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Ny maha-Kristiana dia manana fitahiana mahafinaritra be dia be mifandray
amin'izany. Raha ny marina dia milaza amintsika ny Apôstôly Paul fa
voatahy isika “amin'ny fitahiana ara-panahy rehetra any an-danitra ao
amin'i Kristy” (Efesiana 1: 3). Ireo fitahiana ireo dia natomboka rehefa nifidy
antsika tao amin'i Kristy Andriamanitra “talohan'ny nahariana an'izao
tontolo izao, mba ho masina isika ka tsy hisy tsiny eo imasony amin'ny
fitiavana, satria efa voatendry mialoha ho zanaka natsangan'i Jesosy Kristy
ho Azy isika, araka ny sitrany. hanao sitra-po, ho fiderana ny voninahitry ny
fahasoavany, izay nanaovany antsika ho fanekena ao amin'ny Malala.
” (Efesiana 1: 4-6)
Ireto misy eritreritra vitsivitsy momba ny fitahian'ny Krismasy nosoratako
efa ho 40 taona lasa izay.
“Ary nisy mpiandry ondry nipetraka tany an-tsaha teo akaiky teo,
niambina ny andian'ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny
Tompo niseho taminy, ary ny voninahitry ny Tompo nanelatrelatra
manodidina azy, ka raiki-tahotra indrindra izy. Fa hoy ny anjely
taminy: ‘Aza matahotra. Mitondra Vaovao mahafaly mahafaly anao
ho an'ny vahoaka rehetra aho. Androany no nateraka Mpamonjy ho
anao ao an-tanànan'i Davida; Izy no Kristy Tompo. Izao no ho
famantarana ho anao: hahita zazakely voafono lamba ianao, mandry
ao am-pihinanam-bilona. 'Ary nisy anjely maro be avy tany andanitra niseho niaraka tamin'ilay anjely nidera an'Andriamanitra
n a n a o h o e : Vo n i n a h i t r a a n y a m i n ' n y a v o i n d r i n d r a h o
an'Andriamanitra! fiadanam-po amin'ny tany ho an'ny olona
ankasitrahany. 'Ary rehefa nandao azy ireo ny anjely ka lasa nankany
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an-danitra, dia niresaka ny mpiandry ondry hoe: Andao isika hankany
Betlehema ka hizaha izao zavatra izao, izay nolazain'ny Tompo
tamintsika. '' Dia nandeha faingana izy ireo ka nahita an'i Maria sy
Josefa ary ilay zazakely, izay nandry teo am-pihinanam-bilona. Ary
rehefa nahita azy izy, dia nanely ny zavatra nolazaina taminy ny
momba ity zaza ity; ary talanjona izay rehetra nandre ny tenin'ny
mpiandry ondry taminy. Fa Maria kosa nitahiry izany rehetra izany ka
nandinika azy tao am-pony. Ary niverina ireo mpiandry ondry,
nankalaza sy nidera an'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay
efa reny sy hitany, araka izay nolazaina taminy. ” Lioka 2: 8-20
Andriamanitra dia naniraka ny Zanani-lahy Tokana, Jesosy Kristy, hitahy ny
Firenena Isiraely. I Zakaria dia naminany momba ireo fitahiana ireo
taorian'ny nahaterahan'i John Baptista zanany lahy.
Isaorana an'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, fa avy Izy ka
manavotra ny olony. Ary izy nanangana tandroka famonjena ho
antsika ao an-tranon'i Davida mpanompony (araka ny nampilazainy
ny mpaminaniny masina hatrizay), famonjena amin'ny fahavalontsika
sy amin'ny tànan'izay rehetra mankahala antsika, hamindra fo
amin'ny razantsika. ary mba hahatsiarovany ny fanekeny masina, dia
ny fianianana izay nataony tamin'i Abrahama razantsika, hanafaka
antsika amin'ny tanan'ny fahavalontsika ka hahafahantsika
manompo azy amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo
anatrehany amin'ny andro rehetra hiainantsika. Lioka 1: 68-75
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Jereo ireo fitahiana nampanantenaina:
• Famonjena amin'ny fahavalon'ny Isiraely (ny firenena jentilisa) •
Fanavotana amin'ny tanan'ny fahavalon'ny Isiraely
• Fahazoana asa fanompoana amin'Andriamanitra tsy amin-tahotra
Mariho fa ireo fampanantenana dia mifandray amin'ny fanekena taloha
(fifanarahana) nataon'Andriamanitra tamin'ny Isiraely:
Tandroky ny famonjena ao amin'ny mpianakavin'i Davida (Fifanekena
tamin'i Davida)
Haneho famindram-po amin'ny razantsika sy hahatsiaro ny fanekeny
masina, dia ny fianianana izay nataony tamin'i Abrahama razantsika
(fanekena tamin'i Abrahama)
Ireo fitahian'Andriamanitra manodidina ny fahaterahan'i Kristy araka ny
voatanisa ao amin'ny mpaminany dia ho an'ny firenen'Israely.
