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NY KRISTIANA SY NY TONTOlO IAINANA
Na dia tsy mampiasa ny teny hoe 'tontolo iainana' aza ny
Baiboly, dia manan-ko lazaina betsaka momba ny voaary.
Lazainy amintsika fa Andriamanitra no nanao izao zavatra
rehetra àry izao (Gen 1) ary nataony ho Azy tenany izany (Koi
1.16). Faly amin'ny hatsaran'asany Izy toy ny mpanakanto
mifaly rehefa vita ny sanganasany(Gen 1.31; Sail 04.31; Mat
6.28-30).

Midera ny Nahary azy koa ny voaary (Sai 148; Apo
5.13-14) ary mampiseho ny voninahiny amin'ny olona avy
amin'ny kolontsaina sy fiteny rehetra (Sai 19.1-4). Mitory
ny voninahiny sy ny heriny ny habakabaka midadasika sy ny
lamina manjaka ao (Isa 40.25-26). Toy izany koa ny firafitry
ny ataorna, sy an'ny zava-manan'aina bitika indrindra. Ny
voninahitr'Andriamanitra dia asehon'ny fitiavany sy ny
fikolokoloany ny zavatra noariany (Sai 104; Mat 6.26).

Mifanojo amin'izay ilaintsika olombelona ny zavatra
noforonin' Andriamanitra. Ka anatin'izany izay ilaintsika
andavan'andro: sakafo, fonenana, fanafody, fitafy (Gen 1.29-
39; 3.7, 21), sy izay ilaintsika ho fahafinaretan'ny maso ary
ho fandranitana ny saintsika (Gen 2.19). Mahasafononoka
ny faniriantsika te hahalala zavatra ny fandinihana ny
zavaboaarin'Andriamanitra, ary manome vahaolana amin'ny
zava-manahirana hita amin'ny fiainana toy ny hanoanana
sy ny aretina. Tsy nitsahatra nandinika ny zavaboaary
i Solomona, ilay olon-kendry indrindra tety an-tany (1
Mpan 4.29-33; Oha 6.6-8).

Mavesa-danja amin'Andriamanitra ny zavaboaary.
Mitsimbina ny biby Izy rehefa mandefa safodrano, ary
nanao fanekena, tsy tamin'i Noah ihany fa tamin'ny 'zava-
manan'aina rehetra' (Gen 9.8-17). Tsy natao ho an'ny
olombelona ihany fa ho an'ny zavaboaary manontolo ny
fanavotana farany andrasantsika (Rom 8.18). Mila fanavotana
ny zavaboaary noho izy nosimban'ny heloky ny olombelona
koa (Gen 3.7).

Nandidy ny olombelona Andriamanitra mba hikarakara
sy hiaro ny zavaboaary sarobidiny (Gen 1.28; 2.15). Noho
izany, tsy azon'ny mpino odian-tsy hita ny manjo ny
zavaboaary ankehitriny. Anton-javatra telo no manimba
ny zavaboaarin' Andriamanitra: mihazakazaka ny fitombo
mponina, indrindra aty amin'ny Tany Mahantra (Nitombo
avo roa heny mahery ny mponina taty amin'ny faritr'i Afrika
teo anelanelan'ny taona 1972 sy 2000); mihoapampana
ny fitrandrahana harena vokatry ny tany, indrindra any
amin'ny Tany Manankarena; ary ny fampiasàna teknolojia
mandoto. Misy fiantraikany amin'ny fiainantsika sy ny tontolo
manodidina antsika, ireny rehetra ireny ary samihafa ny
fomba isehoan'izany:

• Diso tafahoatra ny fampiasana ny tany. Noho ny
fitombon'ny mponina dia asaina be loatra ny tany. Ny
vokatr'izany any amin'ny faritra maina dia tsy lonaka
intsony ny tany ka kaon'ny riakao, hany ka mihena

ny vokatra ary mihavitsy ny biby fiompy, n
mitombo ny fahantrana. Rehefa iraofanadiso
ny tany dia mivadika ho tany hay sahalaamin'
tany amin'ny faritr'i Sahel.

• Ringana ny ala. Lany tamingana ny zavama.
biby maro noho ny fanapahana ny ala hivaro
na ahazoana tany ho volena. Tapitra koany
ny raokandro ary ny vokatra rehetra avy any
rehefa lasa ny hazo sy izay maniry rehetraao
haingam-pikoriana ny ranonorana, dia lasam' .
tondra-drano mamoa-doza.

