
1

Kanarini bil-Griż 
fuq Ġwenħajhom

Kważi 60 sena ilu, waqt li kont qed inservi 
bħala isqof żagħżugħ, kienet mietet Kathleen 
McKee, armla fil-qasam tiegħi. Fost l-affarijiet 

tagħha li ħalliet warajha, kien hemm tliet kanarini, 
pets tagħha. Tnejn minnhom, ta’ kulur isfar lellux, 
kienu sa jingħataw lill-ħbieb tagħha. It-tielet wieħed, 
Billie, kellu l-isfar tiegħu mtabba’ bil-griż fuq ġwen-
ħajh. Sister McKee kienet ħallietli nota żgħira b’ dan 
il-kliem: “Tista’ inti u l-familja tiegħek taddottawh? 
M’huwiex l-isbaħ għasfur, iżda żgur li l-aktar wieħed 
li jkanta sabiħ.”

Sister McKee kienet tixbah ħafna lill-kanarin isfar 
tagħha bil-griż fuq ġwenħajh. Ma kenitx imbierka b’ xi 
sbuħija kbira, b’ xi kapaċitajiet fenomenali jew onorata 
bil-posterità. Iżda leħinha għen lil oħrajn sabiex huma 
jkunu lesti li jġorru t-tagħbija tagħhom u jwettqu xo-
għolhom b’ kuraġġ.

Id-dinja mimlija kanarini sofor bil-griż fuq ġwen-
ħajhom. Il-ħasra hi li ftit huma dawk fosthom li 
tgħallmu jkantaw. Xi wħud huma żgħażagħ li ma 
jafux min verament huma, x’ jistgħu isiru jew saħan-
sitra xi jridu jsiru; iridu biss isiru xi ħadd. Oħrajn 
qegħdin jiltwew biż-żmien, jittaqqlu bil-problemi, 
jew jimtlew bid-dubju – jgħixu ħajjithom ferm ‘l isfel 
mil-livell tal-kapaċitajiet tagħhom.

Biex ngħixu ħajja ta’ ċertu kobor, għandna niżvilup-
paw il-kapaċità li nħabbtu wiċċna mal-inkwiet b’ ku-
raġġ, mad-diżappunt bil-ħlewwa, u mat-trijonf b’ umiltà. 
Nistħajlek tistaqsi, “Kif nistgħu niksbu dan kollu?” In-
wieġeb, “Billi niksbu perspettiva vera ta’ min verament 
aħna!” Aħna wlied Alla ħaj, li ġejna maħluqin fi xbieha 
tiegħu. Aħsbu dwar dan: maħluqin fi xbieha ta’ Alla. 
Ma jistax ikun li jkollna din il-konvinzjoni bis-sinċerità 
kollha mingħajr ma nesperjenzaw sens ġdid u profond 
ta’ saħħa u qawwa. 

Fid-dinja tagħna, il-karattru morali ħafna drabi 
jispiċċa sekondarju għas-sbuħija jew il-kariżma. Iżda 
ilu minn żmien il-qedem jiddi l-kunsill tal-Mulej 
lill-profeta Samwel: “Il-Mulej ma jarax bħalma jara 
l-bniedem, dak biss li jidher fl-għajn, imma l-qalb” 
1 Samwel 16:7).

Meta s-Salvatur ried bniedem ta’ fidi, Huwa ma 
għażlux minn fost il-ħafna li kienu jħossu li dak 
kollu li jagħmlu, kollu sewwa, u li kont issibhom 
regolarment fis-sinagogi. Minflok, Huwa sejjaħlu 
minn fost is-sajjieda ta’ Kafarnahum. Xmun, kollu 
dubju, bla ebda skola u impetwuż sar Pietru, Ap-
postlu ta’ fidi. Kanarin isfar bil-griż fuq ġwenħajh 
ikkwalifika għall-kunfidenza sħiħa u l-imħabba kbira 
tal-Imgħallem.
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Meta s-Salvatur għażel missjunarju kollu ħerqa u 
qawwa, Huwa ma sabux fost id-dixxipli Tiegħu iżda f’ 
nofs l-avversarji Tiegħu. Sawlu l-persekutur sar Pawlu 
l-predikatur.

