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“Ma Nħallikx,  
Ma Nitilqekx”
Missierna tas-Smewwiet . . . jaf li aħna nitgħallmu u nikbru 
u nissaħħu hekk kif inħabbtu wiċċna mal-isfidi tal-ħajja,  
u negħlbuhom, liema sfidi għandna ngħaddu minnhom.

Fid-djarju tiegħi llejla, jiena missni 
nikteb, “Din kienet waħda mill-
aktar sezzjonijiet li ħassejtha 

tispirani minn fost il-konferenzi ġe-
nerali kollha li jiena attendejt. Kollox 
kien ta’ natura mill-aktar qawwija u 
spiritwali.”

Ħuti, sitt xhur ilu, hekk kif iltqajna 
flimkien fil-konferenza ġenerali 
tagħna, l-għażiża mara tiegħi, Frances, 
kienet tinsab l-isptar, peress li kienet 
soffriet waqgħa mill-aktar kerha ftit 
tal-jiem qabel. F’ Mejju, wara ġim-
għat sħaħ tiġġieled b’ kuraġġ l-uġigħ 
minħabba l-ġrieħi li ġarrbet, hija 
għaddiet għall-eternità. It-telfa tagħha 
kienet mill-aktar profonda. Jiena u hi 
żżewwiġna fit-Tempju ta’ Salt Lake 
fis-7 ta’ Ottubru, 1948. Kieku għada 
konna nagħlqu 65 sena miżżewġin. 
Hija kienet l-imħabba ta’ ħajti, il-
persuna li kont nafda fiha, u l-akbar 
ħabiba tiegħi. Li ngħid li nimmissjaha 
ma jiġġustifikax biżżejjed il-profondità 
tas-sentimenti tiegħi.

Din il-konferenza timmarka l-50 
sena minn meta jiena ġejt imsejjaħ 
fil-Kworum tat-Tnax-il Appostlu mill-
President David O. McKay. Tul dawn 
is-snin kollha jiena dejjem ħassejt 
l-appoġġ sħiħ u assolut tas-sieħba 
ħelwa tiegħi. Kemm għamlet sagrifiċ-
ċji sabiex jiena nkun nista’ nwettaq 
is-sejħa tiegħi. Qatt ma smajtha tger-
ger meta kien ikun meħtieġ li jiena 
nqatta’ jiem sħaħ u xi kultant anke 
ġimgħat ‘il bogħod minnha u minn 
uliedna. Hija kienet anġlu, fil-veru 
sens tal-kelma.

Nixtieq nesprimi r-ringrazzjament 
tiegħi, kif ukoll tal-familja tiegħi, 
għat-turija tremenda ta’ mħabba li 
aħna rajna mingħandkom minn meta 
Francis għaddiet għal ħajja oħra. Ir-
ċevejna mijiet ta’ kartolini u ittri minn 
madwar id-dinja, kollha jesprimu 
l-ammirazzjoni lejha u kondoljanzi 
lill-familja tagħna. Irċevejna għexieren 
ta’ arranġamenti bil-fjuri kollha mill-
isbaħ. Aħna grati tal-kontribuzzjonijiet 

Mill-President Thomas S. Monson tagħkom li ġew offruti f’ isimha lill-
Fondi Missjunarju Ġenerali tal-Knisja. 
F’ isem dawk fostna li hi ħalliet 
warajha, jiena nesprimi l-gratitudni 
profonda għall-espressjoni ta’ mħabba 
ħierġa minn qalbkom.

Ta’ faraġ kbir għalija matul dan 
iż-żmien diffiċli ta’ firda kienet it-
testimonjanza tiegħi tal-evanġelju ta’ 
Ġesù Kristu u l-għarfien li għandi li 
l-għażiża tiegħi Frances għadha tgħix. 
Jiena naf li s-separazzjoni tagħna 
hija waħda temporanja. Aħna ġejna 
ssiġillati fid-dar ta’ Alla minn wieħed 
li għandu l-awtorità li jgħaqqad fl-art 
kif ukoll fis-sema. Jiena naf li xi darba 
aħna nerġgħu ningħaqdu flimkien 
u qatt aktar ma niġu separati. Dan 
huwa l-għarfien li lili jsostnini.

Ħuti, ma nkunux qed niżbaljaw 
meta nassumu li kull bniedem li xi 
darba għex għadda wkoll minn xi tip 
ta’ esperjenza ta’ sofferenza u niket, 
jew meta nassumu li ma kien hawn 
ebda żmien fl-istorja umana li ma 
kienx fih perjodi ta’ inkwiet u miżerja.

Meta t-triq tal-ħajja tieħu xi liwja 
kiefra, tiġina t-tentazzjoni li nistaqsu 
“Għaliex jien?” Xi kultant jidher li 
ma jkun hemm l-ebda dawl fi tmiem 
il-mina, l-ebda żerniq wara d-dalma 
tal-lejl. Inħossuna ninħakmu mid-
diżappunt ta’ ħolm li għeb u dispra-
ment ta’ tamiet li kellna u issa spiċċaw 
fl-arja. Aħna ningħaqdu fil-karba 
bibblika, “M’hemmx aktar balzmu f’ 
Gilgħad?” 1 Aħna nħossuna abban-
dunati, qalbna mqasuma, weħidna. 
Aħna inklinati li nħarsu lejn l-isfortuni 
personali tagħna minn perspettiva ta’ 
pessimiżmu. Ma jibqgħalniex aktar 
paċenzja sabiex insibu soluzzjoni 
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għall-problemi tagħna; ninsew li 
bosta drabi jkun jeħtieġ li jkollna  
l-virtù divin tal-paċenzja.

