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Iza no moro babon 'ny selcta 7
Betsaka ankehitriny ny olona tery noho ny antony samihafa
tratran'ny fahasahiranana samihafa toy ny aretina, tsy
tananana asa, sns. ka midodododo atsy sy aroa mba
hahita vahaolana ary vonona hiantsampy amin'ny izay
mampanantena fahagagana, fanasitranana, sns. Maro koa ny

olona, na dia manana fiainam-piangonana tsara aza, nefa tsy
miorina tsara amin'ny fampianaran'ny Tenin'Andriamanitra,
na koa mahatsiaro misy fahabangana eo amin'ny fiainany, no
te-hanandrana vondrom-bavaka etsy sy eroa, sao hahafaka ny
hetahetany izany.

Ahoona no hahafantarona ny sekta 7
Ireto manaraka ireto no heverina fa tena misongadina:

1. Misy loharanom-pahefana hafa ampiasainy ankoa-
tra ny Baiboly; ohatra, ireo boky maro navoakan'ny
'Société de la Tour de garde' ho an'ny 'Vavolombelon'i
[ehovah', ny bokin'i Mormon' ho an'ny Mormons.
Matetika koa no aviliny ny fivoasana ny Tenin' An-
driamanitra na mampiasa dikanteny manokana
mifanandrify amin'ny foto-pampianarany izy.

2. Tsy i jesosy Kristy irery ihany no Mpamonjy. Heverina
ho mpamonjy koa ny mpitarika ireo sekta maro be ireo.

3. Izy irery ihany no Fiangonana, vondrom-bavaka na
fikambanana marina hahazoana fa mon je na. Ho very
avokoa izay rehetra tsy mikambana aminy.

4. Mitaky ny hanarahan'ny hafa azy izy ireo
Izany no anton'ny hafanam-pon'ny mpikambana ao
aminy mitety trano, mizara trakta, manambitamby
amin'ny fomba maro samihafa. Misy amin'izy ireny ny
mizara fitafiana, mampianatra, manome asa, sns.

NV SEKTA SV NV FINOANA KRISTIANA
Nampisavoritaka ny sain'ny olon-tsotra, ny mpivavaka, eny na
dia ny mpitondra fivavaharia sasany aza, tato anatin'ny taona
maromaro izao, ny amin'ny sekta. Antsoina hoe sekta avokoa
rehefa met y ho vondron'olona vitsivitsy na maromaro manao
zavatra na mamoaka hevitra hafahafa mikasika fivavahana ka
tsy mifanaraka amin'ny hevitry ny maro. Tahotra, horohoro
no mahazo ny maro vokatr'izany. Mbola tsaroana ohatra ny
resaka 2012 izay noheverina fa taona hiavian'ny farandro.

Inona marina ary no atao hoe sekta ? Manan-kambara ve
ny Baiboly ? Ahoana no tomba ahafantarana azy ? Ahoana
no tomba hiatrehana azy ? Sao dia mba lasa sekta ary io von-
drom-bava ka na fikambanana na Fiangonana misy anao io ?
Ireo no tiana hasiam-baliny fohy amin'ny izao lahatsoratra
izao.

Nydlkany

Teny latina roa no heverin'ny mpandalina maro fa niaviany:
'secore', izay azo adika hoe 'manapaka' ... ka 'tafasaraka';
ary koa ny 'sequot' na 'sequi', midika hoe 'manaraka' toy
ny mpaminany vaovao mihevitra azy ho hany marina sady
farany.

Azo antsoina ho sekta avokoa rehefa vondron'olona,
na be na kely, ka tsy manome an'i jesosy Kristy ny toerana
tandrify Azy araka ny fampianaran'ny Baiboly manontolo
voasana sy fakafakaina eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina
ary eken'ny Fiangonana Tenan'i jesosy Kristy manerana izao
tontolo izao.

Ahoana hoy ny Balboly 7
. Ireto misy santionan' andinin-tSoratra Masina izay eta
nampitandrina ny vahoakan'Andriamanitra hatrany amin'ny
taonjato voalohany ny amin'ny hisian'ny Sekta:

• «Ary hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka
hamitaka ny maro» (Mat 24.11).

• «Fa hisy Kristysandoka sy mpaminany sandoka hitsangana
ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha
azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia hofitahiny»
(Mat 24.24, jer. Mat 4-5; Asa 20.29-30; Il Tim 4.3-4;
" Pet 2.1-2).

