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Kif inqarrqu bil-mewt u ngħixu għal dejjem? Dik hija waħda mill-
mistoqsijiet primarji li għamilt fil-ktieb, "A History of Man's Quest for 
Immortality" (Fifth Estate Publishing, 2007). Id-dinja fittxet kura għall-mewt 
għal eluf ta ’snin. Ir-razza umana ppruvat kull metodu u mezz possibbli 
biex tiskopri t-triq żgur mill-għan miżeru li kulħadd qed jiffaċċja - il-mewt. 
Huwa verament pjuttost sempliċi - iżda diffiċli ħafna biex tagħmel.


Nibdew fil-bidu.


L-ewwel kliem tal-Bibbja jgħidulna x’se tgħallimna l-Bibbja kollha: “Fil-bidu 
Alla ...” Il-Bibbja hija dwar Alla: Min Hu u x’Jagħmel. Il-Bibbja hija l-Awto-
Rivelazzjoni ta ’Alla. Huwa żvela lilu nnifsu lill-awturi tal-Bibbja sabiex 
ikunu jafuh u jgħaddu r-rivelazzjoni lid-dinja.


“U allura għandna l-kelma profetika kkonfermata, li int tagħmel tajjeb 
li tagħti kas bħal dawl li jiddi f’post mudlam, sakemm il-ġurnata tibda 
u l-istilla ta’ filgħodu titla ’f’qalbek; billi dan nafu l-ewwel, li l-ebda 
profezija ta ’l-Iskrittura m’hi ta’ interpretazzjoni privata, għax il-
profezija qatt ma ġiet bir-rieda tal-bniedem, imma rġiel qaddisa ta 
’Alla tkellmu hekk kif kienu mqanqlin mill-Ispirtu s-Santu.” 2 Pietru 1: 
19-21


Meta nistudjaw il-Bibbja qed naqraw il-messaġġ li Alla għandu għalina. 
Ħadd ma għamilha - Alla “ispiraha”: “L-Iskrittura kollha hija mogħtija bl-
ispirazzjoni ta’ Alla, u hija ta ’profitt għad-duttrina, għat-twiddib, għall-
korrezzjoni, għat-tagħlim fit-tjieba, sabiex il-bniedem ta’ Alla jkun komplet, 
mgħammar sewwa għal kull xogħol tajjeb. " (2 Tim. 3: 16-17)
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Il-kelma Griega għal "ispirazzjoni" hija theopneustos. Huwa magħmul minn 
theos (Alla) u pneustos (minn pnein), "biex tieħu n-nifs." Alla kien involut 
f'kull parti tal-kitba tal-Bibbja. Kull Kelma għandha "n-nifs" qaddis Tiegħu 
kollu: "... din l-Iskrittura kellha titwettaq, li l-Ispirtu s-Santu tkellem qabel 
minn fomm David ..." (Atti 1:16)


It-teologu Henry Thiessen kiteb, "L-Ispirtu s-Santu tant iggwida u ssorvelja 
lill-kittieba tat-test sagru, billi għamlu użu mill-personalitajiet uniċi tagħhom 
stess, li kitbu dak kollu li riedhom jiktbu, mingħajr eċċess jew 
żball." (Lekċers fit-Teoloġija Sistematika, ta ’William B. Eerdman)


Alla jiżvela lilu nnifsu permezz tal-ismijiet użati għalih fil-Bibbja. Il-kelma 
Ingliża "Alla" ġejja mill-kliem Ebrajk elohim, elyon, el, shadday, yahweh ... u 
l-kelma Griega theos. L-istudent tal-Bibbja jsib l-isem ta ’Alla elenkat kważi 
erbat elef darba fl-Iskrittura. L-iktar isem użat huwa elohim. L-ewwel użu 
huwa Ġen 1: 1, "Fil-bidu Alla ..." L-iktar isem użat li jmiss huwa yahweh. 
Ħafna drabi huwa tradott "Mulej." L-istudent tal-Bibbja se jsib lil Alla bħala 
Mulej elenkat aktar minn 65 mitt darba fl-Iskrittura. Huwa kważi dejjem il-
kelma yahweh (Jehovah).


