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Li Nkunu Mħejjija 
Spiritwalment

Kunsill mill-Profeta Tagħna
Sisien ta’ Fidi

“Jekk ma jkollniex sisien sodi ta’ fidi u testimonjanza 
soda ta’ verità, jaf ikollna diffikultà biex nikkumbattu 
t-tempesti qawwija u l-irjieh kesħin tal-avversità li bla 
dubju ta’ xejn iżuru lil kull wiehed u waħda minna.

“Zmien il-mortalità huwa zmien ta’ prova, zmien li nuru 
lilna nnifisna li aħna denji li nerggħu lura fil-preżenza 
ta’ Missierna tas-Smewwiet. Sabiex aħna niġu ttestjati, 
irridu niffaċċjaw ċerti sfidi u diffikultajiet. Dawn jistgħu 
jkissruna, u l-wiċċ ta’ ruħna jista’ jixxaqqaq u jitkisser – u 
dan iseħħ biss jekk il-pedament tal-fidi tagħna u t-testi-
monjanza tagħna tal-verità ma jkunux issimentati sewwa 
ġewwa fina. ” 1

Nitgħallmu Lezzjonijiet mill-Passat
“Fit-tfittxija għal dak li huwa l-aħjar fina, jistgħu 

jkunu bosta l-mistoqsijiet li jiggwidaw ħsibijietna: Jiena 
jien dak li verament nixtieq inkun? Illum ninsab aktar 
viċin is-Salvatur milli kont ilbieraħ? U għada sa nkun 
aktar viċin milli jiena llum? Għandi l-kuraġġ li ninbidel 
għall-aħjar? . . .

“Is-snin ġew u marru, iżda l-bżonn tat-testimonjanza 
tal-evanġelju baqa’ importanti ferm. Hekk kif nimxu lejn il-

futur, m’ għandniex nittraskuraw il-lezzjonijiet tal-passat.” 2

Il-Liahona Personali Tiegħek
“Il-barka patrijarkali tiegħek hi tiegħek u tiegħek biss. 

Jista’ jkun li hija barka qasira jew inkella twila, sempliċi 
jew profonda. Mhumiex it-tul u l-lingwa li jagħmlu bar-
ka patrijarkali. Huwa l-Ispirtu li jwasslilna l-veru tifsira 
tagħha. Il-barka tiegħek mhijiex hemm sabiex tħalliha 
mitwija pulita merfugħa x’ imkien. Mhijiex għandek 
sabiex tagħmilha fi gwarniċ jew tippubblikaha. Iżda 
qiegħda hemm sabiex taqraha. Qiegħda hemm sabiex 
tħobbha. Qiegħda sabiex timxi warajha. Il-barka patri-
jarkali tiegħek tiggwidak f’ mumenti diffiċli. Tiggwidak 
meta tħabbat wiċċek mal-periklu tal-ħajja. . . . Il-barka 
patrijarkali tiegħek hija għalik bħal Liahona personali 
sabiex tgħinek tfassal ħajtek u tiggwida triqatek. . . .

“Sa jkollna bżonn il-paċenzja waqt li nistennew 
u nagħmlu dak li nistgħu sabiex titwettaq il-barka 
mwiegħda.” 3

Morru Għandu
“Ftakru li intom ma timxux weħidkom. . . . Hekk kif 

timxu l-mixja tal-ħajja, imxu dejjem lejn id-dawl, u d-dell 
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tal-ħajja jintilef warajkom. . . .
“Hekk kif dort lejn l-iskrittura għall-ispirazzjoni, 

hemm kelma partikolari li lili dejjem laqqtitni. Il-kelma 
[hi] ‘ejjew.’ Il-Mulej qal, ‘Ejjew għandi.’ Huwa qal, ‘Ejjew 
tgħallmu minni.’ Huwa qal ukoll, ‘Ejjew, imxu waraj-
ja.’ Togħġobni l-kelma, ejjew. It-talba tiegħi hi li aħna 
mmorru għand il-Mulej.” 4

Noti
 1. “How Firm a Foundation,”  Liahona, Nov. 2006, 62.
 2. “Becoming Our Best Selves,”  Liahona, Apr. 2006, 3, 5.
 3. “Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,”  Ensign, Nov. 1986, 66.
 4. 16-stake fireside, Brigham Young University, Nov. 16, 1986.