Faminaniana sandoka, famitahana, izany hoe maneho zavatra
toa marina neta hay mivilana, hany ka mampiala ny olona
amin'ny fampianarana mahitsy sy madio omen'ny Soratra
Masina, ireo no anisan'ny tena .manamarika ny sekta.

Ahoona ny hafahana mlatrlka ny sekta 7
Olona voafitaka ny mpikambana amin'ny sekta ka mila
itoriana ny Filazantsara toy ny olombelona rehetra (Mat
16.15; Mat 28.19) izy ireo. Atao am-pitiavana syamim-pane-
tren-tena ary amin'ny firaisana feno amin' Andriamanitra
anefa izany. Tsara koa raha ezahina fantarina mialoha ny foto-
pampianarany.

Marihina koa fa tsy amin'ny alalan'ny adihevitra no
hahafahana mandresy lahatra ny mpikambana amin'ny sekta
fa amin'ny teny tsotra atao ho fijoroana ho vavolombelona
am piana faharetana am-bavaka ary koa amin'ny alalan'ny
fametrahana ny andinin-tSoratra Masina ampiasainy ao
amin'ny tontolo manodidina misy azy.

Manana andraikitra lehibe koa ny mpitondra Fiangonana
rehetra hampiorina ny mpivavaka na mpikambana
amin'ny finoana marina an'i jesosy Kristy amin'ny alalan'ny
tampianarana sy fitoriana mazava ny Tenin'Andriamanitra
mba hahatonga azy ireo ho tena mpianatr'i Kristy, mivelona
isan'andro amin'ny tenin'Andriamanitra, mitombo amin'ny
tahasoavan' Andriamanitra rehetra ary vavolombelon'i Kristy
amin'ny fiainany rehetra (Mat 28.19; Koi 3.16; Ete 4.15b).
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10 no fototra lehibe azo iarovana ny ondry tsy ho azon'ny
amboadia (lao 10.12).

Tokony hiezahan'izy ireo koa ny hampanjaka
fifankatiavana, fiadanana sy fifampitondrana amin'ny lafiny
rehetra, araka izay azo atao, satria ny fahabangan'izany
matetika no mampidodododo ny olona sasany any amin'ny
sekta (lak 5.16; Gal 6.2).

Adidin'ny kristiana tsirairay koa, ankoatra ny ezaka
ataon'ny mpitondra, ny manao izay hiorenany amin'ny
finoana marina an'i lesosy Kristy(1Kor 15.58; [ao 15.1-16;
sns) sy hahafantarany ireny vondrom-bavaka miforona etsy
sy eroa ireny.Azofantarina amin'ny alalan'ny fitaovana haino
aman-jery maro izy ireny ankehitriny: boky, tranonkalam-
pifandraisana, CD, DVD, sns).

driamanitra ho avy ny mpandresy ka tsy voahelingelin'ny
fanenjehana sy ny fitsapana intsony.

Manaraka izany mampanantena ny mpandresy i Kristy
manao hoe Hosoratako eo aminy ny anaran 'ny Andriamani-
tro sy ny anaran 'ny tanànan 'ny Andriamanitro dia Jerosalema
vaovao •... sy ... ny anarako vaovao (3.12b). Novain'ny
mpitondra maro tany aloha ny anarau'ny tanànan'i
Filadelfia, nefa ampahatsiahivina ny mpino eto fa ho avy
amin' Andriamanitra tenany mihitsy (fa tsy avy amin'ny
amperora) ny anarana ary hanome antoka ny maha mponin'i
Jerosalema vaovao azy izany (21.2; Eze 48.35). Momba ny
anarana vaovaon'i Kristy indray, na ilay anarana izay tsy
misy mahafantatra afa-tsy Izy irery ihany, izay mitory ny
fahefany tapitr'ohatra eo amin'ny zavaboahary rehetra
(19.12). na ny anarana vaovaon'i Kristy atolotra ny mpino
(Isa 62.2; 65.15). Mariky ny famonjena azon'ny mpandresy
ao amin'i Kristy io anarana io, Kristy izay nanavotra azy
ireo tamin'ny sarany lafo be. dia tamin'ny alalan'ny rany
sarobidy, ka nahatonga azy ho Azy ankehitriny (1Kor 6.19;
l Pet 1.18-19; Apok 7.14-15).

