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Tsiahy ny toko I – XI
nalaina avy tamin'ny fampianarana nataon'i Pasitera Solohery RAOBINARISON

• Voaheloka,	na	ny jentilisa ratsy fitondran-tena,	na	ireomitsara ny hafa,	na	ny Jiosy
izay matoky ny tenany noho ny nanomezana azy ny lalàna.	Tsy misy afa-miala	
amin’ny fitsaran’Andriamanitra ny zanak’olombelonana	iza izy na	iza (1.18-3.20).
• Ankehitrinynefa naharihary ao	amin’ny Vaovao Mahafaly ny fahamarinan’	
Andriamanitra dia	ny fahamarinana raisina	amin’ny finoana irery ihany (3.21-31)	
tahaka an’ny Abraham	izay nohamarinina tamin’ny finoana (Toko faha 4).
• Ary	satria nohamarinina tamin’ny finoana an’i Kristy Jesoa nympino,	dia	vita
fihavanana amin’Andriamanitra ;	ary dia	faly amin’ny fanantenana ny voninahitr’	
Andriamanitra (5.1-11).	Miseho eto ny halalin’ny fitiavan’Andriamanitra satria
fonymbola mpanota isika,	hoy i	Paoly,	dia	maty hamonjy antsika i	Kristy.	Noho
izany tokonyhatoky ny fitiavany isika satria raha fony fahavalo aza isika no	
nampihavanina tamin’Andriamanitra tamin’ny nahafatesan’ny Zanany,	mainka ny
hamonjena antsika amin’ny fahavelomany ankehitriny,	rehefa nampihavanina.



ROMANA 12 - 16
FAMPAHEREZANA HO AN'NY NY 

OLOM-BOAVONJIN'NY
FAHASOAVAN'ANDRIAMANITRA



Drafitra
1. FITSIPIM-PIAINANA (Toko faha - XII	sy XIII)	

A. Ny	fanoloran-tena tanteraka (XII,	1,2)	
B. Ny	fanetren-tena sy ny fanompoana ao	amin'ny Fiangonana (XII,	3-8)	
C. Ny	fitiavana ao	amin'ny fiaraha-monina (XII,	9-21)	
D. Fanekena ny fahefan'ny fanjakàna (XIII,	1-7)	
E. Ny	fitiavana,	fahatanterahan'ny Lalàna (XIII,	8-10)
F. Miaina amin'nymaha-zanaky nyMazava (XIII,	11-14)	



Drafitra
2.	MIAINA AO	ANATIN'NY FIRAISAM-PO	(Ch.	XIV	– XV,13)
A. Firaisana tsy mifampitsara (XIV,	1-12)
B. Firaisana tsy mifandratra (XIV,	13-23)	
C. Firaisan'ny matanjaka sy ny malemy ara-pinoana ao	amin'i Kristy

(XV,	1-13)	



Drafitra
3. FAMARANANA NY	TARATASY
A. Fanazavan'i Paoly (XV,	14-33)	

a. Ny	anjara fanompoan'i Paoly (XV,	14-21)	
b. Ny	fikasan'i Paoly :	ny hamangy any Roma	(XV,	22-33)	

B. Anatra,	famangiana,	 fampitandremana sy firariana (XVI)	
a. Anatra sy famangiana (XVI,	1-16)	
b. Fampitandremana farany amin'nympanao fampianaran-diso (XVI,	17-20)	
c. Fanaovam-beloma sy fiderana ny Tompo	(XVI,	21-27)	



Manolotra ny tena ho	fanatitra velona
• Amporisihin'i Paoly ny "mpino"	mba hanolotra ny tenany ho	fanatitra
velona ho	an'Andriamanitra ho	valin'ny setrin'ny fanavotana azy izay
notanterahan'i Kristy ho	azy.	(XII,	1-2)
• Manolotra :	manome sy mahafoy ka	tsy ianao intsony no	tompony sy
manana fahefana aminy ary tsy miverina aminao intsony izay nomena
• Ny	tena :	ny maha-ianao anao manontolo (personne)	fa	tsy ny vatana
fotsiny
• Fanatitra :	sorona atolotra ho	"fisaorana noho ny soa noraisina"	na	ho	
"fanonerana ny fahotana vita"



Manolotra ny tena ho	fanatitra velona
• Velona :	ny fanatitra fanonerana ny fahotana dia	dorana ho	levona
tanteraka (maty)	fa	ny mino kosa dia "miara-maty amin'i Kristy"	noho
ny fahotany fa	"miara-belona Aminy"	koa noho ny fanamarinan'	
Andriamanitra (Rom	6:4)
• Masina :	natokana ho	an'Andriamanitra ka	tsy zaraina amin'ny hafa
mihitsy (didy voalohany)	(Lev	19:2	;	Lev	20:7)
• Ankasitrahan'Andriamanitra :	satria nomena Azy	tanteraka amin'ny
fo madio sy finoana ary nohamasinina ho	Azy	ny maha-ianao anao
• Fanompoam-panahy :	fanompoam-pivavahana (culte)



