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Nistgħu Naraw 
lill-Kristu?

Lejla waħda, wieħed raġel kien qed jaqra storja lin-
neputija tiegħu, tifla ta’ erba’ snin, meta hi ħarset 
‘l fuq u qaltlu, “Nannu, ħares lejn il-kwiekeb!” Ir-

raġel anzjan tbissem bil-ħlewwa u qal, “Qegħdin ġewwa, 
sabiħa. Hawnhekk m’ hawnx kwiekeb.” Iżda t-tifla insis-
tiet, “Iva ghandek kwiekeb fil-kamra tiegħek! Ħares!”

In-nannu ħares ’il fuq u, sorpriż, innota li s-saqaf 
kien mimli glitter ileqq. Fil-parti l-kbira tal-ħin kien ikun 
inviżibbli, iżda meta d-dawl jolqot lil dan il-glitter b’ tali 
mod, verament kien qisu xi sema kwiekeb. Kellhom 
ikunu għajnejn ta’ tifla biex tarahom, iżda hemmhekk 
kienu. U minn dak il-mument ’il quddiem, kull meta n-
nannu kien jidħol fil-kamra u jħares ’il fuq, kien jara dak 
li ma kienx kapaċi jara qabel.

Ninsabu fil-bidu ta’ staġun sabiħ ieħor tal-Milied 
mimli mużika u dwal, riċevimenti u rigali. Iżda minn 
fost in-nies kollha, aħna bħala membri tal-knisja li ġġib 
l-isem tas-Salvatur irridu nħarsu lilhinn mill-ħwejjeġ li 
jidhru li huma marbutin ma’ dan l-istaġun u naraw il- 
verità sublimi u s-sbuħija ta’ dan iż-żmien tas-sena.

Tgħid kemm kien hemm nies f’ Betlehem li kienu jafu 
li daqshekk viċin tagħhom kien twieled is-Salvatur? Iben 
Alla, il-Messija mwiegħed li kien ilu mistenni—Hu kien 
jinsab f’ nofshom!

Tiftakru x’ kien qal l-anġlu lir-rgħajja? “Illum, fil- 
belt ta’ David, tweldilkom Salvatur, li hu l-Messija, il-
Mulej.” U huma bdew jgħidu lil xulxin, “Ejjew immorru 

Betlehem ħa naraw x’ ġara” (Luqa 2:11, 15).
Bħar-ragħajja tal-qedem, għandna bżonn ngħidu f’ 

qalbna, “Ejjew naraw dak li ġara.” Irridu nuru xewqa f’ 
qalbna. Ejjew naraw il-Qaddis il-Kbir ta’ Iżrael fil-maxtura, 
fit-tempju, fuq il-muntanja, u fuq is-salib. Bħar-ragħajja, ejjew 
nigglorifikaw u nfaħħru lil Alla għal din l-aħbar ta’ ferħ kbir!

Xi kultant l-aktar ħwejjeġ li diffiċli li naraw huma dawk 
li jkunu jinsabu dejjem quddiem għajnejna. Bħal dak in-
nannu li naqas milli jara l-kwiekeb mas-saqaf, kultant ma 
nkunux nistgħu naraw dak li jkun quddiemna.

Aħna li smajna l-messaġġ glorjuż tal-miġja ta’ Iben Alla, 
aħna li ħadna fuqna ismu u li għamilna patt li nimxu fit-triq 
Tiegħu bħala d-dixxipli Tiegħu—m’ għandniex nibqgħu 
lura milli niftħu qlubna u moħħna u narawh verament.

L-istaġun tal-Milied huwa wieħed meraviljuż għal 
ħafna raġunijiet. Huwa staġun ta’ atti karitattivi kollha 
tjubija u mħabba ta’ bejn l-aħwa. Huwa staġun li fih 
nirriflettu aktar dwar ħajjitna u dwar il-ħafna barkiet li 
għandna. Huwa staġun li fih naħfru u ninħafru. Huwa 
staġun li fih ingawdu l-mużika u d-dwal, ir-riċevimenti u 
r-rigali. Iżda t-tlellix tal-istaġun m’ għandux jgħammxilna 
għajnejna u jżommna milli naraw verament lill-Prinċep 
tal-Paċi fil-majestà kollha Tiegħu.