Elohim jimplika saħħa. Alla hu b’saħħtu! Il-Bibbja tgħid li Alla huwa “Kollox” 
(Ġen. 17: 1; Riv. 4: 8). L-affarijiet kollha huma possibbli għalih (Mt. 19:26). 
Xejn mhu diffiċli wisq għalih (Ġer. 32:17). Il-kelma hija wkoll plural fin-
numru.
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Ġeħova huwa l-iktar qaddis mill-ismijiet ta ’Alla. Il-Lhud fl-Iżrael tal-qedem 
ma jippronunzjawhiex. Huma jissostitwixxu kliem ieħor għalih - inkluż 
Adonai. Huma jiktbu YHWH, imma jaqraw lil Adonai. Xi interpretazzjonijiet 
tat-tifsira ta 'Yahweh huma "Hu jġiegħel li jkun" u "O Hu!" L-isem huwa 
uniku għall-Iżrael.


Ismijiet oħra minn Ġeħova huma: Ġeħova-Jireh (Ġeħova se jipprovdi), 
Ġeħova-Nisi (Ġeħova l-istendard tiegħi), Ġeħova-Shalom (Ġeħova l-paċi 
tiegħi), u Ġeħova-Xamma (Ġeħova qiegħed hemm).


Ġeħova jesprimi l-eternità u l-immutabbiltà tan-natura ta ’Alla. Jitkellem 
ukoll dwar il-fedeltà ta ’Alla għall-iskopijiet u l-wegħdiet kollha tiegħu.


“Alla huwa infinit fir-rigward tal-ħin. Huwa mingħajr bidu jew tmiem, 
huwa ħieles minn kull suċċessjoni ta 'ħin, u huwa l-kawża taż-żmien. 
" (Thiessen, Lectures)


Alla kien "Fil-bidu," imma Hu ma kellu l-ebda bidu. Huwa dejjem kien - il-
kbir JIEN. Hawn huma xi eżempji ta 'kif Alla żvela din il-verità lid-dinja: 
"Imbagħad Abraham ħawwel siġra tat-tamarisk f'Berseba, u hemmhekk 
talab l-isem tal-Mulej, Alla ta' Dejjem." (Ġen. 21:33) "Qabel ma nibtu l-
muntanji, Jew qatt kont iffurmajt l-art u d-dinja, Anke minn dejjem għal 
dejjem, Int Alla." (Salm 90: 2) "... Dak li hu l-imbierek u l-Potenzjat biss, is-
Sultan tas-slaten u l-Mulej tas-sidien, li waħdu għandu l-immortalità, 
joqgħod f'dawl li ma jersaqx, li ħadd ma ra jew ma jista 'jara, biex jonora l-
unur u qawwa eterna. Amen. " (1 Tim. 6: 15-16)
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Minbarra li huwa infinit fir-rigward tal-ħin, Alla huwa infinit ukoll fir-rigward 
tal-ispazju. “Mhuwiex limitat jew limitat mill-ispazju; għall-kuntrarju, l-
ispazju finit kollu jiddependi fuqu. " (Thiessen, Lectures)


“Imma Alla tabilħaqq jgħammar fuq l-art? Ara, il-ġenna u l-ġenna tas-
smewwiet ma jistgħux fihom. Kemm inqas dan it-tempju li bnejt! ” (1 
Slaten 8:27) "Il-Mulej huwa għoli fuq il-ġnus kollha, il-glorja tiegħu fuq is-
smewwiet." (Salm 113: 4 ... aqra wkoll Salm 139: 7-12) "Jista 'xi ħadd jaħbi 
lilu nnifsu f'postijiet sigrieti, Mela ma narahx?" Jgħid il-Mulej; ‘Ma nimlax il-
ġenna u l-art?’ Jgħid il-Mulej. " (Ġer. 23:24 ... aqra wkoll Atti 17: 24-28)


Nitgħallmu aktar dwar Alla mill-ismijiet Griegi għalih. Il-kelma theos hija t-
traduzzjoni Griega tal-kliem Ebrajk Elohim u Jehovah. Il-kelma Griega 
primarja għal "Lord" hija kurios. Dan ifisser wieħed li għandu poter jew 
awtorità. Jista 'wkoll jiġi tradott "kaptan" jew "sid." Kittieba tat-Testment il-
Ġdid użaw l-isem kurios għal Alla u Ġesù Kristu. Ir-raġuni għal dan hija 
sempliċi: Ġesù Kristu hu Alla!


