FIARAHA-MIVAVAKA TALATA 21 JOLAY 2020
Pasteur Seth RASOLONDRAIBE
Lohahevitra: "PERGAMOSY"
APO 2.12-17
Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina
HIRA

381

Vavaka
Teny fampidirana ny texte du jour
12Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Pergamosy: Izao no lazain'ilay manana ny sabatra roa
lela maranitra: Apo 2.12
HIRA
212. 1-2-3
Vakiteny 1
Apo 2.13
13Fantatro izay onenanao, dia ao amin'ny itoeran'ny seza fiandrianan'i Satana; ary
mitàna mafy ny anarako ianao ka tsy nandà ny finoana Ahy, na dia tamin'ny andron'i
Antipasy martiorako aza, izay lehilahy nahatoky Ahy, dia ilay novonoina teo
aminareo, teo amin'izay onenan'i Satana.
Fanazavana Fohy
HIRA
298.1
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
VAVAKA MPITANDINA.....
VAKITENY 2.
Apo 2.14-15
14Kanefa manan-teny kely aminao Aho, fa misy eo aminao izay mitàna ny
fampianaran'i Balama, ilay nanome fo an'i Balaka hanisy fahatafintohinana teo
anoloan'ny Zanak'isiraely, hihinana hena naterina tamin'ny sampy sy
hijangajanga.15Ary toy izany koa, misy eo aminao izay mitàna ny fampianaran'ny
Nikolaita tahaka ny an'ireny.
Fanazavana fohy
HIRA

298. 2

VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
VAVAKA MPITANDRINA......
VAKITENY 3.
Apo 2.16
16Koa dia mibebaha; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao faingana Aho ka hamely ireo amin'ny sabatry
ny vavako.
Fanazavana fohy
Hira
298.3
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
VAVAKA MPITANDINA
VAKITENY 4.
Apo 2.17
17Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny fiangonana.
Izay maharesy dia homeko mana miafina sady homeko vato fotsy, ary eo amin'ny
vato dia misy anaram-baovao voasoratra, izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray
azy ihany.
Fanazavana Fohy:
HIRA

298.4

VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA

VAVAKA MPITANDINA + VAVAKA NAMPIANARIN'NY TOMPO

Teny FANDRAVONANA
1TIM 6.11-12
11Fa ianao kosa, sy lehilahin'Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany, ka

miezaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana,
fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. 12Miadia ny ady tsaran'ny finoana, hazòny
ny fiainana mandrakizay; fa ho amin'izany no niantsoana anao koa sy nanaovanao
ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro.
HIRA 298.5
TSO-DRANO

