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Il- Barkiet tat- Tempju
Hekk kif nattendu t- tempju, nistgħu niksbu dimensjoni  
ġdida ta’ spiritwalità u sentimenti ta’ paċi.

Għeżież ħuti, kemm jien grat 
li ninsab hawn magħkom f’ 
din l- għodwa sabiħa tal- Għid 

meta ħsibijietna jduru lejn is- Salvatur 
tad- dinja. Jiena nilqagħkom ilkoll 
u nestendi l- imħabba tiegħi lejkom 
u nitlob li Missierna tas- Smewwiet 
jispira kliemi. 

Din il- konferenza qed tfakkar 
is- seba’ anniversarju minn meta jiena 
ġejt sostnut bħala l- President tal- 
Knisja. Kienu snin ta’ ħidma kbira, 
fejn esperjenzajna mhux biss xi ftit 
ta’ sfidi iżda wkoll barkiet bla għadd. 
Fost il- barkiet l- aktar sbieħ u sagri 
jien kelli l- opportunità li niddedika u 
niddedika mill- ġdid numru ta’ tempji.

L- aktar riċenti, f’ Novembru li 
għadda, kelli l- privileġġ li niddedika 
t- Tempju ġdid u sabiħ ta’ Phoe-
nix, Arizona. Flimkien miegħi kien 
hemm ukoll il- President Dieter F. 
Uchtdorf, il- Presbiteru Dallin H. 
Oaks, il- Presbiteru Richard J. May-
nes, il- Presbiteru Lynn G. Robbins, u 
l- Presbiteru Kent F. Richards. F’ lejliet 
id- dedikazzjoni, ittellgħet ċelebraz-
zjoni kulturali meraviljuża fejn ’il fuq 
minn 4,000 żagħżugħ u żagħżugħa 
mid- distrett tat- tempju taw preżentaz-
zjoni mill- isbaħ. L- għada ġie ddedikat 

it- tempju fi tliet sezzjonijiet sagri u li 
jispirawk.

Il- bini ta’ tempji huwa indikazzjoni 
mill- aktar ċara kemm il- Knisja qed 
tikber. Bħalissa għandna 144 tempju 
joperaw madwar id- dinja, 5 oħra qed 
jiġu rrinovati u 13- il tempju ieħor 
għadhom qed jinbnew. Barra minn 
dawn, 13- il tempju ieħor li kienu ġew 
imħabbra qabel jinsabu fi stadji diffe-
renti ta’ tħejjija qabel jibda x- xogħol 
tal- bini. Din is- sena qed nantiċipaw li 
se nerġgħu niddedikaw 2 tempji u se 
niddedikaw 5 tempji ġodda li suppost 
għandhom ikunu lesti.

Dawn l- aħħar sentejn, hekk kif 
iddedikajna l- isforzi tagħna li nlestu 
dawk it- tempji li kienu diġà tħabbru 
qabel, poġġejna ftit fil- ġenb ċerti pja-
nijiet għal tempji oħra. Dalgħodu, ma-
dankollu, għandi pjaċir inħabbar tliet 
tempji ġodda li se jinbnew f’ dawn 
il- postijiet: Abidjan, fil- Kosta tal- Ivorju; 
Port- au- Prince, f’ Ħaiti; u Bangkok, fit- 
Tajlandja. X’ barka meraviljuża hemm 
merfugħa għall- membri fidili tagħna 
f’ dawn l- inħawi u, fil- fatt, kull fejn 
jinsabu t- tempji madwar id- dinja. 

Il- proċess biex naraw x’ inhuma 
l- bżonnijiet u li nsibu artijiet għal 
tempji ġodda ma jiqafx, għax aħna 

Mill- President Thomas S. Monson nixtiequ li kemm jista’ jkun membri 
jkollhom l- opportunità li jattendu 
t- tempju mingħajr ma jissagrifikaw 
wisq il- ħin u r- riżorsi tagħhom. Hekk 
kif għamilna fil- passat, aħna nżom-
mukom infurmati b’ kull deċiżjoni li 
nieħdu f’ dan ir- rigward.

Jiena u naħseb dwar it- tempji, ħsi-
bijieti jmorru fuq l- għadd ta’ barkiet li 
nirċievu hemmhekk. Hekk kif nidħlu 
mill- bibien tat- tempju, aħna nħallu 
warajna d- distrazzjoni u l- konfużjoni 
tad- dinja. Ġewwa dan is- santwarju 
sagru, aħna nsibu s- sbuħija u l- ordni. 
Insibu l- mistrieħ għal ruħna u serħan 
mill- problemi ta’ ħajjitna.

