
Lioka 12.2-21

, Nampifanaraka izay lazainy tamin'ny nataony i Gandhi,
hanyka tsy niteny tamin'olon-kafa, na tamin-jaza aza,
hanaozavatra tsy vitan'izy tenany akory. Mifanohitra
amin'izanyno mitranga matetika: kinga loatra isika hanoro
llevitrany hafa hanao zavatra izay tsy ataon'ny tenantsika
akory.
, Nylazain'i [esosy momba ny Fariseo dia ahitana fa
~tany ny halalin'ny fahalemen'olombelona sy ny seho an-
tsehatralalaovin'ireo miseho ho tsara fanahy. Manizingizina
Izyfa tsy misy nafenina izay tsy hiseho na takona izay tsy ho
jmtatra... izay bitsihinareo ao amin 'ny efitrano mangingina dia
lotorianaeo an-tampon-trano (12.2-3). Tsy ny fahadisoana
,Ioatrano melohin'i Jesosy - satria dise avokoa isika rehe-
i tra- fa ny fihatsarambelatsihy izay mahatonga antsika ho
, lIOdytsara kokoa noho izay tena toetrantsika. Ny fiainana
10 amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia midika fa tiana
PO sady voavela heloka ka tsy ilaina ny manafin-toetra
IJ modymiseho ho hafa.

J2.4-12Ny tsy fahatahorana
AIohan'nyiresahan'i [esosy ny olana amin'ny fahatahorana
la miantso ny mpianany Izy hoe sakaizako (12.4). Izany
faly izany no anehoany fa sady tena akaiky ny mpianany
izfnotena tia azy ireo koa. Hafatra fanomezan-toky ho azy
Ra alohan'ny hirosoany amin'ny resaka tahotra izany.
~.Avahan'i Jesosy tsara ny tahotra izay mamatotra ny
olonasy ny tahotra izay manafaka azy. Matahotra ny
monia isika kanefa tsy manana hery handefasana antsika
W amin'ny afobe ireny. Zava-dehibe kokoa ny hatahoran-
~ izay manana hery handefasana antsika any amin'ny
ifoberehefa maty (12.5). Andriamanitra ijak 4.12), fa tsy
"' devolyno hany manana izany hery izany. Tahaka izany
~ matahotra ny fanenjehana ataon'ny manampahefana
Jika (12.11) ary mety misalasala milaza ny amin'izay
iaoantsika rehefa eo anatrehany. Kanefa, Andriamani-
Ja no tokony hatahorana mihoatra lavitra noho ny
pwwnpahefana (12.8-10).
f Tsy Andriamanitra tokony hatahorana fotsiny anefa
~driamanitra fa Izy koa dia Andriamanitra mikarakara
~y miahy ny olony (12.7). Mikarakara na dia ny
aomanidina aza Izy, eny na ny volon-dohantsika aza. Tsy
~driamanitra mampatahotra akory Izy fa Ray be fitiavana
~aka amintsika mandritra ny fanenjehana (12.12).
r
b.13-21 Ny zava-cloza Avy amin'ny harena
le.
pIonate hiaina samy irery tsy miaraka amin' Andriamanitra
paamin'olon-kafailay mpamboly manankarena izay nihevi-
IR fa tsy mila manahy ny ho lany voka~ ny ~y mandritra
ytaona marc (12.19): Ataon'Andriamanitra hoe adala
ftfa izy (12.20), ka mampahatsiaro antsika AndrianIanitra
~adala izay olona velona tsy misy an'Andriamanitra (Sal
~4.1).Adala koa izy satria tsy mahita fa mananontanona
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ny fahafatesana. Tsy mizara ny fitahiana azony amin'
Andriamanitra sy ny mpiara-belona izy fa aleony manapa-
kevitra hitahiry ny vokatra ho antoky ny fisotroan-dronono
mialoha ny fotoana sy antoky ny fiadanana amin'ny fiainany.
Ravany ny trano fitehirizany teo aloha ka manorina iray
vaovao malalaka kokoa izy. Ny tahiry ao izany no hiantoka
azy mandritra ny androm-piainany (12.16-19). Tsy mihevi-
tra afa-tsy ny tenany izy, tafasaraka amin'Andriamanitra
sy ny olona hafa, noho ny fitiavany ny haren'ny tany.
Diso izy mihevitra fa ny fiainan'ny olona dia azo refesina
sy iantohana amin'ny harena, mihevitra ny fiainany sy
ny fananany ho azy samirery koa izy. AnIin'ny fanaovana
izany, izy dia tsy mahay manome lanja ny fampianarana
hoe: ny hazo, ny renirano, ny tendrombohitra, ny ala, ny
voromanidina, ny andro sy ny alina ary izay rehetra ao
anatin'ny zavaboahary dia samy miteny fiteny araka an'An-
driamanitra, samy midera an'Andriamanitra ka tokony
hampiasaina amin'ny tahotra sy ny fanajana.

