A AMIN'NY SORATRA VAVENTY. Galatiana 6:11.
❖ Nanana olana teo amin'ny maso i Paoly, ka izany no tsy nanoratany ireo taratasiny fa
notononiny tamin'ny mpanoratra toa an-dry Tertio (Romana 16:22) izany. Na izany aza, dia
fanaony ny manoratra, izy tenany, teny vitsivitsy (2 Tesaloniana 3:17).
❖ Ny fizarana farany amin'ny taratasy ho an'ny Galatiana dia tsy mitovy amin'ireo taratasy
hafa nosoratan'i Paoly:
— Tsy nanao hafatra manokana mitory firahalahiana izy, satria henjakenjana ny
fifandraisan'izy roa tonta.
— Nanoratra fananarana farany izay nosoratan'ny tanany mihitsy i Paoly.
B MIREHAREHA AMIN'NY NOFO. Galatiana 6:12-13.
❖ “Te-hiseho ho tsara amin'ny nofo” ireo mpandala ny fivavahana Jodaisma. Nanao izay
ahazoana ny fankatoavana sy ny fankasitrahan'ny Galatiana izy ireo, mba hanomezana
fahafaham-po ny fitiavan-tenany.
❖ Niezaka mba tsy ho “henjehina noho ny hazo fijalian'i Kristy” izy ireo. Naleony nitarika ny
Jentilisa niova fo ho amin'ny fivavahana Jodaisma toy izay hifanatrika amin'ireo mpiray
tanindrazany aminy. Mora kokoa ho azy ireo ny manao ny tsirairay hanana fitondran-tena sy
finoana mitovy, na inona na inona tena fahamarinana.
D MIREHAREHA AMIN'NY HAZO FIJALIANA. Galatiana 6:14.
❖ Famantarana manafintohina ny hazo fijaliana tamin'izany vanim-potoana izany. Izany no
hanefan'ny mpandika lalàna ny heloka madinika nataony: fahafatesana mahatsiravina.
Ahoana no hireharehany ny amin'ny famantarana toy izany?
❖ Nanova ny zavatra rehetra ny Hazo fijalian'i Kristy. Efa maty ao amin'i Kristy isika, koa tsy
afaka manandevo antsika intsony izao tontolo izao.
❖ Ny fireharehana amin'ny nofo sy ny fireharehana amin'ny hazo fijaliana dia safidy roa samy
manokana. Tsy maintsy misafidy ny iray isan'andro isika.
E ZAVABOARY VAOVAO. Galatiana 6:15.
❖ Mpitandrina fatratra ny lalàna fotsiny isika rehefa mitady famonjena amin'ny fanaovana na
tsy fanaovana zavatra. Tsy miankina amin'ny asa ataontsika ny famonjena fa amin'izay
ataon'Andriamanitra ao amintsika.
❖ Ny tena fivavahana marina dia tsy fitondran-tena ety ivelany fa fileferan'ny fontsika
amin'Andriamanitra.
❖ Tsy misy na inona na inona azontsika atao mba ho tonga zavaboary vaovao. Ny Mpamorina
irery ihany no afaka mitondra fiainam-baovao ho an'ny maty ara-panahy.
❖ Rehefa nohamarinina isika, dia misy fiovana miatomboka eo amin'ny fiainantsika.
Mitsahatra tsy ilay olona izay miezaka mila sitraka amin'izao tontolo izao intsony isika fa
tonga mpino izay mitady sitraka amin'Andriamanitra.
F NY MARIK'I JESOSY TOMPO . Galatiana 6:16-18.
❖ Tsy ho anisan'ny tena Isiraelin'Andriamanitra isika amin'ny maha-zanakalahy na
zanakavavin'i Abrahama antsika ara-bakiteny, fa amin'ny fanamarinana amin'ny finoana ny
Mesia.
❖ Nofintinin'i Paoly ny ady hevitra: “Amin'izao sisa izao aoka tsy hisy hanahirana ahy intsony;
fa izaho mitondra ny marik'i Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako.” (Galatiana 6:17).
❖ Ireo marika izay manamafy ny fahefan'i Paoly dia ireo ratra namela holatra teo amin'ny
nofony raha teo am-panompona ny Tompony izy (2 Korintiana 11:23-28).