Id-diffikultajiet li nħabbtu wiċċna 
magħhom jippreżentawlna l-veru test 
biex jaraw jekk għandniex il-kapaċità 
li nibqgħu sodi waqt il-provi tal-ħajja. 
Ilkoll kemm aħna jkun jonqosna 
nwieġbu mistoqsija mill-aktar funda-
mentali: Sa naqta’ qalbi jew sa nibqa’ 
sejjer sat-tmiem? Xi wħud jaqtgħu 
qalbhom hekk kif isibu lilhom infus-
hom f’ diffikultà biex jegħlbu l-isfidi 
tagħhom. Biex tibqa’ sejjer sat-tmiem 
ifisser li tibqa’ għaddej sat-tmiem ta’ 
ħajtek.

Hekk kif nixtarru dak kollu li 
nistgħu ngħaddu minnu, nistgħu 
ngħidu flimkien ma’ Ġob tal-qedem, 
“Il-bniedem li jiled l-għawġ.” 2 Ġob 
kien bniedem “perfett u tajjeb” li 
kien” jibża’ minn Alla u mbiegħed 
mill-ħażen.” 3 Ġust f’ għemilu, u 
bniedem mill-aktar sinjur, Ġob kellu 
jħabbat wiċċu ma’ prova, li, kieku 
kellu jgħaddi minnha bniedem ieħor, 
żgur kieku kien jitkisser. Tilef dak 
kollu li kien jippossedi , iżżebblaħ 
minn sħabu, ħabbat wiċċu ma’ tant 
sofferenza, ħassu jitfarrak għax spiċċa 
tilef anke familtu, spiċċaw biex qalulu 
“isħet ‘l Alla u mut.” 4 Huwa rreżista 
din it-tentazzjoni u ddikjara mill-fond 
tar-ruħ nobbli tiegħu:

“Issa, għandi xhud fis-sema, hemm 
fil-għoli, min jaqbeż għalija.” 5

“Jien naf li l-feddej tiegħi ħaj.” 6

Ġob żamm il-fidi. Aħna lesti 
nagħmlu l-istess hekk kif inħabbtu 
wiċċna mal-isfidi personali tagħna?

Kull darba li nħossuna qed naqt-
għu qalbna minħabba d-daqqiet 
kiefra tal-ħajja, ejjew niftakru li oħrajn 
għaddew mill-istess triq qabilna, baq-
għu sodi u għelbu l-għawġ.

L-istorja tal-Knisja f’ din id-des-
pensazzjoni tal-milja taż-żminijiet hi 
mimlija b’ esperjenzi ta’ dawk li sof-
frew iżda li baqgħu sodi u pożittivi. 
Għaliex? Għaliex poġġew l-evanġelju 
ta’ Ġesù Kristu fiċ-ċentru ta’ ħajjithom. 
Dak li jżommna għaddejjin jiġri x’ 
jiġri minna. Xorta waħda nibqgħu 

nesperjenzaw ċerti sfidi diffiċli, iżda 
nkunu kapaċi niffaċċjawhom, ma 
naqtgħux qalbna minnhom u no-
ħorġu rebbiħin.

Minn qiegħ sodda kollna wġigħ, 
minn fuq imħadda kollha dmugħ, 
aħna nħossuna tilgħin lejn is-smew-
wiet permezz tal-assigurazzjoni divina 
u l-wegħda prezzjuża: “Ma nħallikx, 
ma nitilqekx.” 7 Faraġ bħal dan huwa 
ħaġa imprezzabbli.

Peress li vvjaġġajt sew madwar 
id-dinja kollha biex inwettaq ir-res-
ponsabbiltajiet tas-sejħa tiegħi, jiena 
tgħallimt bosta ħwejjeġ—żgur mhux 
lanqas li n-niket u sofferenza huma 
xi ħaġa universali. Lanqas biss nista’ 
nibda nkejjel l-uġigħ ta’ qalb u n-
niket li rajt b’ għajnejja hekk kif żort 
ħafna nies li qed iħabbtu wiċċhom 
mat-tbatija, jesperjenzaw il-mard, 
għaddejjin minn xi divorzju, jinsabu 
jbatu minħabba li xi ħadd minn 
uliedhom qabad triq ħażina jew qed 
isofru konsegwenza tad-dnub. Il-lista 
ma tispiċċa qatt, għaliex hawn wisq 
problemi li nistgħu nħabbtu wiċċna 
magħhom. Huwa diffiċli li nsemmi 
eżempju wieħed partikolari, u ma-
dankollu meta naħseb dwar l-isfidi 
li toffri l-ħajja, ħsibijieti jduru fuq 
Brother Brems, wieħed mill-għalliema 
tal-Iskola tal-Ħadd ta’ tfuliti. Kien 
membru fidil tal-Knisja, bniedem b’ 
qalb tad-deheb. Hu u martu, Sadie, 
kellhom tmient itfal, ħafna minnhom 
tal-istess età tiegħi u ta’ ħuti.

Wara li jiena u Frances iżżew-
wiġna u morna noqogħdu f’ qasam 
ieħor, spiċċajna bqajna niltaqgħu ma’ 
Brother u Sister Brems u l-membri 
tal-familja tagħhom f’ bosta tiġijiet u 
funerali kif ukoll kull meta kien ikun 
hemm xi riunjoni tal-qasam tagħna.

Fl-1968, Brother Brems tilef lill-
mara tiegħu. Tnejn mit-tmien ulied-
hom għaddew ukoll għal ħajja oħra 
ftit tas-snin wara.