Minbarra l-ismijiet "Alla" u "Mulej," Huwa jirrivelalna lilu nnifsu bħala "Mulej 
Alla", "Alla l-Għoli", "Il-Mulej Sovran", "Alla li Jista 'kollox", "L-Alla Etern", 
"L-Alla" ta ’Betel,” “Alla ta’ Abraham, Iżakk u Ġakobb, ”“ Jiena Min Jien ”,“ 
L-Alla ta ’Iżrael”, “Alla l-Blata”, “Il-Mulej, Alla tas-sema”, “Il-Qawwi Wieħed, 
Alla l-Mulej, "" Alla s-Sultan, "" Il-Qaddis ta 'Iżrael, "u" Il-Qawwi ta' Iżrael. "
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L-istudju tat-tifsiriet f'kull wieħed minn dawn l-ismijiet jieħu xhur ta 'student 
biex jitlesta. L-istudju jiżvela li Alla huwa qaddis, etern, infinit, immortali, 
inviżibbli, li jaf kollox, kullimkien preżenti, li jista 'kollox, li ma jinbidilx, 
inkomparabbli, ġust, perfett, tal-biża' u majestuż, u grazzjuż. Titgħallem 
ukoll li Alla hu spirtu.


U lura fil-bidu - nitgħallmu li Alla huwa l-Ħallieq ta 'dak kollu li naraw: "Fil-
bidu Alla ħalaq is-smewwiet u l-art." (Ġenesi 1: 1) Il-ħolqien ta ’Alla huwa 
wkoll ir-rivelazzjoni tiegħu tal-kobor u l-qawwa tiegħu. Meta nikkunsidraw 
id-daqs tas- "smewwiet" (l-univers), nibdew nifhmu kemm hu kbir Alla 
tagħna!


“O Mulej, Sidna, kemm hu eċċellenti ismek fl-art kollha, Li poġġejt il-
glorja Tiegħek fuq is-smewwiet! ... Meta nikkunsidra s-smewwiet 
Tiegħek, ix-xogħol tas-swaba 'Tiegħek, Il-qamar u l-istilel, li Inti 
ordnajt, X'inhu l-bniedem li inti moħħok fih, u l-iben tal-bniedem li Inti 
żżuru? " Salm 8: 1, 3


“Is-smewwiet jiddikjaraw il-glorja ta’ Alla; U l-firmament juri x-xogħol 
ta ’l-idejn Tiegħu. Jum għal jum jitkellem, U lejl għal lejl juri għarfien. 
M'hemm l-ebda diskors u lanqas lingwa Fejn leħinhom ma jinstemax. 
" Salm 19: 1-3
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“Kantaw lil Alla, saltniet tad-dinja; Oh, tkanta tifħir lill-Mulej, Selah Lil 
Dak li jirkeb fuq il-ġenna tas-smewwiet, li kienu tal-qedem! 
Tabilħaqq, Hu jibgħat leħnu, leħen qawwi. Agħti l-qawwa lil Alla; L-
eċċellenza tiegħu hija fuq Iżrael, U l-qawwa tiegħu tinsab fis-sħab. " 
Salm 68: 32-34


