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1.  Il-Pjan t’Alla huwa Misteru għall-biċċa l-kbira 

Il-Bibbja tgħallem: 

1 Fil-bidu Alla ħalaq is-smewwiet u l-art. (Ġenesi 1:1, NKJV tul sakemm ma jkunx indikat mod 
ieħor) 

Imma għala? 

X'inhu t-tifsira tal-ħajja? 

Matul iż- żmien in- nies staqsew jekk hemmx xi skop li qed jinħadem fuq l- art. 

U jekk hemm, x'inhu? 

Jekk wieħed jassumi li hemm Alla, għaliex għamel xi ħaġa? 

Alla għala ħalaq il-bnedmin? Għaliex Alla għamlek? 

Ħajtek għandha xi skop? 

Kulturi differenti u reliġjonijiet differenti għandhom il-fehmiet tagħhom. Imma huma konsistenti mal-
Bibbja? 

X'inhi l-verità? 

Parti mill-verità hi li l-pjan t’Alla huwa misteru għall-biċċa l-kbira. Innota xi ħaġa li l-Bibbja tgħallem dwar 
dan: 

25 Issa lil Dak li jista’ jwaqqafkom skond l-Evanġelju tiegħi u l-predikazzjoni ta’ Ġesù Kristu, skond 
ir -rivelazzjoni tal-misteru miżmum sigriet sa mill-bidu tad-dinja 26 imma issa jidher, u bl-
Iskrittura profetika mgħarrfa lill-ġnus kollha, skond il-kmandament ta 'Alla ta' dejjem, għall-
ubbidjenza għall-fidi - 27 lil Alla, waħdu għaqli, tkun glorja permezz ta 'Ġesù Kristu għal dejjem. 
Amen. (Rumani 16:25-27 ) 

Il-Bibbja tirrakkonta dwar il-misteru li nżamm sigriet sa mill-bidu tad-dinja, iżda li huwa rivelat fl-iskritturi 
profetiċi—“il-kelma tal-verità” (2 Timotju 2:15; Ġakbu 1:18). 

Il-Bibbja tirreferi għal ħafna misteri, bħall-misteru tas-saltna ta’ Alla (Mk 4:11), il-misteru tal-grazzja 
(Efesin 3:1-5), il-misteru tal-fidi (1 Timotju 3:9), il-misteru tar-relazzjoni taż-żwieġ (Efesin 5:28-33), il-
misteru tal-kriminalità (2 Tessalonikin 2:7), il-misteru tal-qawmien (1 Korintin 15:51-54), il-misteru ta’ 
Kristu (Efes 3:4) il-misteru tal-Missier (Kolossin 2:2), il-misteru ta’ Alla (Kolossin 2:2; Apokalissi 10:7) u 
anke Misteru Babilonja l-Kbira (Apokalissi 17:5). Dan il-ktieb huwa miktub, għal dawk interessati fil-
verità, "biex ikollhom l-għana kollha li ġġib l-assigurazzjoni fil-fehim tagħhom ta 'l-għarfien tal-misteru ta' 
Alla" (Kolossin 2:2, NET). 
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Għalkemm dan jistaʼ jkun sorpriża għal ħafna, it-tliet kittieba tal-Evanġelji sinottiċi kollha rreġistraw li 

Ġesù ma tkellemx b’parabboli biex in-nies jifhmu aħjar. Huma rreġistraw li Ġesù qal li Hu tkellem 

f’parabboli biex iżżomm il-misteri tas-Saltna t’Alla mhux magħrufa għal ħafna (Mattew 13:11; Mark 4: 

11-12; Luqa 8:10) f’din iż-żmien. 

L-Appostlu Pawlu kiteb li l-ministri leali huma l-“amministraturi tal-misteri ta’ Alla” (1 Korintin 4:1; ara 
13:2) li għandhom ikunu “jkellmu l-verità bl-imħabba” (Efesin 4:15). 

Interessat li tkun taf aktar dwar ħafna mill-misteri li tgħid dwarhom il-Bibbja? 

Trid tkun taf għaliex Alla għamel xi ħaġa? 

Tixtieq tkun taf għaliex Alla għamilkom? 

Iva, ħafna għandhom l-ideat tagħhom. 

Hemm mod biex INTI tkun taf tassew? 

Dawk li huma lesti li jemmnu l-Bibbja fuq it-tradizzjonijiet umani jistgħu jkunu jafu. 

Madankollu, peress li ħafna mill-aspetti l-aktar bażiċi tal-pjan t’Alla huma misteru għall-biċċa l-kbira, jekk 
jogħġbok ħu l-ħin biex taqra l-ktieb kollu, u kif tixtieq, biex tfittex xi wħud mill-iskrittura li għadha kif ġiet 
ikkwotata (minflok li tkun ikkwotat bis-sħiħ) għal aktar kjarifika. 

Il-misteri jistgħu jsiru magħrufa billi nifhmu l-iskrittura profetika għal dawk ubbidjenti fil-fidi. 

Iżda dawn ma ġewx magħrufa lil kulħadd f'din l-età, biss lil dawk li issa jissejħu: 

11 … “Lilkom ġie mogħti li tkunu tafu l-misteru tas-saltna t’Alla; imma għal dawk li huma barra, 
kollox jiġi f’parabboli” (Mk 4:11) 

25 Għax jien ma nixtieqx, ħuti, li ma tafux dan il-misteru, biex ma tkunx għaqli fl-opinjoni 
tagħkom stess, li l-għama parzjalment ġara lil Iżrael sakemm daħlet il-milja tal-Ġentili. (Rumani 
11: 25) 

7 Imma aħna nitkellmu l-għerf ta’ Alla f’misteru, l-għerf moħbi li Alla ordna qabel iż-żminijiet 
għall-glorja tagħna, (1 Korintin 2:7) 

Għal aktar speċifikament dwar il-“misteru tas-saltna t’Alla” u l-“misteru tal-evanġelju” (Efesin 6:19), 
tista’ wkoll tiċċekkja l-ktejjeb tagħna b’xejn L-Evanġelju tas-Saltna t’Alla disponibbli fuq ccog.org f’100 
lingwi differenti . Relatati ma’ “il-milja tal-Ġentili”, iċċekkja l-ktieb bla ħlas OFFERTA Universali tas-
Salvazzjoni, Apokatastasis: Jista’ Alla jsalva l-mitluf fi żmien li ġej? Mijiet ta’ skritturi jiżvelaw il-pjan ta’ 
salvazzjoni ta’ Alla , disponibbli wkoll online fuq www.ccog.org. 

L-Appostlu Pawlu kiteb: 
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8 Lili, li jien inqas mill-iżgħar fost il-qaddisin kollha, ingħatat din il-grazzja, li jien nipprietka fost il-
Ġentili l-għana li ma tistax titfittex ta’ Kristu, 9 u li nagħmel jara lil kulħadd x’inhi s-sħubija tal-
misteru, li mill- bidu taż-żminijiet ġie moħbi f’Alla li ħalaq kollox permezz ta’ Ġesù Kristu; 10 bil-
ħsieb li issa l-għerf ta’ Alla jkun magħruf mill-knisja lill-prinċipalitajiet u s-setgħat fil-postijiet tas-
sema, 11 skond l-iskop etern li wettaq fi Kristu Ġesù Sidna, 12 li fih għandna qlubija u qlubija. 
aċċess b’fiduċja permezz tal-fidi fih. (Efesin 3:8-12) 

25 … Jien sirt ministru skond it-tmexxija mingħand Alla li ngħatatli għalikom, biex inwettaq il-
kelma ta’ Alla, 26 il-misteru li kien moħbi minn żmien u minn ġenerazzjonijiet, imma issa ġie 
rivelat lill-qaddisin Tiegħu. 27 Lilhom Alla ried jagħraf x’inhu l-għana tal-glorja ta’ dan il-misteru 
fost il-Ġentili: li hu Kristu fikom, it-tama tal-glorja. (Kolossin 1:25-27) 

Hemm ħafna “għana” li “ma jistgħux jitfittxu” mingħajr il-kelma t’Alla. Dawn huma essenzjalment misteri 
bibliċi li ilhom moħbija. 

Fit-2 seklu , l-Isqof/Ragħaj Polikarpju ta’ Smirna kiteb dwar “il-misteru profetiku tal-miġja ta’ Kristu” 
(Polycarp, Fragments from Victor of Capua. Tradott minn Stephen C. Carlson, 2006; dettalji dwar il-
misteri li jikkonċernaw il-miġja Tiegħu jistgħu jkunu misjub fil-ktieb onlajn b’xejn, disponibbli fuq 
www.ccog.org, intitolat: Prova Ġesù huwa l-Messija). 

Ukoll, fis- seklu 2 , Isqfijiet/ Pasturi Injazju u Melito kitbu li l-ministeru kien jifhem dwar diversi misteri 
skritturali (eż. Ittra ta’ Injazju lill-Efesin ; l-Ittra ta’ Melito. Omelija fil-Qbiż ). 

Ġesù u l-Appostli spjegaw xi wħud minn dawn il-misteri lil dawk li saru Kristjani tal-bidu. Aħna fil- Knisja 
Kontinwa ta’ Alla naħdmu biex nagħmlu dan issa għal dawk li huma lesti li jħarsu. 

In-Natura ta’ Alla 

Nifhmu ftit dwar in-natura ta’ Alla se jgħinna nifhmu aħjar il-misteri tal-pjan Tiegħu. 

Il-Bibbja tgħallem “Alla hu mħabba” (1 Ġwanni 4:16), “Alla hu Spirtu” (Ġwanni 4:24), “Jaħweh hu tajjeb” 
(Nahum 1:7, World English Bible) , li jista’ kollox (Ġeremija 32 ). :17,27), li jaf kollox (Isaija 46:9-10), u li 
Hu etern (Isaija 57:15). 

L-Appostlu Pawlu kiteb: 

7 Fih għandna l-fidwa permezz tad-demm tiegħu, il-maħfra tad-dnubiet, skond l-għana tal-grazzja 

Tiegħu 8 li Hu għamilna naraw magħna fl-għerf u l-prudenza kollha, 9 billi għarrafna l-misteru tar-

rieda tiegħu, skond Il-pjaċir tiegħu li hu ppropona fih innifsu, 10 biex fid-dispensa tal-milja taż-

żminijiet Huwa jista 'jiġbor flimkien f'wieħed kull ħaġa fi Kristu, kemm li huma fis-sema u li huma 

fuq l-art - fiH. (Efesin 1:7-10) 

Innota li r-rieda t’Alla hija misteru għall-biċċa l-kbira (dawk li ma jissejħux issa), essenzjalment sad-
dispensa tal-milja taż-żminijiet—li se tiġi għall-biċċa l-kbira wara rxoxt ipprofetizzat. 

Madankollu, Alla twil ilu stabbilixxa aspetti tal-pjan Tiegħu: 
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11 Il-parir tal-Mulej jibqa’ għal dejjem, Il-pjanijiet ta’ qalbu għall-ġenerazzjonijiet kollha. ( Salm 
33:11 ) 

18 billi nafu li ma kontx mifdija b’affarijiet li jistgħu jitħassru, bħall-fidda jew id-deheb, mill-
imġieba bla skop tagħkom li rċevew bit-tradizzjoni mingħand missirijietkom, 19 imma bid-demm 
prezzjuż ta’ Kristu, bħal ħaruf bla difett u bla tebgħa. 20 Huwa tabilħaqq kien ordnat minn qabel 
qabel it-twaqqif tad-dinja, imma kien jidher għalikom f’dawn l-aħħar żminijiet. (1 Pietru 1:18-20) 

8 Dawk kollha li jgħammru fuq l-art se jqimuh {il-kruha}, li isimha ma nkitebx fil-Ktieb tal-Ħajja 
tal-Ħaruf maqtul sa mill-bidu tad-dinja. ( Apokalissi 13:8 ) 

Il-fatt li l-Bibbja tgħid li l-Ħaruf, jiġifieri Ġesù (ara Ġwanni 1:29, 36), kien maħsub biex jinqatel mill-bidu 
juri li Alla kien jaf li l-bnedmin kienu se jidnub u Hu ilu għal żmien twil pjan. 

Il-profeta Isaija kien ispirat biex jirreġistra dan dwar iċ-ċertezza tal-pjan t’Alla: 

8 “Ftakru dan, u uru rġiel; Ftakar f’moħħok, intom il-ħatra. 9 Ftakar fl-affarijiet ta’ qabel, Għax jien 
Alla, u m’hemmx ieħor; Jien Alla, u m’hemm ħadd bħali, 10 Nistqarr it-tmiem mill-bidu, U mill-
qedem affarijiet li għadhom ma sarux, Ngħid, ‘Il-parir tiegħi jibqa’, U nagħmel kull pjaċir Tiegħi,’ 
11 Insejjaħ għasfur tal-priża mil-lvant, Ir-raġel li jwettaq il-parir Tiegħi, minn pajjiż imbiegħed. 
Tabilħaqq tkellimtha; Se nġibha wkoll. Għandi l-iskop tiegħu; Se nagħmilha wkoll. (Isaija 46:8-11) 

11 Il-parir tal-Mulej jibqa’ għal dejjem, Il-pjanijiet ta’ qalbu għall-ġenerazzjonijiet kollha. ( Salm 
33:11 ) 

Il-pjanijiet ta’ Alla se jseħħu. 

Ikkunsidra wkoll dan li ġej: 

16 Għax Alla tant ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma 
jkollu l-ħajja taʼ dejjem. 17 Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jikkundanna lid-dinja, 
imma biex id-dinja permezz tiegħu tkun salvata (Ġw 3:16-17). 

Issa li naraw xi wħud mill-attributi ta’ Alla, bħalma hu tajjeb, huwa pjanifikatur, u huwa mħabba: dan 
għandu jgħinna nifhmu aħjar lilu u l-motivazzjonijiet bażiċi Tiegħu għaliex għamel xi ħaġa. 

Inti importanti. Inti jimpurtak! Alla jħobb INTI personalment. U għandu pjan għalik personalment. 
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2.  Għaliex il-Ħolqien? Għaliex Bnedmin? Għaliex Satana? X'inhi l-
Verità? X'inhuma l- Misteri tal-Mistrieħ u tad-Dnub? 

Waħda mill-akbar mistoqsijiet li l-filosfi kellhom matul iż-żminijiet hija, "Għaliex qegħdin hawn?" Ieħor 
huwa, "Għaliex hemm xi ħaġa?" 

It-tweġibiet bażiċi għal dawn il-mistoqsijiet jistgħu jinstabu fil-kelma t’Alla, il-Bibbja. 

Filwaqt li hemm diversi ideat dwar l-oriġini tal-univers, hemm kunsens fost ħafna xjentisti, kif ukoll nies 
reliġjużi, li l-bnedmin kollha kellhom l-istess omm (għalkemm hemm tilwim dwar kemm imur lura). 

Il-Ktieb tal-Ġenesi 

Nieħdu xi ideat dwar għaliex Alla ħalaq xi ħaġa fl-ewwel ktieb tal-Bibbja, komunement magħruf bħala 
Ġenesi. 

Kemm-il darba l-Ktieb tal-Ġenesi juri li Alla ra li dak li għamel hu tajjeb (Ġenesi 1:4,10,12,18, 21, 25, 31). 
U, il-Ktieb ta’ Isaija ta’ wara jinfurmana li Alla fforma l-art biex tkun abitata (Isaija 45:18). 

Ġenesi tgħallem dan dwar li Alla jagħmel il-bnedmin: 

26 Imbagħad Alla qal, “Ejjew nagħmlu l-bniedem fuq xbieha Tagħna, skond ix-xebh tagħna; 
ħallihom jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar, fuq l-għasafar tal-ajru, u fuq il-bhejjem, fuq l-art kollha u 
fuq kull ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art.” 

27 Mela Alla ħalaq il-bniedem fuq xbieha tiegħu stess; fuq xbieha ta’ Alla ħalaqu; raġel u mara 
Ħalaqhom. 28 Imbagħad Alla berikhom, u Alla qalilhom: “Kunu frott u immultiplikaw; imla l-art u 
saffiha; ħu ħakma fuq il-ħut tal-baħar, fuq l-għasafar tal-ajru, u fuq kull ħlejjaq li jiċċaqilqu fuq l-
art.” 

29 U Alla qal: “Ara, jien tajtkom kull ħaxixa li tagħti ż-żerriegħa li hi fuq wiċċ l-art kollha, u kull 
siġra li l-frott tagħha tagħti ż-żerriegħa; għalik tkun għall-ikel. 30 Ukoll, lil kull bhima taʼ l- art, lil 
kull għasfur taʼ l- ajru, u lil dak kollu li jitkaxkar fuq l- art, li fih hemm il- ħajja, tajt kull ħaxix aħdar 
għall- ikel”; u hekk kien. ( Ġenesi 1:26-30 ) 

Alla ffurma lill-bnedmin skond it-tip ta 'Alla, mhux skond it-tip ta' annimal. Alla essenzjalment qed 
jirriproduċi lilu nnifsu (Malakija 2:15). Naraw li l-bnedmin ġew maħluqa fi xbieha kemmxejn fiżika ta’ Alla 
biex jaħkmu fuq l-affarijiet fuq l-art (ara Lhud 2:5-8), u skritturi oħra juru li d-deifikazzjoni hija parti mill-
pjan (ara 1 Ġwanni 3:2). ). 

Il-bnedmin u l-ħolqien kienu ħżiena? 

Le. Il-vers li jmiss fil-Ġenesi jgħidilna: 

31 Imbagħad Alla ra dak kollu li kien għamel, u tabilħaqq kien tajjeb ħafna . Allura filgħaxija u 
filgħodu kienu s-sitt jum. ( Ġenesi 1:31 ) 
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Għalhekk, il-ħolqien mill-ġdid kollu (Ġenesi 1:3-2:3) kien tajjeb ħafna u, kif jidher, hekk kienu se jkunu l-
istruzzjonijiet ta’ Alla għall-bnedmin biex jissottomettu l-art (Ġenesi 1:28). 

Wara s-sitt jum, Alla strieħ: 

1 Hekk intemmu s-smewwiet u l-art, u l-armata kollha tagħhom. 2 U fis- sebaʼ jum Alla temm ix- 
xogħol Tiegħu li kien għamel, u mistrieħa fis- sebaʼ jum mix- xogħol kollu Tiegħu li kien għamel. 3 

Imbagħad Alla bierek is-sebaʼ jum u qaddisu, għax fih mistrieħa mix-xogħol kollu Tiegħu li Alla 
ħalaq u għamel. ( Ġenesi 2:1-3 ) 

Alla, essenzjalment, għamel ħolqien fiżiku f'sitt ijiem u ħolqien aktar spiritwali fis-seba '. 

Alla jbierek is-sebaʼ jum juri wkoll li Hu kkunsidraha “tajba” (f’Eżodu 20:8, Hu jgħid biex “żommu 
qaddis”). 

Alla għandu pjan. 

X'inhu Man? 

Innota wkoll dan li ġej mill-Ġenesi: 

15 Imbagħad il-Mulej Alla ħa lir-raġel u poġġewh fil-ġnien tal-Għeden biex jieħu ħsiebu u jżommu. 
( Ġenesi 2:15 ) 

Ir-raġuni għat-tendenza u ż-żamma tal-ġnien kienet li taħdem biex tagħmilha aħjar. 

It-Testment il-Qadim jgħallem: 

4 X’inhu l-bniedem li Int tiftakar fih,  
U bin il-bniedem li Int iżżuru?  
5 Għax għamiltu ftit iktar baxx mill- anġli,  
U inkurunajtu bil- glorja u l- unur. 

6 Int għamiltu ħakma fuq l-għemejjel taʼ idejk;  
Int poġġejtu kollox taħt saqajh,  
7 In-nagħaġ u l-barrin kollha —  
Anki l-bhejjem tal-għalqa,  
8 L-għasafar tal-ajru,  
U l-ħut tal-baħar Li jgħaddu mill-mogħdijiet tal-ibħra. (Salm 8:4-8) 

Il-bnedmin ingħataw ħakma fuq l-art (parti mill-għemejjel ta’ idejn Alla). It-Testment il-Ġdid jamplifika 
dan saħansitra aktar: 

5 Għax hu ma poġġax taħt l-anġli d-dinja li ġejja, li dwarha nitkellmu. 6 Imma wieħed f’ċertu post 
xehed, u qal, X’inhu l-bniedem, li int tiftakar fih? jew bin il-bniedem, li jżuru ? 



10 
 

7 Int għamiltu ftit iktar baxx mill-anġli; Inkurnejth bil-glorja u bl- unur , u poġġieh fuq l- għemejjel 
ta’ idejk: 8 Int poġġejt kollox taħt saqajh. Għax billi poġġa lil kulħadd taħtu, ma ħalla xejn li ma 
jitqiegħed taħtu. Imma issa għadna ma narawx kollox taħtu. 

9 Imma naraw lil Ġesù, li ġie mgħaqqad ftit iktar baxx mill-anġli minħabba t-tbatija tal-mewt, 
inkurunat bil-glorja u l- unur ; li hu għall-grazzja ta’ Alla jduq il-mewt għal kull bniedem. 

10 Għax sar lilu, li għalih hu kollox, u li minnu hu kollox, li jġib lil ħafna ulied għall-glorja, li jagħmel 
lill-kap tas-salvazzjoni tagħhom perfett permezz tat-tbatijiet. 

11 Għax kemm dak li jqaddes kif ukoll dawk li huma mqaddsa huma kollha taʼ wieħed; 

12 Tgħid, Se nistqarr ismek lil ħuti, f’nofs il-knisja nkanta tifħir lilek. 

13 U għal darb’oħra, se npoġġi l-fiduċja tiegħi fih. U għal darb’oħra, Ara jien u t-tfal li Alla tani. 

14 Għalhekk, peress li t-tfal jieħdu sehem fil-laħam u d-demm, hu wkoll stess ħa sehem mill-
istess; biex permezz tal-mewt jeqred lil dak li kellu l-qawwa tal-mewt, jiġifieri lix-xitan; 

15 U ħelsu lil dawk li minħabba l- biżaʼ tal- mewt kienu ħajjithom kollha suġġetti għall- jasar. 

16 Għax tassew ma ħax fuqu n-natura ta’ anġli; imma ħa fuqu n-nisel ta’ Abraham. 

17 Għalhekk f’kollox kellu jixbah lil ħutu, biex ikun qassis il-kbir ħanin u leali f’affarijiet li 
għandhom x’jaqsmu ma’ Alla, biex jagħmel rikonċiljazzjoni għad-dnubiet tal-poplu. ( Lhud 2:5-17 
, KJV) 

Allura, li tmexxi l-univers hija parti mill-pjan. 

Madankollu, waħda mir-raġunijiet li l-affarijiet kollha għadhom mhumiex taħt il-kontroll tal-bniedem hija 
din li ġejja: 

23 għax kulħadd dinbu u ma jaqax mill-glorja ta’ Alla, (Rumani 3:23) 

Imma l-fidwa mid-dnub hija parti mill-pjan (ara Rumani 3:24-26), allura iktar tard inkunu nistgħu 
naħkmu. 

Misteru tal-Bnedmin Imqabbel mal-Annimali 

Il-bnedmin huma biss annimali, distinti biss bħala aktar evoluti minn primati oħra? 

Nru. 

Ix-xjentisti tħabtu ma 'dan. 

Imma dawk li lesti jaċċettaw il- kelma t’Alla setgħu jifhmu. 
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Il-bnedmin għandhom l-ispirtu tal-bniedem fihom, filwaqt li l-annimali, inklużi l-primati l-oħra, 
m’għandhomx dak l-istess spirtu. Ir-realtà li hemm spirtu fil-bnedmin hija mgħallma kemm fit-Testment 
il-Qadim kif ukoll fil-Ġdid: 

8 Imma hemm spirtu fil-bniedem, U n-nifs tal-Almighty jagħtih fehim. ( Ġob 32:8 ) 

11 Għax liema bniedem jaf l-affarijiet tal-bniedem ħlief l-ispirtu tal-bniedem li hu fih?... (1 
Korintin 2:11) 

Is-sekularisti ma jridux jammettu li hemm spirtu fil-bniedem li Alla ta. 

Imma hemm. 

U dak l-ispirtu tal-bniedem huwa differenti mit-tip ta’ spirtu li għandhom l-annimali (ara Koħèlet 3:21). 

Lura fl-1978, il-Knisja Dinjija ta’ Alla l-antika ħarġet ktejjeb ta’ Herbert W. Armstrong bit-titlu What 
Science Can't Discover About The Human Mind . Hawn xi siltiet minnha: 

GĦALIEX l-akbar imħuħ ma jistgħux isolvu l-problemi tad-dinja? Ix-xjenzjati qalu, “Biżżejjed 
għarfien, u nsolvu l-problemi umani kollha u nfejqu l-ħażen kollha tagħna.” Mill-1960 il-fond tad-
dinja tal-għarfien irdoppja. Iżda l-ħażen tal-umanità wkoll irduppjaw. … 

Imma l-akbar imħuħ tal-bniedem qatt ma fehmu dak l-GĦARFIEN divinament żvelat. Huwa 
bħallikieku Alla Ħallieq tagħna kien bagħat il-messaġġ tiegħu lilna f'kodiċi sigriet li ma jinkisirx. 

U l-akbar imħuħ umani qatt ma kkrekkjaw dak il-kodiċi sigriet. Ix-Xjenza Moderna ma tistax 
tifhimha. Il-psikologi ma jifhmux huma stess x'inhu magħmul il-moħħ tal-bniedem. … 

Prattikament m'hemm l-ebda differenza fil-forma u l-kostruzzjoni bejn il-moħħ tal-annimali u l-
moħħ tal-bniedem. L-imħuħ tal-iljunfanti, il-balieni u d-delfini huma akbar mill-moħħ tal-
bniedem, u l-moħħ taċ-chimp huwa kemmxejn iżgħar. 

Kwalitattivament il-moħħ tal-bniedem jista 'jkun kemmxejn superjuri, iżda mhux biżżejjed biex 
jikkunsidra mill-bogħod id-differenza fl-output. 

X’jistaʼ, allura, jagħti kont għad-differenza kbira? Ix-xjenza ma tistax twieġeb b'mod adegwat. Xi 
xjenzati, fil-qasam tar-riċerka tal-moħħ, jikkonkludu li, bil-ħtieġa, irid ikun hemm xi komponent 
mhux fiżiku fil-moħħ tal-bniedem li ma jeżistix fil-moħħ tal-annimali. Iżda ħafna xjentisti mhux se 
jammettu l-possibbiltà ta 'l-eżistenza ta' l-nonphysical. 

Liema spjegazzjoni oħra hemm? Fil-fatt, barra mill-grad żgħir ħafna ta 'superjorità fiżika tal-
moħħ tal-bniedem, ix-xjenza M'għandha L-EBDA spjegazzjoni, minħabba nuqqas ta' rieda li 
tikkonċedi anki l-possibbiltà ta 'l-ispiritwali. 

Meta l-bniedem jirrifjuta li jammetti anki l-eżistenza stess tal-Ħallieq tiegħu stess, jagħlaq minn 
moħħu oċeani vasti ta’ għarfien, fatt, u FEhim veru bażiku. Meta jissostitwixxi l-FABLE għall-
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verità, huwa, mill-bnedmin kollha, L-AKTAR INJORANT, għalkemm jistqarr lilu nnifsu li hu għaref. 
… 

Bniedem kien magħmul mit-trab tal-art. Jirċievi l-ħajja umana temporanja tiegħu mill-arja, nefaħ 
u joħroġ minn imnieħer. Ħajtu hi fid-demm (Ġen 9:4, 6). Iżda d-demm tal-ħajja jiġi ossidizzat billi 
tieħu arja tan-nifs, anke bħala gażolina fil-karburatur ta 'karozza. Għalhekk in-nifs huwa “n-nifs 
tal-ħajja” bħalma l-ħajja hija fid-demm. 

Innota bir-reqqa li l-BNIEDEM, magħmul kollu kemm hu mill-materja, SAR ruħ ħajja hekk kif in-
Nifs tah il-ħajja fiżika temporanja tiegħu. … Ir-RUĦ hija komposta minn MATERJA fiżika, mhux 
Spirtu. 

Spjegajt li l-moħħ tal-bniedem huwa kważi identiku għall-moħħ tal-annimali. Imma l-bniedem 
sar fil-forma u l-għamla ta’ Alla, biex ikollu relazzjoni speċjali ma’ Alla — biex ikollu l-potenzjal li 
jitwieled fil-FAMILJA t’Alla. U Alla hu SPIRTU (Ġwanni 4:24). Biex tagħmilha possibbli li titnaqqas 
id-distakk - jew li ssir it-tranżizzjoni tal-UMANITÀ, komposta kompletament mill-MATERJA, fi 
ħlejjaq SPIRTU fis-Saltna t’Alla, imbagħad tkun komposta kompletament mill-Ispirtu, u fl-istess 
ħin li tagħti lill-BNIEDEM MOĦĦ bħal ta’ Alla - Alla poġġa spirtu f’kull bniedem. 

F’Ġob 32:8, naqraw, “Hemm spirtu fil-bniedem, u l-ispirazzjoni taʼ Dak li Jistaʼ Kollox jagħtihom 
il-fehim.” 

Din hija VERITÀ kbira, mifhuma minn iżda ftit. 

