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IEqfu f’ Postijiet 
Imqaddsa
Il-komunikazzjoni ma’ Missierna tas-Smewwiet – li 
tinkludi t-talb tagħna lilu u l-ispirazzjoni Tiegħu għalina 
– hija neċessarja sabiex aħna nkunu nistgħu nikkalmaw 
it-tempesti u l-isfidi tal-ħajja.

Għeżież ħuti, dalgħodu smajna 
bosta messaġġi sbieħ, u 
ngħid prosit lil kull min ħa 

sehem. Qed nieħdu gost speċjalment 
li fostna reġa’ għandna lill-Presbiteru 
Robert D. Hales u li qed iħossu aħjar. 
Inħobbuk, Bert.

Hekk kif kont qed nixtarr fuq dak 
li nixtieq inkellimkom dwaru dal-
għodu, ħassejt il-bżonn li naqsam 
magħkom ċerti ħsibijiet u sentimenti 
li nħoss li huma rilevanti u attwali. 
Nitlob li niġi ggwidat f’ dak li sa 
ngħid.

Issa ili ngħix fuq din id-dinja għal 
84 sena. Biex niftiehmu aħjar, twelidt 
fl-istess sena li fiha Charles Lindbergh 
għamel l-ewwel titjira waħdu bla 
waqfien minn NewYork sa Pariġi f’ 
monoplan b’ magna waħda u seat 
wieħed.  Bosta kienu l-ħwejjeġ li 
nbidlu minn 84 sena ilu ’l hawn. 
Minn dak iż-żmien il-bniedem niżel 
fuq il-qamar. Fil-fatt, il-fantaxjenza 
tal-bieraħ saret ir-realtà tal-lum. U dik 
ir-realtà, grazzi għat-teknoloġija ta’ 

żmienna, tant qed tinbidel malajr li 
bilkemm nistgħu nlaħħqu magħha – 
jekk se jirnexxilna infatti. Għal dawk 
fostna li jiftakru t-telefons bir-rota li 
ddur u t-tajprajters, it-teknoloġija tal-
lum hija verament tal-għaġeb.  

Bl-istess rata mgħaġġla qed jevolvi 
wkoll il-kumpass morali tas-soċjetà. 
Ċerta mġiba li qabel kienet ikkunsid-
rata mhux xierqa u immorali illum 
mhux biss hija ttollerata iżda ħafna 
jħarsu lejha bħala aċċettata.

Riċentiment qrajt fil-Wall Street 
Journal  artiklu minn Jonathan Sacks, 
ir-rabbi ewlieni fir-Renju Unit. Fost 
ħwejjeġ oħra, huwa kiteb: “Fis-snin 
sittin, virtwalment f’ kull soċjetà tal-
Punent kien hemm rivoluzzjoni mo-
rali, fejn twarrbet l-etika tradizzjonali 
kollha li wieħed irażżan lilu nnifsu.  
Kull ma trid, kantaw il-Beatles, hija 
l-imħabba. Il-kodiċi morali Ġudeo-
Kristjana spiċċat abbandunata. Postha 
ttieħed mill-[kliem]: [Agħmel] dak li 
hu tajjeb għalik. L-għaxar kmanda-
menti reġgħu nkitbu mill-ġdid bħala 

Mill-President Thomas S. Monson l-Għaxar Suġġerimenti Kreattivi.”
Ir-Rabbi Sacks kompla jilmenta:
“Bdejna nberbqu l-kapital morali 

tagħna mingħajr rażan ta’ xejn bl-
istess mod li bdejna nberbqu l-kapital 
finanzjarju tagħna. . . .

“Hawn partijiet kbar [mid-dinja] 
fejn ir-reliġjon hija xi ħaġa tal-passat 
u m’hemmx vuċi li topponi l-kultura 
li tgħidlek ixtriha, onfoqha, ilbisha, 
uriha, għaliex inti hekk jistħoqqlok. 
Il-messaġġ hu li l-moralità hija xi ħaġa 
antikwata, il-kuxjenza hija biss għal 
min hu dgħajjef, u l-uniku kmand im-
portanti hu ‘Attent li ma tinqabadtx.’” 1

Ħuti, dan – sfortunatament – 
jiddeskrivi tajjeb id-dinja ta’ mad-
warna. X’ nagħmlu, nagħfsu jdejna 
flimkien b’ disprament u noqogħdu 
naħsbu kif jista’ jkun ngħixu f’ dinja 
bħal din? Le. Anzi, f’ ħajjitna għandna 
l-evanġelju ta’ Ġesù kristu, u aħna 
nafu li l-moralità m’hix xi ħaġa an-
tikwata, li l-kuxjenza qiegħda hemm 
biex tiggwidana, u li aħna responsab-
bli ta’ għemilna.

 Għalkemm id-dinja nbidlet, il-
liġijiet ta’ Alla baqgħu l-istess. Ma 
nbidlux; mhux sa jinbidlu. L-Għaxar 
Kmandamenti huma kif jgħidu li 
huma – kmandamenti. M’ humiex 
suġġerimenti. Jeħtieġ li jiġu obduti 
illum daqs meta Alla tahom lil ulied 
Iżrael. Jekk biss nieqfu u niftħu wid-
nejna sew, nisimgħu l-eku tal-vuċi ta’ 
Alla, tkellimna hawn illum: 

“Ma jkollokx allat oħra għajri.
“La tagħmilx għalik suriet 

minquxa, . . .
“La ssemmix l-isem tal-Mulej, Alla 

tiegħek, fix-xejn. . . .
 “Ftakar f’ jum is-sabbath u 

qaddsu. . . .
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“Weġġaħ lil missierek u lil 
ommok. . . .

“La toqtolx.
“La tagħmilx adulterju.
“La tisraqx.
“La tagħtix xhieda giddieba kontra 

għajrek. . . .
“La tixtieqx.” 2

Il-kodiċi tal-kondotta hija definit-
tiva; m’hijiex negozjabbli. Ma tinsabx 
biss fl-Għaxar Kmandamenti iżda 
wkoll fil-Priedka tal-Għolja, mogħtija 
lilna mis-Salvatur meta Huwa mexa 
hawn fid-dinja. Tinsab tul it-tagħlim 
kollu Tiegħu. Tinsab fil-kliem tar- 
rivelazzjoni moderna.

