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Hemm differenza bejn li nirċievu testimonjanza 
tal- verità u nikkonvertu verament. Per eżem-
pju, il- kbir Appostlu Pietru ta x- xhieda tiegħu 

lis- Salvatur li huwa kien jaf li Ġesù kien Iben Alla.
“Ġesù staqsiehom, Imma intom min tgħidu li jien?
“U qabeż Xmun Pietru u qallu, Inti il- Messija, Bin 

Alla l- ħaj.
“U Ġesù wieġbu u qallu, Hieni int, Xmun bin Ġona: 

għax mhux bniedem tad- demm u l- laħam uriek dan, 
imma Missieri li hu fis- smewwiet” (Mattew 16:15–17).

Madankollu aktar tard, fit- twissija Tiegħu lil Pietru, 
il- Mulej ta kemm lilu kif ukoll lilna gwida kif nikkonvertu 
verament u kif din il- konverżjoni tibqa’ għal ħajjitna kollha. 
Ġesù qalha b’dan il- mod: “Meta terġa’ lura għas- sewwa, 
wettaq lil ħutek” (Luqa 22:32).

Ġesù għallem lil Pietru li jkun għad trid titwettaq bidla 
kbira wara li wieħed ikun kiseb testimonjanza biex hu 
jkun kapaċi jaħseb, iħoss u jaġixxi bħala dixxiplu ta’ Ġesù 
Kristu li kkonverta verament. Din hija l- bidla kbira li lkoll 
kemm aħna għandna naraw li sseħħ. Ladarba niksbuha, 
irridu li dik il- bidla tkompli sat- tmiem tal- prova mortali 
tagħna (ara Alma 5:13–14).

Aħna nafu mill- esperjenza tagħna u minn meta nos-
servaw lil ħaddieħor illi mhux biżżejjed li aħna jkollna ftit 
mumenti kbar ta’ qawwa spiritwali. Pietru ċaħad li huwa 
kien jaf lis- Salvatur anke wara li huwa kien irċieva xhieda 
mill- Ispirtu li Ġesù kien il- Kristu. It- Tliet Xhieda tal- Ktieb 
ta’ Mormon ngħatatilhom testimonjanza diretta li l- Ktieb 

ta’ Mormon kien il- kelma ta’ Alla, u madankollu aktar 
tard huma ma kinux kapaċi jsostnu lil Joseph Smith bħala 
l- Profeta tal- Knisja tal- Mulej. 

Hemm bżonn bidla f’qalbna, kif deskritta fil- ktieb ta’ 
Alma: “U kollha kemm huma ddikjaraw lin- nies l- istess 
ħaġa—li kienet seħħet bidla f’qalbhom; li huma ma kel-
lhomx aktar xewqa li jagħmlu l- ħażen” (Alma 19:33; ara 
wkoll Mosiah 5:2).

Il- Mulej għallimna li meta aħna nikkonvertu verament 
għall- evanġelju Tiegħu, f’qalbna sseħħ bidla li ma nib-
qgħux aktar naħsbu fina nfusna iżda niddedikaw ruħna 
għas- servizz lejn oħrajn biex ngħinuhom fil- mixja tagħhom 
lejn il- ħajja eterna. Biex nikkonvertu b’ dak il- mod, nist-
għu nitolbu u naħdmu bil- fidi sabiex aħna nsiru kreaturi 
ġodda, possibbli biss permezz tal- Att tal- Fidwa ta’ Ġesù 
Kristu. 

Nistgħu nibdew billi nitolbu li jkollna l- fidi nindmu 
mill- egoiżmu tagħna u li niksbu d- don li naħsbu aktar f’ 
ħaddieħor milli fina nfusna. Nistgħu nitolbu għall- qawwa 
li nkunu kapaċi nwarrbu l- kburija u l- għira.