3.14-22 Fizarana I. Seho 7: Ny Fianqonana tao Laodikia
Tokony ho dimy amby efapolo maila (fitopolo kilaometa-
tra) atsimo atsinanan'i Filadelfia no nisy an'i Laodikia.
Nanankarena i Laodikia, toy ireo tanàna maro voatonona
teto amin'ireto toko roa ireto. Nirehareha fatratra noho ny
heriny sy ny fandrosoany i Laodikia sady nanana sekoly
fitsaboana koa. Betsaka ny loharanom-pandrosoany. fa roa
amin'ireny no te na nisôngadina sady nifandray amin'ity
taratasy ity. Volon'ondry maint y manopy manga tsara
tarehy ny iray amin'ireny, izay mifanohitra amin'ny akanjo

fotsin 'ny fahamasinana (3.18b). Menaka fanosotra amin'ny
maso izay malaza eran-tany ilay faharoa. Mahatsiaro an'io
fanafody io i Jaona rehefa mampirisika ny Fiangonana
hividy avy amin'i Kristy fanafody hatao amin 'ny masonao mba
hahitanao (3.18d) izy.

Mamparikoriko ny Tompo ny tsy maha rototra akory
ity Fiangonana ity. Tena mihoampampana ny fahan-

Zava-dehibe koa ny anjara-toeran'ny vavaka mba
hiarovana, tsy ny ondry ihany, fa ny mpiandry ondry koa
amin'ny andraikinysy ny toe-panahiny (Efe6.19).

Fiaikanalehibe ho an'ny finoana kristianany fisian'nysekta
maro ankehitriny. Tokony hitarika ny mpitondra fivavahana
sy ny mpino kristianarehetra hianatra sy hivelonabebe kokoa
amin'ny Tenin'Andriamanitra izany mba hisintonana olona
maro ho babon'ny Filazantsaran'i [esosy Kristy.Tadidio koa
fa mety ho lasa sekta io Fiangonana na fikambanana misy
anao io raha tsy miorina sy mitombo ary mivelona amin'ny
Tenin'Andriamanitra izany (1Pet 5.8-9).

lesosy Kristy no Mpiandry tsara (lao 10.10) koa Izy no
hiaro ny ondriny tsy ho viravirain'nyamboadia.

RATOVONAPascal

trany ara-panahy. Inona loatra ary ny fahotana lehibe
vitan'ireto kristiana tao Laodikia ireto ka nahatonga an'i
Kristy, ilay mahatoky sy ilay vavolombelona marina (3.14)
hilaza fa haloan'ny vavako izy ireo (3.16) ? Tsy zavatra
ataony na saintsaininy no fahotany, raha ny lahatsoratra
no jerena. Izay manamarika azy dia izy tsy rototra, faly
amin'ny toerana misy azy, ary matimaty (3.15). Hoy ny
Tompo aminy, vokatr'izany: Hoy ianao hoe 'Manankarena
aho, nahangona harena aho ka tsy misy zavatra hafa ilaiko.
Tsy fantatrao kosa anefa fa fadiranovana, mahonena,
mahantra ary miboridana ianao (3.17). Mampirisika ny
Fiangonana hikatsaka ny te na harena ao aminy ary koa
fahadiovana sy fahitana ara-panahy i Kristy. Mbola misy
fanantenana ho an'i Laodikia anefa satria mijoro eo
am-baravarana sy mandondona i Kristy (3.20-21). Toy ny
Fiangonana tao Laodikia ny Fiangonana sasany ankehi-
triny: manankarena. miadana, hajaina nefa bankirompitra
ara-panahy. Hiravoravo amin'ny fifandraisana akaiky
amin'i Kristy isan'andro izy ireny raha manokatra ny fony
ho an'Andriamanitra mba hisian'ny fiombonana marina sy
fanavaozam-panahy.

4.1-8.1 Fizarana Faharoa: Ny fahitana an'An-
driamanitra Any an-danitra - Ny fanokafana Dy
tombo-kase fito
Fametrahana ny sehatra: Ilaina ny fanovana tanteraka ny
sehatra ho an'ny Fizarana faha II- vara varan a iray misoka-
tra any an-danitra (4.1). Miseho eo afovoan'ny sehatra ny
seza fiandrianan'Andriamanitra (4.2). Anisan'ny mpandray
anjara eo amin'ny sehatra izao ny loholona efatra amby
roapolo (4.4). zavaboahary efatra (4.6). ary eo an-kilany
ny mpitantara (4.1). Rita manoloana ny seza fiandrianana
ny Zanak'ondry (5.6). ny jiro fito (4.5) ary ny ranomasim-
pitaratra (4.6). Maneho ny ampahany amin'ny ao ambadiky
ny seho manaraka rehetra, toy ny amin'ny ankamaroan'ny
fizarana rehetra amin'ity fampisehoana ity, ny filazalazana
ny zavatra atao any an-danitra. Ambaran'i Jaona fa tsy


