ny Anglikana 
(Fiangonan'i Angletera), no hanao ny mitovy karazana fitafiana toy ny Greco-
Romana. 

Sy ny hafa? Eny, ny fotsy vozon'akanjoko fa mpitory maro mitafy tsy tonga avy ao 
amin'ny Baiboly. Na ny mifanohitra ankehitriny fotsy vozon'akanjoko nisy nilaza 
tamin'i efa namorona tamin'ny taonjato faha-19, izany dia efa nilaza fa ny 
masoandro-mpisorona nanao ny sasany dikan-izy, fara fahakeliny, indray hatrany 
toy 1000 talohan 'i jk 

Ny asa fanompoana eo amin'ny fiangonana 'Andriamanitra dia tsy manao ny 
mpisorona vozon'akanjoko toy ny maro koa ny Greco-Romana atao. 

Ahoana ny amin'ny trano fiangonana? 

Hita fa ny voalohany naorina manokana fiangonana kristianina trano naorina tany 
Jerosalema amin'ny biriky avy amin'ny rava tempoly Jiosy ny taona 70 taorian'i JK 
tany Ity misy 4 taonjato faha Lalàn'i Mosesy maneho izany; 

 
Fiangonan'Andriamanitra an'i Jerosalema ny Western Hill Antsoina hoe Mt. Ziona 

Ny trano ambony dia mino ny efa naorina ao amin'ny 1 St taonjato ka nijery mitovy 
amin'ny synagoga jiosy tamin'izany fotoana izany. Tsy nanana parapets ho an'ny 
fiarovana (Deoteronomia 22: 8), nefa tsy ahitana lakroa, vatolahy, na steeples. 



Lakroa tsy nahazo nandray ny Greco-Romana, fara fahakeliny 150 taona 
taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty i Jesosy. Matetika ny teny mistranslated 
ao amin'ny Testamenta Vaovao toy ny 'hazo fijaliana' sy 'fanomboana' raha ny 
marina hoe "tsato-kazo 'sy' namantsihana, 'tsirairay avy, amin'ny teny grika tany 
am-boalohany. 

Steeples, toy ny vatolahy, dia nisy sarina filahiana famantarana sy ho mariky ny 
mpanompo sampy masoandro-andriamanitra. Manampy izany marika ny 
Kristianina ho trano tsy manara-penitra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra (jereo 
Deoteronomia 12: 29-32). Ireo tena ao am-piangonana 'Andriamanitra toy izany 
dia tsy mametraka ny marika eo amin'ny trano. 

Toy izany koa ny marina ihany koa ny fampiasana ny gargoyles tamin'ny 
fiangonana romanina Greco-trano. Gargoyles dia hoy izy tamin'i hampitahorana 
ratsy fanahy hiala amin'ny fiangonana. Tamin'ny faha 12 taonjato, olo-masina ny 
Katolika Bernard de Clairvaux dia nalaza noho ny niteny avy hamely azy toy ny 
fanompoan-tsampy, nefa maro malaza trano (toy ny Katolika Cathedral ny Notre 
Dame) manana gargoyles aminy. 

Na dia mety ho toerana ho araka ny tokony ho voaravaka toeram-pivavahana (oh: 
1 Mpanjaka 6), misy tantara noforonina aho dia te-hilaza eto. Ao amin'ny iray 
amin'ny "Indiana Jones" horonan-tsary, maro ny olona no mitady ny kapoaka izay 
voalaza fa nisotro i Jesosy avy tany nandritra ny Paska farany (jereo Lioka 
22:20). Sehatra iray nampiseho ny latabatra amin'ny maro kaopy. Isan-karazany 
ihany koa nampiseho taolan ny olona ary tonga ireo ka niezaka ny ratsy kapoaka-
toy ny araka ny sarimihetsika, mifidy ny ratsy kapoaka sy ny manomboka ny hiala 
aminy Niafara tamin'ny fahafatesana. Ny firaka toetra, Indiana Jones, rehefa avy 
nahita ny fifantenana ny kaopy, na voaravaka sy ny tani-hay, nanomboka haka 
fisehoany lafo vidy iray. Hoy izy avy eo zavatra ho an'ny vokatry ny, "mpandrafitra 
i Jesosy sy ny mpianany mpanarato. Tsy misy fomba jeweled nanana kaopy 
volamena. "Noho izany, Indiana Jones mametraka ny lafo kapoaka. Avy eo dia 
nalainy ny kapoaka mitady mora indrindra, izay ny marina kaopy araka ny 
sarimihetsika, ka nonina. 

Ny teboka? 

Na dia ny Indiana Jones tantara dia tantara foronina, eo amin'ny tena fiainana, ny 
olona sasany hametraka be loatra amin'ny any ivelany fijery amin'ny trano, 
fahitalavitra fampisehoana, akanjo, sns Ao na ny Testamenta Taloha sy Vaovao, 



Andriamanitra mazava tsara fa tsy hitsara araka ivelany fijery toy ny olombelona 
manao (1 Samoela 16: 7; Matio 7: 21-23, 23: 27-28). Ny Apôstôly Paoly mazava 
tsara fa na dia efa nofidin'Andriamanitra (Asan'ny Apostoly 9: 10-18), dia tsy ho 
tsara indrindra mpandahateny (2 Korintiana 10:10). Toy izany koa marina an'i 
Mosesy (Eksodosy 4: 10-14) sy Jeremia (Jeremia 1: 6).Paoly, Mosesy, ary Jeremia, 
dia izay rehetra fantatra kokoa noho ny asa sorany.  

Ampirisihina ny Kristianina mba hizara marina ny teny ny fahamarinana (2 Timoty 
2:15) ary miantehitra amin'ny ara-tsoratra masina fepetra (Jaona 5:39), izay ny 
fepetra (jereo 2 Timoty 3:16), fa tsy any ivelany tarehy (2 Korintiana 10: 7-11), 
rehefa miezaka mba hamaritra hoe iza no milaza ny marina amim-pahatokiana, 
ary izay no tena fiangonana kristianina. 

Ny tena Fiangonana mitory ny tena filazantsaran'ny fanjakana 'Andriamanitra  

Jesosy dia tonga nitory ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra;  

... Dia nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsaran'ny fanjakana 
'Andriamanitra, 15 ka nanao hoe: Efa tonga ny fotoana tanteraka, ary ny 
fanjakan' Andriamanitra dia akaiky; mibebaha ianareo ka minoa ny 
filazantsara. (Marka 1: 14-15, DIEM) 

Jesosy nanantena ny mpanara-dia azy hino ny filazantsaran'ny fanjakana. Niresaka 
momba izany fanoharana (ohatra Matio 13: 3-50, Marka 4: 2-12; Lioka 13: 20-21) 
izay rehetra tsy vonona ny hahatakatra ny zava-miafina ny amin'ny 
fanjakan'Andriamanitra amin'izao fiainana izao (Marka 4: 11, Matio 13: 10-11). 

Nampianatra i Jesoa fa ny mpanara-dia mandray anjara amin'ny fitoriana ny 
filazantsaran'ny fanjakana ihany koa: 

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) 

Koa mandehana àry, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa 
azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, 20 sady 
mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary, indro, 
Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny 
fahataperan'izao tontolo izao. (Matio 28: 19-20) 



Ny fitoriana ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao ho 
vavolombelona dia midika fa isika mba hanatratra ny firenena rehetra amin'ny 
hafatra momba ilay Fanjakana. Ary ho an'ireo izay mety hamaly fa miantso (Jaona 
6:44), dia avy eo miezaka ny hampianatra izay rehetra nandidian'i Jesosy. 

Taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty, i Jesoa dia nampianatra ny mpianany ny 
amin'ny fanjakan'Andriamanitra; 

... Ary velona koa niseho taorian'ny ny fijaliany amin'ny alalan'ny porofo 
maro tsy mety diso, ka niseho taminy efa-polo andro sy niresaka momba ny 
zavatra mikasika ny fanjakan 'Andriamanitra. (Asan'ny Apostoly 1: 3) 

Ny apostoly ihany tatỳ aoriana nitory fa hafatry ny ho avy izao tontolo izao ny 
governemanta ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra (oh: Asan'ny Apostoly 19: 8), 
tahaka ny mbola manao ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra. Ny fitoriana ny 
filazantsaran'ny fanjakana no nitondra fanenjehana tamin'ny lasa sy ny ho avy 
ihany koa ny nahatonga an'ilay bibidia ny fanenjehana maro araka ny soratra 
masina (Matio 24: 9-14, Marka 13: 10-13; jereo ny Lioka 21: 12-19; Daniela 11: 28-
35). 

Ny marina sy ny hafatry ny filazantsara tany am-boalohany dia ny olona mba 
hampianarina ankehitriny: 

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. 10 Fa izao no mandresy lahatra 
ny olona, sa Andriamanitra? Sa ve no mitady sitraka amin'olona? Fa raha 
mbola mila sitraka amin'olona aho, dia tsy ho andevon'ny Kristy.  (Galatiana 
1: 6-10) 

Maro no tsy hampianatra ny hafatry ny filazantsaran 'ny fanjakana araka ny 
fomba amam-panao maro mitovy amin'ny sy ny tiany ny olona.  Ho avy indray i 
Jesosy mba hanjaka eto an-tany (jereo ny Lioka 19: 11-12; Matio 6:10; Apokalypsy 
5: 9-10; 20: 4-6), ary hitondra ny valisoa ho an'ny olony masina Aminy (Isaia 40 : 
10; 62:11). 



Mampalahelo, fa tsy mampianatra ny zavatra nampianarin'i Jesosy momba ny 
filazantsaran 'ny Fanjakana, maro fa indrindra ny momba ny dikan-ny olona i 
Jesoa (jereo koa ny maimaim-poana bokikely Ny filazantsaran'ny fanjakana' 
Andriamanitra). Misy diso hampiroborobo ny hevitra hoe iraisam-pirenena ny 
fiaraha-miasa no hitondra ny fiadanana sy ny fanambinana eto an-tany. 

Ankoatra izany, maro no milaza ny olona mba hitodika any amin'ny dikan-'Mary'-
izany koa no diso filazantsara (Galatiana 1: 6-9). Ny Baiboly mba hitodika any 
amin'Andriamanitra (Joela 2:13; Asan'ny Apostoly 26:20), sy ny tantaran'ny 
Fiangonana dia mampiseho antsika fa ny Kristianina tany am-boalohany dia tsy 
hiverina ho tsy mankamasina renin'i Jesosy i Maria (jereo koa ny maimaim-poana 
bokikely, ny Mitohy ho History of the fiangonan'Andriamanitra). 

Nisy ny Marina Fiangonana tokony ho Large? 

Ny Eglizy Katolika no fiangonana lehibe indrindra amin'ny fifandraisana nilaza ho 
Kristianina. Na dia tsy indraindray manondro ny tenany ho toy ny "Church 
'Andriamanitra," dia ny habeny porofo fa ny tena Fiangonan'Andriamanitra?  

Sa mety ny tarika madinika, ary / na ny famoriam-bola ny tarika madinika raha ny 
marina somary ho ny fitohizan'ny ny fiangonana marina?  

Tamin'ny 21 St taonjato, dia Jesosy ny tena fiangonana ho tsinontsinona ny izao 
tontolo izao, na ho mpilalao lehibe tena anjara eto amin'izao tontolo izao ny 
sehatry ara-politika? 

Eny ary, i Jesoa sy ny Apôstôly dia nampianatra fa ny Fiangonana marina no ho 
kely: 

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

Isaia koa ny mitaraina momba ny Israely: "Na dia ny isan'ny Zanak'Isiraely 
dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina, ny sisa dia hovonjena. 28 Fa Izy no 
hamita ny asa ka nanapaka azy fohy amin'ny fahamarinana, satria ny 
Tompo dia hanao fohy asa eto an-tany. (Romanina 9: 27-28) 

Dia toy izany koa, amin'izao andro ankehitriny izao misy sisa ihany araka ny 
fifidianana amin'ny fahasoavana. (Romana 11: 5) 

Manokana i Jesosy dia nampianatra fa vitsy ihany no hahita ny lalana mankany 
amin'ny fiainana mandrakizay amin'izao fiainana izao ho toy ny ankamaroan'ireo 



dia handeha any amin'ny lalana malalaka izay mankany amin'ny fahaverezana 
(Matio 7: 13-14; 20:16). Nampianatra koa izy fa maro no hitady hiditra, fa tsy 
mahita izany (Lioka 13:24). 

Raha kely vatana ny mpino mety ho ny marina sy mahatoky indrindra fiangonana, 
no tsy misy dikany fa Andriamanitra dia miasa indrindra amin'ny alalan'ny vitsy 
nandritra ny vanim-potoan'ny fiangonana? Indrindra ny Kristianina milaza fa ny 
zava-misy toa misalasala. 

Araka ny faminaniana, dia maro no ninia tsy nijery ny fomba fiasan'ny (Zakaria 4: 
6-9; Jaona 6:44) sy "nanamavo ny andron'ny zava-madinika '(Zakaria 4:10). 

 
Afaka ny tena Fiangonana Iray Tsy Miala Amin'ny tanàna? 

Nisy ny foiben'ny fiangonana ny tena Kristianina mba hitoetra ao amin'ny tanàna 
iray toy ny Roma na Constantinople? An-tapitrisany maro toa mihevitra toy izany. 

Na izany aza, araka ny Apôstôly Paoly, izay azo atao. Mariho ny zavatra 
nosoratany (ny iray protestanta sy katolika roa fandikan-teny ny soratra masina 
no aseho eto ambany): 

Fa etỳ isika tsy manana tanàna maharitra, fa mitady ny ho avy. (Hebreo 
13:14, DIEM) 

Fa isika tsy maharitra eto tanàna; fa mitady izay ho avy (Hebreo 13:14, 
James NT). 

Tsy misy tanàna maharitra ho antsika eto, isika mitady ny olona izay mbola 
ho. (Hebreo 13:14, New Jerusalem Bible, NJB). 

Mazava àry fa i Paoly dia nampianatra fa tsy ho tanàna maharitra ho an'ny 
Kristianina, mandra-tanàna izay ho avy ( "Jerosalema vaovao" ao amin'ny 
Apokalypsy 21: 2). Araka izany, i Paoly dia nampianatra fa tsy misy olona tanàna, 
anisan'izany Roma, mety ho maharitra foibe 'tanàna ho an'ny mpino.  

Araka ny Testamenta Vaovao, marina fotopampianarana (1 Timoty 4:16; 2 Timoty 
3: 14-16; Galatiana 2: 5; Kolosiana 1: 21-23; Joda 3; Asan'ny Apostoly 14: 21-22) sy 
ny fitiavan-drahalahy (filadelphia ao amin'ny teny grika tany am-boalohany, 
Hebreo 13: 1), fa tsy ny toerana ara-jeografia, dia tokony 



hanohy. Ny Fiangonan'i Mitohy ho efa foana amin'ny tany am-boalohany apostoly 
fotopampianarana sy miezaka ny manao Philadelphian fitiavana. 

Andeha hojerentsika bebe kokoa izay nampianarin'i Jesosy ny hoavy mpitarika ao 
amin'ny Fiangonana ny toerana: 

... Ary ianao dia ho nampangidy hoditra ny olona rehetra noho ny anarako, 
fa izay haharitra hatramin'ny farany, dia ho voavonjy. 23 Ary raha manenjika 
anareo amin'ny tanàna, mandosira any amin'ny hafa (Matio 10: 22-23, DRB 
). 

Ho halan'ny ny rehetra noho ny anarako; fa na iza na iza mijoro mafy 
hatramin'ny farany no ho voavonjy. 23 Ary raha manenjika anareo amin'ny 
tanàna iray, hialokaloka ao amin'ny manaraka; Ary raha manenjika anareo 
amin'ny izany, mialoka hafa. Raha ny marina no lazaiko aminareo, dia tsy 
nandeha ny manodidina ny tanànan'ny Isiraely eo anatrehan'ny 
Zanak'olona avy. (Matio 10: 22-23, NJB) 

Ny Kristianina dia haharitra sy haharitra amin'ny finoana. Jesosy tsy mbola tonga 
ary na inona na inona ny Kristianina nisy tany Palestina no nanenjika ny alalan 'ny 
tanàna rehetra ao amin'io faritra ara-jeografia Hoy i Jesosy satria izany (an'ireo 
ady nanampy azo antoka izany). Noho izany, mazava ho azy fa i Jesosy niresaka 
momba ny tanàna kokoa noho ireo izay ao amin'ny faritr'i Palestina. (Ny 
"tanànan'ny Isiraely" Anisan'izany ny fokon'ny Israely izay niely isan-Jakoba 1: 1 
Ary tsy izany ihany ireo any amin'ny faritra antsoina matetika hoe ny Isiraely na 
Palestina ho an'ny Kristianina ny mialoka.) 