Hekk kif nattendu t- tempju, 
nistgħu niksbu dimensjoni ġdida 
ta’ spiritwalità u sentimenti ta’ paċi 
li jittraxxendu kull sentiment ieħor 
li jista’ jiffiltra l- qalb umana. Hem-
mhekk nifhmu t- tifsira vera ta’ kliem 
is- Salvatur meta qal: “Jiena nħallilkom 
is- sliem; nagħtikom is- sliem tie-
għi. . . .Tħallux qalbkom titħawwad u 
anqas titbeżża’.” 1

Dan it- tip ta’ sliem jista’ jippenetra 
kull qalb—qlub li jinsabu mġarrbin, 
qlub li jinsabu mtaqqlin bin- niket, 
qlub li jħossuhom konfużi u qlub li 
qed jitkarrbu għall- għajnuna.

M’ilux sirt naf dwar wieħed 
żagħżugħ li mar ġewwa t- tempju b’ 
qalbu titkarrab għall- għajnuna. Xhur 
qabel huwa rċieva s- sejħa tiegħu biex 
imur iservi missjoni fl- Amerka t’ Isfel. 
Madankollu, il- viża tiegħu kienet 
ġiet miżmuma għal żmien tant twil li 
reġa’ ġie assenjat għal missjoni fl- Istati 
Uniti. Għalkemm kien iddiżappuntat 
li ma setax iservi fl- inħawi fejn kien 
ġie msejjaħ oriġinalment, madankollu 
huwa ħadem iebes fl- essajnment ġdid 
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tiegħu, determinat kif kien li jservi 
bil- qawwa tiegħu kollha. Madankollu, 
huwa beda jaqta’ qalbu minħabba 
l- esperjenzi negattivi li kellu ma’ 
xi missjunarji li f’ għajnejh dehru li 
aktar kienu interessati li jgawdu milli 
jaqsmu l- evanġelju. 

Ftit xhur wara, dan iż- żagħżugħ 
marad marda serja li ħallietu nofsu 
paralizzat, u għalhekk huwa ġie mib-
għut d- dar fuq leave mediku.

Xi xhur wara ż- żagħżugħ fieq kom-
pletament, u dak li kellu sparixxa. 
Huwa ġie infurmat li kien seta’ jerġa’ 
jmur iservi bħala missjunarju, barka 
li kuljum kien jitlob għaliha. L- uniku 
aħbar diżappuntanti kienet li huwa 
kellu jerġa’ lura fl- istess missjoni minn 
fejn kien telaq, fejn kien ħalla warajh 
missjunarji li kellhom ċerta mġieba u 
attitudni li ma tantx kienet xierqa. 

Huwa kien mar it- tempju biex jik-
seb il- faraġ u konferma li huwa seta’ 
jkollu esperjenza tajba bħala missju-
narju. Anke l- ġenituri tiegħu talbu 
li din iż- żjara fit- tempju tipprovdi 
l- għajnuna li kien tant jeħtieġ binhom.

Hekk kif wara s- sezzjoni dan 
iż- żagħżugħ daħal fil- kamra ċelest-
jali, huwa poġġa bilqiegħda u beda 
jitlob lil Missieru tas- Smewwiet biex 
jiggwidah.

Ftit ħin warajh daħal fil- kamra ċe-
lestjali żagħżugħ li kien jismu Landon. 
Hekk kif daħal fil- kamra, għajnejh 
marru dritt fuq iż- żagħżugħ li kien 
jinsab bilqiegħda, u jitlob b’ għajnejh 
magħluqin. Landon ħass fih suġġeri-
ment mill- aktar ċar li kellu jmur ikel-
lem lil dak iż- żagħżugħ. Peress li ma 
xtaqx itellfu, madankollu, iddeċieda 
li jistenna. Wara li kienu għaddew 
ftit minuti mhux ħażin, iż- żagħżugħ 
kienu għadu jitlob. Landon kien jaf 
li ma setax jipposponi aktar biex 
jagħmel kif ħass ġo fih. Huwa mar 
fuq iż- żagħżugħ u bil- mod messu fuq 

spalltu. Iż- żagħżugħ fetaħ għajnejn, 
maħsud li xi ħadd kien mar itellfu. 
B’ leħen sieket Landon qal, “Ħassejt 
li kelli bżonn inkellmek, għalkemm 
mhux ċert għalfejn.”