Dan l-ispirtu jien insejjaħlu l-ispirtu UMAN, għax jinsab F’kull bniedem, minkejja li huwa ESSENZA 
TA’ SPIRTU u mhux materja. MHUX persuna jew esser spirtu. Mhuwiex il-BNIEDEM, imma l-
essenza tal-ispirtu FIL-bniedem. MHUX ruħ - il-bniedem fiżiku huwa ruħ. L-ispirtu tal-bniedem 
jagħti l-qawwa tal-INTELLETT lill-moħħ tal-bniedem. 

L-ispirtu tal-bniedem ma jipprovdix ĦAJJA tal-bniedem — il-ĦAJJA tal-bniedem tinsab fid-DEMM 
fiżiku, ossidizzata min-Nifs tal-ħajja. 

Huwa dak il-komponent mhux fiżiku fil-moħħ tal-bniedem li ma jeżistix fil-moħħ tal-annimali. 
Huwa l-ingredjent li jagħmel possibbli t-tranżizzjoni mill-bniedem għal divin, mingħajr ma tbiddel 
il-materja fi spirtu, fil-ħin tal-qawmien. Li nispjega ftit aktar tard. 

Ħa nagħmel ċari ftit punti essenzjali dwar dan l-ispirtu fil-bniedem. Hija l-essenza tal-ispirtu, 
bħalma fil-materja l-arja hija l-essenza, u l-ilma wkoll. Dan l-ispirtu uman ma jistax jara. Il-MOĦĦ 
fiżiku jara, mill-għajnejn. L-ispirtu uman FIL-persuna ma jistax jisma. Il-moħħ jisma mill-widnejn. 
Dan l-ispirtu uman ma jistax jaħseb. 

Il-moħħ jaħseb - għalkemm l-ispirtu jagħti s-setgħa li jaħseb, filwaqt li l-imħuħ tal-annimali bruti 
mingħajr tali spirtu ma jistgħux, ħlief bl-aktar mod elementari. . .. 

Hekk kif l-ebda annimal mutu ma jista’ jkun jaf l-affarijiet tal-għarfien tal-bniedem, lanqas il-
bniedem ma jista’, bil-moħħ biss, ħlief bl-ispirtu tal-bniedem — l-ispirtu tal-bniedem — jiġifieri 
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fil-bniedem. Hekk ukoll, bl-istess mod, lanqas bniedem ma jistax ikun jaf - jifhem - l-affarijiet ta 
'Alla, sakemm jew sakemm jirċievi spirtu ieħor - l-Ispirtu s-Santu ta' ALLA. 

Fi kliem ieħor, il-bnedmin kollha għandhom mit-twelid spirtu msejjaħ “l-ispirtu tal-bniedem” li 
jinsab FIHOM. Innota bir-reqqa li dan l-ispirtu MHUX il-bniedem. Hija xi ħaġa FIL-BNIEDEM. Raġel 
jista’ jibla’ irħam żgħir. Hija allura xi ħaġa fil-bniedem, iżda mhux il-bniedem jew xi parti minnu 
bħala bniedem. Ir-raġel kien magħmul mit-trab tal-art - mortali. Dan l-ispirtu uman mhuwiex ir-
ruħ. Hija xi ħaġa fir-ruħ li nnifisha HUWA l-BNIEDEM fiżiku. 

Innota, barra minn hekk, vers 14: “Imma l-bniedem naturali ma jirċievix l-affarijiet ta’ l-Ispirtu ta’ 
Alla, għax għalih huma bluha; lanqas ma jistaʼ jagħrfuhom, għax huma jingħaraf spiritwalment.” 

Għalhekk, mit-twelid, Alla jagħti lilna spirtu wieħed, li minħabba n-nuqqas ta’ terminu aħjar 
insejjaħlu spirtu uman. Jagħtina qawwa tal-MOĦĦ li mhix fil-MOĦ tal-annimali. Madankollu dik 
il-qawwa tal-MOĦĦA hija limitata għall-għarfien tal-univers fiżiku. GĦALIEX? Għax l-għarfien 
jidħol fil-moħħ tal-bniedem BISS permezz tal-ħames sensi fiżiċi. 

Imma innota li Alla ma kienx lesta l-ħolqien tal-BNIEDEM fil-ħolqien ta 'Adam u Eva. Il-ħolqien 
fiżiku tlesta. Huma kellhom dan l-ispirtu “bniedem” fil-ħolqien tagħhom. … 

Alla KIF ippjana li “jgħaqqad il-vojt” mill-kompożizzjoni fiżika għal dik spiritwali — biex 
jirriproduċi lilu nnifsu minn BNIEDEM FIŻIĊI LI ĠEW MILL-ART FIŻIKA? 

L-ewwel, Alla poġġa FIL-BNIEDEM fiżiku spirtu “bniedem”. MHUX, madankollu, l-ispirtu uman li 
jieħu d-deċiżjonijiet, jasal għall-indiema, jew jibni l-karattru. Kif enfasizzajt, dan l-ispirtu ma 
jagħtix il-ħajja, ma jistax jara, jisma, iħoss jew jaħseb. Jagħti s-setgħa lill-BNIEDEM FIŻIKU, 
permezz tal-MOĦĦ tiegħu, biex jagħmel dawn l-affarijiet. Iżda dan l-ispirtu JIRREKORDA kull 
ħsieb - kull biċċa ta 'għarfien riċevut permezz tal-ħames sensi u jirreġistra kwalunkwe karattru - 
tajjeb jew ħażin - li huwa żviluppat fil-ħajja umana. 

Il-BNIEDEM uman huwa magħmul litteralment mit-TAFIL. Alla huwa bħall-kaptan tal-fuħħar li 
jifforma u jsawwar reċipjent mit-tafal. Imma jekk it-tafal ikun iebes wisq, mhux se jitgħawweġ fil-
forma u l-għamla li jrid. Jekk tkun ratba u niedja wisq, hija nieqsa minn fermezza biex 
"WAQQGĦU POĠĠ" fejn il-fuħħar jgħawwiġha. 

Innota f’Isaija 64:8: “Imma issa, O [ETERNI], int missierna; aħna t-tafal, u int il-fuħħar tagħna; u 
aħna lkoll xogħol idek.” 

Iżda Alla ta lil kull wieħed minna MOĦĦ TAGĦHA STESS. Jekk wieħed jirrifjuta li jirrikonoxxi lil 
Alla jew il-modi ta 'Alla - jirrifjuta li jindem mill-ħażin u jdur lejn il-lemin, Alla ma jistax jeħodlu u 
joħloq karattru Godly fih. Imma t-TAFLA tal-bniedem trid tkun flessibbli, trid iċedi minn jeddha. 
Jekk il-bniedem jwebbes u jirreżisti, huwa bħal tafal li hu niexef u iebes wisq. Il-fuħħar ma jista’ 
jagħmel xejn magħha. Mhux se jagħti u liwja. Ukoll, jekk hu tant nieqes mir-rieda, l-iskop, u d-
determinazzjoni li mhux se “jibqa’ f’postu” meta Alla jsawwarlu parzjalment f’dak li Alla jrid li 
jkun — wisq xewqat, dgħajjef, nieqes mill-għerq tal-karattru, hu se qatt ma tissaporti sal-aħħar. 
Huwa se jitlef. … 
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Għandha tkun it-tjieba ta’ ALLA, għax TAGĦNA kollha huma bħal ċraret maħmuġin għalih. Huwa 
kontinwament instills l-għarfien Tiegħu, it-tjieba Tiegħu, il-karattru Tiegħu ġewwa fina - JEKK 
aħna nfittxuha b'diliġenza u rriduha. IMMA GĦANDNA FIHA GĦANDNA PARTI IMPORTANTI 
ĦAFNA. … 

Hekk kif nirċievu l-KARATTRU TA’ ALLA permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu ta’ Alla, aktar u aktar Alla 
qed JRIPRODOTTI LILU NNIFSU fina. 

Fl-aħħarnett, fil-qawmien, aħna nkunu bħala Alla — f’pożizzjoni fejn ma nistgħux nidinbu, għax 
aħna stess għamilna hekk u ddejna MID-dnub u tħabtu u tħabtu KONTRA d-dnub u negħlbu d-
dnub. 

L-GĦAN t’Alla SE jitwettaq! 

Iva, l-iskop t’Alla se jitwettaq. 

Alla Għala Għamel Irġiel u Nisa? 

B’rabta mal-ħolqien tal-bnedmin, għala Alla għamilhom irġiel u mara? 

Ukoll, raġuni ovvja jkollha x’taqsam mar-riproduzzjoni kif Alla qal lill-ewwel raġel u mara: 

28 Kun frott u mmultiplika; imla l-art... (Ġenesi 1:28). 

Il-Bibbja tagħti raġuni relatata pjuttost speċifika: 

14 … Bejnek u l-mara ta’ żgħożitu … hi sħabek U martek b’patt. 15 Imma ma għamilhomx ħaġa 
waħda, Li għandu fdal tal-Ispirtu? U għaliex wieħed? Hu jfittex nisel t’Alla... (Malakija 2:14bd-15) 

Alla għamel irġiel u nisa sabiex ikunu jistgħu jkunu ħaġa waħda u fl-aħħar mill-aħħar jipproduċu nisel ta’ 
Alla (għal deifikazzjoni). 

Ġesù għallem: 

4 U hu wieġeb u qalilhom: “Ma qrajtux li Dak li għamilhom fil-bidu ‘għamilhom raġel u mara,’ 5 u 
qal, ‘Għalhekk ir-raġel għandu jħalli lil missieru u lil ommu u jingħaqad maʼ martu, u t-tnejn isiru 
ġisem wieħed’? 6 Mela, m’għadhomx tnejn imma ġisem wieħed. Għalhekk, dak li Alla għaqqad, il-
bniedem ma jifredx.” ( Mattew 19:4-6 ) 

L-Appostlu Pawlu kiteb relatat ma’ dan li, “Dan hu misteru kbir, imma jien nitkellem dwar Kristu u l-
knisja” (Efesin 5:32). 

Barra minn hekk, it -tnejn li suppost isiru wieħed jgħinna wkoll nifhmu aħjar ir-relazzjoni bejn il-Missier u 
l-Iben (Ġwanni 17:20-23). 
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Ir-relazzjoni taż-żwieġ tgħin biex tpinġi r-relazzjoni bejn il-Missier u l-Iben (li t-tnejn li huma l-Bibbja 
tidentifika bħala Alla, eż. Kolossin 2:2, li huwa misteru għal ħafna) kif ukoll x’se jiġri mill-bnedmin 
konvertiti wara l-qawmien (li il-Bibbja ssejjaħ ukoll misteru, eż. 1 Korintin 15:51-54). 

L-Appostlu Pawlu ddiskuta l-imħabba u ta xi lezzjonijiet spiritwali oħra relatati mal-istat taż-żwieġ: 

4 … twissi liż-żgħażagħ biex iħobbu lil żewġhom, iħobbu lil uliedhom (Tit 2:4). 

22 In-nisa, issottomettu ruħkom lejn żwieġkom stess, bħall-Mulej. 23 Għax ir-raġel hu kap tal-
mara, bħalma Kristu hu kap tal-knisja; u Hu s-Salvatur tal-ġisem. 24 Għalhekk, bħalma l-knisja hija 
suġġetta għal Kristu, hekk in-nisa jkunu għal żwieġhom f’kollox. 

25 Irġiel, ħobbu lin-nisa tagħkom, bħalma Kristu wkoll ħabb lill-knisja u ta lilu nnifsu għaliha, 26 

biex iqaddisha u jnaddafha bil-ħasil tal-ilma bil-kelma, 27 biex jippreżentaha lilu nnifsu bħala 
knisja glorjuża, mhux li għandha tebgħa jew tikmix jew xi ħaġa bħal din, imma li hi għandha tkun 
qaddisa u bla tebgħa. (Efesin 5:22-27) 

Raġuni oħra biex isiru l-irġiel u n-nisa kienet li tagħmilha possibbli, għalkemm b’distinzjonijiet fiżiċi f’din 
il-ħajja, li koppji jiġu glorifikati flimkien ma’ Ġesù (Rumani 8:16-17). Il-ħidma flimkien (Ġenesi 1:28; 
Koħèlet 4:9-12) u anke t-tbatija flimkien f’din il-ħajja kienet ukoll parti mill-pjan (Rumani 8:16-17) għall-
koppji irġiel-nisa. 

Ejja naraw ukoll xi lezzjonijiet mill-istorja: 

30 Bil-fidi, il-ħitan taʼ Ġeriko waqgħu wara li ġew imdawrin għal sebat ijiem. 31 Bil-fidi, il-prostituta 
Raħab ma tilfetx maʼ dawk li ma emmnux, meta kienet irċeviet lill-ispjuni bil-paċi. 32 U x’għandi 
ngħid iktar? Għax iż-żmien ma nistax nirrakkonta dwar Gidegħon u Barak u Sansun u Ġefta, ukoll 
dwar David u Samwel u l-profeti: 33 li permezz tal-fidi ħakmu s-saltniet, ħadmu s-sewwa, kisbu 
wegħdiet, waqqfu fomm l-iljuni, 34 qatgħu l-vjolenza taʼ nar, ħarab mit-tarf tax-xabla, mid-
dgħjufija saru b'saħħithom, saru qalbiena fil-battalja, daru lejn it- titjira l-armati tal-aljeni. 35 In- 
nisa rċevew lill- mejtin tagħhom imqajma għall- ħajja. Oħrajn ġew ittorturati, ma aċċettawx il-
ħelsien, biex ikunu jistgħu jiksbu qawmien aħjar. 36 Xorta waħda oħrajn kellhom proċess taʼ 
mockings u flagell , iva, u taʼ ktajjen u priġunerija. 37 Ġew imħaġġar, ġew isserrati fi tnejn, ġew 
ittentati, inqatlu bis-sejf. Kienu jiġġerrew bil-ġlud tan-nagħaġ u tal-mogħoż, huma fqar, 
imnikktin, itturmentati - 38 li d-dinja ma kinitx denja tagħhom. Huma wandered fid-deżerti u l-
muntanji, fl-għerien u għerien ta 'l-art. 39 U dawn kollha, wara li kisbu xhieda tajba permezz tal-
fidi, ma rċevewx il-wegħda, 40 Alla pprovda xi ħaġa aħjar għalina, biex ma jsirux perfetti barra 
minna. (Lhud 11:30-40) 

Kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa kellhom fidi u kienu werrieta tal-wegħdiet—b'mod ugwali. U kemm l-irġiel 
kif ukoll in-nisa għandhom isiru perfetti. U dan ikun aħjar għalina. 

Għal liema skop? 

Biex tagħti l-imħabba b’mod uniku tul l-eternità kollha. 

Kif kiteb l-Appostlu Pawlu lill-Insara (u mhux biss lill-koppji miżżewġin): 
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12 U jalla l-Mulej iġibkom tkattru u mħabbtu lil xulxin u lil kulħadd ... (1 Tessalonikin 3:12) 

Kemm jekk raġel jew mara, il-bnedmin huma maħsuba biex jagħtu l-imħabba. Iż-żieda fl-imħabba lejn 
kulħadd se tagħmel l-eternità aħjar. 

X'Ġara lill-Bnedmin? 

Meta Alla għamel il-bnedmin għall-ewwel darba, berikhom (Ġenesi 1:28). Qal ukoll li kulma għamel 
(inklużi l-bnedmin) kien “tajjeb ħafna” (Ġenesi 1:31). 

Barra minn hekk, innota li l-Bibbja tgħallem speċifikament: 

29 … Li Alla għamel lill-bniedem dritt, Imma huma fittxew ħafna skemi. ( Koħèlet 7:29 ) 

Fil-Ġnien tal-Għeden, Alla ta lill-ewwel bnedmin veri—Adam u Eva (Ġenesi 3:20)—dak kollu li verament 
kellhom bżonn. 

Kellhom ambjent nadif u pjaċevoli, ikel, u xi ħaġa x’jagħmlu (Ġenesi 2:8-24). Bażikament għexu bil-verità. 

Iżda hemm ukoll dinja tal-ispirti li ma tidhirx li hija misteru għall-biċċa l-kbira. Hemm qasam li ma jidhirx 
li jinkludi l-anġli. Il-Bibbja turi li qabel ma nħolqu l-bnedmin terz tal-anġli rribellaw u segwew avversarju 
issa magħruf bħala Satana (Apokalissi 12:4). 

Maż-żmien, Satana (ara Apokalissi 12:9) deher bħala serp. Imbagħad qal lil Eva li Alla kien qed 
iżommhom lura (Ġenesi 3:1,4-5). 

Is-serp qarraq b’Eve bl-għeneb tiegħu (2 Korintin 11:3). Satana qal lil Eva biex ma temminx il-kelma t’Alla 
(Ġenesi 3:2-4). Hu appella għax-xewqat personali u l-vanità ta’ Eva u hija għażlet li ma tobdix lil Alla u 
minflok tisma’ lil Satana (Ġenesi 3:6a). Żewġha Adam kien hemm ma’ Eva, u ddeċieda li kellu jidneb u 
jkun magħha (Ġenesi 3:6b). 

Daħħal Spekulattiv: Lonġevità tal-Bniedem 

Wara l-ewwel ħames kapitli tal-Ktieb tal-Ġenesi, fejn naraw xi nies jgħixu aktar minn 900 sena. 

Allura għala għexu daqshekk in-nies tal-bidu bħal Adam u Noè? 

L-istoriku Lhudi Josephus sostna li parzjalment dan kien minħabba li Alla kellu l-ikel "fitter" 
għalihom kif ukoll biex jagħtihom ħin biex jiżviluppaw teknoloġiji bikrin (Antikitajiet Ktieb 1, 3:9). 

Jidher, madankollu, raġuni li Alla ppermetta lin- nies jgħixu ħajja itwal qabel kienet sabiex ikunu 
jistgħu jaraw aħjar il- konsegwenzi tad- dnub u li jgħixu barra mill- modi t’Alla. Dakinhar, l-effetti 
tat-tniġġis, pereżempju, ma jkunux ovvji malajr daqs kemm huma fis- seklu 21 . Barra minn hekk, li 
jkollhom ħajja itwal kien jgħinhom jaraw aħjar problemi tas-soċjetà u problemi oħra li l-bnedmin 
kienu qed jidħlu fihom infushom. 
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Kienu jaraw li l-bnedmin MHUX qed jagħmlu d-dinja aħjar. Għalhekk, wara li jkunu rxoxtati 
(Apokalissi 20:11-12), huma jkunu aħjar jirrealizzaw l-iżbalji li ma jmorrux fit-triq t’Alla. 

Ġenerazzjonijiet taʼ wara kienu raw id- Dilluvju l- Kbir (huwa fir- rekords storiċi taʼ ħafna 
soċjetajiet) kif ukoll raw aktar mill- effetti negattivi tal- bnedmin li jsegwu d- direzzjoni taʼ 
Satana, għall- kuntrarju li jgħixu tassew fit- triq t’Alla. 

Alla ddetermina li kien aħjar għall-ġenerazzjonijiet ta’ wara li jgħixu ħajja iqsar, b’mod ġenerali , 
u jbatu għal perjodi iqsar. Il-pjan ta’ Alla hu li jnaqqas it-tbatija (ara Lamentazzjonijiet 3:33). 

Misteru ta’ Satana u d-Demonji Tiegħu 

Imma ma kinitx Eva biss li ġiet imqarrqa. It-Testment il-Ġdid jgħid “dak is-serp tal-qadim” huwa “imsejjaħ 
ix-Xitan u Satana, li jqarraq mad-dinja kollha” (Apokalissi 12:9). 

Ġesù għallem li Satana kien giddieb u missier (oriġinatur) tal-gideb (Ġwanni 8:44). 

Oriġinarjament, Satana kien magħruf bħala Luċifer (Isaija 14:12), li jfisser “jġorr id-dawl.” Kien “kerub” 
(Eżekjel 28:14). Kerub huwa esser anġeliku bil-ġwienaħ li r-rwoli tiegħu kienu jinkludu li jkun fis-sit tal-
ħniena ta’ Alla (Eżodu 25:18-20; Eżekjel 28:14,16). 

Lucifer inħoloq bħala esser bażikament perfett (ara Eżekjel 28:15) u attraenti (ara Eżekjel 28:17). Imma 
dik il-perfezzjoni ma damitx (Eżekjel 28:15). 

Alla ħalaq lil Lucifer u l-anġli, iżda, f’ċertu sens, il-ħolqien tagħhom ma kienx komplut sakemm il-karattru 
ġie ffurmat fihom. Issa Alla ma jistax ipoġġi l-karattru istantanjament f’wieħed—jekk għamel hekk, 
bażikament ikun qed joħloq xi tip ta’ robot “ikkontrollat mill-kompjuter”. Dan jgħodd għall-bnedmin 
spirti kif ukoll għall-bnedmin. 

Kieku Alla ħalaq karattru ġust istantanjament permezz tal-fiat, ma jkun hemm ebda karattru, għax il-
karattru huwa dik il-kapaċità ta’ entità separata, tal-individwu, li jasal għall-għarfien tiegħu/tagħha tal-
verità, u li jagħmel tiegħu/tagħha. deċiżjoni, u li rieda li jsegwu t-tajjeb minflok il-ħażin. U l-individwu 
maħluq irid jieħu dik id-deċiżjoni. Fi kliem ieħor, l-individwu, uman jew anġeliku, għandu sehem fil-
ħolqien tiegħu/tagħha stess. 

Dan huwa misteru għal ħafna peress li ftit nies fehmu dan bis-sħiħ. 

Jekk jogħġbok ifhem li l-Bibbja turi li, ferm qabel l-inċident fil-Ġnien tal-Għeden, Satana kien “perfett fi 
triqat” (Eżekjel 28:11-15a), imma mbagħad ċeda għall-kburija u l-ħażen u tkeċċa għall-isfel. art (Eżekjel 
28:15b-17; Isaija 14:12-14). Sar avversarju t’Alla (Satana jfisser avversarju), minflok ma bena sewwa 
karattru ġust. 

Ir- ribelljoni tiegħu kienet raġuni waħda li wara l- ħolqien inizjali taʼ Ġenesi 1:1, kien hemm kaos u l- art 
saret “desolata” (ISV, GNB) f’Ġenesi 1:2. Allura Alla mbagħad mar “iġedded wiċċ l-art” (Salm 104:30), li 
kien jinkludi li jagħmel affarijiet li għamel waqt il-“ħolqien mill-ġdid” (Ġenesi 1:3-31; 2:1-3). 

Għaliex xi ħaġa minn dik ta 'xi importanza? 
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Ukoll, it-tiġdid (il-"ħolqien mill-ġdid"), juri li Alla jista 'jiffissa dak li x-xitan jista' jeqred. L-Iskrittura turi li 
Alla għandu pjan biex jagħmel dan fil-futur (eż. Atti 3:19-21; Isaija 35:1-2). 

Iżda ikkunsidra wkoll li l-Bibbja tgħallem li Luċifer kien “is-siġill tal-perfezzjoni, mimli bl-għerf u perfett 
fis-sbuħija” (Eżekjel 28:12). 

Bħala esser anġeliku, Lucifer ma kellux bżonn is-sosteniment fiżiku. 

Lucifer kellu kollox. 

Madankollu, hu dineb (kif għamlu ċerti anġli oħra skont 2 Pietru 2:4) u ġibed terz tal-anġli miegħu lejn l-
art (Apokalissi 12:4) (l-anġli għandhom jiġu ġġudikati iktar tard mill-poplu t’Alla skont l-1 Korintin 6: 3). 

Lucifer u r- ribelljoni tiegħu wrew li anke ħlejjaq li “kellhom kollox” jistgħu jirribellaw biex jippruvaw 
jaggravaw l- affarijiet. U iktar tard, hu pperswada lill-ewwel bnedmin li “kellhom kollox” biex jirribellaw 
kontra Alla wkoll (Ġenesi 3:1-6). 

Għalhekk, dan jgħin biex juri li jekk Alla ta lill-bnedmin dak kollu li għandhom bżonn, biex ma jkunx 
hemm faqar, li mingħajr karattru ta’ Alla, in-nies xorta waħda jikkawżaw problemi għalihom infushom u 
għall-oħrajn. 

Alla Għala Jippermetti lil Satana Jqarraq ? 

Ir- ribelljoni taʼ Satana tfixkel il- pjan t’Alla? 

Nru. 

Imma l- Bibbja ma turix li Satana, il- “prinċep tal- qawwa taʼ l- ajru” ( Efesin 2:2 ), ixandar il- messaġġ 
egoist u diżubbidjenti tiegħu? Ix-Xitan ma “għamax” l-imħuħ tal-biċċa l-kbira tal-umanità bħala “l-alla ta’ 
dan iż-żmien” (2 Korintin 4:4)? 

Iva u iva. 

Il- Bibbja ma tgħallimx li Satana x- Xitan “jqarraq mad- dinja kollha” ( Apokalissi 12:9 )? 

Iva. 

Mela, Alla għala ħalla lil Satana u d-demonji tiegħu jiġu biex iqarrqu lin-nies u jikkawżaw problemi oħra 
fuq l-art? 

Hemm ftit raġunijiet. 

L-Appostlu Pawlu sejjaħ iż-żmien tagħna “din l-età ħażen preżenti” (Galatin 1:4), li jimplika età aħjar li 
ġejja. 

Iżda, Satana għala jitħalla jkollu xi qawwa tiegħu matul iż-żmien tagħna peress li qabel kien ċaħad lil 
Alla? 
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L-influwenza ta’ Satana tgħinna nitgħallmu lezzjonijiet, u ħafna drabi nibnu l-karattru, aktar malajr milli 
kieku ma kienx preżenti. Aktar malajr, sabiex inkunu nistgħu negħlbu u nibnu karattru ġust billi nirreżistu 
kif ukoll malajr naraw il-frott li mmorru fit-triq ħażina. Kull darba li tirreżisti d-dnub tissaħħaħ 
spiritwalment. 

Għalkemm xi drabi diffiċli, din l-aċċelerazzjoni tirriżulta f'inqas tbatija ġenerali. 

Ejja nikkunsidraw ftit affarijiet li jgħinu biex juru dan. 

Ikkunsidra l-karbonju, bħal biċċa faħam. Jista 'jinqasam relattivament faċilment, iżda ladarba jkun taħt 
pressjoni estrema jista' jinbidel f'djamant—li huwa fost l-aktar sustanzi naturali iebsa. Għalhekk, id-
dgħajjef isir qawwi permezz tal-pressjoni. Il-Bibbja tgħallem li l-Kristjani, għalkemm dgħajfa fid-dinja (1 
Korintin 1:26-29), għandhom ikunu puri bħal deheb raffinat, fidda, jew ħaġar prezzjuż skont l-1 Korintin 
3:12. 

Sussegwentement, immaġina li trid tegħleb xi oġġett tqil li ma tistax tneħħi. Tista 'tħares lejn l-oġġett 
tqil, iżda dan ma jċaqlaqx. Tistaʼ tgħawweġ dirgħajk għoxrin minuta jew hekk kuljum u dan jistaʼ 
jsaħħaħlek xi ftit iktar—imma mhux wisq—jew forsi kien jieħu snin u snin biex tagħmel xi differenza. 

Jew tista 'taħdem b'piżijiet tqal li tista' timmaniġġja. Li jerfgħuhom ikun aktar diffiċli milli sempliċement 
tneħħi idejk. 

Madankollu, l-irfigħ tal-piżijiet mhux biss jagħmel l-armi tiegħek aktar b'saħħithom milli sempliċement 
tgħawwiġhom, dan it-tip ta 'eżerċizzju jagħmel ukoll il-ħin meħtieġ biex idejjaqek b'saħħithom biżżejjed 
biex tegħleb l-oġġett ħafna iqsar. 

Issa ikkunsidra li: 

Fl-1962, Victor u Mildred Goertzel ippubblikaw studju li jiżvela taʼ 413-il “nies famużi u b’don 
eċċezzjonali” imsejjaħ Cradles of Eminence. Huma qattgħu snin jippruvaw jifhmu dak li pproduċa 
tali kobor, liema linja komuni tista 'tgħaddi mill-ħajja kollha ta' dawn in-nies pendenti. 

B’mod sorprendenti, l-aktar fatt li jispikka kien li prattikament kollha, 392, kellhom jegħlbu 
ostakli diffiċli ħafna sabiex isiru dawk li kienu. (Għaraq Imqaddes, Tim Hansel, 1987, Publisher 
tal-Kotba tal-Kelma, p. 134) 

X'għandhom x'jaqsmu dawn l-eżempji ma' għaliex hemm xitan? 

Li nħallu lix-xitan jipprova jittanta lill-umanità essenzjalment iħaffef il-proċess li nkunu nistgħu negħlbu 
d-difetti tagħna stess u niżviluppaw karattru ġust bl-għajnuna ta’ Alla (Filippin 4:13; Ġakbu 4:7). Ir-
riżultat aħħari tiegħu hu li n-nies ikunu jistgħu jegħlbu aktar malajr u bl-inqas tbatija possibbli (ara 
Lamentazzjonijiet 3:33; 1 Pietru 4:12-13 ; 3 Ġwanni 2). 

U jekk Alla qed isejħilkom f’din l-età, Hu ma jħallikx tkun ittantat minn Satana jew b’diversi xewqat lil 
hinn minn dak li inti kapaċi timmaniġġja (1 Korintin 10:13). 
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Li tirreżisti lil Satana u t-tentazzjonijiet varji tagħmlek spiritwalment aktar b’saħħtu (Ġak 1:12, 4:7) u 
tgħinek tkun tista’ tgħin lill-oħrajn fil-futur (ara 1 Ġwanni 4:21). Satana ma jridx li temmen il-verità tal-
kelma t’Alla. 

