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Kuraġġ Morali
Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-ħajja mortali hu 

li nagħtu prova lil Alla li aħna kapaċi nobdu l-
kmandamenti Tiegħu f’ mumenti kuraġġjużi. Il-

prova tagħna fid-dinja tal-ispirti konna għaddejna minnha 
b’ suċċess. Iżda terz tal-eżerċiti tas-sema rribellaw kontra 
l-proposta li ġiet magħmula lilhom li huma jiġu ttestjati f’ 
eżistenza mortali fejn ikun hemm ir-riskju li jistgħu jfallu.

Qabel ma twelidna, aħna konna nafu personalment 
lil Alla l-Missier u lil Ibnu, Ġesù Kristu. Stajna narawhom 
u nisimgħuhom waqt li kienu qed jgħallmuna u jinko-
raġġuna. Issa tpoġġa velu quddiem moħħna u l-memorji 
tagħna. Satana, missier il-gideb, għandu vantaġġ għaliex 
issa aħna nistgħu naraw biss ir-realtà dwar min verament 
aħna permezz tal-għajnejn tal-fidi, filwaqt li ġisimna jagħ-
milna suġġett għat-tentazzjoni karnali u d-dgħjufija fiżika.

Iżda ġejna mogħtija għajnuna kbira sabiex niksbu l-
kuraġġ li għandna bżonn f’ din il-ħajja. L-akbar għajnuna 
hija l-Att tal-Fidwa ta’ Ġesù Kristu. Minħabba dak li Huwa 
għamel, aħna nistgħu ninħaslu minn dnubietna fl-ilmijiet 
tal-magħmudija. Nistgħu nġeddu dik il-barka meta nieħ-
du sehem fis-sagrament b’ fidi u b’ qalb niedma.

Id-doni spiritwali huma wkoll ta’ għajnuna għalina. Aħ-
na nirċievu l-Ispirtu ta’ Kristu meta nitwieldu. Dan jagħtina 
l-qawwa li biha nagħrfu jekk l-għażla li jkollna quddiemna 
twassalniex jew le lejn il-ħajja eterna. L-iskrittura hija gwida 
ċerta meta naqrawha fil-kumpanija tal-Ispirtu s-Santu.

L-Ispirtu s-Santu jagħtina ċ-ċans nesprimu l-gratitud-
ni tagħna u jgħinna nfittxu l-għajnuna permezz tat-talb 

biċ-ċarezza u l-kunfidenza li darba konna ngawdu ma’ 
Missierna tas-Smewwiet u li sa jerġa’ jkollna meta nerġ-
għu lura ħdejh. Din il-komunikazzjoni ma’ Alla tgħinna 
nneħħu l-biża’ minn ġo qalbna hekk kif nibnu l-fidi u 
l-imħabba lejn Missierna tas-Smewwiet u Ġesù Kristu.

Is-saċerdozju mqaddes jagħtina l-kuraġġ f’ dan is-ser-
vizz. Fl-ordinanzi tiegħu aħna nirċievu l-qawwa li naqdu 
l-ulied Alla u li nikkumbattu l-influwenza tal-ħażen. 
Meta Huwa jsejħilna sabiex inservu, aħna għandna din 
il-wegħda: “U min jilqa’ lilkom, hemm inkun jien ukoll, 
għaliex jiena nkun ninsab quddiemkom. Jiena nkun fuq 
il-lemin tagħkom u fuq ix-xellug tagħkom, u l-Ispirtu 
tiegħi ikun f’ qalbkom, u l-anġli tiegħi jduru magħkom u 
jgħollukom” (D&C 84:88).