In-natura ta 'Alla (Min Hu) għandha effett dirett fuq l-opri ta' Alla (Dak li Hu 
jagħmel). Alla huwa veru għall-karattru tiegħu għax Huwa jeżisti minnu 
nnifsu. Ma jiddependi minn ħadd. Minħabba li Alla huwa enormi Hu ma 
jistax jinżamm. Minħabba li Alla huwa etern, Hu mhux limitat biż-żmien. 
Minħabba li Alla jista ’kollox, Hu ma jistax jitlef. Minħabba li Alla jaf kollox, 
Hu jaf lilu nnifsu u l-affarijiet l-oħra kollha perfettament mill-eternità kollha. 
Għax Alla huwa preżenti kullimkien f’daqqa Hu jara kollox u huwa involut 
f’kollox. Minħabba li Alla ma jinbidilx, Huwa affidabbli. Nistgħu nemmnu fih 
u nafdawh mingħajr dubju, tħassib jew biża '. Minn dan nafu li dak li 
jagħmel Alla dejjem se jkun qaddis, ġust, ġust, tajjeb, veru, maħbub, qalb 
tajba, ħanin, u ħanin. Kemm hu ta ’faraġ li tkun taf dawn il-veritajiet!


Issa li nafu Min hu Alla u li dak kollu li jagħmel hu sewwa, ejja nħarsu mill-
ġdid lejn il-mistoqsija tagħna - kif nistgħu inqarrqu bil-mewt u ngħixu għal 
dejjem?


L-ewwel xogħol (azzjoni) ta ’Alla kien li jagħżilna fi Kristu. “Imbierek Alla u 
Missier Sidna Ġesù Kristu, li bierek b’kull barka spiritwali fil-postijiet tas-
sema fi Kristu, l-istess kif għażilna fih qabel il-fondazzjoni tad-dinja, biex 
inkunu qaddisin u bla ħtija quddiemu fl-imħabba, wara li predestinatna 
għall-adozzjoni bħala wlied minn Ġesù Kristu lilu nnifsu, skond il-pjaċir 



Qerq tal-Mewt  of 9 14

tajjeb tar-rieda Tiegħu, għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja Tiegħu, li biha Hu 
għamilna aċċettati fil-Maħbub. (Efes. 1: 3-6) Xi ħaġa importanti li naraw 
hawn hija li Alla bierek b '"kull barka spiritwali fil-postijiet tas-sema fi 
Kristu, l-istess kif għażilna fih qabel il-fondazzjoni tad-dinja." Huwa ħalaq 
kollox għalina. Imma dak li naraw f’Efesin 1 huwa li Alla għamel xi ħaġa 
qabel il-bidu - qabel ma ħalaq is-smewwiet u l-art: Hu bierek u għażilna. Il-
barka ġiet l-ewwel, imbagħad l-għażla.


L-opportunità għalina li “nqarrqu mal-mewt” bdiet bil-barka u l-għażla ta 
’Alla. Il-kelma Griega għal "agħżel" hija exelexato. Huwa l-ewwel nofs 
aorist ta 'eklego, "li tagħżel." Il-vuċi tan-nofs tfisser is-suġġett tal-verb (Hu 
– Alla) aġixxa fl-interess tiegħu stess - "li jagħżel jew jagħżel lilu nnifsu." 
Din il-kelma tintuża wkoll meta tippreżenta l-għażla ta ’Alla ta’ Iżrael mill-
ġnus kollha bl-iskop li ġġib is-salvazzjoni fid-dinja. L-oġġett ta 'għażla bħal 
din huwa għal ċertu oġġett jew għan. L-iskop iddikjarat għal din l-għażla 
huwa li l-Insara jkunu "qaddisa u bla ħtija fil-vista Tiegħu." Alla għażilna 
għalih innifsu fi żmien tal-passat. It-tensjoni tal-aorist fil-Grieg hija bħal 
stampa. Nistgħu niġbruh, inħarsu lejh, u ngawdu l-memorja.


