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6.25-34Ny fanahiana sy ny fahatokiana
Tokonymanana fitondran-tena tsara isika manoloana ny
Iananan-karena. Ny fampianaran'i Jesosy ny amin'ny tsy
tokony hiahiana ny ampitso (6.34) dia tsy mandrara ny
fitsitsiana, ny fahamalinana ary ny fitsinjovana tsara ny
hoavy; toetra tsara ireo. Nefa kosa, raràny ny karazana
fanahiana ny amin'ny fitafiana, sakafo ary ny hoavy izay
tena mikiky ny olona ka manafoana ny fifaliana sisa ao
amin'ny fiainany. Tsy maintsy ampiarahan'ny mpianatra
amin'ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra ny hoavy
syny asa mafy. Tsy tokony hifantoka loatra amin'ny hareny
nympanankarena, na amin'ny fahoriany ny mahantra.
Miasa mafy ny uoro-manidina mba hiahiana ny zanany.

Kanefa tsy mba kikisan'ny fanahiana ny amin'izay
hamahanany ny zanany izy. Hay Andriamanitra any an-dani-
tra izay miahy azy no Rain'ireo mpianatra ireo. Hiahy ny
Azytahaka ny iahiany ny vorona Izy (6.26).

Tsy mampandroso mihitsy ny fanahiana (6.27-28); tsy
afaka manao izany izy. Tsy misy ilàna azy mihitsy. Maka
mitroka ny hery rehetra ao aminao izy ka mahatonga anao
halemytsy afaka hanao zavatra. Ekena fa zava-dehibe tokoa
nyfilàna toy ny akanjo eo amin'ny fiainana andavanan-
drokanefa tsy tokony ho lasa vain-doha mikiky izany. Tsy
misydikany ny fitafiana rehetra nananan'i Solomona raha
mihoatra amin'ny hasoan'ny voninkazo (6.29). Fotoana
fohyfotsiny nyandro iainan'ny voninkazo, nefa ampitafian'
Andriamanitra hatsaran-tarehy izy na dia izany aza. Koa
tsymainka fa mihoatra noho izany ve ny anomezany hanina
syfitafiana ny olona izay mitovy endrika Aminy ? (6.30-
32). Fantany ny zavatra ilaintsika, ary omeny izany (na dia
metytsy voatery omeny antsika daholo aza izay rehetra
tiantsika ho azo). Tsy tokony hanahy isika, fa mila miana-
tra mifantoka amin'ny fanompoana ny Tompo amin'ny fo
manontolo, manao izay azontsika atao ary mametraka ny
sisarehetra eo Aminy (6.33).

7.1- 6 Ny fitsarana ny hafa
[esosy no Hay hitsara ny velona sy ny maty [jaona 5.22,
29; II Tim 4.1) ary ny zava-miafina ao am-pon'ny olona
(Rom 11.33). Maka manameloka ny olona ho amin'ny
famaizana, sy ny fanamelohana mandrakizay Izy (Rom 5.16;
Heb 6.2). Nefa Andriamanitra irery ihany sy ny Kristiny
no afaka manao izany, fa tsy ny mpianatra. Noho izany
ny mpianatra dia nantsoina hamela ny fitsarana ny hafa
amin'Andriamanitra (7.1-2).

Antony iray hafa izay tokony tsy hitsarantsika ny hafa
noaseho amin'ny sarin'ny sombi-kazo sy ny andry (7.3-5).
Tena mora amintsika ny mahita ny Iahadisoan'ny hafa,
kanefa jamba isika manoloana ny fahadisoantsika. Ankoa-
tr'izay, tsy tena eo amin'ny toerana izay ahafahana mahazo
tanteraka ny zavamisy mihitsy isika, ary mora mirona ho
amin'ny fiangarana sy fitsarana ivelany. Hay tsy manan-
tsiny mihitsy ihany, dia Andriamanitra, no afaka mitsara.

Hotsarainy ny mpianatra mangalatra ny fahefany, Azy
manokana izay.

Kanefa raha tsy tokony hitsara sy hanameloka ny hafa
isika dia mbola tsy maintsy mianatra manavaka ny tsara
amin'ny ratsy. Ny tian'i Jesosy hambara momba ilay vatosoa
sy ny kisoa dia azo azavaina amin'ny alalan'ny anganon'ny
Bemba mikasika ilay leoparda masiaka be nipetraka teo
ambony hazo avo be. Nandamoka daholo izay rehetra
natao mba hisarihana azy hidina ny hazo. Indray andro
anefa, nisy lehilahy iray nitondra alika sy osy teo amin'ilay
hazo. Nofatorany teo ireo biby roa ireo ary nomeny hanina.
Nasiany nshima [foton-tsakafon'ny olona, izay hanin'ny
alika fa tsy hanin'ny osy) teo anoloan'ilay osy ary vilona teo
anoloan'ilayalika. Samy tsy nisy nety nihinana ny sakafo
nomena azy na ny alika na ny osy. Kanefa mbola nikiry
nanao izany ihany ilay lehilahy mba hahatonga ilay alika
hihinana vilona ary ny osy hihinana an'ilay nshima.

Nony farany dia niteny tamin'ilay lehilahy ilay
leoparda izay nitazana hoe «ny nshima omena an'ilay
alika ary ny vilona no an'ilay osy», Novalian'ilay rangahy
tamin'ny ohabolana manao hoe: «Tsy maintsy manatona
ny olombelona izay te hanoro hevitra azy». Raha tena
te-hanampy an'ilay rangahy ilay leoparda dia tsy main-
tsy nidina avy teny ambony hazo ka man oro azy ny fomba
tokony hamahanana ireo biby roa ireo. Mbola notohizan'ilay
rangahy ihany ny fanomezana an'ireo biby ireo ny sakafo
tsy tokony ho azy. Farany, tsy zakan'ilay leoparda intsony
ny nahita ny hadalan'ity olona ka nidina ny hazo izy,
nobatainy Hay nshima ary napetrany teo anoloan 'Hay
alika ary ny vilona teo anoloan'ilay osy. Fa raha mbola
teo am-panaovana izany izy dia navoakan'ilay lehilahy ny
famakiny dia novonoiny ilay leoparda.

Ny vaingan-kevitra fonosin'ity angano ity dia ny
fahadalana amin'ilay ezaka hanome hanina tsara ny biby
tsy hihinana azy akory. Fantatry ny rehetra fa herim-po
very maina ny miezaka hanao izany, ary fahasorenana
ho an'izay rehetra voakasik'izany ny hany vokany. Hevi-
tra mitovy amin'izany no tao ambadikin'ny hevitra raha
nilaza i [esosy hoe: «Aza omena ny alika izay masina;
ary aza atsipy eo anoloan'ny kisoa ny uato soanareo (7.6).
Samy mihinankinam-poana daholo ny kisoa sy ny alika
ary samy heverina fa biby maloto. Mety ho ratsy ny mieri-
treritra fa tokony ho avela hihinana ny zava-masina toy ny
zavatra atao fanatitra ireny biby ireny, na ny hanome azy
vatosoa mba hohaniny. Toy izany koa, tsy tokony hitory
ny Filazantsara any amin'izay tsy te-hahafantatra ny
lanjany ny mpianatra fa hanao tsinontsinona azy fotsiny.
Nadikan'ny Fiangonana tany am-piandohana izany ka
nilazany fa hoe tokony tsy havela handray anjara amin'ny
fanasan'ny Tompo (ny Eokaristia) ny olona tsy vita batisa,
ary noho izany maloto. Kanefa, ity zavamisy eto ity dia
sahala amin'ny milaza fa manoro ny mpianany [esosy mba
hanavaka an'ireo izay tena manome voninahitra marina ny
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olonahanaraka Azy ny baikon' i [esosy (9.9). mampitony ny
ranomasina nisamboaravoara (8.26; jer. koa Mar 4.39). ary
naharyizao tontolo izao (Jao 1.3; jer. Heb 11.3). Mampaha-
tsiahy antsika ny tenin'ilay kapiteny fa tsy finoana na
fahatokiana rafitra fomba fiasa ny finoana fa fahatokiana
an'iJesosy Zanak'Andriamamnitra mihitsy.