Il-Profeta Joseph Smith fis-servizz tiegħu kellu raġuni 
li jħoss il-biża’. Iżda Alla tah il-kuraġġ b’ din iċ-ċertezza 
mill-eżempju tal-Imgħallem:

“U jekk inti tiġi mitfugħ ġewwa fossa, jew tispiċċa 
f’ idejn il-qattiela, u s-sentenza tal-mewt tingħata lilek; 
jekk inti tiġi mixħut f’ ħofra mdallma; jekk il-mewġ qalil 
jeħodha kontra tiegħek; jekk l-irjieħ feroċi jsiru l-għe-
dewwa tiegħek; jekk is-smewwiet jiddallmu, u l-ele-
menti kollha jingħaqdu biex jimblukkawlek triqtek; u 
fuq kollox, jekk l-istess xedaq tal-infern jiftaħ ħalqu biex 
jibilgħek, kun af, ibni, li dawn il-ħwejjeġ kollha jagħtuk 
l-esperjenza, u jkunu għall-aħjar tiegħek.

“Bin il-Bniedem ġie umiljat aktar minn kulħadd.  
Akbar minnu inti?” (D&C 122:7–8).
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Alla tana għajnuna aktar minn biżżejjed biex ineħħielna 
l-biża’ u jagħtina l-kuraġġ, hu x’ inhu dak li nħabbtu wiċ-
ċna miegħu fil-ħajja. Hekk kif infittxu l-għajnuna Tiegħu, 
Huwa jista’ jgħollina lejn dik il-ħajja eterna li aħna nfittxu.

GħallEM Minn Dan il-MEssaġġ

ġesù Kristu, l-Għalliem il-Kbir, ta’ spiss kien jagħmel 
ċerta mistoqsijiet biex iħeġġeġ lin-nies jixtarru u jap-

plikaw il-prinċipji li Huwa kien jgħallem. . . . il-mistoqsijiet 
tiegħu kienu jwasslu biex dak li jkun jaħseb, ifittex ġewwa 
qalbu u jikkommetti ruħu” (Teaching, No Greater Call  [1999], 
68). ikkunsidra li toħloq u tistaqsi xi mistoqsijiet li jgħinu lil 
individwi jifhmu u japplikaw il-veritajiet mgħallma f’ dan il-
messaġġ. Per eżempju, tista’ tistaqsi, “X’ għajnuna tak alla 
sabiex tneħħi l-biża’ u tikseb il-kuraġġ?” jew “Kif għenek 
alla tegħleb il-biża’ tiegħek?” Ħeġġeġ lil individwi sabiex 
jixtarru l-mistoqsijiet tagħhom qabel iwieġbu.

iż-żGħażaGħ
ħadd m’hu Perfett 
Minn shauna skoubye

dejjem xtaqt inkun bħal nefi: ubbidjenti għall-aħ-
ħar, estremament fidila u profondament spiritwali. 

F’ għajnejja nefi kien l-eżempju suprem tat-tjubija. 
Ftit huma dawk il-ħwejjeġ li jappellaw għalija aktar 
mill-ħsieb li nikber u nsir bħalu – jew tal-anqas nibda 
nippossedi ftit mill-kobor tiegħu.

darba kont għaddejja minn kriżi żgħira, meta bdejt 
inħoss nuqqas ta’ ħila. Kelli tant ambizzjonijiet u tant 
għanijiet. iżda bħal donni ma stajt nasal imkien. Bid-
dmugħ f’ għajnejja, esprimejt is-sentimenti tiegħi ma’ 
missieri. Minnufih qam bilwieqfa, mexa lejn il-vetrina 
tal-kotba, u ħa f’ idejh waħda mid-diversi kopji tal-Ktieb 
ta’ Mormon li kellu. Mingħajr ma lissen kelma, huwa 
fetaħ il-ktieb f’ 2 nephi 4 u beda jaqra vers 17.

Ħassejt bard ma’ ġismi kollu, daqslikieku kont ħadt xi 
xokk elettriku, hekk kif smajt dan il-kliem mimli qawwa: 
“Ja bniedem miżerabbli li jiena!” Ħsibijieti ġrew bija. Kif 
jista’ jkun li nefi, l-eroj u l-eżempju tiegħi, jgħid li kien “mi-
żerabbli”? Jekk huwa kien miżerabbli, allura jiena x’ jiena?

