A Ny fiantsoana nataon'i Paoly. Galatiana 4:12.
❖ “Ry rahalahy, mangataka aminareo aho”
— Nanao antso mba hisaintsaina lalina aloha i Paoly, avy eo izy nanao fangatahana,
antso ho an'ny fon'ny Galatiana.
— Zanany ara-panahy izy ireo, kanefa toa zava-poana ny asa nataony noho ny
fitondrantenan'izy ireo. Tsy maintsy “aharary indray amin'ny fiterahana” izy mba
ho afaka hifandray indray amin'i Kristy ireo (Galatiana 4:19).
— Nampitsahatra ny fitomboany izy ireo, ary noho izany dia tsy maintsy hovaina
tanteraka. Tsy maintsy “ahary” ao anatiny indray Kristy.
❖ “ho tonga tahaka ahy”
— Tamin'ity fotoana ity dia mihoatra lavitra noho ny fanka-tahaka fotsiny izy. Toy ny
antso nataony tamin'i Agripa (Asa 26:28-29), tsy nangataka ny Galatiana hanao
izay nataony i Paoly, fa ny mba hitovy aminy.
— Naniry azy ireo mba hanao fanandramana ny fiainana Kristiana toy izay
hivelomany izy, ny fifaliana amin'ny famonjena izay ananany, ny firaisana amin'i
Kristy toy ny azy…
❖ “fa izaho mba efa tonga tahaka anareo”
— Nanana fanomezam-pahasoavana ny amin'ny fahaiza-mampiasa ny tontolonkevitra i Paoly. Nampiasa fomba samihafa izy arakaraky ny olona tiany ho
tratrarina.
— Niresaka tamin'ny olon-kendry tamim-pahendrena izy (Asa 17:16-34). Nandresy
lahatra ny Jiosy tamin'ny fomba amam-panaony izy (vakio Hebreo). Niresaka ny
amin'ny hazo fijalian'i Kristy irery ihany tamin'ny Korintiana ratsy fitondrantena izy
(1 Korintiana 2:2). Jiosy izy, kanefa tonga Jentilisa mba hanatrarana ny Galatiana.
B Mahatsiaro ny tamin'ny voalohany. Galatiana 4:13-15.
❖ Nijanona tao Galatia i Paoly noho ny areti-maso. Nararaotiny izany mba hijoroana
vavolombelona ny amin'ny finoany tamin'ireto Galatiana ireto, izay tia azy fatratra ka
ho nanaisotra ny masony homena azy raha azony natao izany (Galatiana 4:15).
Amin'ny faran'ny taratasy nosoratany, dia nilaza i Paoly fa mbola manana olana
amin'ny masony ihany izy (Galatiana 6:11).
❖ Niantso ny fahatsapana fifaliana tao amin'ny Galatiana raha nandray ny
fahamarinan'ny Filazantsara iny i Paoly. Nanjavona ve izany fifaliana izany?
D Milaza ny marina. Galatiana 4:16-20.
❖ Nanapa-kevitra ny hampifanatrika ny Galatiana amin'ny fitondrantenan'izy ireo i
Paoly, na dia nety ho nampaharefo ny fifandraisany tamin'izy ireo aza izany.
❖ Nadio ny fikasany. Tiany fatratra izy ireo, ka tsy tiany hisy ho very na dia iray aza
amin'ireo zanani-lahy sy zanani-vavy amin'ny finoana ireo.
❖ Nifanohitra tamin'ny an'ireo mpampianatra sandoka ny fihetsiny, dia ireo izay nitady
ny hiraiketan'ny fon'ny Galatiana taminy noho ny fitiavan-tenany (Galatiana 4:17).

