
MATIO
Mitantara ny fiainan'i [esosy tety an-tany ny filazan-
tsara efatra. Tsy maintsy namorona karazana literatiora
vaovao hitantarana ity tantara ity ny kristiana tany
am-boalohany. «Filazantsara» no iantsoana io karazana
literatiora io. Tena misy itoviany ny filazantsara telo
voalohany ary marc ny zavatra voaangona nosoratana
ao anatiny no mitovy. Izany no iantsoana azy hoe
filazantsara synoptika, satria azo atao ny mandinika azy
miaraka. Samihafa ny fijerin'ny mpanoratra ireo filazan-
tsara efatra ireo, ary samihafa toy izany koa ny mpamaky
azy. Ny amin'ny fampianaran'i [esosy sy ny fototra jiosy
niaviany imasoan' i Matio. lIay mpanompon'Andriamani-
tra no anoloran'i Marka an'i [esosy, 1Lioka kosa mifantoka
amin'ilay lafiny maha mpanompon' Andriamanitra an'i
[esosy, ary i [esosy amin'ny ma ha Andriamanitra azy
kosa no ambaran'i [aona antsika. Araka izany, mifameno
ny fampianarana momba an'i [esosy avy amin'ireo
mpanoratra efatra ireo.

Natokana ho an'ny zava-nitranga tamin'ny herinandro
farany teo amin'ny fiainan'i [esosy ny filazantsara efatra.
Mazava fa ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty
ary ny fiakarany ho any an-danitra no ampahany lehibe
indrindra tamin'ny iraka nataony tety an-tany

Ny daty sy ny mpanoratra
Met y ho nosoratana talohan'ny nandravana ny
tempolin'i Jerosalema tamin'ny taona 70 ny filazantsara
araka ny Matio. Vavolombelona nahita ny zava-nitranga
izay nosoratany i Matio. Mpamory hetra no asany
talohan'ny niantsoan'i Jesosy azy ary havanana tamin'ny

1 fanoratana, sady nanana fahalalàna tsara momba ny
~ fivavahan'ny Jiosy izy. Nanoratra ho an'ireo mpamaky!a kristiana jiosy izy ary ny lova napetrak'i [esosy no tiany
-l' hasongadina amin'ny Jiosy sy hampisehoana ny fomba

fanatanterahan'i [esosy ny faminaniana ao amin'ny T.T.
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Ny tilazantsara araka ny Matio dia misy fampianarana
, mitambatra dimy sarahin'ny fitantarana ny asa

notanterahin'i [esosy teo amin'ny asa fanompoany. Misy
~ mpandalina sasany manome lanja ny fisian'ny boky dimy
~ nosoratan'i Mosesy, antsoina hoe Pentatioka, ary eto

kosa isika dia manana fampianarana mitambatra dimy.
Tsy inona izany fa ny toriteny tao an-tendrombohitra
(5.1-7.29), ny iraka nampanaovina azy roa ambin'ny
folo lahy (9.35-10.42), ny fanoharana ny amin'ny
fanjakana (13.1-52), ny fiombonana ao amin'ny
fanjakana (18.1-35), ary farany ny loza hanjo an'ireo

fombafombam-pivavahana araka ny lalàna, ary ny
famantarana ny amin'ny andro farany (23.1-26.1).

Lesona azo tsoahina avy amin'ny Filazantsaran'i
Matio ho an'ny faritr'i Afrika

Mampianatra lesona marc an'ny faritr'i Afrika amin'izao
androntsika izao ny Filazantsaran'i Matio.
• Ny «fitarihana»: asehon'i Matio amin'ny ma ha

mpampianatra sy mpitarika tonga lafatra Azy [esosy, Ireo
izay vonona ny hanaraka Azy dia tsy maintsy ma me-
traka ny zavatra ilain'ny olona tarihiny alohan'ny an'ny
tenany. Tsy maintsy hita taratra amin'ny fanompoana ny
«fitarihana» ao anivon' ny Fiangonana

• Ny iraka: Navohitran'i Matio ny maha zava-dehibe ny
iraka ataon'ny kristiana izay natombok'i lesosy. Miantso
ny Fiangonana i Jesosy aty amin'ny faritr'i Afrika mba
hitondra ny fitiavany ho an'ny olona aty amin'ny faritr'i
Afrika ary ny olona rehetra manerana izao tontolo izao.
Tokony hianatra ny handray an jar a bebe kokoa amin'ny
asa misiona ny Fiangonana aty amin'ny faritr' i Afrika ary
hitsahatra tsy ho mpandray ny filazantsara fotsiny.

