
1

Imsejħa minn Alla u 
Sostnuti mill-Poplu

Bħala membri tal-Knisja, aħna spiss nintalbu 
sabiex insostnu lil oħrajn fis-sejħa tagħhom. Xi 
snin ilu wieħed student ta’ 18-il sena wrieni xi 

tfisser li ssostni lill-qaddejja tal-Mulej. Għadni nħossni 
mbierek s’issa minn din l-esperjenza mill-aktar umli.

Kien għadu kif beda l-ewwel sena tiegħu fil-kulleġġ. 
Kien tgħammed ftit anqas minn sena qabel ħalla daru 
biex jibda l-istudji tiegħu f’ università kbira. Hemm jiena 
kont qed inservi bħala l-isqof tiegħu.

Malli bdiet is-sena skolastika, morna fl-uffiċċju 
veskovali u għamiltlu daqsxejn ta’ intervista qasira. Ftit 
niftakar x’ kien intqal f’ dik l-ewwel konverżazzjoni ħlief 
li huwa kien tkellem dwar l-isfidi li seta’ jiffaċċja f’ post 
ġdid; iżda qatt ma nista’ ninsa t-tieni konverżazzjoni 
tagħna.

Huwa talab sabiex ikun jista’ jiġi jarani fl-uffiċċju tie-
għi. Bqajt sorpriż meta qalli, “Nistgħu nitolbu flimkien,  
u noffri t-talba jiena?” Fil-fatt kont se ngħidlu li jiena 
kont diġà għidt it-talba tiegħi u li kont issoponejt li hu 
kien għamel l-istess. Minflok qbilt.

Huwa beda t-talba tiegħu b’ testimonjanza li kien  
jaf li l-isqof kien imsejjaħ minn Alla. Huwa talab lil Alla 
sabiex jgħidli x’ għandu jagħmel hu b’ mod mill-aktar 
spiritwali. Iż-żagħżugħ qal lil Alla li huwa kien jinsab 
ċert li l-isqof diġà kien jaf x’ kienu l-bżonnijiet tiegħu  

u li huwa kien sa jingħata l-kunsill li kellu bżonn jisma’.
Hekk kif beda jitkellem, ġew quddiem għajnejja ċerta 

perikli speċifiċi li kien sa jħabbat wiċċu magħhom. 
Il-kunsill kien wieħed sempliċi iżda mogħti b’ ċarezza 
kbira: itlob dejjem, obdi l-kmandamenti, u la tibżax.

Dak iż-żagħżugħ, li kien ilu sena biss membru fil-
Knisja, għallimni bl-eżempju tiegħu x’ jista’ jagħmel Alla 
permezz ta’ mexxej li huwa sostnut permezz tal-fidi u 
t-talb minn dawk li huwa ġie msejjaħ biex imexxi. Dak 
iż-żagħżugħ urieni bil-provi l-qawwa tal-liġi tal-kunsens 
komuni fil-Knisja (ara D&C 26:2). Avolja l-Mulej isejjaħ 
lill-qaddejja Tiegħu permezz tar-rivelazzjoni, din is-sejħa 
tista’ tiffunzjona biss wara li tiġi sostnuta minn dawk li 
ġew imsejħa sabiex iservu.

Permezz tal-vot tas-sosteniment tagħna, aħna 
nagħmlu ċerti wegħdiet solenni. Inwiegħdu li nitolbu 
għall-qaddejja tal-Mulej u li Huwa jmexxihom u jqawwi-
hom (ara D&C 93:51). Aħna nwiegħdu li nfittxu u nis-
tennew li nħossu l-ispirazzjoni mingħand Alla fil-kunsill 
li huma jagħtuna u kull meta huma jaġixxu fis-sejħa 
tagħhom (ara D&C 1:38).

Dik il-wegħda trid tiġġedded kontinwament f’ qalbna. 
L-għalliem tiegħek tal-Iskola tal-Ħadd jipprova jgħallem 
permezz tal-Ispirtu, iżda l-istess bħalek, huwa jaf jiżbalja 
quddiem il-klassi. Inti, madankollu, tista’ tiddeċiedi x’ 
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tisma’ u x’ tara b’ mod partikolari f’ dawk il-mumenti 
meta tħoss l-ispirazzjoni ġejja. Biż-żmien inti tibda 
tinnota anqas żbalji u ferm aktar evidenza li Alla qed 
isostni lil dak l-għalliem. 

Hekk kif aħna ngħollu jdejna sabiex insostnu xi per-
suna, aħna nikkommettu ruħna li naħdmu biex inwettqu 
kull għan li l-Mulej irid li jitwettaq permezz ta’ dik il- 
persuna li Huwa sejjaħ. Meta t-tfal tagħna kienu għad-
hom ċkejknin, il-mara tiegħi ġiet imsejħa sabiex tgħallem 
lit-tfal iż-żgħar fil-qasam tagħna. Jiena mhux biss għollejt 
idejja sabiex insostniha, iżda tlabt ukoll magħha u staq-
sejtha jekk nistax ngħinha. Il-lezzjonijiet li jiena rċevejt 
dwar l-apprezzament għal dak li jistgħu jagħmlu n-nisa 
u dwar l-imħabba tal-Mulej lejn it-tfal għadha tbierek sal-
lum kemm lill-familja tiegħi kif ukoll lill-istess ħajti.