Noderain'i [esosy ilay kapiteny noho ny haben'ny finoany
(8.10). Naroson'i [esosy tamin'izay ny fampisehoan-java-
tra izay toa tsy azo noheverina akory: hiditra hialoha ny
Jiosyany amin'ny fanjakan'ny lanitra ny jentilisa sasan-
tsany (8.11-12). Tsy tokony ampitoviantsika amin'ny
fanakavahana eo amin'ny samy olona ny finoana an'An-
driamanitra.Tsy mahazo mametraka sakana tsy mamela ny
olonaavy any ivelany hanatona an'i Jesosy ny Fiangonana.
Nyfampiasana ny fahefana sy ny finoana dia tokony hifoto-
traamin'i Jesosy foana fa tsy amin'ny olona na lamin'asa na
koaamin'ny Fiangonana mihitsy aza.

8.14-17 Ny fanasitranana olona maro
Tsy voafetra ho tany amin'ireo toeram-pivavahana
ara-dalàna ihany akory ny asa fanompoana amin'ny fanasi-
tranana nataon'i Jesosy. Na taiza na taiza nilàna izany
diananasitrana foana Izy. Koa raha tao an-tranon'ny iray
amin'nympianany Izy ka nahita fa nanauy ny rafozambauin 'i
Petera (8.14) dia avy hatrany dia nametrahany tànana ilay
ramatoa, na dia voarara aza ny mikasika olona voan'ny
fanaviana, raha ny tokony ho izy. Sitrana teo no eo ilay
rafozambavin'i Petera ka dia afaka nanompo azy (8.15).
Toa mampiseho fifandimbiasan-javatra amin'ny maha
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Tamin'ny fahefana nananany amin'ny aretina ara-nofo
sy ara-panahy no nanatanterahan' i [esosy ny faminanian'i
Isaia ny amin'ny Mpanompon'Andriamanitra izay nitondra
nyaretintsika (8.17; jer. Isa 53.4).

8.18-22 !zay takiana amin'ny fanarahana an'i Jesosy
Matetika ny tantara dia mampiseho an'i Jesosy eny
am-pandehanana miaraka amin'ny mpianatra. Indraindray
Izy eny an-dàlana na mandeha eny amoron-dranomasina
(9.9; jer. Mar 1.16-19; 2.13-14). Izany angamba no antony
ilazana ny fanaovana mpianatra hoe dia miaraka amin'i
Jesosy.

Tamin'ity indray mandeha ity ny baikon'i Jesosy
hiampitana ho eny an-dafin 'ny farihy (8.18). dia narahin'ny
adihevitra teo aminy sy roalahy ho mpianany izay nilazany
ny setrin'ny fahatongavana ho mpanaraka Azy.

Nilazan'i [esosy ilay voalohany tamin'ireo ho mpanaraka
Azy fa tsy ho asa fanompoana ialan-tsasatra ao anaty
synagoga na tempoly tsy akory ny asa fanompoany, fa ho
any amin'izay misy olona ory, na dia mety tsy hampahazo
aina aza. Mampivohitra izany ny fampiasan'i [esosy ilay
anarana mahavantana Azy hoe Zanak'Olona Ger.Dan 7.13-
22). Tsy maintsy mijaly i [esosy alohan'ny hisandratany
amim-boninahitra (Mar 8.31-33). Tsy maintsy manolo-
tena hanaraka an'i [esosy ny mpianatra na dia hitarika ho
amin'ny fijaliana, eny na ho amin'ny fahafatesana aza izany
(8.19-20).

Hay faharoa mety ho mpianatra kosa indray dia tena
dodona te hanaraka an' i [esosy kanefa mbola misy adidy
eo amin'ny fianakaviana mihazona azy tsy maintsy hoefainy
aloha (8.21). Manan-toerana lehibe ny fianakaviana aty
amin'ny faritr'i Afrika, tahaka izany koa tany Israely.
Tany Israely dia nadika ho isan'ny voninahitra izay tokony
homena ny ray aman-dreny ny fandevenana azy amin'ny
fomba mendrika (Eks 20.12). Raha ny fahitana azy dia toa
miera amin'i Jesosy mba hiandry ny hahafatesan'ny rainy
ity lehilahy ity vao handeha hanaraka an'i [esosy Mavesa-
danja aminy noho ny fanaovana ho mpianatra ny adidiny
eo amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Mazava
tsara ny valitenin' i Jesosy fa ambony noho ireo karazam-
pifandraisana hafa rehetra ireo ny fanarahana Azy (8.22).
Porofon'ny fitoviany amin' Andriamanitra ny teniny, ambony
noho ny fanajana ny ray amandreny ny fanajana an'An-
driamanitra. '

8.23-27 Ny fampitsaharana ny tafio-drivotra.
Ny fanontaniana mafonja eto amin'ity an-dàlana ity dia tena
any amin'ny farany -Fa lehilahy manao ahoana loatra ity ?
Na dia ny riuotra sy ny onjan-dra noma sin a aza dia manaiky
Azy» (8.27). Ao amin'ilay tantara ihany ny valin'izany
fanontaniana izany. Karazan'olona manana fahefana
mahafehy ny herin'ny zava-boaary Izy. Hanaiky ny tompony
ireny alika masiaka mety hanaikitra mahafaty ireny. Fanta-
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tsy hatrehany sy hioharany ny fanavakavahana samihafa:
volon-koditra, firazanana, saranga, sns.

Tonga eto niaraka tamin'ny mpianany Jesosy ary dia
nifanehatra tamin'ny olona roa nampahorian 'ny demonia
(S.2Sb). Nentin'ny demonia nitokana niala amin'ny
fiarahamonina ireto lehilahy ireto ka nataony toy ny tsy
olona, nomeny hery tsy takatry ny saina ary lasa nasiaka
tokoa izy ireo ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin 'izany
lalàna izany (S.ZSc).

Zavatra mahazatra aty amin'ny faritr'i Afrika ny
itoeran'ny demonia amin'izao androntsika izao. Ny fia-
traikan'ny taonjaton'ny saina -siècle des Lumières, tamin'ny
olona no nahatonga ny Eropeana sy Amerikana marc
tsy hanaiky fa misy izany itoeran'ny demonia izany. Ny
siansin'ny toetra -psuchoioçie, ny fahalalana ara-tsaina sy
rindran-kevitra araka ny toetr'andro moderna no entin'izy
ireo anazavana izany. Tsy manana olana toy izany isika aty
amin'ny faritr'i Afrika, mikasika io raharaha io, ary toa
torak'izany koa Jesosy sy ireo mpianany araka ny fahitana
azy eto. Nanaiky izy ireo fa mampalahelo fa misy olona
voafatotry ny fanahy ratsy (Asa 16.16). Anisan'ny zava-
dehibe indrindra tamin'ny nataon'i Jesosy sy ny mpianany
ny fandroahana demonia.