Misteru tal-Verità 

Id -Dizzjunarju Cambridge jiddefinixxi "il-verità" kif ġej: 

il-verità il-fatti reali dwar sitwazzjoni, avveniment, jew persuna: 

Il-verità hija xi ħaġa li hija ġenwinament preċiża. Madankollu, il-filosfi, in-nies komuni, u l-mexxejja ilhom 
jistaqsu dwar il-verità. 

Allura, ejja ninnutaw kif il- Cambridge Dictionary jiddefinixxi l-verità 'formali': 

fatt jew prinċipju li huwa maħsub li huwa veru minn ħafna nies: 

Iżda dan ta 'hawn fuq żgur li mhux dejjem huwa minnu. U ħafna ilhom jirrealizzaw dan. Madankollu, 
ħafna jqisu r-realtà tal-verità “formali” u ma jaċċettawx assoluti bħall-verità reali. Iżda t-twemmin, 
individwali jew kollettiv, fih innifsu ħafna drabi ma jkunx veru. Il-Bibbja twissi kontra dawk li jieħdu l-
pariri tal-bnedmin minflok, tassew, ta’ Alla (Isaija 30:1; 65:12b). Id-dnub huwa fattur (ara Isaija 59:2a). 

Meta tkellem ma’ Ġesù, il-Prefett Ruman Ponzju Pilatu staqsa dwar il-verità: 

37 Għalhekk Pilatu qallu: “Mela int sultan?” 

Ġesù wieġeb: “Tgħid sewwa li jien sultan. Għal din il-kawża twelidt, u għalhekk ġejt fid-dinja, 
biex nagħti xhieda tal-verità. Kull min hu tal-verità jisma’ leħni.” 

38 Pilatu qallu: “X’inhi l-verità?” U meta qal dan, reġa’ ħareġ għand il-Lhud, u qalilhom: “Ma nsib 
ebda ħtija fih”. (Ġwanni 18:37-38) 

Jidher li Pilatu kien semaʼ ħafna argumenti dwar il- verità u kkonkluda li ħadd ma jistaʼ jiddefiniha 
sewwa. 

Filwaqt li mbagħad Ġesù ma weġibx l-aħħar mistoqsija ta’ Pilatu, jidher li Pilatu ħareġ mhux qed jistenna 
tweġiba. Imma Ġesù qal li dawk tal-verità kienu se jisimgħuh. 

Ftit qabel ma ltaqaʼ maʼ Pilatu, Ġwanni rreġistra li Ġesù qal x’kienet il- verità: 

17 Qaddishom bil-verità Tiegħek. Kelma tiegħek hija verità. (Ġwanni 17:17) 

Il-Bibbja, ukoll, tgħallem li Alla ma jistax jigdeb (Lhud 6:18, Titu 1:2). 

Għalhekk, jistaʼ jiġi konkluż li dak kollu li jgħid Alla huwa l- verità. 
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Issa, dan se jitqies bħala raġunament ċirkolari, speċjalment għal dawk li jaċċettaw il-Bibbja bħala vera. 
Madankollu, ladarba tipprova li hemm Alla u li l-kelma Tiegħu hija vera (u għandna kotba, bħal L-
Eżistenza ta’ Alla hija loġika u Prova Ġesù huwa l-Messija li jagħmlu dan), allura huwa loġiku li 
tikkonkludi li l-kelma ta’ Alla huwa l-istandard biex jevalwa dak li hu veru. 

Gidba hija xi ħaġa li tmur kontra l-verità. Għalhekk, xi ħaġa f'kunflitt bil-kelma oriġinali ispirata ta 'Alla 
mhix vera, ma jimpurtax kemm nies jippretendu li jemmnu dan. 

Ħafna jemmnu li għandhom “ħallu l-kuxjenza tagħhom tkun il-gwida tagħhom.” Imma mingħajr l-Ispirtu 
t’Alla, il-moħħ karnali ma jistax jagħraf il-verità kif suppost (1 Korintin 2:14) peress li l-qalb tista’ tkun 
ħażina b’mod iddisprat (Ġeremija 17:9). 

Ikkunsidra wkoll li Ġesù qal: 

4 … “Hu miktub, ‘Il-bniedem ma jgħix bil-ħobż biss, imma b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.’” 
(Mattew 4:4) 

Il-bnedmin jipproduċu ħobż minn affarijiet li Alla ħalaq. Imma l-mod reali kif tgħix hu billi timxi mal-
kelma ta’ Alla. 

L-Appostlu Pawlu kiteb: 

13 Għal din ir-raġuni aħna wkoll nirringrazzjaw lil Alla bla waqfien, għax meta rċevejt il-kelma ta’ 
Alla li smajtu mingħandna, laqajtu mhux bħala l-kelma tal-bnedmin, imma kif inhi fil-verità, il-
kelma ta’ Alla, li wkoll b’mod effettiv. jaħdem fik li temmen. 14. Għax intom, ħuti, sirtu imitaturi 
tal-knejjes ta’ Alla li qegħdin fil-Lhudija fi Kristu Ġesù. (1 Tessalonikin 2:13-14a). 

 7 ... il-kelma tal-verità, (2 Korintin 6:7) 

13 Fih fdajtu wkoll, wara li smajtu l-kelma tal-verità, l-evanġelju tas-salvazzjoni tagħkom; (Efesin 
1:13) 

5 … it-tama li hija mqiegħda għalikom fis-sema, li minnha smajtu qabel fil-kelma tal-verità tal-
Evanġelju, (Kolossin 1:5) 

Il-verità hija misteru għall-biċċa l-kbira , għax il-biċċa l-kbira ma jafdawx bis-sħiħ il-kelma vera ta’ Alla 
(ara Kolossin 1:5, -6,25-27 ; 1 Tessalonikin 2:13) u lanqas jifhmu ħafna mill-aħbar tajba tal-evanġelju. tas-
salvazzjoni. Ħafna jafdaw f’bnedmin oħra, li nfushom ġew imqarrqa minn Satana (Apokalissi 12:9). Ġesù 
qal: 

8 “Dawn in-nies jersqu lejja b’fommhom, u jonorawni b’xofftejhom, Imma qalbhom hi 'l bogħod 
minni. 9 U għalxejn iqimuni, Jgħallmu bħala duttrini l-kmandamenti tal-bnedmin. ( Mattew 15:8-
9 ) 

Li wieħed jafda aktar f’bnedmin oħra milli fil- kelma t’Alla jwassal għal qima għalxejn u jbiegħed lin- nies 
mill- verità. 
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Madankollu, il-verità tista’ tkun magħrufa. 

L-Appostlu Ġwanni kiteb: 

31 Imbagħad Ġesù qal lil dawk il-Lhud li emmnuh: “Jekk iżżommu fil-kelma Tiegħi, intom tassew 
dixxipli Tiegħi. 32 U tagħrfu l-verità, u l-verità tagħmilkom ħielsa.” (Ġwanni 8:31-32) 

46 … U jekk ngħid il-verità, għaliex ma temminnix? 47 Min hu ta’ Alla jisma’ kliem Alla; għalhekk 
ma tisimgħux, għax m’intix minn Alla. (Ġwanni 8:46-47) 

37 … Jien ġejt fid-dinja, biex nagħti xhieda tal-verità. Kull min hu tal-verità jisma’ leħni (Ġwanni 
18:37). 

6 Jekk ngħidu li għandna sħubija miegħu, u nimxu fid-dlam, nigdbu u ma nipprattikawx il-verità. 7 

Imma jekk nimxu fid-dawl kif Hu fid-dawl, ikollna sħubija ma’ xulxin, u d-demm ta’ Ġesù Kristu 
Ibnu jnaddafna minn kull dnub. (1 Ġwanni 1: 6-7 ) 

4 Min jgħid, “Jien naf lilu,” u ma jħarisx il-kmandamenti Tiegħu, hu giddieb, u l-verità mhix fih. 5 

Imma kull min iħares il-kelma tiegħu, tassew l-imħabba ta’ Alla hi perfetta fih. B’dan nafu li aħna 
fih. 6 Min jgħid li jibqa’ fih għandu jimxi kif mexa Hu. (1 Ġwanni 2:4-6) 

18 Uliedi ċkejkna, ejjew ma nħobbux bil-kelma jew bl-ilsien, imma bl-għemil u bil-verità. 19 U 
b’dan nafu li aħna mill- verità, u nassiguraw lil qalbna quddiemu. (1 Ġwanni 3:18-19) 

3 Għax kont ferħan ħafna meta ġew aħwa u xehdu dwar il- verità li hemm fikom, bħalma intom 
timxu fil- verità. 4 M’għandix ferħ akbar milli nisma’ li wliedi jimxu fil-verità. (3 Ġwanni 3-4) 

Minkejja dak li tgħid il-Bibbja, ir-rabta bejn il-verità li tkun il-kelma t’Alla u li tkun mifhuma aħjar minn 
dawk li jobdu lil Alla hija misteru għal ħafna. 

John kiteb ukoll dan li ġej: 

3 … Ġust u vera huma triqat Tiegħek, O Sultan tal-qaddisin! ( Apokalissi 15:3 ) 

Li nimxu fit-toroq t’Alla jgħinna nifhmu aħjar il-verità hekk kif ngħixu bil-verità. 

Bħala Nsara, imqaddsa mill-kelma t’Alla (Ġwanni 17:17), għandna nkunu “naqsmu sewwa l-kelma tal-
verità” (2 Timotju 2:15), filwaqt li nevitaw “ ċajt tad-dinja u vojt, għax dan iwassal għal aktar nuqqas ta’ 
Alla ” (2 Timotju 2:16, NASB). Għalhekk, nevitaw kompromessi mar-reliġjonijiet tad-dinja. 

Imma x’jiġri jekk ix-xjenza tikkontradixxi l-Bibbja, bħalma jsostnu ħafna esperti? 

Tajjeb, “Alla jkun veru imma kull bniedem giddieb” (Rumani 3:4). Emmnu l-kelma ta 'Alla. 

Anke lura fi żminijiet Testment il-Ġdid, kien hemm dawk li sejħu l-iżball ‘xjenza’. Avviż: 



23 
 

20 O Timotju, żomm dak li huwa kommess fil-fiduċja tiegħek, evita t-taħriki profani u vain, u l-
oppożizzjonijiet tax-xjenza hekk imsejħa b’mod falz: 

21 Li xi wħud jistqarru li żbaljaw dwar il-fidi. (1 Timotju 6:20-21, KJV) 

Allura, kien hemm dawk li sostnew lil Kristu li ġew imqarrqa minn mexxejja intellettwali li kienu kontra l-
verità. 

L-Appostlu Ġwanni kien ispirat biex jikteb: 

26 Dawn l-affarijiet ktibtilkom dwar dawk li jippruvaw iqarrqukom. (1 Ġwanni 2:26) 

Diversi xjentisti kienu qarrieqa u/jew ħasbu li kellhom fatti li ma qablux mal-kelma t’Alla. Taqax għall-
informazzjoni ħażina tagħhom. 

Hemm Alla (għad-dettalji, iċċekkja l-ktieb b’xejn, online fuq ccog.org bit-titlu: L-Eżistenza ta’ Alla hija 
loġika?) u l-kelma tiegħu tista’ tistrieħ fuqha għall-verità. Il- Bibbja twissi li “[m] urnata hu l-bniedem li 
jafda fil-bniedem” (Ġeremija 17:5). 

L-Appostlu Pawlu kiteb dan li ġej lil Timotju dwar xi wħud li kienu: 

7 dejjem jitgħallmu u qatt ma jistgħu jaslu għall-għarfien tal-verità. 8 Issa kif Ġanni u Ġambres 

irreżistu lil Mosè, hekk ukoll dawn jirreżistu l-verità: irġiel taʼ moħħ korrotti, diżapprovati rigward 

il-fidi; 9 imma ma javvanzawx aktar, għax il-bluha tagħhom tidher għal kulħadd , (2 Timotju 3:7-

9) 

Ħafna jsostnu li huma dejjem jitgħallmu u interessati fil-verità, iżda ħafna jirreżistu l-verità attwali. 

Il-verità kienet ipprofetizzata li kienet oġġett iktar skars fl-aħħar żminijiet: 

12 Iva, u dawk kollha li jixtiequ jgħixu kif Alla fi Kristu Ġesù se jsofru persekuzzjoni. 13 Imma l-irġiel 
ħżiena u l-imposturi se jikbru dejjem għall-agħar, iqarrqu u jiġu mqarrqa. 14 Imma int trid tibqaʼ fl-affarijiet li 

tgħallimt u li tkun ċert dwarhom , billi tkun taf minn min tgħallimthom , (2 Timotju 3:12-14) 

Jekk ikollok biżżejjed mill-“imħabba tal-verità” ( 2 Tessalonikin 2:10 ), u taġixxi fuqha, tista’ tiġi meħlusa 
minn qerq kbir li ġej ( 2 Tessalonikin 2:7-12 ), u tiġi meħlusa minn “siegħa ta’ prova” tal-biża’ li ġejja fuq l-
art kollha (Apokalissi 3:7-10). 

Misteru tal-Mistrieħ 

Filwaqt li ma jidhirx li l-mistrieħ ikun misteru, irriżulta li kien hekk għal ħafna. 

Il-Bibbja turi li Alla bierek is-seba’ jum (Ġenesi 2:2-3). Il-Bibbja ma tgħallimx li Alla bierek xi jum ieħor taʼ 
l-għażla tal-bniedem. In-nies għandhom “jobdu lil Alla aktar milli lill-bnedmin” (Atti 5:29). 

Alla pprovda waqfa fiżika taʼ kull ġimgħa għall- bnedmin. U Hu jagħmel provvedimenti sabiex il-bnedmin 
ikunu jistgħu jżommuha (ara Eżodu 16:5; Levitiku 25:18-22). 
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Ħafna huma sorpriżi li jirrealizzaw li huma, fit-tul, jistgħu jagħmlu aktar billi jaħdmu sitt ijiem minflok 
sebgħa. Imma dan hu minnu. 

U minħabba li n-nies ma jifhmux l-Iskrittura, dan huwa misteru għal ħafna. 

Alla ispira lill-profeta Eżekjel biex jikteb: 

26 Il-qassisin tagħha kisru l-liġi Tiegħi u profanaw l-affarijiet qaddisa Tiegħi; ma għamlux 
distinzjoni bejn il-qaddis u l-mhux qaddis, u lanqas ma għamlu magħrufa d-differenza bejn il-
mniġġes u dak nadif; u ħbew għajnejhom mis-Sabbaths Tiegħi, hekk li jiena nħasad fosthom. ( 
Eżekjel 22:26 ) 

Ħafna mexxejja reliġjużi jiksru l-liġi t’Alla u ħbew għajnejhom relatati mas-Sabbaths. Is-Sabbaths Tiegħi 

hija referenza għas-Sabbath ta’ kull ġimgħa kif ukoll is-Sabbaths annwali li huma magħrufa wkoll bħala l-

Jiem Mqaddsa ta’ Alla. Is-Sabbaths huma żmien ta’ mistrieħ fiżiku/restawr u tiġdid spiritwali. 

L-istampi ta’ sebat ijiem fil-ġimgħa li bħal Alla ta lill-bnedmin sitt ijiem biex jagħmlu xogħolhom u 

jistrieħu fis-seba’, li Alla ta lill-umanità sitt ‘jum ta’ elf sena’ (ara Salm 90:4; 2 Pietru 3:8 ) biex tagħmel ix-

xogħol tal-umanità, imma mbagħad tgħix fis-‘seba’ jum ta’ elf sena’ fis-saltna millennjali (ara Apokalissi 

20:4-6). 

Il-pjan ta’ 6,000/7,000 sena jallinja sew mat-tagħlim tat-Testment il-Ġdid dwar li nkunu fl-“aħħar jiem” ( 

Atti 2:14-17 ) li beda mhux aktar tard minn meta Ġesù kien qed itemm il-ministeru Tiegħu fuq l-art ( 

Lhud 1:1-2 ). L-aħħar jumejn tas-sitt elef sena jkunu l-aħħar jiem ta’ dak it-tip ta’ ġimgħa. 

It-tradizzjoni Lhudija tgħallem li din l-idea ta’ 6,000 sena ġiet mgħallma għall-ewwel darba fl-iskola ta’ 

Elija l-profeta ( Talmud Babiloniż: Sinhedrin 97a). 

Fl-aħħar tat-tieni u qabel it-tielet seklu, il-qaddisin u l-isqfijiet Greko-Rumani bħal Irinaeus (Irenaeus. 

Adversus haereses , Ktieb V, Kap 28:2-3; 29:2) u Hippolytus (Hippolytus. On the HexaËmeron , Jew Six 

Days' Work) fehmu u għallmu wkoll is-6,000-7,000 sena kif ukoll irrappurtaw li s-Sabbath ta’ kull ġimgħa 

stampa l-mistrieħ millennjali (is-seba’ mill-elf sena). 

Iżda wara t-tlugħ tar -4 seklu tal-Imperatur Kostantinu, ħafna oħrajn waqfu jgħallmu dan. Aktar dwar it-

twemmin bikri jistgħu jinstabu fil-ktieb b'xejn, disponibbli onlajn fuq ccog.org, intitolat Beliefs of the 

Original Catholic Church . 

Minkejja li l-Kattoliċi Greko-Rumani ma għadhomx jgħallmu uffiċjalment id-duttrina tas-6000 sena, Alla 
ppermetta lix-Xitan u lill-umanità matul din l-età ta’ 6,000 sena jagħżlu li jmorru fit-triq ħażina sabiex 
jimminimizzaw it-tbatija totali u jkunu parti mill-proċess biex jipperfezzjonaw il-bnedmin kollha. li se 
jisimgħu—jew f’dan iż-żmien jew fiż-żmien li ġej. 

Għaliex 6,000 sena? 

Jidher li Alla kkonkluda li dan kien se jkun żmien biżżejjed biex il- bnedmin jippruvaw ħafna modi 

differenti taʼ ħajja li ħasbu li kienu l- aħjar—u diversi ġenerazzjonijiet minn meta Adam u Eva kellhom dik 

l- opportunità. Għalhekk, għal eluf ta’ snin iktar tard il-bnedmin ikunu jistgħu jaraw aħjar li l-istqarrijiet fi 
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Proverbji 14:12 u 16:25 , “Hemm mod li jidher tajjeb għall-bniedem, Imma t-tmiem tiegħu hu t-triq tal-

mewt,” huma korretta. 

Alla kien jaf li din id-dinja tant se tmur ħażin lejn l-aħħar ta’ dawk is-6,000 sena, li “kemm-il darba dawk 

il-jiem ma jitqassrux, ebda laħam ma jkun isalva” (Mattew 24:22). 

Wara s-6,000 sena, Ġesù se jerġa’ lura, il-qaddisin jiġu rxoxtati, il-ħajja fuq il-pjaneta tiġi salvata, u l-parti 

millennjali tas-Saltna ta’ Alla tiġi stabbilita (ara Apokalissi 20:4-6) 

U dan jidher li kien misteru għall-biċċa l-kbira. 

Innota xi ħaġa li Isaija kien ispirat biex jikteb: 

11 Għax b’xufftejn tgħawwiġ u ilsien ieħor Hu se jkellem lil dan il-poplu, 12 Lil min Qal, "Dan hu l-

mistrieħ li bih tista' ġġiegħel lill-għajjien jistrieħu," U, "Dan hu l-friġġ"; Madankollu ma kinux 

jisimgħu. (Isaija 28:11-12) 

Alla jwiegħed il- mistrieħ, imma minħabba “xufftejn it- tfixkil u ilsien ieħor”—tagħlim ħażin u 

kwistjonijiet taʼ traduzzjoni—il- biċċa l- kbira ma jaċċettawx il- mistrieħ li jġedded li Alla pprovda għal kull 

ġimgħa. 

Fil- ktieb tal- Ebrej tat- Testment il- Ġdid, jintużaw żewġ kelmiet Griegi differenti u spiss jiġu tradotti 

għall- Ingliż bħala “mistrieħ.” Traslitterati għall-Ingliż, huma katapausis u sabbatismos . Minħabba li 

ħafna tradutturi ttraduċu żbaljatament dawn iż-żewġ kelmiet l-istess, ħafna tħawdu. Sabbatismos jintuża 

f’Lhud 4:9, filwaqt li katapausis jintuża f’postijiet bħal Lhud 4:3. 

Minħabba l-“mistrieħ” futur ( katapausis )—is-Saltna t’Alla—l-Iżrael spiritwali li għandu jidħol fih (Lhud 

4:3), għad fadal għalihom sabbatismos — żamma tal-jum tas-Sibt issa (Lhud 4:9). ). Dan ifisser li l-Insara 

se jidħlu fil-‘mistrieħ’ futur tas-Saltna t’Alla anke hekk kif issa jżommu l-mistrieħ tas-Sabbath ta’ kull 

ġimgħa li jistenna bil-ħerqa. F’din iż-żmien, in-nies t’Alla għandhom jistrieħu b’mod diliġenti fl-istess jum 

bħalma għamel Alla (Lhud 4:9-11a), “biex xi ħadd jaqa’ skond l-istess eżempju ta’ diżubbidjenza” (Lhud 

4:11b). 

Minħabba traduzzjonijiet żbaljati u l- ‘ħabi ta’ għajnejn’ mill-għalliema reliġjużi rigward is-Sabbaths ta’ 

Alla, il-mistrieħ bibliku għadu misteru għal ħafna. 

Misteru tad-Dnub 

Ħafna nies jidhru li huma konfużi dwar x’inhu d-dnub. 

Ħafna jaġixxu bħallikieku jistgħu jiddefinixxuha. 

Madankollu, huwa Alla, u mhux il-bnedmin, li jiddefinixxi d-dnub. 

X'inhu dnub? 

Hawn hu kif il-Bibbja tiddefinixxiha: 
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4 Kull min jagħmel id-dnub jagħmel ukoll il-kriminalità, u d-dnub hu ħatija. (1 Ġwanni 3:4, NKJV) 

4 Kull min jagħmel id - dnub jagħmel ukoll il-ħażen; u d-dnub huwa l-inkwità. (1 Ġwanni 3:4, DRB) 

4 Kull min jidneb jikser il-liġi u fil-fatt, id-dnub hu illegalità. (1 Ġwanni 3:4, EOB Testment il-Ġdid) 

4 Kull min jagħmel id -dnub jikser il-liġi wkoll, għax id- dnub hu t-trasgressjoni tal-liġi. (1 Ġwanni 
3:4, KJV) 

Liema liġi? 

Il-liġi ta’ Alla, li tinsab fil-kelma tiegħu (ara Salm 119:11), u li tinkludi l-Għaxar Kmandamenti (ara 1 
Ġwanni 2:3-4; Salm 119:172; ara wkoll il-ktieb b’xejn, disponibbli online fuq www. ccog.org, intitolat: L-
Għaxar Kmandamenti: Id-Dekalogu, il-Kristjaneżmu, u l-kruha ). 

Għalkemm ħadd ma ġie mġiegħel jidneb, il-Bibbja tgħallem li kollha dinbu (Rumani 3:23). 

Il-bnedmin għala jidnub? 

Ukoll, għall-istess raġuni li Eva u Adam dinbu. Kienu mqarrqa minn Satana u/jew ix-xwejjaħ tagħhom. 

Satana qarraq mad-dinja kollha (Apokalissi 12:9). Hu uża kull ħsieb ħażin li setaʼ biex jinfluwenza u 
jqarraq bl- umanità kollha. Satana xxandar il-filosofija tiegħu ‘l bogħod (ara Efesin 2:2) — jappella għall-
vanità, ix-xewqa u r-regħba biex jinfluwenzawna. 

Innota dan li ġej mill-mibki evanġelista Leroy Neff: 

Kull wieħed minna ġie sintonizzat f’dan il-bumbardament qarrieqi sa minn età żgħira. Satana uża 
dan il-metodu biex idaħħal ħsibijiet ħżiena, u juża l-ambjent u ċ-ċirkustanzi biex jinfluwenzana 
biex nieħdu deċiżjonijiet ħżiena bħalma għamlu Adam u Eva. 

Meta twelidna, ma kellna l-ebda mibegħda jew animosity kontra Alla jew il-mod perfett Tiegħu. 
Lanqas biss konna nafu li Alla jeżisti, jew li Hu kellu mod tajjeb kif ngħixu. Iżda fiż-żmien dovut 
aħna wkoll żviluppajna l-istess attitudni bħal Satana, ta 'egoiżmu, ta' regħba u xewqat, u li rridu 
triqitna. 

Meta konna tfal żgħar, forsi konna bħal dawk li Kristu tkellem dwarhom ( Mattew 18:3, 4 ). 
Kienu umli u jistgħu jiġu mgħallma — kienu għadhom ma ġewx imqarrqa għal kollox minn 
Satana u s-soċjetà tiegħu. … 

Il-gwaj, il-kuntentizza, l-uġigħ u l-miżerja kollha tal-bniedem ġew bħala riżultat dirett tad-dnub 
— il-ksur tal-liġijiet spiritwali u fiżiċi t’Alla. Il- hena u ħajja sħiħa abbundanti huma r- riżultati 
awtomatiċi taʼ l- ubbidjenza lejn il- Liġi t’Alla. (Neff L. All About Sin. Rivista Dinjija ta’ Għada. April 
1972) 

U filwaqt li Ġesù miet għal dnubietna kollha, id-dnub għandu spiża. U l-ispiża fit-tul hija li tħalli impatt 
negattiv fuq il-midneb u l-potenzjal li wieħed jagħmel saħansitra aktar ġid. Allura, tagħmel ma taħsibx li 
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d-dnub issa huwa tajjeb għalik (jew għall-oħrajn), imma nisperaw li kulħadd jitgħallem minn dnubiethom 
(ara 2 Pietru 2:18-20), jistqarrhom (1 Ġwanni 1:9), u jindem minnhom ( ara Atti 2:37-38). 

Minħabba tagħlim u tradizzjonijiet mhux xierqa, ħafna ma jagħrfux id-dnub f’din l-età. 

L-Appostlu Pawlu kiteb: 

7 Għax il-misteru tal-kriminalità diġà qed jaħdem; hemm biss dak li bħalissa jrażżnu, sakemm 
ikun jista 'jitlaq minn nofs. 8 U mbagħad jiġi żvelat il-ħażin tal-liġi, li l-Mulej Ġesù se jikkunsmah 
bin-nifs ta’ fommu u jħassar bid-dehra tal-miġja Tiegħu, 9 li l-miġja tiegħu hi skond il-ħidma ta’ 
Satana, f’kull qawwa u f’sinjali. , u fl-għeġubijiet tal-falsità, 10 u f'kull qerq tal-ħażen lil dawk li qed 
jitħassru, li bi tpattija ma rċevewx l-imħabba tal-verità sabiex ikunu salvati. 11 U minħabba dan, 
Alla se jibgħatilhom ħidma taʼ delużjoni, biex jemmnu dak li hu falz, 12 sabiex dawk kollha li ma 
emmnux il- verità imma li ħadu gost bl- inġustizzja jiġu ġġudikati. ( 2 Tessalonikin 2:7-12 , Bibbja 
Litterali Berean) 

Parti mill-“misteru tal-illegalità” (“misteru tal-ħażen” DRB) hija li ħafna ma ġewx mgħallma dik il-verità 
dwar id-dnub u/jew ġew mgħallma jirraġunaw madwar il-liġijiet t’Alla bħall-Fariżej ta’ żmien Ġesù u 
minflok jaċċettaw tradizzjonijiet mhux xierqa. (ara Mattew 15:1-9). Dawk li m’għandhomx biżżejjed 
imħabba għall-verità se jiġu mqarrqa b’mod krudel hekk kif nersqu eqreb lejn it-tmiem ta’ din l-età. 

Il-Bibbja tgħallem, “Titqarrqux, ħuti l-maħbubin” (Ġakbu 1:16). 

Madankollu, aħna l-bnedmin għandna t-tendenza li nqarrqu lilna nfusna (partikolarment bl-influwenza 
taʼ Satana) u ma nirrealizzawx il-firxa tat-tendenzi tagħna li nitbiegħdu. 

L-Appostlu Ġakbu spjega dan li ġej dwar it-tentazzjoni u d-dnub: 

12 Hieni l-bniedem li jissaporti t-tentazzjoni; għax meta jkun ġie approvat, jirċievi l-kuruna tal-
ħajja li l-Mulej wiegħed lil dawk li jħobbuh. 13 Ħa ħadd ma jgħid meta jkun ittantat, “Jien ittantat 
minn Alla”; għax Alla ma jistax jitħajjar mill-ħażen, u lanqas ma jittanta lil ħadd. 14 Imma kull 
wieħed jitħajjar meta jinġibed ‘il bogħod mix-xewqat tiegħu stess u jitħajjar. 15 Imbagħad, meta 
x-xewqa tkun imnissla, twelled id-dnub; u d-dnub, meta jitkabbar, iġib il-mewt. (Ġakbu 1:12-15) 

Sabiex tirreżisti t-tentazzjoni, biex toħroġ minn moħħok ħsieb ħażin li jidħol fih, imla moħħok bi ħsibijiet 
tajbin (Filippin 4:8) u dawwar lejn Alla. 

Liema ħsibijiet aħjar hemm minn dawk dwar Alla u l-Kelma Tiegħu? Jekk tirreżisti sew lil Satana, il-Bibbja 
tgħid li se jaħrab (Ġakbu 4:7). 

Li tirreżisti tagħmlek spiritwalment aktar b’saħħtek, filwaqt li tiddaħħal fid-dnub tagħmlek aktar dgħajjef. 