Jereo izao izay nosoratan'i Paoly ao amin'ny Efesiana:
"Isaorana Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay
nitahy antsika tamin'ny tany any an-danitra tamin'ny fitahiana rehetra
ao amin'i Kristy." Efesiana 1: 3
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Ny tsodranontsika amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Tenan'i
Kristy dia tsy mitovy amin'ny firenen'i Isiraely. Ny fitahiantsika dia ao
amin'ny “fanjakana any an-danitra”. Fitahiana "ara-panahy" izy ireo
fa tsy fitahiana "nasionaly". Izaho sy ianao dia tsy manana
fampanantenan'ny firenena "an-tany" izay hiandrasantsika ny
Mesiasantsika avy any an-danitra hanangana ny seza fiandrianany
ety an-tany. Ny "zom-pirenentsika" dia any an-danitra, "izay
iandrasantsika fatratra koa ny Mpamonjy, Jesosy Kristy Tompo, izay
hanova ny vatantsika ambany mba hitovy endrika amin'ny vatany be
voninahitra, araka ny fiasa izay hainy mba hampanaiky ny zavatra
rehetra Azy. " (Filipiana 3: 20-21)
Ny zavatra iray izay mitovy amin'ny Vatan'i Kristy sy ny Isiraely dia i
Jesosy Kristy Tompon'ny roa. Izy no Mpanjakan'ny mpanjaka sy
Tompon'ny tompo (1 Timoty 6:15). Jesosy dia Mpanjakan'ny Vatany
any An-danitra ary ho Mpanjakan'ny Isiraely eto an-tany koa, izay
nitondra avy tany amin'ny tanànan'i Jerosalema taloha. Taorian'ny
nandroahan'i Jesosy ny lanitra taloha sy ny tany taloha ary namorona
ny lanitra vaovao sy tany vaovao, dia hanjaka avy any Jerosalema
Vaovao Izy izay hidina "avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra,
voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin'ny
vadiny." (Apokalypsy 21: 1-2)
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«Ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra
aminy, satria ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy. Ny
Zanak'ondry no fanazavana azy. Ary ny firenena izay voavonjy dia
handeha amin'ny fahazavany avy, ary ny mpanjaka amin'ny tany dia
mitondra ny voninahiny ho ao. Ny vavahadiny tsy harindrina akory
amin'ny andro (tsy hisy alina eo). Ary ho entina ao ny voninahitra sy
ny voninahitry ny firenena. Fa tsy hiditra ao mihitsy izay mandoto, na
mahatonga fahavetavetana na lainga, afa-tsy izay voasoratra ao
amin'ny Bokin'ny fiainana an'ny Zanak'ondry. " Apôk. 21: 23-27
Ny fitahiantsika dia ara-panahy ary misy eo amin'ny sehatry ny
"tontolon'ny lanitra." Ity no nolazain'i Paoly fa nitranga tamintsika tamin'ny
alàlan'i Kristy na dia talohan'ny nahatongavan'i Jesosy nofo sy nandeha
teo amin'ny olona aza. (Famakiana avy amin'ny Efesiana toko voalohany)
Nifidy antsika tao amin'i Kristy Andriamanitra “talohan'ny nahariana
an'izao tontolo izao ho masina sy tsy misy tsiny eo imasony.” Izay no
maha-iray an'i Kristy antsika - "masina sy tsy manan-tsiny eo imasony." Ny
hatsaran'izany dia Andriamanitra mahita antsika ho masina sy tsy manantsiny ao amin'i Kristy. Tsy misy Kristiana mihetsika foana amin'ny toerana
masina sy tsy misy tsiny
lalana, fa Andriamanitra mahita antsika toy izany ao amin'i Kristy Jesosy.
Efa nahita antsika toy izany izy talohan'ny namoronany an'izao tontolo
izao. Fantany izay hahatongavantsika ao amin'i Kristy satria nifidy antsika
Izy.