Tsy sarotra ho an'ny demonia ny namantatra fa Jesosy
Ilay Mpanjaka izay nihavian'ny fanjakan'Andriamanitra,
na dia mbola tsy tonga aza fanehoana izany feno. Izany
no antony niantsoan'izy ireo Azy hoe Zanak'Andriamanitra
ary toy ny mpitsara izay tonga handrava ny asan'izy ireo
(S.20). Fantatr'izy ireo fa ny faran 'izao rehetra izao no
fotoana voatondro ho amin'ny fampijaliana azy ireo man-
drakizay (Apok 14.10; 20.10).

Nanjary niangavy an' i [esosy ireo demonia izay toa tsy
nisy naharesy mihitsy hatreto mba hamela azy handeha
ka hiditra ao amin'ny kisoa (S.30-31). Nomen' i [esosy
alalana tokoa izy ireo ka dia lasa nirifatra nivarina tany
an-dranomasina ilay andian-kisoa manontolo ka maty tao
(S.32). Mety ho lafo be ny tombam-bidin'ilay andian-kisoa
ary lehibe ny fatiantoka ho an'ny fiarahamonina. Kanefa
ho an' i Jesosy dia sarobidy lavitra noho ireo kisoa ireo ny
ain'ireo olona roalahy. Tena mihoatra noho ny tokony ho
izy ny fahasoavana. Mamonjy tanteraka sy maimaipoana i
Jesosy.

Tetsy andaniny kosa anefa, ireo mponina dia nihevi-
tra fa sarobidy lavitra noho ny olona ny fananany, koa dia
noroahin'izy ireo niala teo Jesosy (S.33-34). Toa izany raha
nandroaka ny demonia tao amin'ny vehivavy iray i Paoly
sy Silasy: nosamborina sy nampijaliana ary nampidirina
am-ponja izy roalahy (Asa 16.16-24).

Zava-dehibe mihoatra noho ny fananana ety an-tany ny
ain'olombelona amin'Andriamanitra ary tokony hianatra
hanome lanja ny olona koa ny mpianany ka hanao izay
rehetra azony atao mba hamahàna azy ireo amin'ny fatotra
mamehyazy.

Matio 8.24-34

try ny rivotra sy ny onjan-dra noma sin a fa i [esosy no
Tompony.Izy no namorona azy ireny sady manana fahefana
hifehyazy.

Somary manana endrika lantonoara izay ny farihin'i
Galilia. Avaratra no misy ny tendrombohitr'i Hermona sy ny
tendrombohitr'i Libanona izay mahatratra hatrany amin'ny
3000 metatra ambonin'ny ranomasina ny haavony. Ity farihy
ity kosa indray dia eo amin'ny 200 metatra ambanin'ny
haavon'ny ranomasina no misy azy. Voasintona avy any
an-tendrombohitra ny rivo-mahery ka mibosesika ao
amin'ny lohasahan'i Jordana. Rehefa miantefa eny amin'ilay
farihy ny rivotra dia mampisamboaravoara ny rano ary
miteraka tafio-drivotra mahery izay mety hahafaty mihitsy
aza, tahaka ny nasehon'ny kiakiakan' ny lehilahy lehibe
hoe: Tompoko !Vonjeofa maty izahay ! (S.24-25). Tena mby
an-koditra tokoa ny loza teo ka raiki-tahotra ireo mpianatra.
[esosy kosa anefa dia renoky ny torimaso. Mety ho reraka
loatra Izy ka dia tsy nisy nanelingelina ny torimasony, na
koa mety natoky Izy fa tsy nisy zavatra nampanahy Azy.
Rehefa nofohazin'ny mpianatra Izy dia noteneniny mafy
izy ireo noho ny tsy fahampian'ny finoana izay hita taratra
tamin'ny tahony (S.26a). Raha tena fantatr'izy ireo iza moa
ity natory tao an-tsambokeliny ity dia tsy ho natahotra mafy
toy izao izy ireo. Ny finoana dia fametrahana ny fitokisana
amin'i [esosy na dia amin'ny zavatra farany izay sarotra
indrindra, na ara-panahy, na ara-nofo, na ara-pihetsehampo,
na ara-tsaina izany.

Vao maika mampitolagaga aza ny zavatra faharoa
nataon'i Jesosy. Noteneniny mba hitsahatra ny rivotra ary
mba ho tony ny onjan-drano (S.26b). Amin'ny farihy eo
anivon-tany, tsy tony vetivety mihitsy ny onja nateraky ny
rivo-mahery na dia efa niato ela aza ny rivotra. Ambaran'i
Matio kosa anefa fa niara nitsahatra avy hatrany ny rivo-
tra sy ny onja. Tsy misy afa-tsy ny mpamorona azy roa,
dia ny rivotra sy ny rano, no hany afaka mifehy azy ireo
toy izany ka hanao zava-mahagaga toy izao (Joba 38.8-11;
Sal 65.5-8). Fa iza loatra ary ity lehilahy ity fa na dia ny
rivotra sy ny onja aza dia manaiky azy (S.27) ? Izy no Jesosy
ilay Tenin'Andriamanitra, ilay Tompon'ny fahariana.

S.2S-34 Ny fanasitranana ireo roa lahy nampahorian'ny
demonia
Voafetra tao amin'ny tanin'ny Israely ny asa fanompoan'i
Jesosy (15.24). Na izany aza anefa ny fanasitranana ireto
lehilaly roa nampahorian'ny demonia voalaza eto ireto
(sy ao amin'ny Lio 8.26-39) dia nitranga tany ivelan'ny
sisin-tanin'Israely tao amin'ny faritr'i Gadarena (S.2Sa).
Ao amin'ny faritra atsinanan'ny ranomasin'i Galilia tao
amin'ny faritra antsoina hoe Dekapolisy no misy ity faritra
ity. Faritra Jentilisa izany faritra izany, manamarina izany
ny fisian'ny kisoa. Mampahatsiahy antsika ny zava-niseho
fa raha hanatanteraka ilay Iraka Lehibe ny Fiangonana,
hilaza ny vaovao mahafaly amin'izao tontolo izao. Tsy main-
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ady tamin'i Heroda izany fisaraham-panambadiana
izany, ary reseny i Heroda. Nanohitra ity fanitsaki-
tsahana ampahibemaso tsy mendrika ity koa i [aona, teo
anoloan'ny fampianaran'ny Baiboly mazava tsara ka nilaza
hoe «diso hianao raha manambady azy» (14.4; 5.31-32; jer.
koa Lev 18.16; 20.21). Noraisin'i Heroda ho fikomiana
ny fanoheran'i [aona azy ka nasainy nosamborina izy.
Efa nanana lolompo tamin'i [aona i Herodiasy ary tiany
ny hahafaty an'i Jaona, fa nanahy ihany i Heroda sao
mankahala azy noho izany ny olom-peheziny izay nino fa
mpaminany i [aona (14.5).