Hekk kif bdew jitkellmu bejniet-
hom, iż- żagħżugħ fetaħ qalbu ma’ 
Landon, fejn spjegalu ċ- ċirkustanzi 
tiegħu u fl- aħħar tkellem miegħu 
dwar ix- xewqa li kellu li jikseb 
il- faraġ u l- kuraġġ għall- missjoni 
tiegħu. Landon, li kien ilu biss sena 
li ġie lura minn missjoni li temm b’ 
suċċess, kellmu dwar l- esperjenzi 
tiegħu fil- missjoni, l- isfidi u l- problemi 
li ħabbat wiċċu magħhom, il- mod li 
bih dar fuq il- Mulej għall- għajnuna, 
u l- barkiet li huwa rċieva. Kliemu 
kien verament ta’ faraġ u ta’ serħan 
il- moħħ u l- entużjażmu tiegħu għall- 
missjoni tiegħu kien xi ħaġa li wieħed 
jixtieqha. Eventwalment, hekk kif dan 
iż- żagħżugħ bdiet tonqoslu l- biża’, 
beda jħossu jinħakem minn senti-
menti ta’ paċi. Huwa ħass fih grati-
tudni kbira hekk kif intebaħ li t- talba 
tiegħu kienet ġiet imwieġba.

Iż- żewġ żgħażagħ talbu flimkien, 
u mbagħad Landon ħaseb biex jitlaq, 
kuntent li huwa kien sema’ mill- 
ispirazzjoni li kien irċieva. Hekk kif 
kien wasal biex jitlaq, iż- żagħżugħ 
staqsa lil Landon, “Fejn qdejt il- 
missjoni tiegħek?” Sa dak il- ħin, ħadd 
minnhom ma kien semma l- isem 
tal- missjoni fejn it- tnejn li huma kienu 
servew. Meta Landon wieġeb x’ kien 
l- isem tal- missjoni, id- dmugħ beda 
nieżel ma’ ħaddejn iż- żagħżugħ. 
Landon kien serva fl- istess mis-
sjoni fejn kien se jerġa’ jirritorna 
ż- żagħżugħ.

F’ ittra li kitibli riċentiment, Landon 
qasam miegħi l- kliem li lissen iż- 
żagħżugħ qabel infirdu: “Jiena kelli 
fidi li Missierna tas- Smewwiet se 
jberikni, iżda qatt ma mmaġinajt li 

kien se jibgħat lil xi ħadd li serva 
fl- istess missjoni tiegħi. Jiena naf li 
kollox se jkun sew.” 2 It- talba umli ta’ 
qalb sinċiera kienet ġiet mismugħa u 
mwieġba.

Għeżież ħuti, f’ ħajjitna se jkollna 
quddiemna bosta tentazzjonijiet; se 
nħabbtu wiċċna wkoll ma’ għadd 
ta’ sfidi. Hekk kif imorru ġewwa 
t- tempju, hekk kif niftakru fil- patti 
li nagħmlu hemm, inkunu kapaċi 
negħlbu t- tentazzjoni u nħabbtu wiċ-
ċna mal- isfidi li jkollna quddiemna. 
Fit- tempju nistgħu nsibu l- paċi.

Il- barkiet tat- tempju huma imprez-
zabbli. Waħda mill- barkiet li tagħha 
jiena grat kuljum f’ ħajti hija dik li 
l- għażiża marti, Frances, u jien irċe-
vejna hekk kif inżilna għarkupptejna 
quddiem l- artal sagru u għamilna 
ċerti patti li jorbtuna flimkien għall- 
eternità. Għalija m’hawnx barka aktar 
prezzjuża mill- paċi u l- faraġ li jiena 
rċevejt mill- għarfien li għandi li jiena 
u hi għad nerġgħu nkunu flimkien. 

Jalla Missierna tas- Smewwiet ibe-
rikkna sabiex ikollna l- ispirtu tal- qima 
tat- tempju, sabiex inkunu ubbidjenti 
għall- kmandamenti Tiegħu, u ħalli 
nimxu bir- reqqa wara l- passi tal- Mulej 
u s- Salvatur tagħna, Ġesù Kristu. Jiena 
nixhed li Hu l- Feddej tagħna. Huwa 
Iben Alla. Huwa Hu li qam mill- qabar 
f’ dik l- ewwel għodwa tal- Għid, u 
miegħu ġab ir- rigal tal- ħajja ta’ dejjem 
għal ulied Alla kollha. F’ dan il- jum 
sabiħ, hekk kif niċċelebraw dik il- 
ġrajja sinifikanti, jalla noffru talba ta’ 
gratitudni għar- rigali kbar u meravil-
jużi li tana. Li jkun dan, jiena nitlob 
b’ umiltà fl- isem imqaddes Tiegħu, 
amen.

