
1

“Huwa Qam”
TESTIMONJANZA TA’ PROFETA

 “Is-sejħa urġenti tal-Kristjanità,” iddikjara l-Presi-
dent Thomas S. Monson hi li Ġesù ta’ Nazaret 
qam mill-imwiet. “Ir-realtà tar-Reżurrezzjoni  

tipprovdilna lkoll dik il-paċi li tiżboq kull għarfien” 
(ara Filippin 4:7). 1

Fis-siltiet li ġejjin, il-President Monson jaqsam it-
testimonjanza u l-gratitudni tiegħu għar-Reżurrezzjoni 
tas-Salvatur u jiddikjara li minħabba li l-Iben għeleb  
il-mewt, l-ulied kollha tal-Missier li jiġu fid-dinja jerġ-
għu jgħixu mill-ġdid.

Il-Ħajja lil hinn mill-Mortalità
“Jiena nemmen li ħadd minna ma jista’ jifhem għal 

kollox dak li għamel Kristu għalina fil-Ġetsemani, iżda 
jiena ninsab grat kull jum ta’ ħajti għas-sagrifiċċju Tie-
għu tal-Att tal-Fidwa f’isimna lkoll. 

“F’ dak l-aħħar mument, Huwa seta’ reġa’ bdielu. Iżda 
mhux hekk għamel. Huwa għadda minn kollox sabiex 
ikun jista’ jsalva kollox. Għax għamel dan, Huwa tana l-
ħajja lil hinn minn din l-eżistenza mortali. Huwa ħelisna 
mill-Waqgħa ta’ Adam.

“Mill-fond ta’ ruħi, jiena grat għalih. Huwa għallimna 
kif ngħixu. Huwa għallimna kif immutu. Huwa assigura 
s-salvazzjoni tagħna.” 2

Neħilsu mid-Dalma tal-Mewt
“F’ ċerti sitwazzjonijiet, bħal meta xi ħadd ikun qed 

isofri jew ikun marid, il-mewt tiġi bħall-anġlu tal-
ħniena. Iżda fil-biċċa l-kbira, aħna nħarsu lejha bħala 
l-għadu tal-ferħ uman.

“Nistgħu neħilsu mid-dalma tal-mewt permezz tad-
dawl tal-verità żvelata lilna. ‘Jien hu l-qawmien u l-ħajja,’ 
qal l-Imgħallem. ‘Kull min jemmen fija, ukoll jekk imut, 
jgħix: U kull min jgħix u jemmen fija, dan ma jmut qatt.’

“Din l-assigurazzjoni—iva, saħansitra l-konferma 
mqaddsa—ta’ ħajja lil hinn mill-qabar tista’ tipprovdilna 
l-paċi mwiegħda mis-Salvatur meta huwa assigura lid-
dixxipli Tiegħu: ‘Jiena nħallilkom is-sliem, nagħtikom 
is-sliem tiegħi: ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. 
Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbażża’.’” 3

M’Huwiex Hawn
“Is-Salvatur tagħna reġa’ beda jgħix. Kienet seħħet 

l-aktar ġrajja glorjuża, ta’ faraġ, u li tneħħi kull du-
bju fl-istorja umana—ir-rebħa fuq il-mewt. L-uġigħ u 
l-agunija tal-Ġetsemani u l-Kalvarju ġew megħluba. Is-
salvazzjoni tal-umanità ġiet assigurata. Ġejna meħlusin 
mill-Waqgħa ta’ Adam.

“Il-qabar vojt f’ dik l-għodwa tal-Ewwel Għid kienet 
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it-tweġiba għall-mistoqsija ta’ Ġob, ‘Jekk bniedem 
imut, jista’ jerġa’ jgħix?’ Lilkom kollha li qed tisimgħuni, 
jiena niddikjara, Iva, jekk bniedem imut, huwa jerġa’ 
jgħix. Aħna nafu dan, għaliex għandna d-dawl  
tal-verità żvelata. . . .

“Għeżież ħuti, fis-siegħa tan-niket tagħna, nistgħu 
niksbu paċi profonda permezz ta’ kliem l-anġlu f’ dik  
l-għodwa tal-ewwel Għid: ‘M‘huwiex hawn: huwa qam.’” 4

Lkoll Nerġgħu Ngħixu mill-Ġdid
“Nidħku, nibku, naħdmu, niddevertu, inħobbu, 

ngħixu. U mbagħad immutu. . . .
“U mejtin konna nibqgħu kieku ma kienx għal Bnie-

dem wieħed u l-missjoni Tiegħu, sewwasew Ġesù ta’ 
Nazaret. . . .