Ejjew nagħmlu minn dan l-istaġun tal-Milied żmien ta’ 
ferħ u ċelebrazzjoni, żmien meta fih nagħrfu l-miraklu li 
Alla tagħna s-Setgħan bagħat lill-Iben il-Waħdieni Mnis-
sel Tiegħu, Ġesù Kristu, sabiex jifdi d-dinja! 
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IDeat għat-tagħlIM MInn Dan Il-Messaġġ

1. “attivitajiet li jiġbdu l-attenzjoni jistgħu jintużaw 
sabiex toħloq interess u tgħin lil dawk li qed tgħallem 
sabiex jitfgħu l-attenzjoni tagħhom fuq is-suġġett 
tal-lezzjoni. . . . l-użu tal-istampi jista’ jkun għodda 
importanti biex issaħħaħ l-idea ewlenija tal-lezzjoni u 
biex tgħin lil dawk li qed tgħallem jibqgħu attenti” (Te-
aching, No Greater Call [1999],160, 176). Hekk kif tibda 
taqsam dan il-messaġġ, ikkunsidra li tagħmel xi attività 
li tiġbed l-attenzjoni bħal per eżempju turi xi stampa 
jew taqsam xi biċċa skrittura u wara titlob lill-membri 
tal-familja sabiex jaħsbu kif din tapplika għall-messaġġ. 

2. “wieħed mill-akbar għanijiet tiegħek għandu jkun li 
tgħin lill-oħrajn japplikaw il-prinċipji tal-evanġelju fil-ħajja 
tagħhom ta’ kuljum. . . . Għin lil dawk li tgħallem jiskopru 
l-barkiet li jaslu meta ngħixu l-evanġelju” (Teaching, No 
Greater Call, 159). wara li taqsam dan il-messaġġ, ikkun-
sidra li tistieden lill-membri tal-familja sabiex jaqsmu xi 
esperjenzi li seta’ kellhom hekk kif huma tefgħu ħarsithom 
lejn is-salvatur matul dan l-istaġun tal-Milied.

Iż-żgħażagħ
Milied Missjunarju
Minn loran Cook

Matul il-tieni Milied tiegħi bħala missjunarju full-
time, jiena u sieħbi l-missjunarju morna nżuru 

membru li kienet għadha kif tgħammdet u lill-familja 
tagħha. wara ikla tal-Milied mill-aqwa, aħna qsamna 
magħhom il-messaġġ tal-Milied.

tlabna lill-familja sabiex ipinġu xi stampi ta’ affarijiet li 
jfakkruhom dwar dan l-istaġun, bħal, per eżempju, kwie-
keb, rigali, presepji u siġar tal-Milied. Mbagħad qrajna ftit 

skrittura, inkluż 2 nephi 19:6: “Għaliex twieldet fostna tar-
bija, ġie mogħti lilna iben; u t-tmexxija sa tkun fuq spallejh; 
u ismu sa jissejjaħ, tal-Għaġeb, Kunsillier, alla s-setgħan, il-
Missier etern, il-Prinċep tal-Paċi.” Kantajna “Once in royal 
david’s City” (Hymns, no. 205), rajna film dwar it-twelid, u 
qsamna it-testimonjanza tagħna dwar ġesù Kristu.

Kien Milied li għaddejnieh b’ mod sempliċi, ‘l bogħod 
mill-familji tagħna u ċ-ċelebrazzjonijiet tas-soltu tal-
Milied, iżda hekk kif qsamna t-testimonjanza tagħna 
tas-salvatur, jiena ħassejt ċerta mħabba profonda u 
apprezzament akbar għalih u għat-twelid tiegħu li qatt 
ma kont esperjenzajt bħalha qabel. irrealizzajt li kien sa 
jkun l-aħħar Milied tiegħi bħala missjunarju full-time, 
naqdi lil Missieri fis-smewwiet, iżda fhimt li l-ispirtu s-
santu jista’ jixhed miegħi dwar ibnu inkun fejn inkun.

tFal
Inħares biex nara lis-salvatur

il-President uchtdorf qal li fi żmien il-Milied 
għandna nduru lejn affarijiet li jfakkruna fil-ħajja 

tas-salvatur. Fittex fir-referenzi tal-iskrittura li  
hawn taħt biex titgħallem dwar xi ġrajjiet importanti 
f’ ħajtu.

Mattew 2:1–2
luqa 2:46.
Mattew 15:32–38
luqa 8:49–55
luqa 23:33–34, 44–46
ġw. 20:11–20
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ir-responsabbiltà tagħna li nipparteċipaw 
fil-ħidma tat-tempju u tal-istorja 
tal-Familja
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 integrali minn ħajtek.

tul is-sekli kienu ħafna li mietu 
mingħajr l-għarfien tal-evanġelju. 

Xi wħud minn dawn in-nies jiġu 
minnek mill-viċin jew forsi mill-
bogħod. Huma jinsabu jistennewk 
sabiex tagħmel ir-riċerka neċes-
sarja li tgħaqqad il-familji tiegħek 
flimkien u biex twettaq l-ordinanzi 
f’ isimhom.

F’ ħafna tempji fid-dinja m’ 
hawnx attività daqs kemm hu 
mixtieq. Il-Mulej wiegħed li 
qalbkom iddur lejn missirijietkom 
sabiex id-dinja ma tintilifx għal 
kollox fit-tieni miġja Tiegħu (ara 
D&C 2:2–3).

