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ity ianao, raha mbola tsy mivarotra azy ianao.



Fony niaina teto an-tany Jesosy dia nilaza tamin'ny
mpianany momba ny Lanitra. Nantsoiny hoe 
"tranon'ny Raiko" izy io, ary nilaza fa misy trano
be any. Trano lehibe sy tsara
tarehy ny trano lehibe. 
Ny lanitra dia lehibe
kokoa sy tsara
tarehy kokoa noho
ny any an-tany.



Hoy Jesosy: "Handeha hamboatra fitoerana ho anao
aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anao
aho, dia ho avy indray ka handray anao ho any amiko."  
Nandeha tany an-danitra tokoa Jesosy, taorian'ny
nitsanganany tamin'ny maty.  Raha mbola nijery ny
mpianany, dia nakarina i Jesosy, ary nisy rahona
nanintona Azy
tsy hitan'ny
mason'izy
ireo.



Nanomboka teo dia tadidin'ny Kristiana ny
fampanantenan'i Jesosy hiverina haka azy ireo. 
Nilaza i Jesosy fa hiverina tampoka izy, 
nefa tsy nampoizina. Ahoana kosa
ny amin'ireo Kristiana maty
alohan'ny hahatongavany? 
Milaza ny Baiboly fa mandeha
miaraka amin'i Jesosy izy
ireo. Ny tsy fisian'ny
vatana dia eo
amin'ny Tompo.

MIARAKA 
AMIN'NY 
TOMPO



Ny Apokalipsy, ny boky farany ao amin'ny Baiboly, 
dia milaza amintsika fa mahatalanjona tokoa ny
Lanitra.  Ny zavatra mahafinaritra indrindra dia ny, 
amin'ny fomba tena manokana, ny Lanitra no 
tranon'Andriamanitra. Hatraiza hatraiza
Andriamanitra, fa ny seza
fiandrianany dia
any an-danitra.



Ny anjely sy ny zavaboary any an-danitra
dia mivavaka amin'Andriamanitra any 
an-danitra. Toy izany koa ny
olon'Andriamanitra rehetra izay
efa maty ka lasa any an-danitra. 
Mihira hira fiderana manokana
an 'Andriamanitra izy ireo.



Ireto misy teny vitsivitsy avy amin'ny hira iray
izayhirain'izy ireo: SOA IANAO NANAO 
ANTSIKA ANDRIAMANITRA 
AMIN'ANDRIAMANITRA 
AMIN'NY RATO AMIN'NY 
TRIBELY REHETRA ARY 
NANANAN'ANDRIAMANITRA 
ANTSIKA 
ANDRIA-
MANITRA. 
(Apok. 5: 9)



Ireo pejy farany amin'ny Baiboly dia mamaritra
ny lanitra ho "The New Jerusalem". Tena lehibe
dia lehibe izy io, misy rindrina avo ety ivelany. 
Ny rindrina dia vato jaspa, madio toy ny kristaly. 
Ny firavaka sy ny vato soa dia manarona
ny fototry
ny rindrina, 
manjelanjelatra
amin'ny loko
mahafinaritra. 
Ny vavahady
tsirairay avy dia
vita amin'ny perla
iray lehibe!



Ireo vavahady tsara voahangy ireo dia tsy nakatona
mihitsy. Andao hiditra ary hizaha manodidina ... 
WOW! Ny lanitra aza mbola tsara kokoa ao anatiny. 
Ny tanàna dia vita amin'ny volamena madio, toy ny
fitaratra mazava. 
Na ny arabe
aza vita 
amin'ny
volamena.



Renirano iray velona sy madio ao amin'ny ranon'aina
mikoriana avy amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. 
Amin'ny lafiny roa amin'ny renirano dia misy
hazon'aina, izay hita voalohany tao amin'ny Saha
Edena. Tena miavaka ity hazo ity. Izy io dia mamoa
karazana voankazo roa ambin'ny folo, karazany hafa
isam-bolana.  Ary ny ravin'ny hazon'aina dia ho 

fanasitranana ny firenena.



Ny lanitra dia tsy mila masoandro na volana
hamirapiratra. Ny voninahitr'Andriamanitra
no mameno azy amin'ny hazavana mahafinaritra. 
Tsy misy alina mihitsy any.