NOTI
1. Ġw. 14:27
2. Korrispondenza fil- possessjoni ta’ Thomas S. 

Monson.
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Tagħlim għal Żmienna
Minn Mejju 2015 sa Ottubru 2015, il- lezzjonijiet tas- Saċerdozju Melkise-

deku u tas- Soċjetà tal- Għajnuna fir- raba’ Ħadd għandhom jitħejjew minn 
wieħed mid- diskorsi mogħtija fil- konferenza ġenerali ta’ April 2015. F’ Ottubru 
2015, id- diskors jista’ jiġi magħżul jew mill- konferenza ġenerali ta’ April 2015 
jew ta’ Ottubru 2015. Il- presidenti tal- wited u tad- distrett għandhom jiddeċiedu 
huma liema diskors għandu jingħażel, jew jistgħu jassenjaw din ir- responsabbiltà 
lill- isqfijiet jew presidenti tal- fergħa.

Dawn id- diskorsi huwa disponibbli f’ diversi lingwi fuq conference lds.org.
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F’ Ħadd il- Għid aħna niċċelebraw 
l- aktar ġrajja tant mistennija u 
glorjuża fl- istorja tad- dinja. 

Huwa l- jum li fih inbidel kollox.
F’ dak il- jum, inbidlet ħajti.
Inbidlet ħajtek.
Id- destin tal- ulied kollha ta’ Alla 

nbidel. 
F’ dak il- jum imbierek, is- Salvatur 

tal- umanità, li ħa fuqu nnifsu l- ktajjen 
tad- dnub u l- mewt li żammewna fil- 
jasar, kisser dawk il- ktajjen u ħelisna 
lkoll.

Minħabba s- sagrifiċċju tal- għażiż 
Feddej tagħna,m’hemm l- ebda 
niggieża fil- mewt, l- ebda vittorja 
fil- qabar, 1 Il- qawwa ta’ Satana mhix 
dejjiema, u aħna “erġajna twelidna 
għal tama ħajja bil- qawmien ta’ Ġesù 
Kristu.” 2

Verament, l- Appostlu Pawlu kien 
korrett meta qalilna “Agħmlu l- qalb lil 
xulxin b’dan il- kliem.” 3

Il- Grazzja ta’ Alla
Aħna spiss nitkellmu dwar l- Att tal- 

Fidwa tas- Salvatur—u hekk għandu 
jkun!

Fi kliem Ġakobb, “Għalfejn ma nit-
kellmux dwar l- Att tal- Fidwa ta’ Kristu 
u niksbu għarfien perfett tiegħu?” 4 

Iżda hekk kif “aħna nitkellmu dwar 
Kristu, nifirħu fi Kristu, nippridkaw 
dwar Kristu, u nipprofetizzaw dwar 
Kristu” 5 f’ kull opportunità li jkollna, 
qatt m’għandna nitilfu s- sens tagħna 
ta’ riverenza u gratitudni profonda 
għas- sagrifiċċju etern ta’ Iben Alla.

L- Att tal- Fidwa tas- Salvatur m’ 
għandux isir xi ħaġa ordinarja fit- 
tagħlim tagħna, fil- konverżazzjoni 
tagħna, u f’ qalbna. Hija ħaġa mill- 
aktar sagra u qaddisa, għaliex kien 
permezz ta’ dan “is- sagrifiċċju kbir 
u finali” li Ġesù l- Kristu ġab “is- 
salvazzjoni lil dawk kollha li jemmnu 
f’ ismu.” 6

Nimmeravilja ruħi meta niftakar 
li Iben Alla ċċekken biex isalva lilna 
li aħna imperfetti, impuri, malajr 
naqgħu fl- iżball u ħafna drabi ingrati. 
Ippruvajt nifhem l- Att tal- Fidwa tas- 
Salvatur bil- moħħ limitat tiegħi, u 
l- unika spjegazzjoni li sibt kienet din: 
Alla jħobbna b’ mod profond, perfett 
u għal dejjem. Lanqas biss nista’ 
nibda nkejjel “l- wisa’ u t- tul, l- għoli u 
l- fond tal- imħabba ta’ Kristu.” 7

