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Ħbie b Fidili
Wie ħed mill-akbar unuri li jista’ jagħtina  

s-Salvatur hu li jsejħilna “ħbie b.” Aħna 
nafu li Huwa jħobb b’ imħabba perfetta lil 

ulie d Missie rna tas-Smewwie t kollha. Madankollu għal 
dawk li kie nu fidili fis-servizz tagħhom lejh, Huwa jirri-
serva dan it-titlu speċjali. Tiftakru l-klie m minn sezzjoni 
84 tad-Duttrina u Patti: “U għal darb’oħra ngħidilkom, 
ħbie b tie għi, li minn issa ‘l quddie m sa nibda nsejħil-
kom ħbie b, jaqbel li jie na nagħtikom dan il-kmanda-
ment, li intom issiru bħall-ħbie b tie għi fi żmie n meta 
jie na kont ngħammar magħhom waqt li kont nivvjaġġa 
sabie x inxandar l-evanġelju bil-qawwa tie għi kollha” 
(D&C 84:77).

Aħna nsiru l-ħbie b Tie għu hekk kif inservu lil ħaddie 
ħor f’ ismu. Hu l-eżempju perfett ta’ kif għandna nkunu 
ħbie b vera. Huwa jrid biss l-aħjar għal ulie d Missie rna 
tas-Smewwie t. Il-ferħ tagħhom huwa l-ferħ Tie għu. 
Huwa jħoss in-niket tagħhom daqs li kie ku kie n tie għu 
għalie x Huwa ħallas il-prezz ta’ dnubie thom kollha, ħa 
fuqu d-dgħjufija kollha tagħhom, ġarr l-inkwie t tagħhom 
kollu u ħass ix-xewqat tagħhom kollha. Il-motivi Tie għu 
huma puri. Huwa ma jfittex l-ebda rikonoxximent għalih 
innifsu iżda jagħti l-glorja kollha lil Missie ru tas-Smewwie 
t. Il-ħabib perfett, Ġesù Kristu, huwa altruwist għall-aħħar 
meta jiġi bie x joffri l-ferħ lil ħaddie ħor.

Lkoll kemm aħna li għamilna l-patt tal-magħmudija  
wegħidna li nimxu wara l-eżempju Tie għu li nġorru  

t-tagħbija ta’ xulxin kif jagħmel Hu (ara Mosiah 18:8).
Fil-jie m li ġejjin inti sa jkollok diversi opportunitajie  

t bie x turi li inti verament ħabib Tie għu. Jista’ jkun meta 
tkun mixi f’ xi triq mtarrba. Jista’ jkun meta tkun bilqie 
għda fuq tal-linja. Jista’ jkun meta tkun qed tfittex fejn sa 
toqgħod bilqie għda fil-kongregazzjoni tal-Knisja. Jekk 
int ħa tħares sewwa madwarek, żgur li ħa tara lil xi ħadd 
iġorr xi tagħbija kbira. Tista’ tkun tagħbija ta’ niket jew ta’ 
solitudni jew ta’ riżentiment. Din l-opportunità tista’ tkun 
viżibbli għalik biss jekk inti tkun tlabt għall-Ispirtu sabie 
x jagħtik għajnejn li bihom kapaċi tara l-qlub u jekk inti 
tkun għamilt wegħda li sa tgħin lil dik l-id dgħajfa. 

It-tweġiba għat-talb tie għek tista’ tkun il-wiċċ ta’ xi 
ħabib antik tie għek, li lilu ilek ma tara snin iżda li issa, 
f’ moħħok u f’ qalbek, għandek it-tagħbija tie għu li inti 
qed tgħinu jġorr daqslikie ku tie għek. Dan ġara lili. Ħbie 
b antiki li joqogħdu mili sħaħ ‘l bogħod minni u li kont 
ili ma nara snin ġew sabie x joffruli l-għajnuna u l-inku-
raġġiment tagħhom meta Alla biss kie n li seta’ qalilhom 
bit-tagħbija tie għi. 