Id-dnub jgħin biex juri, għal dawk li huma lesti li jemmnu, li għandna bżonn Alla u l-modi Tiegħu. 

Alla fehem dwar l-influwenza tal-qerq ta’ Satana, kif ukoll ix-xewqat tal-bniedem, u żviluppa pjan ta’ 
salvazzjoni li jqis dan (għal aktar dettalji dwar dan, jekk jogħġbok iċċekkja l-ktieb onlajn b’xejn: OFFERTA 
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Universali tas-Salvazzjoni. Apokatastasis: Jista’ Alla isalva l-mitluf fi żmien li ġej? Mijiet ta’ skritturi 
jiżvelaw il-pjan ta’ salvazzjoni ta’ Alla ). 
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3.  X’jgħallmu r-Reliġjonijiet tad-Dinja? 

Diversi twemmin għandhom it-twemmin tagħhom dwar x’inhuma l-iskopijiet għall-ħolqien. Allura, ejja 
nħarsu lejn xi dikjarazzjonijiet minn dawk li jżommu għal diversi reliġjonijiet tal-Lvant u tal-Punent. 

Imma l-ewwel, ejja nikkunsidraw l-atei. L-atei ma jemmnux li l-bnedmin għandhom xi skop, ħlief forsi 
tgawdija jew xi forma ta’ twettiq personali. 

Hemm xi wħud (li jistgħu jew ma jqisux lilhom infushom bħala atei) li jemmnu li jkun aħjar Kieku jeżistu 
inqas bnedmin: 

L-anti-nataliżmu huwa t-twemmin li l-ħajja tal-bniedem hija oġġettivament bla valur u bla sens. 
Kif jispjega The Guardian, anti-natalisti jsostnu li r-riproduzzjoni umana tikkawża ħsara mhux 
ġustifikata lis-soċjetà umana (li m'għandhiex teżisti għall-ewwel, b'dan il-mod ta 'ħsieb) u lill-
pjaneta. Barra minn hekk, il-ġenituri huma ħatja ta’ reat morali billi jimponu l-eżistenza fuq it-
tfal li ma tawx il-kunsens tagħhom għall-eżistenza tagħhom. … 

l-anti-natalisti ħafna drabi jsostnu li t-twemmin tagħhom fin-nuqqas ta’ valur tal-ħajja umana 
huwa motivat mill-kompassjoni għall-ħajja umana... 

l-anti-natalisti jixtiequ jipproteġu lill-umanità mill-ħsara billi jiżguraw it-tneħħija tagħha... (Walsh 
M. Growing 'Anti-Natalist' Movement Calls For The Extinction Of Humanity... Daily Wire, 15 ta' 
Novembru, 2019) 

Bażikament, l-anti-natalisti jemmnu li l-bnedmin jikkawżaw aktar ħsara milli ġid, il-ħajja hija iebsa, u 
għalhekk in-nies m'għandhomx iġibu aktar bnedmin fid-dinja peress li jagħmlu hekk se jżidu t-tbatija u l-
uġigħ totali. 

Iżda, huma fi żball dwar il-valur tal-bniedem. 

Il-bnedmin għandhom valur. U filwaqt li hemm tbatijiet, il-bnedmin saru biex jikkontribwixxu u jgħinu. 
Hemm tifsira għall-ħajja. 

Issa, ejja naraw x'jgħid l-Induiżmu dwar l-iskop tal-umanità. 

Allegatament hemm ftit aktar minn biljun Ħindu. Hawnhekk hawn informazzjoni dwar it-twemmin ta’ dik 
il-fidi: 

Skont l-Induiżmu, it-tifsira (l-iskop) tal-ħajja hija ta 'erba' darbiet: biex tikseb Dharma, Artha , 
Kama u Moksha. L-ewwel, dharma, tfisser li taġixxi b’mod virtuż u ġust. ... It-tieni tifsira tal-ħajja 
skond l-Induiżmu hija Artha , li tirreferi għall-insegwiment tal-ġid u l-prosperità fil-ħajja tiegħu. ... 
It-tielet skop tal-ħajja ta 'Hindu huwa li tfittex Kama. F'termini sempliċi, Kama jista 'jiġi definit 
bħala li jikseb tgawdija mill-ħajja. Ir-raba 'u l-aħħar tifsira tal-ħajja skond l-Induiżmu hija Moksha, 
il-kjarifika. Bil-bosta l-aktar tifsira diffiċli tal-ħajja biex tinkiseb, Moksha jista 'jieħu individwu 
ħajja waħda biss biex iwettaq (rari) jew jista' jieħu diversi. Madankollu, hija meqjusa bħala l-
aktar tifsira importanti tal-ħajja u toffri tali premjijiet bħall- ħelsien mir-reinkarnazzjoni, l-awto-
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realizzazzjoni, l-illuminazzjoni, jew l-għaqda ma 'Alla. ( Sivakumar A. The Meaning of Life Skond l-
Induiżmu, 12 ta’ Ottubru, 2014) 

Għalhekk, essenzjalment l-Induiżmu jgħallem biex jistinka biex jgħix sewwa, ifittex il-prosperità, igawdi l-
ħajja, u jikseb id-dawl, li skont hindu li smajt jitkellem, jinkludi wkoll id-deifikazzjoni. Filwaqt li dak it-
twemmin hindu jistaʼ jkun konsistenti mal-Bibbja, ma jispjegawx għala għandu jkun hemm il-ħajja fl-
ewwel lok. 

Allegatament hemm ftit aktar minn nofs biljun Buddisti. Il-Buddiżmu għandu opinjoni differenti mill-
Induiżmu: 

Il-Buddiżmu jiċħad li hemm xi sinifikat permanenti u assolut tal-ħajja, u ddeskriva l-ħajja bħala 
mhux sodisfaċenti (s. dukkha) u nulla (s. sunyata). Madankollu, Buddha rrikonoxxa li hemm 
sinifikat relattiv tal-ħajja, u huwa permezz ta 'din in-natura relattiva u kkundizzjonata tal-ħajja li 
nistgħu niksbu u nirrealizzaw il-verità universali. Skont id-diskorsi tal-Buddha, ħajjitna, u d-dinja, 
m’huma xejn ħlief fenomeni li jitilgħu u jinżlu. Huwa proċess ta 'formazzjoni u deġenerazzjoni. 
(X'inhu s-Sinifikat tal-Ħajja? Buddhanet.net, irkuprat 03/21/19) 

Filwaqt li l-Induiżmu għandu ħafna allat, il-Buddiżmu m'għandux wieħed. U, jekk m'hemmx Alla, allura l-
Buddisti (bħal atei oħra) għandhom raġun li l-ħajja m'għandhiex sinifikat assolut. 

Imma jekk ikun hemm Spirit Divin Being, u iva huwa loġiku li tikkonkludi li hemm (li jkollok informazzjoni 
li turi hekk, ara wkoll il-ktejjeb tagħna b'xejn, online fuq ccog.org, Is God's Existence Logical? ), allura 
jagħmel aktar sens li Ħallieq divin kellu skop reali u sinifikanti. 

Issa, kemm il-Buddiżmu kif ukoll l-Induiżmu jgħallmu idea msejħa Karma. Hawn xi informazzjoni minn 
sors Buddist: 

Il-karma hija l-liġi tal-kawżalità morali. It-teorija tal-Karma hija duttrina fundamentali fil-
Buddiżmu. … F’din id-dinja ma jiġri xejn lil persuna li għal xi raġuni jew oħra ma jistħoqqilhomx. 
… It-terminu Pali Karma litteralment ifisser azzjoni jew tagħmel. Kwalunkwe tip ta 'azzjoni 
intenzjonata kemm jekk mentali, verbali, jew fiżika, hija meqjusa bħala Karma. Ikopri dak kollu li 
huwa inkluż fil-frażi "ħsieb, kelma u għemil". Ġeneralment, kull azzjoni tajba u ħażina 
tikkostitwixxi Karma. Fis-sens aħħari tagħha Karma tfisser kull volontà morali u immorali. ( 
Sayadaw M. The Theory of Karma. Buddhanet.net, irkuprat 07/22/19) 

Filwaqt li l-Bibbja ma tużax it-terminu “Karma” tgħallem li wieħed se jaħsad dak li jiżra’ (Galatin 6:7-8). 
Imma b’differenza mill-Buddiżmu, il-Bibbja tgħallem li Alla jidderieġi l-affarijiet ( Proverbji 16:9) u 
għalhekk fl-aħħar mill-aħħar se taħdem tajjeb għal dawk li jaċċettaw ir-rieda Tiegħu (ara Rumani 8:28). U 
mhux se jkun hemm tmiem għaż-żieda tal-paċi (Isaija 9:7). 

Issa, madankollu, għandu jiġi rrilevat li l-Induiżmu u l-Buddiżmu jridu li d-dinja tkun post aħjar. Imma ma 
jifhmux kif il-Bibbja tgħallem dan se jiġri. 

B'differenza mill-Buddisti, il-Musulmani jemmnu f'Ħallieq divin li għandu skop għall-bnedmin. 
Allegatament hemm 1.8 biljun Musulmani. Hawn ħarsa Iżlamika waħda relatata ma’ għaliex Alla għamel 
in-nies: 



32 
 

Il-ġisem tagħna, l-ispirtu tagħna, il-predispożizzjoni tagħna biex nqimu lil Alla, u d-dawl tagħna 
huma rigali mibgħuta direttament minn Alla biex iservu bħala mezzi kritiċi biex niksbu l-
perfezzjoni umana tagħna. Dik il- perfezzjoni tinsab fil- kultivazzjoni taʼ dawk l- aspetti taʼ l- 
ispirtu li jittraxxendu l- kwalitajiet animanti tiegħu, li jaġġornaw id- dispożizzjoni tagħna għall- 
qima, u nirfinaw id- dawl tagħna. Meta jiġri dan, il-bniedem huwa ħlejqa sabiħa, u bħala tali, 
oġġett xieraq tal-imħabba divina, għax kif semma l-Profeta tagħna , "Tassew, Alla huwa sabiħ u 
jħobb is-sbuħija." (Shakir A. The Human in the Qur'an. Ġurnal tal- Kulleġġ Zaytuna , 5 ta' Ġunju 
2018) 

Issa filwaqt li Ġesù ġibed l-attenzjoni wkoll li l-perfezzjoni għandha tkun l-għan (Mattew 5:48), dan ta’ 
hawn fuq ma jispjegax tassew għaliex Alla għamel il-bnedmin. Madankollu, is-sors Iżlamiku li ġej jagħti 
raġuni: 

Alla ħalaq lill-bniedem biex jaqdiH, jiġifieri li l-bnedmin għandhom jemmnu f’Alla Wieħed u 
jagħmlu l-ġid. Dan huwa l-oġġett tal-ħajja umana. Alla jgħid, “Jien ma ħlaqtx bnedmin ħlief biex 
jaqduni.” (The Winds That Scatter, 51:56) (X'inhu l-iskop tal-ħajja tal-bniedem fl-Islam? Muslim 
Converts Association ta' Singapor, aċċessat 03/21/19) 

Filwaqt li l-bnedmin għandhom jagħmlu l-ġid , ħafna mill-bqija ta 'hawn fuq huwa simili għal ċerti 
fehmiet Protestanti dwar għaliex Alla għamel il-bnedmin, li se nħarsu lejhom li jmiss. 

Xi Fehmiet Protestanti 

Hemm fehmiet differenti dwar għaliex Alla ħalaq il-bnedmin fi ħdan ir-reliġjonijiet diġà msemmija. 

U l-istess jgħodd fost il-Protestanti. 

Allegatament hemm ftit aktar minn 800 miljun Protestant, u huma maqsuma b’ħafna 
denominazzjonijiet, ministeri, u setet (nota: il -Knisja Kontinwa ta’ Alla MHIX Protestant—dettalji għaliex 
jinsabu fil-kotba tagħna onlajn b’xejn: The Continuing History of the Knisja ta’ Alla u Tama tas-
Salvazzjoni: Kif il-Knisja Kontinwa ta’ Alla Tvarja mill-Protestantiżmu ). 

Madankollu, minkejja l-varjetà taʼ Protestanti, jidher li hemm xi qbil ġenerali dwar għaliex Alla għamel xi 
ħaġa. 

Innota ħarsa waħda Protestanta dwar għala Alla għamel il-bnedmin: 

Alla għala Ħalaq il-Bnedmin? 

Hekk għamel biex jagħti lilu nnifsu glorja. Alla ħalaqna biex ngħixu u ngawdu relazzjonijiet 
bħalma għamel hu. Ġesù qal: “Dan għedtilkom biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u l-ferħ tagħkom 
ikun sħiħ” (Ġwanni 15:11). ... 

Li nġibu glorja lil Alla—jiġifieri li ngħolluh, nerfgħuh, nagħtuh tifħir, nirriflettu fuqu onorevoli—
hu fil-fatt l-iskop tagħna fil-ħajja. (Bell S. Josh McDowell Ministry. mibgħut fil-11 ta’ April, 2016) 
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Aħna fis-CCOG ma naqblux. Alla ma ħalaqnax għax Hu xi entità spiritwali mmexxija mill-ego li kellha 
bżonn nies biex jagħtuh glorja. Lanqas li tagħti glorja lil Alla mhu l-iskop tal-ħajja umana. Imma hu minnu 
li Alla ried ikabbar il- ferħ. 

rispons Protestanti ieħor, kemmxejn simili : 

Alla għala ħoloq fl-ewwel lok? Kien niddejjaq? Kien hu waħdu? Alla għala għadda mill-inkwiet 
li jagħmel il-bnedmin? 

Il-Bibbja tgħidilna li l-iskop aħħari t’Alla għall-univers hu li jiżvela l-glorja Tiegħu. Il-Bibbja 
tgħidilna li l-iskop aħħari t’Alla għall-umanità huwa li jiżvela l-imħabba Tiegħu. (Was God Bored? 
All About God Ministries, aċċessata 03/21/19) 

Ukoll, dan huwa kemmxejn eqreb peress li l-imħabba hija parti minnha, iżda għal darb'oħra l-
implikazzjoni hija li Alla għamel kollox minħabba l-ħtieġa Tiegħu li jkollu l-ego tiegħu stroked. Alla mhux 
vain u m’għandux bżonn dak. 

Hawn huma fehmiet minn żewġ Protestanti oħra: 

Alla għala Ħalaq id-Dinja? 

It-tweġiba fil-qosor li tinstema’ fil-Bibbja kollha bħas-ragħad irrumblar hija: Alla ħalaq id-dinja 
għall-glorja tiegħu . (Piper J. 22 ta’ Settembru 2012. 
https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world aċċessat 01/16/19) 

Alla għala Ħalaq? 

Alla ma ħoloqx minħabba xi limitazzjoni fi ħdanu. Minflok, Hu ħalaq kollox mix-xejn sabiex ipoġġi 
l-glorja Tiegħu għall-wiri għall-pjaċir tal-ħlejjaq maħluqa Tiegħu u biex ikunu jistgħu jiddikjaraw 
il-kobor Tiegħu. (Ministeri Lawson J. Ligonier, 3 ta’ Lulju, 2017) 

Tnejn oħra jsostnu li Alla għamel l-affarijiet għall-glorja personali Tiegħu. 

Allura, dawk is-sorsi Protestanti (inkluż Battista) jidhru li jaqblu. Imma aħna fis-CCOG ma nemmnux li 
verament jifhmu l-misteru tal-pjan ta’ Alla. 

Fehmiet mill-Knisja Kattolika Rumana u mix-Xhieda ta’ Jehovah 

Xi ngħidu dwar Kattoliċi Rumani? 

Il -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jgħallem: 

293 L-Iskrittura u t-Tradizzjoni ma jieqfu qatt jgħallmu u jiċċelebraw din il-verità fundamentali: 
“Id-dinja saret għall-glorja ta’ Alla.” 134 San Bonaventura jispjega li Alla ħalaq kollox “mhux biex 
ikabbar il-glorja tiegħu, imma biex juriha u jikkomunikaha”, 135 għax Alla m’għandux raġuni oħra 
biex joħloq ħlief l-imħabba u t-tjubija tiegħu: “Il-ħlejjaq seħħew meta l-ħlejjaq. ċavetta tal-
imħabba fetħet idu.” 136 Il-Konċilju Vatikan Ewwel jispjega: 
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Dan, Alla veru, tat-tjubija tiegħu stess u tal-“qawwa li tista’ kollox”, mhux biex iżid il-beatitudni 
tiegħu stess, u lanqas biex kiseb il-perfezzjoni tiegħu, imma biex juri din il-perfezzjoni permezz 
tal-benefiċċji li jagħti lill-ħlejjaq, b’libertà assoluta tal-pariri. “u mill- bidu taż-żmien, magħmul 
mix-xejn iż-żewġ ordnijiet ta’ ħlejjaq, spiritwali u korporali. . . ” 137 

294 Il-glorja ta’ Alla tikkonsisti fit-twettiq ta’ din il-manifestazzjoni u l-komunikazzjoni tat-tjubija 
tiegħu, li għaliha nħolqot id-dinja. Alla għamilna “biex inkunu wliedu permezz ta’ Ġesù Kristu, 
skont l-iskop tar-rieda tiegħu, għat-tifħir tal-grazzja glorjuża tiegħu ”, 138 għax “il-glorja ta’ Alla hi 
bniedem ħaj għal kollox; barra minn hekk il-ħajja tal-bniedem hija l-viżjoni ta’ Alla: jekk ir-
rivelazzjoni ta’ Alla permezz tal-ħolqien diġà kisbet il-ħajja għall-ħlejjaq kollha li jgħammru fuq l-
art, kemm aktar il-manifestazzjoni tal-Kelma tal-Missier tikseb il-ħajja għal dawk li jaraw lil Alla.” 
139 L-għan aħħari tal-ħolqien huwa li Alla “li huwa l-ħallieq ta’ kollox jista’ fl-aħħar isir “kollox 
f’kollox”, u b’hekk jassigura fl-istess ħin il-glorja tiegħu u l-beatitudni tagħna. 

Issa, minħabba li tissemma l-imħabba, dan ta 'hawn fuq huwa eqreb minn xi sorsi oħra, għalkemm 
mhuwiex komplut biżżejjed peress li jħalli barra raġuni importanti. 

Il-mibki Kardinal John Henry Newman resaq eqreb meta kiteb dan li ġej: 

Jien maħluq biex nagħmel xi ħaġa jew biex inkun xi ħaġa li ħaddieħor mhu maħluq għaliha. 
Għandi post fil-pariri ta’ Alla, fid-dinja ta’ Alla, li ħaddieħor m’għandu... Jekk, tassew, jonqos, Hu 
jista’ jqajjem ieħor, kif seta’ jagħmel il-ġebel ulied Abraham. Madankollu għandi sehem f’din ix-
xogħol kbir… Hu ma ħalaqni għalxejn. (Newman JH. Meditations and Devotions of the Late 
Cardinal Newman. Longmans, Green, 1903, p. 301) 

Dan t'hawn fuq huwa bażikament korrett, għalkemm għadu mhux komplut. Xi Protestanti jirrealizzaw 
ukoll li Alla se jkollu xogħol għall-qaddisin Tiegħu matul l-eternità, iżda għandhom tendenza li jkunu vagi 
dwar liema xogħol jew għaliex. 

Issa, hawn x’jgħallmu x-Xhieda taʼ Ġeħova fil- Lezzjoni 2.3 tat-tagħlim online tal-Bibbja bit-titlu Għaliex 
Alla Ħoloq il-Bnedmin ? : 

Ġeħova ħalaq lill-bnedmin biex igawdu l- ħajja fuq l-art għal dejjem u jkunu jafuh bħala 
Missierhom li jħobbhom. (https://www.jw.org/mt/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-
teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 aċċessat 01/16/ 19) 

... għaliex l-art teżisti? ... Inħoloq biex tkun dar sabiħa għall-bnedmin 
(https://www.jw.org/mt/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god- create-man-purpose/#85 aċċessata 01/16/19). 

1. Alla ħalaq l-art biex tkun dar permanenti għall-bnedmin 
2. Alla ħalaq lill-bnedmin biex jgħixu għal dejjem taħt id-direzzjoni mħabba tiegħu. Hu se 
jwettaq dak l-iskop (https://www.jw.org/mt/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-
teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 
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Filwaqt li huwa minnu li Alla ħalaq l-art biex tkun dar għall-bnedmin, u li Alla se jagħti lil dawk li jindmu 
sew u jaċċettaw lil Ġesù l-ħajja eterna, dan verament ma jispjegax GĦALIEX Alla ħalaq lill-bnedmin fl-
ewwel post. 

Il- Viżjoni Beatifika 

Xi wħud iħossu li l-eternità se tingħadda primarjament iħarsu lejn wiċċ Alla. Din hija magħrufa bħala l- 
'Viżjoni Beatifika.' 

Filwaqt li l-Bibbja tgħallem li nistgħu naraw wiċċ Alla għal dejjem (Salm 41:12), il-Viżjoni Beatifika hija 
mgħallma minn xi wħud bħala l-premju u l-iskop Kristjan tal-ħolqien. 

Hawn kif tiddeskriviha l -Enċiklopedija tad-Dinja l-Ġdida: 

Il- Viżjoni Beatifika hija terminu fit-teoloġija Kattolika li jiddeskrivi l-perċezzjoni diretta ta 'Alla li 
jgawdu dawk li huma fis-Sema, li jagħti hena suprema jew barka. F’din il-fehma, il-fehim tal-
bnedmin dwar Alla waqt li jkun ħaj huwa neċessarjament indirett (medjat), filwaqt li l-Viżjoni 
Beatifika hija diretta (immedjata). ... 

Thomas Aquinas spjega l-Viżjoni Beatifika bħala l-għan aħħari tal-eżistenza tal-bniedem wara l-
mewt fiżika. Il-formulazzjoni ta’ Aquinas li jara lil Alla fis-Sema hija parallela mad-deskrizzjoni ta’ 
Platun li jara t-Tajjeb fid-dinja tal-Forom, li mhux possibbli waqt li jkun għadu fil-ġisem fiżiku. ... 

Il-filosofija ta’ Platun tagħti ħjiel għall-kunċett tal-Viżjoni Beatifika fl-Allegorija tal-għar, li tidher 
fil-Ktieb 7 tar-Repubblika (514a-520a), titkellem permezz tal-karattru ta’ Sokrate: 

L-opinjoni tiegħi hi li fid-dinja tal-għarfien l-idea tat-tajjeb (it-Tajjeb) tidher l-aħħar nett, 
u tidher biss bi sforz; u, meta jidher, jiġi dedott ukoll bħala l-awtur universali ta’ kull 
ħaġa sabiħa u tajba, ġenitur tad-dawl u tal-mulej tad-dawl f’din id-dinja viżibbli, u s-sors 
immedjat tar-raġuni u l-verità fl-intellettwali (517b ,c ) . 

Għal Platun, it-Tajjeb jidher li jikkorrispondi ma’ Alla fit-teoloġija Nisranija. ... 

San Ċiprijan ta’ Kartaġni (it-tielet seklu) kiteb dwar il-salvati li raw lil Alla fis-Saltna tas-
Smewwiet: 

Kemm se tkun kbira l-glorja u l-hena tiegħek, li titħalla tara lil Alla, li tkun onorat li 
taqsam il-ferħ tas-salvazzjoni u d-dawl ta’ dejjem ma’ Kristu Sidek u Alla... biex tgawdi l-
ferħ tal-immortalità fis-Saltna tas-Smewwiet mal-ġusti u l-ħbieb ta’ Alla. ... 

Fis-seklu tlettax, il-filosfu-teologu Thomas Aquinas, wara l-għalliem tiegħu Albertus Magnus, 
iddeskriva l-għan aħħari ta’ ħajja umana bħala li jikkonsisti fil-Viżjoni Beatifika intellettwali tal-
essenza ta’ Alla wara l-mewt. Skont Aquinas, il-Viżjoni Beatifika tisboq kemm il-fidi kif ukoll ir-
raġuni. ... 

Il-ħsieb Hindu u Buddista ilhom jitkellmu dwar l-esperjenza tas-samadhi, li fiha r-ruħ issib 
għaqda mad-divin waqt li tkun għadha fil-ġisem. It-tradizzjoni mistika fl-Iżlam titkellem 
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litteralment li jara b’għajnejn Alla: “Meta nħobbu, jien inkun is-smigħ tiegħu li bih jisma’; u l-
vista tiegħu li biha jara; idu li biha jolqot; u sieq li biha jimxi” (Hadith ta’ An-Nawawi 38). 

George Fox u l-Kwakers tal-bidu l-oħra jemmnu li l-esperjenza diretta ta 'Alla kienet disponibbli 
għan-nies kollha, mingħajr medjazzjoni. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 2013. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision aċċessat 04/16/19) 

Nota: Il-Bibbja hija ċara li Alla se jinżel fuq l-art (Apokalissi 21:1-3), għalhekk l-iskrittura tiċħad il-fehma ta 

'viżjoni beatifika fis-sema. 

L-editur tal- Lutheran Journal of Ethics kiteb: 

Imma l-għan aħħari tal-iskop ta’ Alla għall-ħlejqa umana jiddi permezz ta’ fehim eskatoloġiku tal-

qdusija, fejn aħna mwiegħda l-viżjoni beatifika tal-qdusija u l-komunjoni sħiħa ma’ Alla fl-

eternità. (Santos C. Introduzzjoni tal-Editur: Luterani u Qaddis. © Settembru/Ottubru 2017. 

Ġurnal tal-Etika Luterana, Volum 17, Ħarġa 5) 

Ħafna Protestanti li jemmnu fil-Viżjoni Beatifika jxaqilbu lejn il-fehma li din il-viżjoni hija dehra spiritwali, 
mhux fiżika (eż. Ortlund G. Why We Misunderstand the Beatific Vision. First Baptist Church of Ojai, 26 ta’ 
Settembru, 2018). 

Dawk li jaċċettaw verżjonijiet tal-Viżjoni Beatifika bħala l-għan aħħari għandhom it-tendenza li jaħsbu li 
meta jaraw lil Alla jimlewhom bil-ferħ Tiegħu jew tagħhom stess. 

Hawnhekk hawn ħarsa opposta ta’ dik il-viżjoni minn kittieb ta’ darba tal-Knisja ta’ Alla: 

Jekk l-eternità trid inqattgħu nħarsu bil-ferħ lejn wiċċ Alla, jew li kull xewqa tagħna titwettaq 
immedjatament - kif jgħallmu ħafna reliġjonijiet - wara ftit xhur (jew wara ftit ottiljuni ta' snin, 
ma tantx jimpurtax), il-ħajja tiddejjaq . U ladarba l-ħajja tiddejjaq, tkun sickeningly u fiendishly 
terrifying. Għax ma jibqa’ xejn ħlief eternità ta’ dwejjaq li ġejja – bil-mewt mod ta’ ħarba mill-
isbaħ iżda impossibbli (ara Luqa 20:35-38). Din tkun tabilħaqq it-tortura aħħarija. 

Imma Missierna Etern għandu idea aħjar. Huwa fassal pjan li fih l-eternità mhux se tikber 
progressivament aktar boring. Iżda, daqskemm jidher inkredibbli, l-eternità se tikber 
progressivament aktar eċċitanti, aktar tpetpet, u aktar pjaċevoli hekk kif kull eon isegwi eon. 
(Kuhn RL. Il-Familja Alla - It-Tielet Parti: Biex Ngħixu fl-Eternità. Aħbar it-Tajba, Lulju 1974) 

Iva, Alla għamel dak li għamel biex l-eternità tkun aħjar. Innota xi ħaġa minn kittieb mejjet tal-Knisja ta’ 
Alla: 

Alla li għaqqad din id-dinja għamel dan bi pjan f’moħħu. Dak il-pjan ma kienx in-Nirvana bla 
tama ta’ reliġjon waħda ewlenija tad-dinja li twiegħed li int se ssir parti minn sensih tax-xejn 
kollu kbir mingħajr inkwiet għal dejjem - għax m’għandekx sensi individwali għal dejjem. 
Mhuwiex il-ferħ ta 'slumbering f'hammock slung bejn żewġ pali tad-data f'oasi, li jiġu mitmugħa 
minn xebba voluptuous għal dejjem, il-wegħda li s-segwaċi ta 'Allah huma assigurati. Mhux timxi 
fit-toroq tad-deheb bi papoċċi tad-deheb, strumming fuq arpa bl-unika inkwiet tiegħek tkun kif 
iżżomm il-halo tiegħek dritta, kif jidher li hija l-wegħda tal-maġġoranza tal-gruppi Protestanti. 
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Żgur li mhix il-wegħda li fl-aħħar inkunu nistgħu nħarsu lejn wiċċ Alla u napprezzaw il-viżjoni 
beatifika (hiex tkun xi tkun), bħalma hi l-wegħda lil dawk li jsegwu l-fidi Kattolika: Dak li 
jipproponi Alla li ħalaq kollox hu li. daħħalkom fil-familja tiegħu stess. Li tkun Alla kif Alla hu Alla! 
Mhux biss biex inkunu Alla fis-sens ewfemistiku li aħna lkoll aħwa b’Alla bħala l-Missier il-figura 
tagħna, imma biex naqsmu n-natura divina Tiegħu kompletament. … 

Il-pjan reali ta’ Alla huwa prattiku. Hu jgħid dwar is-Saltna tal-familja Tiegħu li qatt mhu se jkun 
hemm tmiem għall-espansjoni tagħha. Il-pjan tiegħu hu li jkompli jżid ulied bniet li jħarsu, 
iħossu, jaġixxu bħalu u li huma komposti mill-istess ħajja spirtu eterna li tirriġenera lilhom 
infushom bħal Hu, għal dejjem! Huwa għalhekk li l-mira li Alla poġġa quddiemu hi tama li lanqas 
Hu qatt se jwettaq. Bla tarf, eterna, li dejjem toħloq familja li dejjem tespandi biex tgawdi u 
tmexxi l-ħolqien kbir li Hu diġà għamel — u biex ikollna lili u int naqsmu fi kreazzjonijiet futuri 
bla tmiem. Pjan impenjattiv, prattiku, interessanti, ta’ sfida, kontinwu li jagħti raġuni eterna biex 
tgħix. 