Espressjoni qawwija ta’ dik l- 
imħabba hi dik li l- iskrittura ta’ spiss 
issejħilha bħala l- grazzja ta’ Alla— 
l- assistenza divina u r- rigal divin 

ta’ dik il- qawwa li permezz tagħha 
aħna nikbru minn esseri imperfetti u 
limitati kif aħna bħalissa għal esseri 
eżaltati ta’ “dawl u verità, sakemm 
niġu gglorifikati fil- verità u nsiru nafu 
kollox.” 8

Din il- grazzja ta’ Alla hija ħaġa 
tal- għaġeb. Madankollu mhux dejjem 
nifhmuha.9 Iżda minkejja dan, hemm 
bżonn li nkunu nafu dwar il- grazzja 
ta’ Alla jekk irridu li nirtu dak li 
ġie mħejji għalina fis- saltna eterna 
Tiegħu. 

Għalhekk, nixtieq nitkellem dwar 
il- grazzja. Partikolarment, l- ewwel, 
kif il- grazzja tiftaħ il- kanċelli tas- 
smewwiet  u, it- tieni, kif tiftaħ bwieb 
is- smewwiet. 
L- Ewwel: Il- Grazzja Tiftaħ il- Kanċelli 
tas- Smewwiet

Peress li aħna lkoll “dnibna u 
ċċaħħadna mill- glorja ta’ Alla” 10 u billi 
“l- ebda ħaġa mniġġsa ma tista’ tidħol 
fis- saltna ta’ Alla,” 11 kull wieħed u 
waħda minna m’ aħniex denji li nerġ-
għu lura fil- preżenza ta’ Alla.

Anke kieku kellna nservu lil Alla b’ 
ruħna kollha, mhux biżżejjed, għaliex 
xorta waħda nibqgħu “qaddejja li 
ma niswew għal xejn.” 12 Ma nistgħux 
infasslu aħna stess mod kif nidħlu fis- 
smewwiet; id- domanda tal- ġustizzja 
tinsab wieqfa quddiemna bħal 
barriera, li m’għandniex il- qawwa li 
negħlbuha weħidna. 

Iżda mhux kollox mitluf.
Il- grazzja ta’ Alla hija t- tama kbira u 

eterna tagħna.
Permezz tas- sagrifiċċju ta’ Ġesù 

Kristu, il- pjan tal- ħniena jrattab id- 
domanda tal- ġustizzja 13 “u jagħmilha 
possibbli għall- bnedmin li huma 
jkollhom il- fidi li jindmu.” 14

Id- dnubiet tagħna, għalkemm jafu 

Ir- Rigal tal- Grazzja
Illum u għal dejjem il- grazzja ta’ Alla hi disponibbli għal  
dawk kollha ta’ qalb umli u spirtu sogħbien.

Mill- President Dieter F. Uchtdorf
It- Tieni Kunsillier fl- Ewwel Presidenza
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jkunu ħomor bħall- iskarlatt, jafu jsiru 
bojod bħas- silġ.15 Peress li l- għażiż 
Salvatur tagħna “ta lilu nnifsu bħala 
prezz tal- fidwa għal kulħadd,” 16 huwa 
pprovdielna mod kif nistgħu nidħlu 
fis- saltna eterna Tiegħu.17

Il- kanċell jinsab miftuħ!
Iżda l- grazzja ta’ Alla mhux sem-

pliċiment tirrestawrana għall- istat 
innoċenti li konna fih qabel. Jekk 
is- salvazzjoni tfisser biss li nħassru 
l- iżbalji u d- dnubiet tagħna, mela 
s- salvazzjoni—sabiħa kemm hi 
sabiħa—ma twettaqx l- aspirazzjoni 
kollha tal- Missier għalina. L- għan 
Tiegħu huwa ferm ogħla minn hekk: 
Huwa jrid lil uliedu sabiex isiru bħalu.

Bir- rigal tal- grazzja ta’ Alla, it- triq 
tagħna bħala dixxipli ma toħodniex 
lura; toħodna ’l fuq.