“B’ qalbi kollha u b’ħerqa kbira f’ ruħi, jiena ngħolli 
leħni f’ testimonjanza bħala xhud speċjali u niddikjara 
li Alla verament jgħix. Ġesù hu Ibnu, l-Uniku Iben Im-
nissel mill-Missier fid-demm u l-laħam. Huwa l-Feddej 
tagħna, Huwa l-Medjatur tagħna mal-Missier. Kien Hu li 
miet fuq is-salib biex ipatti għal dnubietna. Huwa sar  
l-ewwel frott tar-Reżurrezzjoni. Għaliex Huwa miet, 
ilkoll sa nerġgħu ngħixu mill-ġdid.” 5

Xhud Personali
“Niddikjara x-xhieda personali tiegħi li l-mewt ġiet 

megħluba, il-vittorja fuq il-qabar intrebħet. J’ Alla l-kliem 
magħmul sagru minnu stess li ġabu fis-seħħ isir għar-
fien veru għal kulħadd. Ftakruh dan il-kliem. Għożżuh. 
Onorawh. Huwa Qam mill-mewt.” 6

NOTI
1. “Huwa Qam,” Liahona, Apr. 2003, 7.
2. “At Parting,” Liahona, May 2011, 114.
3. “Now Is the Time,” Liahona, Jan. 2002, 68; ara wkoll Ġwanni  

11:25–26; 14:27.
4. “Huwa Qam,” Liahona, Mejju 2010, 89, 90; ara wkoll Ġob 14:14;  

Mattew 28:6.
5. ”Jiena naf li l-Feddej tiegħi jgħix!” Liahona, Mejju 2007, 24, 25.
6. Liahona, Apr. 2003, 7.

GĦALLEM MINN DAN IL-MESSAĠĠ

Wara li taqsam xi kwotazzjonijiet mill-messaġġ tal-
President Monson, għamel enfażi fuq it-testimonjanza 

tiegħu dwar it-tifsira vera tal-Għid. Lill-membri tal- 
familja tista’ ssaqsihom il-mistoqsijiet li ġejjin: “Xi jfisser 
għalik li illum profeta ħaj ta xhieda ta’ dawn il-veri-
tajiet? Kif tista’ tapplikahom f’ ħajtek?” Ikkunsidra li 
tkompli billi taqsam it-testimonjanza tiegħek.

IŻ-ŻGĦAŻAGĦ
Jiena Għad Nerġa’ Narah
Minn Morgan Webecke

Missierna kien jagħmel lilna t-tfal inħossuna lkoll 
speċjali. Huwa kien iħobbna u kien malajr jaħ-

frilna. Huwa għamel dak kollu li seta’ biex jiżgura li 
lkoll kemm aħna nkunu kuntenti, u kien jagħmilha ċara 
li ried l-aħjar għalina. Jiena verament kont inħobbu.

Meta kont fis-sitt sena, missieri miet f’ inċident tat-
traffiku. Għalija u għall-familja tiegħi kien xokk enormi.  
Ħalla vojt kbir fil-familja tagħna. Missieri kien dak li 
l-aktar kont naqbel miegħu, dak li għandu kont immur 
jekk kien ikolli xi problema. Minflok ma fittixt l-għaj-
nuna, ħallejt lili nnifsi ninħakem mir-rabja u l-uġigħ il-
qalb. Finalment iddeċidejt li kien kollu tort ta’ Alla. Ma 
bqajtx naqra l-iskrittura u nitlob. Kont immur il-Knisja 
biss għaliex hekk riedet ommi. Ippruvajt nitbiegħed 
kemm nista’ minn Missieri tas-Smewwiet.

Imbagħad mort fil-kamp tat-Tfajliet għall-ewwel 
darba. Ħadt gost niltaqa’ ma’ ħbieb ġodda, iżda xorta 
ma kontx naqra l-iskrittura. Fl-aħħar lejl tagħna, kellna 
laqgħa testimonjali. Ħassejt xi ħaġa li kont ili żmien ma 
nħossha: l-Ispirtu. Ammirajt lit-tfajliet li bdew iqumu 
u jaqsmu t-testimonjanza tagħhom, iżda jiena bqajt 
bilqiegħda għaliex ħsibt li jiena ma kelli l-ebda testi-
monjanza. F’ daqqa waħda ħassejt li kelli nqum. Ftaħt 
ħalqi, mingħajr ma naf x’ se ngħid. Għalhekk għidt li 
kont kuntenta bil-kamp tat-Tfajliet. Mbagħad spiċċajt 
ngħid li kont naf li Ġesù Kristu miet għalija u li Missieri 
tas-Smewwiet kien iħobbni u li l-Knisja kienet vera. 

Imtlejt verament bil-paċi. Grazzi għal din l-esper-
jenza nista’ ngħid li jiena naf li sa nerġa’ nara lil missieri 
minħabba l-Att tal-Fidwa u l-Qawmien mill-Imwiet 
tas-Salvatur.
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Bħas-Salvatur, l-għalliema taż-
żjajjar jamministraw waħda, 

waħda (ara 3 Nephi 11:15). Aħna 
nkunu nafu li l-ministeru tagħna 
bħala għalliema taż-żjajjar huwa 
wieħed ta’ suċċess meta ħutna 
n-nisa jkunu jistgħu jgħidu: (1) l-
għalliema taż-żjajjar tiegħi tgħinni 
nikber spiritwalment; (2) naf li 
l-għalliema taż-żjajjar tiegħi vera-
ment jimpurtaha minni u mill-
familja tiegħi; u (3) jekk ikolli xi 
problema, naf li l-għalliema taż-
żjajjar tiegħi tieħu azzjoni min-
għajr il-bżonn li xi ħadd jgħidilha 
tagħmel dan.1

Bħala għalliema taż-żjajjar,  
kif nistgħu aħna nħobbu,  
inħarsu u nsaħħu lil ħutna n- 
nisa? Dawn li ġejjin huwa disa’ 
suġġerimenti li nsibu f’ kapitlu 7  
ta’ Daughters in My Kingdom:  
The History and Work of Relief 
Society biex jgħinu lill-għalliema 
taż-żjajjar jamministraw lil ħut-
hom in-nisa:

•  Itlob kuljum għaliha u  
għall-familja tagħha.

