A Ny tombo-kase fahafito. Apokalypsy 8:1-5.
❖ Rehefa natsipy teny ivelany (teo amin'ny kianjan'ny Tempoly: ny tany) ny ditin-kazo manitra
(and. 5), dia hitan'i Jaona ny fitsaran'Andriamanitra milatsaka amin'ireo olombelona
mpikomy.
B Ny trompetra 7. Apokalypsy 8:6-9:21.
❖ Ahoana ny fampiasana ny trompetra ao amin'ny Testamenta Taloha?
— Fiantsoana ny olona (Nomery 10:2-4)
— Ho fampitairana sy fiantsoana ho amin'ny ady (Nomery 10:9)
— Hankalazana ny andro firavoravoana, ny fanatitra odorana ary ny fanati-pihavanana
(Nomery 10:10)
— Fanambarana ny “andron'i Jehovah”, ny fitsarana (Joela 2:1)
❖ Efa voaisy tombo-kase ny vahoakan'Andriamanitra (9:4) ary novahan'ny anjely ny rivotra
(9:14-15; jereo. 7:1-3), koa dia mitranga miaraka amin'ny loza fito farany izany.
❖ Tena mitovy amin'ny loza tany Egypta ny trompetra, sy zavatra hafa koa ao amin'ny
Testamenta Taloha. Raha raisintsika ho azo ampiharina amin'ny olona masina rehetra
(Efesiana 1:13) ny tombo-kase sy ny rivotra, dia azo ampiharina amin'ny tantara koa ny
fandikana ny trompetra fito araka izay hita amin'ny takelaka manaraka.
D Anelanelam-pizarana:
❖ Misy fizarana manazava manelanelana eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny tsy mino sy ny
trompetra fahafito.
❖ Manazava ny fomba niantsoan'Andrimanitra ny olony Izy nandritra ny 1260 taonan'ny
fanenjehana sy mialohan'ny fiafaran'ny androm-pahasoavana. Ampiasainy ny Sisa (toko 10)
sy ny Baiboly (toko 11).
❖ Ny anjely miaraka amin'ilay boky kely. Apokalypsy 10.
— Ny endrik'ilay anjely mahery ao amin'ny Apokalypsy 10 dia maneho fa Izy no Jesosy
Kristy (Apok. 1:13-16; 5:5; Hos. 11:10; Amo. 3:8).
— Nitàna ny bokin'i Daniela teny an-tanany ilay anjely, ary nanambara Izy fa tsy hisy
fotoana intsony (jereo. Daniela 12:7-9). Teo anelanelan'ny fiafaran'ny 1260 taona
nisian'ny fanenjehana sy ny fiafaran'ilay vanim-potoana ara-paminaniana lava indrindra
ao amin'i Daniela, dia ny 2300 taona (izany hoe, 1844 AD) io fanambarana io.
— Tsy misy vanim-potoana ara-paminaniana intsony aorian'io. Asa iray ihany sisa no misy:
mitory ny Filazantsara. (and. 11).
❖ Ny vavolombelona roa. Apokalypsy 11.
— Ny tempoly izay nasaina norefesin'i Jaona dia ny Fitoerana Masina any an-danitra sy ny
alitara volamenany. Tsy refesina ny kianja anatiny satria maneho ny Tany.
— Rehefa ampitahaina amin'ny fahitan'i Zakaria 4 izany, dia fantantsika fa ireo
vavolombelona roa ireo dia “ny Tenin'i Jehovah” nampatanjahina “amin'ny Fanahiko.”
(and. 6)
— Tamin'ny fiafaran'ny fotoana fanenjehana, ny Revolisiona frantsay dia niezaka namotika
ny Baiboly, nandrara izany nandritra ny telo taona sy tapany (26/11/1793 - 17/06/1797).
— Kanefa, nanaparitaka tamin'ny fomba tsy hay lazaina ny Baiboly ny Fikambanana
Mpampiely Baiboly ka nisandratra avo indray izy, ary tsy afaka nopotehina intsony.