Missierna tas-Smewwiet hu l-istess 
lbieraħ, Illum u għal dejjem. Il-profeta 
Mormon jgħidilna li Alla “ma jinbidilx 
mill-eternità kollha sal-eternità kol-
lha.” 3 F’ din id-dinja fejn kważi kollox 
jidher li qed jinbidel, il-konsistenza 
Tiegħu hija xi ħaġa li nistgħu niċċer-
taw ruħna minnha, ankra li magħha 
nistgħu nżommu sod u nkunu pro-
tetti, jekk ma rridux niġġerrew  
’il barra f’ilmijiet perikolużi. 

Xi kultant tista’ forsi taħseb li dawk 
li qed jitlajjaw fid-dinja qed igawdu 
aktar minnek. Xi wħud minnkom 
jista’ jħosskom xi ftit ristretti min-
ħabba l-kodiċi tal-kondotta li nimxu 
warajha fil-Knisja. Ħuti, jiena madan-
kollu niddikjara minn hawnhekk, li 
m’hawn xejn li jista’ jġibilna aktar ferħ 
f’ ħajjitna jew aktar paċi fir-ruħ tagħna 
mill-Ispirtu li jkun magħna hekk kif 
nimxu wara s-Salvatur u nżommu  
l-kmandamenti. Dak l-Ispirtu ma 
jistax ikun preżenti f’ ħafna mill- 
attivitajiet li bosta nies fid-dinja jieħdu 
sehem fihom. L-Appostlu Pawlu 
ddikjara l-verità: “Il-bniedem naturali 
ma jilqax il-ħwejjeġ tal-Ispirtu ta’ Alla: 
għalih huma kollha bluha: ma jistax 
jifhimhom, għaliex ħadd ma jista’ 
jgħarbilhom jekk mhux bl-Ispirtu.” 4  
Il-frażi l-bniedem naturali tista’ tirre-
feri għalina lkoll jekk nagħtu ċ-ċans li 
nkunu hekk.

Irridu nkunu viġilanti f’ dinja li 
tbiegħdet wisq minn dak li huwa spi-
ritwali.  Hija xi ħaġa mill-aktar essenz-
jali li niċħdu dak kollu li m’huwiex 

konforma mal-istandards tagħna, 
filwaqt li nirrifjutaw li nirrinunzjaw 
l-aktar ħaġa li nixtiequ: il-ħajja eterna 
fis-saltna ta’ Alla. It-tempesti xorta 
waħda, minn żmien għall-ieħor, 
jibqgħu iħabbtu mal-bibien tagħna, 
għaliex huma xi ħaġa li ma nistgħux 
naħarbu fil-ħajja mortali tagħna. 
Madankollu, aħna nkunu ferm aktar 
armati li niffaċċjawhom, li nitgħallmu 
minnhom u li negħlbuhom jekk ikol-
lna l-evanġelju f’ruħna u l-imħabba 
tas-Salvatur f’ qalbna. Il-profeta Isaija 
ddikjara, “Is-sliem ikun frott il- 
ġustizzja, u l-ħidma tal-ġustizzja  
tkun serħan u tama għal dejjem.” 5

Sabiex inkunu fid-dinja iżda ma 
nkunux tad-dinja, huwa importanti li 
nikkomunikaw ma’ Missierna tas-
Smewwiet permezz tat-talb. Huwa 
hekk iridna nagħmlu; Huwa jwie-
ġeb talbna. Is-Salvatur widdibna, kif 
hemm miktub f’ 3 Nephi 18, sabiex 
“titħejja u titlob dejjem ħalli ma 
tidħolx fit-tentazzjoni; għaliex Satana 
jixtieqek tiegħu. . . . 

“Għalhekk għandek titlob dejjem 
lill-Missier f’ismi;

“U dak kollu li titlob lill-Missier 
f’ismi, li huwa xieraq, li jkollok il-fidi 
li sa tirċevih, ara dan jingħatalek.” 6

Jiena ksibt it-testimonjanza tiegħi 
dwar il-qawwa tat-talb meta kelli 12-il 
sena. Kont domt naħdem biex naqla’ 
ftit flus u kien irnexxieli nfaddal 
ħames dollari. Dan kien fi żmien 
id-Dipressjoni l-Kbira, meta ħames 
dollari kienu somma sostanzjali ta’ 
flus – speċjalment għal tifel ta’ 12-il 
sena. Lil missieri tajtu l-muniti kollha 
li kelli, li kienu jġibu ħames dollari, 
huwa tani lura karta ta’ ħames dollari. 
Naf li kien hemm xi ħaġa speċifika 
li kont ippjanajt li nixtri b’ ħames 
dollari, għalkemm wara dawn is-snin 
kollha ma niftakarx x’ kienet. Niftakar 
biss kemm kienu importanti għalija 
dawk il-flus.

F’ dawk iż-żminijiet, ma kellniex 
magna li taħsel il-ħwejjeġ, għalhekk 
kull ġimgħa ommi kienet tibgħat 
dawk il-ħwejjeġ li kellhom bżonn 
jinħaslu fil-londri. Wara numru ta’ 
ġranet, konna nirċievu lura tagħbija 

ħwejjeġ li konna nsejħulha “ħwejjeġ 
niedja”, u ommna kienet tonxor kol-
lox biex jinxef fuq il-ħabel tal-inxir li 
kellna fil-ġnien. 

Jiena kont ħallejt il-karta ta’ ħames 
dollari fil-but tal-jeans tiegħi. Kif 
tistgħu taħsbu, il-jeans tiegħi kien 
intbagħat il-londri bil-flus għadhom 
ġewwa l-but. Meta jiena ntbaħt x’ 
kien ġara, tgħidx kemm bdejt nin-
kwieta. Kont naf li normalment il-
bwiet kienu jiċċekkjawhom fil-londri 
qabel il-ħasla. Jekk il-flus tiegħi ħadd 
ma kien induna bihom u xi ħadd 
ħadhom waqt dan il-proċess kollu, 
kont kważi ċert li l-flus kienu sa 
jitqiegħdu x’ imkien waqt il-ħasil u 
mbagħad wara jeħodhom xi wieħed 
mill-ħaddiema tal-londri li ma kienx 
ikollu idea lil min kien sa jagħti lura  
l-flus, anke jekk ikun xtaq jagħmel 
dan. Iċ-ċans li nerġa’ nieħu lura l-
ħames dollari tiegħi kien mill-aktar 
remot – xi ħaġa li l-għażiża ommi 
kienet ikkonfermatli meta għedtilha  
li kont ħallejt il-flus fil-but.