Pawlu jagħtina ħin ta ’referenza għall-azzjoni ta’ Alla li jagħżilna. Kien 
"qabel il-ħolqien tad-dinja" - pro kataboles kosmon. Kataboles, "ħolqien," 
hija kelma komposta: kata, "isfel," u boles, "tarmi." Jiddeskrivi l-att ta ’Alla 
li Jista’ Kollox jitfa ’d-dinja. Id-dinja ma kinitx teżisti qabel ma Alla ħalaqha. 
Id-dinja bdiet fl-ispazju u l-ħin. Alla kien 'il fuq mill-ispazju u qabel iż-
żmien. Kosmon, "dinja," tfisser "ordni, arranġament, tiżjin, tiżjin." Dak li 
ħalaq Alla kien sabiħ u perfett fis-sempliċità u l-kumplessità tiegħu.
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Dak li naraw hawnhekk huwa pjan mill-isbaħ u mill-isbaħ. Qabel ma Alla 
ħalaq id-dinja, Hu ħaseb dwarna. Huwa qiesna. Huwa għamel kollox, 
iddisinja kollox magħna f'moħħu. Kif naraw fl-ewwel kapitlu ta ’Efesin, Alla 
għażilna fi Kristu, Hu predestinatna, fdiena, Għarrafna l-misteru tar-rieda 
Tiegħu, u inkluda magħna. Dan jitkellem bil-qawwa dwar pjan speċjali 
ħafna.


Efesin 1:11 jgħidha sewwa: "FiH aħna wkoll ġejna magħżula, billi ġejna 
predestinati skond il-pjan ta 'Dak li jaħdem kollox skond l-iskop tar-rieda 
Tiegħu." Il-kelma "magħżula" iseklerothemen. Jittraduċi "ġejna magħżula 
bħala wirt." Huwa l-ewwel persuna, plural, aorist, indikattiv. Alla għażilna 
fil-passat (qabel il-ħolqien tad-dinja). Ġej mill-kelma kleres u tfisser "li 
tassenja bix-xorti." L-antiki kienu jqiegħdu l-ismijiet tan-nies fuq ċagħaq, 
qsari tal-qsari jew biċċa injam u mbagħad ipoġġuh ġo vażun. Kienu 
jħawdu l-vażun sakemm l-oġġett jaqa 'barra. L-ewwel persuna li isimha 
jew "lott" waqa 'fuq l-art ġiet magħżula. F'dan il-każ, l-Insara kienu dawk 
magħżula bħala wirt. Aħseb dwar dak! Tinduna kemm int speċjali għal 
Alla?


Pawlu jerġa 'juża l-kelma f'Kol 1:12 (klerou ton hagion en to photi) - "ħafna 
qaddisin fid-dawl." Il-vers kollu jaqra, "nirringrazzjaw lill-Missier li 
kkwalifikana biex inkunu nieħdu sehem fil-wirt tal-qaddisin fid-dawl." Alla 
ried jagħti xi ħaġa speċjali lil grupp ta ’nies. Dik xi ħaġa hija wirt. In-nies 
huma l-qaddisin (hagion), "dawk qaddisa, dawk separati għall-użu 
qaddis." Dak li Alla ried jagħti lill-magħżulin Tiegħu kien relazzjoni speċjali 
miegħu nnifsu. Dik hija l-wirt tagħna - relazzjoni eterna profonda u 
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sodisfaċenti ma 'Alla. L-ebda wirt ieħor ma jista 'jqabbel ma' dak li tana 
Alla.


Insibu x-xewqa ta ’Alla għar-relazzjoni mal-bnedmin fil-Bibbja kollha. Beda 
meta Hu ħalaq lill-bniedem "fuq ix-xbieha tiegħu stess." Meta l-ewwel 
raġel dineb kontra Alla u kiser ir-relazzjoni, Alla waqqaf triq lura għar-
relazzjoni. Huwa ta lil Ibnu Ġesù Kristu bħala l-ħlas għad-dnubiet tal-
umanità. Permezz ta ’Kristu nistgħu nerġgħu lura għand Alla!


