
LIOKA
antaran'i [esosy raiketin'ny filazantsaran'i lioka
mdroina matetika ho anisan'ny tsara indrindra.
.ra mampitombo tsikelikely ny fahalalantsika ny
l'ny hoe: iza moa iJesosy. Nazava tamin'i lioka,
ao haingana aza vao hitan'ireo avarapianarana
rny teolojia, fa ny marina dia mifototra amin'ny
Irafa tsy amin'ny zavatra takarina an-tsaina. Ao
i'ny Testamenta Taloha sy ny Filazantsara dia tsy
hoamin'ny alalan'ny zavatra takarina an-tsaina tsy
masosy amin'ny filozofia akory ny fifaneraseran'
riamanitra amin'ny olona fa amin'ny alalan'ny
ara.Tambatra tantara ny Baiboly: tantaran' olona
ihafa,fianakaviana, fiarahamonina, firenena, zava-
anga:ireo rehetra ireo mitambatra no mandrafitra
ara'nyfanavotan' Andriamanitra ny olombelona.
naintsymieritreritra izay handrosoantsika tsikelikely
l'nyfinoana sy ny asatsara isika rehefa mamaky ireo
Iraireo (na dia dingana kely fotsiny aza no vitantsika
i'lzany).
rakarakany androsoan'ny tantaran'i lioka ao amin'ny
Intsaranosoratany no hametrahany hafatra mikasika
lazanak'Andriamanitra sy ny maha olona (<<Ubuntu»).
1fehezina,tanatra mitondra hafaliana io.

Ny mpanoratra
nahazatra hatramin'izay ny filazana fa i lioka,
otera,no mpanoratra ity filazantsara ity. Intelo izy no
azaao amin'ny T.v. 1 Paolydia milaza azy hoe: 'Lioka
ala,mpanao fanafody' (Koi 4.14) sy «mpiara-rniasa»
24). Fantatra ho nahatoky sy azo nianteherana izy,
nampisalasalaazy ny niaraka tamin'i Paoly nandritra
igadrany,na nety ho nahitany loza aza izany (II TIm
1). Azoatao tsara ny milaza fa Grika izy (KoI4.1 0-14).
fsynilaza tena ho vavolombelon'ny fiainana sy
nataon'i [esosy ny mpanoratra ity filazantsara ity.
barany kosa fa loharanom-baovao azo antoka no
nganyraha nanoratra izao boky izao izy. Akaikin'ireo
idresy nahita maso ny zava-nisy izy no nahafantatra
ateoireo ezakaefa natao handrafetana an-tsoratra ireo
lQamomba an'i [esosy(1.1-2)
'mbaran'i lioka fa namotopototra ny zavatra rehe-
teo amin'ny fiainan'i Jesosy izy vao nanoratra ny
taraaraka izay filaharana heveriny fa 'hahazoan'ny
amakymahafantatra ny marina momba ireo zavatra
npianarinaazy'. Avy amin'izany lovantsofina izany no
lOratan'i lioka tantara manan-kery misy fotokevitra
romaromifamatotra.

Ny tanjon'ny boky
Ny fifandraisan'ny fampianaram-pinoana marina sy ny
fihetsika na asasoaeo amin'ny fiarahamonina mifanaraka
amin'izany no vontoatin'ny tantara nosoratan'I
Lioka. Izany ihany koa no nahatonqa ny fanitsiam-
pivavahana na Reformasiona. Miorim-paka ao amin'ireo
asa lehibe nataon' Andriamanitra ny finoantsika: ny
fahatongavan'ny zanany ho olona, ny fiheverany ny
olona, ny fampihavanana antsika, ny fitsanganana
tamin'ny maty, ary ny fanatrehan'i Jesosyantsikaamin'ny
alalan'ny Fanahy Masina. Ireo rehetra ireo no iorenan'ny
finoantsika. Raha mafy orina ao amintsika ireo, araka
an'i Lioka, dia hisy vokany amin'ny asa soa eo amin'ny
mahantra, ny marary, ny voan'ny tsindry hazo lena, ny
voahilikilika, ny sembana ary ny mpanota. Rahafintinina:
ny vokatry ny finoana dia fahatsarana, fahalalaham-po,
fitiavana, rariny sy hitsiny eo amin'ny fiarahamonina
sy ny toekarena. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha
nanao zaridaina ianao, tsy tianao ho fakany daholo na
voany daholo no ao. Ny finoana mifampitaha amin'ny
asasoa no tiana hambara amin'izany. Toy ny mpamboly
voninkazo iray Andriamanitra. Isika no zava-boaarin'An-
driamanitra ary tiany ho olona feno isika, ka hiorim-paka
tsara (finoana) ary hamoa voa salama tsara (asasoa).