It- talb huwa ferm importanti wkoll biex aħna nirċievu 
d- don ta’ mħabba għall- kelma ta’ Alla u għall- imħabba 
ta’ Kristu (ara Moroni 7:47–48). It- tnejn li huma jmorru 
flimkien. Hekk kif aħna naqraw, nixtarru u nitolbu dwar 
il- kelma ta’ Alla, insiru nħobbuha. Il- Mulej ipoġġiha 
ġewwa qalbna. U hekk kif aħna nħossu dik l- imħabba, 
aħna nibdew inħobbu aktar u aktar lill- Mulej. Ma’ 
dan imbagħad niksbu aktar imħabba lejn ħaddieħor 
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li jkollna bżonn sabiex insaħħu lil dawk li Alla jlaqqagħna 
magħhom. 

Per eżempju, nistgħu nitolbu sabiex inkunu kapaċi 
nagħrfu lil dawk li l- Mulej ikun ħejja biex jgħallmuhom 
il- missjunarji Tiegħu. Il- missjunarji full- time jistgħu jitolbu 
bil- fidi biex ikunu jafu permezz tal- Ispirtu x’ għandhom 
jgħallmu u jixhdu. Huma jistgħu jitolbu bil- fidi li l- Mulej 
jgħinhom iħossu l- imħabba Tiegħu għal kull min jiltaqgħu 
miegħu. Il- missjunarji mhux se jressqu lil kull min jiltaqgħu 
miegħu għall- ilmijiet tal- magħmudija u għad- don tal- Ispirtu 
s- Santu. Iżda huma jista’ jkollhom l- Ispirtu s- Santu bħala 
s- sieħeb tagħhom. Permezz tas- servizz tagħhom u bl- 
għajnuna tal- Ispirtu s- Santu, il- missjunarji mbagħad, 
wara ċertu żmien, jinbidlu f’ qalbhom.

Dik il- bidla terġa’ tiġġedded għal bosta drabi hekk 
kif huma u aħna b’ mod altruwista nkomplu tul ħajjitna 
naġixxu bil- fidi sabiex insaħħu lil ħaddieħor permezz 
tal- evanġelju ta’ Ġesù Kristu. Il- konverżjoni mhijiex avveni-
ment ta’ darba jew xi ħaġa li ddum biss għal ftit żmien ta’ 
ħajjitna iżda hija proċess kontinwu. Id- dawl tal- ħajja jista’ 
aktar ma jmur jibqa’ jikber fil- qawwa tiegħu sa dak il- jum 
perfett, meta aħna naraw lis- Salvatur u nsibu li sirna bħalu. 
Is- Salvatur iddeskriva dan il- vjaġġ b’ dan il- mod: “Dak li 
ġej minn Alla huwa dawl; u dak li jirċievi d- dawl, u jibqa’ 
viċin Alla, jirċievi aktar dawl; u dak id- dawl jikber u jikber 
fid- dija tiegħu sa dak il- jum perfett.” (D&C 50:24).

Inwegħedkom li dan huwa possibbli għal kull wieħed 
u waħda minna.

TAGĦLIM MINN DAN IL- MESSAĠĠ
Il- Presbiteru David A. Bednar tal- Kworum tat- Tnax- il 

Appostlu uża l- “parabbola tal- pikles” biex jgħallem li 
l- konverżjoni hija proċess kontinwu aktar milli avve-
niment ta’ darba: “Linja wara linja u preċett wara 
preċett, gradwalment u kważi bilkemm tinduna bih, 
fejn il- mottivi tagħna, il- ħsibijiet tagħna, kliemna u 
l- għemejjel tagħna jkunu jaqblu mar- rieda ta’ Alla” 
Liahona, Mejju 2007, 19). Ikkunsidraw li taqraw il- 
parabbola tal- pikles ma’ dawk li tgħallmu. X’ nistgħu 
nagħmlu kull wieħed u waħda minna biex nimxu ’l qud-
diem b’ mod sod fil- proċess kontinwu tal- konverżjoni 
li ddiskutew dwarha kemm il- President Eyring kif ukoll 
il- Presbiteru Bednar?

ŻGĦAŻAGĦ
Il- Bidla f’ Qalbi
Minn Dante Bairado

Meta sirt naf bl- evanġelju rrestawrat ta’ Ġesù Kristu, 
jiena ħassejt l- Ispirtu jixhed miegħi li huwa veru. 

