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Qaddisin f’ Kull Staġun

Għandi memorji ta’ tfuliti ta’ żminijiet li qattajt f’ 
naħa tad-dinja fejn tista’ verament isservi bħala 
ritratt ta’ kartolina li juri l-bdil tal-istaġuni matul 

is-sena. Kull xhar li jgħaddi kien ikun wieħed glorjuż u 
mill-isbaħ. Matul jum tipikament xitwi, is-silġ verġni jiksi 
l-muntanji u t-toroq tal-ibliet. Il-ħarifa ġġib magħha x-xita 
li tnaddaf u splużjoni sħiħa ta’ ħdura ma’ kullimkien. 
Is-sema kollha ħedla tas-sajf isservi bħala kwadru ikħal 
mill-isbaħ għall-qawwa tax-xemx tiddi. U kull ħarifa tit-
trasforma n-natura fi spettaklu mill-isbaħ ta’ oranġjo,  
isfar u aħmar. Bħala tifel, jiena kont inħobb kull staġun,  
u sa llum, għadni nħobb il-karattru u l-karatteristiċi uniċi 
ta’ kull wieħed minnhom.

F’ ħajjitna wkoll aħna għandna l-istaġuni tagħna. Xi 
wħud huma sħan u sbieħ. Oħrajn le. Uħud mill-jiem ta’ 
ħajjitna huma sbieħ daqs stampi f’ kalendarju. U xorta 
waħda jiġu jiem u ċirkustanzi li jikkawżawlna uġigħ f’ 
qalbna u jistgħu jġibulna f’ ħajjitna sentimenti diffiċli ta’ 
disprament, riżentiment u mrar. 

Ninsab ċert li f’ xi ħin jew ieħor ilkoll kemm aħna 
għaddielna minn rasna li tkun ħaġa tajba jekk imorru 
noqogħdu xi mkien fejn ngħixu biss staġuni mimlijin 
jiem perfetti bħall-istampi tal-kalendarju u nevitaw  
iż-żminijiet xejn sbieħ ta’ bejniethom.

Iżda dan mhux possibbli. Lanqas m’ għandna  
nixtiequ dan.

Hekk kif inħares lura lejn ħajti, jidher biċ-ċar li l-aktar 
żminijiet li jiena kbirt fihom personalment kienu meta 
kont għaddej minn staġuni mill-aktar diffiċli.

Missierna tas-Smewwiet, fl-għerf kollu Tiegħu, kien 
jaf li sabiex uliedu jkunu jistgħu jikbru u jsiru dak li 
huma destinati li jsiru, huma sa jkollhom bżonn jesper-
jenzaw staġuni ta’ avversità tul il-ħajja mortali tagħhom. 
Il-profeta tal-Ktieb ta’ Mormon Leħi qal li mingħajr 
oppożizzjoni, “ma tistax tiġi fis-seħħ is-sewwa” (2 Nephi 
2:11). Fil-fatt, huwa meta nduqu l-ħajja morra li aħna 
nagħrfu, nikkuntrastaw u napprezzaw il-ħlewwa tagħha 
(ara D&C 29:39; Moses 6:55). 

Il-President Brigham Young esprimieha b’ dan 
il-mod: “L-esseri intelliġenti kollha li jiġu nkurunati 
bil-glorja, bl-immortalità u bil-ħajja eterna għandhom 
jgħaddu minn kull prova li hemm iddisinjata għal kull 
esseri intelliġenti sabiex ikunu jistgħu jiksbu l-glorja u 
l-eżaltazzjoni tagħhom. Kull diżgrazzja li tolqot lill-esseri 
mortali ngħaddu minna . . . sabiex tħejjina ħalli ngawdu 
l-preżenza tal-Mulej. . . . Kull prova u esperjenza li 
inti għaddejt minnha hija neċessarja għas-salvazzjoni 
tiegħek.” 1

Il-mistoqsija m’ għandhiex tkun jekk aħna aħniex 
sa nesperjenzaw staġuni ta’ avversità iżda kif aħna sa 
nikkalmaw il-maltemp. L-opportunità kbira tagħna tul 
l-istaġuni dejjem jinbidlu tal-ħajja hi li nżommu sodi u 
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fidili mal-kelma ta’ Alla, għax il-kunsill Tiegħu huwa 
maħsub mhux biss biex jgħinna nikkalmaw il-maltemp 
tal-ħajja iżda wkoll biex jiggwidana kif nistgħu nibqgħu 
għaddejin minn ġo dan l-istess maltemp. Missierna 
tas-Smewwiet tana l-kelma Tiegħu permezz tal-profeti 
Tiegħu — għarfien prezzjuż mfassal sabiex imexxina 
tul l-isfidi ta’ staġuni diffiċli lejn ferħ aktar milli nistgħu 
nimmaġinaw u lejn id-dawl brillanti tal-ħajja eterna. 
Hija parti importanti mill-esperjenza tal-ħajja tagħna li 
niżviluppaw il-qawwa, il-kuraġġ u l-integrità li nżommu 
sodi mal-verità u s-sewwa minkejja d-daqqiet li nistgħu 
nġarrbu.

