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Hawn Bżonn ta’ Pijunieri 
fid-Dinja lum 

Għal ħafna, il-vjaġġ li l-pijunieri għamlu fl-1847 
ma bediex f’ Nauvoo, Kirtland, fil-Punent  
Imbiegħed, jew inkella fi New York, iżda pjut-

tost f’ artijiet aktar ’il bogħod bħall-Ingilterra, l-Iskozja, 
l-Iskandinavja u l-Ġermanja. It-tfal iż-żgħar ma setgħux 
jifhmu kompletament il-fidi dinamika li mmotivat lill- 
ġenituri tagħhom li jaslu biex iħallu warajhom lill- 
familja, lill-ħbieb, il-kumdità u s-sigurtà.

Nistgħu nimmaġinaw tfajjel ċkejken jistaqsi, “Ma,  
għaliex sa nitilqu mid-dar? Fejn se mmorru?”

“Ejja, għażiż tiegħi; sa mmorru Sijon, il-belt ta’ Alla 
tagħna.”

Bejn is-sigurtà ta’ djarhom u l-wegħda ta’ Sijon huma 
ħabbtu wiċċhom mal-ilmijiet kollha qilla u l-periklu 
tal-oċejan Atlantiku. Tistgħu timmaġinaw x’ biża’ ħak-
met qalbhom dawn il-bnedmin tul il-vjaġġ perikoluż 
tagħhom? Imħeġġa permezz tal-vuċi siekta tal-Ispirtu u 
sostnuti permezz ta’ fidi sempliċi iżda mill-aktar soda, 
dawn il-Qaddisin pijunieri fdaw f’ Alla u reħewlha fuq 
il-vjaġġ tagħhom.

Finalment huma waslu Nauvoo fejn hemm reġgħu 
sabu tistennihom aktar tbatija fil-vjaġġ tagħhom. It-triq 
kollha minn Nauvoo sal-Belt ta’ Salt Lake kienet mim-
lija oqbra li l-uniku indikazzjoni li kien hemm xi ħadd 
midfun fihom kienet tkun biss daqsxejn salvja jew xi ftit 

ġebel. Dan kien il-prezz li ħallsu wħud mill-pijunieri. 
Ġisimhom indifen fil-paċi, iżda isimhom jibqa’ jidwi 
għal dejjem.

Gniedes għajjiena b’ pass tqil tħarrku, roti ta’ karret-
tuni werżqu, irġiel bravi bi tbatija mxew, tnabar tal-
gwerra nstemgħu jidwu u l-ilpup għawwew. Iżda dawk 
il-pijunieri spirati mill-fidi u li baqgħu mixjin fi żminijiet 
diffiċli komplew għaddejin. Ta’ spiss huma kantaw:

O Qaddisin, tibżgħux minn dan il-vjaġġ;
Ejjew nimxu bil-ferħ.
Għalkemm diffiċli, agħmlu l-kuraġġ,
Alla jagħtikom is-serħ. . . .
Kollox sew! Kollox sew!  1

Dawn il-pijunieri ftakru kliem il-Mulej: “Il-poplu 
tiegħi għandu jiġi ppruvat f’ kollox, sabiex huwa jkun 
mħejji sabiex jirċievi l-glorja li jiena għandi lesta għalih, 
saħansitra l-glorja ta’ Sijon.” 2

Il-passaġġ taż-żminijiet inessina xi ftit u jnaqqas  
l-apprezzament tagħna għal dawk li mxew it-triq 
doloruża, li warajhom ħallew passaġġ kollu dmugħ 
ta’ oqbra bla isem. Iżda xi ngħidu dwar l-isfidi tal-lum? 
Għad baqa’ toroq mħarbta x’ nivvjaġġaw, muntanji dif-
fiċli x’ nitilgħu, passaġġi x’ niskopru u abbissi u xmajjar 
x’ naqsmu? Jew għad baqa’ verament bżonn għal dak 
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l-ispirtu pijunier biex jiggwidana ’il bogħod mill-periklu 
li jista’ jikkonsmana u jwassalna lejn dik Sijon li ġġib is-
serħan tal-moħħ. 