• Ny fiai nana eo anivon'ny fiarahamonina: asehon'i Matio
antsika ny tomba tokony hiainantsika miaraka. Mitovy
daholo ny mpanaraka an'i Jesosy eo anatrehany; ary
izany no tokony hianaran'ny olona aty amin'ny faritr'
i Afrika ny tsy hifikitra intsony amin'ny filam-boninahi-
tra sy toerana. Rahalahintsika sy rahavavintsika ao amin'i
Kristy daholo ny mahantra, ny kilemaina, ny voaosiosy,
ny mpitsao-ponenana ary ireo izay voan'ny VIH/SIDA.
Ny fanetrentena no fototry ny fifandraisana met y eo
anivon'ny Fiangonana.

• Ny soatoavina kristiana: Raha tian'ny Fiangonana aty
amin'ny faritr'i Afrika ny handresy ny kolikoly, na ny
finoana ny vintana, ny hakamoana, ny fanavakavahana
eo amin'ny samy foko, ny fisaratsarahana, ary ny fomba
amam-panao ara-kolontsaina sy fomba fivavahana tsy
manome voninahitra an' Andriamanitra dia tsy main-
tsy mampiseho ny fanoloran-tenany tanteraka amin'ny
fahamarinan'i [esosy izay hita taratra eo amin'ny fomba
fisainany, amin'ny as a, ary amin'ny fomba fiainana izay
samihafa tanteraka amin'ny fomba mahazatra antsika.

• Ny sandan'ny fanarahana Azy: ampianarin'i Matio fa
met y mampitondra fahoriana ny fanarahana an'i [esosy,
Nahababo ny fon'olona marc teo amin'ny Fiangonana
aty amin'ny faritr'i Afrika tato anatin'ny roapolo taona
farany ilay antsoina hoe filazantsaran'ny fahombiazana.
Kanefa, na inona na inona fitoriana ny filazantsara izay
mandà fa hijaly ny mpianatr'i [esosy dia tsy feno.
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Drafltry ny famakafakana

1.1-4.11 NY FANOMBOHANA
1.1-17 Ny razan' i Jesosy
1.18-25 Ny nahaterahan'i Jesosy
2.1-11 Ny fahatongavan'ny Magy

2.1-2 [esosy Kristy, Mpanjakan'ny Jiosy
2.3, 7-8 Ny fankahalan'i Heroda
2.4-6 Ny tsy firaharahian'ny mpitondra fivavahana
2.9-11 Ny fiankohofan'ny Magy

2.13-23 Ny fandosirana tany Egypta sy ny fiverenana
tany Nazareta
2.13- 15 Ny fifindra-monina ary ny famon jena vaovao
2.16-18 Fandripahana olona hafa koa
2.19-23 Ny fiverenany tany Nazareta

3.1-12 [aona Mpanao Batisa, ilay mpialoha làlana an'i
Jesosy

3.13 -, 7 Ny Nanaovana batisa an'i [esosy
4.1-11 Nalaim-panahy tany an-efitra i Iesosy
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4.12-25 NY FIANDOHAN'NY ASA FANOMPOAN'I JESO-
SY

4.12-17 Ny nanombohan'i Jesosyny asa fitoriana
4.18-22 Ny niantsoana ny mpianatra voalohany
4.23-25 Ireo olona hafa mpanaraka an'i [esosy