•  Fittex l-ispirazzjoni sabiex issir 
taf kemm lilha kif ukoll  
lill-familja tagħha.

•  Żurha regolarment biex issir taf 
kif inhi sejra u biex tfarraġha u 
ssaħħaħha.

•  Ibqa’ f’ kuntatt kontinwu per-
mezz ta’ żjarat, telefonati, ittri, 
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Ħobb, Ħares u Saħħaħ
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.

e-mails, sms u atti sempliċi ta’ 
tjubija.

•  Ilqagħha fil-laqgħat tal-Knisja.
•  Għinha meta jinqalgħalha xi 

emerġenza, mard jew xi bżonn 
urġenti ieħor.

•  Għallimha l-evanġelju  
mill-iskrittura u mill-Messaġġi 
tal-Għalliema taż-Żjajjar.

•  Ispiraha billi tkun ta’ eżempju 
għaliha.

•  Irrapporta lil waħda mill-mex-
xejja tas-Soċjetà tal-Għajnuna 
dwar is-servizz tagħhom u l-
kundizzjoni spiritwali u tempo-
rali ta’ dik l-oħt partikolari.

Mill-Istorja Tagħna
“It-tagħlim taż-żjajjar sar mod kif 

bih nisa madwar id-dinja li huma 
Qaddisin tal-Aħħar Jiem iħobbu, 
irawwmu u jaqdu—sabiex ‘jaġixxu 
skont kif imexxihom id-dawl li 
Alla żera’ ġewwa fihom,’ kif għal-
lem Joseph Smith.” 2

Waħda mara li kienet għadha 
kif romlot qalet dan dwar  
l-għalliema taż-żjajjar: “Huma 
kienu jisimgħuni. Huma farrġuni. 
Huma bkew miegħi. U huma 
għannquni magħhom. . . . Huma 
għenuni noħroġ mid-disprament 
u d-dipressjoni li kienu ħakmuni 
f’ dawk l-ewwel ftit xhur ta’ 
solitudni.”3

Li ngħinu fi ħwejjeġ temporali 
huwa wkoll forma ta’ kif nistgħu 

namministraw lil ħutna. Fil-
konferenza ġenerali ta’ Ottu-
bru, 1856, il-President Brigham 
Young ħabbar li l-pijunieri tal-
karrettun tal-idejn kienu jinsabu 
maqbudin ġo silġ mill-aktar 
fond bejn 270–370 mil (435–595 
km) ’il bogħod. Huwa talab lill-
Qaddisin tal-Aħħar Jiem f’ Salt 
Lake City sabiex imorru jsalvaw-
hom u qalilhom “ħudu ħsieb 
dawk il-ħwejjeġ li aħna nsejħul-
hom temporali.”4

Lucy Meserve Smith kitbet li, 
sewwasew dak il-ħin stess fit-ta-
bernaklu, in-nisa qabdu jinżgħu 
d-dbielet ta’ taħt u l-kalzetti li 
kienu qed iżommuhom sħan, 
u poġġewhom fuq il-karret-
tuni ħalli jibagħtuhom lil dawk 
il-pijunieri li kienu qed jiffri-
żaw.  Imbagħad ġabru numru 
ta’ kutri u lbies ieħor għal dawk 
li kellhom eventwalment jaslu 
fosthom ta’ fuqhom senduq-
hom. Meta waslu l-kumpaniji 
tal-karrettuni tal-idejn, wieħed 
mill-bini li kien hemm fil-belt 
kien “mimli bi provista lesta 
għalihom.” 5

NOTI
1. Ara Julie B. Beck, “What I Hope My Grand-

daughters (and Grandsons) Will Understand 
about Relief Society,” Liahona, Nov. 2011, 113.

2. Daughters in My Kingdom: The History and 
Work of Relief Society (2011), 112.

3. Daughters in My Kingdom, 119–20.
4. Brigham Young, “Remarks,” Deseret News, Ott. 

15, 1856, 252.
5. Ara Daughters in My Kingdom, 36–37.

Fidi, Familja, Għajnuna
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X’ Nista’ Nagħmel?
1. Kif nista’ nkun naf x’inhuma 
l-bżonnijiet ta’ ħuti?

2. Kif jistgħu jkunu jafu ħuti 
li jiena verament jimpurtani 
minnhom?

Għal aktar informazzjoni, żur is-sit 
reliefsociety .lds .org.

Mill-Iskrittura
Luqa 10:38–39; 
3 Nephi 11:23–26; 27:21