Raha mbola lazaina amin'ny teny hafa ihany, dia
azo jerena amin'ny lafiny roa samihafa nefa mifameno
ny tantara nosoratan'i lioka. Ny voalohany mifantoka
amin'ny fihetsik'i Jesosymanoloana ny zava-manahirana
eo amin'ny fiarahamonina ka anehoany faminaniana
mikasika ny mahantra, ny voan'ny tsindry hazo lena, ny
mpitondratena, ny kamboty, ny marary, ny zokiolona,
ny ankizy ary ireo olona manana fahasembanana. Ity
filazantsara ho an'ny fiarahamonina ity no manamarika
ny asan'i Jesosyka mazava amin'ireo andininy nalainy
avy ao amin'Isaia, rehefa nanolotra ny programan'asany
tao amin'ny tanànany Izy: 'Ny Fanahin'ny Tompo
no ato Amiko satria nanosotra Ahy hitory teny soa
mahafaly amin'ny malahelo Izy. Naniraka Ahy hitory
fandefasana amin'ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana
amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitory
ny taona ankasitrahan'ny Tompo' (lio 4.18-19; jer. koa
Isa 61.1-2). Asehon'i lioka koa ny fanomezan'i lesosy
toerana ireo antokon'olona nolavin'ny fiarahamonina
tamin'ny androny, anisan'izany ny vehivavy, ny ankizy,
ny Samaritana, ny Jentilisa, ny mpamory hetra ary ny
mpanota.

Ny lafiny faharoa ijerena ny filazantsaran'i lioka dia
mifantoka amin'ny fanehoana ny FanahyMasina ho hery.
Ny Fanahin'Andriamanitra, lIay hery be fitiavana ho enti-
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manasitrana.ny marary, mandroaka demonia ary manova
olona ho afaka hitodika amin'Andriamanitra. Miaraka
amin'izany fiainana ara-panahy izany sy ny fampiharana
ny asan'ny Fanahy eo amin'ny fiainana no ahitana fifaliana
ao anatin'ny fanompoam-pivavahana amin'ny alalan'ny
fiderana, fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, fanasi-
tranana, hira sy dihy. Misy ireo mijoro ho vavolombelona
mandraka androany fa ny fangatahana ny herin'ny
Fanahy Masina amin'ny vavaka dia efa nanafaka olona
tamin'ny fahazarana amin'ny zava-pisotro mahamamo sy
mahadomelina, efa nanova olona kahidy sy tia tena, ary
efa nitaona olona maro hanao zava-dehibe feno hatsaram-
panahy sy fitiavana.

Iray ihany ireo lafiny roa ireo amin'i Lioka. Fanahy
Masina iray ihany no manova ny fiainam-panahin'ny
olona sy manova ihany koa ny fiarahamonina mbamin'ny
firenena rehetra mba hiaina amin'ny rariny sy ny hitsiny.
Ny fihetsika mifandray amin'ireo zavatra roa ireo (ny
finoana sy ny asa soa) dia azo fintininatoy izao manaraka
izao.

Fiainana tsy misy
finoana sy asa tsara

Fiainana ao amin'ny
finoana sy asa tsara

Ny maha olombelona
alohan' Andriamanitra

Andriamanitra aloha

Fiarahamonina voamariky Mikatsaka demokrasia sy
ny tsindry hazo lena fiarahamonina afaka
Manilikilika ny -mpanota» Mitady ny «very»

Manaiky ny elanelana Mizara izay ananana
misy amin'ny mpanana sy
nyory
Mitady voninahitra Manetry tena
Manamafy fo Mibebaka ary mahazo

famelana avy amin'An-
driamanitra

Mankafy izay tian'ny
olona

'fia an'Andriamanitra
mihoatra ny zavatra rehe-
tra

Manamarin-tena Hamarinina amin 'ny
finoana

Mitady ny azy Mahazo hery avy amin'ny
Fanahin' Andriamanitra

Tahaka an'i [e so sy, tokony hilaza ny marina
amin'ny fotoana rehetra ny Fiangonana araka izay
ampahafantarin'ny finoantsika antsika. Nantsoina ho
amin'ny fanompoana amin'ny maha mpaminany antsika
isika. Miorim-paka any amin'ny Fiangonana tsirairay, any
anivon'ny olona ifotony miatrika adim-piainana lehibe