Jiena ridt dawk il-flus; kelli bżonn 
dawk il-flus; kont ħdimt ħafna biex 
naqla’ dawk il-flus. Sibt li kien hemm 
ħaġa waħda biss li stajt nagħmel.  
Fl-estremità li kont fiha, dort lejn  
Missieri tas-Smewwiet u tlabtu bil-
ħniena sabiex iżomm il-flus tiegħi 
safe f’ dak il-but sakemm nirċievu 
lura l-ħasla niedja tagħna.

Wara jumejn mill-aktar twal, meta 
kont naf li kien wasal il-ħin li fih kellu 
jasal it-trakk bil-ħasla tagħna, poġġejt 
bilqiegħda nistenna ħdejn it-tieqa. 
Hekk kif it-trakk lewa għal ħdejna, 
qalbi bdiet tħabbat. Malli l-ħwejjeġ 
niedja waslu d-dar, jiena qbadt il-jeans 
u mort niġri bih fil-kamra tas-sodda. 
Daħħalt idi tirtogħod fil-but. Meta 
għall-ewwel ma stajt insib xejn ħsibt  
li kont tlift kollox. 

 U mbagħad subgħajja missew dik 
il-karta mxarrba ta’ ħames dollari. Jien 
u niġbidha mill-but, ħassejtni verament 
nieħu r-ruħ. Mill-qiegħ ta’ qalbi offrejt 
talba ta’ gratitudni lil Missieri tas-
Smewwiet, għaliex kont naf li Huwa 
kien sama’ talbi.

Minn dak iż-żmien imbiegħed 
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’l hawn, bosta kien it-talb tiegħi li 
ġie mismugħ.  M’ għaddiex jum li 
fih ma kkomunikajtx ma’ Missieri 
tas-Smewwiet permezz tat-talb. 
Hija relazzjoni li verament ngħożż 
– waħda li mingħajrha nkun lette-
ralment mitluf. Jekk inti bħalissa m’ 
għandekx relazzjoni ta’ dan it-tip 
ma’ Missierek tas-Smewwiet, inħeġ-
ġek sabiex taħdem għal dan il-għan.  
Waqt li tagħmel dan, inti tkun 
intitolat għall-ispirazzjoni u l-gwida 
Tiegħu f’ ħajtek – neċessità għal kull 
wieħed u waħda minna jekk irridu 
nsalvaw spiritwalment fil-vjaġġ 
tagħna hawn fid-dinja. Dawn it-tipi 
ta’ ispirazzjoni u gwida huma rigali 
li Huwa liberalment jagħtina jekk 
aħna sempliċiment infittxuhom. X’ 
teżor dan!

Inħoss umiltà u gratitudni kbira 
meta Missieri tas-Smewwiet jikkomu-
nika miegħi permezz tal-ispirazzjoni 
Tiegħu. Tgħallimt nagħrafha, nafdaha, 
u nimxi warajha. F’ diversi okkażjoni-
jiet jiena kont ir-reċipjent ta’ ispiraz-
zjoni bħal din. Esperjenza mill-aktar 
drammatika li kelli seħħet f’ Awwissu 
tal-1987 waqt id-dedikazzjoni tat-
Tempju ta’ Frankfurt, il-Ġermanja. 
Il-President Ezra Taft Benson kien 
magħna għall-ewwel jum jew tnejn 
tad-dedikazzjoni iżda mbagħad mar 
lura l-Istati Uniti, u għalhekk jiena 
kelli l-opportunità li mmexxi  
s-sezzjonijiet li kien għad baqa’.

Is-Sibt kellna sezzjoni għall-membri 
Olandiżi li kienu fid-distrett tat-Tempju 
ta’ Frankfurt. Jiena kont ilni naf mhux 
ħażin lil wieħed mill-mexxejja eċċez-
zjonali tagħna, l-Olandiż Brother  
Peter Mourik. Ftit biss qabel bdiet 
is-sezzjoni, ħassejt ġo fija li Brother 
Mourik għandu jiġi msejjaħ sabiex 
ikellem lill-membri Olandiżi bħalu  
matul is-sezzjoni u sabiex, fil-fatt, 
huwa jkun l-ewwel kelliem. Peress 
li filgħodu ma kontx rajtu fit-tempju, 
jiena għaddejt nota lill-Presbiteru 
Carlos E. Asay, il-President Reġjo-
nali tagħna, fejn staqsejtu jekk Peter 
Mourik kienx preżenti fis-sezzjoni. 
Eżattament qabel ma qomna bilwieqfa 
sabiex nibdew is-sezzjoni, jiena irċevejt 

risposta mingħand il-Presbiteru Asay 
fejn indikali li Brother Mourik sa dak 
il-ħin ma kienx preżenti, u li huwa 
kien qed jattendi xi mkien ieħor, u  
li kien qed jippjana sabiex jattendi  
s-sezzjoni dedikatorja fit-tempju 
l-għada flimkien mal-utied tan-nies 
tas-servizz.

Hekk kif waqaft quddiem il-pulptu 
biex nilqa’ n-nies u naqra l-ordni  
tal-programm, ħassejtni ispirat li  
għal darb’oħra nħabbar li Peter 
Mourik kien sa jkun l-ewwel kelliem. 
Dak kien għal kollox kontra l-istint 
tiegħi, għaliex kont għadni kif smajt 
lill-Presbiteru Asay jgħid li Brother 
Mourik żgur li ma kienx fit-tempju. 
Madankollu, fdajt fl-ispirazzjoni tiegħi, 
u ħabbart il-preżentazzjoni tal-kor u 
t-talba u mbagħad għedt li l-ewwel 
kelliem kien sa jkun Brother Peter 
Mourik.