Xi 13 il-sena ilu, irċevejt telefo-
nata mingħand in-neputija l-kbira 
ta’ Brother Brems. Qaltli li nannuha 
kien għalaq sninu, 105 snin. Hija 
qalti, “Huwa joqgħod ġo ċentru żgħir 

għall-anzjani iżda jiltaqa’ mal-familja 
kollha tiegħu kull nhar ta’ Ħadd, 
fejn jippreżenta lezzjoni tal-evan-
ġelju.” Hija kompliet, “Nhar il-Ħadd li 
għadda, in-Nannu ħabbrilna bid-
dmugħ f’ għajnejh, ‘Għeżież tiegħi, 
jiena sa mmut din il-ġimgħa. Tistgħu, 
jekk joġogħbkom, tgħidu lil Tommy 
Monson jiġi jarani. Huwa jaf x’ 
għandu jagħmel.”

Dik il-lejla stess jiena mort inżur lil 
Brother Brems. Kont ili mhux ħażin 
ma narah. Ma stajtx inkellmu għaliex 
kien tilef is-smigħ. Ma stajtx niktiblu 
xi messaġġ biex jaqrah, għaliex kien 
tilef id-dawl. Ġejt mgħarraf li l-familja 
kienet tikkomunika miegħu billi 
jaqbdulu subgħajh ta’ idu l-leminija 
u mbagħad fuq il-pala t’ idu x-xellu-
gija jimmarkawlu b’ subgħajh isem 
il-persuna li tkun qed iżuru. Kull 
messaġġ ieħor kien jiġi mgħoddi lilu 
bl-istess mod. Jiena imxejt ma’ din 
il-proċedura billi qbadt subgħajh u 
spellejt T-O-M-M-Y M-O-N-S-O-N, 
l-isem li minn dejjem kien jafni bih. 
Brother Brems deher li beda jħossu 
eċitat u, qabadli jdejja, u poġġie-
hom fuq rasu. Jiena ndunajt li kellu 
x-xewqa li jirċievi barka saċerdotali. 
Is-sewwieq li kien wassalni saċ-ċentru 
ngħaqad miegħi hekk kif it-tnejn li 
aħna poġġejna jdejna fuq ras Brother 
Brems u tajnieh il-barka li xtaq. Wara, 
l-għajnejn bla dawl tiegħu mtlew 
bid-dmugħ. Huwa ggranfali jdejja 
biex jirringrazzjani. Għalkemm huwa 
ma setax jisma’ l-barka li tajnieh, l-
Ispirtu kien verament qawwi, u jiena 
nemmen li huwa kien ispirat li sar jaf 
li aħna pprovdejnielu l-barka li tant 
xtaq. Dan ir-raġel twajjeb ma setax 
jara iżjed. Ma setax jisma’ iżjed. Huwa 
spiċċa lejl u nhar ġewwa kamra 
żgħira f’ ċentru tal-anzjani. Madan-
kollu fuq wiċċu kellu tbissima u 
l-kliem li tenna missli qalbi. “Grazzi,” 
huwa qalli. “Missieri tas-Smewwiet 
kien veru twajjeb miegħi.”

F’ temp ta’ ġimgħa, kif kien bassar 
Brother Brems stess, huwa għadda 
għal ħajja oħra. Qatt ma kien joq-
għod igerger fuq dak li m’ għandux; 
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minflok, huwa dejjem kien verament 
grat għall-bosta barkiet li kellu.

Missierna tas-Smewwiet, li jagħtina 
tant ħwejjeġ sbieħ li jferrħuna, jaf 
ukoll li aħna nitgħallmu u nikbru u 
nissaħħu hekk kif inħabbtu wiċċna 
mal-isfidi tal-ħajja, u negħlbuhom, 
liema sfidi għandna ngħaddu min-
nhom. Nafu li jiġu żminijiet meta 
aħna nesperjenzaw tant niket li 
jweġġgħalna qalbna, meta nesperjen-
zaw tant dulur, u meta niġu ttestjati 
li bilkemm inkunu nifilħu nkomplu. 
Madankollu, diffikultajiet bħal dawn 
jagħtuna ċ-ċans li ninbidlu għall-aħjar, 
li nerġgħu nibnu ħajjitna bil-mod li 
jgħallimna Missierna tas-Smewwiet, 
u li nsiru xi ftit differenti milli konna 
qabel—aħjar milli konna qabel, lesti 
nifhmu aktar milli konna qabel, 
aktar empatiċi milli konna qabel, b’ 
testimonjanza aktar b’ saħħitha milli 
kellna qabel.

Dan għandu jkun l-għan tagħna—
li ma naqtgħux qalbna u nibqgħu 
għaddejjin, iva, iżda għandu jkun 
ukoll li nsiru aktar irraffinati spiritwal-
ment hekk kif nesperjenzaw kemm 
il-ferħ kif ukoll in-niket. Kieku ma 
kienx għax ikollna negħlbu l-isfidi u 
nsolvu l-problemi, konna nibqgħu 
bażikament kif aħna, bi ftit jew xejn 
progress lejn l-għan tagħna tal-ħajja 
eterna. Il-poeta esprima bażikament 
l-istess ħsieb f’ dan il-kliem:

Injam tajjeb ma jikbirx b’ mod 
faċli,

Aktar m’hu b’ saħħtu r-riħ, aktar b’ 
saħħithom is-siġar.

Aktar m’hi ‘l bogħod is-sema, aktar 
‘il fuq jitilgħu.

Aktar qawwija t-tempesta, aktar 
s-saħħa jkollhom.

Bix-xemx u l-kesħa, bix-xita u 
s-silġ,

Fis-siġar u l-bniedem injam tajjeb 
jikber. 8

L-Imgħallem biss jaf il-fond tal-is-
fidi, tal-uġigħ u tas-sofferenza tagħna. 
Huwa biss joffrilna paċi eterna fi 
żmien ta’ avversità. Huwa biss imiss 
ir-ruħ ittorturata tagħna bil-kliem 
kollu faraġ Tiegħu:

“Ejjew għandi intom ilkoll li tin-
sabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena 
nserraħkom.

“Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u 
tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb 
ħelwa u umli, u intom issibu l-mist-
rieħ għal ruħkom.

“Għax il-madmad tiegħi ħelu, u 
t-toqol tiegħi ħafif.” 9

Kemm jekk għaddejjin mill-isbaħ 
mument jew mill-agħar mument, 
Huwa jinsab magħna. Huwa wiegħed 
li sa jibqa’ hekk għal dejjem.

Ħuti, j’ Alla l-impenn tagħna lejn 
Missierna tas-Smewwiet ikun wieħed 
li ma jgħibx u jmajna mas-snin jew 

mal-kriżijiet ta’ ħajjitna. M’ għandniex 
għalfejn nesperjenzaw diffikultajiet 
sabiex aħna niftakru fih, u m’ għand-
niex għalfejn niġu mġegħlin numiljaw 
ruħna biex aħna nuru l-fidi u l-fedeltà 
tagħna fih.

J’ Alla dejjem nagħmlu dak kollu li 
nistgħu biex inkunu viċin Missierna 
tas-Smewwiet. Biex nagħmlu dan, 
għandna nitolbuh u nisimgħu kuljum 
x’ għandu jgħidilna. Verament aħna 
bżonnu f’ kull mument, kemm fis-sie-
għa tax-xemx kif ukoll fis-siegħa tax-
xita. J’ Alla dejjem nibqgħu niftakru 
l-wegħda Tiegħu: “Ma Nħallikx, Ma 
Nitilqekx” 10

Bil-qawwa kollha ta’ ruħi, jiena 
nixhed li Alla jgħix u jħobbna, li  
l-Uniku Iben Waħdieni Tiegħu għex u 
miet għalina u li l-evanġelju ta’ Ġesù 
Kristu huwa d-dawl penetranti li 
jiddi qalb id-dalma ta’ ħajjitna. J’ Alla 
dejjem ikun hekk, jiena nitlob fl-isem 
sagru ta’ Ġesù Kristu, amen.

NOTI
 1. Ġeremija 8:22.
 2. Ġob 5:7.
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 4. Ġob 2:9.
 5. Ġob 16:19.
 6. Ġob 19:25.
 7. Ġożwè 1:5.
 8. Douglas Malloch, “Good Timber,”  

f’ Sterling W. Sill, Making the Most of  
Yourself (1971), 23.

 9. Mattew 11:28–30.
10. Ġożwè 1:5.



4

© 2013 minn Intellectual Reserve, Inc. Id-drittijiet kollha riservati. Stampat fil-Ġermanja. Approvazzjoni bl-Ingliż: 6/13. Approvazzjoni tat-traduzzjoni: 6/13. 
Traduzzjoni ta’ First Presidency Message, November 2013. Maltese. 10671 159

Tagħlim għal Żmienna

Il-lezzjonijiet tas-Saċerdozju 
Melkisedeku u tas-Soċjetà tal-
Għajnuna f’ kull raba’ Ħadd 

jiġu ddedikati lit-”Tagħlim għal 
Żmienna.” Kull lezzjoni tista’ titħejja 
minn diskors jew diskorsi mogħ-
tija fl-aktar konferenza ġenerali 
reċenti (ara t-tabella aktar ‘l isfel). 
Il-presidenti tal-wited u tad-distrett 
jistgħu jagħżlu huma liema dis-
kors għandu jingħażel, jew jistgħu 
jassenjaw din ir-responsabbiltà 
lill-isqfijiet jew presidenti tal-fergħa. 
Il-mexxejja jenfasizzaw il-valur li 
l-aħwa tas-Saċerdozju Melkisedeku 
u tas-Soċjetà tal-Għajnuna jistud-
jaw l-istess diskors fl-istess jum 
tal-Ħadd.

Dawk li jattendu għal-lezzjoni-
jiet tar-raba’ Ħadd għandhom jiġu 
mħeġġa jistudjaw u jġibu magħ-
hom fil-klassi il-ħarġa tar-rivista 
bl-aħħar konferenza ġenerali. 

Suġġerimenti biex Titħejja Lezzjoni 
mid-Diskors

Itolbu li l-Ispirtu s-Santu jkun 
magħkom hekk kif intom tistudjaw 
u tgħallmu d-diskors(i). Taf tiġikom 

* Għal-lezzjonijiet tar-raba’ Ħadd għax-xhur ta’ April u Ottubru, id-diskors jista’ jingħażel mill-
konferenza ta’ qabel jew mill-aktar konferenza reċenti. Id-diskorsi huma disponibbli f’ bosta lingwi 
fuq conference.lds.org.

it-tentazzjoni li tħejju l-lezzjoni 
billi tużaw materjal ieħor, iżda 
d-diskors tal-konferenza huwa 
l-kurrikulu approvat. Xogħolkom 
hu li tgħinu lil ħaddieħor jitgħallem 
u jgħix l-evanġelju kif mgħallem 
fl-aktar konferenza ġenerali reċenti 
tal-Knisja. 

Agħtu ħarsa lejn id-diskors(i), 
fittxu u sibu prinċipji u duttrina li 
jilħqu l-bżonnijiet tal-membri tal-
klassi. Fittxu u sibu wkoll stejjer, re-
ferenzi skritturali, u dikjarazzjonijiet 
minn dak id-diskors li l-aktar jgħin-
kom tgħallmu dawn il-veritajiet. 

Niżżlu daqsxejn punti dwar kif 
sa tgħallmu l-prinċipji u d-duttrina. 
Ikkunsidraw li tinkludu mistoqsijiet 
li jgħinu lill-membri tal-klassi:

• Fid-diskors(i) fittxu xi prinċipji u 
duttrina. 

• Aħsbu dwar it-tifsira tagħhom.
• Aqsmu mal-klassi ħsibijiet, ideat, 

esperjenzi u testimonjanzi. 
• Applikaw dawn il-prinċipji u din 

id-duttrina f’ ħajjithom.