Lioka

eo amin'ny fiarahamonina izany. Rehefa mandray anjar.
mavitrika amin'izany fanompoana izany isika dia izac
no vokany: fifanoherana, fifanomezan-tsiny, adihevi
tra masiaka rehefa mikaroka vahaolana na fanazavam
zavatra tsy mifanaraka. Izao mantsy no izy: mandehl
miadana indraindray ny fahatongavan'ny fiovana,
tahaka ny fiterahana. Ao tokoa ny fiainana vaovao, ao nj
demokrasia, ao ny fanahin'ny fiarahamonin'ny samihafl
fiaviana, ao ny fahafantarana ny miralenta sy ny fivoizalll
izany, saingy maharary tokoa ny fiterahana ireo rehetn
ireo. Tsy zavatra tsotra na oviana na oviana ny filazana
ny marina, ny fampiharana ny teolojia, ny fanehoaru
hatsaram-panahy feno fitiavana ary ny miara-mandehl
amin' Andriamanitra. Ady sy tolona lavitra ezaka nd
andraisantsika anjara. 1.

Tsy irery kosa anefa isika amin'izany ady izany satriê
lIay nanasa ny tongotry ny mpianatra dia mbola vonOlli
hanasa ny tongotsika Ua013.4-5). Ny fihevitr'i LiokaIII

filazantsara dia miorina ao amin'ny fiai nana lalina ara
panahy: ao no ipoiran'ny fiarahamonina tapa-kevitn
hanohitra ny endriky ny tsy fahamarinana rehetra ac
anatin'ny fiarahamonina mba hikaroka tontolo vaova
an'Andriamanitra. Izany fiarahamonina izany dia ahitaJ\l
fa an'ny olona rehetra ny filazantsara, ka mahakasik<
ny lehilahy sy ny vehivavy, ny olona samihafa fiaviana.
firazanana, ny sokajin'olona samihafa fari-piainana ac
anatin'ny fiarahamonina. Ny fizarana ny eo am-pelatanani
amin'ireo mahantra, ny fanasitranana ary ny fankalazars
ny Eokaristia dia manambara fiombonana, ny ubunt/HIy.

Ny hoe ubuntu dia avy amin'ny ohabolana Xhosl
(Afrika Atsimo) izay azo adika malalaka hoe: 'ny mahl
olombelona ny tsirairay dia miseho amin'ny fifandraisany
amin'ny hafa', na 'ny olona iray dia mifampiankina
amin'ny olona hafa, izany no maha olona azy'. Ralia
fintinina, ireo manana ubuntu dia mihevitra lalina iIlj
ilain'ny hafa sady azo antoka amin'ny fanajana ireo
adidy rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Ny olona tot
izany dia sady mahalala tsara ny zony no mahalala !sarl
ny andraikiny amin'ny namany koa. Araka ny hevitlt
Desmond Tutu dia mifandray akaiky amin'ny fomba fijett
aty amin'ny faritr'i Afrika an'izao tontolo izao ny ubunlJt
ka tsy misy singa iray mandeha samy irery mahaleotetlll
amin'izany. Ny maha olona dia mifono ao anatinl"

fiarahana amin'ny olona hafa ary mifamatotra ao a~
fonosana misy aina. Ny fisianao dia midika fandrai~
anjara.

Izany fifampiankinan'ny olona izany dia voafaritra
anatin'ny naharian'Andriamanitra antsika hitovy en
Aminy. Ny fahafantarantsika ny maha isika antsika
amin'ny hafa dia mampiseho amintsika fa lehilahy
vehivavy mihoatra noho ny hoe mainty sy fotsy, ma
fahaiza-manao na fahasembanana isika - olombel



oa isika rehetra (Gal 3.28). Ny olon'ny ubuntu dia
azohery avy amin'ny Fanahy Masina mba ho sahy

asatsara, indrindra ho an'ireo mahantra sy voan'ny
. ryhazo lena.