Noho izany, miorina amin'ny zavatra Jesoa sy ny Apôstôly Paoly nampianatra, 
fiangonana izay milaza ny tanàna maharitra amin'ny fifandimbiasana maha-
apôstôly ny manakaiky ny 2.000 taona tsy afaka ny tena fiangonana kristianina.  Na 
izany aza, satria ny tantara dia mampiseho fa ny foiben'ny Fiangonana marina 
'Andriamanitra niova nandritra ny taonjato maro avy tany am-boalohany tao 
Jerosalema (Asa 2) mba angamba tany Antiokia (Asan'ny Apostoly 11:26) tany 
Efesosy ho any Smyrna any Eoropa (tanàna isan-karazany) ny samihafa tianao 
tany Amerika avaratra, izany no famantarana fa ny vondrona toy ny Mitohy 
ho Fiangonan'Andriamanitra (izay amin'izao fotoana izao monina any amin'ny 
tanàna dimy faritra California) mety ho ny tena fiangonana kristianina.  

Noho izany, io tsy ny "tanàna maharitra" ihany koa ny "porofo" izay manala ilay 
antsoina hoe 'apostoly mahita' ireo fiangonana izay milaza maro tamin'ny 



taonjato fitohizan'ny tany Roma, Antiokia, Jerosalema, Alexandria, 
Constantinople, ary any an-kafa. 

Angamba tokony ho resahina ihany koa ny Baiboly, fa manameloka manokana ilay 
'tanàna lehibe' izay mipetraka eo amin'ny fito-tendrombohitra (Apokalypsy 17: 9, 
18). Roma sy Constantinople dia heverina ho 'fito-hilled' tanàna, izay toy ny 
tanàna dimy faritra California dia tsy. 

Ny fitandremana ny Sabata, ary nampianarina dia ny Continue 

Na dia ny ankamaroan'ny Kristianina, izay milaza fihetsika toy ny alahady no andro 
fitsaharana ho an'ny Kristianina, na aiza na aiza izay ampianarina ao amin'ny 
Baiboly. Alahady, ny tenany, niditra ny milaza izao tontolo izao kristianina amin'ny 
alalan'ny marimaritra iraisana miaraka amin'ny mpanompo sampy sy ny 
mpanompo sampy manam-pahefana andriamanitra masoandro fivavahana.  

Ny Testamenta Taloha dia mampianatra fa ny andro fahafito dia Sabata 
famantarana eo amin'Andriamanitra sy ny vahoakany (Eksodosy 31: 13-18). 

Ahoana kosa ny amin'ny Testamenta Vaovao? Ny Testamenta Vaovao dia 
mampiseho mazava tsara fa i Jesoa (Lioka 4:16, 21; 6: 6; 13:10) ary koa ny 
Apôstôly sy ny mahatoky (Asan'ny Apostoly 13: 13-15, 42-44, 17: 1-4; 18 : 4; 
Hebreo 4: 9-11) nitandrina ny Sabata andro fahafito (izay atao hoe kalandrie 
Asabotsy tamin'ny teny anglisy). 

Na dia misy milaza fa androany ny fanompoam-pivavahana dia niova ary tsy natao 
hijanona ho an'ny Kristianina, dia jereo ny zavatra ny Testamenta Vaovao mihitsy 
raha ny marina dia mampianatra (miaraka amin'ny iray protestanta sy katolika roa 
teny aseho eto ambany): 

Misy mitoetra, avy eo, ny Sabata fitsaharana ho an'ny 
olon'Andriamanitra, 10 fa na iza na iza miditra amin'ny 
fitsaharan'Andriamanitra koa ny mitoetra avy ny asany avy, araka 
an'Andriamanitra tamin'ny Azy. 11 Aoka àry isika, manao ny ezaka rehetra 
mba hiditra amin'izany fitsaharana izany, mba tsy hisy ho latsaka amin'ny 
alalan'ny fanarahana ny amin'ny tsi-finoana (Hebreo 4: 9-11, New 
International Version). 

Tsy maintsy mbola hisy izany, noho izany, dia ny andro fahafito ny fakana 
aina natokana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, 10 satria ny hiditra ny 
toeram-pitsaharana dia mba hiala sasatra araka ny asany, tahaka 



an'Andriamanitra tamin'ny taorian'ny. 11 Aoka àry isika, gazety rahateo ny 
hiditra ity toerana ity ny sisa, na ny sasany aminareo mety handika izany 
ohatra ny fandavana ny hino sy ho very. (Hebreo 4: 9-11, NJB) 

Koa nisy sisa ny sabbatisme ho an'ny olon'Andriamanitra. 10 Fa izay niditra 
tao amin'ny fitsaharany, dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany, tahaka 
an'Andriamanitra tamin'ny Azy. 11 Koa aoka isika faingana mba hiditra ao 
amin'izany fitsaharana izany; fandrao hisy olona latsaka any an-tahaka 
izany koa ny tsy finoana. (Hebreo 4: 9-11, tany am-boalohany sy ny Marina 
James New Testament ny anno Domini 1582) 

Asehon'ny tantara fa ny fitandremana ny Sabata-nisy foana hatramin'izay, na dia 
teo aza fanamelohana amin'ny amperora manam-pahefana sy ny filan-kevitra ny 
olona. -Mitandrina Sabata niely avy tany am-boalohany fiangonana tany 
Jerosalema ho any Azia Minora, Afrika, Eoropa sy Asia tamin'ny fiandohan'ny 
taonjato AD ny fitandremana ny Sabata-dia fanadihadiana ny maro nitranga 
nandritra ny taonjato maro, ary tonga tao amin'ny Western cérébraux tsy taty 
aoriana noho ny 1600s. 

Ihany ny fiangonana izay mbola hitandrina ny Sabata ny 21 
hatramin'ny taonjato St mety ho ny fiangonana marina ho an'ny vahoaka 
'Andriamanitra araka ny Testamenta Vaovao (Hebreo 4: 4 mampiseho izany 
Sabata fitsaharana no mifandray amin'ny ny andro fahafito). 

Ny antony iray fa maro ankehitriny no tsy hahatakatra ny zavatra ampianarin'ny 
Baiboly ny Masina momba izany dia ny hoe nisy mpandika teny efa fanahy iniana 
mistranslated ny teny grika sabbatismos (ςαββατισμóς) hita ao amin'ny Hebreo 4: 
9. Ny Protestanta DIEM sy DIEM mistranslate azy toy ny manao ny niova ny dikan-
tenin'ny Testamenta Vaovao James, fantatra ihany koa ho toy ny Challoner 
Bible (niova tao amin'ny taonjato faha 18). Rehetra telo mistranslate ny teny hoe 
'fitsaharana,' kanefa misy hafa teny grika (adika toy ny katapausin), nadika hoe 
'fitsaharana' ao amin'ny Testamenta Vaovao. Sabbatismos mazava manondro ny 
'Sabata fitsaharana', ary manao ny marina ny manam-pahaizana rehetra hiaiky fa 
. Noho ny fandikàna diso, indrindra amin'izao fotoana izao no tsy tonga saina fa ny 
Sabata andro fahafito dia nandrara manokana ho an'ny Kristianina tao amin'ny 
Testamenta Vaovao. 

Ny Andro Masina sy ny Drafitry ny Famonjena 



Ao amin'ny Genesisy 1:14, Andriamanitra dia milaza fa nanao fanazavana sasany 
(toy ny masoandro sy ny volana) mba hanamarihana eny ny andro masina / fety 
ara-pivavahana (Tenin'Andriamanitra Translation), nefa vitsy no milaza i Jesoa 
hitandrina azy ireo. 

Ny fanasana sy ny fivoriana masina avokoa voatanisa ao amin'ny Baiboly, ao 
amin'ny 23 RD toko ao amin'ny bokin'ny Levitikosy. Izy ireo no andro fahafito 
Sabata, Paska, ny andro ny mofo tsy misy masirasira, Pentekosta, ny andro 
firavoravoana trompetra, ny Andro Fanavotana, ny fetin'ny Tabernakla, sy ny 
Farany andro Lehibe. Raha maro no miantso azy ireo moderns "Jiosy," ny zava-
misy i Jesosy, ny mpianany, sy ny tany am-boalohany mpanara-mahatoky 
nitandrina azy. Araka izany, dia arovan'ny olona ao amin'ny Mitohy Fiangonana 
'Andriamanitra. Ara-baiboly ireo Andro Masina manondro mankany amin'ny 
voalohany sy faharoa fihavian'i Jesosy sy ny fanampiana mampiseho ny drafitry ny 
famonjena. 

Maro moderns mety ho gaga ny mahatsapa fa Kristianina voalohany nanantena fa 
efa ho izay rehetra niaina teto hovonjena ka ho anisan'ny fanjakana mandrakizay 
an'Andriamanitra. Na dia tany am-boalohany grika-romanina mpanohana toy ny 
Irénée de Lyon, i Origène avy any Aleksandria, Grégoire avy any Nysse, sy 
Ambroise de Milan nampianatra, fara fahakeliny, ny ampahany izany 
fotopampianarana. 

Part ny antony fa nisy fampianarana io 'very', dia hoe vitsy dia vitsy ny Greco-
Romana no hitandrina ny Baiboly araka ny tokony ho andro masina, indrindra 
rehefa niova Paska ao amin'ny 2 daty taonjato. Efa ho masina rehetra andro dia 
nanameloka ny ortodoksa Eveka Jean Chrysostome, ny Emperora Théodose (izay 
nanambara ny fanamelohana ho faty ho an'ireo izay ho sahy hanohy hitandrina ny 
ara-Baiboly datin'ny Paska), ary koa tahaka ny nataon'ny Filan-kevitry ny Laodikia 
tamin'ny faramparan'ny 4 faha taonjato . Fanambarana, ary koa ny fanenjehana, ny 
mpanompo sampy, Emperora Constantin izany teo aloha tamin'ny taonjato, toy 
ny hoe "Aoka isika hanana na inona na inona dia mitovy amin'ny ny 
fahavetavetana vahoaka jiosy," ihany koa ny nandray anjara.  

Antony iray hafa noho ny famoizana ny fahalalana ny drafitry ny famonjena dia ny 
fanamelohana ny Origenism eo amin'ny faha-5 sy faha-6 taonjato maro.Raha Origène 
kileman-toetra maro (na dia ny famonjeny fahatakaranay), dia tafiditra ao 
anatin'ny fampianarany fahafahana ho famonjena ho an'ireo tsy voavonjy, na 
ratsy fanahy tsy mety miova amin'izao fiainana izao. Ny fitambaram-



pampianarana katôlika romana ny afofandiovana Toa efa nanangana toy ny hafa 
tsy ara-baiboly indraindray rehefa Origenism nohelohina (na ny Ortodoksa 
Tatsinanana sy ny Protestanta tsy nanaiky afo fandiovana). 

Fomba nentim-paharazana, ny Fiangonan'i Roma sy ny fiangonana protestanta no 
nirona ny mampianatra fa izao ihany no andro famonjena sy izay rehetra tsy 
voavonjy amin'izao fiainana izao dia hirehitra mandrakizay ao amin'ny Hadesy / 
Gehena (na ny amin'izao fotoana izao ekiomenisma sy ny firaisam-pinoana hetsika 
mitranga mety hanova). Ny Ortodoksa Eastern Efa ela nanana famandrihan-
toerana momba izany, ary efa nilaza fa Andriamanitra afaka hamonjy be ny sisa ny 
olombelona tamin 'ny fotoana ny seza fiandrianana fotsy fitsarana (jereo 
Apokalypsy 20: 11-13), nefa tsy azo antoka (Florovsky G. ny zavatra farany sy ny 
fisehoan-javatra farany. C. 1979 Asa fitoriana trakta # E95h Fiarovana Masina 
Eglizy Ortodoksa Rosiana. Los Angeles). Part ny antony ny ortodoksa tsy fisian'ny 
antoka dia hoe tsy tena mitandrina ny andro masina ara-baiboly na mahazo an-
tsaina ny tena dikany fa manana ho an'ny Kristianina. Andro Masina ny sary 
manampy ny drafitra ho an'ny olombelona. 

Mitohy isika ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra mitandrina ny andro masina 
ara-baiboly toy izany koa i Jesosy, ny mpianany, sy ny mpanara-dia mahatoky toy 
ny jentilisa-faritra Fiangonan'Andriamanitra mpitarika Polycarpe ny Smyrna sy i 
Méliton avy any Sardisy foana. 

Ny fitandremana ny andro masina ara-baiboly Mampahatsiahy ny tena Kristianina 
ny tena ny drafitry ny famonjena sy ny fahasoavana. Ny Mitohy 
hoFiangonan'Andriamanitra mahatakatra ny fomba tsirairay avy amin'ny andro 
masina hamatotra ao amin'ny ny drafitry ny famonjena (jereo koa ny maimaim-
poana bokikely Tokony Mankalaza ny Andro Masina na ny demonia Fety?) 

Ny Baiboly dia mampianatra mazava tsara fa i Jesoa Kristy no Paska ho antsika 
namono zavatra hatao fanatitra sady nilaza fa tsy dia ny hitandrina ny andro 
firavoravoana amin'ny mofo tsy misy masirasira (1 Korintianina 5: 7-8). Ny andro 
mofo tsy misy lalivay fanampiana sary izay isika mba hiezaka ny hametraka ny ota 
sy ny fihatsaram-belatsihy eo amin'ny fiainantsika isika (jereo ny Matio 16: 6-12; 
23:28). 

Na dia ny grika sy romanina fiangonana manaiky fa Pentekosta, koa dia antsoina 
hoe ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro (Levitikosy 23: 15-16) 
sy ny andro voaloham-bokatra (Number 28:26) ao amin'ny Testamenta Taloha, 



dia nanana dikany kristianina. Ny hevitra ny Kristianina ho voaloham-bokatra 
hamafisina ao amin'ny Testamenta Vaovao (Jakoba 1:18). Teo amin'ny Isiraely 
fahiny, dia nisy vitsy tritika teny an-Lohataona sy lehibe kokoa tritika teny an-
Fahalavoana. Andro Masina ny Lohataona Pentekosta, raha araka ny tokony ho 
takatra, manampy sary fa Andriamanitra ihany no miantso ho amin'ny famonjena 
ny sasany ankehitriny (Jaona 6:44; 1 Korintiana 1:26; Romana 11:15) miaraka 
amin'ny fijinjana lehibe kokoa avy taty aoriana (Jaona 7: 37- 38). 

Amin'ny ankapobeny, ny grika sy romanina fiangonana dia tsy mitandrina ny 
andro masina ara-baiboly izay mitranga ao amin'ny Fahalavoana. Raha 
nataon'olona, dia mety ho tonga saina fa tsara kokoa ny andro firavoravoana ny 
trompetra sary avy manasazy ny asa atao eto an-tany sy ny fiverenan'i Jesoa Kristy 
amin'ny alalan'ny trompetra fito ao amin'ny Apokalypsy toko faha-8 & 9 sy 11: 15-
19. Raha Greco-Romana fiangonana ankapobeny manaiky fa ny trompetra ao 
amin'ny Apokalypsy tsy maintsy atao amin'ireo raharaha (ny sasany mahita ireo 
trompetra toy ny fanoharana), dia tsy nahita antony tokony hitandrina ny andro 
firavoravoana ara-Baiboly ny trompetra. 

Ny Fahalavoana manaraka andro masina dia ny Andro Fanavotana. Ao amin'ny 
Testamenta Taloha, androany ahitana ny lanonana izay ny Azazela nalefa osilahy 
ho any an-efitra (Levitikosy 16: 1-10), ny Kristianina kosa nahita izany fandefasana 
ny Azazela osilahy lasa sary ny mandritra ny Fanjakana Arivo Taona, rehefa ho 
voafatotra i Satana noho ny ny arivo taona ao amin'ny lavaka tsy hita noanoa 
(Apokalypsy 20: 1-4). Izany dia midika fa tsy ho afaka haka fanahy sy hamitaka 
mandritra izany fotoana izany. 

Ny fetin'ny Tabernakla mifanandrify ny ara-panahy sy ara-nofo be dia be izay 
hitranga mandritra ny Fanjakana Arivo Taonan'i Jesosy Kristy, rehefa ny olona dia 
mitandrina ny lalàna, tsy misy ny fitaka i Satana (Apokalypsy 20: 1-6). Izany no 
mifanohitra ny zava-mitranga ankehitriny, ao amin'ny tontolo voafitaky ny Satana 
(Apokalypsy 12: 9). Satana fitaka dia ampahany amin'ny antony mahatonga ny 
ankamaroan'ny Kristianina, izay milaza efa voafitaky ny diso mpanompo (2 
Korintianina 11: 14-15). 