Ho fankalazana ny fitsingerenan-taona nahaterahany dia
nanao fety izay nanasany ireo lehibe sy manam-pahefana i
Heroda. Ny fety toy izany matetika dia nahitana fimamoana
sy fanaranam-po amin'ny toetra maloto (Est 1.11). Nandihy
ho an'ny olona nasaina i Salome, ilay zanakavavin'i
Herodiasyary faly loatra i Heroda, izay inoana fa efa mamo,
tamin'ny dihy nataon'ilay zazavavy ka nanome toky izy fa
hanome azy na inona na inona iriany (14.6-7). Naka hevi-
tra tany amin-dreniny i Salome ka ny lohan'i [aona Mpanao
Batisa no nangatahiny (14.8). Voafandriky ny teny nomeny
iHeroda (14.9). Satria teo ampahibemaso teo anatrehan'ny
olona nasainy no nanomezany ilay toky hany ka tsy afa-
nihemotra intsony izy ary dia nandidy ny hamonoana an'i
Jaonana dia hita aza fa nikorontana ny saina (14.9-10).

Nandika ny lalàna Jiosy i Heroda namono an'i Jaona tsy
misyfitsarana - tandindon'ny fahafatesan'i Jesosy tsy nisy
fitsarana marina koa izany. Ny fanapahan-doha koa dia
sazytsy neken'ny lalàna Jiosy. Tsy mahagaga araka izany
raha tsy nilamin-tsaina mihitsy i Heroda noho ny zavatra
nataony ka nahatonga azy hilaza fa avy amin'i Jaona ireo
fahagagana nataon'i Jesosy; i [aona izay noheveriny fa
nitsangana tamin'ny maty indray, angamba hanalokaloka
azy(14.1-2).

Na dia efa maty aza i Jaona dia mbola nanambara an'i
Jesosyihany. Nanao vy very ny aina ny mpianany lasa naka
nyfatiny mba haleviny, ary avy eo dia nandeha nitantara
tamin'i Jesosy ny nanjo ny mpampianatra azy (14.12). Tao
amin'i [esosy no tanteraka ny hetsika nataon'i [aona. Na
tamin'ny fiainany, na tamin'ny fahafatesany, dia tsy niala
tamin'ny iraka niantsoana azy i [aona dia ny hampitombo
an'i[esosy fa izy kosa hihena (Jao 3.30).

14.13-21 Ny namabanana ny oleaa dimyarivo
Nynamahanana ny olona dimy arivo (raha ny marina
dia nihoatra lavitra ny dimy arivo ny olona tamin'izany
satria tsy voaisa ao anatin'io dimyarivo io ny zaza amam-
behivavy) dia nifanohitra tanteraka amin'ilay lanonana
fanaranam-po sy fahavetavetana tao an-dapan'i Heroda
Antipasyvoalaza tao amin'ny an-dàlana etsy aloha. Voka-
try ny fitseran'i [esosy ireto vahoaka ireto ity lanonana
ankalamanjana natao tampotampoka ity (14.14a).

Efa tena nalaza loatra i Jesosy izao ka tsy afaka nihataka
any amin'ny toerana mangina. Na taiza na taiza nalehany
dia nisy vahoaka marobe hatrany nahafantatra Azy ka
nanaraka Azy (14.13, 35). Nositranin'i [esosy ny marary
(14.14b), nahatsapa kosa ny mpianatra fa nisy zavatra hafa
ilaina koa dia ny sakafo izany,

Lavitra moa ny toerana ka tsy nahitana sakafo ho
an'ireto vahoaka ireto, nasain'ny mpianatra naparitak'i
[esosy àry ny vahoaka mba hahafahany mitady izay ilain'ny
vatany (14.15). Tsy izany anefa no nataon'i Jesosy fa
nasainy nomen'ny mpianatra hanina ireo (14.16). Aika
ho an'ny mpianatra izao baiko izao hahafantarany ny
maha izy an'i Jesosy. Ny valiteny nomen'izy ireo kosa dia
nampiseho ny tsy fahafahany manao na inona na inona
amin'ny zavatra nilain'ny vahoaka, nefa mety naneho koa
ny finoana nananany (14.17). Nanaraka ny fahagagana:
novakian'i [esosy ny mofo sy ny trondro ary nasainy nizara
ny sakafo ho an'ny rehetra ny mpianatra (14.18-19). Samy
voky ny olona rehetra, ary mbola nisy ambiny roa ambin'ny
folo sobika aza avy eo, maneho ny foko roa ambin'ny folo
amin'ny Israely (14.20; 15.29-39; 16.5-12). Araka ny
filazan'i [aona dia nanomboka nilaza ny olona fa mety ho i
[esosy Ilay -Mpaminany ho avy. (Jao 6.14).

Mitovy amin'ny fahagagana nitranga tamin'ny andron'i
Mosesy ity fahagagana ity raha nanome mana tany an'efitra
Andriamanitra (Eks 16), sy tamin'ny andron'i Elisa raha
namahana lehilahy zato tamin'ny mofo roapolo i Elisa (II
Mpan 4.42-44). Raha nahavita fahagagana tahaka izany
i Mosesy sy Elisa dia azo antoka fa tokony ho hitan'ny
mpianatra koa fa afaka manao toy izany koa Jesosy.

Tsy maneho ny fiantran'Andriamanitra fotsiny ity
fahagagana nataon'i Jesosy ity fa misantatra koa ilay
fihaonan'ny olon-drehetra any am-parany ao amin'ilay
fanasana lehibe ao amin'ny Fanjakana (8.11). Mahan-
tra ny olombelona ary voafetra ny heriny, fa lehibe kosa
Andriamanitra.

14.22-36 Mandeha eny ambony rano iJesosy
Nalefan'i Jesosy niondrana an-tsambokely nankeny
ampitan 'ny rano ny mpianatra (14.22), ho any Genesareta
(14.34). Voalazan'i Matio fa nasain'i Jesosy hiala teo ny
mpianatra raha mbola nandefa ny vahoaka Izy. Mety ho
voatery nanao izany Izy satria misy toejavatra mahatahotra
mitranga izay tsy maintsy natrehin'i Jesosy irery. Voalazan'i
[aona fa saika hanery an'i [esosy ho tonga mpanjaka
politika ny vahoaka satria azony an-tsaina fa tsy maintsy
Izy ilay mpaminany izay nampanantenain'i Mosesy (Jao
6.15). Izao hafanam-po noho ny antony politika alohan'ny
fotoana izao mantsy dia ho nanimba ny iraka nampanaovina
an'i [esosy ary hanembantsembana ny fiantsoana Azy ho
amin'ny hazofijaliana. Nitokana tany an-tendrombohitra
nivavaka [esosy (14.32). Mampiseho ny maha olom-bavaka
an'i [esosy ny Filazantsara (Mar 1.35; Lio3.21).
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Raha teny am-pamakivakiana ny farihy ry zareo dia
nisy tafiodrivotra tonga izay nanasarotra mafy ny fan-
drosoan'ireo mpianatra (14.24). Tamin 'ny fiambenana

fahefatra, izany hoe teo anelanelan'ny amin'ny telo ora
maraina sy amin'ny enina ora maraina teo dia nanatona
ny mpianany i Jesosy, nitsangatsangana teny ambonin'ny
ranomasina (14.25). Noheverin'ireo mpianatra fa matoatoa
Izy (14.26). Tokony ho fantatr'izy ireo fa afaka mandeha
eny ambonin'ny rano mamaky ny tafio-drivotra hamonjy azy
Hay namoky vahoaka an'arivony ! Raha vao fantany fa Izy
iny dia nisava ny tahony.