M'hemm l-ebda dwejjaq f'dak il-pjan. Qatt żmien meta l-interess tiegħek jispiċċa. L-ebda folderol 
mitiku, li jħoss reliġjużi dwar xi art spiritwali li qatt ma qatt ma tagħmel xejn għal dejjem - iżda 
xogħol etern ta 'ħolqien, gvern! soluzzjoni tal-problemi b'benefiċċju viżibbli. ... Huwa għandu s-
setgħa li jqajjik ... (Hill DJ. What the World Needs Now Is... HOPE. Verità sempliċi, Frar 1979) 

Innota xi ħaġa minn mexxej tal-Knisja t’Alla tard: 

“Jekk raġel imut, jerġa’ jgħix?” ( Ġob 14:14 ). Dan għandu jkun żmien ta’ TAMA, għax anke jekk 
DIN ID-DINJA tmut — u hekk se — se jsegwi QAWWA ta’ dinja ġdida u aħjar — dinja fil-PAĊI — 
dinja ta’ kuntentizza, hena, abbundanza, FERĦ! Alla jgħinna nifhmu! Mhux sempliċiment 
eżistenza kontinwa - iżda l-ħajja sħiħa, kuntenta, interessanti, ABUNDANTI! Iva - u dak għall-
ETERNITÀ KOLLHA! (Armstrong HW. X’inhu l-Għan tal-Irxoxt? Aħbar Tajba, Marzu 1982) 

Minħabba li ħafna ma jifhmux bis- sħiħ l- Iskrittura, huma ppromwovu fehmiet, bħal kif jgħallmu l- 
viżjoni beatifika, li mhumiex konsistenti għal kollox mal- pjan t’Alla. 

Aħna nħarsu lejn Alla, minnu nnifsu, ma nagħmlux l-eternità aħjar. Għalkemm hu jberikna għal dejjem 
żgur li se jagħmel hekk (ara Salm 72:17-19). 

Kollha Ħwejjeġ Maħluqa għal Ġesù 

It-Testment il-Ġdid jgħallem dan relatat ma’ Ġesù u l-ħolqien: 

15 Hu x-xbieha ta’ Alla inviżibbli, l-ewwel imwieled fuq il-ħolqien kollu. 16 Għax bih inħoloq kollox 
fis-sema u fuq l-art, viżibbli u inviżibbli, sew jekk tronijiet jew dominazzjonijiet jew 
prinċipalitajiet jew setgħat. Kollox inħoloq permezz tiegħu u għalih. Kolossin 1:15-16) 

2 … Ibnu, li Hu ħatar werriet ta’ kollox, li permezz tiegħu wkoll għamel id-dinjiet; 3 li hu d-dija tal-
glorja Tiegħu u x-xbieha espressa tal-persuna Tiegħu, u jsostni kollox bil-kelma tal-qawwa 
Tiegħu, (Lhud 1:2-3) 

Issa, konna sempliċiment maħluqa biex inħarsu lejn Ġesù għall-eternità? 
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Nru. 

Innota għaliex Ġesù qal li ġie: 

10 … Jien ġejt biex ikollhom il-ħajja, u biex ikollhom aktar abbundanza. (Ġwanni 10:10) 

Billi jkollna “ħajja” u jkollna “aktar abbundanti,” Ġesù qed jgħallem li Hu ġie sabiex ikollna eternità aħjar 
u li nistgħu ngħinu biex nagħmlu l-eternità aħjar. 

Alla ma ħalaqx bnedmin għall-iskop li l-bnedmin iħarsu lejh għall-eternità kollha. 
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4.  Alla Għala Jippermetti t-Tbatija? 

Jekk Ġesù ġie biex ikollna l-ħajja “aktar abbundanti” (Ġwanni 10:10), jippermetti Alla t-tbatija? 

Iva. 

Hemm xi skop għaliha? 

Iva. 

31 Għax il-Mulej mhux se jkeċċi għal dejjem. 32 Għalkemm jikkaġuna niket, Iżda Hu se juri 
mogħdrija Skond il-kotra tal-ħniena Tiegħu. 33 Għax Hu ma jnikketx minn jeddhom, Lanqas 
inikket lil ulied il-bnedmin. (Lamentazzjonijiet 3:31-33) 

Innota li Alla minn jeddu ma jnikketna u lanqas inikketna. Hu jridna nagħmlu t-tajjeb (ara 3 Ġwanni 2). 

Jiġri affarijiet li jidhru ħżiena lil nies deċenti. 

Ġesù qatt ma dineb (Lhud 4:15), imma sofra għalina (1 Pietru 2:21). U “għalkemm kien Iben, hu tgħallem 
l-ubbidjenza mill-affarijiet li sofra” (Lhud 5:8). 

Alla għala jħalli lill-bnedmin ibatu? 

Hemm ftit raġunijiet. Wieħed huwa bħala kastig għal/riżultat ta’ dnubietna biex iħeġġiġna biex ma 
nidinbux u nerġgħu lura lejn Alla (Lamentazzjonijiet 3:39-40; Levitiku 26:18). U, għandna nifhmu li l-
Bibbja tgħallem li Alla jikkastigana inqas milli jixirqilhom il-ħażen tagħna (ara Esdra 9:13; Ġob 11:6). Issa, 
anke nies li jemmnu tal-inqas dawk il-partijiet tal-Bibbja, jirrealizzaw dan. 

Iżda hemm raġuni oħra, aktar ikkumplikata. 

L-Appostlu Pawlu jgħidilna li “l-ħolqien kien suġġett għall-għajxien, mhux minn jeddu, imma minħabba 
Dak li ssottomettuh bit-tama” (Rumani 8:20). Huwa kiteb ukoll: 

16 Għalhekk ma nitilfux qalbna. Anke jekk il-bniedem ta’ barra tagħna qed jitħassar, madankollu 
l-bniedem ta’ ġewwa qed jiġġedded jum b’jum. 17 Għax it-tbatija ħafifa tagħna, li hi biss għal 
mument, qed taħdem għalina piż ta’ glorja ferm aktar ikbar u ta’ dejjem, 18 filwaqt li ma nħarsux 
lejn dak li jidher, imma lejn dak li ma jidhirx. Għax l-affarijiet li jidhru huma temporanji, imma l-
affarijiet li ma jidhrux huma eterni. (2 Korintin 4:16-18) 

In-nies qegħdin fil-proċess li jiġu rfinati—li jinkludi niket u tbatija—imma hemm tama. Dawk li ma 
jissejħux f’dan iż-żmien huma rfinuti mod wieħed (Isaija 48:10; Ġeremija 9:7), filwaqt li dawk li jissejħu 
għandhom jiġu rfinuti u ppurifikati aktar bħall-fidda u/jew deheb (Żak 13:9; Salm 66:10; Danjel). 11:35, 
12:10; 1 Pietru 1:7; ara Apokalissi 3:18). Għalhekk hemm provi “nar” f’din l-età (1 Pietru 1:7; 4:12). 

Hemm tama għal dak li se jkun aħjar: 
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9 Imma, għeżież, aħna fiduċjużi f’affarijiet aħjar dwarkom, iva, affarijiet li jakkumpanjaw is-
salvazzjoni, għalkemm nitkellmu b’dan il-mod. 10 Għax Alla mhuwiex inġust li jinsa l-ħidma 
tagħkom u l-ħidma ta’ mħabba li wrejtu lejn ismu, billi qdijtu lill-qaddisin, u taqdu. 11 U nixtiequ li 
kull wieħed minnkom juri l-istess diliġenza għall-assigurazzjoni sħiħa tat-tama sal-aħħar, 12 li ma 
ssirux kajman, imma timitaw lil dawk li bil-fidi u l-paċenzja jirtu l-wegħdiet. (Lhud 6:9-12) 

Għalhekk, irridu nkunu paċenzjużi u kunfidenti li l-mogħdijiet t’Alla se jirriżultaw f’“affarijiet aħjar.” 

It-tbatija bil-paċenzja hija sinjal ta’ mħabba: 

4 L-imħabba hija sabar, hi tajba, l-imħabba ma tgħirax, l-imħabba ma tfaħħarx lilha nnifisha, mhix 
minfuħa, 5 ma taġixxix b’mod mhux xieraq, ma tfittix l-affarijiet tagħha, ma tiġix ipprovokata, ma 
twaħħalx il-ħażen, 6 [ma jifraħx bl-inġustizzja, u jifraħ bil-verità; iġorr kollox, 7 jemmen kollox, 
jittama kollox, jissaporti kollox. 8 L-imħabba qatt ma tonqos; (1 Korintin 13:4-8, Verżjoni 
Standard Litterali) 

Il-kelma Griega tradotta bħala imħabba hija translitterata bħala ‘agape’—u din it-tip ta’ mħabba tifraħ 
bil-verità u se ġġorr kollox. Misteru tal-imħabba vera huwa li t-tbatija tista’ tkun involuta fl-iżvilupp tal-
imħabba. L-imħabba vera mhux se tfalli. 

Xi drabi n-nies isofru għax jagħmlu l-ġid: 

17 Għax aħjar, jekk hi r-rieda ta’ Alla, li tbati għax tagħmel it-tajjeb milli għax tagħmel il-ħażen. ( 1 
Pietru 3:17 ) 

Innota li dan ta’ hawn fuq MA JGĦIDX li hi r-rieda ta’ Alla li nġibu tbatija fuqna nfusna biex inkunu 
miżerabbli. It-toroq ta’ Alla huma ogħla mit-toroq tagħna ( Isaija 55:8-9 ) u aspetti tal-imħabba huma 
misteru fil-pjan ta’ Alla (ara Efesin 5:25-32). 

Issa, il-Bibbja hija ċara li hemm benefiċċji li se joħorġu mit-tbatija li tolqotna: 

3 Aħjar niket mid-daħk, Għax b’wiċċ imdejjaq il-qalb tissaħħaħ. 4 Il-qalb tal-għorrief tinsab fid-dar 
tal-biki, Imma l-qalb tal-iblah tinsab fid-dar tal-ferħ. ( Koħèlet 7:3-4 ) 

16 L-Ispirtu nnifsu jagħti xhieda flimkien mal-ispirtu tagħna stess, u jixhed li aħna wlied Alla. 17 Issa 
jekk aħna wlied, aħna wkoll werrieta—tassew, werrieta taʼ Alla u werrieta konġunta maʼ Kristu—
jekk tassew aħna nbatu flimkien miegħu, biex aħna wkoll inkunu glorifikati flimkien miegħu. 
(Rumani 8:16-17, AFV) 

18 Għax jien inqis li t-tbatijiet ta’ dan iż-żmien m’humiex denji li jitqabblu mal-glorja li għandha 
tiġi rivelata fina. (Rumani 8:18) 

12 Għeżież, ma taħsibx li hija stramba dwar il-prova tan-nar li għandha tippruvakom, bħallikieku 
ġratlek xi ħaġa stramba; 13 imma ferħu sal-punt li tieħdu sehem mit-tbatijiet ta’ Kristu, biex meta 
tintwera l-glorja Tiegħu, tkunu ferħanin ukoll b’ferħ kbir. (1 Pietru 4:12-13) 
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11 Ibni, tiddisprezzax il-kastig tal-Mulej, Lanqas tistmerr il-korrezzjoni Tiegħu; 12 Għal min iħobb il-
Mulej Jikkoreġi, Bħal missier l-iben li fih jitgħaxxaq. (Proverbji 3:11-12) 

5 U insejt l-eżortazzjoni li tkellimkom bħala wlied: “Ibni, tiddisprezzax il-kastig tal-Mulej, La taqtax 
qalbek meta tiġi ċanfar minnu; 6 Għax lil min iħobb il-Mulej ikkaġuna, u jgħaġġel lil kull iben li 
jilqa’.” 

7 Jekk tissaportu l-kastig, Alla jittratta miegħek bħal ma’ wlied; għax liema iben hemm li missier 
ma jkaxkarx? 8 Imma jekk intom bla kastig, li kollha saru parteċipanti minnu, allura intom 
illeġittimi u mhux wlied. 9 Iktar minn hekk, kellna missirijiet umani li kkoreġuna, u tajnihom 
rispett. M’għandniex aħna ħafna iktar faċli nkunu sottomessi lejn Missier l-ispirti u ngħixu? 10 

Għax huma tabilħaqq għal ftit jiem ikkastiguna kif deher lilhom l-aħjar, imma Hu għall-profitt 
tagħna, biex inkunu sħabna mill-qdusija Tiegħu. 11 Issa l-ebda kastig ma jidher li hu taʼ ferħ 
għalissa, imma taʼ wġigħ; madankollu, wara tagħti l-frott paċifiku tal-ġustizzja lil dawk li ġew 
imħarrġa minnha. (Lhud 12:5-11) 

It-tbatija hija permessa sabiex in-nies jiġu kkoreġuti, jitħarrġu, jibnu l-karattru, u jkunu aħjar minnha (ara 
wkoll Rumani 5:3-4, 8:17; 2 Tessalonikin 1:3-5; Ġak 1:2-4; 2 Pietru 1:5-8; Apokalissi 21:7-8 ). Il-provi u l-
problemi jgħinu biex nibnu l-fidi, jgħallmu l-umiltà, jgħallmuna lezzjonijiet, u jistgħu jgħinuna nersqu 
eqreb lejn Alla. 

Filwaqt li issa tista’ tidher kbira, Alla jifhem u jagħmilha sabiex in-nies Tiegħu jkunu jistgħu jifilħuh (1 
Korintin 10:13). Ġesù essenzjalment għallem biex jeħodha ġurnata waħda (Mattew 6:34). U dak li ppjana 
fil-futur huwa tant lil hinn minn dak li se jkunu t-tbatijiet fiżiċi f’din il-ħajja ( Rumani 8:18 ). 

Ġesù u l-poplu t’Alla batew: 

1 Għalhekk, peress li aħna wkoll aħna mdawwar b’sħaba tant kbira ta’ xhieda, u nħallu warajhom 
it-toqol kollu tad-dnub li jdawwarna, ejjew niġru bil-paċenzja t-tellieqa li titqiegħed quddiemna, 
2 b’għajnejna mwaħħlin fuq Ġesù, l-awtur u t-tlestija tal-fidi tagħna, li wara li ġie offrut il-ferħ, 
ġarrab is-salib {Gr. stauros – zokk}, disprezza l-mistħija u kien bilqiegħda fuq il-lemin tat-tron ta 
'Alla. 3 Għax ikkunsidraw lil dak li ġarrab kontradizzjoni bħal din tal-midinbin kontrih innifsu biex 
ma tisbux f’erwieħkom u tintebgħu. (Lhud 12:1-3, Bibbja tal-Ġublew) 

It-tbatija tintemm: 

12 … Għalkemm jiena nnikket lilek, ma nnikketx iktar; 13 Għax issa se nneħħilek il-madmad tiegħu, 
U nfaqqalek ir-rabtiet. (Naħum 1:12-13) 

Filwaqt li din ingħatat bħala profezija relatata ma’ Ninwe, skritturi oħra jikkonfermaw li t-tbatija se 
tintemm (Apokalissi 21:4) u l-madmad ta’ Satana se jinkiser ( Isaija 14:12-17; Apokalissi 20:1-3). 

Jeħtieġ li jiġi rrimarkat li t-tbatija mhux dejjem tirriżulta mill-azzjonijiet tagħna. Aħna, bħal Ġesù, nistgħu 
nbatu ħażin: 

19 Għax dan huwa taʼ min ifaħħar, jekk minħabba l- kuxjenza lejn Alla wieħed isofri n-niket, ibati 
b’mod ħażin. 20 Għax xi merit hu jekk, meta tkun imsawwat għad-difetti tiegħek, teħodha bil-
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paċenzja? Imma meta tagħmel il-ġid u tbati, jekk teħodha bil-paċenzja, dan huwa ta’ min ifaħħar 
quddiem Alla. 

21 Għax għal dan ġejtu msejħin, għax Kristu wkoll bata għalina, u ħallielna eżempju, biex timxu 
fuq il-passi tiegħu. 

22 “Min ma għamel ebda dnub, Lanqas ma nstab qerq f’fommu”; 

23 li, meta kien imqarraq, ma qagħadx lura; meta sofra, ma heddidx, imma kkommetti ruħu f’Dak 
li jiġġudika bil-ġustizzja; (1 Pietru 2:19-23) 

Ġesù tana eżempju dwar it-tbatija (1 Pietru 2:21-24). Kif għamlu l-profeti (Ġakbu 5:10-11). 

Irridu nimitaw lil Ġesù (1 Pietru 2:21-24), kif ukoll lill-profeta Pawlu (1 Korintin 13:2) kif imita lil Ġesù (1 
Korintin 11:1). 

Tfal 

Xi ngħidu dwar it-tfal li jbatu? 

Il-Bibbja tgħid dwar it-tfal li jbatu. Mill-inqas bniedem wieħed twieled agħma biex “biex l-għemejjel ta’ 
Alla jiġu rivelati fih” (Ġwanni 9:3). Imma r-raġuni l-oħra hija biex jibnu l-karattru wkoll. 

Alla għandu pjan għalina, anki qabel ma nitwieldu: 

16 Għajnejk raw is-sustanza tiegħi, li għadha mhux iffurmata. U fil-ktieb Tiegħek inkitbu kollha, Il- 
jiem imfassla għalija, Meta kien għadu ma kien hemm ħadd minnhom. ( Salm 139:16 ) 

Xi ngħidu dwar tfal li jmutu, jiġu abortiti, jew maqtula f’età żgħira? 

Filwaqt li dawk huma traġedji umani, Alla għandu pjan għalihom—Hu ma nsihomx (ara Isaija 49:15). 
Huma, bħal oħrajn mhux imsejħa u mhux magħżula f’din iż-żmien, se jkunu parti mit-tieni qawmien 
(Apokalissi 20:5, 11). U, il-Bibbja tgħid li se jerġgħu jgħixu—iżda dak iż-żmien għal 100 sena skont Isaija 
65:20. 

Nimxu Lejn il-Perfezzjoni 

Fit- Testment il- Qadim, Mosè kiteb li “x- xogħol taʼ Alla hu perfett” ( Dewteronomju 32:4 ). Fit-Testment 
il-Ġdid, l-Appostlu Ġakbu kiteb: 

2 Ħuti, għodduha ferħ kollu meta taqaʼ fi provi varji, 3 billi taf li l-prova tal-fidi tagħkom tipproduċi 
l-paċenzja. 4 Imma ħallu l-paċenzja jkollha x-xogħol perfett tagħha, biex tkunu perfetti u 
kompluti, mingħajr ma jonqsu xejn. 5 Jekk xi ħadd minnkom jonqos l-għerf, ħa jitlob lil Alla, li 
jagħti lil kulħadd b’mod liberali u bla tmaqdir, u jingħatalu. (Ġakbu 1:2-5) 



44 
 

It-tbatija tidher li hija parti mill-mixja lejn il-perfezzjoni. Dan MA Jfissirx li għandna nittorturaw lilna 
nfusna intenzjonalment bħal xi wħud, imma li nġarrbu bil- paċenzja l- provi u t- tbatijiet li niltaqgħu 
magħhom. 

U iva, dan huwa aktar faċli li tikteb milli tesperjenza—u Alla jaf dan (ara Lhud 12:11): 

8 Il-Mulej jipperfezzjona dak li jikkonċernani; ( Salm 138:8 ) 

Alla qed jaħdem biex jipperfezzjona INTI! 

Ikkunsidra li l-Bibbja tgħallem li Ġesù tgħallem l-ubbidjenza mit-tbatija: 

8 għalkemm kien Iben, madankollu tgħallem l-ubbidjenza mill-affarijiet li sofra. 9 U wara li ġie 
pperfezzjonat, sar l-awtur tas-salvazzjoni eterna għal dawk kollha li jobduh, (Lhud 5:8-9) 

Is-segwaċi tiegħu għandhom jitgħallmu dan ukoll. 

Ġesù għallem: 

48 Għalhekk tkunu perfetti, bħalma hu perfett Missierkom fis-smewwiet. ( Mattew 5:48 ) 

Ifisser dan li l-Kristjani issa huma perfetti? 

Nru. 

L-Appostlu Ġwanni għallem b’mod ċar li l-Insara veri għadhom jidnu u għandhom bżonn il-maħfra (1 
Ġwanni 1:8-10). 

Allura, dan ifisser li l-Kristjani għandhom jikkonkludu biss peress li dan huwa impossibbli, li huwa tajjeb li 
ma tipprovax? 

Nru. 

Il-Kristjani għandhom jegħlbu bl-għajnuna t’Alla (Rumani 12:21; Filippin 4:13; 1 Ġwanni 4:4) it-testijiet u 
l-provi f’din il-ħajja, li tgħinna tqarreb lejn il-perfezzjoni (Ġakbu 1:2-4). 

L-Appostlu Pawlu, waqt li kien qed isofri minn xi tbatija, irrakkonta xi ħaġa li Ġesù qallu: 

9 U qalli, “Il-grazzja tiegħi hi biżżejjed għalik, għax is-saħħa Tiegħi ssir perfetta fid-dgħufija.” ( 2 
Korintin 12:9 ) 

Aħna qegħdin nipperfezzjonaw issa permezz ta’ dak li ngħaddu minnu. 

Huwa meta l-insara jiġu rxoxtati bħala wlied Alla li jkunu pperfezzjonati bis-sħiħ (ara Efesin 4:13; Lhud 
11:40). 
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5.  Għaliex Alla Għamelek? 

X'inhu l-iskop tiegħek? 

INTI m'intix l-istess bħal ħaddieħor. Il-Bibbja tgħallem li “l-membri kollha m’għandhomx l-istess 
funzjoni… individwalment… Alla poġġiet il-membri, kull wieħed minnhom, fil-ġisem kif ried Hu” (Rumani 
12:4-5, 1 Korintin 12:18) . 

Allura, int differenti. Id-destin tiegħek huwa uniku u importanti. Ħajtek għandha tifsira. 

X’inhu t-tifsira biblika ta’ ħajtek? 

Min int? 

INTI wieħed li tista’ tagħti l-imħabba b’mod uniku. 

U dik hija xi ħaġa li tkun tista’ tagħmel għal dejjem. 

F’nofs is-seklu li għadda, il-Knisja ta’ Alla (Is-Seba’ Jum) ippubblikat: 

In-Nisrani jgħix mhux għal-lum biss; hu jantiċipa għada aħjar. (Dak li Temmen il-Knisja ta’ Alla. L-
Avukat tal-Bibbja u l-Ħarald tas-Saltna li Ġejja. 3 ta’ Ottubru, 1949, p. 7) 

Imma Kristjan mhux sempliċement jantiċipa għada aħjar. Nisrani veru jibni karattru issa permezz tal-
provi, l-opportunitajiet, u l-provi fil-ħajja (ara Rumani 5:1-4) li se jgħinu lin-Nisrani jkun kapaċi 
jikkontribwixxi personalment għall-“għada aħjar.” 

Fl-aħħar mill-aħħar Alla għandu pjanijiet speċjali għalik personalment. 

Alla għamilkom biex tagħti l-imħabba bil-mod individwali tiegħek (ara 1 Korintin 12:20-13:10). 

Imma kif? 

Essenzjalment, sa issa jgħixu bil-fidi u l-ubbidjenza lejn Alla f'din il-ħajja. 

Billi jkunu ubbidjenti, jagħmlu għażliet bibliċi, ikollhom il-fidi, jipprattikaw l-imħabba, u jissaportu sal-
aħħar, l-Insara mhux biss jibnu l-karattru imma jagħmlu l-eternità aħjar għalihom infushom u għall-
oħrajn. 

F’dak li għandu x’jaqsam mal-fidi, peress li l-eżistenza ta’ Alla hija fatt (ara Rumani 1:20; ara wkoll il-ktieb 
b’xejn, disponibbli fuq ccog.org, Is God’s Existence Logical?), ma teħtieġx fidi biex temmen li hemm Alla. 
Anki d-demonji jemmnu u jirtogħdu (Ġakbu 2:19). Madankollu, jeħtieġ fidi biex wieħed jafda, jemmen, u 
jobdi lil Alla. Dan huwa parti mill-“misteru tal-fidi” (ara 1 Timotju 3:9; aktar dwar il-fidi tista’ ssibu fil-
ktejjeb b’xejn, disponibbli online fuq ccog.org, Faith for Those God has Call and Chosen ). 

Alla jagħti l-Ispirtu s-Santu Tiegħu lil dawk li “ jobduh” (Atti 5:32). Dak, l-Ispirtu ta’ Alla, huwa dak li 
jagħmel lil wieħed Kristjan veru (Rumani 8:9-11). 
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Il-Kristjani, infushom, iktar tard se jiġu mibdula u pperfezzjonati fl-ewwel irxoxt (1 Korintin 15:50-54; 
Apokalissi 20:5-6) sabiex jgħinu biex jagħtu l-imħabba u fil-fatt jagħmlu l-eternità aħjar. Dan il-qawmien 
jikkoinċidi mas-seba’ u l-aħħar tromba (1 Korintin 15:52), li huwa l-ħin li l-parti mill-misteru ta’ Alla tkun 
lesta (Apokalissi 10:7). 

L-Appostlu Pawlu rrefera għall-bidla nnifisha bħala “misteru” (1 Korintin 15:51). 

Dawk li bħalissa mhumiex Kristjani se jkollhom din l-opportunità għall-bidla wara li jiġu rxoxtati aktar 
tard (ara wkoll il-ktieb b’xejn, online fuq ccog.org, OFFERTA Universali tas-Salvazzjoni, Apokatastasi: 
Jista’ Alla jsalva lil dawk mitlufa f’era li ġejja? Mijiet ta’ l-Iskrittura jiżvelaw il-pjan ta’ salvazzjoni ta’ Alla 
). 

Agħmel it-Tajjeb 

Alla hu tajjeb (Mark 10:18; Salm 143:10) u jagħmel is-sewwa (ara Ġenesi 18:25). 

Alla jridna wkoll nagħmlu l-ġid kif dan jogħġob (Salm 34:14; Lhud 13:16). 

19 Int kbir fil-pariri u setgħana fix-xogħol, għax għajnejkom huma miftuħa għat-toroq kollha taʼ 
wlied il-bnedmin, biex jagħtu lil kulħadd skont triqat tiegħu u skont il-frott taʼ għemilu. ( 
Ġeremija 32:19 ) 

9 U ejjew ma niddejjaqx waqt li nagħmlu l-ġid, għax fi żmien xieraq naħsdu jekk ma naqtgħux 
qalbna. 10 Għalhekk, hekk kif għandna l-opportunità, ejjew nagħmlu l-ġid lil kulħadd , 
speċjalment lil dawk li huma mid-dar tal-fidi. (Galatin 6:9-10) 

5 … Alla, 6 li “jagħti lil kull wieħed skont għemilu”: 7 il-ħajja taʼ dejjem lil dawk li bil-paċenzja li 
jagħmlu l-ġid ifittxu l-glorja, l-unur, u l-immortalità; (Rumani 2:5-7) 

Alla jrid il-ġid għalik u jekk tassew tħobbu u “tobduh” (Atti 5:32; Lhud 5:9), hekk se jirriżulta kollox 
(Rumani 8:28). 

Innota dan li ġej: 

24 Xejn mhu aħjar għall-bniedem milli jiekol u jixrob, u li ruħu tgawdi t-tajjeb fix-xogħol tiegħu. 
Dan ukoll, rajt, kien minn id Alla. ( Koħèlet 2:24 ) 

12 Naf li xejn mhu aħjar għalihom milli jifirħu u jagħmlu l-ġid f’ħajjithom, 13 u wkoll li kull bniedem 
għandu jiekol u jixrob u jgawdi l-ġid tax-xogħol kollu tiegħu, huwa d-don ta’ Alla. 14 Naf li kulma 
jagħmel Alla, Ikun għal dejjem. ( Koħèlet 3:12-14 ) 

Dan ta’ hawn fuq huwa minnu, essenzjalment għax li tkun produttiv fix-xogħol huwa maħsub biex l-
affarijiet ikunu aħjar. U l-bnedmin għandhom igawdu li jkunu produttivi. 