Wieħed mill-aħjar eżempji tax-xewqa ta ’Alla għar-relazzjoni mal-umanità u 
l-provvediment ħanin tiegħu jinsab f’Ġwanni 14. Ġesù qed ikellem lid-
dixxipli tiegħu:“ Tħallix qalbek tkun imħawda; int temmen f’Alla, emmen 
ukoll fija.Fid-dar ta ’Missieri hemm ħafna mansions; kieku ma kienx hekk, 
kont ngħidlek. Immur nipprepara post għalik. U jekk immur u nipprepara 
post għalik, nerġa 'niġi u nirċevilek għandi nnifsi; li fejn jien, hemm int tista 
'tkun ukoll. " Ġesù kompla dik it-tema ftit versi wara: “Jiena t-triq, il-verità 
u l-ħajja. Ħadd ma jiġi għand il-Missier ħlief permezz tiegħi. ” Ġesù huwa l-
uniku mod lura lejn Alla!


Ħarsa oħra lejn ix-xewqa ta ’Alla għar-relazzjoni hija dik li Hu jsejjaħ lil 
dawk li jħobbuh u jsegwuh. Is-segwaċi Lhud jissejħu "tfal, poplu magħżul, 
saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu ta 'Alla, il-merħla ta' Alla, u l-mara 
tal-Ħaruf." Segwaċi Ġentili u Lhud jissejħu tfal, werrieta, u werrieta 
konġunti (Rumani 8: 16-17 - "L-Ispirtu nnifsu jixhed bl-ispirtu tagħna li 
aħna wlied Alla, u jekk wlied, allura werrieta - werrieta ta 'Alla u werrieta 
konġunti ma 'Kristu, jekk tabilħaqq insofru miegħu, biex inkunu wkoll 
glorifikati flimkien. "), ħaddiema sħab, l-għalqa ta' Alla, u l-bini ta 'Alla (1 
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Korintin 3: 9 -" Għax aħna sħabna ta' Alla; int l-għalqa ta 'Alla, int il-bini ta 
'Alla. "), it-tempju ta' Alla (1 Korintin 3:16 -" Ma tafx li int it-tempju ta 'Alla u 
li l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fik? "), il-knisja, il-ġisem ta ' Kristu (Efesin 1: 
22-23 - "U poġġa kollox taħt saqajh, u tah biex ikun ras fuq kollox għall-
knisja, li hija ġismu, il-milja ta 'Dak li jimla kollox f'kollox."), tempju qaddis, 
post fejn joqgħod Alla (Efesin 2: 21-22 - "li fih il-bini kollu, billi jitwaħħal 
flimkien, jikber f'tempju qaddis fil-Mulej, li fih int ukoll qed tinbena flimkien 
għal post fejn jgħixu Alla fl-Ispirtu. ”)


Ejja nieqfu eżatt hawn. Aħseb dwar min int - min int verament. Aħna 
midinbin - salvati minn Grace. Dak aħna aħna. Issa, aħseb dwar dak li 
għamel Alla għalina l-midinbin. Huwa ħelisna mill-piena ta ’dnubietna. 
Huwa poġġa l-Ispirtu s-Santu Tiegħu fina. Għamilna wliedu, werrieta u 
werrieta konġunti ma ’Kristu. Aħna ħaddiema sħabna - naħdmu ma ’Alla. 
Aħna l-għalqa ta ’Alla, il-bini ta’ Alla, il-knisja tiegħu, il-ġisem ta ’Kristu. 
Aħna tempju qaddis, il-post fejn jgħix l-Alla li Jista 'Kollox. Aħseb dwar min 
int - min int verament - fi Kristu.


Ewlenin fost eżempji tax-xewqa ta ’Alla għar-relazzjoni umana hija l-
imħabba tiegħu għad-dinja. Ġesù qal, "Għal Alla tant ħabb lid-dinja li ta lil 
Ibnu l-Waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja 
eterna." (Ġwanni 3:16) Aħseb dwar dan għal minuta. L-Alla l-kbir tal-
Ġenna, Li ħalaq din id-dinja u dak kollu li hemm fiha, tant ħabbha li ta lil 
Ibnu Waħdieni biex imut għad-dnub, biex kull min jemmen fih ma jintilifx 
imma jkollu l-ħajja eterna. Dak hu tal-għaġeb fid-dawl ta ’kif ir-razza umana 
ttrattat lil Alla mill-ewwel bniedem sal-bniedem preżenti. Ġesù qal, 



Qerq tal-Mewt  of 13 14

"Imħabba akbar m'għandha ħadd minn dan, ħlief li tagħti ħajjitha għal 
sħabu." (Ġwanni 15:13) Huwa qalha - u għamilha.


