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Barkiet 
tat-Tempju

Għadni niftakar meta l-ġenituri tiegħi ħaduna fit-
Tempju Svizzeru li kien għadu kif inbena, l-ewwel 
wieħed fl-Ewropa, sabiex insiru familja eterna. 

Dak iż-żmien jiena kelli 16-il sena u kont l-iżgħar fost erba’ 
aħwa. Inżilna għarkobbtejna flimkien quddiem l-artal biex 
niġu ssiġillati f’ din id-dinja bil-qawwa tas-saċerdozju, b’ 
wegħda meraviljuża li nistgħu niġu ssiġillati għall-eternità. 
Qatt ma nista’ ninsa dan il-mument manjifiku.

Ta’ ġuvni li kont, impressjonajt ruħi mhux ftit li konna 
saħansitra qsamna l-fruntieri tal-pajjiż sabiex niġu ssiġillati 
bħala familja. Għalija dan jissimbolizza l-mod kif il-ħidma 
tat-tempju tmur lilhinn mill-fruntieri tad-dinja sabiex twas-
sal barkiet eterni lill-abitanti kollha tad-dinja. It-tempji 
tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Jiem jinb-
new verament għall-benefiċċju tad-dinja kollha, hi x’ inhi 
n-nazzjonalità, il-kultura jew l-orjentazzjoni politika. 

It-tempji huma xhieda ċara li fl-aħħar mill-aħħar 
is-sewwa jirbaħ. Il-President George Q. Cannon (1827–
1901), l-Ewwel Kunsillier fl-Ewwel Presidenza, darba qal, 
‘Kull darba li titqiegħed l-ewwel ġebla ta’ Tempju, u kull 
darba li jitlesta Tempju . . . il-qawwa ta’ Satana tidgħajjef 
fid-dinja, u l-qawwa ta’ Alla u tas-sewwa jikbru.” 1

Filwaqt li kull tempju jkabbar l-influwenza tas-sewwa 
fid-dinja, l-akbar barka, mingħajr dubju, tasal fuq dawk 
li filfatt jattendu t-tempju. Hemmhekk nirċievu aktar 

dawl u għarfien u nagħmlu patti solenni li, jekk nimxu 
warajhom, jgħinuna nimxu wara Kristu. Fil-qosor, it-
tempju jgħallimna dwar l-għan sagru tal-ħajja u jgħinna 
nsibu d-direzzjoni, kemm fiżika kif ukoll spiritwali.

Madankollu aħna ma nattendux biss it-tempju għalina 
nfusna. Kull darba li nidħlu f’ dan il-bini sagru, aħna nkunu 
qed ngħinu fil-ħidma qaddisa ta’ fidwa, tas-salvazzjoni, li 
hi disponibbli għall-ulied kollha ta’ Alla bħala riżultat tal-
Att tal-Fidwa tal-Iben Imnissel Waħdieni tal-Missier. Dan 
huwa servizz altruwista u qaddis li jagħti lilna, bnedmin 
mortali, iċ-ċans li nipparteċipaw fil-ħidma glorjuża li nsiru 
salvaturi fuq l-Għolja Sijon. 

Lil dawk li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jat-
tendu t-tempju għalissa, inħeġġiġkom sabiex tagħmlu 
dak kollu li tistgħu sabiex ikollkom rakkomandazzjoni 
kurrenti tat-tempju. Ir-rakkomandazzjoni tat-tempju hija 
simbolu tal-fedeltà u d-determinazzjoni tagħna li nservu 
lill-Mulej. Hija simbolu tal-imħabba tagħna lejn il-Mulej, 
għaliex kif għallem Ġesù, “Min iżomm il-kmandamenti 
tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni: min iħobb lili, 
iħobb ukoll il-Missier, u jiena wkoll inħobbu u nurih 
lili nnifsi” (Ġwanni 14:21).