Ny farany ny ara-baiboly andro masina (Levitikosy 23: 36b) matetika dia antsoina 
ho ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra faribolana toy Farany andro 
Lehibe. Mariho ny zavatra nampianarin'i Jesosy eo aminy: 



Ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, 
dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe: "Raha misy olona 
mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro. 38 Izay mino Ahy, araka ny 
voalazan'ny Soratra Masina, avy ao am-pony hisy onin'ny rano velona 
miboiboika. " (Jaona 7: 37-38) 

Izany dia miaraka amin'ny fahatanterahan'ny andro lehibe farany izay rehetra izay 
tsy nanana fahafahana ny famonjena dia tena hanana izany fahafahana, ary saika 
ny rehetra no hanaiky ny tolotra. 

Saika ny olona rehetra izay niaina teto no hovonjena! 

Ny marina dia ara-baiboly, noho ny fitiavan'Andriamanitra, Jesosy dia tonga mba 
ho faty ho REHETRA: 

Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-
lahy Tokana, izay rehetra mino Azy mba tsy ho very fa hanana fiainana 
mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo 
izao hanameloka izao tontolo izao, fa ny an'izao tontolo izao amin'ny 
alalany mba ho voavonjy. (Jaona 3: 16-17) 

No nataon'ny be fitiavana Andriamanitra naniraka ny Zanany ho faty ho an'ny 
havana na vitsy, na izao tontolo izao? 

Protestanta, izay matetika no nanonona Jaona 3:16, mirona amin'ny mampianatra 
fa izao tontolo izao mety ho voavonjy fa ny ankamaroan'ny izay niaina 
hatramin'izay dia hijaly amin'ny fijaliana mandrakizay. Dia ny karazana ny drafitry 
ny famonjena fa ny Andriamanitra izay rehetra-mahalala sy ny fitiavana ho tonga 
amin'ny? Ve ny Baiboly manohana ny hevitra hoe ny olona rehetra dia afaka ho 
voavonjy izao? Raha tsy izany, dia ny tsara tarehy? 

Koa satria Andriamanitra no mahalala rehetra sy mahery rehetra sy ny fitiavana (1 
Jaona 4: 8,16), dia Andriamanitra no notendreny indrindra izay niaina teto ny 
fampijaliana mandrakizay? 

No. 

Azo antoka fa Andriamanitra dia hendry ampy ny manana drafitra izay raha ny 
marina miasa. 

Romana 9: 14-15 hoe: 



"Inona ary no holazaintsika? Misy tsi-fahamarinana va amin'Andriamanitra? 
Sanatria izany! 15 Fa hoy Izy tamin'i Mosesy:" Izaho dia hamindrako fo na 
zovy na zovy kosa no famindram-po, ary hamindra fo an'izay aho, dia 
hamindra fo. " 

Fantatsika fa Andriamanitra dia nifidy anjara ny Isiraely ao amin'ny Testamenta 
Taloha ho amin'ny famonjena amin'izao fiainana izao, ary ny vitsy, raha misy, ny 
hafa. Raha izay ho rehetra, ahoana no fitiavana? 

Milaza ny Baiboly fa maro no jamban'ny fanahy iniana amin'izao fiainana izao 
(Jaona 12: 37-40). Ireo izay nohajambain'ny amin'izao fiainana izao mbola manana 
fahafahana (jereo Jaona 9:41, Isaia 42: 16-18). Jereo koa: 

Dia mbola hanao zava-mahagaga amin'ity firenena ity ... 24 Ary izao koa izay 
mivily fanahy dia mbola hahazo fahalalana; Ary izay nitaraina dia hianatra 
fotopampianarana. (Isaia 29: 14,24) 

Tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra (Romana 2:11). Dia hisy 
fahafahana ho an'ny rehetra hoe "ny faran 'ny tany rehetra hahita ny famonjen' 
ny Andriamanitsika" (Isaia 52:10). 

Tsy misy afa-tsy iray ambanin'ny lanitra anarana izay afaka ny ho voavonjy 
(Asan'ny Apostoly 4:12) ary izany dia i Jesoa Kristy (Asan'ny Apostoly 4:10).  Koa 
satria ny ankamaroan'ny olombelona dia tsy nandre ny fahamarinana momba an'i 
Jesosy, ary "ny nofo rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitra" (Lioka 3: 6), dia 
hisy fahafahana ho an'ny rehetra, mba ho voavonjy (Isaia 52:10, 56: 1) -either 
amin'izao fiainana izao na ny fiainana ho avy (jereo ny Matio 12: 31-32, Lioka 13: 
29- 30). Io taona ho avy avy taorian'ny fitsanganana faharoa (toy ny tena 
Kristianina tamin'izany fotoana izany no hatsangana amin'ny fitsanganana 
voalohany isan-Apokalypsy 20: 5-6) ary ahitana ny fotoana ny seza fiandrianana 
fotsy fitsarana (Apokalypsy 20: 11-12). Isaia (Isaia 65:20), ary koa ny Romanina sy 
ny Katolika Ortodoksa Saint Irénée, dia nampianatra fa indrindra ity taona ho avy 
dia ho tokony ho zato taona ny lavany. 

Ny Testamenta Vaovao dia mampiseho fa ny Apôstôly i Paoly mikasika ny andro 
masina ara-baiboly (oh: Asan'ny Apostoly 18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 Korintianina 5: 
7-8). Nanameloka mpanompo sampy i Paoly fampidirana fanao amin'ny 
fankalazana ara-baiboly (1 Korintianina 10: 20-23). Hoy i Paoly akaikin'ny faran'ny 
ny fiainany fa tsy nitsahatra ny fanao Jiosy rehetra ilaina mba (Asan'ny Apostoly 



28: 17-19). Izany dia ho tsy maintsy ahitana andro masina rehetra voatanisa ao 
amin'ny Levitikosy 23. 

Amin'ny maha-fitsipika, ny grika sy romanina fiangonana tsy manaraka ny 
Apôstôly ny torohevitr'i Paoly mba hanahaka azy araka izay nanahaka an'i Kristy (1 
Korintiana 11: 1), ary tsy mitandrina ny Baiboly andro masina.  

Kosa, ny grika sy romanina fiangonana mazàna hitandrina ny andro natokana isan-
karazany andriamani-diso (Saturne, Mithras, Pan, Ishtar, Diana, Strenua, Janus, 
sns) "repackaged" amin'ny ivelany manginy nilaza ho Kristianina. Ny zava-misy ny 
tantara manaporofo fa tena Kristianina tany am-boalohany dia tsy mitandrina ny 
Krismasy, Alahady, Valentine ny, Paka, ny fiakarany Maria, sns 

Ve ny tena Kristianina amin'ny fanompoan-tsampy fiangonana marimaritra 
iraisana? Raha tsy izany, nahoana no tena mety raha ny nanaiky lembenana 
vondrona hisolo tena fivavahana kristianina marina? Ve antsoina hoe vondrona 
Kristiana manaraka ny fanao ny zavatra Jesoa sy ny Apôstôly dia nanao? 

Azo antoka fa tsy ny grika sy romanina-protestanta ireo. Na vondrona hafa toy ny 
Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany (izay nanampy 
fanampiny boky ny Baiboly), ny Batista (izay milaza izy ireo nialoha ny 
Fanavaozana Protestanta, nefa hizara be dia be ny pinoana nahazatra foto-
pampianarana sy ny Protestanta), ny Mesia ny Jiosy (izay mampianatra ny 
fomban-drazana ny olona mitovy amin'izay Nomelohin'i Jesosy ao amin'ny Marka 
7: 6-13), ary ny Vavolombelon'i Jehovah (izay mandà ny maha-andriamanitra an'i 
Jesoa Kristy). 

Izany ihany ny Sabbatarian vondrona Fiangonan'Andriamanitra izay mitandrina ny 
Andro Masina izay afaka manomboka ara-drariny milaza ny handahatra ho 
finoana tany am-boalohany ary mety ho heverina ho "Philadelphian ny 
Kristianina" amin'izao fotoana izao. 

Manohitra ary Nanameloka ny ekiomenika sy ny Fivavahana Iraisam-pinoana 
Hetsika 

Maro ny mpitondra ara-pivavahana sy ara-politika ao amin'ny 21 St taonjato dia 
fampiroboroboana ny ekiomenisma sy pinoana hetsika. Ny ekiomenisma hetsika 
miezaka hihevitra fa rehetra mitonona ho kristianina no mitovy finoana eo 
anatrehan'Andriamanitra, nefa mampitandrina ny Baiboly momba ny diso 
mpanompo (2 Korintianina 11: 14-15) sy ny diso "Zava-miafina babylonianina" ny 



finoana izay mitaky ny ara-politika izao tontolo izao ireo mpitondra (Apokalypsy 
17: 1-9). Jesosy dia tsy tonga mba hitondra firaisan-tsaina iraisam-pirenena 
amin'izao fiainana izao, fa ny fisarahana (Lioka 12:51). Ny Kristianina dia 
handositra ny naminany Babylona (Zakaria 2, 6-7; Apokalypsy 18: 4) ary ho 
pentina avy amin'izao tontolo izao (Jakoba 1:27).  

Fanampiny sy ny maro hafa koa mpitarika fampiroboroboana ecumenism, 
anisan'izany ny amin'ny firaisan-tsaina izany ny pinoana, izay indrindra miezaka ny 
milaza fa ny fivavahana rehetra dia mitovy eo anatrehan'Andriamanitra. Izany dia 
miharihary lainga tahaka ny ihany amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy afaka ny ho 
voavonjy (Asan'ny Apostoly 4: 10-12). Mampandefitra fotopampianarana, sns fa 
ny tanjona ny firaisan-tsaina no mpamitaka sy ny ratsy:Hozonina izay manao ny 
asan 'ny Tompo mamitaka (Jeremia 48:10). 

Ireo mampirisika ny ekiomenisma / firaisan-tsaina ara-pivavahana iraisam-
pinoana toa tsy mahatsapa fa na ny Testamenta Taloha sy Vaovao mampianatra 
fa ny tena firaisan-tsaina ny finoana dia tsy hitranga raha tsy taorian'ny izy rehefa 
hiverina: 

Mandra-pahatongantsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny 
fahalalana tsara ny Zanak'Andriamanitra, dia lavorary ny olona, ny ohatry 
ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy. (Efesiana 4:13) 

"Mihobia sy mifalia, ry Ziona zanakavavy! Fa, indro, Izaho avy dia hitoetra 
eo afovoanareo", hoy ny Tompo. 11 "Ary firenena maro no hanaiky ho an'i 
Jehovah amin'izany andro izany, ka ho tonga oloko. ary hitoetra eo 
aminareo. ka dia ho fantatrareo fa Jehovah, Tompon'ny maro, no naniraka 
ahy ho atỳ aminareo. 12 ary ny Tompo dia haka ny tany i Joda, ho lovany 
tany amin'ny tany Masina, ary mbola hifidy an'i Jerosalema. (Zakaria 2: 10-
12) 

Mariho misy ny tena finoana: 

Iray ny tena ary iray ny Fanahy, toy ny niantsoana anareo ho amin'ny 
fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo; 5 iray ny Tompo, iray ny 
finoana, iray ny batisa, 6 iray Andriamanitra sady Rain'izy rehetra, Izay 
ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy 
rehetra.(Efesianina 4: 4-6) 



Izany iray ny finoana no tena Fiangonan'Andriamanitra finoana kristianina, fa tsy 
nanaiky lembenana ny sasany, firaisam-pinoana, ekiomenisma, Babylonianina 
mishmash (Apokalypsy 17) fa i Jesosy dia handringana (jereo Apokalypsy 19). 

Raha ny tena firaisan-tsaina kristianina, ny Baiboly fa hisy fisarahana ao amin'ny 
Fiangonana 'Andriamanitra (jereo Apokalypsy 2 & 3) hatramin'ny miverina i 
Jesosy. 

Raha isika ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra Mitohy mino fa tokony hisy 
fahatsorana fifandraisana anivon'ny rehetra araka izay azo atao (jereo Romana 
12:18), tsy midika fa mihevitra ny fivavahana rehetra ho mitovy amin'ny tena 
Fiangonana' Andriamanitra, ny marina finoana kristianina. Isika koa manaraka ny 
ohatr'i Jesosy ary hiampanga ireo izay miantehitra bebe kokoa amin'ny fomban-
drazana noho ny Baiboly (Marka 7: 9-13). 

Famantarana, Porofo, ary Fantatrao 

Raha fintinina, eto dia ny lisitra ny famantarana, porofo, ary fanazavana izay 
manampy hamantatra ny tena Kristianina fiangonana araka ny: 

1. Mametraka ny tenin'Andriamanitra mihoatra noho ny fomban-drazana 
ny olona ary noho izany dia tsy nanampy foto-pampianarana izay 
mifanohitra amin'ny Baiboly (jereo ny Matio 15: 3- 9). 

2. Mampiasa ny Baiboly anarana hoe "Fiangonan 'Andriamanitra" (oh: 
Asan'ny Apostoly 20:28; 1 Timoty 3: 5). 

3. miady mafy hiaro ny finoana tany am-boalohany (Joda 3), na dia eo 
ambany fandrahonana ny fanenjehana (oh: Asan'ny Apostoly 5: 27-32). 

4. soritra ny tantara ara-baiboly mandritra ny fotopampianarana (jereo 1 
Jaona 2: 6). 

5. b.Mitahiry Paska tamin'ny faha-14 Nisana (Levitikosy 23: 5; Matio 26:18). 

6. Efa fantatra izay boky anisan'ny Baiboly hatramin'ny andron'ireo ny 
Apôstôly Jaona (jereo 2 Timoty 3: 16-17; Apokalypsy 1: 9-19; 22: 18-19; 
Isaia 8:16). 

7. Mampianatra ny marina momba ny Andriamanitra (Romana 1:20; 
Kolosianina 2: 2,9). 



8. Mampianatra ary mitandrina ny lalàn 'Andriamanitra feno fitiavana (1 
Jaona 2: 4). 

9. manohitra ny fandraisana anjara amin'ny ady ara-nofo eto amin'ity 
tontolo ity (Jaona 18:36; Lioka 3:14). 

10. no ny enjehina, fa tsy ny ara-batana mpanenjika (Jaona 15: 20-21; jereo 
18:36). 

11. Moa tsy nandray ny ivelany manginy ny fanompoan-tsampy eo amin'ny 
fitafiana na ny trano-piangonana (jereo Deoteronomia 12: 29-30). 

12. Mitory ny feno filazantsaran'ny fanjakana (Matio 24:14, 28: 19-20). 

13. Moa ve ny "ondry vitsy" (Lioka 12:32; Romana 11: 5; jereo Apokalypsy 
14: 1-9). 

14. soritra ny toerana ara-batana amin'ny alalan'ny fitarihana maro tanàna 
(Hebreo 13:14) sy ny fiangonana fito ao amin'ny Apokalypsy Toko 2 & 3. 

15. Manana ny famantarana ny ara-baiboly Sabata (Eksodosy 31:13, Hebreo 
4: 9). 

16. Mahafantatra Tsara ny drafitry ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy 
Kristy tsary ny alalan 'ny Andro Masina (1 Korintianina 5: 7-8; Jakoba 1:18) 

17. Mampianatra manohitra ny fanamarinana ny mpanompo sampy fety (1 
Korintianina 10: 20-22). 

18. Tsy mampifanaraka amin'ny farany-ny ekiomenisma Babylona 
(Apokalypsy 13: 4-10; 18: 4) 

Ihany ny Sabbatarian Fiangonan'Andriamanitra vondrona mahafeno fepetra 
rehetra ireo. Ny Greco- fiangonana Roman tsy tena mahalala an'Andriamanitra, na 
ny drafitry ny an'Andriamanitra, na izy ireo no misolo tena ny fiangonana 
kristianina marina. 

 
3. Inona no nitranga tamin'ny Testamenta Vaovao ny fotoana? 

Hafa noho izany andininy ao amin'ny sora-mandry fanokafana sy ny famaranana 
fehintsoratra amin'ny sora-mandry, ity toko ity dia nosoratan'i ny tara 



Fiangonan'Andriamanitra teo aloha Dr. mpanoratra Herman Hoeh ary nivoaka 
tamin'ny 1985. Dr. Hoeh manome ny maka ny zavatra nitranga tamin'ny tena 
Kristianina fiangonana ao amin'ny Testamenta Vaovao ny fotoana sy ny 
fiakaran'ny ny fiangonana nivadika matetika no nanonona ny DIEM.  

Hoy i Kristy hoe: "Izaho no hanorenako ny fiangonana" (Matio 16:18). Izy no 
nanangana azy - iray Church, nirahina mba hitory sy hamoaka ny Filazantsara - ny 
tena hafatra avy amin'Andriamanitra no nitondrany - ho an'izao tontolo izao. 

Inona anefa no hitantsika ankehitriny no? -Jatony isan-karazany sy tsy manaiky 
fiangonana, naorina rehetra olona, samy milaza ho mampianatra ny marina, nefa 
mifanohitra sy tsy manaiky rehetra ny olon-kafa. 