Il-Feddej għażel nies imperfetti sabiex jgħallem it-triq 
lejn il-perfezzjoni. Hekk għamel dak iż-żmien. Hekk 
għadu jagħmel illum – saħansitra kanarini sofor bil-griż 
fuq ġwenħajhom. Huwa jsejjaħ lilek u lili sabiex inser-
vuh hawn fid-dinja. L-impenn tagħna għandu jkun to-
tali. U fl-isforz tagħna, jekk aħna naqgħu, ejjew nitolbu: 
“Mexxina, O mexxina, Ħallieq kbir tal-bnedmin, lilhinn 
mid-dlam sabiex nibqgħu għaddejin.”  1 

It-talba tiegħi hi li nimxu wara l-eżempju tar-Raġel 
mill-Galilija, li ta’ spiss kien jitħallat mal-foqra, mal-
batuti, mal-maħqura u l-imwaġġa’. J’ Alla toħroġ minn 
ġewwa qalbna kanzunetta mill-aktar ħelwa hekk kif 
aħna nagħmlu dan.

Nota
 1.  “Fight Song,” Yonkers High School.

GħalleM Minn Dan il-MeSSaġġ

Meta tgħallem . . . , “ħafna drabi jkun ta’ għajnuna 
jekk dawk li inti tgħallem ifittxu jew jisimgħu xi 

ħaġa speċifika” (Teaching, No Greater Call [1999], 55). 
Biex tgħin lill-membri tal-familja jifhmu l-messaġġ tal-
President Monson, ikkunsidra li tistaqsihom sabiex ikunu 
lesti li jaqsmu miegħek dak li huma jkunu tgħallmu wara 
li taqraw il-messaġġ flimkien. stieden lil kull persuna sa-
biex taqsam miegħek dak li hija tħoss li hu punt impor-
tanti fl-artiklu. ikkonkludi billi taqsam it-testimonjanza 
tiegħek dwar il-messaġġ tal-President Monson.

it-tagħlim tal-kelma ta’ alla, kif mogħtija lilna permezz 
tal-profeti tiegħu, jista’ jkollha influwenza qawwija fuq 
ħajjet dawk li aħna ngħallmu (ara Teaching, No Greater 
Call, 50). il-President Monson iddikjara li l-għarfien li aħna 
wlied alla għandu jagħtina s-saħħa u l-qawwa. wara li 
taqraw dan l-artiklu, staqsi lill-membri tal-familja x’ inhu 
dak li jgħinhom jiftakru minn verament huma. 

iż-żGħażaGħ
X’ inhi s-Sbuħija Vera?

il-President Monson qal dan f’ dan il-messaġġ, “Fid-
dinja tagħna, il-karattru morali ħafna drabi jispiċċa 

sekondarju għas-sbuħija jew il-kariżma.” it-tfajliet jista’ 
jkun li jgħaddu ċertu ħin jinkwetaw dwar kif jidhru u kif 
għad jibdew jidhru biż-żmien. ikkunsidra dawn il-ħsibi-
jiet dwar is-sbuħija vera mill-Presbiteru lynn G. robbins 
tas-sebgħin:

•	 Mara	żagħżugħa	li	wiċċha	jiddi	kemm	bil-ferħ	kif	
ukoll bil-virtù turi s-sbuħija ta’ ġewwa fiha.

•	 It-tbissima	kollha	virtù	hija	verament	sabiħa	hekk	kif	
tiddi b’ mod sħiħ u naturali. din is-sbuħija ma tistax 
tpingija iżda hija don tal-ispirtu. 

•	 Il-modestà	hija	sinjal	estern	u	ħtieġa	li	turi	s-sbuħija	
interna.

