A MISAINTSAINA AN'I KRISTY. 2 Korintiana 10:5
❖ Tsy maintsy mitondra “ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy” (2Kor. 10:5) isika, amin'izay dia
ho afaka miala amin'ireo fahazaran'izao tontolo izao izay manelingelina antsika tsy
hisaintsaina ny amin'ny fahamarinana isika.
❖ Filipiana 4:8 dia manampy antsika hahatakatra ireo zavatra izay tokony ho saintsaintsika.
❖ Tsy maintsy Kristy no fifantohantsika. Tsy maintsy milefitra eo Aminy isan'andro isika, ary Izy
no handahatra ny fisainantsika hitovy amin'ny Azy. Rehefa misaintsaina ny amin'ny fitiavany
isika, dia ho tsapantsika ny tena tombam-bidin'ny zavatra ara-panahy mihoatra noho ny
an'ny tany.
B FIANARANA BAIBOLY. Jaona 5:39.
❖ Afaka mahafantatra an'i Kristy amin'ny alalan'ny fanambaran'ny Tenin'Andriamanitra isika.
❖ Ny hoe an'izao tontolo izao dia midika ho fikatsahana zavatra ho an'ny tenantsika.
Mifanohitra amin'izay nampianarin'i Jesosy ao amin'ny Teniny izany.
D VAVAKA. Joda 1:20.
❖ Zava-dehibe amin'ny fifandraisantsika amin'i Kristy ny vavaka. Tsy misy fifandraisana na
fisakaizana tsy misy fifampiresahana. Tsy maintsy miresaka amin'Andriamanitra isika ary
mihaino Azy.
❖ Inona ireo singa fototry ny vavaka?
— Mivavaka amin'ny finoana (Heb. 11:6).
— Vavaka tsy mitsahatra (1Tes. 5:17).
— Mivavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra (1Jao 5:14).
E MIKATSAKA FAHENDRENA. 1 Korintiana 3:19.
❖ Misy olona hendry eto amin'ity tany ity, ary Solomona no olona hendry indrindra teto antany (2Tant. 1:12). Kanefa, na izany aza dia efa saika very ny fiainana mandrakizay ho an'i
Solomona.
❖ Fahendrena inona no tian'Andriamanitra ho azontsika?
— Fahatahorana an'Andriamanitra (Joba 28:28).
— Fitandremana ny Lalàna (Deotoronomia 4:6).
❖ Izany fahendrena izany no ilaintsika mba hahatakarantsika araka ny tokony ho izy ny loza
eto amin'izao tontolo izao.
F NY ASAN'NY FANAHY MASINA. 1 Jaona 4:5-6.
❖ Raha tarihin'ny Fanahy Masina isika, dia Izy no hampianatra antsika hanavaka ny marina
amin'ireo zavatra hosoka eto amin'izao tontolo izao.
❖ Izy no hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Haneho antsika an'i Jesosy Izy ary
hanampy antsika handray ny fanapahan-kevitra tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao.
❖ Tsy ho tarihin'ny fihetseham-po mandalo isika. Hivelona toy ny solotenan'Andriamanitra eto
amin'izao tontolo izao isika.
❖ Ny Fanahy Masina no manome hery antsika entina mandresy ny fitak'izao tontolo izao sy
ireo “fandraikirekeny.”