Hemm barkiet personali li inti 
tista’ tirċievi b’ riżultat tal-par-
teċipazzjoni tiegħek fil-ħidma 
tat-tempju u tal-istorja tal-familja. 
Waħda minn dawn il-barkiet hija 
l-ferħ li inti tħoss hekk kif isservi 
l-antenati tiegħek. Barka oħra 
hija li inti tkun kapaċi tikkwa-
lifika għar-rakkomandazzjoni 
tat-tempju, li tfisser li inti tkun 
denja quddiem il-Mulej. Dawk li 
llum m’humiex denji tal-privileġġ 
li jkollhom rakkomandazzjoni 
għandhom jaħdmu mal-isqof jew 
mal-president tal-fergħa tagħhom 
sabiex jikkwalifikaw fl-anqas 
żmien possibbli. Jekk jogħġbok 

toqgħodx mingħajr din il-kwa-
lifika tant importanti. Nixhed li 
l-Att tal-Fidwa huwa reali u li 
d-dnubiet jistgħu jinħafru jekk 
nindmu kif inhu xieraq. 

Hekk kif nipparteċipaw fil-
ħidma tat-tempju u tal-istorja 
tal-familja, aħna żgur li jkollna 
magħna l-Ispirtu li jfarraġna 
fl-isfidi kollha tagħna u li jiggwi-
dana f’ deċiżjonijiet importanti. 
Il-ħidma tat-tempju u tal-istorja 
tal-familja hija parti mill-ħidma 
tagħna li tipprovdi għajnuna, jew 
servizz lill-antenati tagħna.
Julie B. Beck, president ġenerali 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna.

Mill-Iskrittura 
Malakija 4:5–6; 1 Korintin 15:29; 

1 Pietru 3:18–19; D&C 110:13–16; 
128:24

Mill-Istorja Tagħna
 “Il-Profeta Joseph Smith qal, 

‘L-akbar responsabbiltà li Alla 
tana f’ din id-dinja hi li nfittxu 
dwar il-mejtin tagħna’ (History 
of the Church, 6:313). Mill-ewwel 
żminijiet, l-aħwa tas-Soċjetà tal-
Għajnuna ssapportjaw din il-
ħidma kbira. F’ Nauvoo fl-1842, 
ix-xewqa ta’ Sarah M. Kimball li 

tgħin lill-ħaddiema li kienu qed 
jibnu t-tempju wasslet biex grupp 
ta’ aħwa nisa jorganizzaw lilhom 
nfushom ħalli jkunu jistgħu jservu 
b’ mod aktar effettiv. Hekk kif 
bdew jiltaqgħu flimkien, il-Profeta 
. . . organizza l-ewwel Soċjetà 
tal-Għajnuna wara l-ordni tas-
saċerdozju. Minn dak iż-żmien, 
l-aħwa tas-Soċjetà tal-Għajnuna 
għenu fil-ħidma tat-Tempju ta’ 
Nauvoo. . . .

 “Fl-1855, tmien snin wara li 
l-ewwel Qaddisin waslu Utah, 
twaqqfet id-Dar tal-Għotja Mqad-
dsa. Eliza R. Snow, li kienet 
waħda mill-membri oriġinali 
tal-ewwel Soċjetà tal-Għajnuna 
u li ppreservat ir-reġistri ta’ din 
l-organizzazzjoni, ġiet imsejħa 
mill-President Brigham Young fl-
1866 sabiex tkun il-president tas-
Soċjetà tal-Għajnuna. Hi, flimkien 
ma’ numru ta’ aħwa oħra, kienet 
ħaddiema fidili fid-Dar tal-Għotja 
Mqaddsa. Mbagħad, meta tlestew 
it-tempji ta’ San Ġorġ, Logan u 
Manti, dawn l-aħwa vvjaġġaw sa 
kull tempju ħalli jkunu jistgħu 
jaħdmu f’ isem il-mejtin.” 1

Nota
 1. Mary Ellen Smoot, “Family History: A Work 

of Love,”  Ensign, Mar. 1999, 15.

Fidi • Familja • Għajnuna
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X’ Nista’ Nagħmel?
1. Kif nista’ ngħin lil ħuti jfittxu lill-an-
tenati tagħhom u jwettqu l-ordinanzi 
tat-tempju għalihom? ikkunsidra ċ-
ċirkustanzi ta’ kull oħt hekk kif tixtarr 
dwar kif tista’ tilħaq il-bżonnijiet 
tagħha. tista’ wkoll tikkunsidra kif il-
ħidma tal-istorja tal-familja tista’ ħafna 
drabi saħħaħ membri ġodda, lil dawk 
li reġgħu lura jew dawk anqas attivi.

2. Kien hemm xi mumenti meta l-
ħidma tiegħi tat-tempju u tal-istorja 
tal-familja kienet ta’ faraġ għalija 
jew iggwidatni f’ xi deċiżjonijiet 
importanti?

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