L-imħabba ta ’Alla għad-dinja wasslet għall-ħniena Tiegħu għan-nies. 
David, Re ta ’Iżrael, kien jaf bl-imħabba ta’ Alla. Huwa kiteb, "Imma jien 
fdajt fil-ħniena Tiegħek; Qalbi tifraħ bis-salvazzjoni Tiegħek." (Salm 13: 5) 
Neħemija, il-mexxej ta ’Iżrael, kiteb,“ Huma rrifjutaw li jobdu, U ma kinux 
jiftakru l-għeġubijiet tiegħek li għamilt fosthom. Iżda huma mwebbsa 
għonqhom, U fir-ribelljoni tagħhom Huma ħatru mexxej biex jirritorna għall-
jasar tagħhom. Imma Int Alla, Lest biex taħfer, Ħanin u ħanin, Bil-mod 
għar-rabja, Abbundanti fil-qalb tajba, U ma tabbandunahomx. " (Neħ. 9:17) 
Ir-Reġina ta ’Xeba qalet lil Salamun, is-Sultan ta’ Iżrael, li kien jaqdi lil Alla li 
“ħabb lil Iżrael għal dejjem” (1 Slaten 10: 9). Fis-Salm 136, in-nies wieġbu 
26 darba li l-imħabba u l-ħniena ta ’Alla“ tibqa ’għal dejjem.”


L-imħabba ta ’Alla għall-bnedmin qatt ma kienet passiva. L-imħabba 
tiegħu hija attiva, qawwija u li tbiddel il-ħajja! L-Appostlu Pawlu kiteb, 
"Imma Alla juri l-imħabba tiegħu lejna, billi waqt li konna għadna midinbin, 
Kristu miet għalina." (Rum. 5: 8) Huwa għallem li l-imħabba ta 'Kristu 
"tgħaddi l-għarfien" (Ef. 3:19). Hija imħabba ta ’sagrifiċċju personali -“ U 
mur fl-imħabba, bħalma Kristu ħabbna wkoll u ta lilu nnifsu għalina, offerta 
u sagrifiċċju lil Alla għal riħa li tfuħ ħelu ... Irġiel, ħobbu lin-nisa tagħkom, 
sempliċement kif Kristu ħabb ukoll il-knisja u ta lilu nnifsu għaliha ... ”(Efes 
5: 2, 25)




Qerq tal-Mewt  of 14 14

Il-qerq tal-mewt mhuwiex biss li tgħix aktar - huwa li tgħix aħjar u għal 
dejjem. Huwa dwar li tilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħek fi Kristu. Huwa dwar ir-
ritorn għall-verità u l-iskop tal-ħolqien tiegħek. Alla ħalaqna biex 
inħobbuna. Huwa għamelna nkunu miegħu għal dejjem. Alla jrid relazzjoni 
personali ta ’mħabba magħna. Kull ħaġa oħra ssegwi dak il-għan. Jekk 
ikollna relazzjoni mill-qrib u permanenti ma ’Alla, ikollna l-appoġġ spiritwali, 
mentali u fiżiku għar-relazzjonijiet u l-isfidi l-oħra kollha tal-ħajja.


"O Mewt, fejn hi x-xewka tiegħek? O Hades, fejn hi r-rebħa tiegħek?" Il-
ħakma tal-mewt hija d-dnub, u l-qawwa tad-dnub hija l-liġi. Imma grazzi lil 
Alla, li jagħtina r-rebħa permezz ta ’Sidna Ġesù Kristu. Għalhekk, ħuti l-
maħbubin, kunu sodi, imċaqalqa, dejjem niżdiedu fix-xogħol tal-Mulej, billi 
tkunu tafu li l-ħidma tagħkom mhix għalxejn fil-Mulej.” 1 Korintin 15: 55-58
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