Twassal għal kobor tant kbir 
li diffiċli nifhmuh! Twassal għall- 
eżaltazzjoni fis- saltna ċelestjali ta’ 
Missierna tas- Smewwiet, fejn aħna, 
imdawrin bil- maħbubin tagħna, 
nirċievu mill- milja tiegħu u l- glorja 
tiegħu.” 18 Kollox hu tagħna, u aħna 
ta’ Kristu.19 Verament, dak kollu li 
għandu l- Missier jingħatalna.20

Biex nirtu din il- glorja, neħtieġu 
aktar milli sempliċiment ikollna 
kanċell miftuħ; hemm bżonn nidħlu 
minn dan il- kanċell b’ xewqa f’ 
qalbna li lesti ninbidlu—bidla tant 
drammatika li l- iskrittura tiddeskri-
viha bħala “nitwieldu mill- ġdid; iva, 
nitwieldu minn Alla, mibdula mill- 
istat karnali u mitluf tagħna għal stat 
ta’ tjubija, għax ġejna mifdija f’ Alla, u 
sirna wliedu.” 21

It- Tieni: Il- Grazzja Tiftaħ Bwieb 
is- Smewwiet

Element ieħor tal- grazzja ta’ Alla hu 
li jiftaħ bwieb is- smewwiet, minn fejn 
Alla jixħet fuqna għadd ta’ barkiet 
ta’ qawwa, li jippermettulna niksbu 
ċerti ħwejjeġ li kieku mingħajrhom 
ma konniex inkunu kapaċi niksbu. 
Hija permezz tal- grazzja meraviljuża 
ta’ Alla li wliedu jistgħu jegħlbu l- 
kurrenti minn taħt u r- ramel dgħajjef 
ta’ dak li jrid iqarraq, jistgħu jelevaw 
ruħhom mid- dnub, u jistgħu jipper-
fezzjonaw ruħhom fi Kristu.” 22

Għalkemm ilkoll kemm aħna 
għandna d- dgħjufijiet tagħna, nistgħu 
negħlbuhom. Verament hija permezz 
tal- grazzja ta’ Alla li, jekk niċċekknu u 
jkollna l- fidi, il- ħwejjeġ dgħajfin isiru 
għalina qawwa.23

Tul ħajjitna, il- grazzja ta’ Alla 
titfa’ fuqna ċerti barkiet temporali u 
doni spiritwali li jkabbru l- abbiltajiet 
tagħna u jtejbu ħajjitna. Il- grazzja Tie-
għu ssaffina. Il- grazzja Tiegħu tgħinna 
noħorġu l- aħjar ta’ ġo fina.

Min Jista’ Jikkwalifika?
Fil- Bibbja naqraw dwar iż- żjara ta’ 

Kristu fid- dar ta’ Xmun il- Fariżew.
Minn barra, Xmun kien jidher li 

kien raġel twajjeb u ġust. Regolar-
ment huwa kien jagħti ħarsa lejn 
l- obbligi reliġjużi tiegħu: huwa kien 
iżomm il- liġi, iħallas id- dieċmi, jos-
serva Jum is- Sabbath, jitlob kuljum u 
jmur is- sinagoga.

Iżda meta Ġesù kien ma’ Xmun, 
marret ħdejhom mara, ħaslet riġlejn 
is- Salvatur bid- dmugħ tagħha, u dilket 
riġlejh b’ żejt pur.

Xmun ma ħax pjaċir bil- mod kif 
din il- mara wriet il- qima tagħha, għax 
kien jaf li kienet midinba. Xmun ħa-
seb li jekk Ġesù ma kienx jaf b’ dan, 
mela Huwa ma kienx profeta għaliex 
kieku żgur ma kienx iħalli lil din il- 
mara tmissu.

Waqt li għaraf il- ħsibijiet tiegħu, 
Ġesù dar lejn Xmun u staqsieh 
mistoqsija. “Tnejn min- nies kellhom 
id- dejn ma’ wieħed li jislef il- flus; 
wieħed kellu jagħtih ħames mitt dinar 
u l- ieħor ħamsin.

“Minn fejn iħallsu t- tnejn dejnhom 
ma kellhomx, u hu ħafrilhom it- tnejn. 
Min minnhom se jħobbu l- iżjed?”

Xmun wieġbu li kien dak li nħa-
firlu l- aktar dejn.

Imbagħad Ġesù għallem din 
il- lezzjoni mill- aktar profonda: 
“Qiegħed taraha lil din il- mara? . . . 
Dnubietha, li kienu ħafna, nħafrulha, 
għax ħabbet ħafna: imma min jinħa-
firlu ftit, ftit iħobb.” 24

Aħna lil min minn dawn it- tnejn 
min- nies l- aktar li nixbhu?

