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• Tanim-boa/oboka (lao 15): Ny tian'ity heviteny an-tsa
ity hamafisina dia ny ilàn'ny mpino firaisana amin'i .
hahazoany sakafo hivelomany ka hitomboany.

Izay mpikambana ao amin'ny Fiangonana dia napetraka
an-tany hamita iraka. Ny entin'i )esosy ilazàna io irakaio
ny teny hoe 'fanasina' sy 'fahazavana' (Mat 5.13-16).]
ny iarovan'ny sira tsy ahasimba ny sakafo, no iantsoana
mpino hisakana ny fahalovana ara-panahy amin'izao ton
izao. Toy ny ilàntsika fahazavana ahitantsika ny làlantsika
iantsoana ny mpino hanoro ny olona rehetra lIay Fah
(lao 1.9) izay manova fiainana, manorina fitiavana
misy fankahalana, mampihavana raha misy ady, mitan
fanantenana raha misy fahakiviana. Nantsoina hanatant
izany ny Fiangonana aty amin'ny faritr'i Afrika, sy eran-~
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INONA NY FIANGONANA ?
Ny firaisana no hery, izany no fomba fijery izao tontolo izao
aty amin'ny faritr'i Afrika. Arakaraka ny halehiben'ilay firaisana
no mahatsara zavatra. Tsy ny ankohonana sy ny fianakaviana
tsirairay (indrindra raha misy vady marc toy izay mbola hita
ankehitriny) ihany no nampiharana izany fa ny sokajin'olona
sy ny foko niaviana koa. Ny vondrom-pianakaviana iray
dia mitady ilay olona niandohany (ohatra ny razana) ka
mivondrona ao amin'ny fomba fivavahana sy fomba fanao
mampiavaka azy. Toa izany koa ny Fiangonana.

Raha ny teny anglisy no jerena, ny teny hoe «church»
(iantsoana ny Fiangonana) dia avy amin'ny teny alemana
kirche sy ny teny ekôse hoe kirk, kanefa mbola tranainy noho
izany ny fototr'io teny io, avy amin'ny teny aramaika kenishta
sy ny teny grika kutiakon, izay samy midika hoe «an'ny
Tempo». Noho izany dia «Iokon'i [esosy» ny Fiangonana -
nantsoina avy amin'ny foko sy ny firenena rehetra kanefa tsy
miala amin'ireo vondrom-pianakaviana sy firenena ireo akory.
Kanefa indraindray izy dia antsoina haneho ny fombany sy
ny finoany izay ambony noho ny an'ny foko misy azy et y
an-tany.

Ao amin'ny T.T., ny teny iantsoana io vondrona io dia
qaha/ (na «clona nantsoin'i [ehovah») izay nadika tamin'ny
teny grika hoe ekk/esia (<<ireonantsoina hiala amin'ny ... ») ary
ampiasaina ao amin T.V. ilazàna ny Fiangonana. Andriamanitra
no mpiantso, ny fampiraisana dia ny finoana an'i )esosy Kristy,
ary ny lalampanorenana mitantana dia ny Baiboly izay vakiana
sy ankatoavina eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina. Ny
mpikambana dia antsoina hoe mpino an'i Kristy.

Sady vondrona (organisme) iray no fikambanana
ny Fiangonana. Vondrona sa tria miray eo amin'ny
fanatanterahana ny asa manodidina ny famonjen'i Kristy,
ary mitoetra ao aminy ny Fanahy Masina, na aiza na aiza
no toerana ipetrahan'ny mpikambana ao aminy. Antsoina
hoe fikambanana izy satria misy tanjona sy foto-pinoana
iraisana, ary manaiky ny fisian'ny tompon'andraikitra sy
mpitarika voatondro. Manan-danja kokoa ny maha vondrona
azy noho ny maha fikambanana azy. Kanefa ilaina ny lafiny
maha fikambanana raha tiana hanatanteraka ny Iraka Lehibe
ampanaovina azy ny Fiangonana. Ifotorana kosa anefa ny
lafiny maha vondrom-panahy azy rehefa niteny )esosy manao
hoe, 'haoriko ny Fiangonako; ary ny vavahadin'ny fiainan-tsi-
hita tsy haharesy azy' (Mat 16.18).

Ireto ny heviteny an-tsary ilazana ny Fiangonana:

• Ny tenan'i Kristy: )esosy no Lohany (ny Filoha faratam
izay manome aina ny Fiangonana -amin'ny ma
vondrona azy (Efe 1.22-23 sy Koi 1.18; 2.19).

• Tempo/y, trano, tranon'Andriamanitra. Ny tiana hamafi~n'i
heviteny an-tsary io dia ny firaisan'ny Fiangonana, sa.
amin'ny fanorenan-trano iray, dia samy manana nyan'
asany ny fitaovam-panorenana tsirairay. Manamafy ih
koa io heviteny an-tsary io fa mana-tompo ny Fiango
An' Andriamanitra ny Fiangonana, fa tsy an'ny 010

)esosy no fototra (1 Kor 3.9-17) sy vato fehizoro-
ny vato mitondra ny fanorenana ny trano manont
(Ete 2.20, 21). Ny mpaminany sy ny apostoly koa
lazaina fa fototra iorenan'ny Fiangonana satria izy ireny
mpitarika voalohany sy olona nampiasain'Andriaman'
hampita ny foto-pinoana sy ny fivavahana (jer. 1 Tim3.1
1 Pet 2.4-8).

• Vadin'i Kristy (Ete 5.31,32; Apo 19.7; 21.19): Mana
firaisana amin'ny Kristy ny mpino, manomboka amin'
fotoana maha mpino azy -ny fiovam-po, ka mand
pahatongan'ny fampakaram-padin'ny Zanak'ondryi
aseho ao amin'ny Apokalypsy 19.5-9.

• Andian'ondry (laona 10.16, 27). Avy amin'ny alalan'
mpanompony (ny apostoly tee am-piandohana, fa
mpitandrina sy ny pastora kosa ankehitriny), )esosy
manangona ny «ondry» rehetra, manoro azy ny lai
kizorana, ary miahy izay ilain'ny tsirairay.