Ahoana no	ahatanterahana izany ?
• Ny	fanovana ny fomba fiaina (manaiky ho	havaozin'ny Fanahy ny
saina)	amin'ny fialàna amin'ny fomban'izao tontolo izao no	làlana
atoron'i Paoly ahazoana manatontosa izany fanoloran-tena izany

• Ny	fanolorana ny tena ho	fanatitra velona,	masina sady ankasitrahana
ho	an'	Andriamanitra no	mitarika sy ahaizana manatanteraka ireo
anatra rehetra napetrak'i Paoly eo amin'ireo andininy manaraka



Ny	fanetren-tena sy ny fanompoana ao	
amin'ny Fiangonana

• TSY MIAVONAVON-KEVITRA
• Tsy mihevitra ny tena ho	ambony noho ny sasany na	manam-pinoana
mihoatra noho ny hafa (XII:4)
• Tsy mihevi-tenaho	mahay nohony hafa

• MANAIKY NY	FISIAN'NY OLONA HAFA (xii:4,5)
• Tsy miezaka hisahana ny zavatra rehetra fa	araka izay fanomezam-
pahasoavana nomen'ny Tompo	anao ihany no	atolory
• Mahay miara-miasa amin'ny hafa fa	mifameno ny olona rehetra



Ny	fitiavana ao	amin'ny fiaraha-monina

• TIA TSY MISY FIATSARAM-BELATSIHY (xii:9,10)
• Mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy
• Mankahala ny ratsy fa	mifikitra amin'ny tsara
• Mifanome voninahitra amin'ny hafa
• Mahay mifaly amin'ny fanantenana
• Mahay miaritra ny fahoriana
• Mandàla ny fihavanana
• Tsy manaiky ho	resin'ny ratsy



Ny	fitiavana ao	amin'ny fiaraha-monina

• MANAHAKA NY	TOMPO	EO	AMIN'NY FIARAHA-MONINA (xii:18)
• Mahay miantra olona araka izay ilainy
• Mahay sy mazoto mandray vahiny
• Mifankatia amin'ny olona rehetra araka izay azo atao
• Tia ny firaisana ka	mihevitra ny namana mihoatra noho ny fiheverana ny tena
• Tia na	dia	ny fahavalo aza ka	misaotra izay manejika fa	tsy mamaly ratsy
• Mahay miombonaamin'ny hafa amin'izay manjo azy
• Mamaly soa ny fahavalo



Manaiky ny Fahefana
• AVY	AMIN'ANDRIAMANITRA NY	FAHEFANA REHETRA (XIII)

• Andriamanitra no	manendry nympitondra sy manome fahefana azy
• Hitantana ny vahoaka amin'ny Anarany no	nanendren'Andriamanitra azy
• Ny	olona rehetra no	asaina manaja ny Fahefana misy fa	tsy ny kristiana irery
• Tsy tokony hatahorana ny Fahefana raha manao ny tsara ianao
• Ny	manao ny ratsy no	asain'Andriamanitra sazian'ny Fahefana
• Tompon'andraikitraamin'ny fiainanao koa ny Fahefana,

• Noho izany :
• Na	tsy tianao aza izay nomena ny Fahefana dia	hajao ihany izy satria
• Mandà ny fandaharan'Andriamanitra izay mandà ny Fahefana
• Solon'Andriamanitra hanafay sy hanitsy nympanao ratsy ny Fahefana



Manaiky ny Fahefana
• NY	FAHEFANA EO	ANATREHAN'ANDRIAMANITRA
• Tompon'andraikitraeo anatrehan'Andriamanitra ny Fahefana
• Andriamanitra no	mitsara sy mampamoaka ny Fahefana
• Andriamanitra no	manasazy ny Fahefana ratsy toetra sy tsy manao araka ny
baikony
• Fombamaro no	anasazian'Andriamanitra ny Fahefana tena ratsy,	ary azony
ampiasaina amin'izany ny firenena hafa na	ny vahoaka sns
• Tsy anjarantsika nymitsara ny Fahefana fa	an'Andriamanitra irery
• Tsy tahotra ny fahatezeran'ny Fahefana no	hanajana azy fa	vokatry ny
fieritreretana



Ny	fitiavana no	manatanteraka ny lalàna

• FAMPIANARAN'I JESOA IO	AMPAHATSIAHIVIN'I PAOLY IO
• Fintinin'i Jesoa amin'ny teny iray monja ny lalàna :	"TIAVA"
• Raha tia ny Tompo	ianao dia	satrinao ny tsy hampalahelo Azy	fa	ny hanaraka
ny sitrapony
• Raha tia ny namanao ianao dia	tsy hanisy ratsy na	hampalahelo azy

