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Il- profeta għażiż tagħna, il- President Thomas S. Monson, 
għallem li “l- imħabba hija l- veru assenza tal- evanġelju.” 1

L- imħabba tant hija importanti li Ġesù sejħilha 
“l- ewwel u l- akbar kmandament” u qal li kull parti oħra 
mil- liġi u minn kliem il- profeti tiddependi fuqha.2

L- imħabba hija l- mottiv ewlieni għal dak kollu li nagħm-
lu fil- Knisja. Kull programm, kull laqgħa, kull azzjoni li 
aħna parti  minnhom bħala dixxipli ta’ Ġesù Kristu għand-
hom ikunu riżultat ta’ din il- kwalità—għaliex mingħajr 
il- karità, “l- imħabba pura ta’ Kristu,” aħna m’aħna xejn.3

La darba aħna nifhmu dan b’ moħħna kollu u b’ qalbna 
kollha, la darba aħna niddikjaraw l- imħabba tagħna lejn 
Alla u lejn għajrna—x’ nistgħu nagħmlu aktar?

Biżżejjed li aħna nħossu fina l- kompassjoni u l- imħabba 
lejn ħaddieħor? Inkunu aħna qed nissodisfaw l- obbligu 
tagħna lejn Alla billi niddikjaraw l- imħabba tagħna lejn 
Alla u lejn il- proxxmu tagħna? 

Il- Parabbola taż- Żewġ Ulied Subien
Fit- tempju ġewwa Ġerusalemm, il- qassisin il- kbar u x- 

xjuħ tal- Lhud marru fuq Ġesù biex jippruvaw jaqbduh f’ xi 
kelma li setgħu jakkużawh biha. Is- Salvatur, madankollu, 
ħa vantaġġ mis- sitwazzjoni billi qalilhom storja.

“Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied,” Huwa beda 
jgħidilhom. Il- missier mar għand l- ewwel iben u talbu jmur 
jaħdem fl- għalqa tad- dwieli. Iżda ibnu rrifjuta. Aktar tard 
dak l- iben “biddel il- fehma u mar.”

Il- missier imbagħad mar għand it- tieni iben u talbu jmur 
jaħdem fl- għalqa tad- dwieli. It- tieni iben żgurah li kien se 
jmur, iżda qatt ma mar.

Imbagħad is- Salvatur dar fuq il- qassisin u x- xjuħ u staq-
siehom, “Liema wieħed minn dawn iż- żewġ ulied wettaq 
ir- rieda ta’ missieru?”

Huma kellhom jammettu li kien l- ewwel iben—dak 
li qal li ma kienx se jmur iżda li aktar tard nidem u mar 
jaħdem fl- għalqa tad- dwieli.4

Is- Salvatur uża din l- istorja biex jenfasizza prinċipju 
importanti—huma dawk li jobdu l- kmandamenti li vera-
ment iħobbu lil Alla.

Jista’ jkun li għalhekk Ġesù talab lin- nies sabiex jisim-
għu u jimxu wara l- kliem tal- Fariżej u l- kittieba iżda mhux 
wara l- eżempju tagħhom.5 Dawn l- għalliema reliġjużi ma 
kinux jgħixu dak li jippridkaw. Kienu jħobbu jitkellmu 
dwar ir- reliġjon, iżda sfortunatament ma kinux qed jgħixu 
l- assenza tiegħu.

L- Għemejjel u s- Salvazzjoni Tagħna
F’ waħda mill- aħħar lezzjonijiet li s- Salvatur ta lid- dixxipli 

Tiegħu, Huwa kellimhom dwar il- Ġudizzju finali. Il- ħżiena u 
t- twajbin se jkunu sseparati minn xulxin.  It- twajbin se jirtu 
l- ħajja eterna; il- ħżiena se jiġu kkastigati b’ kastig etern.

X’ kienet id- differenza li kien hemm bejn iż- żewġ gruppi?
Dawk li wrew l- imħabba tagħhom permezz tal- 

għemejjel tagħhom ġew salvati. Dawk li ma għamlux dan 
ġew ikkundannati.6 Il- konverżjoni vera għall- evanġelju ta’ 
Ġesù Kristu u l- valuri u l- prinċipji tiegħu nuruha permezz 
tal- għemejjel tagħna fil- ħajja tagħna ta’ kuljum.

Ultimament, li sempliċiment niddikjaraw l- imħabba tagħ-
na lejn Alla u lejn il- proxxmu tagħna mhux se tkun biżżejjed 
għalina biex aħna nikkwalifikaw għall- eżaltazzjoni. Għaliex, 
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kif għallem Ġesù, “mhux kull min jgħidli, Mulej, Mulej, 
jidħol fis- saltna tas- smewwiet, iżda min jagħmel ir- rieda ta’ 
Missieri li hu fis- smewwiet.” 7

X’ Jiġi wara l- Imħabba?
It- tweġiba għall- mistoqsija “Wara l- imħabba, x’hemm?” 

tista’ tkun waħda mill- aktar sempliċi u ċara. Jekk aħna 
verament inħobbu lis- Salvatur, aħna nressqu qlubna lejh u 
mbagħad nimxu fit- triq li minnha jimxu d- dixxipli Tiegħu. 
Meta aħna nħobbu lil Alla, aħna nagħmlu dak kollu li nist-
għu biex nobdu l- kmandamenti Tiegħu.8

Jekk aħna verament inħobbu lill- proxxmu tagħna, aħna 
noffru lilna nfusna biex ngħinu “lill- foqra u lil dawk fil- bżonn, 
lill- morda u lil dawk li qed isofru.” 9 Għaliex dawk li jwettqu 
dawn l- għemejjel altruwisti ta’ kompassjoni u servizz,10 huma 
dawk li verament huma d- dixxipli ta’ Ġesù Kristu.

