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Amin'ny resaka fivavahana, raha ny hevitry ny tena malalaka
no raisina, ny atao hoe famantarana dia tranga iray
mampiaiky vola na izay mahatonga ny olona hanaiky fa misy
andriamanitra. Mitady fatratra ny fisehoan'ny toy izany ny
aty amin'ny faritr'i Afrika. Miorina amin'izany ny finoana
nentin-drazana ary izany koa matetika no fototr'ireo hetsika
lazaina fa fivavahana kristiana aty Afrika.

Marobe ny famantarana mahagaga ao anatin'ny Baiboly.
Anisan'ny tomba nofidin'Andriamanitra mba hanambarana
ny tenany amin'ny olona mantsy izany (jer. Eks 3.1-4; Eze
1.1-28; Asa 9.1-7). Andriamanitra Tsitoha Izy ka tsy misy
zavatra tsy vitany. Kanefa na izany aza ve dia hatao fepetra
hinoantsika an' Adriamanitra ny famantarana, na hanekentsika
ny olona iray milaza tena ho iraka avy Aminy ? Moa ve eo
amin'ny fiainan'ny kristiana dia porofo tsy azo iodivirana ny
famantarana, ilazana fa mino izy ? Met y ve sa mampidi-doza
ny fitadiavana famantarana avy amin' Andriamanitra ? Ndeha
àry ho dinihina izay ambaran'ny Soratra Masina momba
izany.

Voalohany, aoka ho marihina fa tsy voatery ho avy
amin'Andriamanitra ny tranga mampiaiky volana rehetra.
Araka ny fiteny rnahazatra hoe «tsy izay rehetra mamirapiratra
akory dia volamena». Hatrany amin'ny bokin'ny Eksodosy dia
nisy olona toy ireo mpimasin'i Farao izay niezaka naka tahaka
ny fahagagàna nataon'Andriamanitra (jer. Eks 7.20-22).
Mampitandrina antsika amin'ny zavatra mampitolagaga ny
Soratra Masina. Mitombo isa tsy hay tohaina ny mpaminany
lahy sy vavy aty amin'ny firenentsika izay mihambo ho
mahavita fahagagàna. Manoloana izany dia antsoina isika
hanamarina fa matoky an'Andriamanitra sy ny teniny izy ireny
(Deo 13. 2-6). Nampitandrina antsika mantsy i Kristy fa misy
ny famantarana izay tsy manao afa-tsy ny mandiso lalana
antsika sady mangeja antsika (Mat 24.24).

Faharoa manaraka izany, izao no tokony hasongadina:
ao amin'ny Baiboly dia noho ny antony manokana no
itadiavana famantarana, ohatra, ho fanamafisana antso iray
efa nataon'Andriamanitra ho amin'ny iraka manokana. Araka
izany dia anisan'ny malaza indrindra ny famantarana ho
an'i Mosesy sy Gideona. Nahazo famantarana avy amin'ny
Tompo i Mosesy mba ho fanamarinana ny iraka nomena azy
hanafaka ny fireneny (E,ks4.1-5).

1 Gideona koa torak'izany: afaka nangataka fahagagàna
mba hahazoany antoka fa. handresy amin'ny ady hataony
amin'ny Midianita izy (Mpits 6.36-40). Tamin'ny alalan'ny
famantarana no nahazoan'ny mpianatra ny fanamarinana
ny asa nanendren'i Kristy azy: ny fitoriana ny Filazantsara
(Mar 16.20). Ary farany, ity no zava-dehibe indrindra: betsaka
ireo fahagagàna izay nanamafy ny iraka lehibe noraisin'i
lesosy, dia tsy inona fa ny hamela heloka sy hanome fiainana
(jer. Mar 2.9-12; [ao 20.30-31).

Noho izany ary, ny zava-kendren'ireny famantarana ireny
dia ny hitarika ny olona ho eo amin'Andriamanitra sy ho eo
amin'ny Teniny fa tsy ho fanomezam-boninahitra olona tsy
akory na fametrahana olona ho ambonin'ny hafa. Nandà
tsy nanaiky ho voafandrik'izany ny apostoly. Tsy nanaiky
ho tolorana tombotsoa na voninahitra ho azy manokana
izy, na dia teo aza ny hery nomena azy (jer. Asa 14.8-15;
1 Kor 3.4-9).

Ny fahatelo farany, sady tsy ampy no tsy ilaina hahatonga
ny olona hino ny fitadiavana famantarana. Zavatra
mapitolagaga marobe no hitan'i Farao, kanefa tsy nino izy
(Eks 7.9-13). Tahaka izany koa, tamin'ny andron'i [esosy dia
tsy nety nino Azy ny olona na dia teo aza ny fahagagana be
dia be nataony (lao 12.37). 1 lesosy aza dia nandà imbetsaka
ny hanome fahafahampo ireo olona nitady famantarana satria
fantany fa tsy mahomby amin'ny fanovàna ny fony ireny
(Mat 12.38-39; 16.1-4).

Anisany fahasoavana nome na ny sasany ny famantarana,
saingy tsy ny famantarana tsy akory no lalana tonga lafatra
(lao 20.29; 1 Kor 12.28- 13.1). Tsy porofon'ny tena finoana
ireny, koa araka izany dia tsy tokony ho tadiavina.

Ny famantarana àry dia manamafy ny finoana efa misy
sady velona. Tsy tokony hampoizintsika hanova ny fontsika
sy ny fiainantsika ny famantarana. Noho izany, mba ho azo
antoka fa madio ny finoana iainantsika, lavitra ny herin'ny
maizina na aty amin'ny faritr'i Afrika na any an-toeran-kafa,
dia aleo mifikitra amin'ny Tenin' Andriamanitra izay hany
loharano tsy met y diso mahatonga ny finoana kristiana
marina, toy izay hikaroka fahagagàna tahaka ny ataon'ny
sasany amin'izao fotoana izao.

FINOANA SV FAMANTARANA

Adama Ouedraogo

triny.Raha tonga ny fan enje han a dia aoka Andriamanitra
nohamaly, tsy tokony hamorona lalàna ho azy ny mpino
amin'izany (Rom 12.19; Heb 10.30).

Tamin' ny andro nandravan'i Gideona ny alitaran 'i
Baala dia nomena anarana vaovao izy ka nantsoina hoe
jetob- Baala, izay midika hoe Avelao i Baala hifandahatra
aminy (6.32). Midika hoe 'ilay manapaka' nyanaran'i
Gideona. Hoy ny ambaran'ny ohabolana Yoroba iray hoe:
Oruko nima ro omo [«fonosin'ny anarantsika ny hoavin-

tsika manontolo-]. Toa tena nandaitra tokoa izany tamin'i
Gideona.

6.33-40 Fanamafisana ny antson 'i Gideona
Ao amin'ny T.T. dia arotsak'Andriamanitra, mivantana na
tsia, amirr'olona izay anankinany andraikitra ny Fanahiny
(6.34; jer. 2.8; 3.10; 11.29; 14.6, 19; 15.14-15; Eks 31.1-5;
Nom 1l.17; 1 Sam 10.6). Izany asan'Andriamanitra
izany dia manafy hery izay mandray Azy, ka hahazoany


