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M’Huwiex Hawn, 
Imma Qam

Fdalijiet biss baqa’ llum minn Kafarnahum,  
dik il-belt qrib il-baħar li kienet fil-qalba tal-
ministeru tas-Salvatur fil-Galilija. Hawnhekk 

Huwa ppriedka fis-sinagoga, għallem ħdejn ix-xtajta, 
u fejjaq fid-djar.

Fil-bidu tal-ministeru Tiegħu, Ġesù dar lejn pas-
saġġ minn Isaija: “L-Ispirtu ta’ Sidi l-Mulej fuqi, għax 
il-Mulej ikkonsagrani, biex inwassal il-bxara t-tajba 
lill-fqajrin, bagħatni ndewwi l-qalb miksura; biex in-
ħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, u lill-ħabsin il-ftuħ tal-
ħabs” (Isaija 61:1; ara wkoll Luqa 4:18)—dikjarazzjoni 
ċara ta’ pjan divin biex isalva l-ulied Alla.

Iżda t-tagħlim li Ġesù għallem fil-Galilija kien biss il-pre-
ludju. Bin il-Bniedem minn dejjem kellu jistennih appunta-
ment mill-aktar tal-biża’ fuq għolja li tissejjaħ Golgota. 

Arrestat fil-Ġnien tal-Ġetsemani wara l-Aħħar 
Ikla, imwarrab mid-dixxipli Tiegħu, mira tal-bżieq, 
mgħoddi ġuri u umiljat, Ġesù ġarr il-piż tas-salib  
kbir lejn il-Kalvarju. Huwa għadda mit-trijonf għat- 
tradiment, għat-tortura u l-mewt fuq is-salib.

Bħall-kliem tal-kanzunetta “Il-Belt Imqaddsa”:

Ix-xena nbidlet. . . .
L-għodwa kienet mill-aktar kiesħa,
Hekk kif feġġ id-dell tas-salib
Fuq għolja mwarrba.1

Missierna tas-Smewwiet offra lil Ibnu għalina.  
Għalina ta ħajtu ħuna l-Kbir.

Fl-aħħar mument, l-Imgħallem seta’ raġa’ bdielu. Iżda 
mhux hekk għamel. Huwa għadda minn kollox sabiex 
ikun jista’ jsalva kollox: ir-razza umana, id-dinja u l-ħajja 
kollha li qatt għexet fiha.

L-ebda kliem fil-lingwaġġ Kristjan ma jfisser  
aktar għalija mill-kliem li tenna l-anġlu lill-imbikkma 
Marija Madalena u lil Marija l-oħra hekk kif kienu 
resqin lejn il-qabar biex jieħdu ħsieb il-ġisem tal-
Mulej tagħhom: “L-għala qegħdin tfittxuh qalb  
il-mejtin lil min hu ħaj? Huwa mhux hawn, iżda 
qam” (Luqa 24:5–6).

B’ din id-dikjarazzjoni, dawk kollha li għexu u mietu, 
dawk li qed jgħixu bħalissa u xi darba għad imutu u 
dawk li għad iridu jitwieldu u finalment imutu ġew 
kollha salvati.

B’ riżultat tar-rebħa ta’ Kristu fuq il-qabar, aħna lkoll 
għad inqumu mill-imwiet. Din hija l-fidwa tar-ruħ. 
Pawlu kiteb:

“Hemm iġsma tas-sema u hemm iġsma tal-art: iżda 
d-dija tal-iġsma tas-sema hi ħaġa, u dik tal-iġsma tal-art 
hi oħra.

“Hemm id-dija tax-xemx, u hemm id-dija tal-qamar, 
u hemm ukoll id-dija tal-kwiekeb: u kewkba tiddi aktar 
minn kewkba oħra.

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 P r i l  2 0 1 1

Mill-President  
Thomas S. Monson



2

“Hekk ukoll hu l-qawmien mill-imwiet” (1 Korintin 
15:40–42).

Aħna għandna nfittxu li nilħqu l-glorja tas-sema. Ix-
xewqa tagħna għandna tkun li ngħammru fil-preżenza 
ta’ Alla. Irridu li s-sħubija tagħna tkun ġo familja għal 
dejjem.