Għal darb’ oħra l-elettriku ġera madwar ġismi kollu hekk 
kif missieri qara vers 28: “Qum, ja ruħi! tibqax aktar tgħum 

fid-dnub.” Ħassejt bħallikieku s-sħab iswed iħalli lil moħħi u 
floku tfeġġ il-meravilja u l-kobor tas-sema blu u x-xemx tid-
di. impossibbli niddeskrivi l-mod li bih dan il-vers dawwalli 
moħħi. Ftit huma l-versi fl-iskrittura li mlewni b’ tant tama, 
ispirazzjoni u ferħ daqs kemm imlieni dan il-vers.

F’ vers 30, nefi qal eżattament dak li kont qed 
naħseb jiena, però b’ aktar kliem elokwenti: “ruħi 
tifraħ fik, O alla tiegħi, u blata tas-salvazzjoni tiegħi.” 
dan il-vers ġab miegħu sentimenti ta’ paċi u gratitudni 
għall-ħniena ħelwa u l-imħabba tal-Mulej.

Missieri għalaq il-ktieb u spjega li xi kultant dawn il-
versi nsejħulhom is-salm ta’ nefi. Mbagħad bil-ħlewwa 
għallimni li lanqas l-akbar nies fid-dinja m’ huma per-
fetti, u dawn in-nies għandhom jagħrfu l-imperfezzjoni 
tagħhom għax jekk ma jagħmlux dan, allura jkunu nies 
mkabbrin, u għalhekk, mhux nies kbar.

Fhimt. Għalkemm kelli d-dgħjufijiet tiegħi ma jfissirx 
li ma stajtx insir bħal nefi. Għaliex għaraft id-dgħjufija 
tiegħi, sirt aktar viċin li nsir tal-kalibru ta’ nefi. nefi kien 
kbir għaliex, minbarra li kien obbidjenti u fidil, huwa 
kien umli u lest jammetti n-nuqqasijiet tiegħu.

Minn dik l-esperjenza ’l hawn, jiena bqajt ngħożż dan 
il-kliem ta’ nefi. Kull darba li qrajtu, jiena esperjenzajt l-
istess tqanqil u ispirazzjoni li kont ħassejt l-ewwel darba 
li rajtu. il-versi jiddikjarawli li jiena bint alla, kapaċi ferm 
aktar milli nista’ nimmaġina jiena. naf li jekk inkun fidila 
u nibqa’ soda, hemm jistennewni barkiet bla għadd.

Tfal
Rigali li Jagħtuna Kuraġġ

il-President eyring isemmi diversi rigali li jagħtuna 
kuraġġ. aqra l-iskrittura kollha li hawn taħt, u ikteb 

l-isem tar-rigal f’ kull spazju vojt. tkellem mal-familja 
tiegħek dwar kif jista’ dak ir-rigal jagħtik il-kuraġġ.

 1.  atti 22:16  ____________________________________

 2.  2 nephi 4:15  _________________________________

 3.  d&C 59:8–9  __________________________________

 4.  2 nephi 32:5; ġwanni 14:26–27  ________________

 5.  1 tessaloniki 5:17  _____________________________
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insaħħu l-Fidi f’ alla l-Missier u f’ 
ġesù Kristu Permezz tal-istudju 
Personali tal-iskrittura

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.