5.1-7.29 FAMPIANARANA VOALOHANY: NY TORITENY
TENY AN-TENDROMBOHITRA

5.1-12 Ireo fahasambarana
5.3 Ny malahelo am-panahy
5.4 Ny ory
5.5 Ny malemy fanahy
5.6 Ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana
5.7 Ny miantra
5.8 Ny madio am-po
5.9 Ny mpampihavana
5.10-12 Ny enjehina

5.13-16 Fanasina sy fahazavana
5.17-20 [esosy sy ny Lalàna
5.21-48 Ny fampiharana ny lalàna

5.21-26 Ny vono olona, ny fifanolanana ary ny
fitsarana

5.27-30 Ny fitsiriritana sy ny fijangajangana
5.31-32 Ny fisaraham-panambadiana sy ny

fanambadiana indray
5.33-37 Ny fianianana
5.38-42 Ny valifaty
5.43-48 Ny fahavalo

6.1-7.29 Ny adidy eo amin'ny fivavahana
6.2-4 Ny fanomezana ho an'ny mahantra

Matio

6.5-15 Ny Vavaka
6.5-8 Ny fitsipika fototry ny vavaka
6.9-15 Ny vavaka nampianarin'ny Tompo

6.16-18 Ny fifadian-kanina
6.19-24 Ny harena
6.25-34 Ny fanahiana sy ny fahatokiana
7.1- 6 Ny fitsarana ny hafa
7.7-11 Faharetana amin'ny fivavahana
7.12 lIay fitsipi-bolamena
7.13-29 Ny mpianatra marina sy ny mpianatra

sandoka
7.13-14 Ny vavahady roa
7.15-23 Ny voa ratsy sy ny voa tsara
7.24-29 Ny mpanorin-trano hendry sy ny

mpanorin-trano adala

8.1-9.34 NY ASA FANOMPOAN'I JESOSY:TAPANY 1
8.1-4 Ny fanasitranana ilay lehilahy boka
8.5-13 Ny finoan'ilay kapiteny mendrika ho deraina
8.14-17 Ny fanasitranana olona marc
8.18-22 Izay takiana amin'ny fanarahana an'i [esosy
8.23-27 Ny fampitsaharana ny tafio-drivotra.
8.28-34 Ny fanasitranana ireo roa lahy nampahorian'n

demonia
9.1-8 Ny fanasitranana ilay lehilahy mararin'ny

paralysisa
9.9-12 Ny niantsoana an'i Matio mpamory hetra
9.13-17 Famaliana fanontaniana ny amin'ny fifadian-

kanina
9.18-26 Fanehoany ny fahefany amin'ny fahafatesana
9.27-34 Fanasitranana ilay jamba sy ilay moana

9.35-10.42 FAMPIANARANA FAHAROA: NY IRAKA
AMPANAOVINA NY MPIANATRA

9.35-38 Vitsy ny mpiasa
10.1-15 Ny iraka voalohany

10.1-4 Ireo mpiasa voalohany
10.5-6 Ny velaran'ny asa nanirahana azy
10.7-15 Ny baiko nomena

10.7-8a Toriteny sy fanasitranana
10.8b-l 0 Ny vatsy
10.11-15 Mampiantrano vahiny

10.16-42 Ny asa amin'ny ankapobeny

11.1-12.50 NY ASAN'I JESOSY:TAPANY FAHA Il
11.1-19 Manontany ny amin'i [esosy i [aona Mpanao

Batisa
11.20-24 Loza ho an'ny tanàna tsy nibebaka
11.25-30 Ny fahendrena sy ny fitsaharana
12.1-45 Mihamafy ny fanoherana

12.1-14 Tompon'ny Sabata i Jesosy



12.15-21 [esosy lIay Mpanompon'ny Tompo
12.38-45 Mangataka famantarana ny Fariseo

12.46-50 Iza no tena havan'i Jesosy?