Jien u sejjer lura f’ posti, ħarist lejn 
il-Presbiteru Asay; rajt fuq wiċċu ħarsa 
ta’ bniedem mifxul. Wara huwa qalli li 
meta jiena ħabbart lil Brother Mourik 
bħala l-ewwel kelliem lanqas biss ried 
jemmen dak li kien qed jisma’. Huwa 
qalli li kien jaf li jiena kont irċevejt 
in-nota tiegħu u li fil-fatt kont qrajtha, 
u ma setax isib raġuni valida għaliex 
jiena ħabbart lil Brother Mourik bħala 
l-ewwel kelliem, meta kont naf li ma 
kienx fit-tempju. 

Waqt li kien qed iseħħ dan kollu, 
Peter Mourik kien qed jattendi laq-
għa fl-uffiċċji reġjonali f’ Porthstrasse. 
Waqt li l-laqgħa tiegħu kienet 
għaddejja, huwa fil-pront dar fuq 
il-Presbiteru Thomas A. Hawkes Jr, 
li dak iż-żmien kien ir-rappreżentant 
reġjonali, u staqsih, “Kemm iddum 
sabiex twassalni t-tempju?”

Il-Presbiteru Hawkes, li kien magħ-
ruf li kien isuq mhux ħażin fil-karozza 
sportiva u ċkejkna tiegħu, wieġbu, “F’ 
temp ta’ 10 minuti nwasslek hemm! 
Iżda għalfejn trid tmur it-tempju?”

Brother Mourik ammetta li ma 
kienx jaf għalfejn kellu bżonn imur 
it-tempju iżda kien jaf li kellu jkun 
preżenti hemm. It-tnejn li huma im-
medjatament irħewlha lejn it-tempju.

Waqt il-kant mill-isbaħ tal-kor, 

bdejt inħares ma kullimkien, nit-
tama li f’ xi ħin jew ieħor ifeġġ Peter 
Mourik. Iżda ma deher imkien. Però, 
ħaġa tal-għaġeb, ma tħawwadt xejn. 
Ħassejt ċertezza ħelwa, għalkemm 
qawwija, li kollox kien sa jkun sew.

Brother Mourik daħal mill-bieb 
ewlieni tat-tempju hekk kif konna 
qed nagħlqu t-talba tal-ftuħ, li sa dak 
il-ħin kien għadu ma jafx għaliex 
kien qiegħed hemm. Hekk kif beda 
jgħaġġel passih tul il-kurutur, huwa 
ra d-dehra tiegħi fuq il-monitor u 
semagħni nħabbar, “Issa sa nisimgħu 
mingħand Brother Peter Mourik.”

B’ sorpriża enormi għall-Presbiteru 
Asay, Peter Mourik fil-pront daħal  
fil-kamra u sab postu fuq il-pulptu.

Wara s-sezzjoni, Brother Mourik u 
jiena ddiskutejna dak li kien għadu 
kif seħħ ftit qabel l-opportunità li 
kellu biex jitkellem. Qatt nixtarr dwar 
l-ispirazzjoni li dak inhar dawlet 
mhux biss lili iżda ukoll lil Peter 
Mourik. Dik l-esperjenza tal-għaġeb 
ipprovdietli xhieda li qatt ma nista’ 
niċħad dwar l-importanza li nkunu 
denji li nirċievu din l-ispirazzjoni 
u li wara għandna nafdaw fiha – u 
naġixxu skont dak li nħossu – meta 
aħna nirċevuha. Jiena naf mingħajr 
ebda dubju li l-Mulej ried li dawk li 
kienu preżenti waqt dik is-sezzjoni 
tad-dedikazzjoni tat-Tempju ta’ Frank-
furt jisimgħu t-testimonjanza qawwija 
li tmiss il-qalb tal-qaddej Tiegħu  
Brother Peter Mourik.

Għeżież ħuti, il-komunikazzjoni 
ma’ Missierna tas-Smewwiet – li tin-
kludi t-talb tagħna lilu u l-ispirazzjoni 
Tiegħu għalina – hija neċessarja sa-
biex aħna nkunu nistgħu nikkalmaw 
it-tempesti u l-isfidi tal-ħajja. Il-Mulej 
stedinna, “Ersqu lejja u jiena nersaq 
lejkom; fittxuni bir-reqqa u ssibuni.” 7 
Waqt li nagħmlu dan, aħna nħossu 
l-Ispirtu Tiegħu f’ħajjitna, li jipprov-
dilna x-xewqa u l-kuraġġ li nibqgħu 
sodi u fermi fis-sewwa – li “nieqfu . . . 
f’ postijiet imqaddsa, u ma nwarrbux 
minn hemm.” 8

Hekk kif l-irjieħ tal-bidla jħabbtu 
madwarna u l-fibra morali tas- 
soċjetà tkompli tiddiżintegra quddiem 
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għajnejna, j’Alla niftakru l-wegħda 
prezzjuża li l-Mulej għamel lil dawk 
li jafdaw fih. “Tibżgħux, għax jiena 
magħkom; titħawdux; għax jiena Alla 
tagħkom: Jiena nagħtikom il-qawwa 
tiegħi; iva, jiena ngħinkom; iva jiena 
nsostnikom bl-id il-leminija  
tas-sewwa tiegħi.”9

X’ wegħda! J’Alla din il-barka tkun 
tagħna, jiena sinċerament nitlob 
fl-isem sagru tal-Mulej u s-Salvatur 
tagħna, Ġesù Kristu, amen.

NOTI
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9. Isaija 41:10.
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Tagħlim għal Żmienna
Il-laqgħat tas-Saċerdozju Melkise-

deku u tas-Soċjetà tal-Għajnuna 
fir-raba’ Ħadd tax-xahar għand-

hom jiġu ddedikati lit-“Tagħlim 
għal Żmienna.” Kull lezzjoni tista’ 
titħejja minn wieħed, jew aktar, 
mid-diskorsi mogħtija fl-aktar 
konferenza ġenerali riċenti (ara 
t-tabella hawn taħt). Il-presidenti 
tal-wited u d-distrett jistgħu jagħżlu 
liema diskorsi għandhom jintużaw, 
jew jgħaddu din ir-responsabbiltà 
lill-isqfijiet u l-presidenti tal-fergħat. 
Il-mexxejja għandhom jisħqu  
l-valur li l-aħwa tas-Saċerdozju 
Melkisedeku u tas-Soċjetà tal- 
Għajnuna jistudjaw l-istess  
diskorsi fl-istess Ħdud.