Teny feno fahefana no nilazan'i [esosy fa Izy io
«Izaho ihanu». Ampiasaina amin'ny fotoana nanaovana
fanambarana io teny io Ger. Mar 14.62; [ao 8.58), ary mety
ho taratr'ilay anaran'Andriamnitra mihitsy aza .IZAHO
IZAYIZY. (Eks 3.14).

1 Petera foana moa no miteny amin'ny anaran'ireo
mpianatra, ary tamin'ity indray mandeha ity dia nanontany
an'i Jesosy izy raha afaka manatona Azy eny ambonin'ny
rano (14.28). Rehefa nanaiky i [esosy dia afaka namerina
ny fahagagana nataon'i [esosy koa izany i Petera. Vetivety
teo anefa dia nilefitra ny fifantohany ka nahazo an-tsaina
ny toejavatra nisy azy izay toa sarotra. Resin'ny tahotra
izy ka nanomboka nilentika (14.30). Teo afovoan'ny loza
sy antambo i Petera no niantso ny Tompo ary voavonjy izy.

Mampiasa ilay zava-nitranga [esosy mba hitondrany
fampianarana. Raha nahatana ny finoany i Petera dia tsy
ho nilentika (14.31). Nampian'i Jesosy izy tamin'izay, ka
dia niara nandeha namonjy ny sambokely izy ireo ka niaka-
tra tao anatiny. Nitsahatra ny rivotra ary niverina ho tony
indray ny andro (14.32). Nahafantatra an'i [esosy ho
Tompon'ny zava-boaary rehetra ny mpianatra hafa rehetra
ka nankalaza Azy hoe «Zanal: 'Andriamanitra tokoa Ianao»
(14.33).

Raha vao tonga teo an-tanety izy ireo dia fantatry ny
olona rehetra tamin'izany faritany izany i [esosy ka niton-
dra ny marary rehetra ho eo Aminy ary dia nositraniny
(14.35-36). Tsy nisy fetra ny fiantrany olona. Tsy maintsy
antra ny olona rehetra toy izany koa ny mpianany.

15.1-20 Fahadiovana ao anaty sy ety ivelany
Raha nikatsaka fatratra ny hanokatra ny fony amin'ny
asa fanompoana mangoraka ny olona miasa fatratra sy
ny ory i [esosy, dia zavatra hafa kosa ny nanahiran-tsaina
an'ireo Fariseo sy ireo mpanora-dalàna ka nomeny laharam-
pahamehana. Toa manambara ny nandehanan'ireto
lohandohan'ny mpisorona ireto lalan-davitra avy any
[erosalema mba hiady hevitra amin'i [esosy momba ny
zavatra manahirana azy fa nisy tsy milamin-tsaina tao
an-drenivohitra tao ny amin'ny asa ataon'ity mpitoriteny
hafahafa mandehandeha ity (15.1).

Nifantoka tamin'ny fanajana sy fitandroana ny
fitsipi-pombafomba amin'ny fivavahana jiosy araka izay

voasoritra ao amin'ny ny fampianarana voatolotry ny ~
ny mpitarikajiosy (15.2). Nihoatra ny T.T.ity fampi
ity sady nirakitra ny tovana sy famolavolana rehetrai
noforonin'ny razana nandritra ny taonjato nifan .
voaravona ao amin'ny ny boky antsoina -Mishnah•.
fombafomba ireo. Matetika lasa lavitra noho ny didyf
tra niandohana ireny ny voalazan'ireny boky ireny.Oha
nandidy ny Torah - ny Soatra Masina-- fa tokonyh
tànana ny mpisorona amin'ny vanim-potoana sasan
toy ny alohan'ny hidirany ao amin'ny Tranolay Fihao
hanao ny asam-pisoronany eo anatrehan'ny Tompo
30.18-20; Deo 21.6). Hay fihitaran'ny fanas ana '
resahin'i Marka (Mar7.3-4) dia zavatra vaovao i
ary met y ho avy amin'ny fitombon'ny fankahalaaa
fifampikasohana amin'ny jentilisa.

Voateny indray i [esosy noho ny fihetsika nasehon'
mpianany (15.2; 9.14). Nanao safeliteny ny mpanobili
Azy fa raha tena mpampianatra marina i Jesosy diallf
nampianatra ny mpianany hitondra te na tsara. Tsynandl
izany fiampangana izany Jesosy fa nikatsaka kosa nyha.mf
traka amin'ny laoniny ny laharam-pahamehana. Ambonin'If
fampianarana izay natolotra anareo ny didin'Andriamanitti
(15.3-6): laharam-pahamehana ny didin'Andriamanitra.l

Ny resaka mikasika ny fanajana ray aman-dreayas
nofidian'i [esosy ho sehatra hitondrana ny fampianar~ '
Mazava tsara ny didin'ny Torah ny amin'ny tokony
hanajan'ny zanaka ny ray aman-dreniny (15.4-5; EU
20.12). Ireo Fariseo mihitsy aza no nanindry mafyfazawi
dehibe ny fanajana sy fanomezan-kasina ny ray aman·drellJl
anisan'ny fomba anehoana izany ny fanohanana azyireny
ara-bola. Kanefa navelan'ireo izay nahita tombontsoa
tamin'ny fampianarana natolotry ny razana ny didin'ADl
driamanitra mba hahafahany mianina fa izay volaIII

fananana tokony hampiasainy hanampiany ny rayam&ll
dreniny dia efa Korbana (jer. Mar 7.11), izany hoe,efa
natokana ho an'Andriamanitra, noho izany dia tsyut
anombinana ho an'ny ray aman-dreniny intsony. Mbola"
am-pelatanan'ilay olona nanao ny fianianana mandritruf
androm-piainany rehetra anefa ireo fananana ireo. Mama
tsara eto fa nanozongozona izay voalazan'ny Tenin'An-
driamanitra ny fampianarana natolotry ny razana ka
nanome alàlana ireo maty eritreritra mba hialany amin'ny
adidiny amin'ireo ray aman-dreniny. Amin'i [esosy diatsy
laharam-pahamehana ny fampianarana natolotry nyrazana
izay nanafoana ny Tenin 'Andriamanitra (15.6).

Mety ho niseho ho olona manaja an' Andriamanitra ireo
nanandratra ny fampianarana natolotry ny razana izay
manala amin'ny didin'Andriamanitra, nefa ny marinadia
mpihatsaravelatsihy izy ireny ary lavitra an'Andriamanitra
ny fony (15.7-9; jer. koa Isa 29.13). Ny fivavahana ivelany
fotsiny izay manaraka fombafomba ary ny fanarahana
an-jambany ny didy aman-dalàna dia sady lavitry nyhevitra
raketin'ny Torah no lavitry ny fon'Andriamanitra.
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Ity leviora ity ara-bakiteny no nifantohan'ny mpianatra.
Sahirana amin'ny mofo hita maso izy ka hadinony fa afaka
manome izay mofo nilainy i Jesosy: mofo ara-panahy no ao
an-tsain'i [esosy fa tsy ny zavatra hita maso. Mbola tsy
fantany ihany iza moa Izy (16.7-8).