•	 Jekk	inti	skuraġġuta	minħabba	d-dehra	tiegħek,	
tajjeb li tara lilek iniffsek minn għajnejn dawk li 
jħobbuk. is-sbuħija moħbija li jaraw fik dawk li 
jħobbuk tista’ ssir għalik mera li tgħinek ittejjeb 
lilek innifsek.

•	 It-tip	ta’	raġel	li	mara	virtuża	trid	li	tiżżewweġ	
“ma jarax” kif jara l-bniedem naturali (ara  
1 samuel 16:7). Huwa jinġibed lejn is-sbuħija vera 
li tiddi mill-qalb pura u sabiħa tagħha. l-istess 
ħaġa tapplika għal dik it-tfajla li qed tfittex  
ġuvni virtuż.

•	 Missierna	tas-Smewwiet	jistenna	li	wliedu	kollha	
sabiex jagħżlu dak li hu xieraq, li din hi l-unika triq li 
twassal għal ferħ dejjiemi u għas-sbuħija interna.

•	 Mal-Mulej,	m’hemmx	kompetizzjoni.	Lkoll	għandna	
l-istess privileġġ li jista’ jkollna d-dehra tiegħu mnaq-
qxa fuq wiċċna (ara alma 5:19). M’ hemmx sbuħija 
isbaħ minn din.

Biex taqra l-messaġġ sħiħ, ara lynn G. robbins, 
“true Beauty,” New Era, nov. 2008, 30. il-ġuvintur 
jistgħu jsibu parir simili f’ errol s. Phippen, “ugly 
duckling or Majestic swan? it’s up to You,”  Liahona, 
Ott. 2009, 36.

Tfal
Kanta l-isbaħ Kanzunetta Tiegħek

il-President Monson tkellem dwar it-tliet kanarini ta’ 
sister McKee. tnejn minnhom kienu sofor lellux. deh-

ru perfetti! it-tielet wieħed ma deherx perfett għaliex 
kellu tikek griżi fuq ġwenħajh. iżda sister McKee kienet 
tħobbu għaliex kien ikanta sabiħ. 
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Xi nies iħossu li m’humiex sbieħ jew bravi daqs ħaddie-
ħor. iżda kull persuna għandha valur għall-Mulej. nistgħu 
nkunu fidili u bravi u nużaw it-talenti tagħna biex naqdu 
lil ħaddieħor. Mbagħad nkunu qisna dak il-kanarin isfar 
tagħha bil-griż fuq ġwenħajh. aħna m’aħniex perfetti, 
iżda qegħdin inkantaw l-aktar kanzunetta ħelwa tagħna!

ikteb tliet modi kif tista’ tkanta l-aktar kanzunetta 
sabiħa tiegħek lill-Mulej. 

jiena nista’ nkanta l-aktar kanzunetta ħelwa tiegħi 
lill-Mulej billi:

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
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inġeddu l-Patti permezz 
tas-sagrament

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.

Ġesù Kristu Waqqaf 
is-Sagrament

“Ġesù ħa l-ħobż f’ idejh, qal  
il-barka, qasmu, newlu lill- 
Appostli tiegħu u qal, ‘Kulu’  
(Mat. 26:26). ‘Dan hu ġismi li jin-
għata għalikom: agħmlu dan  
b’ tifkira tiegħi’ (Luqa 22:19).  
Bl-istess mod ħa l-kalċi tal- 
inbid, li tradizzjonalment kien 
ikun imħallat bl-ilma, ta barka  
ta’ ringrazzjament, u tah lil dawk 
li kienu madwaru, u qalilhom: 
‘Dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid 
b’ demmi,’ ‘li jixxerred . . . għall-
maħfra ta’ dnubietkom.’ ‘Agħmlu 
dan b’ tifkira tiegħi.’ . . .

