A Babylona sy ireo mpiara-dia aminy. Apokalypsy 17:1-2.
❖ Ilay vehivavy ao amin'ny Apokalypsy 12 dia maneho ny fiangonan'Andriamanitra, madio sy
mahatoky. Babylona dia maneho ny fiangonana mihemotra sy tsy mahatoky amin'ny Andro Farany.
Io fiangonana io dia fitambaran'ny fiangonana maromaro.
❖ Araka ny andininy 1, 2 sy 15, dia vahoaka mizara ho sokajin'olona roa izy ireo:
— Ny mpanjakan'ny tany. Mpitarika ara-politika izay manohana an'i Babylona amin'ny lalàna arapolitika sy fivavahana.
— Ny mponina eto ambonin'ny tany. Ireo izay mamon'ny fampianaran-dison'i Babylona.
Miankohoka amin'ny bibidia sy ny sariny ireo.
B Babylona sy ilay bibidia mivolon-jaky. Apokalypsy 17:3-7.
❖ Babylona dia maneho fahefana ara-pivavahana, ary ny bibidia kosa dia maneho fahefana arapolitika.
❖ Mifanohitra tamin'ny andro taloha, ho mora avahana ny fahefana ara-politika sy ara-pivavahana
amin'ny Andro Farany.
D Ilay bibidia mivolon-jaky:
❖ Teo ihany ary tsy eo izao, nefa efa hiakatra. Apokalypsy 17:8.
— Manana loha fito sy tandroka folo ity bibidia ity toy ilay dragona sy ilay bibidia avy tamin'ny
ranomasina. Satana no mifehy ity bibidia ity.
— Mitaky ny fitoviana amin'Andriamanitra izy (Apok. 1:8), saingy tsy mitovy:
(1) "Teo ihany”. Ireo loha izay teo amin'ny tantara nanomboka tamin'ny andron'i Jaona ka
hatramin'ny taona 1798.
(2) “Tsy eo izao”. Naratra mafy efa ho faty.
(3) “Nefa efa hiakatra”. Handray ny fahefany indray.
❖ Ny loha fito. Apokalypsy 17:9-11.
— Ny bibidia dia fantatra voalohany fa i Roma, ilay tanàna manana tendrombohitra fito (and. 9),
kanefa misy fandikana faharoa nanampy (and. 10).
— Ny “mpanjaka” fahaenina “mbola eo”. Io dia i Roma (ilay biby fahaefatra ao amin'ny Daniela 7
sy ny tandroka ao amin'ny Daniela 8).
— Noho izany, ireo mpanjaka dimy “efa lavo” dia Egypta (fanjakana voalohany nampahory ny
vahoakan'Andriamanitra), Asyria, Babylona, Media-Persia ary Grisia.
— Ny bibidia dia ilay mpanjaka fahavalo (ny fahefana papaly, izay sitrana tamin'ny feriny).
❖ Ny tandroka folo. Apokalypsy 17:12-18.
— Ireo tandroka ireo dia hita eo amin'ny tontolon-kevitry ny faharavan'i Babylona, ary manana
anjara lehibe amin'izao fotoana izao ireo (and. 16-17). Koa mandray anjara amin'ny fotoanan'ny
loza izy ireo, ary fantatra mazava fa ny mpanjakan'ny tany ireo (and. 18).
— Amin'ny voalohany, dia manohana an'i Babylona izy ireo amin'ny ady ataony amin'ny
vahoakan'Andriamanitra. Kanefa, hankahala azy ireo amin'ny farany ka handao azy mandritra
ny loza fahadimy sy fahaenina (and. 16).
— Ny fahefan'i Satana telo dia handresy lahatra azy ireo hiady indray amin'i Kristy sy ny olony
(and. 17).
E Ny fandresen'i Kristy. Apokalypsy 17:14.
❖ Ireo izay manaiky ity hafatra ity ka mitoetra mahatoky amin'i Kristy dia voantso, voafidy ary
mahatoky.
❖ Azo antoka ny fandresentsika, satria ny Zanak'Ondry no miady ho antsika.
❖ Nahoana no zava-dehibe tokoa ny mitoetra madio sy mahatoky amin'ny hafatra
nomen'Andriamanitra antsika?