Koa nampahatsiahivin'i [esosy ny namahanany azy
indroa ka nanomezany azy sakafo mihoatra noho izay
nilainy (16.9-10; 14.13-21; 15.29-39). Jesosy irery ihany
no hany manana ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny
fampianaran'ny Fariseo dia zava-doza toy ny homamiadana
izay manimba ny vatana. Tahaka ny masirasira io
fampianarana io satria mora mahenika vahoaka marc ny
voka -dratsiny.

Matio 16.1- 18

teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra sy ny Jentilisa ity
fahagagana ity, mbamin'ireo zavatra marc hafa.

16.1-4 Mangataka famantarana ny Fariseo sy ny
Sadoseo
Raha ny marina dia tsy misy fifandraisana ny Fariseo sy
ny Sadoseo. Antokom-pivavahana lehibe nanaraka ara-
bakiteny ny lalàna sy ny fampianara natolotry razana ny
Fariseo. Ny Sadoseo indray dia sarangan'andriana ara-
politika izay nandà ny fampianarana nentin-drazana ary
nazoto niara-niasa tamin'ny Romana. Nifanatona anefa ireto
ankolafiny roa ireto hihevitra momba izay heveriny fa loza
mananontanona niombonany i Jesosy. Ny Fariseo dia tsy
natoky loatra ny falalahana nentin'i Jesosy, ary ny Sadoseo
kosa natahotra ny valifatin'ny Romana sac dia misy dikany
politika ny fanohanan'ny vahoaka ny fitarihan'i Jesosy.

Tsy isalasalana fa natao hamandrihana Azy ny
fangatahana an'i [esosy hanome famantarana (16.1).
Fantatr'izy ireo fa tsy ho nanaiky hanome famantarana
Izy. Nandà ny hanome azy ireo famantarana Izy raha name-
trahany fanontaniana tsy misy hafa amin'izao teo aloha
(12.38-40).

Namaly azy ireo i [esosy tamin'ny fampahatsiahivana azy
fa tena hain'izy ireo tokoa ny mamantatra ny toetr'andro
amin'ny fandinihana fambara. Raha mena ny masoandro
rehefa milentika dia mety hibaliaka be ny masoandro ny
ampitso. Ny lanitra menamena amin'ny maraina kosa dia
midika fa ho avy ny tafiodrivotra (16.2-3). Tokony ho
hainy toy izany koa ny mamaky famantarana ara-panahy.
Mahavariana fa ny olon-tsotra indray no nahay naka
tsoa-kevitra amin'ny iraka nampanaovina an'i Jesosy, na
nodian'ireto mpitarika ireto tsy hita, na tena tsy hitany
mihitsy (15.21-39).

Ny fiainan'i Jesosy mantsy no famantarana notadiavin 'izy
ireo ary tsy misy famantarana hafa noraisiny afa-tsy
ny famantarana ny amin 'iJona (16.4). Toy ny nitondran'i
Jona hafatra izay nanova tanteraka ny fiainan'ny olona
tao an-tanànan'ny Ninive, dia nitondra hafatra hanova
ny fiainan'ny taranak'Israely koa i Jesosy. Ny telo andro
nijanonan'i [esosy tao am-pasana (izay mifandrindra
amin'ny telo andro nijanonan'i Jona tao an-kibou'ny
trondro) no famantarana ambony indrindra izay tadiavin'izy
ireo. Fa raha tsy nety nino an'i [esosy sy ny teniny ary ny
asany ireo olona ireo, inona indray no handresy lahatra azy
mba hinoany ?

16.5-12 Ny masirasiran'ny Fariseo sy ny Sadoseo
Nanararaotra ny fahafahana azony tamin'ny tsy fisian'ny
mofo i [esosy mba hampitandremana ny mpianatra tsy
ho azon'ny masirasiran 'ny Fariseo sy ny Sadoseo (16.5-
6). Leviora (na lalovay) masirasira izay nampiasaina mba
hampiakatra ny mofo ilay masirasira voalaza eto. Tena
mahery izy ity na dia kely fotsiny aza no ampiasaina (13.33).

16.13-20 «Ianao no Kris1:yl.
Napetrak'i Matio mazava tsara hatramin'ny voalohany ny
amin'ny hoe iza moa i [esosy (1.1). Nohamafisin'ny Ray
izany tamin'ny fotoana nanaovana batisa Azy (3.17) ary
na dia ny demonia aza dia nanambara Azy (8.29). Fa ny
vahoaka, eny fa na ny mpianatra koa aza, dia niezaka mafy
hahafantatra an'i Jesosy (7.28-29; 9.33; 13.54). Mangataka
famantarana lalandava ny Fariseo ary niezaka ny hahalala
Azy: iza moa i Jesosy (16.1). 1[esosy mihitsy tamin'ny
farany no niatrika ilay resaka mivantana raha nitokana
niaraka tamin'ny mpianany tany ivelan'ny tanànan'Israely
Izy, tao Kaisaria Filipo, akaikin'ny loharanon'ny Ony
Jordana. Hoy i Jesosy tamin'izy ireo: «A taon 'ny olona ho
iza moa ny Zanak 'Olona ?", nampiasainy tamin'izany ilay
anarana fiantsoana azy tena tiany (16.13).

Notaterin'ireo mpianatra fa Izy no [aonaMpanao Batisa
nitsangana tamin'ny maty, araka ny hevitra miparitaka
Ger. 14.2). Nampiditra an'i Elia sy [eremia na irau amin'itea
mpaminanu kosa ny olona sasany (16.14). Nefa tsy mba
mpaminany toy ireo mpaminany rehetra i Jesosy. Ka iza ary
izany Izy ? Nanontanian'i Jeosy ny mpianatra nyamin'izay
nandraisany ny fanoharana sy ny fampianarana nataony.

Mazava tsara ny valiteny nataon'i Petera, izay mpitondra
tenin'ny rehetra: Ianao no Kristy Zanak 'Andriamanitra lJelona
(16.16). Nohamafisin'i [esosy izay voalazan'i Petera fa Izy
tokoa no Zanak'Andriamanitra, ilay Mesian'ny Israely sy
izao tontolo izao. Nolazainy mazava tsara fa tsy hevitra na
fisainan'olombelona no nahatonga an'i Petera hanao izao
fanambarana izao fa nahazo ny fanambarana mivantana avy
amin'Andriamanitra Ray izy (16.17). Raha vao mandray
an' i Kristy ny olona iray dia misy fanambarana mivantana
izay nanokafan' Andriamanitra ny masom-panahin'izany
olona izany mba hahitany ny fahamarinana ara-panahy.