Fid-diċenji minn meta ntemmet it-Tieni Gwerra  
Dinjija, l-istandards tal-moralità aktar ma għadda ż-
żmien aktar tbaxxew. Ir-rata ta’ kriminalità splodiet; 
id-diċenza żżerżqet waħda ’l isfel. Ħafna jinsabu b’ 
eċċitament jitpaxxew bid-diżastru, ifittxu l-gost tal- 
mument filwaqt li jissagrifikaw il-ferħ tal-eternità. B’ 
hekk jirriskjaw li jitilfu l-paċi.

Ninsew kif il-Griegi u r-Rumani baqgħu jaħkmu b’ 
mod manjifiku f’ dinji barbara u kif intemm it-trijonf 
tagħhom—kif ċerta nuqqas ta’ ħeġġa finalment wasslet 
għall-qerda tagħhom. Finalment, aktar milli jkollhom il-
ħelsien, huma riedu li jkollhom is-sigurtà u ħajja komda; 
u spiċċaw biex tilfu kollox—il-kumdità, is-sigurezza u 
l-ħelsien.

Taqax għall-istigazzjonijiet ta’ Satana; minflok, għan-
dek tibqa’ sod fil-verità. Il-kilba dejjem ġejja tar-ruħ ma 
tissodisfahiex permezz tal-pjaċir ma jaqta’ xejn li ssib 
fost l-eċċitament tas-sensazzjoni u l-vizzju. Il-vizzju 
qatt ma wassal għall-virtù. Il-mibegħda qatt ma wasslet 
għall-imħabba. Il-ġjufija qatt ma tissarraf f’ kuraġġ. Id-
dubju qatt ma jispira l-fidi.

Xi wħud isibuha diffiċli jikkumbattu l-kliem kollu 
żuffjett u immorali ta’ ċerti nies boloh li jgħaddu 
ż-żmien bil-kastità, bl-onestà u bl-ubbidjenza lejn 
il-kmandamenti ta’ Alla. Iżda d-dinja minn dejjem 
ippruvat iċċekken lil min jgħix bi prinċipju. Meta Noè 
ġie mitlub sabiex jibni arka, in-nies boloh ħarsu lejn 
is-sema mingħajr sħab u bdew jiżżuffjettaw u jidħqu—
sakemm bdiet nieżla x-xita.

Għandna bżonn nieħdu tagħlima b’ mod daqshekk 
qares? Iż-żmien jinbidel, iżda l-verità tippersisti. Meta 
aħna ma jirnexxilniex nipprofittaw mill-esperjenzi tal-
passat, aħna nispiċċaw ikkundannati li nerġgħu nirrepe-
tuhom bl-uġigħ ta’ qalb, bis-sofferenza u bid-dwejjaq li 
jġibu magħhom. M’ għandniex aħna l-għerf li nobdu lil 
Dak li jaf mill-bidu sat-tmiem—il-Mulej tagħna, li fassal 
il-pjan tas-salvazzjoni minflok dak is-serpent li saħansi-
tra ċaħad is-sbuħija tiegħu stess? 

Id-dizzjunarju jiddeskrivi pijunier bħala “wieħed li 
jkun minn qabel ħalli jħejji jew jiftaħ triq li oħrajn jist-
għu jimxu fiha.” 3 Nistgħu minflok nikkupjaw il-kuraġġ 
u r-rieda li kkaratterizzaw lill-pijunieri ta’ żminijiet oħra 

lejn dak li aħna nagħmlu? Nistgħu jien u int, fil-verità, 
inkunu pijunieri?

Naf li nistgħu. O kemm hawn bżonn ta’ pijunieri fid-
Dinja Illum! 

NOTI
1. “Come, Come, Ye Saints,” Hymns, no. 30.
2. Doctrine and Covenants 136:31.
3. Oxford English Dictionary, it-2 ed. (1989), “pioneer.”