Drafltry ny famakafakana

NYFllAZANA NY HAHATERAHAN'I jESOSY
1.1-4 Teny mialoha
1.5·56 Tantaram-behivavy

1.5-25 Tantaran'i Elizabeta: vehivavy saro-kenatra
, 1.26-38 Virijiny iray bevohoka

1.39-56 Tantaran'ny vehivavy iray omem-boninahitra
1.57-80 Ny nahaterahan'i jaona Mpanao batisa

·52 NY NAHATERAHAN'I jESOSY SY NY FAHAZA-
Y
.1-20Ny tantaran'ny Krismasy

2.21-24 Ny famoràna an'i Jesosy
.25-40 Ny nahatongavan'i Jesosytao an-tempoly
41-52 jesosy sy ny asa miandry Azy

·37NY ASA FANOMPOAN'I jAONA AMIN'NY
INYTEOLOJlKA SY ETIKA

3.1-18 Ny hafatr'i [aona
3.19-20 Ny hafatry ny mpaminany sy ny fian-

traikan'izany eo amin'ny olona
'3.21-37Ny batisan'i [esosy sy ny tetiarana momba Azy

-22 NY MAHA MPAMINANY AN'I jESOSY
.1-13 Ireo sedra tsy maintsy lalovana

, .14-22Ny hafatra momba ny fanafahana

.16 NY FANOMPOANA AMIN'NY TENY SY NY

4.23-44 Ny fanombohana ny asa fanompoana
5.1-11Ny niantsoana an'i Simona Petera
5.12-26 Finoana ny fanasitranana ataon' Andriamanitra
5.27-39 Hafa ihany rehefa eo i Jesosy
'6.1-11Ny tsy fanajana ny Sabata
6.12-16 Ny nifidianana ny roa ambiny folo lahy

-49NY TORITENY TEO AN-DOHASAHA
.17-20aToriteny amin'ny andro ankehitriny

, 2Ob-26 Fanambaràna fotokevitra lehibe
27-49 Fomba fiaina kristiana

50NY FIFANDRAISAN'I jESOSY TAMIN'NY OlONA
RAY

7.1-10Ny mpanompon'ilay kapiteny
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7.11-17 Ny fanasitranana ny zanaky ny mpitondratena
iray

7.18-35 Fanontaniana avy amin'i jaona Mpanao batisa
7.36-50 lIay vehivavy mpanota

8.1-50 TRANGA ISAN-KARAZANY TEO AMIN'NY
MPIANATR'I jESOSY

8.1-3 Ireo vehivavy mpianatr'i Jesosy
8.4-15 An'iza ny fahadisoana: an'ny mpamafy sa an'ny

tany amafazana ?
8.16-25 Ny jiro, ny fianakavian'i [esosy ary ny tafio-

drivotra
8.26-39 lIay demoniaka tao Gerasena
8.40-42, 49-56 Fanasitranana ilay zazavavy roa amby

folo taona
8.43-48 [esosy, modelin'ny fanasitranana

9.1-20 jESOSY NO KRISTY
9.1-9 Ny roa amby folo lahy sy i Heroda
9.10-17 Mifampizara izay eo am-pelatanana
9.18-20 Fanekena an'i Jesosyho Kristy

9.21-10.24 FANEFENA HO MPIANATRA, FANOVANA
TANTERAKA, FANASITRANANA

9.21-27 Fanefena ho mpianatra
9.28-36 Fanovana tanteraka
9.37-45 Fanasitranana
9.46-48 Iza no lehibe indrindra ?
9.51-62 Ny sandan'ny maha mpianatr'i Jesosy
10.1-24 Ny fanirahana ny roa amby fitopolo lahy

10.25-42 IZAY IFANDRAISAN'NY AlITARA SY NY LAKO-
ZIA

10.25-37 Tafara-dàlana
10.38-42 Ny tokantranon'izy mirahavavy

11.1-13 NY VAVAKA SY NY FANJAKAN'ANDRIAMANI-
TRA

11.1-4 Ny fampianarana momba ny vavaka
11.5-13 Mangataka, mitady ary mandondona hatrany

11.14-28 NY FANDROAHANA DEMONIA, NY FANEN-
DRIKEN-DREHANA ARY FANOlORANTENA

11.29-53 NY jlRO SY NY FARISEO

12.1-34 ONDRY VITSY
12.1-4 Famitahan-tena sy fihatsarambelatsihy
12.4-12 Tsy fahatahorana
12.13-21 Ny zava-doza amin'ny harena
12.22-31 Zavamisy amin'ny fiainana
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12.32-34 Ny vola sy ny Fanjakan'Andriamanitra