Noharin'Andriamanitra ho olombelona mifampiankina
isika, miaina amin'ny fifankatiavana. Lavin'ity rangahy ity
anefa izany amin'ny zavatra ataony, izay hita tsara amin'ity
tantara manaraka ity koa:

Indray andro, nisy lehilahy iray nafana fo tamin'ny
fankanesana any am-piangonana ary tena kristiana
nanolo-tena ho an'ny Tompo. Nanohana ara-bola ny
ankamaroan'ny asa atao ao amin'ny Fiangonana misyazy
izy.Tampotampoka teo anefa, tsy hita izay antony, nijanona
tsy niangona intsony izy ary nanjary mpitazantazana
fotsiny. Namangy azy ny mpitandrina indray harivan'ny
andro ririnina. Nahita azy namindro teo anoloan'ny
afon'arina mirehitra, manapariaka hafanana manerana ny
efitrano. Nipetraka mangina nandinika nyafo teo anilan'ilay
rangahy mpiangona taloha Ingahy mpitandrina. Niondrika
izy nandray ny fandraisana vainafo a.r:ynaka iray tamin'ireo
mena be mirehitra tsara avy tao am-patana; napetrany
teo amin'ny tany io. Nitranga ny zavatra tsy maintsy
ho nitranga. Nihena tsikelikely ny hafanan'ilay vainafo
nirehitra vetivety io dia niova loko ary nanjary lavenona
mangatsiaka. Tsy niteny na inona na inona ilay mpitandrina
fa nitsangana ka lasa nandeha. Ny alahady manaraka, indro
tonga niangona indray Ingahy rainy.

Mifanohitra tanteraka amin'ny tokony ho izy ny kristiana
mitoka-monina. Amin'ny maha olombelona antsika dia
natao hiara -belona amim -pilaminana amin' Andriamanitra
sy ny olona ary ny zavaboaarin' Andriamanitra sisa isika.
Ireo sakana namboarin'olona hampisaratsaraka noho ny
antony ara-toekarena, noho ny maha lehilahy sy vehivavy,
noho ny firazanana na ny taona dia mifanohitra amin'ny
sitrapon' Andriamanitra. Tsy afaka hiala sasatra hihinana sy
hisotro ary hifaly eo anatrehan'Andriamanitra isika raha tsy
miaraka amin'ny olona hafa.
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toy ny ran'ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy
pentimpentina' (I Pet 1.18-19).

Betsaka kokoa ny tenin'i [esosy momba ny vola noho
ny teniny momba ny vavaka. Raha nampiseho vola vy Izy
sady nanontany hoe sarin'iza ary soratra inona no mipetaka
eo (Mar 12.14-17), dia mampilahatra ny vola madinika
sy ny maha olona ny olona. Toy ny hoe vola madinika ny
olona iray izay nametrahana ny sarin'Andriamanitra sy
ny soratra hoe Andriamanitra teo aminy mora foana ny
hifanakalozan'ny sary sy ny soratra eo amboniny toerana
rehefa voavolan'ny vola ny fiainan'ny olona. Tsyampoiziny
akory fa ny sarin'Andriamanitra dia voasolon'ny sarin'i
Kaisara ary ilay toetra toy ny vola eo amin'ny fiainan'ny
olona no manjary mitombo eo amin'ny raharaham-bola syny
kolontsainan'ny vola. Miaro ny fandraisana ny fikarakarana
ny hafa sy ny fandavan-tena i[esosy ka hoy Izy hoe 'na dia
ny Zanak'Olona aza tsy tonga hotompoina fa mba hanompo
ary hanolotra ny ainy ho avotra hamonjy ny maro' (Mar
10.45). Soa fa sarobidy ny finoana, ny fahasoavana, ny
fitiavana mba hifanohitra amin'ny herin'ny vola mahatonga
fahalovana. Endrika fiarahamonina vaovao no omena
antsika amin'izany ary ny vola dia manjary mpanompo
hanamafy orina ny firaisankinantsika sy ny fahafahantsika,
fa tsy mpampianatra sy Andriamanitsika intsony ka hanovà
antsika araka ny endriny.

Na izany aza, manana fihetsika tsy mazava loatra
manoloana ny vola ny Fiangonana. Indraindray dia milaho
azo ampifanakalozana toerana Andriamanitra sy ny vola.
Misy teolojia mifanohitra izay mifandona ao anatin'ny
lafiny ara-panahy momba kolontsaina ateraky ny vola.Ny
mpitory ny filazantsaran'ny fananan-karena dia manome
toky antsika fa manankarena ny olona satria valisoa
nomen'Andriamanitra azy ny vola. Fa ireo mpitory ny
fiandanian'Andriamanitra amin'ny mahantra sy ny sahirana
kosa dia mina fa efa namoky ny mahantra tamin'ny zava-
tsoa Andriamanitra ary nampiala maina ny manankarena
(1.53). Ka ny teolojian'iza no marina?

