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Meta Alla Għamel
Kollox

Min għamilna? Il-Bibbja, il-Kelma ta ’Alla, tgħid kif
bdiet ir-razza umana. Ħafna żmien ilu, Alla għamel
l-ewwel bniedem u semmieh Adam. Alla għamel lil
Adam mit-trab tal-art. Meta Alla ta nifs lil
Adam, hu ħa ħaj. Huwa sab ruħu fi ġnien
sabiħ imsejjaħ Eden.
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Liċenzja: Int għandek id-dritt li tikkopja jew tipprintja
din l-istorja, sakemm ma tbigħhiex.
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Qabel ma Alla għamel lil Adam, Huwa għamel dinja
sabiħa mimlija b’affarijiet tal-għaġeb. Pass pass
Alla għamel postijiet bl-għoljiet u spazji tal-preriji,
fjuri fragranti u siġar għoljin, għasafar bir-rix
jgħajjat u naħal li jiżżerżqu, balieni li jdawru u
bebbux li jiżloq.

Fil-fatt, Alla għamel
dak kollu li
hemm - kollox.

Fil-bidu nett, qabel ma Alla
għamel xejn, ma kien hemm
xejn ħlief Alla. Ebda nies
jew postijiet jew affarijiet.
Xejn. L-ebda dawl
u l-ebda dlam.
Le 'l fuq u l-ebda
isfel. Le lbieraħ
u le għada. Kien
hemm Alla biss li
ma kellu l-ebda bidu.
Imbagħad Alla aġixxa!
Fil-bidu, Alla ħalaq
is-smewwiet u l-art.
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U l-art kienet mingħajr
forma u vojta.
U d-dlam kien
fuq wiċċ il-fond.
Imbagħad Alla
tkellem. "Ħa
jkun hemm
id-dawl."
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U kien hemm id-dawl. Alla sejjaħ id-dawl
Jum u d-dlam Sejjaħ Lejl. U l-lejla u
l-għodu kienu l-ewwel jum.
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Fit-tieni jum, Alla ġab l-ilmijiet tal-oċeani, ibħra u
lagi f'ordni taħt il-Ġenna. Fit-tielet jum, Alla qal,
"Ħa tidher l-art niexfa." U ġara.
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Alla wkoll ikkmanda l-ħaxix u l-fjuri
u l-arbuxxelli u s-siġar biex jidhru.
U dehru. U l-lejla u l-għodu
kienu t-tielet jum.
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Il-ħlejjaq tal-baħar u l-ħut
u l-għasafar kienu jmiss
fil-lista ta ’Alla. Fil-ħames
jum Huwa għamel pixxispad
kbir u sardin ċkejken,
ngħam tas-saqajn twal u
għasafar żgħar li jtellfu.
Alla għamel kull tip ta
'ħut biex jimla l-ilmijiet
tad-dinja u kull tip ta'
għasfur biex igawdi l-art
u l-baħar u s-sema. U
l-lejla u l-għodu
kienu l-ħames jum.

Imbagħad Alla għamel ix-xemx,
u l-qamar, u tant stilel li ħadd
ma jista 'jgħoddhom. U l-lejla
u l-għodu kienu r-raba 'jum.
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Wara dan, Alla reġa ’tkellem. Huwa qal, "Ħalli l-art
iġġib ħlejjaq ħajjin ..." Kull tip ta 'annimal u insett
u rettili daħlu fis-seħħ. Kien hemm iljunfanti li
jħawdu l-art u kasturi okkupati. Xadini ħażin
u kukkudrilli goff. Wiggly worms u chipmunks
ħaddejn. Ġiraffi gangly u pussycats li jduru. Kull
tip ta ’annimal kien magħmul minn Alla dakinhar.
U l-lejla u l-għodu kienu s-sitt jum.
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Alla għamel xi ħaġa oħra fis-sitt jum - xi ħaġa
speċjali ħafna. Issa kollox kien lest għall-Bniedem.
Kien hemm ikel fl-għelieqi u annimali biex jaqduh. U
Alla qal, "Ejjew nagħmlu l-bniedem fuq ix-xbieha
Tagħna. Ħalli jkun sid fuq
dak kollu fuq l-art."
HEKK ALLA ĦOLQU
L-BNIEDEM
FL-IMMAĠNI
TIEGĦU STESS;
FL-IMMAĠNI
TA ’ALLA
ĦOLQUH ...
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U l-Mulej Alla qal, "Mhux tajjeb li l-bniedem
ikun waħdu. Se nagħmel helper għalih."
Alla ġab l-għasafar u l-bhejjem kollha
għand Adam. Adam semmihom
kollha. Żgur li kien għaqli ħafna
biex jagħmel dan. Iżda fost
l-għasafar u l-bhejjem kollha ma
kienx hemm sieħeb xieraq
għal Adam.

Alla tkellem ma ’Adam.
"Kul dak li tixtieq
mill-ġnien. Imma
tiekolx mis-siġra
tal-għarfien
tat-tajjeb u l-ħażin.
Jekk tiekol minn dik
is-siġra żgur li tmut."
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Alla għamel kollox f’sitt ijiem. Imbagħad
Alla bierek is-seba 'jum u għamilha
ġurnata ta' mistrieħ. Fil-Ġnien tal-Eden,
Adam u Eva martu kellhom kuntentizza
perfetta li jobdu lil Alla. Alla kien
il-Mulej tagħhom, il-Fornitur u
l-Ħabib tagħhom.

Alla ġab lil Adam f’raqda profonda u profonda.
Meta neħħa waħda mill-kustilji tar-raġel rieqed,
Alla fforma lil Mara mill-kustilja
ta 'Adam. Il-mara li
għamel Alla kienet
eżattament tajba biex
tkun sieħba għal Adam.
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Meta Alla Għamel Kollox
Storja mill-Kelma ta ’Alla, il-Bibbja,
jinstab fi

It-Tmiem

Ġenesi 1-2

"Id-daħla ta 'Kliemek tagħti dawl."
Salm 119:130

17

Din l-istorja tal-Bibbja tgħidilna dwar Alla
mill-isbaħ tagħna li għamilna u li jridek tkun taf lilu.
Alla jaf li għamilna affarijiet ħżiena, li Hu jsejjaħ dnub.
Il-piena għad-dnub hija l-mewt, imma Alla tant iħobbok Huwa
bagħat lil Ibnu l-waħdieni, Ġesù, biex imut fuq Salib u jiġi
kkastigat għal dnubietek. Imbagħad Ġesù reġa ’ħa l-ħajja u
mar id-dar il-Ġenna! Jekk temmen f’Ġesù u titolbu
jaħfer dnubietek, Hu jagħmilha! Huwa jiġi u jgħix
fik issa, u int tgħix miegħu għal dejjem.
Jekk temmen li din hija l-verità, għid dan lil Alla:
Ġesù għażiż, jiena nemmen li Int Alla, u sirt raġel biex
immut għal dnubieti, u issa int terġa 'tgħix. Jekk jogħġbok
daħal f'ħajti u aħfer dnubieti, sabiex inkun jista 'jkolli
ħajja ġdida issa, u xi darba mmur inkun miegħek għal dejjem.
Għinni nobdi Int u ngħix għalik bħala ibnek. Amen.
Aqra l-Bibbja u tkellem ma 'Alla kuljum! Ġwanni 3:16
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