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Kemm sa Jkun Kbir 
il-Ferħ Tiegħek

Ftit huma l-affarijiet fil-ħajja li jagħtuk ferħ daq-
shekk ħelu u dejjiemi daqs meta inti tkun għint 
lil ħaddieħor jaċċetta f’ qalbu l-evanġelju rrestaw-

rat ta’ Ġesù Kristu. Kull membru tal-Knisja għandu  
l-opportunità li jikseb dan il-ferħ. Meta aħna tgħam-
midna, għamilna wegħda li sa “inkunu xhieda ta’ Alla  
f’ kull ħin u f’ kollox, u kull fejn inkunu, saħansitra  
sal-mewt, sabiex inkunu nistgħu ninfdew minn Alla,  
u ningħażlu flimkien ma’ dawk tal-ewwel qawmien,  
sabiex ikollna l-ħajja eterna” (ara Mosiah 18:9).

Il-membri kollha jaċċettaw is-sehem tagħhom mill-
kmandament mogħti lill-Knisja li huma jwasslu l-evanġelju 
ta’ Ġesù Kristu lid-dinja, huma minn fejn huma, sakemm 
għadhom fid-dinja. Il-Mulej tkellem b’ mod ċar: “Araw, 
jiena nibgħatkom sabiex tagħtu xhieda u twiddbu n-nies, 
u b’ hekk kull bniedem li ġie mwiddeb iwiddeb lil għajru” 
(ara D&C 88:81). Il-missjunarji full-time ikollhom il-qawwa 
li jgħallmu lil dawk li għadhom mhux membri tal-Knisja. 
Il-membri tal-Knisja ikollhom il-qawwa li jsibu lil dawk li 
l-Mulej ħejja biex jiġu mgħallmin mill-missjunarji.

Irridu neżerċitaw il-fidi tagħna li l-Mulej ħejja nies mad-
warna sabiex jiġu mgħallmin. Huwa jaf min huma u meta 
sa jkunu lesti biex jaċċettaw l-evanġelju, u Huwa jista’ 
jiggwidana lejhom bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu u jgħinna 
nistednuhom ħalli huma jiġu mgħallmin. Il-wegħda 
li l-Mulej ta lil wieħed missjunarju fl-1832 hija wkoll 
il-wegħda li Huwa jagħti lilna lkoll meta talabna sabiex 

nsibu nies li jinsabu lesti li jiġu mgħallmin mill-missju-
narji: “Sa nibgħat fuqu lil Dak li Jfarraġ, u hu jgħallmu 
l-verità u t-triq li għandu jieħu; sakemm huwa jibqa’ fidil, 
jiena nerġa’ ninkurunah bil-qamħ” (ara D&C 79:2–3).

U l-wegħda ta’ ferħ kbir għal dak il-missjunarju fidil 
tingħata wkoll lilna bħala membri fidili li noffru qlubna 
għall-ħidma missjunarja:

 “U issa, jekk il-ferħ tagħkom ikun kbir permezz ta’ ruħ 
waħda li tkunu ressaqtu lejja fis-saltna ta’ Missieri, kemm 
ikun kbir il-ferħ tagħkom jekk tressqu lejja ħafna erwieħ! 

 “Araw, intom għandkom l-evanġelju tiegħi quddiem-
kom, u l-blata tiegħi u s-salvazzjoni tiegħi.

 “Itolbu lill-Missier f’ ismi, bil-fidi emmnu li tirċievu, 
u intom ikollkom l-Ispirtu s-Santu, li jurikom dak kollu 
li hu meħtieġ li jkunu jafu wlied il-bnedmin” (ara D&C 
18:16–18).

Flimkien mal-Ispirtu s-Santu li jgħinna nagħrfu u nis-
tiednu lil dawk li jinsabu lesti li jiġu mgħallmin, il-Mulej 
sejjaħ u ħarreġ mexxejja sabiex jiggwidawna. F’ ittra li 
nkitbet fit-28 ta’ Frar, 2002, l-Ewwel Presidenza poġġiet res-
ponsabbiltà akbar fuq l-isqfijiet u l-oqsma għall-ħidma mis-
sjunarja. 1 Bl-għajnuna tal-kunsill tal-qasam jew tal-fergħa, 
il-kumitat eżekuttiv tas-saċerdozju jiżviluppa pjan għall-
unit. F’ dak il-pjan hemm suġġerimenti dwar kif il-membri 
jistgħu jsibu lil dawk li huma lesti biex jiġu mgħallmin mill-
missjunarji. Tissejjaħ persuna bħala l-mexxej tal-missjoni 
tal-qasam jew tal-fergħa. Dan il-mexxej tal-missjoni ikollu 
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kuntatt mill-viċin mal-missjunarji full-time u l-investigaturi 
tagħhom.

Hemm diversi modi li permezz tagħhom tkun tista’ 
tilħaq aħjar l-obbligu personali tiegħek li tgħin sabiex 
jinstabu aktar nies biex jiġu mgħallmin mill-missjunarji. 
L-aktar mod sempliċi huwa dejjem l-aqwa mod.