Ny Fiangonana ao amin'ny faminaniana 

Raha ny ankamaroan'ny olona amin'izao andro izao mihevitra fa ny Fiangonana 
marina dia haingana mba hitombo lehibe, mba ho tonga mahery vaika 
fikambanana, Nampiasa ny heriko kery lehibe eo amin'izao tontolo izao, ka izao 
tontolo iray tsara kokoa, lasa ny filaminana eo amin'izao tontolo izao ny 
kolontsaina, raha ny marina i Kristy nanorina ny Fiangonany fa tsy toy izany 
tanjona. Ao ny farany vavaka ho an'ny Fiangonana iray, i Jesosy nivavaka hoe:  

"Izaho mangataka ho azy. Tsy mivavaka ho an'izao tontolo izao ... Ray masina ô, 
tehirizo ireo amin'ny anaranao ireo izay nomenao Ahy, mba ho iray tahaka isika ... 
Efa nomeko azy ny teninao; ary ny halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao 
tontolo izao, tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao 
mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. tsy 
ny izao tontolo izao, tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao "(Jaona 17: 9-16). 

Ireo ny Fiangonany dia nofaritana ho toy ny vahiny sy mpivahiny eto amin'ity 
tontolo ity - iraka solon'i Kristy - izay vahiny ny amin'izao tontolo izao - nefa tsy ho 
eto amin'izao tontolo izao. 

Ity Fiangonana marina no tao mba henjehina - niparitaka. "Raha nanenjika Ahy izy, 
dia hanenjika anareo koa", hoy i Jesosy tamin'ny mpianany (Jaona 15:20).  "Izay 
rehetra te-ho velona araka an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy, dia 
henjehina" (II Timoty 3:12). 

Ny alina i Jesosy nitana mba hohomboana amin'ny hazo fijaliana, dia nanao hoe: 
"Voasoratra hoe: 'Hamely ny mpiandry, ary ny ondry, dia hiparitaka'" (Marka 



14:27). Rehefa avy Izy, amin'ny Mpiandry, nohomboana tamin'ny hazo fijaliana, ny 
"ondry" - ny Fiangonany - dia ho tonga tany amin'izay nisy azy. 

Taloha takariva io ihany, i Jesosy dia nilaza tamin'ireo mpianany, "Ho hiparitaka" 
(Jaona 16:32). 

Izany fanenjehana sy ny fampielezana nanomboka tany am-boalohany. Mariho 
Asan'ny Apostoly 8: 1: "Tamin'izany andro izany nisy Nenjehina Mafy ny 
fiangonana tany Jerosalema, ka dia niely nanerana ny faritr'i Jodia sy Samaria izy 
rehetra, afa-tsy ny Apostoly." 

Na aiza na aiza no misy faminaniana fa ilay Fiangonana marina dia tokony ho 
lehibe sy mahery, mikely aina fitaomana eto amin'ity tontolo ity. Kosa, i Jesosy 
hoe ny "ondry vitsy" (Lioka 12:32). Tsinontsinona, nenjehina, niparitaka noho ny 
an'izao tontolo izao - tafasaraka amin'izao tontolo izao ... 

Efa tsy namaky betsaka avy amin'ny tantaran'ny Fiangonana izany. Na ny mpahay 
tantara Tsy mbola niaina izay mba hitady ny marina Fiangonana - fa tsy fantany 
izay ny tena Fiangonana. 

Broad maro an'isa Voafitaka 

Amin'ny lafiny iray, eo amin'izao tontolo izao, dia ny faminaniana nambara 
mialoha fivadiham-pinoana, fitaka sy ny fisarahana. 

Nilaza mialoha i Jesosy voalohany indrindra hetsika ho tonga eo amin'izao tontolo 
izao - fitaka lehibe - climaxing, amin'izao androntsika izao fotsiny aloha, amin'ny 
fahoriana lehibe. 

"Tandremo," hoy Izy, "mba tsy hisy hamitaka anareo. Fa maro no ho avy amin'ny 
anarako hanao hoe: Izaho no Kristy, ka maro no ho voafitany" (Matio 24: 4-5, 
nahazo alalana Version). 

Mariho tsara: Tsy ny vitsy izay ho voafitaka, fa ny maro. Izany no vitsy izay ho lasa 
tena Kristianina! 

Jesosy sary io toe-javatra rehefa Hoy izy: "lehibe ny vavahady ary malalaka ny 
lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa èty ny 
vavahady, ary sarotra ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ary misy vitsy ny 
mahita azy "(Matio 7: 13-14). 



Izany dia tsy inona izao tontolo izao mino, moa izany? Angamba tsy izay zavatra 
efa renao, ary tonga mba mieritreritra. Fa hoy i Kristy no. Ahoana no voafitaka eto 
amin'ity tontolo ity no lasa! 

I Satana sary ao amin'ny Baiboly ho toy ny andriamanitr'izao tontolo izao.  Miseho 
izy, fa tsy toy ny devoly, fa ho toy ny andriamanitra - ho toy ny anjelin'ny 
mazava. Ary ao amin'ny Apokalypsy 12: 9, mamaky ny "i Satana, izay mamitaka 
izao tontolo izao." 

Eny, ny maro no ho avy amin'ny anaran'i Jesosy, nitory fa i Jesosy no Kristy - eny, 
nitory an'i Kristy ho an'izao tontolo izao. Kanefa, kanefa tsy tonga saina izany, 
mamitaka izao tontolo izao. 

Apôstôly nahalala izay hitranga 

Ny apostoly, dia nampianarina mivantana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mihitsy, 
nampitandrina ny Fiangonana mikasika ny lasa amin'ny finoana izay hanomboka 
ho tonga amin'ny fiafaran'ny ny fanompoany.  

Vao 20 taona taorian'ny Fanomboana an'i Jesosy, ny apostoly Paoly, ao amin'ny 
iray amin'ireo ara-tsindrimandry voalohany taratasy, Nampitandrina ny Kristianina 
mba tsy ho voafitaky ny diso fitoriana na diso taratasy purporting ho avy amin'ny 
apostoly: "Aoka tsy hisy hamitaka anareo amin'ny fomba rehetra , fa izany andro 
[ny fotoana ny tsehatra amin'ny raharahan'ny olombelona, rehefa hiverina i Jesoa 
Kristy mba hitondra ny firenena] dia tsy ho tonga raha tsy ny fihemorana tonga 
aloha "(II Tesaloniana 2: 3). 

Ao amin'ny Asan'ny Apostoly 20: 29-30, ny mpampianatra ny jentilisa dia 
manazava ny fomba mety hanomboka ny fivadiham-pinoana. Dia namory ny anti-
panahy (minisitra) 'ny Fiangonana tany Efesosy mba hanafaka azy ireo ny hafatra 
farany momba ny andraikiny eo an-toerana ny fiangonana. "Fa," hoy i Paoly: 
"Fantatro izany, fa rehefa lasa aho dia amboadia masiaka hiditra eo aminareo izay 
tsy hiantra ny ondry. Koa ho eo aminareo ny olona hitsangana, miresaka zava-
dratsy." Nahoana? "Mba hitaomana ny mpianatra hanaraka azy." Mba hahazoana 
manokana ireto manaraka ireto ho an'ny tenany. Hanomboka fiangonana vaovao! 

Ve misambotra ny tena hevitry ny andininy roa ireo? Ny anti-panahy ny 
mpanompo no tena nivory, satria, avy hatrany taorian'ny Paoly ka niala tany 
Efesosy, dia ho avy ao anatin'ny fiangonana eo an-toerana mpanompo fiangonana 
sandoka, amboadia amin'ny fitafian'ny ondry, mba ho babo ny Kristianina.  Ary na 



dia avy amin'ireo efa anti-panahy ao am-piangonana fiangonana sasany ta-
hamadika ny fotopampianaran'i Jesoa mba hahazoana ny manaraka ho an'ny 
tenany. 

Ao amin'ny fampianarana ny evanjelista Timoty, i Paoly, nandidy azy mba 
'handresy lahatra, mamporisiha, mananara mafy, rehetra fahari-po sy ny 
fampianarana. Fa ny fotoana ho avy raha tsy maharitra fampianarana tsy misy 
kilema, fa araka ny faniriany "- te hanao izay tiany - "... izy ireo dia hamory 
mpampianatra ho an'ny tenany" - mamporisika mpanompo izay no hitory izay 
tiany ho re - "ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa, ary ho nivily 
anganongano" (II Timoty 4: 2 -4). Izany dia tamin'ny andron'ny apostoly sy ny 
evanjelistra. Maro izay namana ao amin'ny fiangonana eo an-toerana ao amin'ny 
Fiangonana tany am-boalohany, rehefa tokony ho roa taranaka, tsy miaritra 
fampianarana tsy misy kilema, satria tsy tena nibebaka ka noho izany mbola tsy 
nandray ny Fanahy Masina. Followedteachers izy ireo izay, noho ny vola, sitraky 
ny faniriany amin'ny alalan'ny fitoriana anganongano - ny mahataona angano ny 
miafina sy ny masoandro fivavahana izay manototra ny Fanjakana Romanina.  

I Paoly nanoratra ny taratasiny faharoa ho an'ny jentilisa-teraka Tesalonianina, dia 
nampianatra azy ireo ny momba ny "zava-miafina ny heloka" fa "miasa sahady" (II 
Tesaloniana 2: 7, AV). Mariho: Enseignements ny fandikan-dalàna tany am-
piasana dia tamin'ny andron'i Paoly. Ny romanina izao tontolo izao feno zava-
miafina fivavahana izay hita taratra avy tamin'ny fivavahana masoandro taloha 
zava-miafina. 

Maro amin'izy ireo no nahita fa amin'ny anisan'izany ny anaran 'i Jesoa ny 
nanaraka teo aoriany dia nitombo. 

Joda maintsy tafiditra ao amin'ny taratasiny ny fananarana izay Kristianina rehetra 
dia tokony "hiezahanareo mafy hiaro ny finoana izay efa indray mandeha ihany 
voatolotra ho an'ny olona masina. Fa misy olona sasany efa tafiditra amin'ny 
tsikaritra, izay ela lasa izay dia marika ho an'ny amin'izany fahamelohana izany, 
dia olona ratsy fanahy, izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitsika ho 
licentiousness sy mandà ny Andrian-tokana sy Jesosy Kristy Tompontsika .... ireo 
no olona nofo, izay mahatonga fisaratsarahana, fa tsy manana ny Fanahy "(Joda 3-
4, 19). Nampianatra fivalozana izy ireo, fa tsy ny fibebahana.  

Hoy i Joda ireo tafasaraka mpitory ny mpanara-dia avy ao amin'ny tenan'ny 
mpino. 



Tamin'ny fotoana nanoratan'i Jaona ny epistiliny, dia nanana izany mampalahelo 
taratasy ho tafiditra momba ireo izay tamin'ny voalohany nisisika tany voamariky: 
"Niala tamintsika izy ireny, fa tsy mba namantsika izy; fa raha efa amintsika, dia 
ho foana miaraka aminay, fa lasa nandeha izy ireo mba haseho, mba tsy ho azy 
ireo amintsika "(I Jaona 2:19). 

Na dia maro ireo mpamitaka, atao hoe sekta, nandao ny Fiangonana marina, 
manatona ny mpianatra hanaraka azy, ny manaraka izao dia tsy haharitra 
mihoatra noho ny taonjato vitsivitsy. 

Nisy anefa, dia vao mainka mampidi-doza fivadiham-pinoana izay niditra an-
tsokosoko ny Fiangonana marina. 

Ny tena Kristianina voatery avy 

Nampitandrina ny fiangonana i Petera fa maro no manaiky ho voafitaka 
ianareo. Nisy mpampianatra sandoka teo Kristianina, izay hitondra amin'ny 
fitokoana, "ary maro no hanaraka ny fomba manimba, noho izay ny lalan'ny 
fahamarinana dia ho niteny ratsy" (II Petera 2: 2). 

Ny taratasy ao Paoly dia nampifanintontsintona ny hanome dikany hafa noho ny 
natao (II Petera 3: 15-16). Fa raha tokony ho namela ny eo an-toerana sy 
namorona fiangonana ny sekta, toy ny olon-kafa efa nanao tamin'ny voalohany, 
ireo mpitory sandoka sisa ao amin'ny fiangonana ary tsy ela dia nanomboka 
namoaka ny tena Kristianina. 

Ao amin'ny taratasy ny apostoly Jaona ho Gaio, no vakintsika: "Nanoratra ho 
an'ny fiangonana, nefa Diotrefa, izay tia ny ho Lohany eo aminy, dia tsy mandray 
antsika. Noho izany, raha tonga aho, dia hahatsiaro ny asany izay ataony, maro 
vava hamely anay amin'ny teny mampidi-doza. ary tsy afa-po amin'izany, izy 
tenany dia tsy mandray ireo rahalahy ireo, ary mandrara ireo izay te to, dia 
hametraka izany avy amin'ny fiangonana "(III Jaona 9-10). 

Ny tena Kristianina, izay irery ihany no ahitana ny tena Fiangonana, dia ho faty 
maso eo amin'ny hita maso, nokarakarain'ny fiangonana!  

Ireo no niparitaka ireo izay John hoe: "Koa izao tontolo izao no tsy mahalala 
antsika" (I Jaona 3: 1). 

Ny anaran'i i Christian raha niteraka hiala amin'ny mpitarika izay nisoko niditra ny 
firaisana amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra, voasambotra ny fiangonana eo an-



toerana ary, amin' ny anaran 'i Kristy, voafitaka ny maro an' manaraka ny 
fampianaran-diso toy ny hoe ny filazantsaran'i Kristy. (Hoeh H. Nahoana no Be dia 
Be ny antokom-pivavahana. Vaovao Tsara gazety, May 1985) 

Bebe kokoa momba ny fisarahana eo amin'ny tena Kristianina sy ny hafa izay tsy 
tena mahatoky, dia jereo ny bokikely malalaka "Ny Mitohy ho History of the 
Church 'Andriamanitra." 

4. Iza Fiangonan'Andriamanitra no Indrindra mahatoky? 

Koa satria ny Fiangonan'Andriamanitra no tena fiangonana kristianina, dia toy 
izany ny vondrona rehetra toy izany koa? Misy maro ny vondrona milaza ny 
tenany ho ny fiangonan 'Andriamanitra (ao anatin'izany, dia, ny Fiangonan'i 
Roma) sy ny maro amin'izy ireo milaza ny tsara indrindra hisolo tena ny 
Philadelphian sisa amin'ny Fiangonana' Andriamanitra. 

Ahoana no tokony hanapa-kevitra izay mandeha momba ny iray? Moa ve misy 
porofo, fanazavana, sy ny famantarana mba hanampy anao? 

Marina fa misy. 

Ary raha miantso ny olona Andriamanitra (Jaona 6:44), ary koa manome azy ireo 
ny fahafahana hanao safidy. Ary misafidy ny tsara Fiangonan'Andriamanitra no 
tena zava-dehibe. Izany no zavatra izay efa nianatra avy tamin'ny zavatra niainany.  

Misy Background 

Raha ny tara zatovo, nahatsapa aho fa ny tena anaran 'ny Fiangonana marina dia 
"Fiangonan'Andriamanitra" ary koa ny vitsivitsy ny porofo hafa, fanazavana, sy ny 
famantarana ao amin'io bokikely. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy ny hifindra 
avy amin'ny ray aman-dreniko fianakaviany avy, dia nitranga ny mahita ny 
fanaovana dokambarotra izay voatanisa ny toerana misy ny 
"Fiangonan'Andriamanitra" fanompoana izay natao tamin'ny asabotsy. 

Noho izany, dia Sabata no nanatrika ny zavatra ninoako dia ho tena Fiangonana 
'Andriamanitra ny asa fanompoana. Kosa, araka ny mety ny faha-100 ny fotoana ny 
mpitandrina hoe "Jesosy" foana (dikany) famerimberenana, tsapako fa tsy mety 
ho ara-baiboly sy marina ny Fiangonana 'Andriamanitra (jereo ny Matio 6: 7), dia 
nandeha nivoaka aho amin'ny fanompoana. 



Nanomboka teo, Tsapako fa zava-dehibe ny haka ny marina 
"Fiangonan'Andriamanitra" ny fiombonana sy ny fanohanana. 

Rehefa avy nianatra bebe kokoa momba ilay foto-kevitra ny Fiangonana ao 
amin'ny toko faha-2 & 3 ny Apokalypsy, Izaho koa nanatsoaka hevitra fa ny mety 
indrindra Fiangonana 'Andriamanitra ho mifatotra ho any ny fiangonan' 
Andriamanitra ny Philadelphia izay resahina ao amin'ny Apokalypsy 3: 7-13. 