13.1-52 FAMPIANARANA FAHA III: NY FANOHARANA
NY AMIN'NY FANJAKANA

13.1-23 Ny mpamafy
13.24-30; 36-43 Ny vary sy ny tsiparifary
13.31-35 Ny Voantsinapy sy ny masirasira
13.44 lIay harena miafina
13.45-46 Ny perla
13.47-50 Ny harato
13.51-52 Ny mpampianatry ny Fanjakan' Andriamanitra

13.53-17.27 NY ASAN'I JESOSY:FlZARANA FAHA III
13.53-58 Ny mpaminany tsy hajaina
14.1-12 Notapahin-doha i jaona Mpanao Batisa
14.13-21 Ny namahanana ny olona dimy arivo
14.22-36 Mandeha eny ambony rano i [esosy
15.1-20 Fahadiovana ao anaty sy ety ivelany
15.21-28 Ny finoan'ilay vehivavy kananita
15.29-39 Ny namahanana ny olona efatra arivo
16.1-4 Mangataka famantarana ny Fariseo sy ny

Sadoseo
16.5-12 Ny masirasiran'ny Fariseo sy ny Sadoseo
16.13-20 «Ianao no Kristy»
16.21-28 Manambara ny hanombohana Azy amin'ny

hazofijaliana i [esosy
17.1-13 Ny fiovan-tarehy
17.14-21 Ny nanasitranana ilay zazalahy nisy demonia
17.22-23 Filazana fanindroany ny fahafatesan'i lesosy
17.24-27 Jesosysy ny hetra ho an'ny Tempoly

18.1-35 FAMPIANARANA FAHA IV: NY FIARAHAMO-
NINA AO AMIN'NY FANJAKAN' ANDRIAMANITRA

18.1-5 Ny fitarihana ao amin'ny fiarahamonina
18.6-9 Mahatonga fahatafintohinana ho an'ny hafa
18.10-14 Ny fanoharana ny amin'ilay ondry very
18.15-20 Ny fifandraisana eo amin'ny samy mpino
18.21-35 lIay mpanompo ratsy fanahy

19.1-22.46 NY ASAN'I JESOSY:TAPANY FAHA IV
19.1-12 Ny fisaraham-panambadiana
19.13-15 [esosy sy ny ankizy madinika
19.16-26I1ay tovolahy mpanankarena
19.27-29 Ny fahafoizana harena sy ny valim-pitia
19.30-20.16: Ny mpiasa ao an-tanimboaloboka
20.17-19: Fanintelony nilazan'i Jesosyny fahafatesany
20.20-28: [akoba sy jaona ary ny renin'izy mirahalahy
20.29-34: Ny nampahiratana ireo jamba roa lahy tao

Jeriko
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21 ~1-11: Ny fiakarana am-boninahitra tao Jerosalema
21.12-17: Ny nanadiovana ny Tempoly
21.18-22: Ny nanozonan'i Jesosyaviavy iray
21.23-27: Fanontaniana ny amin'ny fahefan'i [esosy
21.28-32: Ny fanoharana ny amin'ireo zanaka roa lahy
21.33-46: Ny fanoharana ny amin'ilay tompon-tany
22.1-14 Ny fanoharana ny amin'ny fanasana amin'ny

fampakaram-bady
22.15-46 Ny fanontaniana natao hiampangana

22.15-22 Ny fandoavana hetra
22.23-33 Ny fanambadiana aorian'ny fitsanganana

amin'ny maty
22.34-40 Ny didy lehibe indrindra ao amin'ny lalàna
22.41-46 Zanak'iza moa Izy?

23.1-26.1 FAMPIANARANA FAHA V: NY LOZA HO AVY
SY NY FAMANTARANA

23.1-39 Ny nandavan'i Jesosyny fivavahana ofisialin'ny
Jiosy
23.1-12 Ny faharavana ara-panahy
23.13-34 Ny loza fito

23.13-14 Lozan'izay manakana ny fidirana ao
amin'ny Fanjakan'ny lanitra

23.15 Lozan'izay manamora ny fidirana ally
amin'ny helo

23.16-22 Lozan'izay mianiana lainga
23.23-24 Lozan'izay tsy mahafantatra ny lahararn-

pahamehana
23.25-26 Lozan'izay miseho ho tsara fiton-

drantena
23.27-28 Lozan'izay tsara ivelany
23.29-34 Lozan'izay mamono ny mpaminany