Hekk kif ix-xenarju tad-dinja jkompli jisbieħ b’ dan  
il-bini sagru kkonsagrat lill-Mulej, hija t-talba tiegħi 
li aħna nagħmlu l-parti tagħna sabiex inressqu 

M e s s a ġ ġ  t a l - e w w e l  P r e s i d e n z a ,  a w i s s u  2 0 1 0

Mill-President  
Dieter F. Uchtdorf

It-Tieni Kunsillier  
fl-Ewwel Presidenza



2

s-smewwiet aktar viċin l-art billi nkunu denji li nħaddnu 
rakkomandazzjoni tat-tempju u nagħmlu użu minnha. 
Hekk kif nagħmlu dan, is-sewwa żgur li jikber mhux 
biss f’ ħajjitna u fi djarna iżda wkoll fil-komunitajiet 
tagħna u madwar id-dinja kollha.

Nota
 1. George Q. Cannon, f’ “The Logan Temple,” Millennial Star,  

Nov. 12, 1877, 743.

TagħliM Minn Dan il-Messaġġ

Ħafna nies jitgħallmu aħjar u jiftakru aktar meta 
tippreżentalhom għajnuniet viżwali minflok sem-

pliċement tkellimhom (ara Teaching, No Greater Call 
[1999], 182). Matul il-lezzjoni, ikkunsidra li turi stampa 
ta’ tempju. wara li taqra l-artiklu, iddiskuti għaliex 
it-tempju huwa importanti għall-President uchtdorf. 
stieden lit-tfal iż-żgħar fil-familja sabiex ipinġu stampa 
tal-familja tagħhom fit-tempju.

Teaching, No Greater Call jiddikjara, “Ħeġġeġ lil 
dawk li inti tgħallem sabiex jiddeterminaw xi għan li 
jista’ jgħinhom jgħixu l-prinċipji li inti għallimt” (159). 
ikkunsidra li taqra l-messaġġ tal-President utchtdorf 
flimkien mal-familja u stieden lill-membri tal-familja 
sabiex jiktbu fuq biċċa karta xi għan personali li jgħin-
hom jibqgħu denji li jħaddnu u jużaw ir-rakkoman-
dazzjoni tat-tempju. 

iż-żgħażagħ
il-Veduta mill-għoli
Minn Mindy Raye Holmes

Bħala żagħżugħ kelli diversi opportunitajiet biex 
inwettaq il-magħmudijiet għall-mejtin fit-tempju 

ta’ san diego, California. Għalkemm dejjem kienet  
esperjenza tajba, kien hemm żjara waħda partikolari  
li baqgħetli f’ moħħi. 

Kelli 16-il sena, u oħti ż-żgħira kienet għadha kif 
għalqet 12-il sena u kienet qed tagħmel l-ewwel żjara 
tagħha biex titgħammed għall-mejtin. Peress li din 
kienet l-ewwel darba tagħha, iddeċidejna li wara li 
nlestu, noħorġu barra u nimxu ftit madwar it-tempju. 

naħa waħda tat-tempju fiha ħafna postijiet minn 
fejn wieħed jista’ jammira l-veduta tal-madwar, u  
għalhekk imxejna ‘l hemmhekk. Peress li t-tempju ta’ 

san diego jinsab ħdejn triq prinċipali ferm traffikuża, 
meta tħares minn hemm fuq, fil-fatt iġġib it-triq taħtek.

wieqaf fuq l-art tat-tempju f’ dak l-għoli f’ dak il-jum 
partikolari kien għeni sabiex nikseb perspettiva ġdida 
dwar il-ħajja. Kont qed inħares lejn id-dinja bil-karozzi 
jiġru taħti, biċ-ċentri tan-negozju kollha nies u tabelli 
tat-toroq mimlijin graffiti. 