Mbola nanohy ny fanambarany tamin'i Petera i
[esosy nanao hoe eto amin 'ity vatolampy ity no haoriko ny
fiançonako, ary ny vavahadin 'ny fiainantsihita tsy haharesy
azy (16.18). Vatolampy no dikan'ny anarana hoe Petera
amin'ny teny Grika, ary milaza ny Fiangonana Katolika
Romana fa teo amin'i Petera no hanorenan'i Jesosy ny
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ca no Mesia. Maty maritiora i Jaona, ary mitovy amin'izany koa
1), no hihatra amin'ny Mesia (17.12).
ry Ilay voninahitra izay efa an'i Kristy dia tsy main.
ly tsy miaraka amin'ny fihetrena eo amin'ny hazofijaliana;
l' miaraka ireo roa ireo. Tsy maintsy hiatrika hazofijaliana
la matetika koa ny mpianany mba hahazo voninahitra. Izay

mety fampianaram·pinoana mandà ny fiaretan'ny mpiana-
,y tr'i Jesosy fahoriana dia tsy ampy ary manohitra ny
.y zavatra niainan'i Jesosy, ny fampianaran'ny Baiboly ary ny
1. traikefam-piainana amin'ny maha olombelona.
y
y 17.14-21 Ny nanasitranana ilay zazalahy oisy demonia
y Rehefa niverina avy teny an-tendrombohitra i Mosesy dia

nahita korontana sy zavatra tsy nandeha amin'ny laoniny
a tao amin'ny tobin'ny zanak'Israely (Eks 32.15-17);

tahaka izany koa i Jesosy, nony niverina avy teny an-ten-
a drombohitry ny Fiovan-tarehy Izy dia nahita vahoaka marc
o nitangorona teo amin'ny mpianatra izay nijanona teo. Nana-
'Y trika avy hatrany izay ilain'ny olona marobe i Jesosy sy
'1. ny mpianany taorian'ny voninahitra lehibe izay niseho tao
V an-tampon'ny tendrombohitra. Nifanehatra tamin'ny fihe-
r tsehan'ny demonia izy ireo, toy ny mampahatsiaro azy fa
'{ misy hatrany ny ady atao amin'ny fanahy ratsy. Mety misy
, lesona azo tsoahina ho antsika rehetra eto: ny fahitana

indray miserana ilay voninahitra izay omen' Andriamanitra
antsika indraindray dia tokony hanamafy ny finoantsika
mba hahazoantsika manatrika ny adin'ny olona marc
manodidina antsika sy manome azy izay ilainy.

Nisy lehilahy iray avy ao amin'ireo vahoaka nanatona
an'i Jesosy ary niangavy Azy hanasitrana ny zanany lahy
izay nifanintontsintona noho ny asan'ny demonia (17.14;
jer. Mar 9.17-18). Tsy midika akory izany fa avy amin'ny
demonia izay mifanintona rehetra (jer. 4.24, avahana oha-
tra ny ampahorian'ny demonia sy ny voan'ny androbe»).
Nentin'ity lehilahy ity teo amin'ny mpianatra ilay zanany
mba ho sitraniny satria afaka namoaka demonia Izy
(17.16). Nanatona an'i Jesosy tamim-panajana izy
ary nandohalika. Mariky ny fanajana na fitalahona ny
fandohalihana eo amin'ny olona tamin'ny kolontsaina
tamin'izany andro izany. Mitovy amin'ny dikany eo amin'ny
kolontsaina afrikana maro amin'izao fotoana izao izany fihe-
tsika izany. Nitalaho ity lehilahy hoe: Tompoko !Mamindrafo
amin'ny zanako-lahy (17.15). Neken'i [esosy ny finoan'ilay
lehilahy izay misolo toerana ny zanany. Marobe ny finoan'
olon-kafa izay nomen'Andriamanitra voninahitra toy izao
(ohatra ny an'ireo efadahyao amin'ny 9.2 sy ilay vehivavy
Kananita ao amin'ny 15.28). Ny finoana ampiasaina ho
an'ny hafa.dia manohana ny vavaka atao ho an'ny hafa.
Mampihetsi-po an'Andriamanitra ny olona mivavaka ho
an'ny hafa, ary valiany izany finoana izany.

Tamin'ny fahatezerana no niantso ireo mpiara-belona
taminy i Jesosy ka nanao hoe taranaka maditra sady tsy
mino (17.17). Ny vahoaka no niantefan'ny teniny, indrin-

Matio 17

dra ireo mpianatra izay efa tokony ho efa afaka namaha io
olana io, toy izay efa nataony raha nivoaka nanao ny iraka
nampanaovina azy izy ireo (10.8). Ny tsy fahampian'ny
finoana no antony tsy nahavahan'izy ireo ity olana ity
(17.20a).

Nazavain'i Jesosy taminy mangingina fa kely noho ny
voan-tsinapy ny finoany. Raha kely toy ny uoan-tsinapu ilay
izy dia tsy vitany hoe afaka mamoaka demonia izy ireo fa
afaka mamindra tendrombohitra koa aza (17 .20b). Tsy
ny haben'ny finoana ihany akory no zava-dehibe fa ny
fiorenan'izany finoana izany amin'ny herin'Andriamani-
tra. Izy irery ihany no afaka manatanteraka fanasitranana
mahagaga. Tsy fanekena amin'ny saina ny finoana fa
fianteherana amin' Andriamanitra.

17.22-23 FiIazana fanindroany DY fahafatesan'i Jesosy
Raha mampiasa ilay anarana tiany indrindra hoe ny
Zanak 'O/ona i [esosy eto (17.22a), anarana manambara
fiaretana fahoriana, dia milaza fa tsy maintsy hatolotra ho eo
an-timon 'ny %na Izy (17.22b) ka hovonoiny, nefa amin'ny
andro fahate/o dia hatsangana indray Izy (17.23; jer. koa
16.21; 20.17-19).

17.24-27 Jesosy sy oy hetra ho an'oy Tempoly
Antsasaka sekely naloan'ny ankabiazan'ny lehilahy
lehibe isan-taona no hetra ho an'ny tempo/y. Nampiasaina
hikarakarana ny Tranolay Fihaonana ilay vola tamin'ny
voalohany (Eks30.11-16) ary taty aoriana nikarakarana ny
tempoly (17.24). Taorian'ny faharavan'nytempolytamin'ny
taona 70 tal. J.K. dia nampiasain'ny Romana hamatsiana
ny tempolin'i Jopitera tao Roma ity hetra ity. Midika izany
zava-niseho izany fa voasoratra talohan'ny nandravana ny
tempoly tamin'ny taona 70 ny Filazantsaran'i Matio satria
raha taorian'izany dia tsy ho nisy dikany loatra intsony ilay
resaka hetra ho an'ny tempoly.

Nizarazara be ihany ny hevitry ny Jiosy mikasika ny
hetra: tokony handoa hetra ve sa tsia ny Jiosy ? Toa tsy
nankasitraka loatra azy ity ny Sadoseo fa ny antokom-
pivavahana tao Qumran kosa dia nandoa indray mandeha
ihany ao anatin'ny fiainany, izany moa toa ho nifanaraka
kokoa tamin'ny T.T. Raha izany ny hevitra mifanohitra
mikasika ilay resaka dia mba inona kosa ary no hevitr'i
[esosy ny amin'ilay hetra ? Namaly i Petera fa mandoa
hetra i [esosy, angamba noho Izy nandoa hetra ara-dalàna
(17.25).

