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(lao 14.6) dia tsy inona fa fitaka miharihary. Koa eto ary dia
misisika ny fanontaniana momba ny fahefana. Ireo mpomba
ny fiarahamonin'ny finoana samihafa dia mampiompana ny
fanambarany amin'ny hevitr'olombelona izay mety ho diso.
Mifanohitra amin'izany kosa ny fahefan'i Jesosy izay avy
amin'i [esosy ihany, avy amin'lIay Andriamanitra nitafy nofo ka
antsoina hoe Imanoela izay midika hoe «amintsika Andriamani-
tra»,

Ny fifanoheran'ny fanambarana sy ny fa mon je na koa
no fahalemen'ny fiarahamonin'ny finoana samihafa. Niseho
vatana Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zavaboahary (Sai
19.2) sy tamin'ny alalan'ireo asa fandaharana nataony (Mat
5.45) mbamin'ireo didiny marina voasoratra teo amin' ireo
fafana vato (Eks 20) na koa tao am-pon'ny olona (Rom 2.15).
Tsy ampy hahavonjy ny olombelona anefa ny fahalalana
tsotra fa misy Andriamanitra sa tria «fa na dia naha/a/a
an'Andriamanitra aza izy, dia tsy mba nanka/aza Azy toy izay
miendtika hanka/azana an'Andriamanitra, na nisaotra Azy, fa
tonga zova-poana izy tamin'ny fisainany ory tonga maizina ny
fony donto». Hoy ny D/EM: naha/ala an'Andriamanitra tokoa
izy iteo, saingy tsy nanolotra ny voninahitra sy ny saotra tan-
drify Azy. Fa zavatra diso no nanjary nosaintsaininy, ory tonga
maizina ny fony donto (Rom 1.21).

Ary farany, ireo mpomba ny fiarahamonin'ny finoana
samihafa, dia tsy mahafehy ny fahalalana tena henti-
tra mikasika ny fahotana sy ny vokany mampidi-doza izay
tsy azon'ny herin'olombelona ialana, eny, na dia hiezaka
araka ny finoany aza izy. «Mamariparitra ny fahotana ho
toy ny tsy fahafahana hanaraka ny fitsipik'Andriamanitra
ny Baiboly», Ny fahafatesana no famaizana mifanandrify
amin'ny fahotana, izany hoe ny fisarahana ara-panahy
amin' Andriamanitra, na koa ny fanalavirana Azy (Rom
6.23a). Tsy misy olona afaka handositra ny voka-dratsin'ny
fahotana, «nanatratra ny o/ona rehetra ny tohaîatesona, satria
samy efa nanota izy rehetra» (Rom 5.12b). Ny fitiavan'An-
driamanitra kosa anefa mamafa io sazy io tamin'ny tenan'i
[esosy Kristy izay mat y teo ambony hazofijaliana toy ny
olo-rneloka, koa izay mina Azy dia mandray îanomezam-
pahasoavana, dia ny fiainana mandrakizay (lao 3.16).
Noho izany izay mpanota mina an'l lesosy dia mahazo ny
fanomezan'Andriamanitra maimaim-poana, izany hoe ny
fa mon je na (Rom 6.23b). Manafoana ilay fisainana manao
hoe: «mitondra ho any Roma avokoa ny lalana rehetra»
io fitsipika io.

Araka ny voalazan'i Jesosy manao hoe: «Midira amin'ny
vavahady et y ianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny
lalana izay mankany amin'ny . fahaverezana, ka maro ny midi-
tra any. Fa ety ny vavahady, ary tery ny lalana izay mankany
amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy» (Mat 7.13-14).

Tokunboh Adeyemo

NY FIARAHAMONIN'NY FINOANA SAMIHAFA
Ny hafatra lehibe indrindra avy amin'ny fiarahamonin'ny
finoana samihafa dia mifantoka amin'ny fisian'ny lalana
maro mivoy ho any amin'ny famon je na, izany hoe mankany
amin'Andriamanitra. Mivoitra avy amin'ny traikefa isan-
karazany ara-kolontsaina sy ara-pivavahan'ny fiarahamonina
ny fisian'ny fivavahana samihafa. Miseho amin'ny endrika
tokana ny olombelona, hoy izy ireo, na dia mana na
volon-koditra samihafa aza. Ary toy izany koa, miova ny
fiheveran'olombelona ny hoe marina araka ny toerana sy
araka ny taranaka maro mifandimby ary araka ny kolontsaina
samihafa. Tokana ihany kosa anefa ny Marina maharitra
mandrakizay. Noho izany, tsy maninona izay anarana ian-
tsoan'ny olona an'io Marina io: Allah, [ehovah, Ngai, Oloron,
Brahma, Mungu na Andriamanitra.

Tsy tokony hafangaro ny fahamaroana isa sy ny
fahasamihafana araka ny hevitr'ireo mpomba ny «pluralisme»
ireo.

Miompana amin'ny rafi-piarahamonina izy ireo. Eo amin'ny
fianakaviana afrikana, ohatra, dia azon'ny renibe atao ny
mitana ny finoana nentim-paharazana, ny ray aman-dreny kosa
ny finoana silamo ary ny ankizy ny finoana kristiana. Mirindra
anefa ny fiarahamonin'izy ireo. Heveriny ho toy ny fivahiniana
ny fiainana ka manomboka amin'ny fahazazana ary mifarana
amin'ny fahafatesana. Na mivahiny manaraka ny lalana isika,
na mampiasa fiaran-dalamby, na eny ambony rano na eny
an'habakabaka, dia ho tonga any amin'izay tanjona kendrena
itovizana ihany.

Ny bahaisma izay niforona avy tamin'ny fivavahana silamo
tamin'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo, dia ma ne ho ny
endrika lalim-paka indrindra amin'ity fiarahamonin'ny finoana
samihafa ity. Heveriny fa avy amin'Andriamanitra avokoa ny
mpanorina ny finoana rehetra - anisan'izany ny Bahaullah izay
nanorina ny finoana bahaï - ary kendreny ny hanafoana ny
karazam-pinoana rehetra fa hanaiky kosa ny fisian'ny finoana
rehetra. Lazain'ny sasany fa ny fanambaran'i Bahaullah
no anankiray amin'ireo fanambarana an-dalam-pivoarana
faramparany indrindra.

Mahafinaritra ny mpanao politika sy ny teolojiana
malala-pijery ary ny mpitolona ho an'ny tiarahamonina
aty amin'ny Faritr'i Afrika io fiarahamonin'ny finoana
samihafa io, Mahagaga mantsy tany amin'ny Fihaonambe
Iraisam-pirenena momba ny finoana, tany Le Cap, tany Afrika
Atsirno, ny taona 2001, fa somary nampandeferina ilay hoe:
ny maha Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana an'i [esosy
Kristy fa nasongadina kosa teny amin'ny alitara ny fiaraha-
miombona sy ny fihaonana.

Raha marina io hevitry ny mpomba ny fiarahamonin'ny
finoana samihafa io, dia tsy ho nisy antony ny nanomboana
an'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana sy ny filazana fa «Izy no
lalan-tokana mankany amin'Andriamanitra» - «Izaho no lalana»
... «Tsy misy mankany amin'ny Ray afa-tsy amin'ny aialako»