Kien hemmhekk li ġieni ħsieb ġo moħħi: “Ma tridx 
tkun parti minn dak li hemm taħtek; l-iskop tal-ħajja 
mhux dan.” Jiena dejjem ġejt mgħallem li l-għan tal-
ħajja hu li nerġgħu lura biex ngħixu ma’ Missierna 
tas-smewwiet u biex insiru bħalu. Kont naf li ma kellix 
bżonn il-ħwejjeġ tad-dinja biex nikseb dan l-għan.

dort u ħarsit lejn it-tempju sabiħ, u kont grat għall-
għarfien tal-evanġelju u l-perspettiva li tani. Kont naf 
li f’ nofs dinja kaotika u qarrieqa, jiena sibt għolja biex 
nieqaf fuqha.

dak inhar ġewwa t-tempju jiena wegħedt lill-Mis-
sieri tas-smewwiet li kont lest biex dejjem nieqaf fuq 
in-naħa tiegħu u mhux fuq in-naħa tad-dinja. titfa’ x’ 
titfa’ d-dinja fuqna, aħna nistgħu negħlbu kollox billi 
nżommu l-patti li għamilna u billi nieqfu f’ postijiet 
qaddisa (ara d&C 87:8).

TFal
insebbħu d-Dinja

il-President uchtdorf qal li meta jinbena tempju, dan 
ikabbar il-qawwa ta’ alla fid-dinja u jsebbaħ id-dinja. 

agħti l-kulur l-istampa li hawn taħt. dawn li ġejjin 
huma wħud mill-barkiet sbieħ li t-tempju jagħti lin-nies. 
Hekk kif inti tgħix den li xi darba tmur it-tempju, kull 
waħda minn dawn il-barkiet tista’ tkun tiegħek! 

Post ta’ mħabba u sbuħija
Magħmudija għal nies li ma kinux tgħammdu  

meta kienu ħajjin
Żwieġ li jibqa’ għal dejjem
tfal issiġillati mal-ġenituri tagħhom għal dejjem
Post li fih nitgħallmu dwar Missierna tas-smewwiet  

u ġesù Kristu
Ħajja xierqa u ubbidjenti
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inkabbru l-Fidi u ntejbu lilna nfusna
Studja dan il-materjal, u kif xieraq, iddiskutih mal-aħwa li inti żżur. Uża l-mistoqsijiet sabiex  
jgħinuk issaħħaħ lil ħutek u biex tagħmel lis-Soċjetà tal-Għajnuna parti attiva minn ħajtek.

Mill-iskrittura: Isaija 2:2–3; D&C 
109:22–23; 110:8–10

Ir-Responsabbiltà Tagħna li 
Nkunu Denji li Nqimu fit-Tempju

 “dawn il-patti li aħna nagħmlu bl-
ordinanzi marbutin magħhom li 

nirċievu ġewwa t-tempju jsiru għalina 
l-kredenzjali li aħna jkollna bżonn  
sabiex nidħlu fil-preżenza ta’ Alla. 
Dawn il-patti jgħolluna lilhinn mill-
limitu tal-istess qawwa u perspettiva 
tagħna. Aħna nagħmlu l-patti biex 
nuru d-devozzjoni tagħna li nibnu 
s-saltna. Aħna nsiru nies tal-patt hekk 
kif inpoġġu lilna nfusna f’ patt ma’ 
Alla. Il-barkiet imwiegħda kollha 
jkunu tagħna permezz tal-fedeltà 
tagħna lejn dawn il-patti. . . .

“X’ jistgħu jagħmlu n-nisa tal-Knisja 
biex jiksbu l-barkiet tat-tempju?

“Permezz tal-profeti, il-Mulej jistie-
den lil dawk li għadhom ma rċevewx 
il-barkiet tat-tempju sabiex jagħmlu 
dak kollu li hu neċessarju biex huma 
jikkwalifikaw ħalli jirċevuhom. Huwa 
jistieden lil dawk li diġà rċevew dawn 
il-barkiet sabiex jerġgħu jmorru lura 
kemm jistgħu ħalli jgawdu għal dar-
b’oħra l-esperjenza, sabiex ikabbru 
l-viżjoni u l-għarfien tagħhom tal-pjan 
etern Tiegħu.