Dwar Dak li ħeles lil kull wieħed u waħda minna 
minn mewt bla tmiem, jiena nixhed li Huwa għalliem 
tal-verità—iżda Huwa aktar minn għalliem. Huwa 
x-xempju ta’ ħajja perfetta—iżda Huwa aktar minn 
xempju. Huwa t-tabib il-kbir—iżda Huwa aktar minn 
tabib. Huwa letteralment is-Salvatur tad-dinja, Bin Alla, 
il-Prinċep tal-Paċi, il-Qaddis ta’ Israel, saħansitra il-Mulej 
mqajjem mill-imwiet, li ddikjara, “Jiena l-alfa u l-omega; 
jiena dak li ngħix, jiena dak li ġie maqtul; jiena l-avukat 
tagħkom mal-Missier” (ara D&C 110:4).

“O, x’ ferħ tagħtini din is-sentenza: ‘Jiena naf li  
l-Feddej tiegħi jgħix!’” 2

Ta’ dan jiena nagħti xhieda.

Noti
1. Frederick E. Weatherly, “The Holy City” (1892).
2.  “I Know That My Redeemer Lives,” Hymns, no. 36.

GħalleM Minn Dan il-MeSSaġġ

Għalliema tajbin jinkoraġġixxu l-għaqda fost dawk 
li huma jgħallmu. Hekk kif in-nies jaqsmu bejniethom 
ħsibijiethom u jisimgħu lil xulxin b’ ċertu rispett, huma 
mhux biss igawdu minn atmosfera pożittiva li fiha 
jkunu jistgħu jitgħallmu iżda jsiru wkoll aktar magħqu-
din (ara Teaching, No Greater Call [1999], 63). Hekk kif 
intom taqsmu flimkien b’ ċerta qima t-testimonjanza 
tal-att tal-Fidwa ta’ ġesù Kristu u l-Qawmien mill-
imwiet tiegħu tiżviluppa fostkom ċerta għaqda. din 

l-għaqda tista’ tgħin lill-familji sabiex huma jimxu wara 
l-kunsill tal-President Monson biex huma jsiru “familja 
għal dejjem”.

iż-żGħażaGħ
Huwa Wriena t-Triq Kif nerġgħu  
lura d-Dar
“is-salvatur ġie fid-dinja sabiex jurina kif ngħixu  

l-pjan li tfassal fis-smewwiet—pjan li, jekk ngħixuh, 
jagħmilna ferħanin. l-eżempju tiegħu wriena t-triq kif 
nerġgħu lura d-dar għand Missierna tas-smewwiet.  
l-ebda bniedem ieħor li qatt għex ma kien daqshekk 
‘fidil u sod sal-aħħar’ (ara Mosiah 5:15). Huwa qatt ma 
ħalla xejn itellfu. il-ħsieb tiegħu kien biss kif sa jġib  
fis-seħħ ir-rieda tal-Missier, u Huwa baqa’ leali lejn  
il-missjoni divina tiegħu. . . .

“intom parti minn dak il-pjan meraviljuż li kien ġie 
ppreżentat fid-dinja primortali. il-miġja tagħkom f’ din 
id-dinja ilha antiċipata minn meta ġie aċċettat il-pjan. 
Mhux b’ xi kumbinazzjoni li intom ġejtu fid-dinja f’ 
dawn iż-żminijiet.  ‘il-fidi kbira u l-għemejjel tajba’ 
tagħkom’ (ara alma 13:3) fil-ħajja primortali kienu  
l-pedament għal dak li intom għad tistgħu twettqu  
f’ din il-ħajja jekk tibqgħu fidili u obbidjenti. . . .  
Għandkom ħidma importanti xi twettqu. sabiex twet-
tqu il-missjoni divina tagħkom u tgħixu l-pjan tal-ferħ, 
intom ukoll tridu tkunu fidili u sodi sal-aħħar.”
elaine S. Dalton, president ġenerali tat-Tfajliet, “at all Times,  
in all Things, and in all Places,”  Liahona, Mejju 2008, 116.
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Hekk kif aħna ġejna msejħin 
bħala presidenza, ingħatajna 

xi riżorsi dwar l-istorja tas-Soċjetà 
tal-Għajnuna. Bl-għajnuna tat-talb 
aħna studjajniehom, għax ridna 
nkunu nafu l-għan tas-Soċjetà 
tal-Għajnuna u xi jridna nagħmlu 
l-Mulej. Tgħallimna li l-għan tas-
Soċjetà tal-Għajnuna kif imwaq-
qfa mill-Mulej hu li norganizzaw, 
ngħallmu u nispiraw lil uliedu  
nisa biex inħejjuhom għall-barkiet 
tal-ħajja eterna.