Dawk li jattendu l-lezzjonijiet 
tar-raba’ Ħadd tax-xahar huma 
mħeġġa sabiex jistudjaw u jġibu 
magħhom l-aħħar messaġġi.

Suġġerimenti biex Tħejji Lezzjoni  
minn Diskors

Itlob sabiex l-Ispirtu s-Santu 
jkun miegħek int u tistudja u 
tgħallem id-diskors. Tista’ titħajjar  
li tħejji l-lezzjoni billi tuża xi 

* Dawn id-diskorsi huwa disponibbli f’ diversi lingwi fuq conference lds .org.

materjal ieħor, iżda d-diskors 
tal-konferenza huwa l-kurrikulu 
approvat. Xogħlok hu li tgħin  
lil ħaddieħor jitgħallem u jgħix  
l-evanġelju kif mgħallem fl-aktar  
konferenza ġenerali riċenti 
tal-Knisja.

Ara d-diskors fid-dettall,  
waqt li tfittex dawk il-prinċipji  
u d-duttrina li l-aktar jilħqu  
l-bżonnijiet tal-membri tal-klassi. 
Fittex ukoll stejjer, referenzi tal- 
iskrittura, u dikjarazzjonijiet mid-
diskors li jgħinuk tgħallem dawn 
il-veritajiet.

Ippjana kif sa tgħallem  
il-prinċipji u d-duttrina. Il-pjan 
għandu jinkludi mistoqsijiet li 
jgħinu lill-membri tal-klassi:

• Fid-diskors fittex li ssib  
prinċipji u duttrina.

• Irrifletti dwar it-tifsira tiegħu.
• Aqsam mal-oħrajn dak li 

fhimt, l-ideat, l-esperjenzi u 
t-testimonjanzi.

• Applika dawn il-prinċipji u  
d-duttrina għal ħajjithom.

XHUR LI FIHOM JIĠU MGĦALLMA 
L-LEZZJONJIET

MATERJAL GĦAL-LEZZJONI TAR-RABA’ 
ĦADD

Novembru 2011–April 2012 Diskorsi ppubblikati fil-ħarġa ta’  
Novembru 2011 Liahona *

Mejju 2012–Ottubru 2012 Diskorsi ppubblikati fil-ħarġa ta’  
Mejju 2012 Liahona *
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Mosè, wieħed mill-akbar 
profeti li qatt rat id-dinja, ġie 
mrobbi minn bint il-Farawni 

u qatta’ l-ewwel 40 sena ta’ ħajtu fil-
palazzi rjali tal-Eġittu. Huwa kien jaf 
mill-esperjenza tiegħu stess il-glorja  
u l-kobor ta’ dik is-saltna tal-qedem.

Snin wara, fuq il-quċċata ta’ 
muntanja mbiegħda, ferm ’il bogħod 
mill-isplendur u l-kobor tal-Eġittu 
setgħan, Mosè waqaf fil-preżenza ta’ 
Alla u tkellem Miegħu wiċċ imb’wiċċ 
kif bniedem ikellem lil sieħbu.1 Matul 
il-korsa ta’ dik iż-żjara, Alla wera lil 
Mosè l-opri ta’ jdejh, fejn tah iċ-ċans 
jara ftit mill-ħidma u l-glorja Tiegħu.  
Fi tmiem din id-dehra, Mosè nxteħet 
mal-art u baqa’ hemm għal numru ta’ 
sigħat. Meta reġa’ kiseb saħħtu lura, 
huwa ntebaħ xi ħaġa li, fi snin kollha 
li dam fil-palazz tal-Farawni, qatt ma 
kien induna biha qabel. 

“Naf,” huwa qal, “li l-bniedem  
m’hu xejn.” 2

Aħna Anqas Milli Naħsbu
Aktar ma nitgħallmu dwar l-univers, 

aktar nifhmu – anke jekk mhux wisq 
– dak li kien jaf Mosè. L-univers tant 
hu kbir, misterjuż u glorjuż li huwa 
diffiċli għall-moħħ uman li jifhmu. 

“Dinjiet bla għadd jiena ħloqt,” Alla 
qal lil Mosè. 3Il-meravilja tas-sema 
matul il-lejl hija testimonjanza sabiħa 
ta’ dik il-verità.

Ftit kienu l-ħwejjeġ li mlewni b’ 
tant sens kbir ta’ riverenza, li taqtagħ-
lek nifsek, daqs kemm, fid-dalma 
tal-lejl kont inkun qed intir minn fuq 
oċeani u kontinenti, u mill-kabina 
tal-ajruplan nara quddiem għajnejja 
l-glorja infinita ta’ miljuni ta’ kwiekeb.

Numru ta’ astroloġi ppruvaw 
jgħoddu n-numru ta’ kwiekeb li 
hemm fl-univers. Grupp ta’ xjenzati 
kkalkulaw li n-numru ta’ kwiekeb li 
nistgħu narawhom b’ teleskopju minn 
din id-dinja huwa 10 darbiet aktar 
mir-ramel kollu li hawn fil-bajjiet u 
d-deżerti kollha tad-dinja.4

Din il-konklużjoni tixbah ferm 
id-dikjarazzjoni li għamel il-profeta 
tal-qedem Enok: “Kieku biss il- 
bniedem jirnexxilu jgħodd il-frak ta’ 
trab id-dinja, iva, miljuni ta’ dinjiet 
oħra bħal din, lanqas biss ikun għadu 
beda ħdejn in-numru bla għadd tal-
ħolqien tiegħek.” 5