Barra minn hekk, il-pjan t’Alla jqis dak li ġara lilek. Innota t-tagħlim tat-Testment il-Qadim relatat ma’ 
dan: 
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11 Il-parir tal-Mulej jibqa’ għal dejjem, Il-pjanijiet ta’ qalbu għall-ġenerazzjonijiet kollha. 12 Hieni l -

ġens li Alla tiegħu hu l- MULEJ , il-poplu li Hu għażel bħala l-wirt tiegħu stess. 13 Il- MULEJ iħares 

mis-sema; Hu jara lil ulied il-bnedmin kollha. 14 Mill-post fejn jgħammar Tiegħu Jħares Fuq l -

abitanti kollha tal-art; 15 Hu jfassal qalbhom individwalment; Huwa jqis ix-xogħlijiet kollha 

tagħhom . (Salm 33:11-15) 

1 Għax jien qist dan kollu f’qalbi, sabiex inkun nista’ nistqarr kollox: li l-ġusti u l-għorrief u l-
għemejjel tagħhom huma f’idejn Alla. ( Koħèlet 9:1a ) 

9 Qalb il-bniedem tippjana triqtu, Imma l- MULEJ imexxi l-passi tiegħu. ( Proverbji 16:9 ) 

24 Il-passi tar-raġel huma tal- MULEJ ; Mela kif jistaʼ bniedem jifhem it-triq tiegħu? (Proverbji 
20:24) 

73 Idejk għamluni u sawruni; ( Salm 119:73 ) 

17 ... “Alla għandu jiġġudika lill-ġusti u lill-ħżiena, Għax hemm żmien hemm għal kull skop u għal 
kull xogħol.” ( Koħèlet 3:17 ) 

Innota, issa, siltiet fit-Testment il-Ġdid: 

11 Imma l-Ispirtu wieħed u l-istess qed jaħdem f’dawn l-affarijiet kollha, jaqsam separatament lil 
kull wieħed kif jixtieq Alla nnifsu. … 27 Issa intom il- ġisem ta’ Kristu, u intom ilkoll membri 
individwali. (1 Korintin 12:11, 27, AFV) 

7 Tqarraqx, Alla ma jiġix mocked; għax kulma jiżra’ bniedem, jaħsad ukoll. 8 Għax min jiżra’ għal 
ġismu, mill-ġisem jaħsad il-korruzzjoni, imma min jiżra’ għall-Ispirtu, mill-Ispirtu jaħsad il-ħajja ta’ 
dejjem. (Galatin 6:7-8) 

10 Għax Alla mhuwiex inġust li jinsa x-xogħol tiegħek u x-xogħol ta’ mħabba li wrejtu lejn ismu... 
(Lhud 6:10) 

Alla għandu pjan għal KOLLHA! Dan jinkludi INTI INDIVIDWALMENT kemm jekk tissejjaħ f'din l-età jew le. 
U Jikkunsidra X-XOGĦLIJIET KOLLHA. 

Dak kollu li għaddejt minnu, dak kollu li ġarrabt, dak kollu li wettaqt, eċċ. qed tipprepara INK biex 
tagħmel l-eternità aħjar (sakemm fl-aħħar mill-aħħar ma tirrifjutax li tappoġġja s-Saltna t'Alla). Dak kollu 
li għaddejt minnu kien qed jippreparak għas-sejħa u x-xogħol li Alla għandu għalik! INTI tkun tista’ tagħti 
b’mod uniku u tgħin biex l-eternità tkun aħjar! 

Il-Bibbja ssemmi li bħalma l-ġisem għandu partijiet bħall-idejn u l-għajnejn u partijiet għax-xamm, is-
smigħ, u affarijiet oħra (1 Korintin 12:12-26), aħna lkoll għandna l-parti unika tagħna fil-pjan etern li Alla 
għandu. Iva, ir-rwol tiegħek jistaʼ jkun pjuttost differenti mill-biljuni l-oħra taʼ bnedmin—taħsibx li Alla 
m’għandux pjan reali għalik. 

Barra minn hekk, int responsabbli għal dak li tagħmel (Rumani 14:12). Alla jiġġudika bbażat fuq dak li 
tagħmel (Koħèlet 12:14; Apokalissi 20:12) kif ukoll dak li tonqos milli tagħmel (Mattew 25:24-30). Iktar 
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ma tagħmel dak li għandek tagħmel, iktar se tagħmel l-eternità aħjar għal ruħek u għall-oħrajn. Iktar ma 
tagħmilx dak li m'għandekx tagħmel, int se tagħmel l-eternità aħjar għalik innifsek u għall-oħrajn. Alla hu 
imħallef ġust (2 Timotju 4:8). 

Il-Bibbja tgħallem li aħna se nkunu ppremjati skond l-għemejjel tagħna (Mattew 16: 2 7; Rumani 2:6; 
Proverbji 24:12; Ġeremija 17:10; Apokalissi 22:12)! U hekk inkunu nistgħu ngħinu aktar nies (ara Luqa 
19:15-19). Il-Bibbja tgħid li wara l-mewt, ix-xogħlijiet tagħna jsegwuna (ara Apokalissi 14:13)—li 
bażikament ifisser li dak li tgħallimna u żviluppajna filwaqt li fiżiku se jsawwar kif se nkunu kapaċi nagħtu 
u naħdmu tul l-eternità. 

Kulma għamel Alla kellu raġuni għalih (Eżekjel 14:23). Inkluż it-tul ta’ ħajjitna, li ġeneralment ikun 
misteru għalina (ara Koħèlet 9:12). 

“Ikollok fidi f’Alla” (Mk 11:22) peress li Hu għandu raġunijiet meraviljużi għal dak kollu li jagħmel—anke 
meta mhux dejjem jidher hekk għalina (ara Lhud 12:11; Rumani 8:28). 

Ħafna iġġudikaw lil Alla bi żball abbażi tal-konklużjonijiet tagħhom stess, iżda l-Bibbja tgħallem ukoll: 

5 Għalhekk ma tiġġudika xejn qabel iż-żmien , sakemm jiġi l-Mulej, li kemm iġib għad-dawl l-
affarijiet moħbija tad-dlam u jikxef il-pariri tal-qlub. Imbagħad it-tifħir ta’ kull wieħed jiġi 
mingħand Alla. ( 1 Korintin 4:5 ) 

Xi affarijiet ġew moħbija. Aħna wkoll ma nafu kollox dwar xi bniedem. 

In-nies kollha mhumiex l-istess. Alla għandu pjan individwali għal kull wieħed minna (1 Korintin 12:4-12). 

Alla qed jaħdem ma’ kulħadd biex kull wieħed minna jkollu s-sehem tagħna fl-eternità! Kif tgħallem l-
iskrittura: 

17 Ix-xogħol tal-ġustizzja se jkun il-paċi, U l-effett tal-ġustizzja, il-kwiet u l-assigurazzjoni għal 
dejjem. (Isaija 32:17) 

11 Inti se turini t-triq tal-ħajja; Fil-preżenza Tiegħek hemm il-milja tal-ferħ; Fuq il-lemin tiegħek 
hemm pjaċiri għal dejjem. ( Salm 16:11 ) 

Paċi u pjaċiri għal dejjem. Eternità aħjar! 

X'inhi xi ħaġa li GĦANDEK TAGĦMEL? 

11 Ejjew, tfal, isimgħuni; Ngħallimkom il-biża’ tal-Mulej. 12 Min hu l-bniedem li jixtieq il-ħajja, U 
jħobb ħafna jiem, biex jara t-tajjeb? 13 Żomm ilsienek mill-ħażen, U xufftejk milli titkellem bil-
qerq. 14 Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb; Fittex il-paċi u segwiha. (Salm 34:11-14) 

3 Afda fil-Mulej, u agħmel il-ġid; Għamma fl-art, u jieklu mill-fedeltà Tiegħu. 4 Tgħaxxaq lilek 
innifsek ukoll fil-Mulej, U jagħtik ix-xewqat ta’ qalbkom. (Salm 37:3-4) 

AGĦMEL TAJJEB! FIDUDA ALLA. 
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Xi jfisser dan kollu? 

Ifisser li Alla ħalaq dak li għamel biex il-ħolqien Tiegħu jkun jista’ jagħmel il-ġid. 

Jew aktar speċifikament, Alla ħalaq dak kollu li għamel biex l-eternità tkun aħjar! 

Mhux hekk kbir? 

3 … Kbar u meraviljużi huma l-għemejjel Tiegħek, Mulej Alla li Jistaʼ Kollox! ( Apokalissi 15:3 ) 

19 O, kemm hi kbira t-tjubija Tiegħek, Li Int ħejjejt għal dawk li jibżgħu minnek, Li Int ħejjejt għal 
dawk li jafdaw fik Fil-preżenza ta’ wlied il-bnedmin! ( Salm 31:19 ) 

It-tjubija t’Alla hija kbira minħabba dak li ħejja biex ġejna. 

F’Lhud 11:4-12, ibda minn Abel, nitgħallmu dwar diversi dawk li jissejħu minn Alla fit-Testment il-Qadim. 
U b’referenza għalihom, innota x’jgħallmu l-versi li ġejjin: 

13 Dawn kollha mietu bil-fidi, ma rċevewx il-wegħdiet, imma wara li rawhom mill-bogħod, ġew 
assigurati minnhom, ħaddnuhom u stqarrew li kienu barranin u pellegrini fuq l-art. 14 Għax dawk 
li jgħidu affarijiet bħal dawn jiddikjaraw ċar u tond li jfittxu art twelid. 15 U tassew kieku fakkru 
f’dak il-pajjiż minn fejn kienu ħarġu, kien ikollhom l-opportunità li jirritornaw. 16 Imma issa 
jixtiequ pajjiż aħjar, jiġifieri, pajjiż tas- sema. Għalhekk Alla m’għandux mistħija li jissejjaħ Alla 
tagħhom, għax ħejja belt għalihom . (Lhud 11:13-16) 

Allura mill-inqas minn żmien Abel, in-nies kellhom fidi li Alla kellu pjan għal xi ħaġa aħjar, u li Alla hu Alla 
ta’ dawk li verament fehmu dan. Il-“belt” hija Ġerusalemm il-Ġdida li se tinżel fuq l-art mis-sema 
(Apokalissi 21:2). 

Il-pjan huwa li l-affarijiet imorru għall-aħjar. 

Ikkunsidra dan li ġej mit-Testment il-Ġdid: 

17 Għalhekk, għal min jaf jagħmel it-tajjeb u ma jagħmilx , għalih huwa d-dnub. (Ġakbu 4:17) 

Dan ma jfissirx li l-Kristjani għandhom jagħmlu t-tajjeb? 

Li tagħmel it-tajjeb qed tagħmel l-affarijiet aħjar. 

Kittieba tal-Knisja Bikrija dwar l-Agħmel it-Tajjeb u d-Deifikazzjoni 

Kittieba tal- knisja bikrija kellhom xi fehim u taw ħjiel dwar l- iskop tal- misteru tal- pjan t’Alla. 

Fit-tieni seklu (WK) Polikarpu ta’ Smirna, li kien ordnat minn wieħed jew aktar mill-appostli oriġinali, 
kiteb: 

Ejjew inkunu żelużi fit-tfittxija ta’ dak li hu tajjeb (Ittra ta’ Polikarpu lill-Filippin, Kapitlu 6) 
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Hu {Ġesù} jgħallem ... għall-frott tal-premju etern. (Polycarp, Frammenti minn Victor of Capua, 
sezzjoni 4) 

Bl-istess mod, Melito ta’ Sardi, li aktar tard kien suċċessur ta’ Polikarpu, kiteb: 

Hu tak moħħ mogħni bil-libertà; Poġġa quddiemek oġġetti f’numru kbir, biex min-naħa tiegħek 
tiddistingwi n-natura ta’ kull ħaġa u tagħżel għalik innifsek dak li hu tajjeb; (Melito. A Discourse 
Which Was in the Presence of Antoninus Caesar. In Ante-Nicene Fathers by Roberts and 
Donaldson, Volume 8, 1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), stampar 1999, p. 755) 

It-tagħlim li jagħmel it-tajjeb jibni l-karattru. Meta nagħżlu li nagħmlu dak li hu tajjeb ngħinu biex 
nagħmlu l-affarijiet aħjar. 

Melito fehem li Alla ta lill-bnedmin il-libertà tal-għażla u aħna għandna nagħżlu dak li hu tajjeb. Minkejja 
li Adam u Eva għażlu li jiksru, li essenzjalment ġabu l-jasar (ara Rumani 6:16-17), Melito spjega: 

Imma l-bniedem, li min-natura tiegħu kapaċi jirċievi t-tajjeb u l-ħażin bħalma l-ħamrija tal-art 
kapaċi tirċievi żrieragħ miż-żewġ naħat, laqa’ lill-konsulent ostili u rgħiba, u billi mess dik is-siġra 
kiser il-kmand, u ma obdiex lil Alla. (Melito. L-Omelija Fuq il-Qbiż minn Melito, linja 48) 

Melito fehem ukoll li Ġesù kien parti mill-pjan biex jeħlisna mill-jasar tad-dnub: 

Il-misteru tal- Qbiż huwa ġdid u antik, etern u temporali, korrompibbli u inkorruttibbli, mortali u 
immortali ... Ukoll, il-verità tal-kwistjoni hija l-misteru tal-Mulej huwa kemm antik kif ukoll ġdid 
... Għax kien permezz tal-vuċi tal-profezija li ġie mħabbar il-misteru tal-Mulej. …Dan hu dak li 
ħelisna mill-jasar għall-ħelsien, mid-dlam għad-dawl, mill-mewt għall-ħajja, mit-tirannija f’saltna 
eterna, u li għamilna saċerdozju ġdid, u poplu speċjali għal dejjem. (Melito. L-Omelija Fuq il-Qbiż 
minn Melito, linji 2 ,58,61,68 ) 

Iva, is-saltna hija għal dejjem, għall-eternità. U kien permezz tal-misteru tal-profezija—profeziji li ma 
kinux mifhuma kif suppost mill-mexxejja reliġjużi ta’ żmien Ġesù—Ġesù kien ipproklamat qabel ma ġie 
(għal mijiet minn dawk il-profeziji, ara l-ktieb b’xejn, online fuq www.ccog.org intitolat: Prova Ġesù huwa 
l-Messija ). Misteru ieħor assoċjat mal-Għid huwa li Ġesù qasam il-ħobż u ta biċċa unika lil kull wieħed 
mid-dixxipli (ara Luqa 24, 30), li, għal dawk li jżommu sewwa l-Għid Nisrani (li kultant tissejjaħ l-
Ewkaristija) illum, tgħin. juru li Alla għandu xi ħaġa unika għal kull wieħed minna u aħna lkoll nies 
speċjali. 

Irenew ta’ Lyon sostna li ġie mgħallem minn Polikarpu ta’ Smirna. Irinaeus kiteb li l-Insara għandhom “it-
tama tal-qawmien għall-eternità” (Irenew. Kontra l-Ereżiji, Ktieb IV, Kapitlu 18, para 5). U iva, l-Insara 
rxoxtati se jgħixu matul l-eternità. 

Is-Salmi jgħallmu: 

20 Int, li wrejtni inkwiet kbir u qawwi, Terġa’ terġaʼ tqajjemni, U terġaʼ ttellaʼni mill- qiegħ taʼ l- 
art. 21 Int iżżid il-kobor tiegħi, U faraġni minn kull naħa. (Salm 71:20-21) 

Wara l-qawmien (imsemmi wkoll bħala qawmien mill-ġdid) Alla se jżid il-kobor tal-qaddejja Tiegħu. 
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Kemm hu hekk? 

Ġesù semma l- porzjon “intom Alla” ( Ġwanni 10:34 ) taʼ Salm 82:6 li huwa tagħlim relatat mad- 
deifikazzjoni aħħarija lil dawk li jkunu lesti li jgħixu fit- triq t’Alla. 

Irinew għallem ukoll li: 

... m'hemm ħadd ieħor imsejjaħ Alla mill-Iskrittura ħlief il-Missier ta' kulħadd, u l-Iben, u dawk li 
għandhom l-adozzjoni (Irenaeus. Adversus haereses , Ktieb IV, Prefazju, Vers 4) 

“Jien għedt, Intom kollha wlied l-Ogħla, u allat; imma int tmut bħall-irġiel.” Huwa bla dubju jgħid 
dan il-kliem lil dawk li ma rċevewx id-don tal-adozzjoni, iżda li jiddisprezzaw l-inkarnazzjoni tal-
ġenerazzjoni safja tal-Kelma ta’ Alla, iqarrqu n-natura umana tal-promozzjoni f’Alla, u juru lilhom 
infushom ingrati lejn il-Kelma ta’ Alla, li sar laħam għalihom. Għax kien għal dan il-għan li l-Kelma 
ta’ Alla saret bniedem, u Dak li kien l-Iben ta’ Alla sar Bin il-bniedem, biex il-bniedem, wara li 
ttieħed fil-Kelma, u jirċievi l-adozzjoni, isir iben Alla. . Għax bl-ebda mod ieħor ma stajna nilħqu l-
inkorruttibbiltà u l-immortalità, jekk ma konnax magħqudin mal-inkorruttibbiltà u l-immortalità. 
Irinew. Avversu haereses , Ktieb III, Kapitlu 19, Vers 1). 

L-Appostlu Ġwanni kiteb: 

2 Maħbubin, issa aħna wlied Alla, u dak li se nkunu għadu ma ġiex manifestat; nafu li jekk jidher 
inkunu bħalu, għax narawh kif inhu. (1 Ġwanni 3:2, Darby Bible Translation) 

Minħabba li Ġesù għadu ma rritornax, l-insara għadhom ma nbidlux biex ikunu bħalu—imma li jkunu 
hekk mibdula hija parti mill-pjan (ara 1 Korintin 15:50-53). Għad hemm xi misteru sa fejn se nħarsu (1 
Korintin 13:12), imma l-pjan ta’ Alla jinvolvi d-deifikazzjoni (Rumani 8:29; Atti 17:29; Mattew 5:48; Efesin 
3:14-19; Malakija 2). :15). 

Fil-bidu tat-tieni seklu, Injazju ta’ Antijokja kiteb: 

Għax m’hijiex ix-xewqa tiegħi li naġixxi lejk bħala bniedem li jogħġob, imma li nogħġob lil Alla, 
bħalma wkoll togħġobU. Għax jien qatt ma għandu jkolli opportunità bħal din [ohra] li nikseb lil 
Alla ... intitolat għall- unur ta’ xogħol aħjar ... Tajjeb li nqiegħed mid-dinja lejn Alla, biex inkun 
nista’ nqum lejh. ... Ħallini nsir ikel għall-bhejjem selvaġġi, li permezz tagħhom se jingħatali li 
nikseb lil Alla... Jiena nixtieq ix-xorb ta’ Alla, jiġifieri demmu, li huwa mħabba li ma tinħassx u 
ħajja ta’ dejjem. (Injazju. Ittra lir-Rumani, Kapitli 2,4). 

Hu l-bieb tal-Missier, li minnu jidħol f’Abraham, u Iżakk, u Ġakobb, u l-profeti, u l-appostli, u l-
Knisja. Dawn kollha għandhom għall-għan tagħhom il-kisba tal-għaqda ta’ Alla (Injazju. Ittra lir-
Rumani, Kap 9). 

Għalhekk, Injazju għallem li l-għan tal-poplu t’Alla kien id-deifikazzjoni u li jagħmel xogħol aħjar, ta’ 
dejjem. 

Iktar tard fit-tieni seklu, Teofilu ta’ Antijokja kiteb: 
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Lil dawk li bil-paċenzja li jagħmlu l-ġid ifittxu l-immortalità, Hu jagħti l-ħajja ta’ dejjem, ferħ, paċi, 
mistrieħ u abbundanza ta’ affarijiet tajbin, li la għajnejhom rat, la widna ma semgħet, u lanqas 
ma daħlet f’qalb il-bniedem. biex tikkonċepixxi. (Theophilus. Lil Autolycus, Ktieb I, Kapitlu 14) 

Għalhekk ukoll, meta l-bniedem kien ġie ffurmat f’din id-dinja, huwa miktub b’mod mistiku fil-
Ġenesi, bħallikieku tpoġġa darbtejn fil-Ġenna; hekk li l-wieħed seħħ meta tpoġġa hemmhekk, u 
t-tieni se jitwettaq wara l-qawmien u l-ġudizzju. Għax bħalma reċipjent, meta jkun imfassal ikollu 
xi difett, jerġa ’ jsir jew jerġa’ jsir, biex isir ġdid u sħiħ; hekk ukoll jiġri lill-bniedem bil-mewt. Għax 
b’xi mod jew ieħor jitkisser, biex iqum sħiħ fil-qawmien; Jiġifieri bla tebgħa, u twajbin, u 
immortali. ... 

Għax kieku għamiltu immortali mill-bidu, kien għamillu Alla... biex kieku jxaqleb lejn l-affarijiet 
tal-immortalità, iħares il-kmandament ta’ Alla, jirċievi mingħandu bħala premju l-immortalità, u 
jsir. Alla ... Għax Alla tana liġi u kmandamenti qaddisa; u kull min iżomm dawn jista’ jiġi salvat, u, 
billi jikseb il-qawmien, jista’ jiret l-inkorruzzjoni (Theophilus of Antioch. To Autolycus, Ktieb 2, 
Kapitli 26, 27, p. 105). 

jaħrab mill-pieni ta’ dejjem, u jkun meqjus denju tal-ħajja ta’ dejjem mingħand Alla. (Theophilus. 
Lil Autolycus, Ktieb II, Kapitlu 34) 

Imma dawk li jqimu lil Alla ta’ dejjem, Jirtu l-ħajja ta’ dejjem, (Theophilus. To Autolycus, Ktieb II, 
Kapitlu 36) 

U tgħallimna liġi qaddisa; imma aħna għandna bħala leġislatur Dak li hu tassew Alla, li jgħallimna 
naġixxu sewwa, u nkunu devoti, u nagħmlu l-ġid. (Theophilus. Lil Autolycus, Ktieb III, Kapitlu 9) 

Għalhekk, Teofilu għallem id-deifikazzjoni u jagħmel il-ġid għal dawk li kienu Kristjani reali. 

Fit-tielet seklu, il-qaddis Kattoliku Ruman u l-Isqof Hippolytus ta’ Ruma kiteb: 

Il-Missier tal-immortalità bagħat lill-Iben u l-Kelma immortali fid-dinja, li ġew għand il-bniedem 
biex jaħslu bl-ilma u bl-Ispirtu; u Hu, reġa’ nisselna għall-inkorruzzjoni tar-ruħ u tal-ġisem, nefaħ 
fina n-nifs (ispirtu) tal-ħajja, u għamilna panoplija inkorruttibbli. Jekk, għalhekk, il-bniedem sar 
immortali, ikun Alla wkoll. U jekk isir Alla bl-ilma u l-Ispirtu s-Santu wara r-riġenerazzjoni tas-saff 
jinstab li hu wkoll werriet konġunt ma’ Kristu wara l-qawmien mill-imwiet (Ippolito. Id-Diskors 
dwar it-Teofanija Mqaddsa, Kapitlu 8).  

Għax, billi nimxu 'l quddiem fil-virtù, u nilħqu affarijiet aħjar, "nilħu għal dak li hemm qabel," 
{Filippin 3:13, KJV} skont il-kelma tal-imbierek Pawlu, inqumu dejjem għall-ġmiel ogħla. Imma, 
ovvjament, irrid infisser sbuħija spiritwali, biex lilna wkoll minn hawn ‘il quddiem jingħad, “Is-
Sultan xtaq bil-kbir is-sbuħija tiegħek.” (Hippolytus. Frammenti mill-Kummentarji Skritturali ta’ 
Hippolytus) 

Għalhekk, Ippolito għallem id-deifikazzjoni u li l-insara, billi javvanzaw fil-virtù, jiksbu affarijiet aħjar. 

Fir-4 seklu , il-qaddis Greko-Ruman u l-Isqof Ambroġju ta’ Milan għallem: 
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Imbagħad Verġni tnisslet, u l-Kelma saret laħam biex laħam jista’ jsir Alla (Ambroġju ta’ Milan. 
Dwar il-Verġnità (Ktieb I, Kap 11). 

Fir-4 seklu , il-qaddis Greko-Ortodoss u l-Isqof Ġwanni Krisostmu kiteb: 

... il-bniedem jista 'jsir Alla, u wild ta' Alla. Għax naqraw, “Għidt, Intom allat, u intom ilkoll wlied 
l-Għoli” (Ġwanni Krisostmu. Omelija 32 dwar l-Atti tal-Appostli). 

Id-deifikazzjoni kienet mifhuma bħala mira għall-bnedmin sa mill-inqas minn żmien Ġesù. 

Misteru tar-Razza? 

Il-bnedmin jiġu f’varjetà ta’ kuluri, forom, u dehriet. 

L-ebda razza mhi superjuri għal kwalunkwe razza oħra. 

Ħafna nies jgħixu f'pajjiżi fejn tiddomina r-razza tagħhom. Huma jitgħallmu diversi lezzjonijiet. 

Xi nies jgħixu f'pajjiżi fejn ir-razza tagħhom hija diskriminata ħafna. Huma jitgħallmu diversi lezzjonijiet. 

Xi wħud huma taħlita ta 'aktar minn razza waħda. Huma jitgħallmu diversi lezzjonijiet. 

Xi nies jgħixu f'pajjiżi li jaċċettaw aktar razez multipli. Huma jitgħallmu diversi lezzjonijiet. 

U hemm varjazzjonijiet fost dawk ix-xenarji, li parzjalment jirriżultaw fit-tagħlim ta 'diversi lezzjonijiet. 

Aħna lkoll niżlu minn Adam u Eva (Ġenesi 3:20), u mbagħad wara mid-dixxendenti ta’ bin Noè u n-nisa 
tagħhom. 

Filwaqt li qabel Adam u Eva kien hemm ominidi taʼ diversi tipi, il-bnedmin moderni kollha niżlu minn 
Adam u Eva—mela, iva, aħna lkoll parti mir-razza umana, mill-familja ta’ Adam u Eva. 

It-Testment il-Ġdid isemmi “misteru fost il-Ġentili” (Kolossin 1:27). 

L-ewwel post li niltaqgħu mat-terminu Ġentili huwa f’Ġenesi 10 fejn juri li wara d-dilluvju, it-tfal ta’ Noè 
kellhom it-tfal u marru joqogħdu f’postijiet differenti u kienu l-proġenitriċi ta’ razez differenti u ħafna 
gruppi etniċi. 

Mill-perspettiva tas-salvazzjoni, m'hemm l-ebda differenza bejn Lhudi jew Ġentili, Iżraelita jew mhux 
Iżraelin (Kolossin 3:9-11), "għax m'hemm l-ebda parzjalità ma 'Alla" (Rumani 2:11). “Se jiġu mil-lvant u 
mill-punent, mit-tramuntana u min-nofsinhar, u joqogħdu bilqiegħda fis-saltna t’Alla” (Luqa 13:29). 

That being said, għaliex il-varjetajiet? 

Ukoll, dan għandu t-tendenza li jirriżulta f'nies li jkollhom settijiet differenti ta 'esperjenza. 

Imma xi ngħidu dwar individwi, mhux biss settijiet ta’ nies? 
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Il-pjan t’Alla jqis l-esperjenzi individwali tiegħek KOLLHA ( Galatin 6:7-8; Lhud 6:10; Salm 33:11-15 ). 

Il-Bibbja ssemmi li bħall-ġisem għandu partijiet bħall-idejn u l-għajnejn u partijiet għax-xamm, is-smigħ, u 
affarijiet oħra kollha fil-ġisem għandhom rwol: 

14 Għax fil-fatt il-ġisem mhuwiex membru wieħed imma ħafna. 

15 Jekk is-sieq tgħid, “Għax jien m’iniex id, m’iniex tal-ġisem,” għalhekk mhux tal-ġisem? 16 U 
jekk il-widna tgħid, “Għax jien m’iniex għajn, m’iniex tal-ġisem,” għalhekk mhux tal-ġisem? 17 

Kieku l-ġisem kollu kien għajn, fejn ikun is-smigħ? Kieku s-smigħ kollu, fejn ikun ir-riħa? 18 Imma 
issa Alla poġġa l-membri, kull wieħed minnhom, fil-ġisem kif ried Hu. 19 U kieku lkoll kienu 
membru wieħed, fejn ikun il-ġisem? 

20 Imma issa tassew hemm ħafna membri, iżda ġisem wieħed. 21 U l-għajn ma tistax tgħid lill-id, 
“M’għandix bżonnek”; u lanqas ir-ras għal riġlejn, “M’għandix bżonnkom”. 22 Le, anzi, dawk il-
membri tal-ġisem li jidhru li huma aktar dgħajfa huma meħtieġa. 23 U dawk il-membri tal-ġisem li 
naħsbu li huma inqas onorabbli, lil dawn nagħtu unur akbar; u l-partijiet tagħna li ma jidhrux 
għandhom modestja akbar, 24 imma l-partijiet tagħna li jistgħu jiġu ppreżentati m’għandhomx 
bżonn. Imma Alla ikkompona l-ġisem, billi ta ġieħ akbar lil dik il-parti li hija nieqsa minnu, 25 biex 
ma jkun hemm ebda skism fil-ġisem, imma biex il-membri jkollhom l-istess ħsieb xulxin. (1 
Korintin 12:14-26) 

Innota li waħda mir-raġunijiet għalfejn ikollna d-differenzi hija sabiex inkunu nistgħu jkollna l-istess kura 
għal ieħor – jiġifieri d-differenzi huma maħsuba biex jgħinuna nagħtu l-imħabba b’modi differenti. 

Issa, xi wħud jistgħu jgħidu li huwa aktar diffiċli li tgħix jekk int ċerta razza, għoli, aktar dgħajfa, eċċ. 

U f'ċerti modi dan huwa minnu. 

Madankollu, dan huwa parti mill-pjan: 

27 Imma Alla għażel l-iblah tad-dinja biex iqiegħed il-mistħija lill-għorrief, u Alla għażel l-affarijiet 
dgħajfin tad-dinja biex iqiegħed il-mistħija lil dawk setgħana; ( 1 Korintin 1:27 ) 

Alla għamel nies ta’ diversi kuluri, forom, eċċ biex ikunu parti mill-ġisem wieħed (Rumani 12:4-5; 1 
Korintin 12:12-14). 