Biex jiġi fis-seħħ dan il-għan 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna, il-Mu-
lej ikkummissjona lil kull oħt u 
lill-organizzazzjoni bħala grupp 
sabiex:

1. Tikber fil-fidi u fit-tjubija 
personali.

2. Issaħħaħ lill-familji u d-djar 
tagħhom. 

3. Tipprovdi l-għajnuna billi taqdi 
lill-Mulej u lil uliedu.

Aħna nistgħu nwettqu biss din 
il-ħidma kif iridna l-Mulej meta 
aħna nfittxu, nirċievu u naġixxu 
skont ir-rivelazzjoni personali. 
Mingħajr rivelazzjoni personali, 
ma jirnexxilniex żgur. Jekk nimxu 
skont ir-rivelazzjoni personali, ma 
nfallux żgur. Il-profeta Nefi għal-
limna li l-Ispirtu s-Santu jurina 

l-Għan tas-soċjetà tal-Għajnuna
Permezz tat-talb 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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“dak kollu li għandna nagħmlu” 
(ara 2 Nephi 32:5). Irridu nagħtu 
ċans lilna nfusna li nieqfu għal 
mument u nkunu siekta biżżej-
jed li nistgħu nisimgħu l-vuċi 
tal-Ispirtu. 

Ħuti, aħna għandna rwol  
mill-aktar importanti xi nwettqu 
biex ngħinu nibnu s-saltna ta’  
Alla u nħejju għall-miġja tal- 
Mulej. Fil-fatt, il-ħidma tal-Mulej  
ma tistax titwettaq mingħajr l-
għajnuna ta’ wliedu n-nisa.  
Minħabba f’ hekk, il-Mulej jis-
tenna li aħna nikkontribwixxu 
aktar. Jistenna li aħna nwettqu 
l-għan tas-Soċjetà tal-Għajnuna 
aktar minn qatt qabel. 
Julie B. Beck, president ġenerali 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna.

Mill-Iskrittura
Dewteronomju 6:5–7;  

Luqa 10:30–37; Ġakbu 1:27;  
2 Nephi 25:26; Mosiah 3:12–13

Mill-Istorja Taghna
F’ laqgħa tas-Soċjetà tal- 

Għajnuna li saret fid-9 ta’ Ġunju, 
1842, il-Profeta Joseph Smith 
għallem lill-aħwa li s-soċjetà  
tagħhom ma kenitx “biss biex 
ngħinu l-foqra, iżda wkoll biex 
jiġu salvati l-erwieħ.” 1 Din id- 

dikjarazzjoni ta’ għan spiritwali 
kif ukoll temporali kkaratteriz-
zat lis-Soċjetà tal-Għajnuna tul 
l-istorja sħiħa tagħha. Fl-1906, 
il-President Joseph F. Smith 
(1838–1918) għallem: “[Il-membri 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna] mhux 
biss għandhom jaraw x’ inhuma 
l-bżonnijiet tal-foqra, tal-morda  
u ta’ dawk li huma fil-bżonn,  
iżda parti mid-dover tagħhom— 
u l-aktar parti importanti fil-ħidma 
kollha tagħhom—hi li jieħdu 
ħsieb il-bżonnijiet spiritwali u  
s-salvazzjoni tal-ommijiet u l-ulied 
nisa ta’ Sijon; li jaraw li ħadd ma 
jiġi mwarrab, iżda li huma kol-
lha jkunu issalvagwardati kontra 
l-isfortuna, id-disgrazzji, il-qaw-
wiet tad-dlamijiet u l-ħażen li 
jheddidhom fid-dinja.” 2 Fl-2001 
Il-Presbiteru M. Russell Ballard 
tal-Kworum tat-Tnax-il Appostlu 
saħaq li, “Kull oħt f’ din il-Knisja li 
għamlet patti mal-Mulej għandha 
mandat divin li tgħin sabiex is-
salva l-erwieħ, li tmexxi lin-nisa 
tad-dinja, li ssaħħaħ id-djar ta’ 
Sijon u li tibni s-saltna ta’ Alla.” 3

Noti
1. Joseph Smith, History of the Church, 5:25.
2. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph F. Smith (1998), 185.
3. M. Russell Ballard, “Women of Righteous-

ness,”  Liahona, Diċ. 2002, 39.
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X’ Nista’ Naghmel?
1. jiena x’ ispirazzjoni rċevejt 
ħalli ngħin lil ħuti jikbru fil-fidi  
u t-tjubija personali u biex insaħ-
ħaħ il-familji u d-djar tagħhom? 
X’ għajnuna nista’ nipprovdi?

2. Kif nista’ nuża dan il-messaġġ 
sabiex insaħħaħ il-fidi tiegħi u 
nkabbar l-impenn tiegħi għat-
tjubija personali? 

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