“Ejjew inkunu denji li jkollna rakko-
mandazzjoni tat-tempju kurrenti. Ejjew 
immorru t-tempju sabiex nissiġillaw 
il-familji tagħna għall-eternità. Ejjew 
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nerġgħu nżuru t-tempju kull darba 
li jippermettulna ċ-ċirkustanzi. Ejjew 
nagħtu lill-antenati mejtin tagħna 
l-opportunità li huma wkoll jirċievu 
l-ordinanzi tal-eżaltazzjoni. Ejjew 
ingawdu l-qawwa spiritwali u r-rive-
lazzjoni li nirċievu hekk kif nattendu 
t-tempju regolarment. Ejjew inkunu 
fidili u nagħmlu u nżommu l-patti tat-
tempju sabiex nirċievu l-barkiet sħaħ 
tal-Att tal-Fidwa.” 1

Silvia H. Allred, l-ewwel kunsillier 
fil-presidenza ġenerali tas-Soċjetà 
tal-Għajnuna. 

Mill-Istorja Tagħna
Il-President Gordon B. Hinckley 

(1910–2008) għallem li s-Soċjetà tal-
Għajnuna nibtet mix-xewqa li l-aħwa 
nisa kellhom li jaduraw fit-tempju:

“Matul il-bini tat-Tempju ta’ 
Kirtland in-nisa ġew imsejħin sabiex 
jitħnu l-porċellana li kellhom f’ biċċiet 
żgħar sabiex tkun tista’ tiġi mħallta 
mat-tikħil fuq il-ħitan tat-tempju, biex 
hi tkun tista’ taqbad id-dawl tax-xemx 
u l-qamar u b’ hekk tirrifletti dawl li 
jsebbaħ d-dehra tal-bini. 

“F’ dawk iż-żminijiet, meta ma 
tantx kien hemm flus iżda kien hemm 
abbundanza ta’ fidi, il-ħaddiema 
taw saħħithom u r-riżorsi tagħhom 
għall-bini tad-dar tal-Mulej. In-nisa 
issupplixxew lill-irġiel bl-ikel, l-aħjar 
li setgħu iħejju. Edward W. Tullidge 
irrapporta li waqt li n-nisa kienu 

qed iħitu l-velijiet tat-tempju, Joseph 
Smith, waqt li kien qed josserva-
hom, qal, ‘Tajjeb, ħuti, intom dejjem 
tkunu ta’ għajnuna kbira. L-aħwa 
nisa dejjem ikunu fuq quddiem nett 
fil-ħidma ġusta kollha. Marija kienet 
l-ewwel waħda li kienet hemm fir-
reżurezzjoni; u l-aħwa nisa huma 
l-ewwel li jaħdmu fuq ix-xogħol 
intern tat-tempju.’ . . .

“L-istess f’ Nauvoo, meta kien 
għadu qed jinbena t-tempju, numru 
ta’ nies ingħaqdu flimkien sabiex iħitu 
l-qomos għall-ħaddiema rġiel. Kien f’ 
dawn iċ-ċirkustanzi li għoxrin minn 
dawn in-nisa nġabru flimkien nhar 
il-Ħamis, 17 ta’ Marzu 1842, fil-kamra 
ta’ fuq tal-maħżen tal-Profeta.” 2 Hekk 
bdiet is-Soċjetà tal-Għajnuna.
Noti
 1. Silvia H. Allred, “Holy Temples, Sacred 

Covenants,” Liahona, Nov. 2008, 113, 114.
 2. Gordon B. Hinckley, “Ambitious to Do 

Good,” Ensign, Mar. 1992, 2.

Fidi • Familja • Servizz

X’ Nistgħu Nagħmlu?
1. X’ għajnuna nista’ noffri 
sabiex ngħin lill-aħwa nisa  
jħejju biex jattendu t-tempju?

2. Kif nista’ nuri permezz ta’ 
eżempju l-wirt tal-ewwel aħwa 
nisa li ssagrifikaw tant sabiex 
jirċievu l-barkiet tat-tempju?

3. Kif nista’ nikseb il-barkiet  
tat-tempju?

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