Permezz tat- talb, it- testimonjanza tiegħi saret saħansi-
tra aktar b’ saħħitha u jiena ddeċidejt li nitgħammed.

Wara l- magħmudija tiegħi, xi nies fil- qasam tiegħi 
bdew jistaqsuni jekk xtaqtx inservi missjoni. Biex inkun 
onest, ma kontx naf eżatt x’ se ngħidilhom. L- idea li 
nitlaq il- familja tiegħi u l- istudju biex inservi missjoni 
kienet tidher waħda assurda.

Imbagħad jum minnhom bdejt naħseb dwar 
il- konverżjoni tiegħi. Ġibt quddiem għajnejja lill- 
missjunarji li kienu għallmuni, li bil- paċenzja kol-
lha wieġbu l- mistoqsijiet li kelli u għenuni nifhem 
l- evanġelju. Bdejt nirrealizza li mingħajr l- għajnuna 
tagħhom, qatt ma kont niskopri l- vera Knisja. Hekk kif 
irrealizzajt din il- ħaġa, nibtet ġo qalbi xewqa kbira li 
nservi. Stajt inħoss l- Ispirtu jgħidli li kelli nservi missjoni 
full- time.

Jiena naf li l- ħidma missjunarja hija l- ħidma ta’ 
Missierna tas- Smewwiet u li aħna nistgħu ngħinu 
nwasslu l- erwieħ għall- għarfien mill- isbaħ tal- evanġelju 
rrestawrat.
L- awtur jgħix ġewwa Fortaleza, il- Brażil.

TFAL
Ħallu t- Testimonjanza Tagħkom 
Taqbad b’ Qawwa Ġewwa Fikom

Niksbu testimonjanza qisha bħal meta nagħmlu 
ħuġġieġa. L- istess bħalma hemm bżonn li nżidu 

l- injam biex in- nar jibqa jaqbad, aħna għandna nit-
lobu, nindmu, naqdu lill- oħrajn, nistudjaw l- iskrittura 
u nżommu l- kmandamenti biex ngħinu ħalli 
t- testimonjanzi tagħna jibqgħu jaqbdu b’ qawwa.

Biex titgħallmu aktar dwar kif tistgħu tkabbru 
t- testimonjanza tagħkom, aqraw kull waħda mill- 
iskrittura mniżżla hawn taħt. Pinġu n- nar b’ ħames 
fjammi kbar. Agħtu l- kulur lil waħda mill- fjammi għal kull 
skrittura li taqraw. Aktar ma’ taqraw skrittura, aktar jibda 
jaqbad in- nar ta’ ġo fikom—u t- testimonjanza tagħkom!
Mosiah 2:17
Alma 5:46
Alma 32:27
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3 Nephi 15:10
Ġwanni 5:39
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Dan huwa parti minn serje ta’ Messaġġi 
tal- Għalliema taż- Żjajjar dwar 
il- kwalitajiet li għandu s- Salvatur.

Is- Salvatur tagħna, Ġesù Kristu, 
kien l- uniku wieħed li kapaċi jwet-

taq l- Att tal- Fidwa għall- umanità. 
“Ġesù Kristu, il- Ħaruf ta’ Alla min-
għajr tebgħa, minn jeddu, qiegħed 
lilu nnifsu fuq l- altar tas- sagrifiċċju 
u ħallas il- prezz għal dnubietna,” 
qal il- President Dieter F. Uchtdorf, 
it- Tieni Kunsillier fl- Ewwel Pre-
sidenza.1 Li aħna nifhmu li Ġesù 
Kristu kien mingħajr dnub jgħinna 
nkabbru l- fidi tagħna fih u nagħmlu 
dak kollu li nistgħu biex inżommu 
l- kmandamenti Tiegħu, nindmu u 
nsiru safja.

“Ġesù kien . . .esseru tad- demm 
u l- laħam kif ukoll spirtu, iżda 
Huwa ma waqax għat- tentazzjoni 
(ara Mosiah 15:5),” qal il- Presbiteru 
D. Todd Christofferson tal- Kworum 
tat- Tnax- il Appostlu. “Nistgħu nduru 
lejh . . . għax Huwa jifhimna. Huwa 
jifhem t- taqbida tagħna, u huwa 
jifhem ukoll kif nistgħu nirbħu dik 
it- taqbida. . . . 

