A Paoly sy Roma.
❖ Taratasin'i Paoly ho an'ny Romanina.
— Nitondra io fanatitra voalaza ao amin'ny Romana 15:25 – 26 ho an'i Jerosalema i Paoly
tamin'ny dia misionera fahatelo nataony. Izany dia manome hevitra fa ny taratasin'i Paoly ho
an'ny Romanina dia nosoratana tamin'ireo volana voalohandohan'ny taona 58 AD nandritry
ny nitoerany tany Korinto.
— Nandre ny vaovao momban'ny fihemoran'ny Galatiana izay nandray ny famonjena amin'ny
asa i Paoly, ka nanoratra taratasy mahery vaika ho azy ireo izy. Naniry ny hampitandrina an'i
Roma ihany koa izy mba ho afaka amin'izany fahadisoana izany izy ireo.
❖ Fanirian'i Paoly hitsidika an'i Roma.
— Araka ny Romanina 15, nahoana i Paoly no tsy afaka nitsidika an'i Roma avy hatrany?
(1) Naniry hitondra ny Filazantsara any amin'ny faritra izay tsy mbola nanorenana fiangonana
izy (and. 20-22).
(2) Hitondra fanatira avy tamin'i Makedonia sy Akaia ho an'i Jerosalema izy (and. 15:25-28).
— Avy eo dia niomana ho any Espaina ary hitsidika an'i Roma i Paoly amin'ny diany mankany
(and. 28).
— Faniriany ny ho fitahiana ho an'ny Romanina, ary nanantena azy ireo hanampy azy amin'ny
asa ataony any Espaina izy (and. 24). Amin'izany ny Romanina dia ho fitahiana ho an'ny hafa
ihany koa.
❖ Paoly tany Roma.
— Nosamborina izy raha nitsidika ny Tempoly. Vaompanga ho nitondra ny Jentilisa ho any
amin'ny atrioma izy.
— Nafindra tany Kaisaria i Paoly ary nitoetra tao nandritra ny roa taona. Avy teo dia nafindra
tany Roma izy satria nangataka ny hitondrana ny raharahy teo anatrehan'i Kaisara.
— Ary dia afaka nitory malalaka tamin'ny Jiosy sy ny Jentilisa (Asa 28:11-31).
B Ny Fiangonana tany Roma.
❖ Nantsoina ho olo-masina. Romana 1:7.
— Nantao ho an'ireo mpino tany Roma io fiarahabana ao amin'ny Romana 1 io, kanefa mety
amintsika koa. Izao no lazain'i Paoly ny amintsika:
(1) Malalan'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra manokana ireo izay mamaly ny antsompitiavany.
(2) Voantso ho masina. Isika dia nalaina avy tamin'izao tontolo izao ary natokana ho
an'Andriamanitra satria nandray an'i Kristy sy natao batisa.
— Tian'Andriamanitra ny olona tsirairay ary nofidiny ny tsirairay mba ho voavonjy. Kanefa, izay
manaiky ny famonjena ihany no handray izany (Efesiana 1:4; Hebreo 2:9; 2 Petera 3:9).
❖ Ireo mpino tany Roma. Romana 15:14.
— Noderain'i Paoly ny finoan'ny Romanina sy lafin-javatra telo hafa:
(1) Feno fahatsarana izy ireo. Mijoro vavolombelona ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny
fomba fiainany.
(2) Feno ny fahalalana rehetra izy ireo. Niorim-paka tamin'ny Baiboly izy.
(3) Mahay mifananatra izy ireo. Afaka nampahery ny hafa sy nampaherezin'ny hafa izy.