Meta tqis l-immensità tal-ħolqien 
ta’ Alla, mhux ħaġa tal-għaġeb li 
l-kbir Sultan Benjamin għallem lin-
nies tiegħu sabiex “dejjem żommu 

quddiem għajnejkom il-kobor ta’ Alla, 
u l-limitazzjoni tagħkom.” 6

Aħna Akbar Milli Naħsbu
Iżda avolja l-bniedem m’hu xejn, 

inħoss fija sens kbir ta’ meravilja meta 
naħseb li “il-valur tal-erwieħ huwa 
wieħed kbir f’ għajnejn Alla.” 7

U filwaqt li nistgħu nħarsu lejn 
l-immensità tal-univers u ngħidu, “X’ 
inhu l-bniedem mqabbel mal-glorja 
tal-ħolqien?” Alla nnifsu qal li r-raġuni 
għaliex Huwa ħoloq l-univers huwa 
aħna! Il-ħidma u l-glorja Tiegħu –  
l-għan ta’ dan l-univers meraviljuż  
– huwa sabiex isalva u jeżalta l-
umanità.8 Fi kliem ieħor, il-medda 
vasta tal-eternità, il-glorji u l-misteri 
tal-ispazju u taż-żmien infinit ġew 
maħluqa kollha għall-benefiċċju ta’ 
nies mortali bħali u bħalek. Missierna 
tas-Smewwiet ħoloq l-univers sabiex 
aħna nkunu nistgħu nilħqu l-potenzjal 
tagħna bħala wliedu.

Dan hu paradoss tal-bniedem: 
mqabbel ma’ Alla, il-bniedem m’hu 
xejn; madankollu aħna kollox għal 
Alla. Għalkemm fid-dell tal-ħolqien 
infinit nidhru li m’ aħna xejn, għandna 
xrara nar etern taqbad ġewwa fina.  
Għandna wkoll il-wegħda inkom-
prensibbli tal-eżaltazzjoni – dinjiet 
mingħajr tmien – li tista’ tkun tagħna. 
U hija x-xewqa kbira ta’ Alla li jgħinna 
niksbuha.

Il-Bluha tal-Kburija
Il-qarrieq il-kbir jaf li waħda mill-

aktar għodda effettiva sabiex ulied 
Alla jaqbdu t-triq il-ħażina hi li jap-
pella għall-estremitajiet tal-paradoss 
tal-bniedem. Għal xi wħud, huwa 
jappella għat-tendenzi ta’ kburija 
tagħhom, ikompli jkabbarhom u 

Għalih Inti Importanti
Il-Mulej juża miżien ferm differenti minn dak li tuża 
d-dinja biex ikejjel il-valur ta’ kull bniedem.

Mill-President Dieter F. Uchtdorf
It-Tieni Kunsillier fl-Ewwel Presidenza
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jħeġġiġhom sabiex jemmnu fil- 
fantasija li huma verament importanti 
u invinċibbli. Huwa jgħidilhom li 
huma sebqu dak li hu ordinarju u li, 
minħabba l-kapaċità li għandhom, 
il-privileġġ li kisbu fit-twelid, jew min-
ħabba l-istat soċjali tagħhom, huma 
ġew magħżula fost dak kollu li hu 
komuni madwarhom. Huwa jwassal-
hom sabiex jikkonkludu li għalhekk 
huma m’humiex suġġett għal-liġijiet 
ta’ xi ħaddieħor u m’ għandhomx 
joqogħdu jinkwetaw fuq il-problemi 
ta’ ħaddieħor.

Jingħad li Abraham Lincoln kien 
iħobb poeżija li tgħid:

O għaliex l-ispirtu tal-mortali 
jitkabbar?

Bħal meteora veloċi, u sħaba  
b’ għaġla tittajjar,

Bħal leħħa ta’ berqa, u l-mewġ 
jgħib fil-baħar,

Il-bniedem hekk jgħaddi mill-ħajja 
għall-qabar.9

Id-dixxipli ta’ Ġesù Kristu jifhmu 
li,  imqabbla mal-eternità, l-eżistenza 
tagħna f’ din l-isfera mortali hija 
biss “mument ċkejken” fl-ispazju u 
ż-żmien.10 Huma jafu li l-valur veru 
ta’ persuna ftit li xejn għandu x’ 
jaqsam ma’ dak li jidher importanti 
għad-dinja. Huma jafu li tista’ tfaddal 
il-flus kollha li hawn fid-dinja u xorta 
bihom ma jirnexxilikx tixtri ħobża 
waħda fis-smewwiet.

Dawk li “jirtu s-saltna ta’ Alla” 11 
huma dawk li jsiru “bħat-tfal, obbid-
jenti, umli, paċenzjużi, kollhom im-
ħabba.” 12 “Għaliex kull min jitkabbar 
jiċċekken, u min jiċċekken jitkab-
bar.” 13 Dawn id-dixxipli jifhmu wkoll 
li “meta intom tkunu ta’ servizz għal 
għajrkom intom tkunu letteralment  
ta’ servizz għal Alla tagħkom.” 14

Aħna Mhux Minsijin
Mod ieħor kif Satana jqarraq huwa 

billi jiskoraġġixxi. Huwa jipprova 
jgħinna niffukaw fuq in-nuqqas ta’ 
kapaċità tagħna sakemm nibdew nid-
dubitaw jekk aħna niswewx xi ħaġa. 
Huwa jgħidilna li aħna ċkejkna wisq 

biex xi ħadd jagħti kasna, li aħna 
minsijin – speċjalment minn Alla.

Ħa naqsam magħkom esperjenza 
personali li tista’ tkun ta’ għajnuna 
għal dawk li jħossuhom insinifikanti, 
minsijin jew weħidhom.

Ħafna snin ilu, jiena attendejt 
it-taħriġ għal pilota fil-Forzi tal-Ajru 
tal-Istati Uniti. Kont ’il bogħod mhux 
ħażin minn pajjiżi, bħala suldat 
żagħżugħ mill-Ġermanja tal-Punent, 
imwieled iċ-Ċekoslovakkja, imrobbi 
fil-Ġermanja tal-Lvant u b’diffikultà 
kbira biex itaqtaq xi ħaġa bl-Ingliż. 
Niftakar ċar il-vjaġġ tiegħi sal-bażi 
tat-taħriġ tagħna f’ Texas. Kont ninsab 
bilqiegħda ħdejn passiġġier li kien 
jitkellem b’ aċċent qawwi tas-Sud 
tal-Istati Uniti. Bilkemm stajt nifhem 
kelma waħda li kien qed jgħid. Sa 
bdejt niddubita jekk kinux għallmuni 
xi lingwa oħra bi żball. Ħassejtni 
verament imwerwer meta kont naf li 
kelli nikkompeti sabiex nispiċċa, kif 
ħafna kienu jixtiequ, minn ta’ qud-
diem nett fit-taħriġ tal-piloti kontra 
studenti li l-lingwa ewlenija tagħhom 
kienet l-Ingliż.