Na ny biby any an-danitra aza samy hafa. Milamina
sy sariaka daholo izy ireo.  Miara-misakafo ahitra ny
amboadia sy ny zanak'ondry.  Na ny liona mahery
aza dia mihinana mololo tahaka ny omby.  Hoy Iaveh: 
"Tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitra
masiko rehetra izy ireo."



Rehefa mijery ny manodidina isika dia mahita fa 
misy zavatra tsy hita avy any an-danitra. Tsy misy
teny romotra re hatrany. 
Tsy misy miady na tia tena. 
Tsy misy hidin-trano eo
am-baravarana, satria
tsy misy mpangalatra
any an-danitra. Tsy
misy mpandainga, 
mpamono olona, 
mpamosavy na
olon-dratsy hafa. Tsy
misy fahotana na inona
na inona any an-danitra.



Any an-danitra miaraka
amin'Andriamanitra dia tsy misy
tomany intsony.  Indraindray, ny
olon'Andriamanitra dia mitomany
noho ny alahelo lehibe eto amin'ity
fiainana ity. Any an-danitra, 
hofafan'Andriamanitra ny
ranomaso rehetra.



Tsy misy fahafatesana any an-danitra koa. Ny
olon'Andriamanitra dia hiaraka amin'ny Tompo
mandrakizay.  Tsy misy alahelo intsony, tsy misy
tomany intsony, tsy misy fanaintainana intsony. 
Tsy misy aretina, 
tsy misaraka, tsy
misy fandevenana. 
Ny olona rehetra
any an-danitra dia
sambatra
mandrakizay
miaraka
amin‘-
Andriamanitra.



Ny tena tsara indrindra, ny Lanitra dia natao ho 
an'ny zazalahy sy zazavavy (ary ny olon-dehibe koa) 
izay nino an'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy azy ireo
ary nanaiky Azy ho Tompon'izy ireo. Any an-danitra
dia misy boky antsoina hoe Bokin'ny
fiainana an'ny Zanak'ondry. Feno
anaran'olona izy io.  Fantatrao
ve ny anaran'iza no 
voasoratra ao? 
Ireo olona rehetra
natoky an'i Jesosy. 

Ao ve ny anaranao?



Ny teny farany lazain'ny Baiboly momba ny Lanitra
dia fanasana mahafinaritra.  "Ary ny Fanahy sy ny
ampakarina manao hoe: Avia.  Ary izay mandre dia
hanao hoe: Avia. Ary avelao izay mangetaheta; ary
izay maniry, aoka izy hisotro maimaimpoana amin'ny

ranon'aina."



Fonenan' Andriamanitra any an-Danitra

Tantara iray avy amin'ny Tenin'Andriamanitra, 
ny Baiboly,

dia hita ao amin'ny

Jaona 14
2 Korintiana 5

Apokalipsy 4, 21, 22

“Ny fidirana amin'ny Teninao dia manome
fahazavana.”  Salamo 119:130



Tapitra’



Hantara ‘ao amin'ny Baiboly ity’ dia’ milaza amintsika momba
ilay Andriamanitra mahafinaritra’ antsika izay nahary antsika

sy izay maniry anao hahafantatra azy.

Nntatr'Andriamanitra fa’ nanao zavatra’ ratsy isika’, izay
nantsoiny hoe’ ota.  Ny fanasaziana ny ota dia ny fahafatesana, 

fa Andriamanitra tia anao fatratra ka naniraka ny Zanany
lahitokana Jesosy ho faty’ teo amin'ny Hazo fijaliana ka ho 

voasazy noho ny helokao.  Avy eo Jesosy dia velona indray ary
nody tany an-danitra!  Raha mino’ an'i Jesosy ianao ka

mangataka aminy hamela ny helokao dia hataony izany!  Ho avy
Izy ka honina ao aminao izao, ary hiara-hiaina’ Aminy

mandrakizay. 

Pino’ ianao fa’ marina’ izany dia’ lazao’ amin'Andriamanitra hoe:
Jesosy malala, mino aho fa Andriamanitra ianao, ary tonga
olona maty noho ny fahotako ary velona indray ianao izao. 

Miangavy anao hiditra amin'ny fiainako ary mamela ny heloko, 
mba hahazoako fiainana vaovao dieny izao, ary indray andro any 

hiaraka aminao mandrakizay.  Ampio aho hankatò anao ary
hiaina’ ho’anao’ tahaka’.  Amena.

Makio ny’ Baiboly’ ary’ miresaha’ amin'Andriamanitra
isan'andro!  Jaona 3:16
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