“Meta kont għadni kif iżżew-
wiġt, . . . ġejt mistiedna biex 
nattendi ikla għall-aħwa kollha 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna tal-qasam 
tiegħi li jew kienu qraw il-Ktieb 
ta’ Mormon jew inkella qraw 
ktieb qasir dwar l-istorja tal-Knis-
ja. Il-qari tiegħi tal-iskrittura ma 
tantx kien wieħed regolari, għal-
hekk jiena ikkwalifikajt billi qrajt 
il-ktieb il-qasir għaliex kien aktar 
faċli u jieħu anqas ħin. Hekk kif 
kont qed niekol l-ikla tiegħi, ħas-
sejt sentiment mill-aktar qawwi 
li għalkemm il-ktieb tal-istorja 
kien wieħed tajjeb, kien missni 
qrajt il-Ktieb ta’ Mormon. L-Is-
pirtu s-Santu kien qed iħeġġiġni 
sabiex nibda naqra ferm aktar 
l-iskrittura. Dak inhar stess jiena 
bdejt naqra l-Ktieb ta’ Mormon, u 
qatt ma waqaft. . . . Għaliex bdejt 
naqra l-iskrittura kuljum, tgħallimt 
dwar Missieri tas-Smewwiet, Ibnu 
Ġesù Kristu u x’ għandi nagħmel 
biex insir bħalhom. . . .

 “. . . Kull mara tista’ tkun għallie-
ma tad-duttrina tal-evanġelju fid-dar 
tagħha, u kull oħt fil-Knisja għand-
ha bżonn l-għarfien tal-evanġelju 
bħala mexxejja u għalliema. Jekk 
għadek ma żviluppajtx id-drawwa 
li tistudja l-iskrittura kuljum, ibda 
minn issa u ibqa’ studja sabiex inti 
tkun mħejjija għar-responsabbiltajiet 
tiegħek kemm f’ din il-ħajja kif ukoll 
fl-eternitajiet” 1

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

“L-istudju ta’ l-iskrittura jgħin 
lit-testimonjanzi tagħna u tal-mem-
bri tal-familja tagħna. Uliedna llum 
qed jikbru mdawrin b’ vuċijiet 
li jtanbrulhom kontinwament 
sabiex jabbandunaw dak li hu 
sewwa u jfittxu, minflok, il-pjaċiri 
tad-dinja. Sakemm ma jkollhomx 
bażi soda fl-evanġelju ta’ Ġesù 
Kristu, testimonjanza tal-verità, u 
determinazzjoni li jgħixu sewwa, 
huma jistgħu jaqgħu għal dawn 
l-influwenzi. Hija r-responsabbiltà 
tagħna li niffortifikawhom u nip-
proteġuhom. ” 2

Il-President Thomas S. Monson.

“Irridu li n-nisa tagħna jkunu 
studjużi tal-iskrittura. . . . Għandkom 
bżonn li ssiru tafu mill-viċin il-veri-
tajiet eterni għall-aħjar tagħkom, u 
bl-iskop li tgħallmu lil uliedkom u lil 
dawk kollha li jkunu taħt l-influwenza 
tagħkom.” 3

“Irridu li djarna jkunu mberkin b’ 
nisa studjużi tal-iskrittura—kemm 
jekk huma xebbiet jew miżżew-
ġin, żgħażagħ jew xjuħ, romol jew 
jgħixu ġo familja. . . . Siru studjużi 
tal-iskrittura – mhux biex tkunu 
superjuri għall-oħrajn, iżda sabiex 
tedifikawhom!” 4

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

Noti
 1.  Julie B. Beck, “My Soul Delighteth  
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 2.  Thomas S. Monson, “Three Goals to 
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 3.  Spencer W. Kimball, “Privileges and 
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Għajnuna Għat-taGħlim 
taż-żjajjar
tul iż-żjara tiegħek, wieġeb 
il-mistoqsijiet u aqsam xi 
ħsibijiet billi tuża l-iskrittu-
ra. aqsam it-testimonjanza 
tiegħek dwar kif l-istudju 
tal-iskrittura saħħaħlek il-
fidi tiegħek. itlob lill-oħt li 
inti żżur sabiex hi titkellem 
miegħek dwar kif l-istudju 
tal-iskrittura saħħaħ darha u 
lill-familja tagħha.

tħejjija Personali
ġwanni 5:39
2 timotju 3:14–17
2 nephi 9:50–51; 31:20; 32:3–5
d&C 138:1–11