TaGħLIM MINN DaN IL-MeSSaġġ

teaching, No Greater Call jiddikjara: “Għalliem ta’ 
ħila ma joqgħodx jaħseb, . . . ‘X’ sa ngħallem illum?’ 

iżda minflok, ‘Kif sa ngħin l-istudenti tiegħi jiskopru 
dak li għandhom bżonn jitgħallmu?’” ([1999], 61). Biex 
tgħin individwi jitgħallmu minn dan l-artiklu, ikkunsidra 
li tipprovdilhom xi karta u lapes u tagħtihom ħin sabiex 
jaqraw il-kliem tal-President Monson u jiktbu l-veritajiet 
li huma jiskopru dwar kif jistgħu jitħejjew spiritwalment. 
it-tfal iż-żgħar jistgħu jpinġu xi stampi dwar dak li jkunu 
tgħallmu. ikkunsidra li titlobhom jaqsmu miegħek dak li 
jkunu qraw jew pinġew.

Iż-żGħażaGħ

Il-Barka Patrijarkali Tiegħek

il-President Monson iddeskriva l-barka patrijarkali bħa-
la “liahona personali sabiex tgħinek tfassal ħajtek u 

tiggwida triqatek.” allura x’inhi din il-barka, u kif tista’ 
tgħin biex tiggwidalek ħajtek?

X’ inhi l-barka patrijarkali?
il-barka tiegħek għandha żewġ għanijiet. l-ew-

wel, tiddikjara n-nisel tiegħek, jew minn liema tribù 
tad-dar ta’ iżrael inti tagħmel parti. it-tieni, ikun fiha 

informazzjoni li tgħin biex tiggwidak. il-probabbiltà hi 
li l-barka tiegħek tkun tikkonsisti f’ wegħdiet u twiddib.

Kemm irid ikolli età sabiex nirċievi l-barka 
tiegħi?

M’ hemmx xi età partikolari, iżda trid tkun kbir biż-
żejjed li tapprezza n-natura sagra ta’ din il-barka. Ħafna 
membri jibdew jitħejjew sabiex jirċievu din il-barka fl-
ewwel snin tal-adoloxxenza tagħhom.

Kif nista’ nirċievi l-barka?
l-ewwel tkellem mal-isqof jew mal-president tal-fergħa 

tiegħek. Jekk inti tinsab lest u denju li tirċievi l-barka, inti 
tirċievi rakkomandazzjoni. wara li jsir dan, inti tista’ tiske-
da appuntament mal-patrijarka fir-reġjun tiegħek.

X’ nagħmel bil-barka tiegħi?
Żommha f’ post sikur, u aqraha ta’ spiss. Ftakar, il-

barka tiegħek hija sagra u personali. tista’ taqsamha 
mal-membri tal-familja tiegħek, iżda m’ għandekx taq-
samha pubblikament. Ukoll, il-barkiet kollha msemmijin 
fil-barka patrijarkali tiegħek jiddependu mill-fedeltà 
tiegħek u mill-ħin tal-Mulej.

TFaL
Sisien Sodi

il-President thomas s. Monson qal li għandna nibnu 
“testimonjanza soda ta’ verità.” waħda mill-aħjar modi 

kif nagħmlu dan hi li naqraw l-iskrittura. agħtu ħarsa lejn 
il-versi li ġejjin. iktbu ħaġa waħda li titgħallmu minn kull 
vers li tgħin it-testimonjanza tagħna ssir aktar b’ saħħitha.

Mormon 7:5
artikli tal-Fidi 1:10
Moroni 10:5
d&C 11:12
Moroni 7:41
d&C 1:37
efesin 6:11
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inħaddmu r-riżorsi tagħna 
bil-Għaqal u nżommu ‘l Bogħod 
mid-dejn

Għallem l-iskrittura 
u l-kwotazzjonijiet 
jew, jekk ikun hemm 
bżonn, xi prinċipju 

ieħor li jista’ jbierek lill-aħwa li inti 
żżur. Agħti t-testimonjanza tiegħek 
ta’ din id-duttrina. Stieden lil dawk 
li inti tgħallem sabiex jaqsmu 
miegħek dak li huma ħassew u 
tgħallmu.

Inħaddmu r-Riżorsi Tagħna
 ‘Li tgħix bil-għaqal’ . . . ifisser li 

[tħaddem] ir-riżorsi tiegħek bi pru-
denza, tippjana b’ għaqal il-finanzi 
tiegħek, tfaddal il-flus għas-saħ-
ħa personali, u tfaddal biżżejjed 
għall-edukazzjoni u għall-avvanz 
fil-karriera, u tagħti attenzjoni xierqa 
lill-produzzjoni u l-ħażna fid-dar kif 
ukoll li tħejji għal dak li jista’ jinqa-
la’. . . . Jekk aħna ngħixu bil-għaqal, 
aħna nħossuna sikuri daqs li kieku 
ninsabu f’ idejh.” 1

Il-President Spencer W. Kimball 
(1895–1985).