XHUR LI FIHOM JIĠU MGĦALLMA 
L-LEZZJONIJIET

MATERJAL GĦAL-LEZZJONI TAR-RABA’ 
ĦADD

Ottubru 2013–April 2014 Diskorsi mogħtija fil-konferenza  
ġenerali ta’ Ottubru 2013 *

April 2014–Ottubru 2014 Diskorsi mogħtija fil-konferenza  
ġenerali ta’ April 2014 *
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Darba kien hemm raġel li ħolom 
li kien qiegħed f’ sala kbira 
li fiha kien hemm miġbura 

r-reliġjonijiet kollha. Huwa rrealizza li 
kull reliġjon kellha fiha xi ħaġa denja 
u ta’ min jixtieqha.

Huwa ltaqa’ ma’ koppja ħelwa li 
kienet qed tirrapreżenta l-Knisja ta’ 
Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar 
Jiem u staqsiehom, “Intom x’ tisten-
new mill-membri tagħkom?”

“”Aħna ma nistennew xejn,” 
wieġbu huma. “Iżda l-Mulej  jitlobna li 
aħna nikkonsagraw kollox.”

Il-koppja kompliet biex tispjegalu 
dwar is-sejħiet tal-Knisja, it-tagħlim 
tad-djar u taż-żjajjar, il-missjonijiet 
full-time, il-lejliet tal-familja d-dar, 
il-ħidma tat-tempju, l-għajnuna soċjali 
u s-servizz umanitarju u l-essajnments 
sabiex ngħallmu.

“Intom tħallsuhom lin-nies tagħ-
kom tax-xogħol kollu li jagħmlu?” 
staqsa r-raġel.

“Le,” wieġbet il-koppja. “Huma 
joffru ħinhom b’ xejn.”

“Barra minn hekk,” kompliet 

il-koppja, “kull sitt xhur il-membri 
tal-Knisja jqattgħu tmiem il-ġimgħa 
jattendu jew jaraw 10 sigħat sħaħ ta’ 
konferenza ġenerali.”

“Għaxar sigħat ta’ nies jitkellmu?” 
staqsa mistagħġeb ir-raġel.

“X’ tgħiduli dwar is-servizz ta’ kull 
ġimgħa tal-knisja tagħkom? Kemm 
idum sejjer?”

“Tliet sigħat, kull nhar ta’ Ħadd!”
“Mamma mia,” wieġeb ir-raġel. 

“Tridu tgħiduli li l-membri tal-knisja 
tagħkom jagħmlu dak kollu li sem-
mejtuli intom?”

“Dak u aktar. Għadna lanqas biss 
semmejna l-istorja tal-familja, il-kam-
pijiet taż-żgħażagħ, il-lejliet devoz-
zjonali, l-istudju tal-iskrittura, it-taħriġ 
tat-tmexxija, l-attivitajiet taż-żgħażagħ, 
is-seminarju ta’ kmieni filgħodu, il-
manutenzjoni tal-bini tal-knisja, u bla 
dubju hemm il-liġi tas-saħħa tal-Mu-
lej, is-sawm ta’ kull xahar biex ngħinu 
lill-foqra u l-ħlas tad-dieċmi.”

Ir-raġel irrisponda, “Issa qed nit-
ħawwad. Għalfejn persuna tingħaqad 
ma’ knisja bħal din?”

Il-koppja tbissmet u qalet, “Aħna 
konna qed nittamaw li inti tistaqsi 
dan.”

Għalfejn persuna tingħaqad ma’ knisja 
bħal din?”

Fi żmien meta ħafna knejjes mad-
war id-dinja qegħdin jesperjenzaw 
nuqqas sinifikanti fin-numru tagħ-
hom, il-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-
Qaddisin tal-Aħħar Jiem—għalkemm 
żgħira mqabbla ma’ ħafna oħrajn—
hija waħda mill-aktar knejjes li qed 
jikbru fid-dinja. 

Hemm bosta raġunijiet għalfejn 
dan qed iseħħ, iżda tippermettuli 
nsemmi ftit biss minnhom?

Il-Knisja tas-Salvatur
L-ewwel, din il-Knisja ġiet irres-

tawrata fi żmienna minn Ġesù Kristu 
nnifsu. Hawn issibu l-awtorità li 
naġixxu f’ ismu—li ngħammdu għall-
maħfra tad-dnubiet, li nagħtu d-don 
tal-Ispirtu a-Santu u li nissiġillaw fl-art 
u fis-sema.1

Dawk li jingħaqdu ma’ din il-
Knisja jħobbu s-Salvatur Ġesù Kristu 
u jixtiequ jimxu warajh. Huma jifirħu 
fl-għarfien li Alla reġa’ għal darb’oħra 
qed ikellem lill-umanità. Meta huma 
jirċievu l-ordinanzi sagri tas-saċer-
dozju u jagħmlu ċerti patti ma’ Alla, 
huma jistgħu jħossu l-qawwa Tiegħu 
f’ ħajjithom.2 Meta huma jidħlu fit-
tempju mqaddes, huma jħossu li 
qegħdin fil-preżenza Tiegħu. Meta 
huma jaqraw l-iskrittura mqaddsa 3 
u jgħixu t-tagħlim tal-profeti Tiegħu, 
huma jersqu aktar viċin tas-Salvatur li 
tant iħobbu.

Fidi Attiva
Raġuni oħra hi għaliex il-Knisja tip-

provdi opportunitajiet biex nagħmlu 
l-ġid.

Ejjew, Ingħaqdu 
Magħna
Hi x’inhi s-sitwazzjoni li tinsabu fija, hi x’inhi l-istorja 
personali tagħkom jew il-qawwa tat-testimonjanza 
tagħkom, hawn spazju għalikom f’ din il-Knisja.