Dawk li daħlu fl-ilmijiet tal-magħmudija u rċevew 
id-don tal-Ispirtu s-Santu poġġew saqajhom fil-mogħdija 
tad-dixxipli u huma mitlubin sabiex jimxu b’ mod dritt  
u fidil fuq il-passi tas-Salvatur tagħna.

Is-Salvatur għallem li x-xemx titla’ “sew fuq il-ħżiena 
u sew fuq it-tajbin, u . . . ix-xita [tinżel] sew fuq min hu 
tajjeb u sew fuq min m’huwiex” (Mattew 5:45).  
Xi kultant ma nistgħux nifhmu għaliex f’ ħajjitna jseħħu 
ħwejjeġ diffiċli, saħansitra inġusti. Iżda bħala dixxipli ta’ 
Kristu, nafu illi jekk aħna “nfittxu b’ diliġenza, nitolbu 
dejjem u nemmnu, . . . kollox fl-aħħar mill-aħħar iseħħ 
għall-aħjar tagħna, jekk aħna nimxu dejjem fis-sewwa” 
(D&C 90:24; enfażi miżjuda).

Bħala membri tal-Knisja Tiegħu, bħala Qaddisin, 
aħna nservu minn jeddna b’ ferħ f’ kull temp u f’ kull 
staġun. Hekk kif nagħmlu dan, qalbna timtela b’ fidi 
mqaddsa, b’ tama li tfejjaq u b’ karità divina. 

Madankollu, xorta waħda rridu ngħaddu minn kull 
staġun — kemm jekk sabiħ u kemm jekk diffiċli. Iżda 
jkun xi jkun l-istaġun, bħala dixxipli ta’ Ġesù l-Kristu, 
aħna niddependu fit-tama tagħna fuqu hekk kif nimxu 
lejn id-dawl Tiegħu.

Fil-qosor, aħna Qaddisin ta’ Alla, determinati li 
nitgħallmu minnu, li nħobbuh u nħobbu lil għajrna. 
Aħna pellegrini fit-triq imbierka li jimxu fuqha d-dixxipli 
Tiegħu, u aħna sa nibqgħu nimxu b’ konvinzjoni lejn 
l-għan divin tagħna. 

Għalhekk, ejjew inkunu Qaddisin fir-rebbiegħa,  
fis-sajf, fil-ħarifa u fix-xitwa. Ejjew inkunu Qaddisin f’ 
kull staġun.

NOTA
1. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 261–62.

TAGĦLIM MINN DAN IL-MESSAĠĠ

L-Ewwel Presidenza għallmet, “Uħud mill-akbar  
priedki jiġu ppridkati meta nkantaw l-innijiet” 
(Hymns, ix). Hekk kif inti tiddiskuti dan il-messaġġ, ik-
kunsidra li tkanta ma’ dawk li tgħallem xi wieħed minn 
dawn l-innijiet jew xi għanja oħra dwar l-importanza li 
nibqgħu sodi fl-avversità: “How Firm a Foundation”  
(no. 85); “The Lord Is My Shepherd” (no. 108); jew “Let 
Us All Press On” (no. 243). Jekk tħossok li għandek 
tagħmel dan, aqsam magħhom esperjenza ta’ żmien ta’ 
maltemp f’ ħajtek li spiċċa biex issarraf f’ barka. 

ŻGĦAŻAGĦ
Kont Kapaċi Neħles min-Niket
Minn Juan Zhu

Meta l-ħbieb tiegħi Brother Chen u martu tgħam-
mdu fil-qasam tagħna, jiena kont sa ntir bil-ferħ. 

Sena wara l-magħmudija tagħhom, huma ġew issiġillati 
fit-tempju, u binhom, li kien għadda għal ħajja oħra 
qabel ma huma ngħaqdu fil-Knisja, kien ġie ssiġillat 
magħhom. Kienet xi ħaġa mill-isbaħ nara lil Chens jik-
bru fl-evanġelju.