Dan hu dak li jiġi wara l- imħabba.
Din hija l- assenza tal- evanġelju ta’ Ġesù Kristu.

NOTI
1. Thomas S. Monson, “L- Imħabba—l- Essenza tal- Evanġelju,” Liahona, 

Mejju 2014, 91.
2. Ara Mattew 22:36–40.
3. Ara Moroni 7:46–47.
4. Ara Mattew 21:28–32.
5. Ara Mattew 23:3.
6. Ara Mattew 25:31–46.
7. Mattew 7:21.
8. Ara Ġwanni 14:15.
9. Doctrine and Covenants 52:40.
10. Ara Mosiah 18:8–9.

TAGĦLIM MINN DAN IL- MESSAĠĠ
Il- President Uchtdorf jiddeskrivi lid- dixxipli vera ta’ 

Ġesù Kristu bħala dawk li juru l- imħabba tagħhom 
lejh u lejn ħaddieħor permezz tal- għemejjel tagħhom.  
Huwa jgħallimna li “jekk aħna verament inħobbu lis- 
Salvatur, aħna nressqu qlubna lejh u mbagħad  nimxu 
fit- triq li minnha jimxu dixxipli Tiegħu.” Ikkunsidraw 
li tistaqsu lil dawk li tgħallmu b’liema mod l- imħabba 
wasslithom biex huma jimxu fit- triq li fiha jimxu dixxipli 
ta’ Kristu. Intom ukoll għandkom taqsmu magħhom 
l- esperjenzi tagħkom. Tafu tikkunsidraw li tistednuhom 
sabiex jitolbu biex huma juru aktar karità u qawwa 
akbar li jaġixxu sforz l- imħabba tagħhom.  

ŻGĦAŻAGĦ
Żommu l- Kmandamenti u  
Ħobbu lil Oħrajn

Meta aħna naħsbu fuq l- imħabba, ħafna drabi 
l- ewwel ħaġa li tiġi f’ moħħna tkun xi film roman-

tiku, iċ- ċukkulata u l- fjuri. Iżda l- imħabba—l- vera mħab-
ba—hija ferm aktar profonda u altruwista minn hekk. 
Ġesù Kristu għex għalina u miet għalina minħabba l- 
imħabba Tiegħu għalina.  Fil- fatt, iż- żewġ kmandamenti 
kbar huma li nħobbu lil Alla u li nħobbu lil kull persuna 
oħra (ara Mattew 22:36–40). Iżda aħna kif nistgħu nuru 
lill- oħrajn li aħna nħobbuhom?

Il- President Uchtdorf qasam magħna l- parabbola 
ta’ Kristu dwar iż- żewġ ulied subien, wieħed li kien 
jaħdem għal missieru u l- ieħor li ma kienx. Is- Salvatur 
għamilha ċara li kien biss dak l- iben li kien jobdi lil mis-
sieru li verament kien iħobbu. Bl- istess mod, meta aħna 
nobdu l- kmand ta’ Alla, aħna nuru li aħna nħobbuh u 
rridu nerġgħu lura għandu.

Iżda kif nistgħu nuru li aħna nħobbu lil kull persuna 
oħra? Il- President Uchtdorf spjega dan ukoll: “Jekk 
aħna verament inħobbu lill- proxxmu tagħna, aħna 
noffru lilna nfusna biex ngħinu ‘lill- foqra u lil dawk fil- 
bżonn, lill- morda u lil dawk li qed isofru.’ Għaliex dawk 
li jwettqu dawn l- għemejjel altruwisti ta’ kompassjoni 
u servizz, huwa dawk li verament huma dixxipli ta’ 
Ġesù Kristu.”

Għalhekk issa meta taraw lil xi ħadd mill- ġenituri 
tagħkom, jew minn ħutkom, jew xi ħabib tagħkom, 
araw x’ tagħmlu biex taqduhom biex intom turu 
l- imħabba tagħkom lejhom.  Dan mhux biss jagħmel 
lilhom u lilkom stess ferħana, iżda jagħmel ferħan ukoll 
lil Missierkom fis- Smewwiet.