23.35-39 Faminanina milaza loza ho an'ny firenena

24.1-35 Ny faran'izao tontolo izao: ny hamantarana
izany
24.1-14 Ny handravana ny Tempoly
24.15-31 «Ny fahavetavetan'ny fandravana»
24.32-35 Ny Famantarana ny amin'ny aviavy

24.36-51 Tsy misy mahalala izay hiverenan'i Jesosy
indray

25.1-13 Ny fanoharana ny amin'ny virjiny folo
25.14-30 Ny fanoharana ny amin'ny talenta
25.31-26.1 Ny fanoharana ny amin'ny ondry sy ny osy

26.2-46. NY FARAN'NY ASA ETY AN-TANY NATAON'I
JESOSY

26.2-5. Ny tetika hamono an'i [esosy
26.6-13. Ny nanosorana zava-manitra an'i Jesosy
26.14-16 Ny nanomezan'i Jodasy toky hamadika an'i

[esosy
26.17-30 Ny sakafon' nyPaska



amin'ny teny filazana mitovitovy amin'ny nampiasaina
tamin'ny rain'i Samoela hoe: -Elkana, zanak'i [erohama,
zanak'i Eliho, zanak'i Toho, zanak'i Zofa, Efraimita- (1
Sam l.1). Tena nanan-danja ireny fomba filazana ireny
tamin'ny fametrahana fitakiana ny maha isam-bahoaka tao
amin'ny Israely, na ny zo ahafahana manatanteraka iray
amin'ireo andraikitra manokana izay notanan'ny vahoakan'
Andriamanitra. Ohatra, tamin'ny taon-jato faha enina taI.
J.K., nesorina tamin'ny asa fisoronany ny taranak'i Habaia,
ny taranak'i Hakoza, ary ny taranak'i Barzilay ho toy ny
tsy madio satria tsy afaka nanaporofo ny fahadiovan'ny
firazanany izy ireo tamin'ny soratra filazana ny razana
(Ezra 2.61·62). Tsy nahazaka an'izany zavatra izany koa i
Heroda Lehibe, fa na dia mpanjaka aza izy, dia tsy voasora-
tra tao amin'ny filazana tetiaran'Israely ara-dalàna ny
anarany satria sady Jiosy izy no Edomita. Nanome baiko ny
hanapotehina ny raki-tsoratra izy, mba tsy hahafahan'iza na
iza milaza fa mbola madio kokoa noho ny azy ny taranaka
niaviany, na hiady aminy ny seza fiandrianan'i [oda izay
lazainy fa azy.

Raha mampiseho ny lisitry ny taranak'ilay olona ny
tetiarana lava sasany ao amin'ny Baiboly Ger. Gen 5.1-32;
10.1-8, 13-18,21-29, 32}, hitantsika ao amin'ny Filazan-
tsaran'i Matio kosa ny lisitry ny razamben'i Jesosy. Asehon'i
Matio fa ao amin'ny fahazavan'i [esosy sy ny fiainany ihany
no mampisy heviny ny tantaran'i Israely sy ny fiainan'ireo
olona tahaka an'i Abrahama sy Davida. Izany no mahatonga
ny lisitra nataon'i Matio manomboka amin'i Abrahama (1.2)
fa tsy amin'i Adama, tahaka ny filazana ny razan'i Jesosy
nataon'i Lioka (Lio 3.23-38). Mpandova ny teny fikasana
nataon' Andriamanitra tamin'i Abrahama i Jesosy, hitondra
fitahiana ho an'ny olona rehetra manerana izao tontolo izao
(Gen 12.1-3). Tian'i Matio hatao mazava tsara hatramin'ny
voalohany fa mifandray amin'ny fidiran'Andriamanitra an-
tsehatra eo amin'ny raharahan'ny olombelona rehetra ny
fiantsoana an'i Jesosy. Nampanantena ny fitahiany sy ny
fanekeny hanambina ny olombelona rehetra Andriamanitra
tamin'ny alalan'i Abrahama. Nikatsaka ny hanatanteraka
izany hafatra izany ny Israelita, taranak'i Abrahama. Tonga
i Jesosy Kristy, zanak'i Abrahama, mba hanatanteraka izay
zavatra efa natombok' ireo razany malaza ireo.

