
NY FIOMBONAN'NY FIANGONANA ERAN-TANY (FFET) 
 

CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES (COE) 
 

 
 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier.Le texte 
biblique principal sera:Marc 7:37 "Il fait entendre les sourds et il fait parler les 
muets!", accompagné de I Corinthiens 12: 26 "si une partie du corps souffre, 
toutes les autres parties avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les 
autres partagent sa joie.", et du Psaume 28 " Seigneur, mon solide rocher, je 
fais appel à toi...prends soins d'eux pour toujours!".  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 3e rassemblement oecuménique européen  
                Sibiu, 4-8 septembre 2007 

 

  

 

 

             « La lumière du Christ brille pour tous. 
                  Espoir de renouvellement et d’unité en Europe » 
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EZAKA HO AMIN'NY FIRAISANA SY FIOVAM-PENITRY NY FIANGONANA 
 
Nandray andraikitra teo amin'ny tantaran'ny ekiomenisma ny Mpitandrina Jean 
Williberton RABEMANAHAKA, na teo amin'ny sehatry ny Fiombonan'ny 
Fiangonana eran-tany, na teto amin'ny firenena. Mpikambana masoivoha tao 
amin'ny Komity Finoana sy Rafitra na "Foi et Constitution" izy, ary nandray 
anjara tamin'ny fivorian'io Komity io tany Lima (Perou) izay namoaka ny 
tahirin-kevitra BEM( Batisa, Eokaristia, Ministera) sy ny "litorjian'i Lima" 1982. 
Anisan'ny mpikambana mpanorina ny Filankevitra Ekiomenikan'ny Teolojia 
(F.E.T.), ary nanoratra boky maro momba ny ekiomenisma. 
 
Hatreo am-piandohan'ny Fiangonana kristiana, ka mandritra ny 1000 taona 
voalohany, dia tsy nisy fisarahana lehibe nahasahana eran-tany, teo amin'ny 
tantarany. Hatreo amin'ny taonjato faha-11, nitrangan'ny fisarahana lehibe 
voalohany (1054) ka hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20, 
nahaterahan'ny ekiomenisma (1910), dia misy 900 taona eo ho eo, izany hoe 
saiky 1000 taona! 
 
Saiky 1000 taona no nahaterahan'ny fisaratsarahan'ny Fiangonana kristiana 
eran-tany. Fa tato anatin'ny 100 taona latsaka kely monja, (1910-2000) dia 
sesehena ny zava-tsoa nateraky ny ekiomenisma. Anankiroa indrindra ireo 
fitaovana nampiasain'Andriamanitra mba hampandroso ny ekiomenisma:  
 
1- NY FIOMBONAN'NY FIANGONANA ERAN-TANY na C.O.E. 
 
2- NY KONSILY FAHAROAN'I VATIKANA 
 
Koa raha efa nisy nandritra ny arivo taona tamin'ny lasa, ny Firaisan'ny 
Fiangonana eran-tany, nahoana moa no tsy hisy indray amin'ny ho avy? 
 
Andriamanitra no Tompon'ny Fiangonana. Izy efa nilaza nanao hoe: 
"Miasa Aho, iza moa no mahasakana izany ?" (Isaia 43:13) 
 
FIOMBONANA FENO SY MARINA 
 
Ambaratonga voalohany tsy maintsy hodiavina ny fisian'ny FIOMBONANA FENO SY 
MANONTOLO. Efa ao ilay Fiombonan'ny Fiangonana eran-tany na Conseil 
Oecuménique des Eglises. Kanefa, mba ho fiombonana feno sy marina. Rehefa samy 
mpikambana feno ao anatin'ny Fiombonan'ny Fiangonana eran-tany, ny ankapoben'ny 
Fiangonana kristiana rehetra, vao tena afaka mifampitaiza mivantana. Koa tsy hanoin-
tsarotra amin'izay ny fanatrarana ny tanjona kendrena. 
 
FIVOARANA ILAINA 
 
Ny ambaratonga faharoa tsy maintsy diavina dia FIVOARANA mahakasika ny 
karazam-piangonana rehetra.  
 
Misy fizarana efatra ny vanim-potoan'izany tantara izany: 
 
1°. Ny ekiomenisma misionera: 1910-1961 
 
Efa nisy namaky lay ihany ny ezaka ekiomenika nandritra ny taonjato faha-17 
sy faha-18 fa tsy nahomby. Tamin'ny taona 1795 no niorina ny Fikambanan'ny 
Misiona tany Londres, fantatra amin'ny fanafohezan-teny hoe LMS "London 
Misionary Society", izay fikambanana niraisan'ny Antokom-pivavahana telo 
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tonta, dia ny Kongregasionalista sy ny Metodista ary ny Anglikana. Taty aoriana 
anefa dia ny Kongregasionalista ihany sisa no tena nanohy ny asa, fa samy 
nanorina Fikambanana naniraka misionera ny antokom-pivavahana roa hafa: 
 
a-Y.M.C.A. na "Young Men's Cristian Association": naorin'i George Williams, 
tamin'ny taona 1844, ny tanjon'ny fikambanana dia ny Hampahalala an'i Jesoa 
Kristy ho Tompo sy Mpamonjy.  
 
b- Nijoro tany Paris ny Vondron'ny Fikambanana eran-tany tamin'ny taona 
1855. Tsy nanavaka ara-pinoana ny Fikambanana fa ny teny Faneva dia ny 
maharitra kosa mandraka ankehitriny dia izay voasoratra ao amin'ny 
Filazantsaran'i Jaona 17:21 manao hoe: "Mba ho iray ihany izy rehetra". I John 
Mott no tonian'io Fikambanana io.  
 
Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-21 dia tsapan'ny Fiangonana fa tokony 
hiraisana ny asa misiona, ary izany no niantsoanany Konferansan'ny Misiona 
izay notanterahana tany Edimbourg tamin'ny taona 1910, ka i John Mott no 
nitarika ny fivoriana. Io konferansa tany Edimbourg io no azo lazaina fa 
fiandohan'ny tantaran'ny ekiomenisma, ka nijoro ny Filankevitry ny Misiona 
Eran-tany tamin'ny taona 1921. Ny Fiangonana Protestanta, ny Anglikana ary 
ny Ortodoksa no nahatsiaro tamin'ny fijery vaovao ny maha iray ny Fiangonana, 
ka niara-nikaroka ny fomba hahazoana mirotsaka an-tsehatra: Fikambanana 
efatra no samy niasa araka ny làlany avy. 
 
Ny Fiombonan'ny Fiangonana Eran-tany kosa dia nanomboka niorina tamin'ny 
taona 1938, ka ny vokatry ny asan'ireo Fikambanana ireo no nahazoana niantso 
ny: 
 
Fivoriambe voalohany: tany Amsterdam, Pays-Bas, 22 août - 4 septembre 1948 , 
ny teny faneva dia hoe:  
"Ny Fikorontanan'ny olombelona sy ny fikasan'Andriamanitra"  
(Désordre de l'homme et dessein de Dieu), isan'ny mpikambana :147.  
 
Fivoriambe faharoa: tany Evanston, Illinois, Etats-Unis, 15-31 août 1954 , ny 
teny faneva dia hoe:  
"Ny fanantenana kristiana eto amin'izao tontolo izao ankehitriny"  
(Le Christ, seul espoir du monde), isan'ny mpikambana :161. 
 
Fivoriambe fahatelo: tany Nouvelle-Delhi, Inde, 19 novembre - 5 décembre 
1961, ny teny faneva dia hoe: " Jesoa Kristy, Fahazavan'izao tontolo izao"  
(Jésus Christ, lumière du monde), isan'ny mpikambana :197. 
 
2°. Ny ekiomenisma fanafahana sy fampandrosoana: 1961-1983 
 
Fivoriambe fahefatra: tany Upsal, Suède, 4-20 juillet 1968, ny teny faneva dia 
hoe: "Indro havaoziko ny zavatra rehetra"  
(Voici, je fais toutes choses nouvelles) Apo. 21:5, isan'ny mpikambana :215. 
 
Fivoriambe fahadimy: tany Nairobi, Kenya, 23 novembre -10 décembre 1975, ny 
teny faneva dia hoe: "Jesoa Kristy manafaka sy mampiray"  
( Jésus Christ libère et unit), isan'ny mpikambana :285. 
 
3°. Ny ekiomenisma miatrika ny fanontoloana (mondialisation) 1983-1998 
 
Fivoriambe fahenina: tany Vancouver, Colombie britannique, Canada , 24 juillet 
- 10 août 1083 , ny teny faneva: "Jesoa Kristy , fiainan'izao tontolo izao"  
(Jésus Christ, vie du monde), isan'ny mpikambana :301. 

Site FJKM Saint-Denis 3



 
Fivoriambe fahafito: tany Canberra, Australie, 7-20 février 1991, ny teny faneva 
dia hoe: "Avia Fanahy Masina ô, havaozy ny voahary manontolo!"  
(Viens, Esprit Saint, renouvelle toute la création !), isan'ny mpikambana :317 
 
Fivoriambe fahavalo: tany Harare, Zimbabwe, 3-14 décembre 1998, ny teny 
faneva dia hoe: "Mitodika amin'Andriamanitra amin'ny fifalian'ny fanantenana"  
(Tournons-nous vers Dieu dans la joie de l'espérance) Rom. 12: 15,  
isan'ny mpikambana :336. 
 
 
4°. Ny ekiomenisma miatrika ny hika (Les cris de la planète) 1998-2006 
 
Fivoriambe fahasivy : tany Porto Alegre - Brésil, 14-23 février 2006, ny teny 
faneva dia hoe: "Manovà an'izao tontolo izao miaraka amin'ny fanambinanao 
Andriamanitra ô" (Transforme le monde, Dieu, dans ta grâce), isan'ny 
mpikambana :342. 
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