Tgħid aħna bħal Xmun? Aħna 

kunfidenti u komdi fl- għemejjel tajba 
tagħna, nafdaw fit- tjubija tagħna? 
Jista’ jkun li aħna xi ftit bla paċenzja 
ma’ dawk li mhux qed jgħixu skont 
l- istandards tagħna? Tgħid naġixxu 
b’ mod awtomatiku, mingħajr ma 
naħsbu, nattendu l- laqgħat bħall- 
klassi tad- Duttrina tal- Evanġelju 
mingħajr wisq interess u forsi anke 
niċċekkjaw it- telefon ċellulari tagħna 
waqt is- servizz tas- sagrament?

Jew aħna bħal din il- mara, li ħasbet 
li kienet kompletament mitlufa, min-
għajr ebda tama, minħabba d- dnub?

Inħobbu kemm għandna nħobbu ?
Nifhmu kemm aħna midjunin lejn 

Missierna tas- Smewwiet u nitolbuh 
bil- ħerqa u b’ qalbna kollha għall- 
grazzja ta’ Alla?

Meta aħna ninżlu għarkupptejna, 
aħna nagħmlu dan biex niftakru 
fl- għemejjel tajbin li wettaqna, jew 
nagħmlu dan biex nistqarru dnu-
bietna, biex nitolbu bil- ħerqa għall- 
ħniena ta’ Alla, u biex bid- dmugħ f’ 
għajnejna nesprimu gratitudni għall- 
pjan tal- fidwa meraviljuż? 25

Is- salvazzjoni ma tinxtarax bil- 
munità tal- ubbidjenza; tinxtara bid- 
demm tal- Iben ta’ Alla.26 Li naħsbu li 
nistgħu ninnegozzjaw l- għemejjel taj-
bin tagħna biex niksbu s- salvazzjoni 
qisna qed ngħidu li nixtru biljett tal- 
ajru u b’ hekk naħsbu li akkwistajna 
l- linja tal- ajru. Jew naħsbu li wara li 
nħallsu l- kera tad- dar tagħna, inkunu 
qed nippretendu li għandna f’ idejna 
d- dinja kollha.

Għalfejn Għandna Nobdu?
Jekk il- grazzja hija rigal minn Alla, 

mela għalfejn huwa tant importanti li 
nobdu l- kmandamenti ta’ Alla? Għal-
fejn noqogħdu nħabblu rasna biex 
nobdu l- kmandamenti ta’ Alla—jew 
hekk niġu f’ dan, nindmu? Għalfejn 
ma nammettux li aħna midinbin u 
nħallu lil Alla jsalvana?

Jew, kif staqsa Pawlu, “Nibqgħu 
fid- dnub biex toktor il- grazzja?” It- 
tweġiba ta’ Pawlu hija sempliċi u ċara: 
“Ma jkun qatt.” 27

Ħuti, aħna nobdu l- kmandamenti 
ta’ Alla—għax inħobbuh!
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Li nippruvaw nifhmu r- rigal tal- 
grazzja ta’ Alla b’ qalbna kollha u 
moħħna kollu jagħtina raġuni akbar 
biex inħobbu u nobdu lil Missierna 
tas- Smewwiet b’ umiltà u gratitudni. 
Hekk kif nimxu if- triq tagħna bħala 
dixxipli, nissaffew, nitjiebu u ftit ftit 
insiru aktar bħalu, u dan iwassalna 
lura fil- preżenza Tiegħu. “L- Ispirtu 
tal- Mulej Alla Tagħna” iwassal biex 
isseħħ “bidla kbira fina, li aħna m’ 
għandniex aktar fina dispożizzjoni 
li nagħmlu l- ħażin, iżda li nagħmlu 
t- tajjeb kontinwament.” 28

Għalhekk, l- ubbidjenza tagħna lejn 
il- kmandamenti ta’ Alla ssir bħala ri-
żultat tal- imħabba bla tmiem tagħna u 
l- gratitudni tagħna għat- tjubija ta’ Alla. 
Din il- forma ta’ mħabba u gratitudni 
ġenwina jisfumaw b’ mod mirakoluż 
l- għemejjel tagħna fil- grazzja ta’ Alla. 
Il- virtù ssebbaħ ħsibijietna bla waq-
fien, u l- kunfidenza tagħna tkun kbira 
fil- preżenza ta’ Alla.29