Philadelphian Dreams sy ny finoana 

Maro ny teolojianina no natao ho ny toerana fa ny fiangonana voalaza ao amin'ny 
voalohany telo toko ao amin'ny Apokalypsy dia naneho tsy tena fiangonana, fa 
koa drafitra izay mamaritra ny fito 'eras' ny tantaran 'ny Fiangonana marina avy 
ny fotoana' ny Apôstôly Jaona mamangy ny fiverenan'ny Jesoa Kristy. Ny tena 
mahatoky ireo fiangonana amin'ny farany, araka ny tenin'i Jesosy, dia ny 
Philadelphia anjara. 

Ny vanim-potoanan'ny Philadelphia dia nino ny sasany fa nanomboka tamin'ny 
1933 teo ambany olombelona mpitarika ny faramparan'ny Herbert W. Armstrong 
(ho an'ny antsipirihany bebe kokoa ao amin'ny tantara, dia jereo ny maimaim-
poana bokikely Ny Mitohy ho History of the Church 'Andriamanitra) ary nifarana 
ny predominance akaiky ny fotoana nahafatesany tamin'ny 1986. Araka ny 
Baiboly, na izany aza, ny sisa tavela amin 'ny fiangonana Philadelphia mbola nila 
misy mandra-pahatapitry ny vanim-potoan'ny fiangonana (jereo Hebreo 13: 1; 
Apokalypsy 3: 10-11). 

Ny fananganana ny Radio Fiangonana 'Andriamanitra (izay taty aoriana anarana 
ny Maneran-tany ny Fiangonana' Andriamanitra) sy ny fiandohan'ny Filadelfia 
vanim-potoanan'ny Fiangonana 'Andriamanitra dia ialohavan'ny roa-ampahany 
fanambarana nofy Herbert Armstrong nino an'Andriamanitra nanome ny vadiny 
sy ny nisy tatỳ aoriana nanamafy (ny Tantaran'i Herbert W. Armstrong, 1973, p. 
187,193-194). Nino dia tanteraka izay no ho tapany voalohany izany nofy 
(Armstrong HW. Ry rahalahy sy mpiara-miasa taratasy, November 28, 1956). 

Toy izany koa, ny fananganana ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra dia 
ialohavan'ny nofy (roa ho Bob Thiel, ary ny anankiray ho any Fesilafai Fiso Leaana) 
izay voamarina tatỳ aoriana. Isika manatanteraka ihany koa ny tapany faharoa ny 
fanambarana Loma Armstrong nofy. Tsy misy vondrona hafa izay tena Làlam-by 
tohan milaza ny hitarika ny sisa amin'ny Filadelfia ampahany ny Làlam-by tohan 
efa nanao filazana ireo, na dia teo aza ny zava-misy fa ny nofy dia nampanantena 



ny ho fanomezana ny Fanahy Masina amin'ny andro farany isaky ny Asan'ny 
Apostoly 2: 17-18 (fa tsipiriany, dia jereo Mitohy ho History of the Church 
'Andriamanitra). Maro ny Laodikia hanao zavatra toy ny fahiny Sadoseo ka tsy 
hanaiky ny fomba fiasan'ny (Marka 12: 23-32). 

Tamin'ny Oktobra 1979 amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny 
hoe Fahamarinana Plain 7 Porofo avy ny tena Fiangonana, ny faramparan'ny 
Herbert W. Armstrong fito voatanisa porofo fa nahatsapa ny Philadelphia 
ampahany amin'ny tena Fiangonana 'Andriamanitra hanana. Anisan'izany ny 
fahafantarana / fampianarana 1) Iza sy Inona no atao hoe Andriamanitra ?, 2) ny 
Governemanta 'Andriamanitra sy ny Famoronana ny Masina sy Marina Toetra, 3) 
Iza sy inona ny olona ?, 4) Ny Marina Momba ny Isiraely, 5) Ny tena Filazantsara, 
6) Inona sy Nahoana no ny Fiangonana ?, ary 7) ny laharam-pahamehana ny 
fampianarana 'ny fitondran' ny fanjakan'Andriamanitra. Nihevitra izy fa ny, dia, 
Maneran-tany ny Fiangonana 'Andriamanitra dia nanana rehetra ireo. Isika ao 
amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra Mitohy manao koa. 

Manokana mifandray amin'ny olona ampianarintsika:  

1) ny fomba fijery fa ny Kristianina tany am-boalohany teo amin'ny Ny 
Andriamanitra, 

2) Ny fitondram-panjakana 'Andriamanitra (ambaratongam-pitondrana 
amin'ny Ray toy ny manam-pahefana ambony indrindra sy be fitiavana 
miasa eo ambany ny lalàna) sy ny tanjony ny fampivelarana toetra marina 
(Romanina 5: 4, Matio 5:48) amin'ny foto-pampianarana fanampiana avy ny 
asa fanompoana (Efesiana 4: 11-16), 

3) fa Andriamanitra namorona ny olona fanahy iniana ara-batana (Genesisy 
2: 7) ary fa ireo Niantso (Jaona 6:44) Afaka ny ho tonga ara-panahy (1 
Korintianina 15: 45-48) ao amin'ny fianakaviana 'Andriamanitra (Efesiana 3: 
14-19) , 

4) Ny famantarana ny Isiraely ankehitriny sy ny fomba fifandraisana ao 
amin'ny faminaniana (jereo Genesisy 48, 49; 1 Mpanjaka 12: 19-20, Jakoba 
1: 1, Jeremia 30: 7; Daniela 11:39), 

5) Kristy filazantsaran'ny fanjakana (Marka 1: 14-15; Asan'ny Apostoly 1: 1-
3), 



6) fa ny Fiangonana dia manao ny asan'Andriamanitra (Matio 24:14; 28: 19-
20; Jaona 6:29; Apokalypsy 3: 7-13; 1 Korintiana 12: 1-31; 16: 9; 2 
Korintianina 6: 14-18, Efesiana 5: 25-32) amin'ny fahamarinana (Salamo 33: 
4; Isaia 61: 8; Jaona 17:17; 2 Timoty 2:15), 

7) Ny tokony ho laharam-pahamehana ny fitoriana ny filazantsaran'ny 
fanjakana amin'izao tontolo izao ho vavolombelona (Matio 24:14) ary ny 
ela-avy Fanjakana Arivo Taona (Apokalypsy 20: 4), raha nampianatra 
mpianatra ny zavatra rehetra izay nandidian'i Jesosy (Matio 28:19 -20). 

Fanamarihana: Taorian'ny nahafatesan'i Herbert Armstrong, ny olombelona 
mpandimby niditra tao fivadiham-pinoana sy niala ny ankamaroan'ny Fiangonana 
ny tsy manam-paharoa 'Andriamanitra fotopampianarana. Fiangonana marina 
maro foana tahaka ny ankavia izay fikambanana sy ny fikambanana maro hafa no 
nanomboka niforona. Apôstazia nitranga tamin'ny andron'ny Testamenta Vaovao 
(oh: 1 Jaona 2: 18-19) ary no antony iray mahatonga ny tena Kristianina hay 
fantarina ny tantaran'ny Fiangonana dia mety ho sarotra.  

Raha maro Fiangonan'Andriamanitra mpitarika vondrona manana izay milaza tena 
na izy rehetra ireo fito hevitra, saika ny rehetra no tsy mba tena mampihatra ny 
hevitra Herbert Armstrong 2, 6, sy 7, ary efa diso fandray ny sasany amin'ny 
hafa. Raha kely indrindra dia vondrona iray izay mino dia mpitarika amin'ny 6 & 7 
ambony, fantatsika sy fanahy iniana, no nanao izany fanambarana tamin'ny 
fitaovana tsy nahalala fotopampianarana ao hadisoan-kevitra izay tsy ny 
fahamarinana. Izany fahavononana hamelatra hafatra diso mampiseho fa izy ireo 
tsy mitondra ny dingana farany ny asan'Andriamanitra-ny asan'Andriamanitra dia 
tsy maintsy atao amin'ny fahamarinana isan-Salamo 33: 4. Ary hoy Jehovah: 
"Izaho dia ny valin'asany amin'ny fahamarinana" (Isaia 61: 8), ary ireo izay minia 
hamoaka sy hizara fotopampianarana fahadisoana mazava ho azy fa dia tsy 
manaiky ny tari-dalan'i Jehovah. 

Maro ireo vondrona hafa fihenam-bidy teboka 6 & 7. anefa, eto koa zavatra izay 
Herbert W. Armstrong Nanoratra mikasika ny teboka 6 sy ny faritra ny teboka 7:  

Ao amin'ny Matio 28: 19-20, ny filaminana dia 1) handeha hitory ny 
Filazantsara (ampitahao amin'ny Marka ny dika, izany teny izany Jesosy, 
Marka 16:15); 2) batisa ireo izay mibebaka sy mino; Ary rehefa afaka izany, 
3) ampianaro izy hitandrina ny didy "(Tantaran'i Herbert W. Armstrong, p. 
523). 



Tanjon 'ny Church, 1) manambara ny fanjakana izay avy 
amin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao sy ny 2) iandrasany ondry. 

Ny "mitokantokana" - ny "Kristianina tsirairay," izay te mananika ny 
fanjakana ho eo an fomba hafa noho ny Kristy sy ny fomba alalan 'ny 
Fiangonany - tsy hoe nampianarina KRISTY fomba fampiofanana, mba hiara-
manjaka sy manjaka amin'i Kristy ao amin'ny fanjakany! (Zava-miafinany 
Mandresy, p.270). 

Herbert Armstrong koa nampianatra, "amin'ny ankehitriny toerana ho an'ny 
faobe fifandraisana - ny fanontam-pirinty gazety, radio, fahitalavitra, na dia ny 
telefaonina izay olona iray dia afaka hahatratra iray hafa Na izany na tsy 
anisan'izao tontolo izao amin'ny resaka minitra na latsaka - mety hahatratra olona 
maro kokoa avy lavitra noho rehetra tamin'ny taonjato voalohany apostoly 
mitambatra "(7 Porofo avy ny tena Church, Fizarana 6. Plain fahamarinana, 
Aogositra 1979). 

Isika ao amin'ny Mitohy Fiangonana 'Andriamanitra mampiasa 21 St taonjato 
fomba for faobe fifandraisana ao anatin'izany ny fanontam-pirinty gazety, radio, 
YouTube ny televiziona, ny telefaonina, ary mazava ho azy ny aterineto, izay mety 
na dia ho haingana kokoa noho ny karazana faobe fifandraisana izay Herbert 
Armstrong nampiasa . Efa nahatratra an-tapitrisany maro ny filazantsaran'ny 
fanjakana ary hanana ny karazana fanambarana sy ny fahamarinana ara-
paminaniana izay nolazainareo fa ho Jesosy ny fepetra hahafantatra ny marina 
amin'ny diso ao amin'ny Matio 7: 15-18. 

Eo amin'ny foto-pampianarana fahamarinana, Herbert Armstrong nanoratra hoe: 
"Raha kely indrindra dia 18 fototra sy manan-danja ny fahamarinana izay naverina 
tamin'ny laoniny ny Fiangonana marina satria" ny taona 
1933 (misterin'ny Ages, 1985). Izay rehetra "fahamarinana naverina amin'ny 
laoniny" ao amin'ny fanambarana ofisialy ny finoana ny Mitohy ho 
Fiangonan'Andriamanitra (hita amin'ny internet ao amin'ny www.ccog.org). Izany 
no tsy ny tranga ho an'ny ankamaroan'ny (raha tsy izy rehetra) amin'ny vondrona 
eo an-mpitarika fahiny ny taloha anisan'ny Fiangonana Maneran-tany 
'Andriamanitra. Ankoatra izany, ny ankamaroan'ny olona milaza ho mino azy aza 
tsy mampiasa ny lisitra fa ny tara Herbert W. Armstrong raha ny marina dia 
nanome (jereo ny toriteniny Iraka mitondra ny lohateny hoe 'ny Fiangonana 
Filadelfia Era, nomena Desambra 17, 1983), fa kosa miankina amin'ny lisitra 
voavoatra taorian'ny ny maty tamin 'ny mpitarika izay tsy mihazona mafy ireo 



Philadelphian fampianarana (Andriamanitra naverina tamin'ny laoniny ireo 
fahamarinana 18: Velom-pankasitrahana ho azy ireo ianao? Maneran-tany 
News, August 25, 1986). 

Nampitandrina ny mponin'i Philadelphie i Jesosy mba "tano mafy izay anananao, 
mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao" (Apokalypsy 3:11), ary izany dia toa tsy 
maintsy ahitana ny fotopampianarana fahamarinana izay naverina tamin'ny 
laoniny ny Philadelphia ampahany amin'ny Fiangonana 
'Andriamanitra. Mampitandrina koa ny Baiboly fa ny olona izay toa ho mpino dia 
"tafintohina" amin'ny fahamarinana, ary raha izay no nitranga tamin'ny lasa, dia 
mbola hitranga amin'ny ho avy (jereo ny Daniela 11: 30-35; 1 Timoty 4: 1 ). Ny 
olona sasany nilaza ho indray mandeha Philadelphie tsy nifikitra izany 
fampianarana na. 

Ny ankamaroan'ny mpitarika ny vondrona amin'ny indray mandeha anisan'ny 
tranainy maneran-tany ny Fiangonan'i Andriamanitra tsy nametraka ny fitoriana 
ampahibemaso 'ny fanjakan' Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ho toy ny 
laharam-pahamehana tena ambony (Matio 24:14; 28:19), tsy tena mazava 
amin'ny rehetra ny fahamarinana naverina tamin'ny laoniny, ary tsy sarobidy ny 
marina ampy; Noho izany izy ireo dia hita fa tsy ny nanana ny zavatra dia 
nantsoina hoe ny "lamba Philadelphia" (fitarihana fahefana). Ny vondrona 
amin'ny hoe mifanitsy lamba ihany koa ny "vehivavy" ao amin'ny Apokalypsy 12: 
14-17. 

Ny bokin'ny Hebreo dia mampianatra: 

Aoka haharitra ny fitiavana ny rahalahy. (Hebreo 13: 1) 

Nahoana no hitondra ny miakatra atỳ? Satria ny teny nadika hoe "fitiavan-
drahalahy" no dikan-teny grika ny teny hoe Filadelfia. Philadelphia dia ny hanohy, 
na dia ho amin'ity fotoana Laodikia, ary koa ny ho eo (ny mari-pahaizana) 
nandritra ny tantaran'ny Fiangonana 'Andriamanitra. Philadelphie no Tena be 
fiahiana ny olona. Philadelphie hikarakara ny mahantra sy ny unreached.  

Mariho toetra roa tena mahatoky ao amin'ny fiangonana fa Hoy ny apostoly Paoly 
momba ny: 

15 ... ny tranon'Andriamanitra, dia ny fiangonan'Andriamanitra velona, sady 
andry sy fiorenan'ny fahamarinana. (1 Timoty 3:15) 



15 Mazotoa manolotra ny tenanao olona ankasitrahana, dia mpiasa tsy 
mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. (2 Timoty 2:15) 

 
Ny Philadelphia sisa nahatoky, ilay "vehivavy" ao amin'ny Apokalypsy 12: 14-16, 
no vondrona izay miezaka foana mba hizara ara-drariny (tsi-) ny teny ny 
fahamarinana sy ny tsangam-bato sy ny tany ny fahamarinana. Ny antony dia tsy 
maintsy handao ny Fiangonan'Andriamanitra aloha fikambanana dia namaky 
imbetsaka izy ireo fampanantenana sy koa, minia ary fanahy iniana, mbola 
handefa pirinty vaovao fa tsy fantany marina (jereo ny Jeremia 48:10, Salamo 33: 
4 , Salamo 101: 6-7; Isaia 61: 8) izay amin'ny antsipirihany ao amin'ny toerana 
hafa (oh www.cogwriter.com). Noho izany, izany matoky ahy fa tsy afaka misolo 
tena intsony ny Philadelphia tsara indrindra sisa amin'ny Fiangonana 
'Andriamanitra, ary tsy azo ampiasaina avy amin'Andriamanitra (jereo ny Isaia 61: 
8; Salamo 101: 7) mba hitarika ny ezaka mba hahatanteraka ny Matio 24:14 , sns 
izany no antony izany no ilaina ny Mitohy hoFiangonana 'Andriamanitra mba 
hanangana. 