• Noho izany :
• Vokatry ny tsy fitiavana avokoa ny fandikàna lalàna
• Melokaeo anatrehan'Andriamanitra izay tsy manana fitiavana



Miaina ao	amin'ny mazava
• MIFOHA AMIN'NY TORIMASO AVY	AO	AMIN'NY AIZIN'NY TSY
FAHALALÀNA
• Aizina ny tsy fahalalàna ny sitrapon'Andriamanitra
• Ny	fahotana no	manjaka ao	amin'ny aizina
• Torimaso ny filomana ao	anatin'ny aizina

• JESOA NO	MITONDRA NY	MAZAVA
• Jesoa no	manazava amintsika ny sitrapon'Andriamanitra (Mat.	V-VII)
• Ny	finoana sy fiainana ny fampianaran'i Jesoa no	idirantsikaao	amin'ny
mazava
• Ny	hanavotra antsika ho	tafavoaka ny aizina ho	amin'ny mazava no	
nahafatesan'i Jesoa sy nitsanganany tamin'nymaty (1Kor.	V:7)



Mifandray amin'ny firaisam-po
• FIRAISANA TSY MIFAMPITSARA
• Mandray	tsara ny malemy finoana izay mihevitra ny tenany ho	tena manana
izany,	ka	manampy azy handroso be be kokoa amin'izany
• Mihaino izay efa matotra amin'ny finoana izay mahatsiaro tena ho	mbola
malemy ka	mianatra aminy
• Tsy mihevi-tenaho	ambony na	ambany noho ny hafa fa	samy an'ny Tompo

• FIRAISANA TSY MIFANDRATRA
• Raha misy zavatra ataonao tsy manameloka anao efa mafy finoana nefa mety
handavo ny mbolamalemy finoana dia	aleo mandefitra tsy manao izany
• Tsy manao fanamarihana mety handratra ny namana



Firaisan'ny matanjaka sy ny malemy

• MIFANOHANA NY	SAMY	MPINO
• Mitady izay hahafaly ny namana fa	tsy ny tena ihany,	toa an'i Kristy
• Miala	amin'ny fitiavan-tena fa	mifandray sy manampy ny namana nymino

• FAHATANTERAHAN'NY FAMINANIANA NY	FIRAISAN'NY MINO
VOKATRY NY	ASAN'I KRISTY
• Mahay mifandray amin'ny olona rehetra ny mpinomianatra ny ataon'i Jesoa
• Mifanompony mino an'i Kristy toa Azy	manompo ny olony
• Ny	fanompoan'i Jesoa dia	manamarina fa	manatanteraka ny teny fikasany
Andriamanitra :	avy amin'ny Jiosy no	hamonjena ny firenena rehetra.



Famaranan-teny

• MANAZAVA NY	ANTON'NY TARATASINY I	PAOLY
• Manatanteraka ny asa	maha-Apôstôlin'ny jentilisa azy i	Paoly mitory ny
Filazantsaran'i Kristy
• Mikasa sy maniry ny hamangy ny Kristiana any Roma	i	Paoly na	dia	voasakana
lava	aza
• Mampanantena anefa izy fa	tsy misy manakana azy intsony tsy ho	tonga any
Roma
• Mbolahandalo any Jerosalema anefa izy hanefa ny adidinyamin'ny olona
masina (ny mino an'i Jesoa)



Famaranan-teny

• MAMPAMANGY AN'IREOMPINO FANTANY ANY ROMA	I	PAOLY
• Foiby :	diakona ao	amin'ny Fiangonan'i Kenkrea,	nanampy sy nikarakara olona
maro ;	misy milaza fa	izy no	nitondrany epistilin'i Paoly ho	an'ny Foangonana
ao	Korinto.	Mamangy ny Fiangonana any Roma	izy
• Prisila sy Akoila :	izy mivady ireo no	namonjy an'i Paoly tsy ho	voavonon'ny
olona tamin'ny korontana tao	Efesosy
• Maro ireo olona ataonymampamangy eto



Famaranan-teny

• ANATRA SY	FAMPITANDREMANA
• Mampitandrinany amin'ireomanao fampianaran-diso mahatonga fisarahana
sy fahatanfintohinana i	Paoly
• Tsy mpanompon'i Kristy ireny fa	mpanompon'nykibony ihany

• FANAOVAM-BELOMA
• Miarakamanao veloma amin'i Paoly ireo mpiara-dia	aminy :
• Timoty no	fantatsika indrindra,	fa	maro ireo niaraka tamin'i Paoly raha
nanoratra ity taratasy ity izy
• Tsodrano hatrany no	amaranan'i Paoly ny taratasiny



Ho	an'Andriamanitra irery ny voninahitra

Ho	amintsika rehetra kosa
ny fahasoavana sy ny fiadanana