12.35-59 MIANDRY SADY MIAMBINA
12.35-40 lIaina ny miambina
12.41-48 Ny fanontanian'i Petera sy ny valitenin'i [esosy
12.49-53 Ny asa nanirahana an'i [esosy
12.54-59 Ny teny mafy nataon'i [esosy tamin'ny

vahoaka

13.1-21 SITRANA SY MITOMBO
13.1-9 Loza mitranga: iza no nanota ?
13.10-17 lIay mpanasitrana manana fo mangoraka
13.18-21 Fanoharana momba ny fitomboana

13.22-35 NY DIAN'I JESOSYMANKANY JEROSALEMA

14.1-24IREO TANTARA TEO AM-PISAKAFOANA
14.1-6 Fikasana ratsy
14.7-14 Fandaminana ny toerana hipetrahana
14.15-24 lIay fiaraha-misakafo lehibe

14.25-35 IZAY TAKIANA AMIN'NY MPIANATR'I JESOSY

15.1-32 1LAY ANDRIAMANITRA MIASA HATRANY
15.1-10 Mikaroka ary mahita vahaolana
15.11-32 Andriamanitra maharitra, miasa ary tia

16.1-31 IREO ENDRIKY NY HARENA
16.1-9 Ampiasao ahazoanao namana ny harenao
16.10-17 Fampiasa tsara syfampiasa ratsy ny harena
16.18 Fisaraham-panambadiana
16.19-31 lIay mpanankarena sy i Lazarosy

17.1-19 TANTARA MOMBA NY FANASITRANANA,
FINOANA ARY FAMONJENA

17.1-10 Finoana mialoha ny asa soa
17.11- 19 Samaritana nahay nankasitraka

17.20-37 NY FIAVIAN'I JESOSYINDRAY

18.1-30 NY FIDIRANA AO AMIN'NY FANJAKAN'
ANDRIAMANITRA

18.1-8 Andriamanitra manambara ny tenany
18.9-14 Iza no tsy marina ary iza no marina?
18.15-17 Kasihin'i Iesosy ny zaza minono sy ny ankizy

madinika
18.18-30 Amidio, dia manaraha an'i Jesosy

18.31-43 MANAKAIKY AN'I JEROSALEMA 1JESOSY
18.31-34 Milaza ny hahafatesany i [esosy

Lioka

18.35-43 Ny fahaizana manararaotra ny fotoana mety

19.1-10 ILAY MPANANKARENA VOAOVA TANTERAKA
19.11-27 NY FANOHARANA NY AMIN'NY FARANTSA
19.28-44 MIDITRA ANY JEROSALEMA 1JESOSY
19.45-48 NY FANADIOVANA NY TEMPOLY
20.1-47 NY FAMPIANARANA TAO AN-TEMPOLY

20.1-8 Fanontaniana miteraka fanontaniana
20.9-19 Sanatria dia sanatria !
20.20-26 Andriamanitra sy i Kaisara
20.27-40 Andriamanitry ny velona Andriamanitra
20.41-47 Ny mpampianatra ny Lalàna sy ny mpiton-

dratena

21.1-38 ZAVATRA NITRANGA TALOHAN'NY SAKAFO
HARIVA FARANY

21.1-4 Ny rakitra nataon'ilay mpitondratena
21.5-38 Fampianarana momba ny zavatra hitranga any

am-parany

22.1-71 IREO ZAVA-NITRANGA MANODIDINA NY FIJA.
L1AN'1JESOSY

22.1-13 Ny fanomanana
22.14-20 Ny sakafo hariva farany
22.21-30 Ny famadihan'i [odasy sy ny ady sezan'ny

mpianatra
22.31-38 Simona sy ny sabatra
22.39-53 Vavaka sy fisamborana
22.54-71 Famotorana roa sosona

23.1-56 NY FITSARANA AN'I JESOSYSY NY FANOM-
BOANA AZY TAMIN'NY HAZOFIJALIANA

23.1-25 Fitsarana teo anatrehan'i Pilato sy fahanginana
teo anatrehan'i Heroda

23.26-38 Mizotra ho any Ikarandoha i [esosy
23.39-49 Ny nanomboana Azy
23.50-56 Ny nandevenana an'i Jesosy

24.1-43 NY TANTARAN'NY FITSANGANANA TAMIN'NY
MATY

24.1-12 Ny anjara toeran'ny vehivavy
24.13-35 Miara-mandeha sy miresaka eny an-dàlana
24.36-43 Ireo lafiny roa amin'ny finoana
24.44-53 Ny niakaran'i [esosy Kristy any an-danitra