Mill-President Dieter F. Uchtdorf
It-Tieni Kunsillier fl-Ewwel Presidenza
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Huwa tajjeb ħafna li nemmnu f’ 
Alla, iżda ħafna nies jixtiequ jagħmlu 
ferm iżjed milli sempliċement jisim-
għu xi priedka ispirata jew joħolmu 
dwar il-palazzi tagħhom fis-sema. 4 
Huma jridu juru l-fidi tagħhom 
fil-prattika. Huma jridu jxammru l-
kmiem tagħhom u jingaġġaw ruħhom 
f’ din il-kawża kbira.

U dan li jiġri meta huma jingħaqdu 
magħna—huma jkollhom diversi 
opportunitajiet biex jittrasformaw 
it-talenti, il-kompassjoni u l-ħin 
tagħhom f’ għemejjel tajba. Peress li 
aħna m’għandniex kleru lokali li hu 
mħallas fil-kongregazzjonijiet tagħna 
madwar id-dinja, il-membri tagħna 
jwettqu huma stess il-ħidma tal-mi-
nisteru. Huma jiġu msejħa permezz 
tal-ispirazzjoni. Xi kultant nagħm-
luha ta’ voluntiera; drabi oħra niġu 
mqabbdin biex inkunu “voluntiera.” 
Aħna nħarsu lejn il-ħidma li nintalbu 
nagħmlu mhux bħala piż żejjed iżda 
bħala opportunità li nwettqu l-patti li 
b’ ferħ nagħmlu sabiex inservu lil Alla 
u lil uliedu.

Barkiet Prezzjużi
It-tielet raġuni għalfejn in-nies 

jingħaqdu mal-Knisja hi għaliex per-
mezz tat-triq li aħna nimxu bħala dix-
xipli aħna niksbu barkiet prezzjużi.

Aħna nħarsu lejn il-magħmudija 
bħala l-punt tat-tluq fil-vjaġġ tagħna 
bħala dixxipli. Il-mixja tagħna ta’ kul-
jum ma’ Ġesù tagħtina l-paċi u skop f’ 
din il-ħajja u ferħ profond u salvaz-
zjoni eterna fid-dinja li jmiss.

Dawk li jimxu f’ din it-triq b’ 
fedeltà jevitaw ħafna mill-iżbalji, min-
niket u mid-dispjaċir tal-ħajja.

Il-fqar fl-ispirtu u l-onesti fil-
qalb isibu teżori kbar ta’ għarfien 
hawnhekk.

Dawk li qegħdin isofru jew ibatu 
jsibu hawn il-fejqan.

Dawk li huma mtaqqla bid-dnub 
isibu l-maħfra, il-libertà u l-mistrieħ.

Lil Dawk Li Jitilqu
It-tfittxija għall-verità wasslet 

bosta nies fil-Knisja ta’ Ġesù Kristu 

tal-Qaddisin tal-Aħħar Jiem. Madan-
kollu, hemm xi wħud li jitilqu mill-
Knisja li darba kienu jħobbu.

Wieħed jista’ jistaqsi, “Jekk l-evan-
ġelju huwa daqshekk meraviljuż, 
għaliex dak li jkun jitlaq?”

Xi kultant nassumu li dan jiġri għa-
liex huma ħassewhom offiżi jew min-
ħabba l-għażż jew id-dnub. Fil-fatt, 
ir-risposta mhux daqshekk sempliċi. 
Dan għaliex m’hemmx sempliċement 
raġuni waħda li tapplika għal varjetà 
sħiħa ta’ sitwazzjonijiet.

Uħud mill-membri għeżież tagħna 
jagħmlu snin jitqabdu mal-mistoqsija 
jekk għandhomx jisseparaw ruħhom 
mill-Knisja.

F’ din il-Knisja li tonora b’ qawwa 
l-għażla ħielsa personali, li ġiet 
irrestawrata minn raġel żagħżugħ 
li staqsa ċerta mistoqsijiet u fittex 
tweġiba għalihom, aħna nirrispet-
taw lil dawk li b’ mod onest ifittxu 
l-verità. Nafu nħossu verament 
qsim ta’ qalb meta l-vjaġġ tagħhom 
jeħodhom lilhinn mill-Knisja li aħna 
nħobbu u mill-verità li aħna sibna, 
iżda aħna nonoraw id-dritt tagħhom 
li jaduraw lil Alla s-Setgħan skont kif 
tgħidilhom il-kuxjenza tagħhom, l-
istess privileġġ li aħna rridu li jkollna 
aħna.5

Mistoqsijiet Mhux Imwieġba
Xi wħud jinsabu jitqabdu ma’ ċerti 

mistoqsijiet mhux imwieġba dwar 
ħwejjeġ li setgħu saru jew intqalu 
fil-passat. Aħna pubblikament nam-
mettu li fi kważi 200 sena ta’ storja 
tal-Knisja—ma’ linja ma taqta’ xejn ta’ 
avvenimenti ispirati, onorabbli u di-
vini—kien hemm xi ħwejjeġ li ntqalu 
jew li seħħew li setgħu wasslu biex 
ċerti nies qajmu ċerti mistoqsijiet.

Xi kultant dawn il-mistoqsijiet 
iqumu sempliċement għaliex m’ 
għandniex l-informazzjoni kollha 
u għandna bżonn daqsxejn aktar 
paċenzja. Meta eventwalment il-verità 
kollha tkun magħrufa, ħwejjeġ li għa-
lina bħalissa ma jagħmlux sens jiġu 
solvuti u nsiru nafu l-verità.