Raha ny amin'ny andry sy fiorenan'ny fahamarinana mandeha, ny Mitohy 
ho Fiangonan'Andriamanitra dia manana lalina bebe kokoa sy ny tsipiriany 
momba ny tantaran'ny Fiangonana tany am-boalohany 'Andriamanitra noho ny 
Fiangonana hafa rehetra' Andriamanitra vondrona. Isika Miorina eo amin'ny 
fototry 'i Jesoa Kristy, ny Apostoly, sy ny mpaminany (Efesiana 2:20).  Bebe kokoa 
isika mampianatra ny zavatra tany am-boalohany mpanara-dia an'i Jesoa dia 
nampianatra noho ny Fiangonana hafa 'Andriamanitra vondrona. Koa isika, rehefa 
niezaka nampianatra ny zavatra rehetra nandidian'i Jesosy eo amin'ny toriteny, 
ary ao amin'ny haino aman-jery (jereo ny Matio 28: 19-20). Manokana ihany koa 
izahay ny manan-danja be ny fidiram-bola ho an'ny mahantra (Galatiana 
2:10). Ankoatra izany, ny faminaniana ao bebe kokoa fanazavana lalina, ary kokoa 
ara-baiboly, noho ny hafa fantatra Fiangonan'i vondrona Andriamanitra (jereo 2 
Petera 1:19). 

Ahoana ny Faminaniana? 

Dia faminaniana zava-dehibe? 

Tokoa. 

Tamin'ny voalohany voarakitra toriteny, izay nitranga taorian'ny fahagagana 
(Asan'ny Apostoly 2: 1-11), ny Apôstôly Petera vaovao namatotra zava-mitranga 



ao amin'ny Baiboly faminaniana (Asan'ny Apostoly 2: 14-40). Ampahany, satria ny 
olona no mahafantatra ny zava-nitranga izay Petera niresaka, maro nihaino sy 
an'arivony no niova fo (Asan'ny Apostoly 2:41).  

Raha fahagagana Tsy mialoha indrindra ny hafa lahateny voarakitra ao amin'ny 
Testamenta Vaovao, mpandahateny no miezaka mamatotra zava-nitranga ny 
faminaniana sy ny faritra hafa ao amin'ny Baiboly mba tonga tsara kokoa ny 
mpanatrika (oh: Asan'ny Apostoly 17: 22-31). 

Mety ho zava-dehibe ny mahatsapa fa ny hafatra voalohany izay voarakitra ao fa 
nitory i Jesosy (ny filazantsaran'ny fanjakana ao amin'ny Marka 1:14) ary ny farany 
hafatra Jesosy (ny Bokin'ny Apokalypsy) dia faminaniana. Various hafatra izay 
nomeny (ohatra: Matio 24, Lioka 21) dia mifamatotra amin'ny zava-mitranga eran 
manaraka. 

Faminaniana dia famantarana ho an'ny mpino; 

Noho izany fiteny tsy fantatra dia famantarana ho an'ny mpino, fa tsy ho 
an'ny tsy mpino, raha faminaniana dia famantarana ho an'ny tsy mpino, fa 
tsy ho an'ny mpino. (1 Korintianina 14:22, Interconfessional Bible) 

Ary noho izany fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino, fa ireo 
izay tsy mpino; fa ny faminaniana kosa dia tsy ho an'ny tsy mpino, fa ho 
an'ireo izay mino (1 Korintianina 14:22, DIEM) 

Asehon'ny Baiboly fa hisy isan-karazany amin'ny fiteny tsy fantatra (1 Korintiana 
12:28), ary ny mpilatsaka an-tsitrapo mpandika teny sy ny hafa ao 
amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra Mitohy hanampiana amin'ny famenoana 
izany. Mariho anefa fa maminany, izay ahitana ny fanazavana araka ny tokony ho 
faminaniana, dia tokony mba ho famantarana ho an'ireo izay mino.  Mitohy isika 
ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra no hahatakatra sy hanazava tsara kokoa ny 
lafiny maro ny faminaniana noho ny Làlam-by tohan vondrona hafa. 

Midika ve izany fa faminaniana no manan-danja indrindra mampiavaka ny tena 
Fiangonana? Tsia, ny fitiavana no (jereo 1 Korintiana 13: 1,8).  

Na izany aza, ny fikatsahana ny fitiavana koa mifamatotra ao amin'ny faminaniana 
ao amin'ny Baiboly (1 Korintiana 14: 1). Ireo tena manana ny fitiavana ny 
fahamarinana dia ho voatsimbina amin'ny zava-nitranga ny sasany naminany 
araka ny 2 Tesalonianina 2: 9-12. 



Ankehitriny, fiaraha-monina goavana fiovana nitranga. Maro amin'izy ireo no 
naminany ao amin'ny Baiboly. Na dia eo angamba iray-telovolana ny iray 
ampahatelon'ny ny Baiboly iray manontolo no faminaniana, indrindra ireo 
vondrona tsy azoko fotsiny fa ny marina momba samihafa faminaniana manan-
danja ao amin'ny Baiboly - fanalahidy faminaniana fa Jesosy Nampirisika ny 
mpanara-dia amin'ny farany mba hahatakatra (ohatra Matio 24:15; Marka 13:14). 

Ny sasany, na dia eo aza milaza ho mino ny Baiboly, na fihenam-bidy na hamela 
faminaniana. Fa izay tsy tokony ho ny raharaha ho an'ny tena Kristianina:  

"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. 32 marimarina, lazaiko aminareo: ity 
taranaka ity, dia tsy mba ho levona mihitsy mandra-zava-drehetra hatao. 33 

ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona.  

"Fa mitandrema, fandrao ny fonareo hovesaran'ny carousing, ny 
fahamamoana ary ny fiahiahian'izao fiainana izao, ary ny andro tonga 
aminao tampoka. 35 Fa ho avy tahaka ny fandrika amin'izay rehetra mitoetra 
etỳ ambonin 'ny tany manontolo. 36 Koa miambena, ary mivavaha 
mandrakariva mba ho mendrika ny ho afa-mandositra izany zava-drehetra 
ho tonga izany, ary hitsangana eo anatrehan'ny Zanak'olona. " (Lioka 21: 
29-36) 

Mariho fa i Jesoa dia nampianatra fa ny mpanara-dia foana tsy maintsy 
mitandrina ny zava-nitranga sy ny faminaniana mifandray amin'ny fiverenany. I 
Jesosy ny mpanara-dia 'hiteny imbetsaka tamin'i mba hijery ny zava-mitranga 
eran izay hanatanteraka faminaniana ao amin'ny andinin-teny hafa toy ny Matio 
24:42, 25:13; Marka 13: 9,33,34,35,37, sy ny Apokalypsy 3: 3. Tian'i Jesosy ny 
mpanara-dia azy hiambina. 

Nampianatra koa i Jesoa fa ny Fanahy Masina, "ny Fanahin'ny fahamarinana", dia 
hanampy ny mahatoky eo amin'ny fahatakarana ny fahamarinana rehetra, 
anisan'izany ny faminaniana ireo: 

Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo Aho, nefa tsy zakanareo 
ankehitriny. Na izany aza, raha ... ny Fanahin'ny fahamarinana, efa tonga,} 
{izany no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra; ... Hilaza 
aminareo ny zavatra ho avy. (Jaona 16: 12-13) 



Ny fananana ny Fanahy Masina sy araka ny tokony ho tarihin'ny Fanahy Masina 
dia manampy antsika hahatakatra faminaniana.  

Milaza koa ny Baiboly: 

Aza mamono ny Fanahy. Aza manao tsinontsinona ny faminaniana. (1 
Tesaloniana 5: 19-20) 

Na izany aza maro, anisan'izany ireo ao amin'ny samihafa ato amin'ny Fiangonana 
'Andriamanitra vondrona, toa tsy mino ny Fanahin'Andriamanitra miasa amin'izao 
fotoana izao-paminaniana izao. Maro koa ny mirona ny tsinontsinona sy ny 
faminaniana ara-baiboly, matetika, ny tokony fanazavana (s). 

Amin'izao fotoana izao eto an-tany, Andriamanitra dia manana ny mpanompo 
mendri-pitokisana sy marina izay marina manambara ny farany-ny-paminaniana 
fampitandremana izay tokony handeha ankehitriny.  

Ny Baiboly: 

Azo antoka fa ny Tompo Andriamanitra manao na inona na inona, raha tsy 
manambara ny zava-miafina ny mpanompony ny mpaminany. 8 Misy liona 
mierona, Iza no tsy hatahotra? Ny Tompo Andriamanitra no efa niteny! Iza 
no tsy haminany? (Amosa 3: 7-8). 

Na dia teo aza izany, ary koa ny New Testament fampianarana amin'ny 
mpaminany (oh: Asa 2: 17-20; Efesiana 4:11; 1 Korintiana 14), indrindra tamin'ny 
taonjato 21 St Fiangonan'Andriamanitra vondrona tsy mino fa misy amin'izao 
fotoana izao dia misy mpaminany sy ireo ratsy diso fandray singa manan-danja 
amin'ny fotoana farany faminaniana ara-baiboly. 

Ankoatra izany, afa-tsy iray ny Fiangonana 'Andriamanitra vondrona (CCOG dia ny 
iray afa-tsy) izay manaiky fa manana iray, fara fahakeliny mpaminany amin'izao 
fotoana izao, efa nihaino ny lazaina fa faminaniana olona izay mazava tsara 
nampianatra faminaniana sy ny fotopampianarana diso, noho izany izy ireo / ireo 
mpaminany sandoka. 

Ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra no Philadelphian Mpitarika 

Ireo izay maniry ny ho anisan'ny mahatoky indrindra sisa Philadelphia no te-
hiaraka amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra vondrona:  



1. Nanao fitoriana ny filazantsaran'ny fanjakana ho vavolombelona ny 
tampony laharam-pahamehana (Matio 24:14, 28: 19-20). 

2. Manohana mahantra rahalahy (Galatiana 2:10), anisan'izany ny vehivavy 
maty vady sy ny kamboty (Jakoba 1:27), indrindra ao amin'ny faritra 
mahantra tahaka an'i Afrika sy Azia. 

3. Tena manao fitantanana ara-baiboly (1 Korintianina 12:28), anisan'izany 
ny Matio 18: 15-17. 

4. Moa ny fanambarana, fotopampianarana, mpaminany, ary be fitiavana i 
Jesoa niresaka momba ny voankazo (Jaona 7: 16-20; 13:35; Lioka 4:18; 
14:13; Matio 24:14, 28: 19-20; Apokalypsy 3 : 7-13). 

5. Mampitandrina ireo izay mihevitra fa izy ireo ao amin'ny Fiangonana mba 
tsy tafintohina (1 Timoty 4: 1). 

6. Manana fanomezam-pahasoavana ara-panahy, anisan'izany ny mandray 
nofy, amin'ny andro farany (Asan'ny Apostoly 2: 17-18). 

7. Mahafantatra Tsara ny ara-tantara sy ny anjara asa amin'izao fotoana 
izao ny fiangonana ao amin'ny Apokalypsy 2 & 3.  

8. Hoy i faminaniana ara-Baiboly ary mahatakatra tsara ampy (oh Daniela 
11: 29-45; Matio 24) hahafantatra rehefa mba handositra (Matio 24: 15-20; 
Apokalypsy 3:10, 12: 14-16) mialoha ny Fahoriana Lehibe (Matio 24:21).  

Ny vondrona iray izay tsara indrindra maneho ny sisa amin'ny Filadelfia ampahany 
amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra (Apokalypsy 3: 7-13) eo amin'ny 21 St taonjato 
dia ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra. 

Nampitandrina i Jesosy fa ny Laodikia matimaty manana asa ka mila mibebaka na 
hiatrika ny vokany (Apokalypsy 3: 14-22). Amin'ny lafiny ara-paminaniana, ny 
zava-misy dia ny fiangonana Laodikia manana isan-karazany ny faminaniana tsy 
fifankazahoan-kevitra. 

Koa satria misolo tena ny ampahany Laodikia ny Kristianina amin'ny andro farany 
(izy ireo misolo tena ny fiangonana fahafito na ny vondrona ny fiangonana ao 
amin'ny Apokalypsy 1-3), tsy maintsy misy antony izay dia tsy hahita rehetra ny 
zava-mitranga faminaniana ary inona no tena hitarika ny fanombohan'ny 
fahoriana lehibe. 



Ao anatin'ny fikambanana Laodikia izay miseho ho anisan'ny Fiangonana 
'Andriamanitra, dia misy isan-karazany ny faminaniana toerana izay natao izay 
hisakana azy tsy mahalala, raha ny Fahoriana Lehibe hanomboka. 

Valo ambin'ny folo amin'ireo fomba fijery diso Voatanisa eto ambany:  

1. Maro ny Laodikia vondrona tsy ofisialy mampianatra sy / na tsy mino ny 
hevitra ny Fiangonana eras mifandray amin'ny Fiangonana ao amin'ny 
Apokalypsy toko faha-2 & 3 na dia indraindray mampianatra mikasika ny 
fiangonana ao amin'ny Apokalypsy. Maro maka bebe kokoa ny preterist 
(lasa / ara-tantara) Jereo ireo fiangonana, na dia teo aza ny zava-misy fa 
maro ny fanambarana natao ho azy ireo maintsy hoavy faminaniana ny 
vokany (oh Apokalypsy 1:19; 2:22; 3: 3; 3:10) . Satria vondrona isan-
karazany tsy mampianatra ny sasany ny lafiny ara-paminaniana izany, maro 
no tsy mahita ny olana ka tsy maintsy mandeha amin'ny fahoriana lehibe. 

2. Ny vondrona Laodikia tsy mino fa ny filazantsaran'ny fanjakana mbola 
mila hotorina amin'izao tontolo izao ho vavolombelona isan-Matio 24:14, 
dia tsy tena ho ambony fa ny laharam-pahamehana, ary / na manao izany 
tamin'ny fomba izay mampiseho izy ireo ny tsy fahampian'ny fitiavantsika 
ny fahamarinana (jereo ny Jeremia 48:10, ny Salamo 33: 4), ka tsy manana 
na hitarika ny tena asa Philadelphian. Araka ny mponin'i Philadelphie ihany 
no nampanantena ny ho voaro amin'ny ora fitsapana izay ho tonga eo 
amin'izao tontolo izao, ny Laodikia dia tsy hahatakatra rehefa Matio 24:14 
tanteraka na rehefa mba handositra isaky ny Matio 24:15. 

3. Ny fomba fijery be natao Laodikia dia ny fampianarana ny Fahoriana 
Lehibe dia tsy afaka manomboka mandra-mpanjakan'ny avaratra Manafika 
hatrany mpanjakan'ny atsimo ao amin'ny Daniela 11:40. Ity fomba fijery 
ireo fahadisoana ny hoe hatramin'ny Fahoriana Lehibe dia ahitana ny 
fotoana ho an'i Jakoba izany fahoriana (Jeremia 30: 7), dia manomboka 
amin'ny Etazonia sy ny Anglo-Saxon mpiara toy ny UK hatao nanafika (jereo 
Daniela 11:39). Ny sasany tamin'ireo vondrona mifikitra amin'ny 
fahadisoana sequential ity, satria dia natao indray mandeha noho ny tara 
Herbert W. Armstrong, izay nanova ny fomba fijery amin'ny 1979 (The Time 
isika ao, ankehitriny. Pasitera Jeneraly ny Report-Vol. 1, No. 15, November 
20, 1979). Koa satria ny mpanjakan'ny avaratra hanafoana ny an'ny mafy 
fiarovana mafy (ny Etazonia, Kanada, sns) ao amin'ny Daniela 11:39, 
talohan'ny nanafika ny mpanjakan'ny atsimo ao amin'ny Daniela 11:40, ireo 



izay mihazona ny fomba fijery io dia tsy fantatrao ny fahoriana Lehibe dia 
hanomboka tsy aorian'ny efa nanomboka. 

4. maro Laodikia: mino fa ny farany fanahafana bibi hery ao amin'ny 
Apokalypsy 17: 12-13 TSY MAINTSY ahitana ny tena folo na iraika ambin'ny 
folo voafaritra amin'izao fotoana izao ny firenena. Izany no diso noho ny 
antony maro, anisan'izany ny zava-misy fa ny teny grika iombonana ho 
an'ny "firenena" dia tsy ao amin'ireo andalan-teny sy ny andinin-tsoratra 
dia milaza ny fotoana ho avy reorganizations roa. Averina alamina 
fanjakana tsy mijanona foana ao anatin'ny sisintany mialoha ary izany dia 
mety ho ny raharaha amin'ny ho avy. Raha ny Vondrona Eoropeana, izay 
amin'izao fotoana izao dia manana mpikambana 28 sy ny maro mety 
momba ny tena, mety very mpikambana ny sasany firenena (toy ny 
Angletera), ny manizingizina fa ny farany dia tsy maintsy manana 
fanahafana folo na iraika ambin'ny folo firenena dia tsy mifanaraka amin'ny 
Baiboly. Ankoatra izany, ny tantara toerana ny Filadelfia ampahany ny 
Làlam-by tohan (eo ambany Herbert Armstrong) dia nampianatra tao, fara 
fahakeliny, am-polony antontan-taratasy (Plain Marina, Vaovao Tsara, 
Rahampitso ny World, bokikely, Co-miasa taratasy, Bible fifandraisana 
Course) fa ny folo mety ahitana folo firenena sy / na ny vondrona ny 
firenena (toy ny tokan-tena mifanohitra amin'ny firenena).Raha tsy ny isa 
mampihena ny ho izany, ireo izay mikiry ny bibi fanahafana manana na folo 
na iraika ambin'ny folo firenena dia tsy mety tonga saina fa ny fahoriana 
lehibe nanomboka raha tsy hibebaka amin'ny fomba fijery izany. 

