A Ahoana no nihoaran'ny fahasoavana BE LAVITRA teo amin'izay nihabiazan'ny ota? Romana
5:20.
❖ Ampy hamelana ny heloka tsirairay ny fahasoavana.
❖ Mamaha ny olana noho ny voka-dratsy ny fahotana ny fahasoavana.
❖ Mandresy ny fahafatesana ary manolotra ho antsika fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy
ny fahasoavana.
❖ Afaka manova antsika ny fahasoavana.
B Araka ny Romana 6:1-11, maty ny amin'ny ota tamin'ny batisa ny Kristiana
Ahoana ny fahatanterahan'izany?
❖ Tamin'ny batisa...
— Maty ny maha olona taloha (ireo faniriantsika feno ota) ary afaka amin'ny ota isika
— Nitsangana tamin'ny maty ny olona vaovao (tsy mpanompo ny ota intsony isika)
— Velona ho an'Andriamanitra isika
D Raha efa maty ny amin'ny ota tamin'ny batisa ny mpino iray, mbola afaka manota indray ve
izy? Romana 6:12.
❖ Eny, afaka izy, kanefa afaka misafidy izy na maniry ny ho tapahan'ny ota na tsia.
❖ Ilay olona taloha dia MANIRY ho velona ho an'ny ota.
❖ Ilay olona vaovao dia MANIRY ho velona ho an'Andriamanitra, na dia mety manota aza izy
indraindray.
❖ Tsy afaka mandresy ny ota amin'ny tenantsika ihany isika. Amin'ny alalan'ny finoana ihany
ary noho ny teny fikasan'Andriamanitra no ahafahantsika mandresy ny ota.
E Inona no hevitr'izany ‘tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo, fa ambanin'ny fahasoavana’ izany?
❖ Ny hoe ‘ambanin'ny lalàna’ dia ny fampiasana ny lalàna ho lalam-pamonjena.
❖ Ny hoe ‘ambanin'ny fahasoavana’ dia ny fampiasana ny fahasoavana ho lalam-pamonjena.
F Koa raha tsy ambanin'ny lalàna intsony ary isika, nahoana izy no tsy maintsy tandremana?
Romana 6:15.
❖ Noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no manafaka ny olona amin'ny fifehezan'ny
ota. Noho izany, ahoana no mahamarina sy ara-drariny ny fitoerana an-tsitrapo eo
ambanin'ny fanandevozana fahiny?
❖ Izay rehetra tsy manaiky ho tarihina ho amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra
amin'ny fahasoavany dia mandà izany fahasoavana izany; mandà ny fahafahana sy ny
famonjena avy amin'Andriamanitra izy.
G Andevon'ny ota sa ny fankatoavana ve ianao? Romana 6:16.
❖ Andevon'ny ota = Fahafatesana.
❖ Andevon'ny fankatoavana = Fahamarinana.
H Ahoana no ahatonga antsika ho andevon'ny fankatoavana? Romana 6:18.
❖ Ny foto-pinoana na fampianarana marina dia manampy antsika ho tonga “mpanompon'ny
fahamarinana.”
I Inona no azotsika rehefa afaka amin'ny ota isika? Romana 6:19-23.
❖ Natao ho mpanompon'Andriamanitra isika.
❖ Manana ny vokatsika ho amin'ny fahamasinana isika.
❖ Manana fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy Tompontsika isika.