Itlob sabiex tiġi ggwidat mill-Ispirtu s-Santu. Tkellem 
mal-mexxejja lokali u mal-missjunarji, itlob is-suġġeri-
menti tagħhom u wegħidhom li sa tkun lest li tgħinhom. 
Ħeġġeġ lil dawk involuti miegħek f’ din il-ħidma. U kun 
xhud f’ kull ħin f’ dak kollu li tgħid u tagħmel li Ġesù 
huwa l-Kristu u li Alla jwieġeb il-talb tagħna.

Jiena nixhed li l-Ispirtu s-Santu jiddereġikom lejn dawk 
li qed ifittxu l-verità hekk kif intom titolbu u taħdmu biex 
ikollkom din il-gwida. U jiena naf mill-esperjenza tiegħi li 
l-ferħ tagħkom ikun wieħed dejjiemi flimkien ma’ dawk li 
jagħżlu li jħallu l-evanġelju jidħol ġewwa qalbhom u wara 
jibqgħu sodi fil-fidi.
Nota
1. Ara “News of the Church: Ward and Branch Missionary Work  

Emphasized,”  Liahona, Aww. 2002, 4.

GħallEM Minn Dan il-MEssaġġ

•	 Teaching, No Greater Call jgħallimna nħeġġu lil dawk 
li ngħallmu sabiex ifasslu ċertu għanijiet li jgħinuhom 
jgħixu l-prinċipji li huma tgħallmu (ara paġna 159). 
Flimkien mal-membri tal-familja, ikkunsidra li tiden-
tifika l-barkiet tal-ħidma missjunarja kif imsemmija 
mill-President eyring u, kif tiġi mnebbaħ, stieden 
lill-membri tal-familja sabiex ifasslu xi għanijiet biex 
jgħinuhom jaqsmu l-evanġelju ma’ ħaddieħor. 

•	 Ikkunsidra	li	tiddiskuti	mal-membri	tal-familja	modi	
kif huma jistgħu jaqsmu l-evanġelju ma’ ħaddieħor, 
ftakar fil-kunsill tal-President eyring li “l-mod sem-
pliċi huwa dejjem l-aqwa mod.” Biex titgħallem aktar 
dwar x’ għandek tiddiskuti, ara Teaching, No Greater 
Call, paġna 160.

iż-żGħażaGħ
il-ħafna Missjunarji f’ ħajti
Minn Elizabeth s. stiles

l-ewwel Ħadd li attendejt il-knisja mal-missjunarji, 
għaraft numru ta’ nies li kont trabbejt magħhom u 

li jiena kont naf fil-komunità. rajt waħda mill-akbar 

ħbieb li kelli l-iskola, lis-segretarji kemm tal-iskola 
primarja kif ukoll dik sekondarja, lil tifla li fil-passat ma 
tantx kont partikolarment xi ħabiba tagħha, u saħansi-
tra anke lill-ġuvni li darba kont niffansja. 

Kull waħda u wieħed minn dawn l-individwi ħallew 
impatt kbir fuqi. l-akbar ħabiba tiegħi kienet tfajla 
ta’ integrità kbira, u minħabba fiha għażilt li nkompli 
ninvestiga l-Knisja. is-segretarji li baqgħu jiftakruni mill-
iskola għenuni nkun naf li jiena importanti. tgħallimt 
dwar l-imħabba divina u l-karità minn dik it-tfajla li laq-
għatni fi ħdanha avolja l-imġiba tiegħi lejha fil-passat 
ma kenitx xi waħda ħanina. dak li kont niffansja meta 
kont iżgħar kien għalija veru ta’ eżempju tajjeb, għaraft 
fih id-dawl u ridt inkun fejn ikun hu.

dawn l-esperjenzi għenuni nitgħallem, anke qabel ma 
sirt naf lill-missjunarji, li Missierna tas-smewwiet ħejjieni 
sabiex nirċievi l-evanġelju permezz tan-nies li Huwa 
poġġa madwari. Minn hemm tgħallimt li l-affarijiet iż-
żgħar li aħna nagħmlu jistgħu jħallu effett kbir. l-aktar 
importanti, tgħallimt li l-ħidma missjunarja tibda minni.

Tfal
l-Evanġelju—Rigal li Għandna 
naqsmuh ma’ ħaddieħor

il-kelma evanġelju tfisser it-tagħlim kollu u l-ordinanzi 
kollha mogħtija lilna minn ġesù Kristu u l-profeti  
tiegħu. l-evanġelju huwa bħal qoffa mimlija rigali  
mingħand Missierna tas-smewwiet. inti tista’ tgħin  
tqassam dawn ir-rigali lil ħaddieħor. Ma’ min tista’  
taqsam ir-rigal tal-evanġelju?

aqra kull wieħed minn dawn il-versi mill-iskrittura u 
għamel lista jew tpinġijiet tar-rigali li nsibu fl-evanġelju.