Il-profeti ħajjin ta Alla qalulna sabie x inkunu ħbie  
b fidili ma’ dawk li jiġu fi ħdan il-Knisja bħala konvertiti 
u sabiex immorru insalvaw lil dawk li tbie għdu. Dan 
aħna nistgħu nagħmluh, u nagħmluh biss jekk niftakru 
dejjem fis-Salvatur. Meta nfittxu li ngħinu lil xi ħadd u 
nġorru t-tagħbija mie għu, Huwa jgħinna nwettqu dan. 
Huwa jmexxina sa ħdejn min għandu bżonn l-għajnuna. 
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Huwa jberikna billi jgħinna nħossu dak li jħossu huma. 
Hekk kif aħna nippersistu fl-isforzi tagħna sabie x inser-
vuhom, aħna niġu mogħtija b’ qawwa d-don li nħossu 
l-imħabba Tie għu għalihom. Dan jagħtina l-kuraġġ u 
l-qawwa sabie x nerġgħu ngħinuhom b’ fedeltà.

U, f’ din il-ħajja u fl-eternità, aħna nħossu l-ferħ li jkun 
tagħna meta niġu milqugħin fil-kumpanija tal-ħbie b fidili 
Tie għu. Jie na nitlob li dik il-barka tinkiseb kemm minna 
kif ukoll minn dawk li aħna nservu.

TagħliM Minn Dan il-MEssaġġ

aktar hemm ċans li l-membri tal-familja jipparte-
ċipaw b’ mod sħiħ meta huma jintalbu jfittxu xi 

ħaġa partikolari hekk kif huma jfittxu fl-iskrittura u fil-
klie m tal-profeti (ara Teaching, No Greater Call [1999], 
55). Hekk kif taqra l-artiklu, itlob lill-membri tal-familja 
sabie x jidentifikaw dawk l-prinċipji li jgħinuhom ikunu 
denji li jissejħu l-ħbie b tal-Mulej. 

Teaching, No Greater Call jiddikjara: “jekk għandek 
imħabba bħal ta’ Kristu, inti tkun preparat aħjar sabie x 
tgħallem l-evanġelju. inti tkun ispirat sabie x tgħin lil ħad-
die ħor isir jaf lis-salvatur u jimxi warajh” (12). identifika 
minn dan l-artiklu dawk il-prinċipji li jistgħu jgħinuk tkun 
għallie m aħjar tad-djar. iddiskutihom mas-sie ħeb tie għek, 
u permezz tat-talb ikkunsidra kif tista’ tkun “ħabib fidil” 
ma’ dawk li inti sservi. 

iż-żgħażagħ
iż-żagħżugħ il-ġdid
Minn Matthew Okabe

Kont qed insibha ftit diffiċli għax bdejt inħossni qisni 
ħuta barra mill-ilma. Konna għadna kif ġejna no-

qogħdu hawn min-naħa l-oħra tal-pajjiż. il-qasam li ġejna 
nagħmlu parti minnu kellu grupp kbir ta’ żgħażagħ, 
iżda din hija l-ewwel darba li kont sa nkun “iż-żagħżugħ 
il-ġdid.”. l-agħar parti kie net li kelli mmur fi skola ġdida, 
u l-ħsie b mill-ewwel feġġ ġewwa moħħi, “Ma’ min sa 
noqgħod fil-brejk?” Forsi nara lil xi ħadd mill-knisja, iżda 
ma ridtx li naqbad u npoġġi fuq xi mejda ma’ xi ħadd, 
speċjalment meta ma kontx naf jekk iridunix magħhom!

l-ewwel jum tal-iskola kie n jidher li ma kie n sa 
jgħaddi qatt. Fl-aħħar daqqet il-qanpie na għall-brejk. 
Hekk kif dħalt bil-mod fil-kamra tal-ikel, tlabt lill-Missie 
ri tas-smewwie t bie x jgħini nsib lil xi ħadd li kont naf. 
tajt ħarsa madwari bie x nara jekk nagħrafx lil xi ħadd. 
M’għaraft lil ħadd. Għalhekk mort sibt mejda fuq wara 
tal-kamra u qgħadt nie kol hemmhekk.