Xi kultant ikun hemm opinjonijiet 
differenti xi jfissru eżattament il-”fatti.” 
Mistoqsija li tista’ toħloq dubju f’ xi 
wħud, b’ daqsxejn ta’ investigazzjoni, 
tista’ tibni l-fidi f’ oħrajn.

Żbalji ta’ Nies Imperfetti
U, biex ngħiduha kif inhi, kien 

hemm żminijiet meta xi membri jew 
mexxejja fil-Knisja anke żbaljaw. Jista’ 
jkun li ntqalu jew seħħew ħwejjeġ li 
ma kinux f’ armonija mal-valuri, mal-
prinċipji u mad-duttrina tagħna.

Naħseb li l-Knisja tista’ tkun 
perfetta biss jekk titmexxa min-nies 
perfetti. Alla hu perfett u d-duttrina 
Tiegħu hi pura. Iżda Huwa jaħdem 
permezz tagħna—it-tfal imperfetti 
Tiegħu—u nies imperfetti jagħmlu 
ż-żbalji.

Fil-paġna tal-bidu tal-Ktieb ta’ 
Mormon naqraw, “U issa, jekk hemm 
xi difetti dawn huma l-iżbalji tal-bnie-
dem; għalhekk, tikkundannawx il-
ħwejjeġ ta’ Alla, sabiex intom tinstabu 
bla tebgħa quddiem it-tron tal-ġudiz-
zju ta’ Kristu.” 6

Minn dejjem hekk kien u hekk sa 
jibqa’ jkun sa kemm jasal dak il-jum 
perfett meta Kristu Innifsu jsaltan 
personalment fuq id-dinja.

Hija sfortuna li xi wħud tfixklu 
minħabba żbalji magħmula mill-
bniedem. Iżda madankollu, il-verità 
eterna tal-evanġelju rrestawrat li nsibu 
fil-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddi-
sin tal-Aħħar Jiem ma ttappnitx, ma 
ddgħajfitx u ma nqerditx.

Bħala Appostlu tal-Mulej Ġesù 
Kristu u bħala wieħed li ra mill-qrib 
il-kunsilli u l-ħidma ta’ din il-Knisja, 
jiena naqsam ix-xhieda solenni 
tiegħi li ma tittieħed l-ebda deċiżjoni 
sinifikanti li taffettwa lil din il-Knisja 
jew lill-membri tagħha mingħajr ma 
tiġi mfittxija, qabel xejn, l-ispirazzjoni, 
il-gwida u l-approvazzjoni tal-Missier 
Etern tagħna. Din hija l-Knisja ta’ 
Ġesù Kristu. Alla mhux sa jippermetti 
li l-Knisja Tiegħu tiżvija mit-triq imfas-
sla Tiegħu jew li ma twettaqx id-des-
tin divin tagħha.
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Hawn Spazju Għalikom
Lil dawk fostkom li tinsabu ‘l 

bogħod mill-Knisja, jiena ngħidilkom, 
għeżież ħbieb tiegħi, għad hawn post 
għalikom hawnhekk.

Ejjew u żidu t-talenti, id-doni u 
l-enerġiji tagħkom ma’ tagħna. Jekk 
tagħmlu dan niggwadannjaw ilkoll 
kemm ahna.

Iżda xi wħud jafu jistaqsu,, “Iżda 
x’ nagħmel bid-dubji li għandi?”

Hija ħaġa naturali li jkollna ċerti 
mistoqsijiet—iż-żerriegħa ċkejkna ta’ 
mistoqsija onesta ħafna drabi tinbet 
u timmatura f’ siġra kbira ta’ għarfien. 
Ftit huma l-membri tal-Knisja li, f’ xi 
żmien jew ieħor, ma ġewx maħkuma 
minn mistoqsijiet serji u sensattivi. 
Waħda mill-għanijiet tal-Knisja hu 
li nrawmu u nikkultivaw iż-żerrie-
għa tal-fidi—saħansitra fl-art ramlija 
tad-dubju u l-inċertezza. Il-fidi hija li 
tittama għal ħwejjeġ li ma jidhrux iżda 
li huma vera.7

Għalhekk, għeżież ħuti—għeżież 
ħbieb tiegħi—jekk jogħġobkom, l-ew-
wel iddubitaw id-dubji tagħkom qabel 
ma tiddubitaw il-fidi tagħkom.8 Qatt 
m’ għandna nħallu d-dubju jżommna ‘l 
bogħod mill-imħabba divina, mill-paċi 
u mid-doni li nistgħu niksbu permezz 
tal-fidi fil-Mulej Ġesù Kristu.

Xi wħud jafu jgħidu, “Inħossni 
ħuta barra mill-ilma ma’ nies bħal-
kom fil-Knisja.”.”

Jekk tistgħu tagħtu ħarsa ġewwa 
qalbkom, probabilment issibu li 
intom tiffittjaw magħna ferm aktar 
milli qed taħsbu. Tafu tissorprendu 
ruħkom għax issibu li aħna għandna 
xewqat, diffikultajiet u tamiet si-
mili għal tagħkom. L-istil ta’ ħajja u 
t-trobbija tagħkom jafu jidhru dif-
ferenti minn dawk li timmaġinaw li 
għandhom bosta Qaddisin tal-Aħħar 
Jiem, iżda dan jista’ jkun barka. Ħuti, 
għażież ħbieb tiegħi, aħna għandna 
bżonn it-talenti u l-perspettivi uniċi 
tagħkom. Id-diversità tan-nies u tal-
popli madwar id-dinja hija  
l-qawwa ta’ din il-Knisja.

Xi wħud jafu jgħidu, “Ma naħsibx 
li jirnexxieli ngħix skont l-istandards 
tagħkom.”.”