“X’ inhuma dawk il-ħiliet li jgħi-
nuna nsiru awto-suffiċjenti? . . . Fl-
ewwel żminijiet tal-Knisja, Brigham 
Young talab lill-aħwa nisa sabiex 
jitgħallmu kif għandhom ibiegħ-
du l-mard mill-familji tagħhom, 
iwaqqfu l-industrija f’ darhom, u 

jitgħallmu l-accounts u kif għand-
hom iżommu l-kotba tan-negozju u 
xi ħiliet prattiċi oħra. Dawn il-prin-
ċipji għadhom japplikaw sal-ġur-
nata tal-lum. L-edukazzjoni tkompli 
tkun mill-aktar importanti. . . .

“Staqsejt diversi isqfijiet dwar x’ 
inhuma dawk il-ħiliet li għandhom 
bżonn jitgħallmu l-aktar l-aħwa  
nisa li hemm fil-qasam tagħhom,  
u t-tweġiba tagħhom kienet li 
jippjanaw kif iħaddmu flushom 
sewwa. In-nisa jridu jifhmu x’ impli-
kazzjonijiet jista’ jkun hemm meta 
huma jixtru bi kreditu u ma jgħixux 
skond il-pjan tal-infieq. It-tieni ħila 
li semmew l-isqfijiet hija t-tisjir. Ikla 
mħejjija u mikula ġewwa d-dar 
normalment tiswa anqas, tkun aħjar 
għas-saħħa u tikkontribwixxi sabiex 
ikun hemm relazzjonijiet aktar b’ 
saħħithom fil-familja.” 2

Julie B. Beck, president ġenerali 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna.

Evita d-Dejn
  “Ħa nissuġġerixxi ħames punti 

li jgħinuk tkun finanzjarjament 
ħielsa. . . .

“L-ewwel, ħallas id-dieċmi 
tiegħek. . . .

“It-Tieni, onfoq anqas milli 
taqla’. . . .

“It-tielet, tgħallem faddal. . . .

“Ir-raba’, onora l-obbligazzjoni-
jiet finanzjarji tiegħek. . . .

“Il-ħames, għallem l-uliedek sa-
biex jimxu fuq l-eżempju tiegħek.” 3

Il-Presbiteru Joseph B. Wirthlin (1917–
2008) tal-Kworum tat-Tnax-il Appostlu.

“Meta nidħlu fid-dejn, aħna  
nkunu qegħdin nagħtu parti  
mill-għażla ħielsa prezzjuża u im-
prezzabbli tagħna u npoġġu lilna 
nfusna f’ jasar li nkunu ġibnieh b’ 
idejna stess. 

Aħna nagħtu l-ħin, l-enerġija u l-
flus tagħna sabiex inħallsu lura dak 
li nkunu ssellifna—riżorsi li stajna 
nużaw sabiex ngħinu lilna nfusna, 
lill-familji tagħna u lill-oħrajn. . . .

“Sabiex inħallsu d-dejn tagħna 

M e s s a ġ ġ  t a l - G Ħ a l l i e M a  t a Ż - Ż J a J J a r ,  F r a r  2 0 1 0

Għajnuna 
Għall-GħallIEma 
Taż-żjajjaR
tkellem mas-sieħba tiegħek 
dwar kif tista’, b’ mod sensit-
tiv, taddatta dan il-messaġġ 
skont iċ-ċirkostanzi ta’ kull 
oħt. X’ inhuma dawk l-għaj-
nuniet li inti tista’ taqsam 
magħha li jgħinuna nkunu 
awto-suffiċjenti?

tħejjija Personali
Malakija 3:10
Mattew 6:19–21
luqa 12:15
d&C 38:30; 88:119
Għal aktar informazzjoni, ara 
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issa u nevitaw aktar dejn fil-futur, 
aħna għandna bżonn neżerċitaw il-
fidi tagħna fis-Salvatur – mhux biss 
biex nagħmlu aħjar iżda biex insiru 
aħjar. Għandna bżonn fidi kbira 
biex inlissnu dak il-kliem sempliċi, 
‘Ma naffordjahiex.’ Għandna bżonn 

il-fidi li nafdaw li l-ħajja tkun ferm 
aħjar hekk kif nissagrifikaw dak  
li aħna nixtiequ sabiex nagħmlu  
tajjeb għall-bżonnijiet tagħna u  
tal-oħrajn” 4

Il-Presbiteru Robert D. Hales tal-Kworum 
tat-Tnax-il Appostlu:

Noti
 1. “Welfare Services: The Gospel in Action,” 

 Ensign, Nov. 1977, 78.
 2. “The Welfare Responsibilities of the Relief 

Society President,” Basic Principles of Welfare 
and Self-Reliance (2009), 5.

 3. “Earthly Debts, Heavenly Debts,”  Liahona, 
Mejju 2004, 41, 42.

 4. “A Gospel Vision of Welfare: Faith in Ac-
tion,” Basic Principles of Welfare and  
Self-Reliance (2009), 1.
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