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ity ianao, raha mbola tsy mivarotra azy ianao.

Iza no namorona antsika? Ny Baiboly, 
Tenin'Andriamanitra, dia milaza ny nanombohan'ny
zanak'olombelona.  Taloha ela be, Andriamanitra dia

nanao ny lehilahy voalohany ary nanome azy
ny anarana hoe Adama. 

1 2



Ary nisy hazavana. Ary Andriamanitra nanao ny
mazava hoe Andro ary ny maizina nataony hoe alina. 

Ary ny hariva sy ny maraina no andro voalohany.

Tamin'ny voalohany, talohan'ny
nanaovan'Andriamanitra
zavatra dia tsy nisy afa-tsy
Andriamanitra. Tsy misy
olona na toerana na zavatra. 
Tsy misy. Tsy misy
hazavana na haizina. 
Tsy miakatra ary tsy
midina. Tsy omaly ary
tsy rahampitso. Tsy
nisy afa-tsy Andriamanitra
Izay tsy nisy fiandohana. 
Dia nihetsika Andriamanitra!
Tamin'ny voalohany Andriamanitra
nahary ny lanitra sy ny tany.

Talohan'ny namoronan'Andriamanitra an'i Adama
dia nanao tontolo tsara tarehy feno zavatra
mahafinaritra Izy. Tsikelikely Andriamanitra dia
nanao toerana be havoana sy toerana lemaka, 
voninkazo manitra ary hazo lava, …

Ary ny tany dia tsy nisy
endrika sady foana. Ary
aizina no tambonin'ny
lalina. Dia niteny
Andriamanitra. 
"Misia
mazava."

… vorona manana volom-borona mamirapiratra sy
renitantelantelantelantely, trozona miposaka ary
sifotra malama. Raha ny marina, Andriamanitra dia
nanao ny zava-drehetra misy - ny zava-drehetra.

Avy tamin'ny vovoky ny tany no 
nanaovan'Andriamanitra an'i Adama.  Rehefa
nofofon'Andriamanitra fofonaina tao amin'i Adama

dia velona velona izy.  Nahita ny tenany tao
amin'ny zaridaina mahafinaritra antsoina

hoe Edena izy.
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Andriamanitra dia nanao zavatra
hafa tamin'ny andro fahenina -
zavatra tena niavaka.  Ny
zava-drehetra dia vonona ho 
an'ny olona izao.  Nisy sakafo
tany an-tsaha sy biby
hanompoana azy. 

Ny zava-manan'aina an-
dranomasina sy trondro ary
vorona no teo amin'ny
lisitr'Andriamanitra.  Tamin'ny
andro fahadimy dia nanao
sombin-tsabatra lehibe sy
sardine kely izy, aotirisy lava 
tongotra ary vorona kely
mihomehy mifaly. Ary
Andriamanitra nanao ny karazan-
trondro rehetra hameno ny
ranon'ny tany sy ny karazam-
borona rehetra hankafy ny tany
sy ny ranomasina ary ny lanitra. 
Ary ny hariva sy ny maraina dia andro fahadimy.

Nasain'Andriamanitra nipoitra koa ny ahitra sy ny
voninkazo ary ny kirihitra ary ny hazo. Ary niseho

ireo. Ary ny hariva sy ny maraina
no andro fahatelo.

Taorian'izay dia niteny indray Andriamanitra.  Hoy 
izy: "Aoka ny tany hiteraka zava-manan'aina ..." 
Nanjary nisy ny karazam-biby sy bibikely ary biby
mandady.  Nisy elefanta nihovotrovotra sy beaver 
mihozongozona. Gidro ratsy tarehy sy voay masiaka. 
Kankana sy vongan-trondro marefo. Zirafy giraffy
sy pussycats purring. Ny karazam-biby rehetra dia
nataon'Andriamanitra tamin'io andro io.

Ary ny hariva sy ny maraina dia andro fahenina.

Ary Andriamanitra nanao ny
masoandro sy ny volana ary ny
kintana maro izay tsy misy olona
mahisa azy.  Ary ny hariva sy ny
maraina no andro fahefatra.

Ary tamin'ny andro faharoa dia
namboarin'Andriamanitra ho any ambanin'ny
lanitra ny ranon'ny ranomasina sy ny ranomasina
ary ny farihy. Ary tamin'ny andro fahatelo
dia hoy Andriamanitra: Misehoa ny maina. 
Ary nitranga izany.
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Rehefa Andriamanitra no nanao ny zava-drehetra

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

dia hita ao amin'ny

Genesisy 1-2

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

Nentin'Andriamanitra tao anaty torimaso lalina sy
lalina i Adama.  Nesoriny ny taolan-tehezan'ilay
lehilahy natory, noforonin'Andriamanitra avy
amin'ny taolan-tehezan'i
Adama ny Vehivavy. Ilay
vehivavy noforonin'Andrimanitra
dia mety tokoa ho 
vady ho an'i Adama.

Andriamanitra dia
niresaka tamin'i
Adama.  "Mihinana
izay irinao avy amin'ny
saha. Fa aza mihinana
amin'ny hazo fahalalana
ny tsara sy ny ratsy. 
Raha mihinana amin'io
hazo io ianao dia ho 
faty tokoa."

Andriamanitra dia nanao ny zava-drehetra tao
anatin'ny enina andro. Ary Andriamanitra
nitso-drano ny andro fahafito ka nanao azy
ho andro fitsaharana. Tao amin'ny Sahan'i
Edena, Adama sy Eva vadiny dia nanana
fahasambarana tanteraka nankatò
an'Andriamanitra. Andriamanitra
no Tompony, Mpanome sy

sakaizan'izy ireo.

Ary hoy Iaveh Andriamanitra: Tsy tsara raha irery
irery ny olona, dia hanao mpanampy ho azy aho. 
Nentin'Andriamanitra tany amin'i Adama ny
vorona sy ny biby rehetra. Adama
nantsoin'izy rehetra hoe.  Tsy
maintsy ho tena nahay izy nanao
an'izany. Saingy amin'ireo vorona
sy biby rehetra dia tsy nisy
mpiara-miasa sahaza ho an'i

Adama.

Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika
hamorona olona tahaka ny endritsika; ary izy ho 
tompon'ny zavatra rehetra ambonin'ny tany. 
KA ZAN'ANDRIAMANITRA NO NAMORATRA 
NY OLONA AMIN'NY SARY 
AZY AZY; AMIN'NY 
ATAON'ANDRIAMANITRA 
NO NAMORANY AZY ...
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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

Tapitra’
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