FIARAHA-MIVAVAKA VENDREDI 1 Janvier 2021
Pasteur Seth RASOLONDRAIBE
"La parousie du Seigneur"
"1Thes 5.1-11"
Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina
HIRA

746.1

Vavaka
Teny fampidirana:
HIRA
746 2
Vakiteny 1 1Thes 5. 1-2
1Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana, ry rahalahy, dia tsy misy tokony hosoratako
aminareo, 2satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny
alina ny andron'ny Tompo.
Fanazavana Fohy

HIRA
742.1
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
-Mba hiandry ny Tompo eo am-panaovana ny antso ny mino
-Mivavaka ho an'ny marary.......
VAVAKA MPITANDINA
VAKITENY 2.
1Thes 5.3-4
3Raha misy olona manao hoe: Miadana sy mandry fahizay, dia hanjo azy tampoka ny
fandringanana, toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka, ka tsy ho afamandositra mihitsy izy. 4Fa ianareo, ry rahalahy, tsy ao amin'ny maizina, mba
hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany.

Fanazavana fohy
HIRA

742.2
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
Mba hanjaka ao @ tokatrano rehetra ny Tompo
Ka Izy mihitsy no hitondra ny fiadanana ao...

VAVAKA MPITANDRINA......
VAKITENY 3.
1Thes 5.5-7
5Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro; tsy an'ny alina na
an'ny maizina isika. 6Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka
hiambina ka hahonon-tena. 7Fa izay matory dia matory amin'ny alina; ary izay mamo
dia mamo amin'ny alina.
Fanazavana fohy
Hira
742.3
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
Fiambenana
.
VAVAKA MPITANDINA
VAKITENY 4.
1Thes 5.8-11
8Fa satria an'ny andro isika, dia aoka hahonon-tena ka hitafy ny finoana sy ny
fitiavana ho fiarovan-tratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. 9Fa
Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo
famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, 10Izay maty hamonjy antsika,
mba hiara-belona aminy isika, na mahatsiaro na matory. 11Koa mifananara sy
mifampahatanjaha, tahaka ny ataonareo ihany.
Fanazavana Fohy:

HIRA
742.4
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
VAVAKA MPITANDINA + VAVAKA NAMPIANARIN'NY TOMPO
Teny FANDRAVONANA

Apo 21.7-8
7Izay maharesy no handova izany zavatra izany; ary ho Andriamaniny Aho, ary izy ho
zanako. 8Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy
ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany
ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solifara; izany no fahafatesana faharoa.
HIRA
746.3
TSO-DRANO