Għeżież ħuti, li ngħixu l- evanġelju 
b’ fedeltà mhux xi toqol li rridu 
nġorru. Huwa prova ta’ ferħ—tħejjija 
biex nirtu l- glorja kbira tal- eternitajiet. 
Aħna nfittxu li nobdu lil Missierna 
tas- Smewwiet peress li l- ispirti tagħna 
jsiru aktar intunati mal- ħwejjeġ spi-
ritwali. Jirnexxielna naraw ħwejjeġ li 
qatt ma konna nafu li jeżistu. Id- dawl 
u l- għarfien niksbuh meta nagħmlu 
r- rieda tal- Missier.30

Il- grazzja hija rigal mingħand Alla, 
u x- xewqa tagħna li nkunu ubbidjenti 
lejn il- kmandamenti kollha ta’ Alla 
hija l- mod kif aħna nistgħu nestendu 
dirgħajna u nirċievu dan ir- rigal sagru 
mingħand Missierna tas- Smewwiet.

Dak Kollu li Nistgħu Nagħmlu
Il- profeta Nefi ta kontribut im-

portanti biex aħna nifhmu l- grazzja 
ta’ Alla meta huwa ddikjara, “Aħna 
naħdmu b’ mod diliġenti biex 

nipperswadu lil uliedna u wkoll lil 
ħutna biex jemmnu fi Kristu u biex 
jitħabbu mill- ġdid ma’ Alla; għaliex 
nafu li hu permezz tal- grazzja li 
aħna nsalvaw, wara li nagħmlu dak 
kollu li nistgħu.” 31

Madankollu, ma nafx jekk kultant 
aħna ninterpretawx ħażin il- frażi 
“wara li nagħmlu dak kollu li nist-
għu.” Jeħtieġ li nifhmu li “wara” ma 
tfissirx l- istess bħal “minħabba.”

Aħna ma nsalvawx “minħabba” li 
nagħmlu dak kollu li nistgħu. Hawn 
xi ħadd fostna li jagħmel dak kollu li 
jista’? Alla joqgħod jistenna sakemm 
inkunu għamilna kull sforz possibbli 
biex Huwa jintervjeni f’ ħajjitna per-
mezz tal- grazzja li ssalvana Tiegħu?

Ħafna nies iħossuhom skuraġ-
ġuti peress li kontinwament jaqgħu. 
Minn esperjenza jafu li “l- ispirtu, iva, 
irid; imma l- ġisem dgħajjef.” 32 Huma 
jgħollu leħinhom flimkien ma’ Nefi 
meta ddikjara, “Ruħi mnikkta min-
ħabba l- ħażen tiegħi.” 33

Jiena ċert li Nefi kien jaf li l- grazzja 
tas- Salvatur tagħtina ċ- ċans li aħna 
negħlbu d- dnub.34 Huwa għalhekk 
li Nefi ħadem b’ tant diliġenza biex 
jipperswadi lil uliedu u lil ħutu sabiex 
“jemmnu fi Kristu u jitħabbu mill- ġdid 
ma’ Alla.” 35

Wara kollox, dak hu li nistgħu 
nagħmlu! U dak hu li għandna 
nagħmlu hawn fil- mortalità!

Il- Grazzja hija Disponibbli għal Kulħadd
Meta naħseb dwar dak li għamel 

għalina s- Salvatur li wassal għal dak 
l- ewwel Ħadd il- Għid, inħossni rrid 
nsemma’ leħni u ngħajjat tifħir lil Alla 
l- Għoli u lil Ibnu, Ġesù Kristu!

Il- kanċelli tas- smewwiet jinsabu 
miftuħin!

Bwieb is- smewwiet miftuħa!
Illum u għal dejjem il- grazzja ta’ 

Alla hi disponibbli għal dawk kollha 

ta’ qalb umli u spirtu sogħbien.36 
Ġesù Kristu ħejja t- triq għalina biex 
inkunu nistgħu niksbu glorja li lanqas 
biss nistgħu nimmaġinawha.37

Nitlob li nkunu nistgħu naraw 
b’ għajnejn ġodda u qalb ġdida s- 
sinifikat etern tas- sagrifiċċju tat- tpattija 
tas- Salvatur. Nitlob li aħna nuru 
l- imħabba tagħna lil Alla u l- gratitudni 
tagħna lejn ir- rigal tal- grazzja infinita 
ta’ Alla billi nżommu l- kmandamenti 
Tiegħu u b’ ferħ “nimxu f’ ħajja 
ġdida.” 38 Fl- isem sagru tal- Imgħallem 
u l- Feddej tagħna, Ġesù Kristu, amen.
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