
Tantara 60 amin’ny 60

Ny Paradisa, 
ilay tranon'

ANDRIAMANITRA 
mahafinaritra 

dia manolotra 

Raha mbola teto an-
tamin'ireo mpianany ny amin'ny Paradisa.  "Ny 

nambarany fa misy fitoerana maro 
any.  Trano mahafinaritra 

paradisa dia sady tsara 
no lehibe sy malalaka 

trano rehetra 

misy eto ambonin'ny tany.

fitoerana ho anareo Aho ary ho avy indray, haka 
anareo hiaraka amiko."  Rehefa nitsangana tamin'ny 
maty JESOA dia lasa niverina ho any amin'ny 
Paradisa.  Ary raha mbola niandrandra ny lanitra 

mpianany dia 
nisy rahona 
nanakona 

ka 
tsy 
hitany 
intsony 
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Azo atao ny fandikana na fakana ity tantara ity nefa tsy ho amin’ny fitadiavam-bola.

Malagasy



... HO AN'ANDRIAMANITRA, 
IZAHAY OLONA AVY 
AMIN'NY FOKOM-PIRENENA 
REHETRA, SAMY HAFA 
FITENY, SAMY HAFA 
FIHAVIANA, 
SAMY HAFA 
FIRENENA."  
(Apokalypsy 

Ireo Anjely sy ireo mponina hafa any an-danitra ary 
ireo olona efa maty ka nalain'ANDRIAMANITRA 
ho any aminy dia mihira fiderana 
ho an'ANDRIAMANITRA 
any am-Paradisa.

Miaraka 

amin’Andriamanitra

Hoy ny Baiboly hoe 
mankany an-danitra 

ho eo anilan'i Jesoa.  

ity nofontsika 
ity hiarahana 

Jesoa Tompontsika.

Toy ny sasany amin'ireny hira fiderana ireny
"HIANAO NO MENDRIKA HO DERAINA 
INDRINDRA, FA VOAVONO 
HIANAO, ARY NY RANAO 
NO NANAVOTANAO, ...

Ny Apokalypsy, ilay boky farany ao amin'ny Baiboly, 

ANDRIAMANITRA saingy
any amin'ny Paradisa

fiandrianany.

Nanomboka hatreo dia tsaroan'ny kristiana hatrany 
ny fampanantenana nataon'i Jesoa fa ho avy indray 

Fa mba ahoana kosa ny
amin'ireo kristiana

fiverenan'i
Miaraka 

amin’Andriamanitra
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masoandro na volana ny Paradisa fa ny 

Vita amin'ny volamena tsy misy fangarony ary 
manganohano toy ny vera ny manontolo.  
Na ny lalana vita amin'ny 

voaravaka vatosoa sarobidy isan-
loko maro samy hafa.  Vita tamin'ny vato perla 

ony manome fiainana.  

-bolana.  Ny 
raviny kosa dia natao hanasitranana ny firenena 

rehetra.

Tsy mba akatona mihitsy ireo vavahady ireo.  Andao 

ny ato anatin'ny 

Mbola ilay boky farany ao amin'ny Baiboly ihany no 

Vita 
amin'ny 
vatosoa 
sarobidy 

manganohano 
toy ny kristaly.

                                      9

11

10

12

13 14



Tsy misy intsony ny fisarahana na fandevenana fa 
dia fifaliana foana no hiarahan'ny olona amin'
ANDRIAMANITRA .

Indraindray dia mitomany 
ny olon'ANDRIAMANITRA 
rehefa malahelo.  Fa any 
amin'ny Paradisa dia tsy mba 
misy ranomaso satria efa 
nofafan'ANDRIAMANITRA 
ny ranomaso rehetra.

Ary raha mijery ny manodidina isika dia 

amin'ny Paradisa.  Tsy mba handrenesana teny 

any.

Tsy mba misy fahafatesana any amin'ny Paradisa.  
Eo anilan'ANDRIAMANITRA mandrakariva ny 
olony.  Tsy misy alahelo any, na tomany na 
fanaintainana 
na aretina.

Tsy misy ady na fitiavan-tena.  Tsy mila fanalahidy 
ny trano satria tsy misy mpangalatra any.  Tsy misy 
mpandainga na mpamono olona na mpamosavy 
na olon-dratsy 
any amin'ny 
Paradisa.  
Tsy misy 
fahotana 
any.

Miara-monina sy miara-mihinana ny amboadia sy 

"Ary tsy handratra na hanimba eran'ny 
tendrombohitro masina ireny."
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"

hisotro 
maimaimpoana amin'ny ranon'aina."

Feno anarana ao io.  
hoy ianao rehetra matoky 
an'ANDRIAMANITRA.  Mba voasoratra 
ao anatin'ny bokin'ny fiainana 
ve ny 

Ny Paradisa, ilay tranon'ANDRIAMANITRA 

Apokalypsy 4, 21, 22

" ." 

Ireo teny farany ao amin'ny Baiboy momba ny 

sady manao ho Any 
amin'ny Paradisa any dia misy ilay boky 
antsoina hoe bokin'ny fiainana 
an'ny Zanak'ondry.
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