Kollha se jkollhom opportunità għas-salvazzjoni. 

Dawk kollha li jaċċettaw dik l-offerta jkunu jistgħu jagħtu l-imħabba b’mod uniku biex jagħmlu l-eternità 
aħjar għalihom infushom u għal kulħadd—li jkollhom razez, etniċitajiet u dehriet differenti f’din l-era se 
jikkontribwixxu biex l-età li ġejja tal-eternità tkun aħjar milli kieku kieku. jkollhom. 

Aħdem biex Tagħmel it-Tajjeb 

Salamun kiteb li n-nies għandhom jikkunsidraw ix-xogħol ta’ Alla (Koħèlet 7:13). Ħafna nies ma jifhmux 
ix-xogħol ta’ Alla jew iqisuh tajjeb biżżejjed—imma għandhom (ara Mattew 6:33). Hemm xogħol xi jsir 
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issa biex tappoġġja (Mattew 24:14, 28:19-20; Rumani 9:28; 2 Korintin 9:6-8; Apokalissi 3:7-10). U dan 
huwa tajjeb li tagħmel (ara 2 Korintin 9:6-14; Apokalissi 3:7-13). 

Iktar minn żewġ tużżani darbiet (NKJV) il-Bibbja tgħid speċifikament biex “tagħmel il-ġid.” Nagħmlu l-ġid 
billi naħdmu biex ngħinu lill-oħrajn. Aħna nagħmlu l-ġid billi nħobbu lil Alla u lill-proxxmu tagħna 
(Mattew 22:37-39)—bnedmin oħra. 

Il-Kristjani għandhom jappoġġaw il-ħidma t’Alla biex jilħqu lill-oħrajn (Mattew 24:14, 28:19-20; Rumani 
10:15, 15:26-27). 

L-iskop tax-xogħol huwa li l-affarijiet isiru aħjar: 

5 Il-pjanijiet tal-diliġenti żgur li jwasslu għall-ħafna, (Proverbji 21:5a) 

23 F’kull xogħol hemm qligħ, (Proverbji 14:23) 

23 F’kull xogħol hemm vantaġġ (Proverbji 14:23, Young’s Literal Translation) 

Ix-xogħol għandu jipprovdi benefiċċju (vantaġġ) għal kulħadd. 

L-Appostlu Pawlu kiteb: 

12 Għalhekk, għeżież tiegħi, kif dejjem obdijtu, mhux bħal fil-preżenza tiegħi biss, imma issa ħafna 
aktar fin-nuqqas tiegħi, agħmel is-salvazzjoni tiegħek stess bil-biżaʼ u t-tregħid; 13 għax Alla hu li 
jaħdem fikom kemm ir-rieda kif ukoll l-agħmlu għall-pjaċir tiegħu. (Filippin 2:12-13) 

Irridu naħdmu għall-pjaċir t’Alla—li huwa li nżidu l-imħabba u nagħmlu l-eternità aħjar. 

Alla għandu xogħol għal kull wieħed minna: 

15 Int issejjaħ, u jien inwieġbek; Int trid ix-xogħol ta’ idejk. ( Ġob 14:15 ) 

INT ukoll, intom ix-xogħol ta’ idejn Alla! Huwa għandu pjan għalik u dan jinvolvi li tagħmel xogħol biex 
tgħin tagħmel l-eternità aħjar. 

Il-kittieba Maria Popova għamlet l-osservazzjoni li ġejja: 

Il-misteru ta 'dak li jagħmel lilek u t-tfulija tiegħek l-istess persuna minkejja ħajja ta' bidliet hija, 
wara kollox, waħda mill-aktar mistoqsijiet interessanti tal-filosofija. (Popova M. Grace Paley 
dwar l-Arti li Tikber fl-Anzjan. Brain Pickings, 3 ta’ Settembru, 2015) 

Filwaqt li dan huwa misteru għal ħafna, mhuwiex misteru għal Alla. Alla qed jaħdem magħna lkoll biex 
jgħinna nkunu l-aħjar li nistgħu nkunu. Kif ukoll biex tassisti lill-oħrajn. 

Ikkunsidra li r-raġuni biex tivvinta l-affarijiet hija ġeneralment biex tagħmel l-affarijiet aħjar. 

Ir-raġuni li Alla “vvinta” lill-bnedmin kienet biex jagħmel l-eternità aħjar. 
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Pawlu u Barnaba qalu: 

18 Magħrufa minn Alla mill-eternità huma l-għemejjel Tiegħu kollha. (Atti 15:18) 

Alla ħalaq in-nies u poġġihom fuq din l-art bħala parti mill-pjan Tiegħu għal xogħol tajjeb: 

8 Għax bil-grazzja ġejtu salvati permezz tal-fidi, u dan mhux minnkom infuskom; hu d-don ta’ 
Alla, 9 mhux ta’ l-għemejjel, biex ħadd ma jiftaħar. 10 Għax aħna l-għemil tiegħu, maħluqa fi Kristu 
Ġesù għall-għemejjel tajbin, li Alla ħejja minn qabel biex nimxu fihom. (Efesin 2:8-10) 

Il-bnedmin kollha? 

Dawk kollha li jaċċettaw il-pjan t’Alla se jagħmlu l-eternità aħjar. U dak se jkun dak kollu li qatt għex ħlief 
il-ħżiena inkorrigibbli (għal aktar dettalji dwar dan, iċċekkja l-ktieb tagħna onlajn b’xejn: OFFERTA 
Universali tas-Salvazzjoni, Apokatastasi: Jista’ Alla jsalva lill-mitluf fi żmien li ġej? Mijiet ta’ skritturi 
jiżvelaw il-pjan ta’ Alla ta’ salvazzjoni ). 

Ġesù ddikjara li kien hemm post għal kull wieħed minna: 

1 “Tħallux qalbkom titħawwad. Inti temmen f’Alla; emmen fija wkoll. 2 F’dar Missieri hemm ħafna 
kmamar. Kieku ma kienx hekk, kont ngħidlek li se mmur biex inħejji post għalik? 3 U jekk immur u 
nħejjilkom post, niġi lura u nilqagħkom fil-preżenza Tiegħi, biex intom ukoll tkunu fejn jien. 
(Ġwanni 14:1-3, BSB) 

Post għalik ifisser li Ġesù qed iwiegħed post li jkun l-aħjar għalik. Għall-kapaċitajiet tiegħek. Tinkwetax li 
ma tistax tkun membru ferħan u li jikkontribwixxi tas- Saltna t’Alla. Alla hu fidil biex itemm ix-xogħol li 
beda fikom (ara Filippin 1:6). 

Il-pjan ta’ Alla għall-bnedmin għandu jdum għal dejjem: 

14 Naf li kulma jagħmel Alla, Ikun għal dejjem. ( Koħèlet 3:14 ) 

Il-Bibbja turi li Ġesù, innifsu, ġie biex jagħmel l-affarijiet aħjar: 

6 ... Huwa wkoll Medjatur ta’ patt aħjar, li ġie stabbilit fuq wegħdiet aħjar. (Lhud 8:6) 

Il-Kristjani għandhom tama għall-aħjar—u dan għandu jkun ta’ faraġ: 

19 ... hemm id-dħul ta’ tama aħjar, li permezz tagħha nersqu qrib Alla. (Lhud 7:19) 

13 Imma ma rridx li tkunu injoranti, ħuti, dwar dawk li raqdu, biex ma nibqgħux bħal oħrajn li 
m’għandhomx tama. 14 Għax jekk nemmnu li Ġesù miet u qam, anki hekk Alla jġib miegħu lil 
dawk li jorqdu f’Ġesù. 

15 Għal dan ngħidulkom bil-kelma tal-Mulej, li aħna li aħna ħajjin u li nibqgħu sal-miġja tal-Mulej 
bl-ebda mod ma nippreċedu lil dawk li huma reqdin. 16 Għax il-Mulej innifsu jinżel mis-sema 
b’għajta, bil-leħen ta’ arkanġlu, u bit-tromba ta’ Alla. U l-mejtin fi Kristu jqumu l-ewwel. 17 
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Imbagħad aħna li nkunu ħajjin u li nibqgħu niġu maqbudin flimkien magħhom fis-sħab biex 
niltaqgħu mal-Mulej fl-arja. U hekk inkunu dejjem mal-Mulej. 18 Għalhekk ifarrġu lil xulxin b’dan 
il-kliem. (1 Tessalonikin 4:13-18) 

34 ... tafu lilkom infuskom li jkollkom pussess aħjar u dejjiemi. (Lhud 10:34, Bibbja Litterali 
Berean) 

Alla ħalaq dak kollu li għamel biex l-eternità tkun aħjar. Ikun aħjar għal dejjem (ara Ġeremija 32:38-41). 

Li nagħmlu l-affarijiet aħjar għalina jogħġob lil Alla, li huwa wkoll aħjar. U iva, Alla jista’ jogħġob (ara 
Lhud 11:5, 13:16; 1 Pietru 2:19-20, NLT)--Dan mhux aħjar għal Alla wkoll? 

Alla ħalaq dak li għamel biex l-eternità tkun aħjar. 

Huwa għalhekk li ħalaq l-univers u għalhekk ħalaq irġiel u nisa. 

Il-pjan ta’ Alla jinkludi lil dawk kollha li se jagħtu kas is-sejħa tiegħu f’din iż-żmien (ara wkoll: Alla 
jsejjaħlek? ) u oħrajn fiż-żmien li ġej (ara wkoll il-ktieb online b’xejn: OFFERTA Universali tas-Salvazzjoni. 
Apokatastasis: Jista’ Alla jsalva lil min ikun mitluf f’ età li ġejja? Mijiet ta’ skritturi jiżvelaw il-pjan ta’ 
salvazzjoni ta’ Alla ). 

L-insara jeħtieġ li jifhmu li l-parti individwali tagħhom hija li jagħmlu l-eternità aħjar. 

Imma dan GĦANDU jsir bil-mod ta’ Alla. 

12 Hemm triq li tidher tajba għall-bniedem, Imma t-tmiem tiegħu hu t-triq tal-mewt. ( Proverbji 
14:12; 16:25 ) 

Hemm nies li jaħsbu li qed jagħmlu d-dinja aħjar b’ħafna modi. U sakemm jallinja mal-modi ta 'Alla, 
nisperaw li huma. 

Madankollu, hemm nies li jaħsbu li qed jagħmlu d-dinja aħjar meta jipprotestaw favur id-drittijiet tal-
abort u diversi forom taʼ immoralità denunzjati mill-Bibbja. 

Hemm nies li jaħsbu li qed jagħmlu d-dinja aħjar meta jippromwovu prattiċi pagani bħala tajbin. 

Sfortunatament, ħafna nies jipperswadu lilhom infushom u jafdaw fil-fehma ta 'oħrajn, tradizzjonijiet 
anzjani, ix-xewqat tagħhom, u/jew qalbhom fuq il-Bibbja. Madankollu, l-iskrittura twissi: 

9 “Il-qalb hija qarrieqa fuq kollox, U ddisprata ħażina; Min jista’ jkun jafha? 10 Jien, il-Mulej, 
infittex il-qalb, nittestja l-moħħ, Saħansitra biex nagħti lil kull bniedem skond triqtu, Skond il-
frott ta 'għemilu. ( Ġeremija 17:9-10 ) 

Għandek qalb lesta tagħmel l-affarijiet kif Alla? 

Tassew? Tassew? 
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Nisperaw li tagħmel. 

Filwaqt li Alla jrid li n-nies jagħmlu l-ġid, dawk li għandhom qlub qarrieqa mhux qed jagħmlu dan: 

20 Min għandu qalb qarrieqa ma jsibx ġid, U min għandu ilsien pervers jaqaʼ fil-ħażen. (Proverbji 
17:20) 

Anke meta l-affarijiet jidhru diffiċli minn perspettiva fiżika, afda lil Alla: 

9 O, ibżgħu mill-Mulej, intom il-qaddisin Tiegħu! M'hemmx bżonn għal dawk li jibżgħu minnu. 10 

L-iljuni żgħar jonqsu u jbatu l-ġuħ; Imma dawk li jfittxu lill-Mulej ma jonqsu l-ebda ħaġa tajba. 
(Salm 34:9-10) 

31 “Għalhekk tinkwetax, u tgħid, ‘X’se nieklu?’ jew 'X'għandna nixorbu?' jew 'X'għandna nilbsu?' 
32 Għax wara dawn l-affarijiet kollha jfittxu l-Ġentili. Għax Missierkom tas-sema jaf li għandek 
bżonn dawn l-affarijiet kollha. 33 Imma l-ewwel fittxu s-saltna t’Alla u t-tjieba Tiegħu, u dawn l-
affarijiet kollha jiġu miżjuda magħkom. 34 Għalhekk tinkwetawx dwar għada, għax għada 
tinkwieta dwar affarijiet tagħha stess. Biżżejjed għall-ġurnata hija l-inkwiet tagħha stess. ( 
Mattew 6:31-34 ) 

Biex timmassimizza l-potenzjal tiegħek għalik innifsek u għall-oħrajn, afda lil Alla u ħuh bħala l-konsulent 
tiegħek għat-teħid tad-deċiżjonijiet: 

5 Afda fil-Mulej b’qalbek kollha, U tistrieħx fuq fehim tiegħek stess; 6 Fi triqtek kollha agħrfuh, U 
Hu jmexxi l-mogħdijiet tiegħek. 7 Tkunx għaqli f’għajnejk; Ibża’ mill-Mulej u tbiegħed mill-ħażen. 
8 Ikun saħħa għal ġiskom, U saħħa għall-għadam tiegħek. (Proverbji 3:5-8) 

Tkunx daqshekk għaqli f’għajnejk stess li ma tafdax għal kollox f’Alla. 

Int tkun aħjar tafda f’Alla. 

Aħdem u ssostni l-ħidma ta’ Alla biex tilħaq lil ħaddieħor. 
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6.  Hemm Pjan fit-Tul 

Issa Alla hu “l-Għoli u l-Għoli li jgħammar fl-eternità, li ismu hu Qaddis” (Isaija 57:15). 

Il-Kristjani, bħala werrieta ta’ Alla issa u wlied letterali ta’ Alla biex jiġu glorifikati miegħu fil-futur qarib 
(Rumani 8:16-17), eventwalment se jagħmlu l-istess ħaġa. L-insara se jgħixu fl-eternità (għalkemm, 
kuntrarjament għal Alla, aħna lkoll se jkollna bidu). 

Alla, innifsu, għandu pjan fuq medda twila f’moħħu: 

20 Għax il-ħolqien kien suġġett għall-inutilità, mhux minn jeddu, imma minħabba Dak li 
ssottomettuh bit-tama; 21 għax il-ħolqien innifsu wkoll se jiġi meħlus mill-jasar tal-korruzzjoni fil-
libertà glorjuża ta’ wlied Alla. 22 Għax aħna nafu li l-ħolqien kollu jgergru u jaħdem flimkien bil-
ħlewwa tat-twelid sa issa. 23 Mhux hekk biss, imma aħna wkoll li għandna l- ewwel frott ta’ l-
Ispirtu, anki aħna stess nibqgħu ġewwa fina, nistennew bil-ħerqa l-adozzjoni, il-fidwa ta’ 
ġisimna. 24 Għax aħna ġejna salvati f’din it-tama, imma t-tama li tidher mhix tama; għax għaliex 
wieħed għadu jittama għal dak li jara? 25 Imma jekk nittamaw għal dak li ma narawx, nistennewh 
bil- ħerqa b’perseveranza. (Rumani 8:20-25) 

Alla kien jaf li kien se jkun hemm diffikultajiet fil-ħolqien Tiegħu, imma Hu għandu pjan. 

Innota tliet traduzzjonijiet taʼ Ġeremija 29:11: 

11 Għax jien naf il-pjanijiet li għandi għalikom,” jgħid il-Mulej, “jippjanaw li jsaħħuk u mhux li 
jagħmillek il-ħsara, pjanijiet biex jagħtuk tama u futur. (Ġeremija 29:11, NIV) 

11 Għax jien naf il-ħsibijiet li naħseb lejkom, jgħid il-Mulej, ħsibijiet ta’ paċi, u mhux ta’ tbatija, 
biex nagħtik it-tmiem u s-sabar. (Ġeremija 29:11, Douay-Rheims) 

11 Għax jien naf il-pjanijiet li għandi għalikom,” jgħid il-Mulej. “Huma pjanijiet ta’ ġid u mhux ta’ 
diżastru, biex jagħtuk futur u tama. ( Ġeremija 29:11 , New Living Translation) 

Xi wħud jikkwotaw lil Ġeremija 29:11 bħala prova li Alla għandu pjan għalihom. U filwaqt li Alla għandu 
pjan għal kulħadd, ħafna għandhom it-tendenza li ma jqisux dak il-vers fil-kuntest. 

Innota dak li tgħallem il-Bibbja: 

11 Għax jien naf il-ħsibijiet li naħseb lejkom, jgħid il-Mulej, ħsibijiet ta’ paċi u mhux ta’ ħażen, biex 
nagħtik futur u tama. 12 Imbagħad issejjaħli u tmur itolbu, u jien nismagħkom. 13 U tfittxuni u 
ssibni, meta tfittxuni b’qalbkom kollha. 14 Insibukom, jgħid il-Mulej, u nġibek lura mill-jasar 
tiegħek; Jiena niġborkom mill-ġnus kollha u mill-postijiet kollha fejn saqtek, jgħid il-Mulej, u 
nġibkom fil-post li minnu nġiegħlek tinġarr fil-jasar. ( Ġeremija 29:11-14 ) 

Innota li l-pjan kien eżilju. Li tkun stranier, li tkun pellegrin. Għalhekk, aħna dawk li jemmnu m’għandniex 
nistagħġbu li mhux dejjem noqogħdu fihom. Ikkunsidra wkoll dak li kiteb l-Appostlu Pietru: 
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9 Imma intom ġenerazzjoni magħżula, saċerdozju rjali, ġens qaddis, poplu speċjali Tiegħu stess, 
biex tkun tistaʼ tħabbar it-tifħir taʼ Dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tal-għaġeb Tiegħu; 10 li 
darba ma kinux poplu imma issa huma l-poplu ta’ Alla, li ma kinux kisbu ħniena imma issa kisbu 
ħniena. 

11 Għeżież, nitlobkom bħala barranin u pellegrini, astjenu mix-xewqat tal-laħam li jiġġieldu 
kontra r-ruħ, 12 ikollkom l-imġieba tagħkom onorevoli fost il-Ġentili, biex meta jitkellmu kontrik 
bħala ħażen, ikunu jistgħu, bl-għemejjel tajbin tagħkom li josservaw, igglorifika lil Alla fil-jum tal-
viżti. (1 Pietru 2:9-12) 

17 Għax wasal iż-żmien li l-ġudizzju jibda mid-dar t’Alla; u jekk jibda minna l-ewwel, x’se jkun it-
tmiem ta’ dawk li ma jobdux l-evanġelju ta’ Alla? 18 Issa  “ Jekk il-ġust bilkemm jiġi salvat, fejn 
jidhru l-ħażin u l-midneb?” (1 Pietru 4:17-18) 

28 U nafu li kollox jaħdem flimkien għall-ġid għal dawk li jħobbu lil Alla, għal dawk li huma 
msejħin skond l-iskop Tiegħu. (Rumani 8:28) 

Kultant nitħawwdu, imma ikkunsidra t-tagħlim tal-Iskrittura: 

24 “Għallimni, u nżomm ilsieni; Agħmelni nifhem fejn żbaljt. ( Ġob 6:24 ) 

8 “Għax ħsibijieti mhumiex ħsibijietkom, anqas triqat tagħkom m’huma triqat Tiegħi,” jgħid il-
Mulej. 9 “Għax kif is-smewwiet huma ogħla mill-art, hekk ukoll it -toroq Tiegħi huma ogħla minn 
triqatkom, U l-ħsibijiet Tiegħi mill-ħsibijiet tiegħek. (Isaija 55:8-9) 

Emmen u tifhem li Alla għandu pjan u mhux qed jagħmel żbalji. Ikollok fidi (ara wkoll il-ktejjeb tagħna 
online b’xejn: Fidi għal Dawk li Alla Ssejjaħ u għażel ). 

Inti tkun f’qagħda aħjar minħabba dawk id-diffikultajiet jekk tafda lil Alla (Lhud 12:5-11; Proverbji 3:5-8). 
U jekk kont imsejjaħ, magħżul, u fidil f’dan iż-żmien (Apokalissi 17:14), int isaltan fuq l-art bħala slaten u 
qassisin (Apokalissi 5:10) ma’ Ġesù matul l-età millennjali (Apokalissi 20:4-6) . Int tkun tista’ tgħallem lin-
nies il-mod kif jgħixu aħjar biex tgħinhom fil-millennju u fl-Aħħar Jum il-Kbir (ara Isaija 30:21). 

Ifhem li kemm il-Missier kif ukoll l-Iben isofru minn dnubiet tal-umanità (ara Ġenesi 6:5-6), kif ukoll 
permezz tat-tbatija li Ġesù ħabat ruħu biex imut għal dnubietna (ara 1 Pietru 4:1). Ġesù volontarjament 
għamel dan (Ġwanni 10:18), iżda għamel hekk biex jagħmel l-eternità aħjar. 

Hemm lezzjonijiet li rridu nitgħallmu f’din il-ħajja sabiex nibnu t-tip ta’ karattru li jgħinna nagħmlu l-
eternità aħjar. 

1 Għalhekk, wara li ġejna ġġustifikati bil-fidi, għandna l-paċi m’Alla permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu, 
2 li permezz tiegħu wkoll ikollna aċċess bil-fidi f’din il-grazzja li qegħdin fiha, u nifirħu bit-tama 
tal-glorja ta’ Alla. 3 U mhux hekk biss, imma aħna wkoll nigglorjaw fit-tribulazzjonijiet, billi nafu li 
t-tribulazzjoni tipproduċi l-perseveranza; 4 u perseveranza, karattru; u karattru, tama. (Rumani 
5:1-4) 
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5 Imma wkoll għal din ir-raġuni, agħti kull diliġenza, żid mal-fidi tagħkom il-virtù, mal-virtù l-
għarfien, 6 mal-għarfien ir-rażan, il-perseveranza, il-perseveranza, it-twemmin, 7 mat-twemmin il-
qalb tajba tal-aħwa, u l-qalb tajba tal-aħwa imħabba . 8 Għax jekk dawn l-affarijiet huma 
tagħkom u kbar, la tkunu għeri u lanqas bla frott fl-għarfien ta’ Sidna Ġesù Kristu. (2 Pietru 1:5-8) 

Forsi ma taħseb li tibbenefika minn diffikultajiet u provi, imma jekk int Kristjan, għandek. 

Innota xi ħaġa li kiteb il-mibki Herbert W. Armstrong: 

L-Alla Ħallieq għala poġġa lill-BNIEDEM fuq l-art? Għall-iskop suprem aħħari ta 'Alla li jirriproduċi 
lilu nnifsu - li jirrikonoxxi lilu nnifsu, bħallikieku, bl-għan suprem li jinħoloq il-karattru divin ġust 
fl-aħħar mill-aħħar f'miljuni ta' tfal imnisslin u mwielda mingħajr numru li għandhom isiru 
bnedmin Alla, membri tal-familja Alla. Il-bniedem kellu jtejjeb l-art fiżika kif taha Alla, biex itemm 
il-ħolqien tagħha (li l-anġli midinbin kienu rrifjutaw deliberatament li jagħmlu) u, b’hekk, 
JIRRISTAĠAW IL-GVERN TA’ ALLA, bil-MOD ta’ ħajja ta’ Alla; u aktar minn hekk, f’dan il-proċess 
stess IL-ĦOLQIEN TAL-BNIEDEM L-IŻVILUPP TAL-KARATTRU qaddis u ġust ta’ Alla, bil-kunsens tal-
bniedem stess. Ladarba dan il-karattru perfett u ġust jiġi mdaħħal fil-bniedem, u l-bniedem 
ikkonvertit minn laħam mortali għal spirtu immortali, allura għandu jiġi l-POTENZJAL UMANI 
INKREDIBBLI -- il-bniedem jitwieled FIL-FAMILJA divina ta 'Alla, li jerġa' jġib il-gvern ta 'Alla fuq l-
art, u mbagħad tipparteċipa fit-tlestija tal-ĦOLQIEN fuq il-firxa sħiħa bla tarf tal-UNIVERS! … Alla 
għandu jkun irriproduċa lilu nnifsu miljuni ta’ drabi bla kliem! Għalhekk, fis-sitt jum ta’ dik il-
ġimgħa ta’ ħolqien mill-ġdid, Alla (Elohim) qal, “Ejjew nagħmlu l-bniedem fuq xbieha tagħna, 
skond ix-xebh tagħna” (Ġen 1:26). Il-bniedem kien magħmul biex ikollu (bil-kunsens tiegħu) 
relazzjoni speċjali ma’ Ħallieh! Huwa sar fil-forma u l-għamla ta’ Alla. Huwa ngħata spirtu 
(essenza fil-forma) biex ir-relazzjoni tkun possibbli (Armstrong HW. Mystery of the Ages. Dodd 
Mead, 1985, pp. 102-103). 

L-iskop tal-bini tal-karattru huwa li tkun aħjar u li tkun tista 'taqdi aħjar. 

Kif nibnu l-karattru? 

Ukoll, l-aħjar mod huwa billi tobdiH. 

U dan huwa għall-ġid tagħna. 

19 Illum insejjaħ is-sema u l-art bħala xhieda kontra tagħkom, li poġġiet quddiemkom il -ħajja u l-
mewt, il-barka u s-saħta; għalhekk agħżel il-ħajja, biex kemm int kif ukoll id-dixxendenti tiegħek 
tgħixu; 20 biex tħobbu lill-Mulej Alla tiegħek, biex tobdu leħnu, u biex tkunu taqbad miegħu, għax 
Hu hu ħajtek u t-tul taʼ jiemek; u biex tgħammar fl-art li l-Mulej ħalef lil missirijietkom, lil 
Abraham, Iżakk u Ġakobb, biex jagħtuhom.” (Dewteronomju 30:19-20) 

12 “U issa, Iżrael, xi jrid minnek il-Mulej Alla tiegħek, ħlief li tibżaʼ mill-Mulej Alla tiegħek, li timxi fi 
toroq kollha Tiegħu u li tħobbu, li taqdi lill-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha u b’kollox. ruħ, 13 u 
li żżomm il-kmandamenti tal-Mulej u l-istatuti Tiegħu li jien nikkmandak illum għall-ġid tiegħek 
? ( Dewteronomju 10:12-13 ) 

Innota li Alla ta kmandamenti għall-ġid tagħna. 



64 
 

Tista 'tgħid li kien fit-Testment il-Qadim, u li l-imħabba hija l-importanti. 

Sa ċertu punt inti tkun raġun. 

Sa grad? 

Iva, sal-punt li tkun lest li tobdi l-kmandamenti t’Alla, li huma regoli ta’ mħabba għall-ġid tagħna, inti 
għandek raġun. 

Ġesù għallem: 

15 Jekk tħobbni, żommu l-kmandamenti Tiegħi. (Ġwanni 14:15) 

9 “Bħalma ħabbni l-Missier, jien ukoll ħabbejtkom; ibqa’ fl-imħabba Tiegħi. 10 Jekk iżżommu l-
kmandamenti Tiegħi, tibqa’ fl-imħabba Tiegħi, bħalma jien żammejt il-kmandamenti ta’ Missieri 
u nibqa’ fl-imħabba Tiegħu. (Ġwanni 15:9-10) 

Alla ħabbna u għamilna sabiex inkunu nistgħu naċċettaw u nibbenefikaw minn dik l-imħabba. Kull għażla 
biblikament tajba, deċiżjoni t-tajba, u azzjoni tajba li nagħmlu tgħinna nibnu l-karattru. Dan se jgħinna 
personalment kif ukoll lil oħrajn. 

L-Appostlu Pawlu kiteb: 

1 Imitani, bħalma jien ukoll nimita lil Kristu. ( 1 Korintin 11:1 ) 

12 ... il-liġi mhix tal-fidi, imma “min jagħmilhom jgħix bihom”. (Galatin 3:12)  
 
12 ... il-kmandament qaddis u ġust u tajjeb. (Rumani 7:12) 

Dawk li verament jimitaw lil Ġesù se jikbru fil-grazzja u l-għarfien ta’ Ġesù tul l-eternità (2 Pietru 3:18) 
biex jagħtu aħjar l-imħabba. 

L-Appostlu Ġakbu u Ġesù ddikjaraw li l-imħabba kienet marbuta mal-kmandamenti t’Alla: 

8 Jekk tassew twettaq il-liġi rjali skont l-Iskrittura, “Ħobb lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek,” 
tagħmel tajjeb; 9 imma jekk turi parzjalità, tagħmlu dnub, u tkunu kkundannati bil-liġi bħala 
krimini. 10 Għax min iħares il-liġi kollha, u madankollu jitfixkel f’punt wieħed, hu ħati taʼ kollox. 11 

Għax Dak li qal, “Tagħmilx adulterju,” qal ukoll, “Toqtilx.” Issa jekk ma tagħmilx adulterju, imma 
qtil, sirt kiser il-liġi. (Ġakbu 2:8-11) 

37 Ġesù qallu: “‘Għandek tħobb lill-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha, b’ruħek kollha u b’moħħok 
kollu.’ 38 Dan hu l-ewwel u l-kbir kmandament. 39 U t- tieni tixbah: ‘Ħobb lill- proxxmu tiegħek 
bħalek innifsek.’ 40 Fuq dawn iż-żewġ kmandamenti jiddependu l-Liġi kollha u l-Profeti.” ( Mattew 
22:37-40 ) 

L-iskop tal-kmandamenti hu li nuru mħabba (1 Timotju 1:5), jagħmluna aħjar, u ngħinu lil oħrajn ikunu 
aħjar. 
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13 Ejja nisimgħu l-konklużjoni tal-kwistjoni kollha: 

Ibżgħu minn Alla u żommu l-kmandamenti tiegħu ,  
Għax dan huwa kollox tal-bniedem.  
14 Għax Alla se jġib kull xogħol fil-ġudizzju,  
Inkluż kull ħaġa sigrieta, sew jekk tajba jew ħażina. ( Koħèlet 12:13-14 ) 

L-Għaxar Kmandamenti ma kinux xi regoli jew piż arbitrarju. 