GĦALLEM MINN DAN IL-MESSAĠĠ

L-iskrittura tispjega li l-għalliema tad-dar għandhom 
“iwiddbu, jispjegaw, iwissu u jgħallmu u jistiednu lil  
kulħadd sabiex jersaq lejn Kristu” (D&C 20:59). Ikkun-
sidra li tindika kull twiddiba u stedina li hemm fil- 
messaġġ tal-President Monson lil dawk kollha li inti  
żżur. Forsi trid tiddiskuti magħhom xi modi kif huma 
jistgħu jagħrfu eżempji tajba u kif jistgħu jimxu skont 
dawn l-eżempji, kif huma jistgħu jevitaw li xi ħadd  
jipprova jqarraq bihom u kif jistgħu jitgħallmu mill- 
iżbalji ta’ ħaddieħor. Staqsi lil dawk li tgħallem kif  
huma jistgħu jkunu pijunieri illum.

ŻGĦAŻAGĦ
Immexxija bil-Fidi
Minn Maggi Earl

Ma ninsa qatt meta kont qgħadt nippassiġġa ġewwa 
Winter Quarters, Nebraska, l-Istati Uniti, fejn kienu 

għexu l-pijunieri snin qabel. L-art kienet tinħass sagra, 
bħallikieku kont qed nippassiġġa fuq art li ddawwar xi 
tempju.

Għajnejja imtlew bid-dmugħ u tappnu l-vista tiegħi. 
Rajt statwa iżda ma stajtx nagħraf min kienu l-personaġġi. 
Meta msaħt id-dmugħ, rajt raġel u mara b’ wiċċhom mimli 
niket. Hekk kif ħarist aktar mill-viċin, rajt figura ta’ tarbija 
mixħuta f’ qabar ħdejn riġlejhom.

Din id-dehra wasslitni sabiex nemozzjona ruħi: niket, 
rabja, gratitudni u ferħ. Ridt inneħħi minn fuq dawk 
il-Qaddisin l-uġigħ li kienu qed iħossu, iżda fl-istess ħin 
kont inħossni grata għal dak li huma ssagrifikaw min-
ħabba l-evanġelju.

L-esperjenza tiegħi f’ Winter Quarters għinitni  
nirrealizza li Missierna tas-Smewwiet jagħti l-evanġelju 
lil uliedu u jagħtihom l-għażla ħielsa li jagħmlu bih 
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dak li jixtiequ. Il-ġenituri ta’ dik it-tarbija setgħu  
għażlu li jieħdu triq ferm eħfef. Biex huma jimxu  
wara l-profeta u jgħixu l-evanġelju kien jeħtieġ li 
dawn il-pijunieri jibqgħu għaddejjin b’ kuraġġ saħan-
sitra meta dan kien ifisser li jidfnu lill-istess binhom. 
Iżda huma għażlu li jkollhom l-evanġelju f’ ħajjithom  
u aċċettaw l-isfidi tagħhom. Jiena tgħallimt li  
d-dedikazzjoni tal-Qaddisin lejn l-evanġelju u  
d-determinazzjoni tagħhom li jibqgħu mixjin b’  
kuraġġ kienu mmexxija permezz tal-fidi u t-tama 
—tama għal futur isbaħ u fidi li l-Mulej kien jafhom  
u seta’ jtaffilhom l-uġigħ tagħhom.
L-awtriċi tgħix f’ North Carolina, l-Istati Uniti.

© 2013 minn Intellectual Reserve, Inc. Id-drittijiet kollha riservati. Printed in Germany. Approvazzjoni bl-Ingliż: 6/12. Approvazzjoni tat-traduzzjoni: 6/12.  
Traduzzjoni ta’ First Presidency Message, July 2013. Maltese. 10667 159

TFAL
Kun Pijunier

Il-President Monson qal li pijunier huwa xi ħadd li  
juri t-triq lill-oħrajn sabiex ikunu jistgħu jimxu fiha. 