5. maro Laodikia vondrona mazava diso fandray Daniel 9:27, ny tapany 
faharoa izay mampifandray ao amin'ny Daniela 11:31 sy ny tenin'i Jesosy ao 
amin'ny Matio 24:15 (dia mirona hino Daniel 9:27 Tanteraka ny Kristy). Ireo 
izay diso fandray ireo andalana ireo dia tsy manana tsara fampitandremana 
mialoha ny zava-mitranga na mety mahalala, raha ny Fahoriana Lehibe 
hanomboka. 

6. vondrona iray na maromaro koa mampianatra fa ny Fahoriana Lehibe dia 
afaka manomboka amin'ny taona manaraka na izany. Araka ny Fahoriana 
Lehibe tsy manomboka hatramin'ny 3 ½ taona eo ho eo taorian'ny 
'fifanarahana fandriampahalemana' ao amin'ny Daniela 9:27 dia araka ny 
tokony ho voamarina (ary izany dia mbola tsy tanteraka izany), dia tsy azo 
atao ny Fahoriana Lehibe mba hanomboka talohan'ny 2019. koa satria ny 
fifanarahana dia azo raisina ho mpikambana ao amin'ny Fahalavoana ny 



taona (jereo Levitikosy 23:24; 1 Korintianina 15:52), dia azo inoana 2019 dia 
ela loatra. 

7. Misy vondrona mampianatra dratsy fandikana ny 1335, 1290, ary 1260 
andro ao amin'ny Daniela 12, na manana olana hafa amin'ny faritra izay 
(Làlam-by tohan indrindra vondrona) fa izy ireo dia tsy hahatakatra ny 
Fahoriana Lehibe, rehefa hanomboka. 

8. Indrindra vondrona Laodikia tsy hahatakatra Habakoka 2: 2-8, ary tsy 
araka ny tokony ho mahazo fa nampitandrina an-Etazonia sy 
Angletera.Vondrona iray no nampianatra izany, fa efa nanohana eny, noho 
ny zavatra toa politika anatiny ary iray amin'ireo mpitarika ny 
fiakaran'ny. Rising 'ny baomba' ny USA trosa dia zavatra izay tokony 
nanamarika sy ny Habakoka 2: 2-8 dia manondro ny fandrahonana ara-
baiboly fa mametraka izany.Dia tokony hotorina sy amin'ny CCOG isika no 
manao izany. Maro no tsy tonga saina fa ny Habakoka 2: 6 dia mifandraika 
amin'ny fanombohan'ny fahoriana lehibe, ary ny iray amin'ireo antony ny 
fanafihana ny manan-trosa amin'ny foko taranak'i Josefa. 

9. ankamaroan'ny Laodikia vondrona isan-karazany no 'Elia 
fitokoana.' Noho izany, dia tsy ho afaka ny hamantatra ny farany Elia. Misy 
mihevitra fa tsy maintsy ho Herbert Armstrong, na dia teo aza ny zava-misy 
fa efa maty nanomboka tamin'ny 16 Janoary, 1986 sy ny fahafatesana 
mahafeno fepetra izy araka ny soratra momba ny farany 
Elia (misterin'ny vanim-potoana. 1985, p. 349). Misy mihevitra fa tsy misy 
na Elia ho avy na fa ny fiangonana fa tsy olona iray, izay mifanipaka amin'ny 
fampianaran'i Jesosy momba ao amin'ny Marka 9: 12-13. 

10. Maro ny vondrona Laodikia no tsy mahatakatra ny samy hafa ny 
fanenjehana (sy ny zavatra hafa) mba ho tonga ao amin'ny Daniela 7:25, 11: 
30-39, Matio 24: 9- 22, sy ny Apokalypsy 12: 14-17. Rehefa naminany 
fanenjehana voalohany mamely ny mponin'i Philadelphie voalohany 
indrindra, (fa tsy izy), Laodikia dia tsy hahita izany fanenjehana ho porofo fa 
ny Fahoriana Lehibe dia momba ny hanomboka. Ny ela Radio Fiangonan'i 
Andriamanitra (jereo ny Mitandrema amin'ny rahalahy sandoka! Vaovao 
Mahafaly, Janoary 1960) Nampihatra ny fanenjehana manokana ny soratra 
masina ao amin'ny Daniela 11: 32-35 hatramin'ny farany ny fotoana 
Philadelphian fiangonana toy ny manao ny amin'izao fotoana izao CCOG.  



11. Maro ny vondrona Laodikia tsy mampianatra fa misy toerana ny 
fiarovana ara-batana mba handositra ho any (na dia eo aza ny zavatra 
Apokalypsy 12: 14-16 dia mampianatra). Noho izany, izay mitana izany 
fomba fijery tsy ho nanongilana ny handositra manoloana ny iray fotsiny 
mialoha ny fanombohan'ny fahoriana lehibe. 

12. ankamaroan'ny 'mahaleo tena' Laodikia dia tsy mino fa mila 
'hanangona' mialoha ny fotoana mba nandositra na dia eo aza ny zavatra 
Zefania 2: 1-3 dia mampianatra. Noho izany, dia tsy azo inoana dia ho 
nanongilana ny mandositra miaraka rehefa vondrona izy ireo tsy anisan'ny 
fotsiny no mialoha ny fanombohan'ny ny Fahoriana Lehibe (jereo 
Apokalypsy 12: 14-17). 

13. Raha kely indrindra dia iray Laodikia Diso hevitra ilay vehivavy vondrona 
mino fa ny fahavetavetan'ny fandravana an'i Daniela 11:31 mitranga rehefa 
avy ny mpanjakan'ny avaratra Manafika hatrany mpanjakan'ny atsimo ao 
amin'ny Daniela 11:40. Satria izany dia tsy hitranga izany, ireo izay 
mihazona ny amin'io toerana dia tsy hahatakatra raha ny Fahoriana Lehibe 
dia hanomboka (jereo ny Matio 24: 15,21). 

14. Maro ny vondrona Laodikia mampianatra fa ny lehilahy ny ota, izay 
mipetraka ao amin'ny tempoly 'Andriamanitra (2 Tesalonianina 2: 3-4) dia 
ny Antikristy / mpaminany sandoka, fa tsy ny biby ny Ranomasina. Na izany 
aza, ny amin'izao biby ny Ranomasina, ny farany mpanjakan'ny avaratra 
(Daniela 11: 35-36). Noho izany, rehefa mitranga izany, ireo izay mihazona 
ny ratsy toerana dia tsy hahatakatra ny faminaniana ny vokany. Ny iza ilay 
"zanaky ny fahaverezana" dia zava-dehibe ny mahatakatra amin'ny fotoana 
farany. 

15. vitsivitsy vondrona Laodikia mampianatra fa ny Jiosy tempoly tao 
Jerosalema dia haorina eo anatrehan'i Jesosy miverina. Raha izany no 
lavitra azo atao izany tsy ilaina (ny "tempolin'Andriamanitra" ao amin'ny 
Testamenta Vaovao dia mifandray amin'ny Kristianina, fa tsy ankehitriny 
Jiosy, toerana). Satria izany dia tsy ho tanteraka toy ny vitsivitsy indraindray 
mampianatra, ireo izay mihazona ny amin'io toerana dia tsy hahatakatra ny 
Fahoriana Lehibe, rehefa hanomboka. 

16. Raha kely indrindra dia vondrona iray Laodikia dia mampianatra fa ny 
mpanjaka folo ao amin'ny Apokalypsy 17:12 dia ho amin'ny anjara-



raharahany ny folo faritra manerana izao tontolo izao araka ny mifanohitra 
amin'ny maha-tena hery Eoropeana. Nanizingizina amin 'izany dia midika 
izany fa afaka toy izany ny vondrona tsy mety hahatakatra raha ny 
Fahoriana Lehibe dia hanomboka. 

17. Raha kely indrindra dia vondrona iray Laodikia dia mampianatra fa ny 
bibidia ao amin'ny Apokalypsy 13: 1-10 Tsy Eoropeana. Koa satria ny bibi 
fahefana hitsangana any Eoropa (jereo ny Daniela 9: 26-27), ireo izay tsy 
mahatakatra izany dia tsy tonga saina, raha ny Fahoriana Lehibe dia momba 
ny hanomboka. 

18. Raha kely indrindra dia iray na roa ao amin'ny vondrona lehibe kokoa 
Laodikia mampianatra fa ny andininy voalohany ao amin'ny Daniela 11 
dingana mikasika ny fanombohan'ny ny Fahoriana Lehibe dia Daniela 
11:40. Tsy tokony hampianatra fa manomboka amin'ny Daniela 11:39, izay 
fotoana fohy taorian'ny Daniela 11:31, izay ihany koa mifanaraka amin'ny 
fanombohan'ny ny andro fahoriana ho an'i Jakoba izany (Jeremia 30: 7).Ireo 
izay mihazona ny Daniela 11:40 toerana dia tsy hahatakatra ny Fahoriana 
Lehibe, rehefa hanomboka. 

Ary misy maro. Na izany aza, izany ihany no maka ny fahazoan-kevitra ny iray na 
mihoatra ny ambony hevitra mba tsy tonga saina raha ny Fahoriana Lehibe 
hanomboka. Fanohizana ihany ny Fiangonan'Andriamanitra no "mizara tsara ny 
teny fahamarinana" (2 Timoty 2:15) rehetra izany raharaha izany.  

Ny mampalahelo zava-misy dia maro ireo Fiangonan'Andriamanitra vondrona, 
satria izy ireo tsy tena Philadelphian (na dia eo aza na inona na inona milaza mba 
hanao), dia tsy hahatakatra ny faminaniana filaharana sy ny tsipiriany ao amin'ny 
Daniela 11 na ny fomba afatory amin'ny zavatra nampianarin'i Jesosy ao amin'ny 
toerana toy ny Matthew 24. Noho izany sy ny faminaniana hafa tsy 
fifankahazoana, ireo tarika dia tsy tsapantsika rehefa tokony handositra izy ireo 
isaky ny toromarik'i Jesosy ao amin'ny Matio 24: 15-20, ary noho izany dia tsy 
handeha ho voaro amin'ny fahoriana lehibe ho avy (Matio 24: 21-22 ). 

Fandrao izany feo zava-poana sy ny mpirehareha momba antsika, dia aoka aho 
milaza fa ny fahari-fotoana avo lenta Fiangonan'Andriamanitra mpitarika ao 
amin'ny vondrona hafa no manokana nilaza tamiko (Bob Thiel) amin'ny tsirairay 
ireo hevitra ireo fa ny zavatra ao amin'ny Mitohy Fiangonana 'Andriamanitra 
mampianatra amin'ny ireo hevitra ireo, anisan'izany ireo izay tsy mitovy na dia 



avy amin'izay ny tarika mampianatra, dia marina. Fa ny 'fandaminana' (fa tsy tena 
ara-baiboly) antony, ny vondrona tsy mampianatra azy ireo ampahibemaso. 

Nampitandrina i Jesosy "hisy fahoriana lehibe, toy izay tsy mbola nisy hatramin'ny 
niandohan'izao tontolo izao ka mandraka izao fotoana, sady tsy ho mandrakizay" 
(Matio 24:21). Ary Nampanantena i Jesosy ny Kristianina Philadelphian fiarovana 
avy izany (Apokalypsy 3: 7-10). Ny Kristianina hafa fa tsy nandray izany teny 
fikasana izany. 

Ireo izay miantehitra loatra amin'ny asa fanompoana nanaiky lembenana (Ezekiela 
34: 7-10) mba hampianatra azy ireo faminaniana izay tsy tena mifanaraka amin'ny 
soratra masina dia mila mahatsapa fa araka ny tenin'i Jesosy ao amin'ny toko 
faha-2 & 3 ao amin'ny Apokalypsy, ary 21 ao amin'ny Lioka, somary vitsy ihany no 
ho voaro ny Kristianina ho voavonjy amin'ny andro fizahan-toetra izay ho tonga 
amin 'izao tontolo izao (jereo Apokalypsy 12: 14-17). Ireo izay tsy mihaino ny tena 
mahatoky amin'ny fanompoana koa hizara ny hanjo (jereo Efesiana 4: 11-16). 

Mitohy isika ao amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra marina; 

"Manana atao mafy orina kokoa ny teny faminaniana; koa raha mandinika 
mba manao soa fa tandremo, toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana 
maizimaizina izany, mandra-pahazavan'ny andro, ary ny andro kintana 
hitsangana ao am-ponareo "(2 Petera 1:19, DIEM). 

Tokony koa ho nanamafy fa ny Mampitandrina koa izy hoe tsy miankina, izay 
mihevitra fa tsy tokony ho ao anatin'ny andro farany Philadelphian sisa ny 
Fiangonana 'Andriamanitra koa dia tsy ho voaaro (jereo Zefania 2: 1-3). Ny 
Testamenta Vaovao dia tena mazava tsara fa ny Kristianina dia tokony ho 
anisan'ny fiangonana (Efesiana 4: 11-16; jereo ny 1 Korintiana 4:17, 10: 32-33) -
especially rehefa mahazo akaiky kokoa ny farany (Hebreo 10:24 -25, jereo Zefania 
2: 1-3). 

Raha tsy ny Laodikia vondrona sy / na ny olona mibebaka i Jesosy nampirisika azy 
ireo ao amin'ny Apokalypsy 3:19, dia tsy mety mahalala raha ny Fahoriana Lehibe 
dia hanomboka (Matio 24:21) na mahalala ny handositra izany talohan'ny 
fiandohan'ny (Matio 24:15 -20). 

Làlam-by tohan vondrona izay miantehitra amin'ny fomban-drazana diso toerana 
(na vao haingana ho miakatra) etsy ambony ny Baiboly ho an'ny lafiny maro ny 



mpaminany heviny ka handeha hianatra tara loatra fa tsy manana ny "azo antoka 
ny teny faminaniana" (2 Petera 1:19, DIEM) . 

Hoy i Jesosy tamin'ireo Laodikianina fa nila niova izy ireo tany amin'ny toerana 
maro (Apokalypsy 3: 17-19), fa nampianatra koa izy fa satria izy ireo dia tsy 
mihevitra izy ireo nila, fa izy ireo dia hijaly noho izay (Apokalypsy 3: 14-16) . 

Misy ihany koa paminaniana kokoa sy ny fahasamihafana izay Làlam-by tohan 
vondrona hafa avy ao amin'ny Baiboly dia manana izay boky kely ity tsy lasa 
any. Ny zava-misy dia ny hoe raha tsy misy ny tsara fanamafisana ny farany 
dingana ny asa, mihazona ny Baiboly in ampy manaja, manao Philadelphian 
fitiavana, tena mampianatra rehetra nampianarin'i Jesosy, ary ny tsy miraharaha 
ny iray voahosotra ho roa-ampahany amin 'ny Fanahy Masina (mampahatsiahy ny 
Elisa, 2 Mpanjaka 2: 9-13) tahaka ny CCOG mpitarika ny olona ambony teo, ny 
Làlam-by tohan vondrona izay tsy miraharaha fampitandremana faminaniana dia 
manao izany ny loza. 

Misy fihenam-bidy ny maha zava-dehibe ny faminaniana, dia jereo ny zavatra ny 
Apôstôly Paoly dia nampianatra hoe: 

Ary manao izany, satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora 
tokony hifohazanareo amin'ny fahatoriana; fa ankehitriny ny famonjena 
antsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. 12 ny alina, ka 
efa lasan-davitra, ny andro antomotra. Koa aoka hariantsika ny asan'ny 
maizina, ary aoka isika hitafy ny fiadian'ny mazava. 13 Aoka isika hitondra 
tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny korana anaranam-po sy ny 
fahamamoana, tsy amin'ny fahavetavetana sy fitsiriritana, fa tsy amin'ny 
fifandirana sy ny fialonana. 14 fa hitafy ny Tompo Jesoa Kristy, ary aza miahy 
ny amin'ny nofo, mba hahatanteraka ny filany. (Romana 13: 11-14) 

Moa ve isika tsy be akaiky kokoa ny farany izao noho ny tamin'ny andro 
nanoratan'i Paoly izany? Koa i Paoly dia nampianatra fa ny tena Kristianina dia tsy 
mba ho tahaka ny olon-kafa izay tsy mahalala eo ho eo i Jesosy dia hiverina (1 
Tesalonianina 5: 4). 