Meta wasalt fil-bażi tal-ajru fil-belt 
żgħira ta’ Big Springs, f’ Texas, fittixt  
u sibt fergħa żgħira tal-Qaddisin tal-
Aħħar Jiem, li kienet magħmula minn 
ftit membri mill-aħjar li kienu jiltaq-
għu fi kmamar mikrija fl-istess bażi 
tal-ajru. Il-membri kienu fil-proċess li 
jibnu dar tal-laqgħat żgħira li setgħat 
isservi bħala post permanenti għall-
Knisja. F’ dawk iż-żminijiet il-membri 
kienu jwettqu huma stess ħafna mix-
xogħol li kien isir fuq xi bini ġdid.

Jum wara jum jiena kont nattendi 
it-taħriġ tiegħi għall-pilota u kont 
nistudja kemm nista’ u mbagħad kont 
inqatta’ l-parti l-kbira tal-ħin ħieles 
tiegħi naħdem fuq id-dar tal-laqgħat 
il-ġdida. Hemmhekk tgħallimt li tnejn 
b’ erbgħa mhux passi ta’ xi żifna iżda 
biċċa njama. Tgħallimt ukoll ħaġa 
mill-aktar importanti, kif ma nolqotx 
subgħajja meta nkun qed insammar 
xi musmar. 

Tant kont inqatta’ ħin naħdem fuq 
id-dar tal-laqgħat li l-president tal-
fergħa – li kumbinazzjoni kien ukoll 

wieħed mill-għalliema li jgħallmuna 
ntiru – qalli li kien qed jinkwieta xi 
ftit għax forsi kien ikun aħjar għalija 
jekk ngħaddi aktar ħin nistudja.

Sħabi u xi studenti oħra li bħali 
kienu qed jistudjaw għal pilota kienu 
jqattgħu l-ħin ħieles tagħhom jagħmlu 
wkoll xi attivitajiet oħra, għalkemm 
ma naħsibx li nkun żbaljat jekk ngħid 
li xi wħud minn dawk l-attivitajiet 
ma kinux f’ armonija ma’ dak li llum 
hemm imniżżel fil-pamflet For the 
Strength of Youth. Ngħid għalija, kont 
nieħdu gost inkun attiv f’ din il-fergħa 
ċkejkna fil-punent ta’ Texas, fejn kont 
nipprattika ftit dak li kont għadni 
kemm tgħallimt fis-sengħa tal- 
mastrudaxxa, u kont intejjeb l-Ingliż 
tiegħi hekk kif bdejt inwettaq is-sejħa 
tiegħi bħala għalliem fil-kworum tal-
presbiteri u fl-iskola tal-Ħadd.

F’ dawk iż-żminijiet, Big Springs, 
minkejja l-isem, kien post żgħir, insini-
fikanti u mhux magħruf. U ħafna drabi 
kont inħares lejja nnifsi bl-istess mod 
insinifikanti, ma jafni ħadd u, sew-
wasew, waħdi. Madankollu, qatt ma 
għaddieli l-ħsieb li l-Mulej seta’ nsieni 
jew jekk qattx kien sa jsibni fil-post 
li kont fih. Kont naf li għal Missierna 
tas-Smewwiet ma kienx jimporta fejn 
kont, jekk kontx aħjar jew agħr minn 
sħabi fil-klassi tat-taħriġ għall-pilota, 
jew x’ kienet is-sejħa tiegħi fil-Knisja. 
Li kien jimpurtah kien li jiena kont 
qed nagħmel l-aħjar li stajt nagħmel, 
li qalbi kienet inklinata lejh, u li kont 
lest li ngħin lil dawk ta’ madwari. Kont 
naf li jekk kont nagħmel l-aħjar li stajt, 
kollox kien ikun sew.

U kollox kien sew.15

Tal-Aħħar Għad Ikunu tal-Ewwel
Il-Mulej ma jimpurtah xejn jekk 

ngħaddux ħajjitna fi swali tal-irħam 
jew inkella f’ xi stalla. Huwa jaf fejn 
qegħdin, ikun kemm ikun sempliċi 
l-post li qegħdin fih. Huwa juża – bil-
mod Tiegħu u għal għanijiet mqaddsa 
Tiegħu – lil dawk li jagħtuh qalbhom.

Alla jaf li wħud mill-aqwa bnedmin 
li qatt għexu huma dawk li qatt ma 
jniżżlu isimhom fil-kotba tal-istorja. 
Huma erwieħ imbierka u umli li 
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mxew wara l-eżempju tas-Salvatur u 
għaddew ħajjithom jagħmlu l-ġid.16

Il-ġenituri ta’ ħabib tiegħi huma 
koppja li għalija verament huma eżem-
pju ta’ dan il-prinċipju. Ir-raġel kien 
jaħdem f’ impjant tal-ħadid f’ Utah. 
F’ ħin il-brejk kien joħroġ l-iskrittura 
jew xi rivista tal-Knisja u joqgħod 
jaqra. Meta l-ħaddiema l-oħra rawh, 
huma bdew jirridikolawh u jisfidaw 
it-twemmin tiegħu. Kull meta kienu 
jagħmlu dan, huwa kien jibda jkellim-
hom bil-ħlewwa u l-kunfidenza. Hu 
ma kienx iħalli n-nuqqas ta’ rispett 
tagħhom jitliflu rasu.

Snin wara, wieħed minn dawk li  
l-aktar kien jgħaddih biż-żmien marad 
serjament. Qabel miet, huwa talab 
biex dan ir-raġel umli jitkellem fil- 
funeral tiegħu – u hekk għamel.