X’ tista’ tagħmel biex tieqaf dejjem għal dak li huwa 
ġust u tkun pijunier għal ħaddieħor, kemm fil-komunità 
tiegħek kif ukoll fil-familja tiegħek? Ikteb it-tweġibiet 
tiegħek u aqsamhom mal-familja tiegħek.
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Ngħallmu u Nitgħallmu l-Evanġelju
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. Għal aktar informazzjoni, żur  
is-sit reliefsociety.lds.org.
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Fidi, Familja, Għajnuna

Ġesù Kristu kien għalliem  
prim. Huwa wriena lkoll bl-

eżempju tiegħu hekk kif Huwa 
“għallem lin-nisa, kemm li kienu 
fost il-miġemgħa kif ukoll indi-
vidwalment, fit-toroq u fix-xtajta, 
ħdejn il-ġiebja u fi djarhom. Huwa 
wera mħabba u ħniena lejhom u 
fejjaq lilhom u lill-membri tal-familja 
tagħhom.” 1

Huwa għallem lil Marta u Marija 
u “stedinhom sabiex isiru dixxipli 
Tiegħu u jgawdu huma wkoll 
mis-salvazzjoni, ‘dik il-parti tajba’ 
[Luqa 10:42] li ħadd qatt ma jista 
joħdilhom.” 2

Fl-iskrittura tagħna tal-aħħar 
żminijiet, il-Mulej ikkmandana 
sabiex “ngħallmu lil xulxin id-dut-
trina tas-saltna” (D&C 88:77). Dwar 
li ngħallmu u nitgħallmu d-duttrina, 
Cheryl A. Esplin, it-tieni kunsillier 
fil-presidenza ġenerali tal-Primarja, 
qalet, “L-għarfien li nifhmu vera-
ment id-duttrina tal-evanġelju huwa 
proċess ta’ tagħlim għal tul ħajjitna 
u niksbuh ‘linja wara linja, preċett 

wara preċett, ftit minn hawn u ftit 
minn hemm’ (2 Nephi 28:30).” 3

Hekk kif nitgħallmu, nistudjaw u 
nitolbu, aħna nibdew ngħallmu bil-
qawwa tal-Ispirtu s-Santu, li jgħaddi 
l-messaġġ tagħna “fi qlub ulied il-
bnedmin”(2 Nephi 33:1).

Mill-Iskrittura
Alma 17:2–3; 31:5; Doctrine and 

Covenants 42:12–13; 84:85

Mill-Istorja Tagħna
Il-profeti tagħna tal-passat  

fakkru lilna n-nisa li aħna għandna 
rwol importanti bħala għalliema 
fid-dar u fil-Knisja. F’ Settembru 
1979, il-President Spencer W. 
Kimball (1895–1985) qalilna sabiex 
insiru “skritturarji nisa.” Huwa 
qal: “Siru studjużi tal-iskrittura 
mhux biex iċċekknu lil min jaf 
anqas minnkom, iżda biex tele-
vawh! Wara kollox, min għandu 
aktar bżonn li ‘jgħożż’ il-veritajiet 
tal-evanġelju (li lejhom għandna 
nduru fil-mument ta’ bżonn) 

min-nisa u l-ommijiet li tant 
irawmu u jgħallmu?” 4

Aħna lkoll għalliema kif ukoll 
studenti. Meta ngħallmu mill- 
iskrittura u minn kliem il-profeti 
ħajjin tagħna, inkunu nistgħu 
ngħinu lil ħaddieħor jersaq viċin 
Kristu. Meta ningaġġaw ruħna fil-
proċess tat-tagħlim billi nistaqsu 
mistoqsijiet sinifikanti u mbagħad 
nieqfu u nisimgħu, aħna nkunu nist-
għu nsibu risposta li tgħinna nilħqu 
l-bżonnijiet personali tagħna.
NOTI
1. Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society (2011), 3.
2. Daughters in My Kingdom, 4.
3. Cheryl A. Esplin, “Teaching Our Children to 

Understand,” Liahona u Ensign, Mejju 2012, 
12.

4. Spencer W. Kimball, f’ Daughters in My 
Kingdom, 50.

X’ Nista’ Nagħmel?
1. Kif qed inħejji lili nniffsi sabiex 
inkun għalliema aħjar?

2. Għandi naqsam it-testimon-
janza tiegħi mal-aħwa li jiena 
responsabbli minnhom?