Hoy ny Apôstôly Petera: 

Noho izany, satria ireo zavatra rehetra ireo dia ho levona, manao ahoana ny 
olona tokony ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-12 hitady sy 
manafaingana ny fiavian 'ny andro' Andriamanitra, noho ny izay ny lanitra 



dia ho levona, satria tamin'ny afo, ary ny singa dia hiempo amin'ny 
hafanana kafanam-po? 13 Kanefa isika, araka ny teny fikasany, dia 
manantena lanitra vaovao sy tany vaovao, izay itoeran'ny fahamarinana.  (2 
Petera 3: 11-13) 

Araka ny tokony mandinika ny faminaniana fisehoan-javatra tsy manampy olona 
mba ho vonona ho i Jesoa (Lioka 21:36;), fa koa natao mba ho hisainana 
fanatanjahan-tena mba hahazo ny Kristianina mba handinika ny fiainany ampy 
mba hiova araka izay tokony (jereo Romana 13 : 11-14; 2 Petera 3: 10-13).Tokony 
tsy ho toy ny zava-mitranga eran mijery araka ny tokony ho hazavaina amin'ny 
fahazavan'ny faminanian'ny Baiboly? 

Ny isan-karazany vondrona Laodikia tsy araka ny tokony ho mahatakatra ny 
fotoana farany faminaniana, ary izay mandray anjara ny mpikambana ao TSY 
mandositra rehefa tokony (jereo ny Matio 24: 15-21; Apokalypsy 12: 14-17). 

Any Laodikia: Efa diso hevitra momba ny fahoriana lehibe, dia tsy nampanantena 
fiarovana azy, ka ho (miaraka amin'ireo an'i Sardisy, ary toa ny sasany Tyatira 
isaky ny Apokalypsy 2:22) tsy maintsy miditra ao amin'ny Fahoriana Lehibe sy ho 
iharan'ny fahafatesana sy fanenjehana (Daniela 7: 25b; Apokalypsy 12:17).  

Aza manaiky ho voafitaka ianareo 'ireo izay tsy tena mahalala ny fotoana manan-
danja farany-faminaniana ara-baiboly. 

Raha maro no toa mino fa ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra dia tahaka ny 
maro ny nilaza Làlam-by tohan vondrona, ny faminaniana zava-misy dia hoe tsy 
manan-tsahala isika. Isika no handova ny Philadelphia lamba (Apokalypsy 3: 7-13; 
2 Mpanjaka 2:13) ary tena mijoro ho an'ny fahamarinana (1 Timoty 3:15). Izahay 
mitarika ny dingana farany ny asa (izay tsy maintsy atao amin'ny fahamarinana 
isan-Salamo 33: 4) raha miasa manoloana ny fahatanterahan'ny Matio 24:14.  

5. Famintinana ny Porofo, Fantatrao, sy ny famantarana ny 
Famantarana ny Marina Fiangonana 

Ary koa, eto ny lisitry 18 porofo, famantarana, ary ny fanazavana izay mampiseho 
fa ny tena Kristianina dia tsy maintsy ho ny fiangonana Fiangonana marina 
'Andriamanitra. 



1. Mametraka ny tenin'Andriamanitra mihoatra noho ny fomban-drazana 
ny olona ary noho izany dia tsy nanampy foto-pampianarana izay 
mifanohitra amin'ny Baiboly (jereo Matio 15: 3-9). 

2. Mampiasa ny Baiboly anarana hoe "Fiangonan 'Andriamanitra" (oh: 
Asan'ny Apostoly 20:28). 

3. miady mafy hiaro ny finoana tany am-boalohany (Joda 3), na dia eo 
ambany fandrahonana ny fanenjehana (oh: Asan'ny Apostoly 5: 27-32). 

4. soritra ny tantara ara-baiboly mandritra ny fotopampianarana (jereo 1 
Jaona 2: 6). 

5. b.Mitahiry Paska tamin'ny faha-14 Nisana (Levitikosy 23: 5; Matio 26:18). 

6. Efa fantatra izay boky anisan'ny Baiboly hatramin'ny andron'ireo ny 
Apôstôly Jaona cf. 2 Timoty 3: 16-17; Apokalypsy 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. Mampianatra ny marina momba ny Andriamanitra (Romana 1:20; 
Kolosianina 2: 9). 

8. Mampianatra ary mitandrina ny lalàn 'Andriamanitra feno fitiavana (1 
Jaona 2: 4). 

9. manohitra ny fandraisana anjara amin'ny ady ara-nofo eto amin'ity 
tontolo ity (Jaona 18:36; Lioka 3:14). 

10. no ny enjehina, nefa tsy ny mpanenjika (Jaona 15: 20-21). 

11. Moa tsy nandray ny ivelany manginy ny fanompoan-tsampy eo amin'ny 
fitafiana na ny trano-piangonana (jereo Deoteronomia 12: 29-30). 

12. mitory ny filazantsara manontolo (Matio 24:14, 28: 19-20). 

13. Moa ve ny "ondry vitsy" (Lioka 12:32; Romana 11:15; jereo Apokalypsy 
14: 1-9). 

14. soritra ny toerana ara-batana amin'ny alalan'ny fitarihana maro tanàna 
(Hebreo 13:14) sy ny fiangonana fito ao amin'ny Apokalypsy 2 & 3.  

15. Manana ny famantarana ny ara-baiboly Sabata (Eksodosy 31:13, Hebreo 
4: 9). 



16. Mahafantatra Tsara ny drafitry ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy 
Kristy tsary ny alalan 'ny Andro Masina (1 Korintianina 5: 7-8; Jakoba 1:18) 

17. Mampianatra manohitra ny fanamarinana ny mpanompo sampy fety (1 
Korintianina 10: 20-22). 

18. Tsy mampifanaraka amin'ny farany-ny ekiomenisma Babylona 
(Apokalypsy 13: 4-10; 18: 4). 

Ihany ny Fiangonan'i vondrona Andriamanitra dia afaka mihaona ireo fepetra 
rehetra. Ny tena Kristianina dia mino ny Baiboly ny Fiangonana, dia mino 
an'Andriamanitra, mahatakatra ny toetra sy ny drafitra, ary manao ny 
asan'Andriamanitra. Zavatra tsy tena azo lazaina ho ny grika sy romanina 
fiangonana sy eny-sampany. 

Izay fiangonana 'Andriamanitra? 

Ny Fiangonana 'Andriamanitra, misy olombelona eo ambany fahefan'ny tena' i 
Jesoa Kristy, dia tsy tonga lafatra. Nisy olana ao amin'ny Testamenta Vaovao 
fiangonana (jereo koa ny toko faha-3) ary koa ny rehetra eras Fiangonana 
'Andriamanitra (Apokalypsy 2-3). 

Soratra Masina dia mazava tsara fa hisy samihafa ato amin'ny Fiangonana 
'Andriamanitra sy ny tsy Fiangonan'Andriamanitra vondrona manaiky an'i Kristy 
amin'ny andro farany. 

Araka an'i Jesosy, amin'ny andro farany dia hisy Fiangonana Andriamanitra, Izay 
mampiseho samy hafa toetra. Jesosy dia manana tsikera sy fanamelohana ho 
an'ireo izay Thyatiran (Apokalypsy 2: 18-29), Sardisian (Apokalypsy 3: 1-6), ary koa 
ny isan-karazany Laodikia (Apokalypsy 3: 14-22).Noho izany, vondrona ao amin'ny 
sokajy ireo dia toa tsy ho nety tsara ho an'izay tena te ho anisan'ny fiangonana 
kristianina mahatoky indrindra. 

Ao ny andro farany, ny hany Fiangonana 'Andriamanitra mampiseho fa i Jesosy 
ary tsy manameloka ny iray amin'ny "kely hery," ny Fiangonana tany Filadelfia 
(Apokalypsy 3: 7-13). Ireo no ireo izay tsy mba tafintohina noho ny hafa fa tsy 
hamela ny vidin'izany ratram-po azy ireo ny satro-boninahitra (Apokalypsy 3:11), 
fa kosa izy ireo hanohana ny asan'Andriamanitra. 

Noho izany, ireo izay te ho anisan'ny mahatoky indrindra sisa Philadelphia dia te-
ho amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra vondrona:  



1. Nanao fitoriana ny filazantsaran'ny fanjakana ho vavolombelona ny tampony 
laharam-pahamehana (Matio 24:14, 28: 19-20). 

2. Manohana mahantra rahalahy (Galatiana 2:10), anisan'izany ny vehivavy maty 
vady sy ny kamboty (Jakoba 1:27), indrindra ao amin'ny toerana tahaka an'i Afrika 
sy Azia. 

3. Tena manao fitantanana ara-baiboly (1 Korintianina 12:28), anisan'izany ny 
Matio 18: 15-17. 

4. Moa ny fanambarana, fotopampianarana, mpaminany, ary be fitiavana i Jesoa 
niresaka momba ny voankazo (Jaona 7: 16-20; 13:35; Lioka 4:18; 14:13; Matio 
24:14, 28: 19-20; Apokalypsy 3 : 7-13). 

5. Mampitandrina ireo izay mihevitra fa izy ireo ao amin'ny Fiangonana mba tsy 
tafintohina (1 Timoty 4: 1). 

6. Manana fanomezam-pahasoavana ara-panahy, anisan'izany ny mandray nofy, 
amin'ny andro farany (Asan'ny Apostoly 2: 17-18). 

7. Mahafantatra Tsara ny ara-tantara sy ny anjara asa amin'izao fotoana izao ny 
fiangonana ao amin'ny Apokalypsy 2 & 3. 

8. Hoy i faminaniana ara-Baiboly ary mahatakatra tsara ampy (oh Daniela 11: 29-
45; Matio 24) hahafantatra rehefa mba handositra (Matio 24: 15-20; Apokalypsy 
3:10, 12: 14-16) mialoha ny Fahoriana Lehibe (Matio 24:21). 

Ny vondrona iray izay tsara indrindra maneho ny sisa amin'ny Filadelfia ampahany 
amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra (Apokalypsy 3: 7-13) eo amin'ny 21 St taonjato 
dia ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra. 

Ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra no hany fiangonana voarindra isika fa 
mahafantatra ny fomba ofisialy manao izay rehetra voalaza etsy ambony.Ny 
antony mandresy lahatra mba te ho anisan'ny antsika dia tsy hoe lavorary isika, fa 
isika no mampianatra araka ny Baiboly sy ny zavatra inoana sy fanaon'ny 
Kristianina voalohany. 

Ny ankamaroan'ny fiangonana dia manana ny fahamarinana ny sasany, nefa tsy 
nisy toa hafa ho "andry sy fiorenan'ny fahamarinana" (1 Timoty 3:15).  I Satana, 
ilay andriamanitr'ity tontolo izao (2 Korintiana 4: 4), toa, tsy mba tahaka ny 
devoly, fa ho toy ny anjelin'ny mazava ny maro (2 Korintiana 11: 13-14). Hoy i 



Jesosy maro no ho avy amin'ny anarany, nanambara fa Izy no Kristy - kanefa, 
kanefa tsy tonga saina izany, mamitaka izao tontolo izao (Matio 24: 4-5). 

Noho izany, ankehitriny, fa ianao mahalala ny porofo, fanazavana, sy ny 
famantarana, ianao no mba ho tahaka ny Bereans fahiny sy izay "nandray ny teny 
tamin'ny zotom, ireo ka nandinika ny Soratra Masina isan'andro mba hahitana 
raha izany tokoa no izy. Koa maro tamin'ireo no nino "(Asa 17: 11-12)? 

Mariho izay lazain'ny Baiboly: 

... Ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena, izay mahavonjy ny 
fanahinareo. 

Fa aoka ho mpankatò ny teny, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka 
ny tenanareo. 23 Fa raha misy mpihaino ny teny, nefa tsy mpankatò, dia toy 
ny olona mijery ny tarehiny eo amin'ny fitaratra izy; 24 fa mandinika ny 
tenany, dia lasa lasa, ary miaraka amin'izay dia hadinony ny tarehiny. 25 fa 
izay mandinika ny lalàna tanteraka ny fahafahana, ary maharitra 
amin'izany, ka tsy mpihaino manadino, fa mpanao ny asa, ity iray ity dia ho 
sambatra amin'ny zavatra ataony . (Jakoba 1: 21-25) 

No hataonao inona ara-Baiboly no tokony hanao saina sy hanohana ny Mitohy 
ho Fiangonan'Andriamanitra, na ho mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny 
tenanao? 

Moa ve ianao tsy te hanohana ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra rehefa 
foana ny hitory ny filazantsaran'ny fanjakana amin'izao tontolo izao ho 
vavolombelona (Matio 24:14) ary koa ny hampianatra rehetra nandidian'i Jesosy 
(Matio 28: 19-20)? 

Moa ve ianao vonona ny ho tena anisan'ny fiangonana ny tena Kristianina?  

 
 

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 US. 

 

Manana mpanohana manerana izao tontolo izao, sy amin'ny mponina rehetra kontinanta 

(kontinanta rehetra, afa-tsy Tendrontany Atsimo). 

 

Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra vohikala vaovao 

 

CCOG.ORG Ny tena vohikala ho an'ny Mitohy ho Fiangonan'Andriamanitra. 

CCOG.ASIA Asian-mifantoka tranonkala, amin'ny fiteny maro any Azia. 

CCOG.IN India-mifantoka tranonkala, niaraka tamin'ny fiteny Indiana. 

CCOG.EU Eoropa-mifantoka tranonkala, amin'ny fiteny eoropeanina maro. 

CCOG.NZ Website lasibatra nankany Nouvelle-Zélande. 

CCOGCANADA.CA Website lasibatra nankany Kanada. 

CDLIDD.ES Izany dia tanteraka teny espaniola tranonkala. 

PNIND.PH Filipina-mifantoka tranonkala, ny sasany Tagalog. 

 

fampielezam-peo & YouTube Video fantsona 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible News Faminaniana onjam-peo an-tserasera. 

Bible News Prophecy fantsona. YouTube sermonettes. 

CCOGAfrica fantsona. YouTube Video hafatra avy any Afrika. 

CDLIDDsermones fantsona. YouTube toriteny tamin'ny teny espaniola. 



ContinuingCOG fantsona. YouTube Video toriteniny. 

 

vaovao sy ny tantara vohikala 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM ny tantaran'ny Fiangonana tranonkala. 

COGWRITER.COM vaovao, ny tantara, ary ny faminaniana tranonkala. 

 

Misy Romana Katolika, Eastern Ortodoksa, ny Protestanta, Môrmôna, ny 
Vavolombelon'i Jehovah, ny Kristianina Fiangonan'Andriamanitra, sy ny hafa, izay 
mino fa izy ireo, na fara faharatsiny, ampahany, ny tena fiangonana kristianina. 
 
Misy an'arivony ny vondrona sy ny Fellowships izay milaza ny sasany fifandraisana 
amin'ny Kristianina. Tamin'ny taonjato faha-21, izay vondrona no tena mahatoky? 
 
Ny Baiboly, miaraka amin'ny sasany momba ny tantaran'ny Fiangonana sy ny 
Fiangonana voankazo (Matio 7: 16-20) misy porofo, fanazavana, sy ny 
famantarana mba hanampy hamaliana izany. Ity boky soratra masina ny rohy 
amin'ny zava-misy ny tantara mba hanomezana fanazavana momba izany. 
 
Ny faharoa sy ny fahatelo toko ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy ahitana hafatra 
avy amin'i Jesosy Kristy ho an'ny fiangonana fito. Maro no mino fa ireny 
fiangonana ireny dia maneho ny fiangonana nandritra ny vanim-potoan'ny 
fiangonana iray manontolo (hatramin'ny andro Pentekosta ao amin'ny Asa 2 ka 
hatramin'ny fiverenan'i 'i Jesoa Kristy). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sisa tavela amin 'Fahiny Philadelphia 

 

Tamin'ny taonjato faha-21, ny tena mahatoky araka ny tenin'i Jesosy ho ny sisa 

amin'ny Filadelfia ampahany amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra (Apokalypsy 3: 

7-13). 

 

Iza no maneho ny tena mahatoky sisa amin'ny Filadelfia anjara ny tena fiangonana 

kristianina? 

 

Raha toa ianao ka vonona ny ho tahaka ny Bereans fahiny (Asan'ny Apostoly 17: 

10-12), dia afaka mahita avy raha manana Andriamanitra-ara-tsindrimandry ny 

fitiavana ny fahamarinana sy ny tena mino ny Baiboly. Raha toa ianao ka vonona 

ny ho mpankatò, ary tsy ho mpihaino ny teny, dia angamba mety ho voatahy 

ampahany amin'ny Philadelphia mahatoky (Jakoba 1: 22-25; Apokalypsy 3: 7-13). 