1. ġakbu 5:14–15
2. Mosiah 16:6–7
3. 3 nephi 18:1–10
4. d&C 20:72–73
5. d&C 33:16
6. d&C 89:4, 18–21
7. d&C 132:46
8. d&C 137:10
9. d&C 138:32–34
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il-Profeta Joseph Smith organizza 
s-Soċjetà tal-Għajnuna bħala parti 

essenzjali mill-Knisja. Bħala presi-
denza, nittamaw li nistgħu ngħinuk  
tifhem għaliex is-Soċjetà tal-Għajnuna 
hija essenzjali għal ħajtek.

Nafu li n-nisa tat-Testment il-Ġdid 
urew fidi f’ Ġesù Kristu u pparteċi-
paw fil-ħidma Tiegħu. Luqa 10:39 
jitkellem dwar Marija, li “niżlet bil-
qiegħda f’ riġlejn il-Mulej tisimgħu 
x’ kien qiegħed jgħid.” F’ Ġwanni 
11:27 Marta tat xhieda ta’ Kristu: 
“Weġbitu, Iva, Mulej: Jiena nemmen 
li inti l-Messija, l-Iben ta’ Alla, dak li 
ġie fid-dinja.” L-Atti 9:36, 39 jitkellem 
dwar “waħda mid-dixxipli jisimha 
Tabita, . . . mara tagħmel ħafna 
għemejjel tajba. . . . U r-romol kollha 
daru miegħu . . . juruh l-ilbiesi u 
l-imnatar li kienet għamlitilhom.” 
Febi, f’ Rumani 16:1–2, kienet “sservi 
lill-knisja” u “għajnuna għal ħafna.”

Dawn il-mudelli ta’ fidi, testimon-
janzi u servizz komplew fil-Knisja 
f’ dawn l-aħħar jiem u ġew forma-
lizzati permezz tal-organizzazzjoni 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna. Julie B. 
Beck, president ġenerali tas-Soċjetà 
tal-Għajnuna, għallmet: “Hekk kif is-
Salvatur stieden lil Marija u lil Marta 
fi żmien it-Testment il-Ġdid sabiex 

restawrazzjoni ta’ Kollox
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.
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jipparteċipaw fil-ħidma Tiegħu,  
l-istess in-nisa ta’ din id-dispensaz-
zjoni ġew uffiċjalment ikkummissjo-
nati sabiex jipparteċipaw fil-ħidma 
tal-Mulej. . . . L-organizzazzjoni tas-
Soċjetà tal-Għajnuna fl-1842 orga-
nizzat fl-imkien il-qawwa kollettiva 
tan-nisa u l-ħidma speċifika tagħ-
hom biex jibnu s-saltna tal-Mulej.” 1

Inwettqu l-ħidma tagħna hekk 
kif niffokaw fuq l-għanijiet tas- 
Soċjetà tal-għajnuna: li nkabbru 
l-fidi u ntejbu lilna nfusna, insaħħu 
lill-familji tagħna u lil djarna, u nfit-
txu u ngħinu lil dawk fi bżonn. 

Nixhed li s-Soċjetà tal-Għajnuna 
ġiet organizzata b’ mod divin biex 
tassisti fil-ħidma tas-salvazzjoni. 
Kull oħt tas-Soċjetà tal-Għajnuna 
għandna f’ idejha rwol essenzjali 
biex titwettaq din il-ħidma sagra.
Silvia H. Allred, l-ewwel kunsillier 
fil-presidenza ġenerali tas-Soċjetà 
tal-Għajnuna. 

Mill-Iskrittura
Ġoel 2:28–29; Luqa 10:38–42; 

Efesin 1:10

Mill-Istorja Tagħna
Sister Julie B. Beck għallmet li 

“aħna nafu permezz tal-Profeta 

Joseph Smith li s-Soċjetà tal-
Għajnuna kienet parti formali 
mir-Restawrazzjoni.” 2 Il-proċess 
tar-restawrazzjoni beda bl-Ewwel 
Dehra fl-1820 u kompla “linja wara 
linja, preċett wara preċett” (D&C 
98:12). Meta s-Soċjetà tal-Għajnuna 
ġiet organizzata formalment fis-17 
ta’ Marzu, 1842, il-Profeta għallem 
lin-nisa dwar il-post essenzjali tagħ-
hom fil-Knisja rrestawrata. Huwa 
qal, “Il-Knisja ma kenitx għadha ġiet 
organizzata b’ mod perfett qabel ma 
ġew organizzati n-nisa.” 3

Noti
1. Julie B. Beck, “Fulfilling the Purpose of  

Relief Society,”  Liahona, Nov. 2008, 108.
2. Julie B. Beck, “Fulfilling the Purpose of  

Relief Society,” 108.
3. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), 451.
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Fidi • Familja • Għajnuna

X’ Nista’ Nagħmel?
1. dan ix-xahar x’ għajnuna nista’ 
nagħti lil ħuti nisa biex bl-eżem-
pju tiegħi nuri kif tkun il-fidi ta’ 
dixxiplu mara ta’ ġesù Kristu?  

2. liema tagħlim mill-evanġelju 
rrestawrat għandi nistudja  
biex dan ix-xahar insaħħaħ it-
testimonjanza tiegħi?

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