Raha avy amintsika no tsy mampazava loatra izanydia
mazava kosa ny hafatra ato amin'ny filazantsaran'i Lioka.
Tsy nanota akory i Marta raha nanana trano nahafaly an'j
[esosy ny nipetraka tao. Tsy nilaza akory i [esosy fa diso
ny kristiana raha manana trano sy harena. Ny mifanohi-
tra tanteraka amin'izany no izy. Tokony ho tarigetrantsika
ny mifaly amin'ny voaharin'Andriamanitra misy volamena,
diamondra, varahina, trondro, biby fiompy.Fa asaina mizara
ireo fananako ireo koa aho mba tsy izaho irery no hanan-
karena ny namako kosa miha mahantra hatrany.

Lioka 12.22-34

12.22-31 Zavamisy amin'ny fiainana
Raha miresaka ny fifandraisan'ny zavatra samihafa sy
ny aina i [esosy dia manome toky ny mpianatra aloha Izy
voalohany indrindra fa mikarakara Andriamanitra uer. koa
12.4·12). Izay fotokevitra izay dia manomboka amin'ny teny
toy ny hoe: aza manahy (12.22, 29),fantatry ny Rainareo
(12.30) ary hanampy ho anareo izany zavatra izany (12.31).

Mampitandrina i Jesosy amin'ny fahazaran'ny sasany
mametraka ny zavatr'izao tontolo izao ho lohalaharana
kanefa mandà ny zon'ny hafa eo amin'ny fiainana. Matetika
loatra mantsy isika no sahirana amin'ny tenantsika sy ny
fitadiavana tombontsoa ho antsika samirery, noho izany,
managadra ny tenantsika ao anatin'ity izao tontolo izao ity
isika, Tsy maintsy avela aloha izany fomba fijery diso izany
vao afaka mahita isika fa Andriamanitra sy ny zava-ken-
dreny no tena zava-dehibe tena izy amin'ny farany.

12.32-34 Ny vola sy ny Fanjakan'Andriamanitra
Efa nianarantsika fa hisy toerana manokana ho an'ireo
olona voahilikilika sy ireo mahantra ao amin'ny ny
fanjakan' Andriamanitra. Nataon'i [esosy nanjary manana
fifandraisana Aminy ny mpanota sy ny mpamory hetra.
Manarina sady manome hery ho an'ny mahantra ny
fanjakan'Andriamanitra, manafaka ny voafonja, mampahira-
tra ny jamba, manome fahafahana ny voan'ny tsindry hazo
lena ary mitory ny taonan'ny fiadanana, ny fahamarinana,
ny fampihavanana (4.18-19). Ny famerimberenana ny
fiheverana manokana ny mahantra sady famerimberenana
ny antso ho amin'ny fiovana mahery vaika amin'ny
mpanankarena sy ny manampahefana no mampiavaka
indrindra ny filazantsaran'i Lioka manontolo. Fa inona moa
no hevitry ny Fiangonana momba ny fivavahana sy ny vola
ao anatin'ny tontolon'ny fahantrana sy ny harena ?

Anisan'ny sehatra tsy maintsy ahitana ny fanjakan'
Andriamanitra ny toekarena. Ankehitriny dia anjakan'ny
vola isika, kanefa misy ihany sehatry ny fiainan'olombelona
manohitra izany. Ny fivavahana no iray amin'ireny.
Manan-kambara betsaka tokoa ny Baiboly momba ny fifan-
draisan'ny vola sy ny fiainam-panahin'ny olona. Hoy ny
Tompo ao amin'ny Testamenta Taloha: 'He ianareo izay
mangetaheta, mankanesa amin'ny rano ! Ary ianareo izay
tsy manam-bola, avia, mividia, ka homàna ! Eny, avia,
mividia divay sy ronono, nefa tsy amim-bola, na amin-
karena. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay
tsy hanina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay
tsy mahavoky. Mihainoa dia mihainoa Ahy, ka hano izay
tsara, dia aoka hiravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo'
(Isa 55.1-2). Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia ampaha-
tsiahivina antsika izao 'fa fantatrareo fa tsy zavatra
mety ho simba, tahaka ny volafotsy sy ny volamena, no
nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala, izay
azonareo tamin'ny nentin-drazana, fa ny ra soan'i Kristy,

12.35-59 Miandry sady miambina
Eto indray i [esosy dia miala amin'ny filazana ny tokonyho
fihetsika manoloana ny zavamisy ankehitriny ka mifindra