aktar tard dak inhar matul il-klassi tal-matematika, 
għaraft wiċċ familjari. lil david kont rajtu filgħodu fis-
seminarju. Huwa rie d jara l-iskeda tie għi u nduna li t-
tnejn li aħna kie n sa jkollna l-brejk fl-istess ħin. “allura, 
fejn kont illum fil-brejk?” staqsieni.

 “Qgħadt fuq wara tal-kamra,” wiġibtu jie n. 
 “Mela, għada fil-brejk ejja ħdejja,” qalli hu.
jie na grat għal Missie r tas-smewwie t li tant iħob-

bna, li jaf il-bżonnijie t kollha tagħna u li jwie ġeb it-talb 
kollu tagħna. jie na grat ukoll għal dak li kie n lest sabie 
x ikun ħabib tie għi. Xi ħaġa tant sempliċi bħal stedina 
tista’ tagħmel id-differenza kollha.

Tfal
ġesù Kristu, il-ħabib Perfett Tagħna

il-President eyring qal li ġesù huwa l-ħabib perfett 
tagħna. Hawn għandek xi eżempji kif ġesù wrie na 

l-ħbiberija perfetta tie għu. 
Huwa jrid l-aħjar għalina.
Huwa jkun kuntent meta aħna nkunu kuntenti.
Huwa jħossu mnikket meta aħna nkunu mnikktin  

u mweġġa’.
Huwa sofra għal dnubie tna sabie x aħna nistgħu 

nerġgħu lura għand Missie rna tas-smewwie t.

inkunu ħbie b għal ġesù
il-President eyring qal li aħna nistgħu nsiru ħbie b għal 

ġesù billi nagħmlu ħbie b ma’ ħaddie ħor għalih. Pinġi 
stampi ta’ dawn l-erba’ modi li permezz tagħhom tista’ 
tkun ħabib.

tista’ tgħin lil xi ħadd li jinsab imdejjaq.
tista’ ssir ħabib ma’ xi ħadd li jinsab waħdu.
tista’ tistie den lil xi ħadd sabie x jattendi l-knisja.
tista’ dejjem tiftakar f’ ġesù.
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insaħħu l-Familji u djarna 
Studja dan il-materjal, u kif xie raq, iddiskutih mal-aħwa li inti żżur. Uża l-mistoqsijie t sabie x jgħinuk 
issaħħaħ lil ħutek u bie x tagħmel lis-Soċjetà tal-Għajnuna parti attiva minn ħajtek.

Mill-iskrittura: Ġenesi 18:19; Mosiah 
4:15; D&C 93:40; Moses 6:55–58

Insaħħu Lilna u Lil Ħaddie ħor  
f’ Kull Opportunità li Jkollna

“Lkoll kemm aħna għandna 
sitwazzjonijie t differenti fil-familja. 
Ċerti familji magħmulin minn omm 
u missie r bit-tfal id-dar. Koppji oħra 
m’ għadx għandhom tfal id-dar. 
Ħafna membri tal-Knisja huma ‘sin-
gle’, u oħrajn huma ġenituri ‘single’. 
Hemm oħrajn li huma romol jew 
romol li jgħixu weħidhom.

“Hi kif inhi l-familja tagħna, lkoll 
kemm aħna nistgħu naħdmu bie x 
insaħħu l-familji tagħna jew ngħinu 
bie x insaħħu lil ħaddie ħor.