Tao amin'ny tanàna izay nahabe ahy dia nisy karazan-
ketra roa: ny hetra ho an'ny fifidianana izay nasain'ny
fitondram-panjanaka anglisy naloan'ny lehilahy loham-
pianakaviana rehetra ary ny hetra efa mahazatra izay naloa
isan-taona tao amin'ny lapan'ireo ampanjaka eo an-toerana
ary asa tsy maintsy natao na fanomezana sakafo no endrika
nisehoany. Ny hetra ho an'nyfifidianana naloa tamin'ny
Anglisy dia fampahatsiarovana mandrakariva fa ambany
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Rehefa maty ity lehilahy ity dia nandray ny sazy men-
drika ny olona izay tsy mba niaina ny ubuntu na nanaiky
fa i Lazarosy anie ka mpiara-belona taminy (16.23). Tsy
nahay nijery an'i Lazarosy ho toy ny rahalahy sy toy ny
namana akaiky azy izy Raha nankafy ny harenany sy finari-
tra nahita ny olona hafa nitsiriritra izany izy, dia tsy mba
noheverinyakory, raha tsy efa tratra aoriana loatra, fa zava-
tra tsy tian'Andriamanitra velively ny fiainan'ny olona tsy
mihevitra afa-tsy ny tenany ka mandà tsy hizara ny mofony
amin'ny namany (16.20-21).

17.1-19 Tantara momba DY fanasitraoana,
finoaoa ary famoojena

17.1-10 Finoana mialoha Dy asa soa
Miantso ny olona hiala amin'ny fanamarinan-tena rehetra i
Jesosyeto. Nasaina niteny m.afyny mpanao ratsy sy hamela
heloka ny mpanota mibebaka ny apostoly (17.3-4) ka
nahita fa tena sarotra ny mamela heloka. Niangavy izy ireo
mba hampitomboana ny finoany (17.5). Novalian'i Jesosy
izy fa tsy zavatra azo refesina na atao fananana akory ny
finoana, Tsy fitadiavana 'finoana bebe kokoa' na 'finoana
manan-kery' no ilain'Andriamanitra fa finoana madio sy
tsotra, izany hoe finoana marina (17.6-10). Tsy mahatonga
antsika ho manam-pahefana mahery tsy akory ny finoan-
tsika fa mahatonga antsika ho mpanompon'Andriamanitra
manetry te na kosa. Andriamanitra no mamela ireny
madinika ireny (17.2) hiteny amin'ny hazo hoe: miongota ary
aoka hambolena any an-dranomasina, dia manaiky izy (17.6).
!zay manao ny zavatra andidian'Andriamanitra azy dia tsy
afaka hirehareha amin'ny zavatra vitany akory.

Tsy azontsika atao ao an-dohantsika na oviana na
oviana fa satria nanatanteraka tsara ny fanompoantsika
an'Andriamanitra isika dia manana zo hametraka ny zava-
tra ilaintsika alohan'izay takian'Andriamanitra. Misy sary
anehoan'i Jesosy izany: Raha misy iray aminareo manana
mpanompo izay miditra ny trano avy niasa tany na nian-
dry ondry. Hiteny aminy ve ianao hoe: Avia mipetraha
hihinana ?' Tsy hiteny aminy kosa ve ianao hoe: 'Amboary
izay hisakafoako ... ary manompoa ahy raho mbola mihinana sy
misotro aho; reltefa uita izany uao mahazo mihinana sy misotro
ianao ?' (17.7-8) .

. Ny fanamarihana ataon'i [esosy eto dia ny amin'ny
finoana sy ny asa soa. Mila mahatsiaro isika fa eo ana-
trehan'Andriamanitra isika no mahazo fahasoavana sady
hamarinina. Eo anatrehan'ny mpiara-belona kosa isika dia
ady sy tolona ho amin'ny fahafahana no ataontsika mba
hanompoantsika ny hafa. Tsy mahasolo ny asa ny finoana
fa ny asa dia manaraka ny finoana. Araka an'i Luther,
rehefa voaray tsara amin'ny finoana i Kristy ka manjary
miasa izany finoana izany, dia manao asa tsara isika, tia
an'Andriamanitra, misaotra Azy ary tia ny namantsika. Ny

tohin'izany dia fifamatorana miabo eo amin'ny finoana sy ny
asa soa ka tsy azo afenina izany fa aseho amin-kafanam-po
amin'ny fomba hita maso mety manakorontana ny mahaza-
tra.

17.11-19 Samaritana nahay nankasitraka
Ny fiandohan'ity tantara ity dia lehilahy folo voatery
nijanona teny lavitra teny sy niantso mafy mba ho ren'ny
olona (17.12-13a). Tsy nahazo niditra ny tanàna ny olona
boka, ka nanaja ny halavirana voalazan'i Mosesy (Lev
13.46). Marihina fa tsy nanatona azy akory i Jesosy ka
nikasika sy nanasitrana azy tahaka ny nataony tamin'ny
boka hafa (5.12-13). Nijanona lavitra Izy, ary niteny taminy
fotsiny mba handeha sy hiseho amin'ny mpisorona. Teny
am-pandehanana izy ireo no sitrana (17.14). Efa niha lavi-
tra ny elanelana nisy azy ireo tamin'i [esosy tamin'izany.

Samaritana ny iray tamin'izy ireo (17.16). Araka ny
fanazavàna tany aloha (jer. 10.29-37) dia tsy manan-
draharaha amin'ny Samaritana ny Jiosy, kanefa eto dia
ny aretina iombonana no nandrava ny fanavakavahana
ara-pirazanana sy ara-pivavahana. Tao anatin'izao areti-
mandoza izao ity, ny hany tsaroan'izy ireo dia izy marary
mila fanampiana. Lasa avokoa ny fanavakavahana teo
amin'ny fiarahamonina, ny kolontsaina, ny fivavahana, ny
firazanana, Fa niaraka niantso mafy izy ireo hoe: Ry Jesosy
Tompo Ô, mamindrà fo aminay (17.13b).

Tsara ny manamarika fa niova ny elanelana nisy
teo amin'i [esosy sy ilay Samaritana. Arakaraka ny
nanatonan'ilay Samaritana an'i [esosy ka niankohofanç
teo amin 'ny tonqotr'i Jesosy nony farany ary nisaorany
Azy (17.16) no nahalasa ny elanelana hita maso ary
torak'izany koa ny fisarahana teo amin'ny fiarahamonina
sy ny firazanana ary ny fivavahana ary koa izay rehetra
nampisaraka azy tamin'i [esosy sy tamin'Andriamanitra.
Lasa avokoa izany rehetra izany noho ilay fanomezana hoe:
Mitsangàna ary mandehana; ny finoanao no efa nahasitrana
anao (17.19).

Ny fankasitrahan'ilay rangahy ny herin'Andriamanitra
dia nitondra azy niverina teo amin'i [esosy izay nanehoana
izany herin'Andriamanitra izany. Afaka nanome azy, tsy
ny fanasitranana ara-nofo ihany, tahaka izay voarain'izy
sivy lahy hafa, i [esosy, fa natolony azy koa ny tànan'ny
fifankatiavana, ny famelan-kelona, ny fampihavanana ary
ny famonjena ka nanaisotra izay rehetra nampisaraka
azy tamin'Andriamanitra izany. Vao mainka niharihary
ny tsy fahaizana mankasitraka teo amin'ireo sivy lahy ka
mendrika fanamelohana teo anatrehan'ny Iahasoavan'Aa-
driamanitra. Ny fisaorana tsara indrindra azontsika atolotra
an'Andriamanitra dia ny fanehoana ny fisaorantsika tahaka
ny ataon 'ireo madinika: 'Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko,
ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra, izay mamela
ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra,
izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, izay