“Minn dik l-esperjenza fil-kamra 
ta’ fuq lejlet il-ġrajjiet li seħħew 
fil-Ġetsemani u l-Golgota, ulied 
il-wegħda daħlu f’ patt li jiftakru 
s-sagrifiċċju ta’ Kristu f’ dan il- 
mod aktar ġdid, nobbli, qaddis  
u personali.” 1

Il-Presbiteru Jeffrey R. Holland 
tal-Kworum tat-Tnax-il Appostlu.

Aħna Nġeddu l-Patti 
tal-Magħmudija Tagħna 
permezz tas-Sagrament

 “Meta nitgħammdu, aħna nieħdu 
fuqna l-isem sagru ta’ Ġesù Kristu. 
Li nieħdu fuqna Ismu hija waħda 
mill-aktar esperjenzi sinifikattivi li 
għandna f’ ħajjitna. . . .

 “Kull ġimgħa fil-laqgħa sagra-
mentali aħna nwiegħdu li niftakru  
s-sagrifiċċju tal-Att tal-Fidwa tas- 
Salvatur tagħna hekk kif inġed-
du l-patt tal-magħmudija tagħna. 
Inwiegħdu li nagħmlu kif għamel 
is-Salvatur – li nkunu obbidjenti 
lejn il-Missier u dejjem inżommu 
l-kmandamenti Tiegħu. Il-barka li 
nirċievu lura mingħandu hi li dejjem 
ikollna l-Ispirtu Tiegħu magħna.” 2

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

“Kont ma’ tifla ta’ tmien snin 
fil-jum tal-magħmudija tagħha. Fi 
tmiem il-jum hi qalet bil-kunfiden-
za kollha, ‘Ili li tgħammidt ġurnata 
sħiħa, u għadni m’għamiltx dnub 
wieħed!’ Iżda l-jum perfett tagħha 
ma baqax għal dejjem, u jiena żgur 
li issa qed titgħallem, kif nitgħal-
lmu lkoll, li nippruvaw kemm 
nippruvaw, mhux dejjem nevitaw 
kull sitwazzjoni ħażina, kull għażla 
ħażina. . . .

“. . . Mhux possibbli li nagħm-
lu bidla vera bil-ħila tagħna biss. 
Ir-rieda tajba tagħna u l-intenzjoni 
tajba tagħna mhix biżżejjed.  

Meta nagħmlu l-iżbalji jew 
nagħmlu għażla ħażina, għandna 
nfittxu l-għajnuna tas-Salvatur  
tagħna sabiex nerġgħu lura  
fit-triq it-tajba. Aħna nieħdu 
sehem fis-sagrament ġimgħa 
wara ġimgħa sabiex nuru l-fidi 
tagħna fil-qawwa Tiegħu li tista’ 
tbiddilna. Nistqarru dnubietna 
u nwiegħdu li sa nħalluhom 
warajna.” 3

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

Noti
 1. Jeffrey R. Holland, “This Do in Remem-

brance of Me,”  Ensign, Nov. 1995, 67.
 2. Robert D. Hales, “The Covenant of Baptism: 

To Be in the Kingdom and of the Kingdom,” 
 Liahona, Jan. 2001, 8.

 3. Julie B. Beck, “Remembering, Repenting, and 
Changing,”  Liahona, Mejju 2007, 110–11.
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GħAjNuNA GħAT-TAGħliM 
TAż-żjAjjAr
Hekk kif issir taf lil xi oħt u 
lill-familja tagħha, fittex modi 
kif tista’ tgħinha ġġedded il-
patti tagħha permezz tas-sag-
rament. jekk hi ma tattendix 
il-laqgħa sagramentali, tista’ 
tistedinha sabiex tattendi 
jew toffri l-għajnuna tiegħek 
sabiex hi tkun tista’ tattendi 
(trasport, tgħinha bit-tfal, toq-
għod bilqiegħda ħdejha, eċċ)?

TħejjijA PerSoNAli
luqa 22:19–20
1 Korintin 11:23–28
3 nephi 18:1–12