Dan il-membru tal-Knisja fidil qatt 
ma kellu xi pożizzjoni soċjali għolja 
jew kien xi sinjur, iżda l-influwenza 
tiegħu kienet tinħass ferm minn dawk 
li kienu jafuh. Huwa miet f’inċident 
industrijali meta waqaf sabiex jgħin 
ħaddiem ieħor li kien weħel fis-silġ.

Wara sena, l-armla tiegħu kellha 
tagħmel operazzjoni f’ moħħha, 
li b’ konsegwenza ta’ dan ma set-
għatx timxi aktar. Iżda n-nies iħobbu 
jqattgħu ħinhom magħha għaliex hi 
verament toqgħod tismagħhom. Hija 
tibqa’ tiftakar. Hija tagħti kas. Għal-
kemm ma tistax tikteb, hija timmemo-
rizza n-numri tat-telefon kollha tat-tfal 
u n-neputijiet tagħha. B’ imħabba 
tiftakar id-dati ta’ jum it-twelid kif 
ukoll l-anniversarji. 

Meta dawk li jżuruha jitilqu minn 
ħdejha, huma jħossuhom aħjar kemm 
dwarhom infushom kif ukoll dwar 
ħajjithom. Huma jħossu l-imħabba 
tagħha. Huma jafu li hija jimpurtaha 
minnhom. Hija qatt ma tgerger iżda 
tgħaddi ħajjitha tbierek ħajjet ħaddie-
ħor. Waħda minn sħabha qalet li din 
il-mara kienet waħda mill-ftit nisa li 
qatt iltaqgħet magħhom li verament 
kienet eżempju tal-imħabba u l-ħajja 
ta’ Ġesù Kristu. 

Din il-koppja kienu jkunu l-ewwel 
nies li jgħidu li ma tantx kienu ta’ xi 
importanza kbira f’din id-dinja. Iżda 

l-Mulej juża miżien ferm differenti 
minn dak li tuża d-dinja biex ikejjel 
il-valur ta’ kull bniedem. Huwa jaf lil 
din il-koppja fidili; Huwa jħobbhom. 
L-għemejjel tagħhom huma xhieda 
ħajja tal-fidi soda tagħhom fih.

Għalih Inti Importanti
Għeżież ħuti, jista’ jkun veru li 

l-bniedem m’hu xejn imqabbel mal-
kobor tal-univers. Xi kultant nistgħu 
nħossuna insinifikanti, invisibbli, 
waħidna, jew minsija. Iżda ftakar 
dejjem – għalih inti importanti! Jekk 
qatt tiddubita dan, ikkunsidra dawn 
l-erba’ prinċipji:

L-ewwel, Alla jħobb lil min hu 
umli, għaliex huma “l-ikbar fis-saltna 
tas-smewwiet.” 17

It-tieni, il-Mulej jafda “il-milja 
tal-[evanġelju] Tiegħu sabiex jiġi 
mxandar mid-dgħajfin u s-sempliċi 
fl-inħawi kollha tad-dinja.” 18 Huwa 
għażel lid-“dgħajfin tad-dinja sa-
biex iqumu u jkissru lis-setgħana” 19 
u sabiex iġibu fix-xejn “il-ħwejjeġ 
setgħana.” 20

It-tielet, inti minn fejn inti, sempliċi 
kemm hu sempliċi l-post li toqgħod 
fih, ordinarju kemm hu ordinarju 
l-impjieg tiegħek, limitat kemm inti 
limitat fil-kapaċitajiet tiegħek, or-
dinarja kemm hi ordinarja d-dehra 
tiegħek, jew insinifikanti kemm tidher 
insinifikanti s-sejħa tiegħek fil-Knisja, 
inti m’intix inviżibbli għal Missierek 
tas-Smewwiet. Huwa jħobbok. Huwa 
jaf il-qalb umli tiegħek u l-atti tiegħek 
ta’ mħabba u tjubija. Flimkien, huma 
jiffurmaw testimonjanza dejjiema tal-
fedeltà u l-fidi tiegħek.

Ir-raba’ u l-aħħar prinċipju, jekk 
jogħġbok ifhem li dak li inti tara u 
tesperjenza hawnhekk m’huwiex kif 
inti sa tkun għal dejjem. Inti mhux 
sa tħossok waħdek, imdejjaq, imnik-
ket u qalbek maqtugħa għal dejjem. 
Aħna għandna l-wegħda fidili ta’ Alla 
li Huwa la qatt sa jinsa u lanqas sa 
jwarrab lil dawk li jagħtuh qalbhom.21 
Ara li jkollok it-tama u l-fidi f’ din il-
wegħda. Tgħallem ħobb lil Missierek 
tas-Smewwiet u sir id-dixxipli Tiegħu 
fil-kelma u l-għemil.

Kun żgur li jekk inti tibqa’ sod, 
temmen fih, u tibqa’ fidil billi żżomm 
il-kmandamenti, xi darba inti tesper-
jenza għalik iniffsek il-wegħdiet li 
huwa żvela lill-Appostlu Pawlu: “Dak 
li għajn qatt ma rat u widna qatt ma 
semgħat, u dak li qatt ma tnissel f’ 
qalb il-bniedem, dak Alla lesta għal 
dawk li jħobbuh.” 22

Ħuti, l-aktar Wieħed setgħan fl- 
univers huwa l-Missier tal-ispirtu tagħ-
kom. Huwa jafkom. Huwa jħobbkom 
b’ imħabba perfetta.

Alla jħares lejkom mhux biss 
bħala nies mortali li għal żmien qasir 
tinsabu fuq pjaneta żgħira – Huwa 
jħares lejkom bħala wliedu. Huwa 
jarakom bħala dawk li intom kapaċi u 
maħluqa li ssiru. Huwa jridkom tkunu 
tafu li għalih intom importanti.

J’Alla dejjem nemmnu, nafdaw 
u npoġġu ħajjitna f’ perspettiva li 
nkunu nistgħu nifhmu il-veru valur u 
potenzjal etern tagħna.  J’Alla nkunu 
denji tal-barkiet prezzjużi li Missierna 
tas-Smewwiet għandu lesti għalina 
hija t-talba tiegħi f’ isem Ibnu, l-istess 
Ġesù Kristu, amen. 
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