Ny tsy mampitovy ny filazana ny firazanan'i Jesosy
nataon'i Matio sy ny nataon'i Lioka dia avy amin'ny hevitra
tian'ny mpanoratra havohitra.

Nalamin'i Matio ho antoko telo misy anarana efa-
tra ambin'ny folo avy ny lisitra nataony (marihina fa telo
ambin'ny folo ihany no ao amin'ny antoko fahatelo farany,
- mampiseho izany fa tsy namorona zavatra hafa i Matio
mba hanatanterahany ny faniriany hametraka zavatra
mifandanja). Na izany aza, nandingana anarana izy na
mampifampiditra lisitra maro mba hahatratrarana ny isa
efatra ambin'ny folo ilaina amin'ny taranaka. Noho izany,
tsy tena tanteraka araka ny filaharany ara-potoana tokony
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26.31-35 Ny nilazan'i jesosy ny amin'ny hahalavo ny
Mpianany

26.36-46. Ny sahan'i Getsemane

26.47-28.15. NY NITSARANA AN'I JESOSY,NY NAHA-
FATESANY,ARY NITSANGANANY TAMIN'NY MATY

26.47-68. Ny nisamborana an'i jesosy sy ny nitsarana
Azy

26.69-75. Ny nandàvan'i Petera an'i jesosy
27.1-10: Ny nahafatesan'i jodasy
27.11-26 Ny fitsarana teo anatrehan'i Pontio Pilato
27.27-56: Ny nanomboana an'i jesosy teo amin'ny

hazofijaliana
27.57-66 Ny nandevenana an'i jesosy
28.1-15 Ny nitsanganan'i jesosy tamin'ny mat y

28.16-20: MANDEHANA KA MANAOVA MPIANATRA

FAMAKAFAKAN A

1.1-4.11 Ny fanombohana

1.1-17 Ny razan' iJesosy
Manomboka amin'ny filazana ny tetiaran 'iJesosy Kristy (LI)
ny Filazantsaran'i Matio. Lisitry ny razambe no atao hoe
tetiarana. Miharihary ny maha zava-dehibe an'io firaketana
io rehefa mijery ny anjara asan' ny tetiarana eo amin'ny
politikan'ny faritr'i Afrika isika. Ohatra: hatramin'ny taona
1991 dia tsy maintsy afaka mampiseho ny mpilatsaka
ho fidiana ho filoham-pirenena rehetra tany Zambia fa
nonina tany Zambia nandritra ny taranaka roa mifandimby
farafahakeliny ny razan'izy ireo. Mba hanakanana an'i
Kenneth Kaunda ilay filoham-pirenena tsy refesi-mandidy
tokana voalohany tao Zambia tamin'ny taona 1964-1991
no nampidirana izany fitsipika izany tamin'ny voalohany
mba tsy hakany an'io toerana io indray, satria nifin-
dra monina avy tany Malawi ho any avaratra atsinanan'i
Zambia ny ray aman-dreniny. Na dia natao ho an'ny olona
tokana sy ny fironany ara-politika aza izany lalàna izany
tany am-piandohana, ankehitriny dia mety mahakasika
ny ampahatelon'ny vahoaka zambiana amin'izao fotoana
izao izy io ary mety handetika ny firenena ao anatin'ny
korontana anatiny. Izany no misy dia satria antokon' olona
samihafa taloha no nitambatra namoronana an'i Zambia ho
firenena iray nandritra ny tolona taty amin'ny faritr'i Afrika
tamin'ny taon-jato faha sivy ambin'ny folo.

Tena zava-dehibe koa ny tetiarana amin'ny fame-
trahana olona iray teo amin'ny fiarahamonina jiosy. Noho
izany, matetika ny olona ao amin'ny Baiboly dia atolotra