“[Darba waħda] jie na rqadt fid-dar 
tal-kuġina tie għi u l-familja tagħha. 
Dik il-lejla qabel ma t-tfal marru fis-
sodda, għamilna lejla tal-familja d-dar 
qasira flimkie n ma’ storja mill-iskrit-
tura. Missie rhom tkellem dwar il-
familja ta’ Leħi u kif huwa għallem lil 
ulie du li għandhom dejjem iżommu 
b’ mod sod mal-bastun tal-ħadid, li 
huwa l-kelma ta’ Alla. Jekk iżommu 
sod mal-bastun tal-ħadid huma 
jkunu dejjem protetti u dan iwassal-
hom għall-hena u l-ferħ. Jekk jerħu 
jdejhom mill-bastun, huma jħabbtu 
wiċċhom mal-periklu li jistgħu 
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jegħrqu fix-xmara tal-ilma mniġġes. 
“Bie x jagħtu eżempju lit-tfal, 

ommhom saret “il-bastun tad-deheb” 
li magħha kellhom jaqbdu, u  missie 
rhom għamel il-parti tax-xitan, li beda 
jipprova jressaq lit-tfal ‘il bogħod mill-
protezzjoni u l-ferħ. It-tfal għoġbithom 
l-istorja u tgħallmu kemm hu impor-
tanti li jibqgħu jżommu sodi mal-bas-
tun tal-ħadid. Wara l-istorja tal-iskrit-
tura kie n wasal il-ħin għat-talba 
tal-familja. . . .

“Kemm l-iskrittura, il-lejla tal-
familja d-dar, kif ukoll it-talb tal-
familja jsaħħu l-familji. Irridu nie ħdu 
kull opportunità sabie x insaħħu 
l-familji u nissapportjaw lil xulxin 
sabie x nibqgħu fit-triq it-tajba.” 1

Barbara Thompson, it-tie ni kunsillie 
ra fil-presidenza ġenerali tas-Soċjetà 
tal-Għajnuna.

Mill-Istorja Tagħna
Mill-ewwel żminijie t is-Soċjetà 

tal-Għajnuna ingħatat ir-respons-
abbiltà li ssaħħaħ il-familji u d-djar. 
Il-Profeta Joseph għallem dan li ġej 
lill-aħwa nisa f’ waħda mill-ewwel 
laqgħat tas-Soċjetà tal-Għajnuna, 
“Meta tmorru d-dar, qatt tlissnu 
xi kelma żorra jew ie bsa lir-raġel 
tagħkom, iżda minn issa ‘l quddie m 
ħallu t-tjubija, il-karità u l-imħabba 

jinkurunawlkom ħidmie tkom.” 2

Fl-1914, il-President Joseph F. 
Smith qal lill-aħwa tas-Soċjetà tal-
Għajnuna, “Kull fejn hemm l-in-
joranza jew in-nuqqas ta’ għarfie 
n fejn tidħol il-familja, . . . hemm 
issib li teżisti din l-organizzazzjoni 
jew li tinsab fil-viċin, u permezz ta’ 
doni naturali u ispirazzjoni li huma 
parti mill-organizzazzjoni, l-aħwa 
li jagħmlu parti minnha ikunu 
preparati u lesti li jgħallmu lil dawn 
il-familji skont id-dmirijie t impor-
tanti tagħhom.” 3

Noti
 1. Barbara Thompson, “His Arm Is Sufficient,” 

 Liahona, Mejju 2009, 84.
 2. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), 482.
 3. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph F. Smith (1998), 186.
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X’ nistgħu nagħmlu?
1. Għandek xi ideat dwar kif tista’ 
ssaħħaħ lill-familji u d-djar u li 
tista’ taqsam ma’ ħutek? Hekk kif 
tixtarr iċ-ċirkustanzi individwali 
tagħhom, l-ispirtu jgħin sabie x 
tiżviluppa ideat ġodda ġewwa 
moħħok.

2. Xi prioritajie t tista’ tibdel dan 
ix-xahar sabie x tkun tista’ ssaħħaħ 
aktar il-familja u d-dar tie għek? 

Għal aktar informazzjoni, ara  
www.reliefsociety.lds.org.