• MaJoto ny rano. Mampihena ny anjara ranon'ny
isam-batan'olona ary mampitombo ny fandot
fisotro ny fitombon'ny isan'ny mponina. Mih
tapitrisa isan-taona ny olona matin'ny aretina
fisotroana rano tsy azo antoka, sy ny tsy faha
rano ikojàna fahadiovana. Rehefa entin'ny riaka
any amin'ny farihy sy renirano ny zezika simi
fanafody famonoam-bibikely avy amin'ny t
piompiana sy fambolena dia mety hamono ny
ny zava-miaina hafa.

• Miha vitsy ny karazan-javamananaina. Marok
ny zavamananaina noforonin' Andriamanitra. N
ny fonenan'izy ireny ny asan'ny olombelona
fitrandrahana mihoa-pampana ny harena vita na
mahatonga ny zavamaniry sy ny biby ho lanyta '
Koa dia tsy misy intsony ny zavamaniry sy bibya
miaina bitika ilaina tokoa ho amin'ny fampito
karazana ny biby sy ny vokatra na fanafody vaovao.,

• Mihavitsy ny trondro. Loharanon-tsakafo sy
piveloman'ny olona an-tapitrisa maro ny jono.
manimba ny fonenan'ny trondro ny fanjonoana
ary ny fampiasana fomba fanjono dia manakor
ny rafitra fampitomboan-taranaka ny trondro h
mihavitsy ny isany, ary dia miha-mahantra ny fian
maro.

• Fikorontanan 'ny toetrandro. Be loatra ny arintany,
ny kitay ary entona fandrehitra dorana ka man
rivotra iainana, ary mahatonga ny toetrandro hikor
Ny vokatr'izany misy toerana sasanyety amin'izaot
izao hisedra tafiodrivotra sy tondradrano bebe k
potika izay lalovany, ny faritra sasany anefa hi
haintany mahatsiravina. Ho lany tamingana ny ka
javamaniry sy biby sasany, ary hianaka izay tsyi
tazomoka sy ny aretina hafa.

• Foana ny fiarovana ny tany. Misy singa si
ampiasaintsika manimba ny sosona ôzôna eny am~
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habakabaka, izay miaro antsika amin'ny taramasoandro
manimba sasany, taratra «ultraviolet" no iantsoana aly.
Ary sa tria be kokoa ny tarapahazavana mipaka aty amin'ny
tany dia hanomboka hitombo ny olona ho voan'ny
omamiadan'ny hoditra sy zavomaso (cataracte), izay
mitarika ny olona ho jamba.

• Fondotoana vokatry ny zavatra simiko. Misy ireo raha simika
ampiasaina amin'ny famanoam-bibikely (tay ny DDT sy ny
dialdrine) sy any amin'ny indostria no misy fiantraikany
manimba misoko miadana, mahatonga homamiadana,
fahasamponana hatrany am-bohoka sy maha momba ny

. vehivavy.

Raha toa isika mankatoa an' Andriamanitra ka mitandrina
ny zavaboariny, dia tsy tokony hodiantsika tsy hita ny zava-
miseho amin'izao fotoana izao. Tokany hiasa mafy toa

ani Noa isika harnonjy ny zavarnananaina ahiand ho lany
lamingana - na avy arninny Iandotoana na àVY amiri'ny
Ianimbana ny fonenan'ny biby, na avy arnin'ny [ono mihoa-
pJmpana sy fandripahana ny biby fihaza na izay rehetra
met y hahatanga izany. Tokony ampirisihana ny kristiana
hikarakara araka ny takony ho izy ny sahany sy ny zaridairuny
ary handr ay an jar a amiri'ny asa ikambanana ho liarovana
ny tontolo iainana sy ny kijàna firaofan'ny biby. Ny Krisliana
koa dia tokony hanohana ny asa sy lalàn'ny Iirenena sy
iraisam-pirenena mifehy Ily fiarovana Ily ton tala iainana sy
ny fampiasana ny harena voajanahary. Tokony hiara-miasa
amin'ny olona toa an-dry Wangari Maalhay, ilay vehivavy
kenyana nahazo ny Prix Nobel-n'ny fandriampahalemana
noho ny asany niaro ny tontolo iainana aty amin'ny Iaritra
Afrika isika.
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