M’ilux tkellimt ma’ dak l-istess żagħżugħ li snin ilu 
kien sostna lill-isqof tiegħu. Sirt naf li l-Mulej u n-nies 
tiegħu issa kienu sostnew lilu fis-sejħa tiegħu bħala mis-
sjunarju, bħala president tal-wited u wkoll bħala missier. 
Kif temmejna l-konverżazzjoni tagħna, huwa qalli, “Jiena 
għadni nitlob għalik kuljum.”

Aħna nistgħu niddeċiedu li nitolbu kuljum għal xi 
ħadd imsejjaħ minn Alla sabiex ikun qaddej tagħna. 
Nistgħu nirringrazzjaw lil xi ħadd li berikna permezz 
tas-servizz tiegħu jew tagħha. Nistgħu niddeċiedu li 
nippreżentaw lilna nfusna meta xi ħadd li aħna nkunu 
sostnejna jitlob għal xi voluntieri.1

Dawk li jgħinu lill-qaddejja tal-Mulej fis-saltna Tiegħu 
jiġu sostnuti permezz tal-qawwa inkomparabbli Tiegħu. 
Ilkoll kemm aħna għandna bżonn din il-barka.

NOTA
1. Ara Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 211–12.

GĦALLEM MINN DAN IL-MESSAĠĠ

Wara li taqsam il-messaġġ, ikkunsidra li taqra din 
il-kwotazzjoni li ġejja: “Il-Mulej jagħmlek strument f’ 
idejh jekk inti tkun umli, fidil u diliġenti. . . . Inti tirċievi 
aktar qawwa meta tiġi sostnut mill-kongregazzjoni 
u tiġi distint” (Teaching, No Greater Call [1999], 20). 

Itlob lill-membri tal-familja sabiex jinġabru madwar 
xi oġġett tqil u itlob lil wieħed jew waħda minnhom 
sabiex jippruvaw jerfgħuh. Kompli żid persuna waħda 
wara l-oħra sabiex tgħin tqandel l-oġġett. Iddiskuti x’ 
jiġri meta kulħadd jagħti l-għajnuna tiegħu. Ikkunsidra 
li tagħmel ċertu enfażi fuq il-kunsill tal-President Eyring 
dwar modi prattiċi kif aħna nistgħu nsostnu lill-oħrajn 
fis-sejħiet tagħhom.

IŻ-ŻGĦAŻAGĦ
Grazzi għall-Għalliema Tiegħi 
tal-Iskola tal-Ħadd
isem miżmum

Il-klassi tiegħi tal-Iskola tal-Ħadd mhux dejjem tkun 
riverenti kemm għandha tkun. Nieħu gost kull ġim-

għa nisma’ l-lezzjoni, iżda jidher li xi kultant oħrajn ma 
jkunux qed jieħdu l-istess pjaċir bħali. Huma ta’ spiss 
jibdew jitkellmu flimkien jew jilagħbu xi logħob fuq xi 
mezzi elettroniċi waqt li l-għalliema tkun qed tipprova 
tgħallimna.  Sfortunatament, xi kultant anke jiena nis-
piċċa parti mill-problema.

Ġimgħa minnhom aġixxejna agħar mis-soltu, u  
meta spiċċat il-lezzjoni, l-għalliema infexxet tibki għa-
liex ħadd ma ried jisma’ l-lezzjoni tagħha. Meta konna 
ħerġin mill-klassi, beda jiddispjeċini ħafna għaliha. 

Il-Ħadd ta’ wara l-għalliema spjegatilna li dik il-ġimgħa 
hija kienet talbet ħafna, fittxet li tiġi ggwidata u dehrilha 
li għandha turina film tal-Knisja. Hija bdiet il-film, li kien 
dwar il-ħajja ta’ Ġesù Kristu u l-mirakli li Huwa wettaq.

Meta dik il-lejla qadt naħseb dwar il-film, ħassejt 
xi ħaġa differenti. F’ daqqa waħda ntbaħt li kont qed 
inħoss l-Ispirtu, ferm aktar minn qatt qabel. Immedjata-
ment iddeċidejt li ridt nagħmel ċertu tibdil f’ ħajti biex 
insir aktar bħas-Salvatur, u ntbaħt li l-esperjenza li kelli 
dak inhar fl-Iskola tal-Ħadd verament kienet saħħitli 
t-testimonjanza tiegħi. Jiena grat ħafna għall-għalliema 
tiegħi tal-Iskola tal-Ħadd u għal dak kollu li kull ġimgħa 
hija tagħmel għall-klassi tagħna.
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It-Tagħlim taż-Żjajjar—Essajnment 
Sagru
Permezz tat-talb studja dan il-materjal u, kif inhu 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.

