A IREO GALATIANA ADALA. Galatiana 3:1-5.
❖ Nampiasa voambolana mahery sady mazava i Paoly mba hahatonga ireo Galatiana
hieritreritra ny amin'ny toerana iandanian'izy ireo.
❖ Nandray an'i Jesosy tamin'ny finoana izy ireo, kanefa dia nanao an-kila-bao ny
Fahamarinana ka nanolo an'izany tamin'ny asan'ny lalàna izay nataony.
B NY FINOAN'NY TESTAMENTA TALOHA. Galatiana 3:6-8.
❖ NY FAHEFAN'NY TESTAMENTA TALOHA.
— Ny Soratra Masina—ao anatin'izany ny Testamenta Vaovao—no fahefana lehibe
indrindra ara-poto-pampianarana.
— Ny fampianaran'i Paoly dia mifototra amin'ny fitanisana teny avy ao amin'ny T.T.
Hitantsika manerana ny taratasy rehetra nosoratany izany afa-tsy ao amin'ireo
taratasiny fohy indrindra, dia Titosy sy Filemona.
❖ FANAMARINANA AO AMIN'NY TESTAMENTA TALOHA.
— Nino ny Jiosy fa nitahy an'i Abrahama sy ny taranany Andriamanitra noho izy tanteraka
tamin'ny fankatoavana.
— Kanefa, nampiasain'i Paoly ny ohatr'i Abrahama mba hanehoana ny mifanohitra
amin'izany. Marina ve Abrahama satria nankato? Sanatria.
— Ny finoany no nisaina ho fahamarinany, fa tsy ny asany.
— Tsy nanao ireny asa ireny izy mba ho hamarinina, fa noho izy efa nohamarinina kosa.
❖ NY FILAZANTSARA AO AMIN'NY TESTAMENTA TALOHA.
— Nampianatra ny Filazantsara tamin'i Abrahama Andriamanitra. Nampanantena an'i
Abrahama fianankaviana maro sy toerana honenana Andriamanitra. Ary mbola,
nampianariny koa fa ny Mesia dia avy amin'ny taranany ary ho faty noho ny fahotan'ny
tsirairay (Genesisy 22:1-18).
— Tsy nangatahana teny fampanantenana Abrahama. Nasaina nanaiky ny teny
fikasan'Andriamanitra fotsiny izy. Tsy nisy asa azon'i Abrahama natao mba
hahatanteraka ireo teny fikasana ireo.
— Davida sy Josoa dia ohatra roa ao amin'ny Testamenta Taloha ny amin'ny famelankeloka avy amin'ny fibebahana fa tsy avy amin'ny asa (Salamo 32:1-5; Zakaria 3:1-4).
D VOAVOTRA TAMIN'NY OZON'NY LALÀNA. Galatiana 3:10-14.
❖ Tsotra ny lalàna. Raha mankato ny zavatra rehetra ianao, dia ho tahiana. Raha tsy mankato
teboka iray ianao, dia ho voaozona (Deot. 27, 28). Na izy rehetra na tsy misy.
❖ Koa satria isika rehetra samy efa nanota (Romana 3:23), dia eo ambanin'ny ozon'ny lalàna
avokoa isika.
❖ Kanefa namonjy antsika Kristy. Izany hoe, novidiany tamin'ny nandoavany ny onitra ho
antsika isika. Nitondra ny ozona ho antsika Izy ary nijaly ny fanamelohana noho ny
fahotantsika tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana (Jaona 3:16; 1 Korintiana
6:20; 2 Korintiana 5:21).
❖ Izay rehetra manana finoana toa an'i Abrahama dia afaka mahazo izany fanomezana izany.