Għandkom raġuni akbar li tiġu! 
Il-Knisja hija maħluqa sabiex issostni 
lil nies imperfetti, li jinsabu jissaraw 
mal-ħajja u jħossuhom imtaqqalin. 
Mimlija b’ nies li jixtiequ jżommu 
l-kmandamenti b’ qalbhom kollha, 
anke jekk għadhom qed jitgħallmu 
kif jobduhom.

Xi wħud jafu jgħidu, “Jiena naf 
membru tal-Knisja tagħkom li hu 
ipokrita. Qatt ma jien sa ningħaqad 
ma’ knisja li hi magħmula minn 
membri bħalu.”

Jekk għalik it-tifsira ta’ ipokrita hi 
ta’ xi ħadd li ma jirnexxilux jgħix b’ 
perfezzjoni dak li hu jew hi jemmen 
jew temmen fih, mela aħna lkoll 
ipokriti. Ħadd minna ma jgħix ħajja li 
tixbah lil ta’ Kristu bil-mod li nixtiequ 
ngħixuha. Iżda b’ ħerqa aħna nuru 
x-xewqa li lesti negħlbu d-difetti u 
x-xewqa tagħna li nidinbu. B’ ruħna u 
ġisimna aħna nagħmlu li nistgħu biex 
insiru nies aħjar bl-għajnuna tal-Att 
tal-Fidwa ta’ Ġesù Kristu. 

Jekk dawn huma x-xewqat tagħ-
kom, hi x’inhi s-sitwazzjoni li tin-
sabu fija, hi x’inhi l-istorja personali 
tagħkom jew il-qawwa tat-testimon-
janza tagħkom, hawn spazju għali-
kom f’ din il-Knisja. Ejjew, Ingħaqdu 
Magħna!

Ejjew, Ingħaqdu Magħna!
Minkejja l-imperfezzjoni umana 

tagħna, jiena ninsab ċert li intom sa 
ssibu fost il-membri ta’ din il-Knisja 
wħud mill-aktar nies twajba li toffri 
din id-dinja. Il-Knisja ta’ Ġesù Kristu 
tidher li tattira lejha nies twajba u li 
jafu jħobbu, nies onesti u li jħobbu 
jaħdmu.

Jekk intom qed tistennew li hawn-
hekk sa ssibu nies perfetti, sa to-
ħorġu ddiżappuntati. Iżda jekk tfittxu 
d-duttrina pura ta’ Kristu, il-kelma 
ta’ Alla “li tfejjaq ir-ruħ imġarrba,” 9 
u l-influwenza mqaddsa tal-Ispirtu 

s-Santu, allura sa jirnexxilkom issibu-
hom. F’ dawn iż-żminijiet ta’ nuqqas 
ta’ fidi—f’ dawn iż-żminijiet fejn tant 
nies iħossuhom imbegħdin mill-in-
fluwenza tas-sema—hawnhekk sa 
ssibu nies li għandhom xewqa kbira 
li jimxu u jkunu viċin tas-Salvatur 
tagħhom billi, bħalkom, huma jaqdu 
lil Alla u lil għajrhom. Ejjew, Ingħaqdu 
Magħna!

Tridux Titilqu Intom Ukoll?
Ġie f’ moħħi żmien partikolari 

fil-ħajja tas-Salvatur meta ħafna ab-
bandunawh.10 Ġesù staqsa lit-tnax-il 
dixxiplu:

“Tridux titilqu intom ukoll?
“Wieġbu Xmun Pietru, Mulej, 

għand min immorru? inti għandek il-
kliem tal-ħajja ta’ dejjem.” 11

Jiġi żmien meta aħna jkollna 
nwieġbu l-istess mistoqsija. Tridux 
titilqu intom ukoll? Jew inkella aħna, 
bħal Pietru, inżommu b’ mod sod 
mal-kliem tal-ħajja eterna?

Jekk intom qed tfittxu l-verità, u 
mod kif tittrasformaw il-fidi tagħkom 
f’ għemejjel; jekk qed tfittxu post  
li tħossukom parti minnu: Ejjew,  
Ingħaqdu Magħna!

Jekk intom warrabtu l-fidi li darba 
kontu tħaddnu: Erġgħu lura. In-
għaqdu Magħna!

Jekk tiġikom it-tentazzjoni li tab-
bandunaw kollox: Ibqgħu ftit ieħor. 
Hawn spazju għalikom.

Nitlob b’ ħerqa lil dawk fostkom 
li tisimgħu jew taqraw dan il-kliem: 
Ejjew, Ingħaqdu Magħna. Ejjew isim-
għu s-sejħa tat-twajjeb Kristu. Erfgħu 
salibkom u imxu warajh.12

Ejjew, Ingħaqdu Magħna! Għaliex 
hawn issibu dak li hu imprezzabbli.

Jiena nixhed li hawn intom issibu 
l-kliem tal-ħajja eterna, il-wegħda 
tal-fidwa mbierka, u t-triq għall-paċi 
u l-hena.

Nitlob b’ ħerqa li t-tfittxija tagħkom 
għall-verità tkebbes ġo qalbkom ix-
xewqa li tiġu u tingħaqdu magħna. 
Fl-isem sagru ta’ Ġesù Kistu, amen.
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 1. Ara Mattew 16:18–19; Helaman 10:7.
 2. Ara Doctrine and Covenants 84:20.
 3. Ara 2 Nephi 33:10.
 4. Ara “Have I Done Any Good?” Hymns,  

no. 223.
 5. Ara Articles of Faith 1:11.
 6. Il-paġna tal-bidu tal-Ktieb ta’ Mormon;  

ara Mormon 8:17.
 7. Ara Lhud 11:1; Alma 32:21.
 8. Ara F. F. Bosworth, Christ the Healer  

(1924), 23.
 9. Jacob 2:8.
10. Ara Ġwanni 6:66.
11. Ġwanni 6:67–68.
12. Ara Mattew 16:24.
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