TFAL
Nuru Mħabbitna

Ġesù rrakkonta storja dwar missier u ż- żewġ uliedu 
subien.  Il- missier ħadem fl- għalqa tad- dwieli u 

talab liż- żewġ uliedu s- subien biex jgħinuh. L- ewwel 
iben għall- ewwel qal le iżda aktar tard mar biex jgħin 
fl- għalqa tad- dwieli. It- tieni iben qal li kien se jmur 
jgħin, iżda mbagħad qatt ma għamel dan. Ġesù għal-
lem li l- ewwel iben wera aktar imħabba lejn missieru 
għaliex kien ubbidjenti.

Irreċtaw din l- istorja! Imbagħad iktbu jew pinġu tliet 
ħwejjeġ li tistgħu tagħmlu biex turu l- imħabba tagħ-
kom lejn Missierna tas- Smewwiet.
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Missierna tas- Smewwiet waqqaf 
il- familji biex jgħinna ngħal-

lmu prinċipji korretti f’ ambjent ta’ 
mħabba.  Il- President Thomas S. 
Monson qal: “Għaddi kumpliment 
lit- tifel tiegħek u għannqu miegħek; 
għidlu aktar ta’ spiss ‘inħobbok’; 
dejjem esprimi l- gratitudni tiegħek. 
Qatt tħalli problema li għad trid 
tissolva ssir aktar importanti minn 
persuna li inti tħobb.” 1

Susan W. Tanner, li kienet presi-
dent ġenerali tat- Tfajliet, għallmet: 
“Missierna tas- Smewwiet huwa 
eżempju tajjeb tal- mudell li għand-
na nimxu warajh. Huwa jħob-
bna, jgħallimna, huwa paċenzjuż 
magħna, u jafdana bl- għażla ħielsa 
tagħna. . . . Xi kultant id- dixxiplina, 
li tfisser ‘li tgħallem,’ nitħawduha 
mal- kritika. It- tfal—kif ukoll nies ta’ 
kull età—itejbu l- imġieba tagħhom 
jekk aħna nuruhom l- imħabba u 
ninkuraġġuhom ferm aktar milli 
kieku noqogħdu nippruvaw insibu 
d- difetti tagħhom.” 2

“Jekk b’ fedeltà aħna nitolbu 
flimkien bħala familja, nistudjaw 
l- iskrittura, inżommu l- lejla d- dar 

Li Tkun Ġenitur Huwa Dmir Sagru

mal- familja, ikollna l- barkiet tas- 
saċerdozju, u nosservaw jum is- 
Sabbath,” qal il- Presbiteru Quentin L. 
Cook tal- Kworum tat- Tnax- il Appost-
lu, “uliedna jkunu mħejjijin għal dar 
eterna fis- smewwiet, ikun xi jkun 
dak li jgħaddu minnu f’ din id- dinja 
mill- aktar diffiċli.” 3

Skrittura Addizzjonali
1 Nephi 8:37; 3 Nephi 22:13;  
Doctrine and Covenants 93:40; 
121:41

Stejjer Ħajjin
“Jien kont qed naqra l- gazzetta 

meta wieħed min- neputijiet ċkejk-
nin tiegħi poġġa bilqiegħda ħdejja,” 
qal il- Presbiteru Robert D. Hales 
tal- Kworum tat- Tnax- il Appostlu. 
“Hekk kif bdejt naqra, ħadt gost 
nisma’ l- leħen ħelu tiegħu jitkellem 
fl- isfond. Immaġinaw is- sorpriża tie-
għi meta, ftit mumenti wara, huwa 
daħal bejni u bejn il- gazzetta. Wara 
li missli ħaddejja b’ idejh u beda 
jagħfas imnieħru ma’ tiegħi, huwa 
staqsieni, ‘Nannu!  Inti qed tisma’ 
x’ jien ngħid?’

“. . . Li tkun hemm ifisser li 
tifhem il- qlub taż- żgħażagħ u tik-
konnettja magħhom. U li tikkon-
nettja magħhom ma jfissirx biss li 
titkellem magħhom iżda li tagħ-
mel ċerta affarijiet magħhom. . . .

“Għandna nippjanaw u nieħdu 
vantaġġ minn kull mument biex 
ngħallmuhom. . . .

“. . . Aktar ma nikber, aktar 
nagħraf li l- mumenti ta’ tagħlim 
fiż- żogħżija tiegħi, speċjalment 
dawk li pprovdewli l- ġenituri 
tiegħi, wasslu biex fassluli ħajti 
u għamluni dak li jien.” 4

NOTI
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Aww. 2011, 4.
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Bl- għajnuna tat- talb studjaw dan il- materjal u fittxu li tiksbu l- ispirazzjoni biex 
tkunu tafu x’ għandkom taqsmu ma’ ħutkom. Li tifhmu “Il- Familja: Proklamazzjoni 
lid- Dinja” kif jista’ jwassalkom biex tkabbru l- fidi tagħkom f’ Alla u tbierku lil dawk li 
intom responsabbli tagħhom permezz tat- tagħlim taż- żjajjar? Għal aktar informazzjoni, 
żuru reliefsociety. lds. org.

Fidi, Familja, Għajnuna

Ikkunsidraw Dan
Għaliex l- aħjar mod kif ngħallmu 
l- evanġelju huwa permezz tal- 
lingwa u l- eżempju tal- imħabba?