X’ Nista’ Nagħmel?
1. Kif nista’ nitjieb fil-kapaċità 
tiegħi li nwettaq ir-responsabbiltà 
importanti li jiena għandi bħala 
għalliema taż-żjajjar?

2. Bħala għalliema taż-żjajjar, 
kif nista’ ngħin lil ħuti jwettqu 
r-responsabbiltà tagħhom bħala 
għalliema taż-żjajjar?

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

Bħala għalliema taż-żjajjar, aħna 
għandna missjoni spiritwali  

importanti xi nwettqu. “Mhux  
ħaġa possibbli li l-isqof, li huwa  
r-ragħaj ordnat tal-wited, jieħu  
ħsieb il-merħla kollha tal-Mulej 
fl-istess ħin. Huwa jiddependi fuq 
l-għalliema taż-żjajjar ispirati tie-
għu sabiex jgħinuh.” 1 Hija ħaġa 
mill-aktar essenzjali li aħna nfittxu 
u nirċievu r-rivelazzjoni dwar min 
għandu jiġi mqabbad sabiex tkun 
l-għalliema ta’ kull oħt partikolari. 

L-ispirazzjoni tibda hekk kif il-
membri tal-presidenza tas-Soċjetà 
tal-Għajnuna jiddiskutu, bl-għajnuna 
tat-talb, il-bżonnijiet tal-individwi u 
l-familji. Imbagħad, bl-approvazzjoni 
tal-isqof, il-presidenza tas-Soċjetà tal-
Għajnuna tagħti l-essajnments tagħha 
b’ tali mod li tgħin lill-aħwa jifhmu li 
t-tagħlim taż-żjajjar huwa responsab-
biltà spiritwali importanti. 2

L-għalliema taż-żjajjar isiru sin-
ċerament jafu u jħobbu lil kull oħt, 
jgħinuha ssaħħaħ il-fidi tagħha, u 
jagħtu servizz meta jkun meħtieġ. 
Huma jfittxu l-ispirazzjoni personali 
biex ikunu jafu kif għandhom jirris-
pondu għall-bżonnijiet spiritwali u 
temporali ta’ kull oħt li huma jżuru.3

“It-tagħlim taż-żjajjar isir il-ħidma 

tal-Mulej meta aħna niffokaw  
aktar fuq in-nies milli fuq il- 
persentaġġi. Fir-realtà, it-tagħlim  
taż-żjajjar ma jintemm qatt. Huwa 
aktar stil ta’ ħajja milli xi biċċa xo-
għol li għandna nwettquha.” 4

Mill-Iskrittura
Mattew 22:36–40; Ġwanni 

13:34–35; Alma 37:6–7

Mill-Istorja Tagħna
Eliza R. Snow, it-tieni president 

ġenerali tas-Soċjetà tal-Għajnuna 
għallmet, “Jiena nikkonsidra s-sejħa 
ta’ għalliema bħala sejħa kbira u 
qaddisa.” Hija għallmet lill-għalliema 
taż-żjajjar “sabiex jimtlew bl-Ispirtu 
ta’ Alla, spirtu ta’ għerf, umiltà u 
mħabba” qabel ma huma jżuru d-
djar sabiex ikunu kapaċi jagħrfu u 
jilħqu kemm il-bżonnijiet spiritwali 
kif ukoll dawk temporali. Hija qalet, 
“Taf tħoss li trid tlissen xi kliem ta’ 
paċi u faraġ, u jekk issib xi oħt li 
tkun qed tħoss il-bard, ressaqha 
viċin qalbek, bl-istess mod li bih 
tgħannaq lit-tfal ċkejknin, u uriha 
mħabbtek.” 5

Hekk kif nimxu ‘l quddiem bil-
fidi kif għamlu l-aħwa tas-Soċjetà 
tal-Għajnuna tal-ewwel żminijiet, 

aħna jkollna l-Ispirtu s-Santu 
magħna u niġu ispirati kif għandna 
ngħinu lil kull oħt li aħna nżuru.  
“Ejjew minflok infittxu s-setgħa 
nfittxu l-għerf,” qalet Sister Snow, 
“u jkollna l-qawwa kollha li l-għerf 
tagħna jippermettilna neżerċitaw.” 6

NOTI
1. Julie B. Beck, “Relief Society: A Sacred Work,” 

Liahona, Nov. 2009, 114.
2. Ara Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 9.5; 9.5.2.
3. Ara Handbook 2, 9.5.1.
4. Julie B. Beck, Liahona, Nov. 2009, 114.
5. Eliza R. Snow, in Daughters in My Kingdom: 

The History and Work of Relief Society 
(2011), 108.

6. Eliza R. Snow, f’ Daughters in My Kingdom, 
45–46.