Innota xi ħaġa mit-Testment il-Qadim u l-Ġdid: 

18 Fejn ma jkunx hemm rivelazzjoni, in-nies iwarrbu r-rażżin; Imma ferħan min iħares il-liġi. ( 

Proverbji 29:18 ) 

3 Għeżież ħbieb, għalkemm kont ħerqana li niktbilkom dwar is-salvazzjoni komuni tagħna, issa 
nħossni mġiegħla nikteb biex inħeġġiġkom tiġġieldu bis-serjetà għall-fidi li darba għal dejjem 
kienet fdata f’idejn il-qaddisin. 4 Għax ċerti rġiel niżlu bil-moħbi fostkom – irġiel li żmien ilu kienu 
mmarkati għall-kundanna li ser niddeskrivi – irġiel mhux devoti li bidlu l-grazzja ta’ Alla tagħna 
f’liċenzja għall-ħażen u li jiċħdu l-uniku Sidna u Sidna. , Ġesu Kristu. (Ġuda 3-4, Bibbja NET) 

3 Għax din hi l-imħabba ta’ Alla, li nżommu l-kmandamenti Tiegħu. U l-kmandamenti Tiegħu 
mhumiex ta’ piż. (1 Ġwanni 5:3) 

L-Għaxar Kmandamenti mhumiex piż, imma li wieħed iżommhom ferħan. 

F’din il-ħajja, Alla jridna ngħixu ħajja ta’ suċċess u ferħana – li ngawdu saħħa tajba, karriera ta’ sfida, 
żwieġ sabiħ, u tfal ferħanin. Hu jwiegħed barkiet u protezzjoni speċjali lil dawk li jfittxu li jagħmlu r-rieda 
Tiegħu u jżommu l-kmandamenti Tiegħu! 

2 Għeżież, nitlob biex tirnexxi f’kollox u tkun f’saħħa, bħalma tirnexxi ruħek. 3 Għax kont ferħan 
ħafna meta ġew aħwa u xehdu dwar il- verità li hemm fikom, bħalma intom timxu fil- verità. 4 

M’għandix ferħ akbar milli nisma’ li wliedi jimxu fil-verità. (3 Ġwanni 2-4) 

26 “Ara, illum inpoġġi quddiemkom barka u saħta: 27 il-barka, jekk tobdu l-kmandamenti tal-
Mulej, Alla tiegħek, li jien nikkmandak illum; 28 u s-saħta, jekk ma tobdux il-kmandamenti tal-
Mulej ; Alla tiegħek, imma warrab mit-triq li jien nikkmandak illum (Dewteronomju 11:26-28). 

19 Illum insejjaħ is-sema u l-art bħala xhieda kontra tagħkom, li poġġiet quddiemkom il -ħajja u l-
mewt, il-barka u s-saħta; għalhekk agħżel il-ħajja, biex kemm int kif ukoll id-dixxendenti tiegħek 
tgħixu; 20 biex tħobbu lill-Mulej Alla tiegħek, biex tobdu leħnu, u biex tkunu taqbad miegħu, għax 
Hu hu ħajtek u t-tul taʼ jiemek; (Dewteronomju 30:19-20) 

Li ngħixu fit- triq t’Alla ġġib ferħ li huwa iktar minn pjaċir li jgħaddi. Iġġib assigurazzjoni meta ż-żminijiet 
ikunu ħorox: 

13 Hieni l-bniedem li jsib l-għerf, U l-bniedem li jikseb l-għarfien; 14 Għax id-dħul tagħha huwa 
aħjar mill-qligħ tal-fidda, U l-qligħ tagħha minn deheb fin. 15 Hi iktar prezzjuża mir-rubini, U l-
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affarijiet kollha li tista’ tixtieq ma jistgħux jitqabblu magħha. 16 Tul tal-jiem huwa f’idha l-leminija, 
F’idha x-xellugija għana u unur. 17 It-toroq tagħha huma mogħdijiet ta’ pjaċir, U l-mogħdijiet tagħha kollha 
huma paċi. 18 Hija siġra tal-ħajja għal dawk li jaħkmuha, U ferħanin dawk kollha li jżommuha. 
(Proverbji 3:13-18) 

15 Hieni l-poplu li Alla tiegħu hu l-Mulej! ( Salm 144:15 ) 

21 Min jiddisprezza lill-proxxmu jidnub; Imma min għandu ħniena mill-foqra, ferħan hu. ( 
Proverbji 14:21 ) 

14 Hieni l-bniedem li hu dejjem riverent... (Proverbji 28:14a) 

5 Hieni min għandu l-għajnuna tiegħu lill-Alla ta’ Ġakobb, li t-tama tiegħu hi fil-Mulej, Alla tiegħu, 
6 Li għamel is-sema u l-art, il-baħar u dak kollu li hemm fihom; Min iżomm il-verità għal dejjem, 
(Salm 146:5-6) 

Ngħixu fit- triq t’Alla jagħmilna tassew ferħanin. Għandna nagħmlu dan kif ukoll nitolbu għall-għerf 
(Ġakbu 1:5). 

L-Għaxar Kmandamenti ġew magħrufa lilna biex jgħinuna nibnu l-karattru fina ħalli nkunu nistgħu nkunu 
aħjar u nagħmlu l-eternità aħjar. Nistgħu, f’din il-ħajja, nagħmlu l-eternità tagħna aħjar jekk verament 
nafdawH. 

Madankollu, minħabba t-tgħawwiġ minn mexxejja reliġjużi, l-Appostlu Pawlu kien ispirat biex jikteb dwar 
il-“misteru tal-ħażin tal-liġi” (2 Tessalonikin 2:7). Skont Ġesù, f’dawn iż-żminijiet tal-aħħar, il-liġi se 
tiżdied u tikkaġuna l-imħabba ta’ ħafna biex tikber (Mattew 24:12). Sfortunatament, dan se jgħin biex 
iwassal għaż-żmien tat-tmiem finali “Misteru Babilonja l-Kbira” (Apokalissi 17:5)—qawwa reliġjuża fuq il-
belt tas-sebaʼ għoljiet (Apokalissi 17: 9,18 ). Għal aktar dwar dan u l-Għaxar Kmandamenti, iċċekkja l-
ktejjeb onlajn b’xejn: L-Għaxar Kmandamenti: Id-Dekalogu, il-Kristjaneżmu u l-Bhima . 

Il-Pjan t’Alla hu Aħjar 

L-aħħar parti tal-pjan ta’ Alla tkun aħjar mill-ewwel parti tal-pjan bħala: 

8 It-tmiem ta’ ħaġa aħjar mill-bidu tagħha; ( Koħèlet 7:8 ) 

Madankollu, innota kuntrast bejn dawk li jiddubitaw minn Alla u n-nies attwali t’Alla: 

13 “Kliemek kien iebes kontrija , “Jgħid il-Mulej, “Intom tgħidu, ‘X’tkellimna kontrik?’ 14 Int għedt, 
‘Inutli li taqdi lil Alla; X’profitt hu li żammejna l-ordinanza Tiegħu, U li mxejna ta’ niket quddiem 
il-Mulej ta’ l-eżerċti? 15 Allura issa nsejħu henjin lill-kburin, Għax dawk li jagħmlu l-ħażen iqumu; 
Saħansitra jittantaw lil Alla u jmorru ħielsa.’“ 

16 Imbagħad dawk li kienu jibżgħu mill-Mulej kellmu lil xulxin, U l-Mulej semagħhom u 
semagħhom; Għalhekk inkiteb quddiemu ktieb tat-tifkira Għal dawk li jibżgħu mill-Mulej U li 
jimmeditaw fuq ismu. 
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17 “Ikunu Tiegħi,” jgħid il-Mulej taʼ l-eżerċti, “Fil-jum li nagħmel minnhom il-ġojjelli Tiegħi. U 
nħeleshom Bħalma bniedem jeħles lil ibnu stess li jaqdih.” 18 Imbagħad terġaʼ tagħraf Bejn il-ġust 
u l-ħżiena, Bejn wieħed li jaqdi lil Alla U dak li ma jaqdihx. (Malakija 3:13-18) 

Innota l-profezija li ġejja: 

6 Għax twieledna Tifel, ingħatalna Iben; U l-gvern se jkun fuq spalltu. U ismu jissejjaħ l-Għaġeb, 
Kunsillier, Alla Qawwija, Missier ta’ Dejjem, Prinċep tal-Paċi. 7 Taż-żieda tal-gvern tiegħu u l-paċi 
ma jkunx hemm tmiem , Fuq it-tron ta 'David u fuq is-saltna Tiegħu, Biex tordnaha u twaqqafha 
b'ġudizzju u ġustizzja Minn dak iż-żmien 'il quddiem, saħansitra għal dejjem. Il-ħeġġa tal-Mulej ta 
'l-eżerċti se twettaq dan. (Isaija 9:6-7) 

Allura, Alla se jżid il-gvern u l-paċi Tiegħu, u mhux se jkun hemm tmiem għal dan. L-ebda għan li tagħmel 
l-affarijiet aħjar. 

“L-appostli, kif kien għamel Ġesù, ipproklamaw l-evanġelju — l-AĦBAR TAJBA ta’ DINJA AĦJAR li ġejja” 
(Armstrong HW. The Incredible Human Potential. Everest House, 1978). 

Is-Saltna ta’ Alla li ġejja hija eterna: 

13 Saltna tiegħek hija saltna taʼ dejjem, U l-ħakma tiegħek tibqaʼ tul il-ġenerazzjonijiet kollha. ( 
Salm 145:13 ) 

3 Kemm huma kbar is-sinjali Tiegħu, U kemm huma qawwija l-għeġubijiet Tiegħu! Saltna Tiegħu 
hija saltna ta’ dejjem, U l-ħakma tiegħu hija minn ġenerazzjoni għal oħra. (Danjel 4:3) 

27 Imbagħad is-saltna u l-ħakma, U l-kobor tas-saltniet taħt is-sema kollu, Għandhom jingħataw 
lill-poplu, il-qaddisin tal-Iktar Għoli. Is-saltna tiegħu hija saltna ta’ dejjem, U l-ħakmiet kollha 
jaqduh u jobduh. (Danjel 7:27) 

Innota li l-qaddisin se jingħataw saltna ta’ dejjem. Dan huwa konsistenti ma’ dak li kien ispirat biex jikteb 
l-Appostlu Pietru: 

10 Għalhekk, ħuti, kunu iktar diliġenti biex tagħmel is-sejħa u l-elezzjoni tagħkom żguri, għax jekk 
tagħmlu dawn l-affarijiet qatt ma tfixklu; 11 għax hekk se tingħatalkom dħul fis-saltna ta’ dejjem 
ta’ Sidna u Salvatur Ġesù Kristu. (2 Pietru 1:10-11) 

Dan ifisser li nafu d-dettalji kollha? 

Le, imma Hu tana l-abbiltà li nifhmu u naraw xi wħud mill-pjanijiet Tiegħu: 

10 Rajt ix- xogħol mogħti minn Alla li bih għandhom ikunu okkupati wlied il- bnedmin. 11 Hu 
għamel kollox sabiħ fi żmienu. Ukoll poġġa l-eternità fi qlubhom, ħlief li ħadd ma jista’ jiskopri x-
xogħol li jagħmel Alla mill-bidu sat-tmiem. ( Koħèlet 3:10-11 ) 

12 Għax issa naraw f’mera, b’mod ċar, imma mbagħad wiċċ imb wiċċ. Issa naf parzjalment, imma 
mbagħad inkun naf kif jien magħruf ukoll. ( 1 Korintin 13:12 ) 
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9 Imma kif hemm miktub: 

“Għajn ma ratx, la widna ma semgħetx, Lanqas ma daħlu f’qalb il-bniedem Dak li Alla ħejja għal 
dawk li jħobbuh.” ( 1 Korintin 2:9 ) 

Allura, ix-xogħol huwa xi ħaġa li Alla jrid li n-nies jagħmlu. Alla se jkollu dawk li jsiru Tiegħu jwettqu 
xogħlijiet biex jagħmlu l-eternità aħjar. Allura nistgħu nkunu nafu parti mill-pjan, u l-pjan huwa aħjar 
milli fhimna. 

Anke fi żmien it-Testment il-Qadim, xi wħud lemħu l-eternità u r-realtà tal-pjan ta’ Alla (ara Lhud 11:13-
16). 

Biex ikollok idea ta’ kemm se titqabbel l-eternità aħjar fis-Saltna t’Alla ma’ “din l-età ħażina preżenti” 
(Galatin 1:4), innota dan li ġej: 

3 U smajt leħen qawwi mis-sema jgħid: “Ara, it-tabernaklu taʼ Alla hu mal-bnedmin, u Hu 
jgħammar magħhom, u huma jkunu l-poplu Tiegħu. Alla nnifsu jkun magħhom u jkun Alla 
tagħhom. 4 U Alla se jimsaħ kull demgħa minn għajnejhom; ma jkunx hemm aktar mewt, la niket, 
u lanqas biki. Ma jkunx hemm aktar uġigħ, għax l-affarijiet ta’ qabel għaddew.” 

5 Imbagħad Dak li kien bilqiegħda fuq it-tron qal: “Ara, nagħmel kollox ġdid.” U qalli: “Ikteb, għax 
dan il-kliem hu veru u fidil.” ( Apokalissi 21:3-5 ) 

7 … Il-ferħ ta’ dejjem ikun tagħhom. (Isaija 61:7) 

18 Għax jien inqis li t-tbatijiet ta’ dan iż-żmien m’humiex denji li jitqabblu mal-glorja li għandha 
tiġi rivelata fina. (Rumani 8:18) 

Mhux biss se jkun hemm tmiem it-tbatija, se jkun hemm ferħ veru. U jista’ jkollok parti li żżid dak il-ferħ. 
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7.  Kummenti tal-Konklużjoni 

Ġie stmat li kien hemm total ta’ bejn 40 u 110 biljun jew aktar bnedmin li għexu (u l-biċċa l-kbira mietu). 

L-iskop tal-umanità mhuwiex li nqimu għalxejn lil Alla biex nakkumulaw pjaċiri għalina nfusna u glorja 
għalih. Filwaqt li l-eternità se tkun mimlija pjaċiri għalina u Alla jistħoqqlu aktar glorja milli nistgħu 
nifhmu issa, l-iskop tagħna huwa li nagħmlu l-eternità aħjar għall-oħrajn ukoll. 

Ġesù għamel post għal kull wieħed minna (ara Ġwanni 14:2) kif Alla jfassalna individwalment (Salm 
33:15) biex jipperfezzjona (Salm 138:8). Hu se jlesti x-xogħol li beda f’kull wieħed minna li hu lest 
(Filippin 1:6). 

Il-biljuni minna huma lkoll differenti u għandna modi differenti kif nagħtu. L-irwol aħħari tagħna huwa li 
nagħmlu l-eternità aħjar - dan ifisser li iva, INTI jkollok mod uniku kif tagħti. Sakemm fl-aħħar mill-aħħar 
ma tirrifjutax li tappoġġja s-Saltna t’Alla, ser ikollok is-sehem tiegħek biex tagħmel l-eternità aħjar għal 
kull wieħed u waħda minn mill-inqas 40 biljun ieħor u mbagħad saħansitra aktar (ara 1 Korintin 12:26; 
Ġob 14:15; Galatin 6: 10)! 

Il-Bibbja tgħallem li aħna għandna ‘nstimaw lill-oħrajn aħjar minn’ nfusna (Filippin 2:3). Għalhekk, 
ikkunsidra li kważi kull min qatt iltqajt magħhom xi darba se jgħin biex l-eternità tkun aħjar għalik (u int 
għalihom). Kull min ġġudikajt ħażin, ġejt preġudikat kontrih, kellu ħsibijiet żbaljati dwarhom, forsi 
maqtugħ fit-traffiku, trattat ħażin, kif ukoll dawk li kont ġentili magħhom, jista’ jkun li fil-fatt ikollok 
taħdem għalihom. Mela ippruvaw “kunu qalbhom qalbhom tajba ma’ xulxin, taħfru lil xulxin, bħalma 
ħaferkom Alla fi Kristu” (Efesin 4:32). “Kulma jiddependi minnek, għixu fil-paċi ma’ kulħadd” (Rumani 
12:18). 

Peress li l-eternità ddum għal ammont ta' żmien infinit, ikkunsidra li fil-fatt tkun tista' tkun taf 40 biljun 
(probabbilment aktar) ruħ ħafna aħjar milli taf lilek innifsek issa! 

Jista’ jkun li fil-fatt ikollok taħdem għal xi wħud li ħassejt li Alla qatt ma seta’ juża (ara Mattew 21:28-
32)—għax “ħafna li huma l-ewwel ikunu l-aħħar, u l-aħħar l-ewwel” (Mark 10:31). 

Ikkunsidra, barra minn hekk, li l-Bibbja tgħallem li n-nies kollha—inklużi dawk li forsi ma tantx 
jimpurtahom—għandhom il-potenzjal li jimtlew bil-milja kollha t’Alla: 

14 Għal din ir-raġuni jiena ninżel irkopptejti quddiem Missier Sidna Ġesù Kristu, 15 li minnu 
ssemmiet il-familja kollha fis-sema u l-art, 16 biex Hu jagħtikom, skond l-għana tal-glorja Tiegħu, li 
tissaħħu bis-saħħa. permezz tal-Ispirtu Tiegħu fil-bniedem ta’ ġewwa, 17 biex Kristu jgħammar fi 
qlubkom permezz tal-fidi; biex intom, li tkunu għeruq u msejsa fl-imħabba, 18 tkunu tistgħu 
tifhmu mal-qaddisin kollha x’inhuma l-wisa’ u t-tul u l-fond u l-għoli — 19 biex tkunu tafu l-
imħabba ta’ Kristu li tgħaddi l-għarfien; biex timtela bil-milja kollha ta’ Alla . (Efesin 3:14-19). 

Irridu nitgħallmu, u nitgħallmu aktar (2 Pietru 3:18). 

Aktar għarfien kien ipprofetizzat għaż-żmien tat-tmiem (Danjel 12:4) , inkluż ir-restawr tal-affarijiet li 
ntilfu (Mattew 17:11). 



71 
 

Jidher li l-għarfien ta’ għaliex Alla għamel dak kollu li għamel huwa xi ħaġa li kellha bżonn tiġi restawrata 
b’mod aktar sħiħ. 

Alla kif jagħmel hekk? 

9 “Hu lil min se jgħallem l-għarfien? U lil min se jagħmel biex jifhem il-messaġġ? Dawk li għadhom 
kemm infatmu mill-ħalib? Dawk biss miġbuda mis-sider? 10 Għax għandu jkun preċett fuq 
preċett, preċett fuq preċett, Linja fuq linja, linja fuq linja, Hawn ftit, hemm ftit. (Isaija 28:9-10) 

10 Imma Alla werahom lilna permezz tal-Ispirtu Tiegħu. Għax l-Ispirtu jfittex kollox, iva, il-fond ta’ 
Alla. ( 1 Korintin 2:10 ) 

Allura, billi nħarsu lejn diversi skritturi, nistgħu nitgħallmu duttrina. U jekk inkunu mmexxija mill-Ispirtu 
ta’ Alla nistgħu nifhmu saħansitra aktar. 

U Kristjani individwali kif għandhom jirreaġixxu meta jiffaċċjaw għarfien teoloġiku ġdid? 

It-talb lil Alla biex jifhem kif semma Ġob huwa pass wieħed li għandek tieħu: 

24 Għallimni, u nżomm ilsieni; Agħmelni nifhem fejn żbaljt. ( Ġob 6:24 ) 

Fit-Testment il-Ġdid, il-Bereans taw eżempju nobbli: 

10 Imbagħad l-aħwa mill-ewwel bagħtu lil Pawlu u lil Sila bil-lejl f’Berea. Meta waslu, daħlu fis-
sinagoga tal-Lhud. 11 Dawn kienu aktar ġusti {nobbli, KJV} minn dawk f’Tessalonika, peress li 
rċevew il-kelma bil-prontezza kollha, u jfittxu l-Iskrittura kuljum biex jiskopru jekk dawn l-
affarijiet kinux hekk. (Atti 17:10-11) 

Parti mill-iskop ta’ dan il-ktieb kien li jagħti l-iskrittura biex kull min hu lest ikun jista’ jara li hu hekk. Parti 
mill-iskop tiegħi fil-kitba kien li naqsam il-verità t’Alla ma’ dawk kollha li jista’ jkollhom widnejn miftuħa. 

Alla għandu pjan għalik. Alla jħobbok u jridek tħobb lil ħaddieħor. Għandek tgħix skond il-mod ta’ ħajja 
mħabba Tiegħu. Żieda fl-imħabba reali: li tista 'titqies bħala t-tifsira tal-ħajja. 

Itlob biex tkun fuq in-naħa t’Alla (ara Ġożwè 5:13-14). “Jekk Alla hu għalina, min jista’ jkun kontra 
tagħna?” Rumani 8:31). 

Il-Bibbja tgħallem li l-ħolqien kollu, inklużi l-bnedmin, sar “tajjeb ħafna” (Ġenesi 1:31) u li Hu għamel u 
bierek is-sebaʼ jum (Ġenesi 2:2-3). 

Il- Bibbja tgħallem li għalkemm Alla għamel lill- bnedmin retti, huma fittxew ħafna modi ħżiena ( Koħèlet 
7:29 ) . 

Għal darb’oħra, jekk jogħġbok irrealizza li l-Bibbja tgħallem: 

8 It-tmiem ta’ ħaġa aħjar mill-bidu tagħha; Il-pazjent fl-ispirtu huwa aħjar mill-kburin fl-ispirtu. ( 
Koħèlet 7:8 ) 
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Il-bidu kien tajjeb ħafna, u t-tmiem se jkun saħansitra aħjar. 

Alla għamel l-umanità biex jirriproduċi lilu nnifsu u jkun parti mill-familja tiegħu (Malakija 2:15). 

Hu għamilna nieħdu sehem fil-glorja Tiegħu (Rumani 8:17) u naħkmu l-univers (Lhud 2:5-17). Ġesù 

għallem li, “Iktar hieni li tagħti milli tirċievi” (Atti 20:35). 

Alla GĦAMLU l-umanità sabiex jagħti l-imħabba (ara 1 Ġwanni 4:7-12) u biex ikun hemm aktar imħabba 
fl-univers (ara Mattew 22:37-39). Dak hu t-tifsira tal-ħajja. 

X’inhu l-misteru tal-pjan ta’ Alla? Għaliex Alla ħoloq xi ħaġa? 

Alla ħalaq dak li għamel biex l-eternità tkun aħjar (ara Lhud 6:9, 11:16; Filippin 1:23). 

Huwa għalhekk li ħalaq l-univers u għalhekk ħalaq irġiel u nisa. Huwa ħoloq speċifikament l-univers bħala 
wirt/wirt għal Ġesù u l-umanità kollha. 

Bnedmin li jingħataw il-ħajja ta’ dejjem se jagħmlu l-eternità aħjar. 

Il-pjan ta’ Alla jinkludi lil dawk kollha li se jagħtu kas is-sejħa Tiegħu f’din iż-żmien (ara wkoll il-ktejjeb 
online bla ħlas Huwa Alla Jsejjaħlek? ), u oħrajn fiż-żmien li ġej (ara wkoll OFFERTA Universali tas-
Salvazzjoni, Apokatastasi: Jista’ Alla jsalva l-mitluf f’ età li ġejja? Mijiet ta’ skritturi jiżvelaw il-pjan ta’ 
salvazzjoni ta’ Alla ). 

Nisrani jew le, għaliex Alla għamlek? 

L-iskop tiegħek f'din il-ħajja huwa li tibni l-karattru sabiex tkun tista' timmassimizza l-potenzjal tiegħek u 
żżid kemm tista' ttejjeb aħjar l-eternità. 

Alla għamilK sabiex tkun tista’ tuża t-talenti uniċi tiegħek (Mattew 25:14-23; Luqa 19:11-19) biex tagħti l-
imħabba sabiex tagħmel l-eternità aħjar! 

Huwa għalhekk li Alla ħalaq dak li għamel. Huwa għalhekk li Alla għamel INTI. 
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Knisja kontinwa ta’ Alla 
L-uffiċċju tal-Istati Uniti tal-Knisja ta’ Alla jinsab fi: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. 

Għandna partitarji madwar id-dinja kollha, u fil-kontinenti abitati kollha (il-kontinenti kollha, ħlief l-Antartika). 

Knisja kontinwa ta’ Alla Informazzjoni fuq il-websajt 
 

CCOG.ORG Il-websajt prinċipali għall-Knisja ta’ Alla, b’links għal-letteratura f’100 lingwa. 
CCOG.ASIA Websajt iffukat fuq l-Asja, b'diversi lingwi Asjatiċi. 
CCOG.IN Websajt iffukat fuq l-Indja, b'xi lingwi Indjani. 
CCOG.EU Websajt iffukat fuq l-Ewropa, b'diversi lingwi Ewropej. 
CCOG.NZ Websajt immirat lejn New Zealand. 
CCOGAFRICA.ORG Websajt immirat lejn l-Afrika. 
CCOGCANADA.CA Websajt immirat lejn il-Kanada. 
CDLIDD.ES Din hija websajt totalment Spanjola. 
CG7.ORG Dan huwa orjentat lejn dawk li jħarsu s-7 jum tas-Sibt. 
PNIND.PH Websajt iffukat fuq il-Filippini, b'xi Tagalog. 
 

Kanali tal-Vidjo tar-Radju u tal-YouTube 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible News Prophecy radju onlajn.  
Bible News Prophecy kanal. Sermonetti fuq YouTube, BitChute, Brighteon, & Vimeo.  
CCOGAfrica kanal. Messaġġi tal-vidjo YouTube u BitChute mill-Afrika. 
CCOG Animations Messaġġi animati fuq YouTube BitChute. 
ContinuingCOG & COGTube. Priedki fuq YouTube u BitChute rispettivament. 
 

Websajts tal-Aħbarijiet u tal-Istorja  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Websajt tal-istorja tal-Knisja. 

COGWRITER.COM Websajt ta' aħbarijiet, storja u profezija 
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(Back cover) 

Il-Bibbja Tiżvela Ħafna Misteri 

Il-Bibbja tirrakkonta dwar il-misteru li nżamm sigriet sa mill-bidu tad-dinja (Rumani 16:25-27), iżda li hu 
żvelat fl-iskrittura profetika—“il-kelma tal-verità” (2 Timotju 2:15; Ġakbu 1:18). ).  

Il-Bibbja tirreferi għal ħafna misteri, bħall-misteru tas-saltna ta’ Alla (Mk 4:11), il-misteru tal-grazzja 
(Efesin 3:1-5), il-misteru tal-fidi (1 Timotju 3:9), il-misteru tar-relazzjoni taż-żwieġ (Efesin 5:28-33), il-
misteru tal-kriminalità (2 Tessalonikin 2:7), il-misteru tal-qawmien (1 Korintin 15:51-54), il-misteru ta’ 
Kristu (Efes 3:4) il-misteru tal-Missier (Kolossin 2:2), il-misteru ta’ Alla (Kolossin 2:2; Apokalissi 10:7) u 
anke Misteru Babilonja l-Kbira (Apokalissi 17:5). 

Il-ktieb, Il-Misteru tal-Pjan ta’ Alla: Alla Għala Ħoloq Xejn? Għaliex Alla Għamelek?, jispjega permezz tal-

Iskrittura, ħafna misteri u jgħin biex iwieġeb mistoqsijiet bħal: 

Il-‘Viżjoni Beatifika’ hija l-pjan aħħari ta’ Alla? 

Alla għamel lill-bnedmin retti? 

Għaliex hemm tbatija? 

Alla għandu pjan għalik? 

Alla għandu pjan għal dawk li mhumiex Insara? 

X’għandha x’taqsam l-imħabba mal-pjan t’Alla? 

Il-pjan t’Alla għal dawk kollha li se jwieġbu lejh huwa li jkunu jistgħu jagħtu l-imħabba b’mod 

uniku biex jagħmlu l-eternità aħjar għalihom personalment u għal kulħadd? 

Iva, tistaʼ tkun taf għaliex Alla ħalaq xi ħaġa u għaliex Alla għamel INTI! 


	Il-Ktieb tal-Ġenesi
	Fehmiet mill-Knisja Kattolika Rumana u mix-Xhieda ta’ Jehovah
	Xi ngħidu dwar Kattoliċi Rumani?
	Agħmel it-Tajjeb
	Kittieba tal-Knisja Bikrija dwar l-Agħmel it-Tajjeb u d-Deifikazzjoni
	6.  Hemm Pjan fit-Tul