“. . . Il- qawwa tal- Att tal- Fidwa 
Tiegħu tista’ teħlisna mill- effett 
tad- dnub li jinsab fina. Meta aħna 

Il- Kwalitajiet ta’ Ġesù Kristu: 
Mingħajr Dnub

nindmu, il- grazzja tal- Att tal- Fidwa 
Tiegħu tiġġustifikana u tnaddafna 
(ara 3 Nephi 27:16–20). Inkunu 
qisna qatt ma waqajna, bħalli-
kieku ma ħallejniex it- tentazzjoni 
tegħlibna.

“Hekk kif nagħmlu li nistgħu, jum 
wara jum u ġimgħa wara ġimgħa, 
biex nimxu fit- triq ta’ Kristu, l- ispirtu 
tagħna juri l- qawwa tiegħu, il- battalja 
ta’ ġo fina tieqaf u t- tentazzjoni ma 
tibqax aktar tinkwetana.” 2

Skrittura Addizzjonali
Mattew 5:48; Ġwanni 8:7; Lhud 4:15; 
2 Nephi 2:5–6

Mill- Iskrittura
Is- Salvatur ħallas il- prezz ta’ dnu-

bietna permezz tal- istat divin Tiegħu 
bħala Iben Alla, permezz tal- ħajja 
mingħajr dnub Tiegħu, permezz tas- 
sofferenza Tiegħu u peress li xerred 
demmu fil- Ġnien tal- Ġetsemani, 
permezz tal- mewt Tiegħu fuq is- 
salib u permezz tar- Reżurezzjoni 
Tiegħu mill- qabar. Permezz tal- Att 
tal- Fidwa ta’ Ġesù Kristu, aħna 
nistgħu nerġgħu nindafu hekk 
kif nindmu minn dnubietna. 

Is- Sultan Benjamin għallem 

lin- nies tiegħu dwar l- Att tal- Fidwa 
ta’ Ġesù Kristu u mbagħad staqsie-
hom jekk kinux jemmnu kliemu. 
“Ilkoll għajtu b’ vuċi waħda, qalu: 
. . . l- Ispirtu . . . ġab bidla kbira 
fina, jew f’ qalbna, li aħna m’ 
għandniex dispożizzjoni aktar li 
nagħmlu l- ħażin, iżda li nagħmlu 
t- tajjeb kontinwament. . . .

“U aħna lesti li nidħlu f’ patt 
ma’ Alla tagħna li nagħmlu r- rieda 
tiegħu, u nkunu ubbidjenti lejn 
il- kmandamenti tiegħu f’ kull 
ħaġa” (Mosiah 5:1–2, 5).

Aħna wkoll nistgħu nesperjen-
zaw “bidla kbira” bħan- nies tas- 
Sultan Benjamin, li ma kellhomx 
“dispożizzjoni aktar li jagħmlu 
l- ħażin, iżda li jagħmlu t- tajjeb 
kontinwament” (Mosiah 5:2).
NOTI
1. Dieter F. Uchtdorf, “You Can Do It Now!” 
Liahona, Nov. 2013, 56.

2. D. Todd Christofferson, “That They May 
Be One in Us,” Liahona, Nov. 2002, 71.
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Ikkunsidra Dan

Li tkun safi kif inhu differenti minn 
li tkun perfett?

Bl- għajnuna tat- talb studja dan il- materjal u fittex sabiex tkun taf x’ għandek taqsam 
ma’ ħutek. Kif jista’ l- għarfien tiegħek tal- ħajja tas- Salvatur u l- irwol Tiegħu jgħinek 
tkabbar il- fidi tiegħek fih u tbierek lil dawk li int responsabbli minnhom permezz 
tat- tagħlim taż- żjajjar? Għal aktar informazzjoni, żuru reliefsociety.lds.org.

Fidi, Familja, Għajnuna