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Nanapa-kevitra Andriamanitra mialoha fa handray antsika ho zanany ao
amin'i Jesosy Kristy. Zanaky ny Fahasoavana isika. Andriamanitra no
nanao an'io satria "nahafaly" azy ny nanao izany. Tsy nisy nanery an
'Andriamanitra hitia antsika, hifidy antsika sy hanangana antsika. Te hanao
izany izy! Izany no mahagaga sy zava-miafin'ny fitiavany.
Namidy antsika indray Andriamanitra. Nanavotra antsika Izy. Ny vidin'ny
fi v i d i a n a n a d i a n y " r à n ' i " J e s o s y K r i s t y Z a n a n y. N y v o l a
naterak'Andriamanitra dia ny fahafatesan'ny Zanany Lahitokana tamin'ny
herisetra nataon'ny olon-dratsy.
Namela ny fahotantsika rehetra Andriamanitra araka ny haren'ny
fahasoavany. Natolony antsika tamin'ny fahendrena sy ny fahalalana
rehetra ny Fahasoavany sy ny famelany heloka.
Nampahafantatra antsika ny zava-miafina ny amin'ny Sitrapony
Andriamanitra - hampiditra ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety antany ho eo ambanin'ny loha iray, dia Jesosy Kristy Zanany.
Tonga teto an-tany i Kristy toy ny fampanantenan'Andriamanitra ny Isiraely,
saingy nolavin'ny mpitarika ny Isiraely ny Mesian'izy ireo. Avy eo i Kristy
dia nitodika avy tany Isiraely nankany amin'ireo Jentilisa ary nanambara ny
tenany tamin'ny olona rehetra, na Jiosy na jentilisa, ho Mpamonjy sy
Fanantenan'izy ireo voninahitra. Nomeny antsika ny Fanomezana lehibe
indrindra azo atao– ”ny fitahiana ara-panahy rehetra.”
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Andriamanitra dia manana Fanomezana ho anao amin'ity Noely ity.
Fanomezana ny famelana ny heloky ny fiainana mandrakizay. Azonao atao
ny mahalala tsara fa hiaraka amin'Andriamanitra "any an-danitra"
mandrakizay ianao.
Ahoana no fahazoanao io fanomezana avy amin'Andriamanitra io?
Amin'ny alàlan'ny finoana! “Minoa an'i Jesosy Kristy Tompo dia
hovonjena ianao.” (Asan'ny Apôstôly 16:31) "Fa fahasoavana no
namonjena anareo amin'ny finoana - ary tsy avy aminareo izany, fa
fanomezan'Andriamanitra; tsy avy amin'ny asa, mba tsy hisy
hirehareha." (Efesiana 2: 8-9)
Tian'Andriamanitra ianao! Naniraka an'i Jesosy Kristy Zanany Izy mba ho
faty ho anao. Maty Jesosy fa tsy nijanona ho faty. Nitsangana tamin'ny
maty i Jesosy ary niakatra ho eo ankavanan'Andriamanitra tamin'ny hery
sy voninahitra feno. Jesosy dia manome anao ny Fanomezana ny fiainana
mandrakizay. Miresaha Aminy. Lazao amin'i Jesosy ny momba anao. Ekeo
aminy ny fahotanao sy ny fanaintainanao. Lazao Aminy fa mino azy ianao
ary te handray ny fanomezam-pahasoavana Krismasy manokana ananany,
dia ny Fanomezana fiainana mandrakizay.
Rehefa avy nandray an'i Kristy ho Tomponao sy Mpamonjinao ianao dia
vakio ny Bokin'ny Efesiana ao amin'ny Baiboly. Holazaina aminao izay
nomen'Andriamanitra anao. Holazainao aminao ny fomba hanananao
fiainana mahafinaritra - fiainana feno fifaliana sy fitiavana an'Andriamanitra
sy ny hafa. Vakio ny taratasin'i Paoly ho an'ny Romana, Kolosiana ary
Filipiana. Vakio daholo ny taratasin'i Paul ho an'ny fiangonana voalohany.
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Vakio ny Evanjely sy ny Asa ary ny Baiboly iray manontolo. Ho fitahiana ho
anao mandritra ny androm-piainanao izany.
"Ary ianao koa dia tafiditra tao amin'i Kristy rehefa nandre ny tenin'ny
fahamarinana, ny filazantsaran'ny famonjena anao. Rehefa nino
ianao, dia nasiana tombo-kase tao aminy, dia ny Fanahy Masina,
Izay nampanantenaina, Izay antoka ho fananantsika mandrapanavotana ireo izay fananan'Andriamanitra - ho fiderana ny
voninahiny. " Efesiana 1: 13-14
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