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Vavaka
Teny fampidirana: Ny tian'i Paoly anarina eto @ Epistily dia ny toe-tsaina
mifaniana sy mifampialona tafiditra ao anatin'ny Fiangonana izaymanimba
ny fifandraisana ......Hoy ny teny omaly eo @ and 14ss:
14ary ny ankabiazan'ny rahalahy dia efa matoky ao amin'ny Tompo noho ny
fifatorako ka mihasahisahy kokoa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ny tahotra.
-15Fialonana sy fifandirana aza no itorian'ny sasany an'i Kristy, ary fifaliana kosa
ny an'ny sasany; 16fitiavana ny an'ny sasany, satria fantany fa voatendry ho
mpanafa-tsiny ny filazantsara aho; 17fifampiandaniana kosa no itorian'ny sasany
an'i Kristy, fa tsy mba fo madio, ka mihevitra hanampy fahoriana ny fifatorako.
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Vakiteny 1 Fil 2.1-4
1Koa raha misy famporisihana ao amin'i Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny
fitiavana, raha misy firaisana amin'ny Fanahy, raha misy famindram-po sy
fiantrana, 2dia tanteraho ny fifaliako, mba hiraisanareo saina, miray fitiavana,
miray fo, miray hevitra, 3tsy manao na inona na inona amin'ny
fifampiandaniana, na mandrani-tena foana fa amin'ny fanetren-tena dia aoka
samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. 4Aza samy mihevitra ny azy
ihany, fa samy ny an'ny namany koa.
Fanazavana Fohy
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VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
Mifona noho tsy fisian'ny fitiavana sy ny firaisana.....fialonana...

Mangataka mba homen' ny Tompo antsika izany
VAVAKA MPITANDINA

VAKITENY 2.
Fil 2.5-8
5Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, 6Izay, na dia
nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny
fitoviana amin'Andriamanitra, 7fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky
ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona; 8ary rehefa
hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny
fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana.
Fanazavana fohy
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VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
VAVAKA MPITANDRINA......
VAKITENY 3.

Fil 3.9-11

9Koa izany no nanandratan'Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny
anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, 10mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no
handohalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any
ambanin'ny tany, 11sy haneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho
voninahitr'Andriamanitra Ray.
Fanazavana fohy
2dia tanteraho ny fifaliako, mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo,
miray hevitra, 3tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana, na
mandrani-tena foana fa amin'ny fanetren-tena dia aoka samy hanao ny namany
ho mihoatra noho ny tenany. == >Estime de soi et estime de l'autre
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VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
- hahay hifanaja ny ao an-trano.....
.
VAVAKA MPITANDINA

VAKITENY 4.

Fil 2.11-18

12Koa amin'izany, ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo
aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasà
amin'ny tahotra ny ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo.
13Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana
hahatanteraka ny sitrapony.
==> manao @ toe-po sy toe-tsain'i Jesosy
14Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsi-fimonomononana sy ny tsifisalasalana, 15mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia
zanak'Andriamanitra tsy manana adidy eo amin'ny firenena meloka sy maditra, izay
isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, 16mitana ny tenin'ny
fiainana, mba hisy ho reharehako amin'ny andron'i Kristy, ka tsy ho nihazakazaka
foana aho na nisasatra foana. 17Eny, na dia haidina ho fanatitra aidina eo amin'ny
fanatitra ny fisoronan'ny finoanareo aza aho, dia faly ka miara-mifaly aminareo
rehetra. 18Ary aoka izany no hampifaly anareo koa, ary miaraha mifaly amiko.
Fanazavana Fohy:
Miasa ahatanteraka ny famonjena
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VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA

VAVAKA MPITANDINA + VAVAKA NAMPIANARIN'NY TOMPO
Teny FANDRAVONANA
Mat 20.27-28
27ary izay te-ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. 28Fa tahaka
izany, ny Zanak'olona tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny
ainy ho avotra hisolo ny maro.
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