Sena wara Brother Chen tilef ħajtu f’ incident 
tat-traffiku. Wara l-aċċident, il-mewt tiegħu baqgħet 
dejjem f’ moħħi u spiss kienet taħkem il-ħolm tiegħi. 
Spiss kont nistenbaħ bid-dmugħ f’ għajnejja u ntenni, 
“Għaliex? Għaliex il-Mulej jippermetti li sseħħ traġedja 
bħal din? Għaliex xi ħaġa hekk kellha tiġri lil familja 
daqshekk twajba?” Jum fost l-oħrajn, meta kont qed 
inħossni imħawwad mhux ħażin b’ dawn il-mistoqsijiet, 
qbadt manwal tal-lezzjoni u minnu qrajt dan il-kliem 
mill-President Spencer W. Kimball (1895–1985):

“Jekk inħarsu lejn il-mortalità bħala l-unika eżis-
tenza, għandna biex inkunu verament pessimisti 
minħabba l-uġigħ, in-niket, il-falliment u l-ħajja qasira 
li ngħixu. Iżda jekk inħarsu lejn il-ħajja bħala xi ħaġa 
eterna li tmur lura fil-passat primortali u tibqa’ sejra 
fil-futur etern ta’ wara l-mewt, hemm inkunu nistgħu 
naraw kollox fil-perspettiva xierqa. . . .

“Ma nesperjenzawx aħna t-tentazzjoni sabiex per-
mezz tagħha tiġi ppruvata l-qawwa tagħna, il-mard 
sabiex nitgħallmu l-paċenzja, il-mewt biex niġu immor-
talizzati u gglorifikati?” 1
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F’ dak il-mument, iddeċidejt li nwarrab in-niket 
minn fuqi u nħares lejn il-futur imwiegħed u possibbli. 
Ġewwa moħħi rajt lil Brother Chen kuntent magħqud 
mal-familja tiegħu. Dik id-dehra ġabitli l-paċi. Naf li 
Missierna tas-Smewwiet jagħtina l-għerf u l-kuraġġ biex 
niffaċċjaw l-avversità.
L-awtur huwa mit-Tajwan.

NOTA
 1. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006), 15.

TFAL
Inservu f’ Kull Staġun

Il-President Utchdorf jgħallem li aħna għandna “in-
servu minn jeddna b’ ferħ f’ kull staġun, ikun xi jkun 

it-temp.” Semmi xi modi kif nistgħu nservu lill-oħrajn 
fiż-żmien tax-xitwa? Semmi xi modi kif nistgħu nservu 
fiż-żmien tar-rebbiegħa? U xi tgħidli dwar is-sajf u  
l-ħarifa? Ikteb l-ideat tiegħek għal kull staġun. Forsi trid 
li dan ix-xahar tuża xi waħda mill-ideat li inti għandek! 
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Tiddependix fuq Ħaddieħor
Permezz ta’ talb studjaw dan il-materjal u, kif inhu xieraq, iddiskutuh mal-aħwa li  
intom iżżuru. Użaw l-mistoqsijiet biex jgħinukom issaħħu lil ħutkom u biex tagħmlu 
lis-Soċjetà tal-Għajnuna parti attiva minn ħajjitkom. Għal aktar informazzjoni, ara 
reliefsociety.lds.org.

Fidi, Familja, Għajnuna

Li ma nkunux niddependu fuq 
ħaddieħor ifisser li jkollna 

l-kapaċità, l-impenn u l-ħeġġa li 
nipprovdu għall-bżonnijiet spirit-
wali u temporali tagħna u tal-familji 
tagħna. 1

Hekk kif aħna nitgħallmu u nap-
plikaw fi djarna u fil-komunitajiet 
tagħna dawk il-prinċipji li jgħinuna 
ma niddependux fuq ħaddieħor, 
aħna jkollna opportunitajiet li 
nieħdu ħsieb il-foqra u lil dawk 
fi bżonn, u li ngħinu oħrajn ma 
jibqgħux jiddependu fuq ħaddieħor 
ħalli huma jkunu jistgħu jikkum-
battu ż-żminijiet ta’ avversità. 

Aħna għandna l-privileġġ u  
d-dover li nużaw l-għażla ħielsa 
tagħna sabiex insiru nies li ma 
niddependux fuq ħaddieħor, kemm 
spiritwalment kif ukoll tempo-
ralment. Meta kien qed jitkellem 
dwar kif m’għandniex niddependu 
spiritwalment fuq ħaddieħor u dwar 
id-dipendenza tagħna fuq Missierna 
tas-Smewwiet, il-Presbiteru Robert D. 
Hales tal-Kworum tat-Tnax-il Ap-
postlu għallem: “Aħna nikkonvertu 
verament u ma nibqgħux nidde-
pendu spiritwalment fuq ħaddieħor 
hekk kif aħna, bl-għajnuna tat-talb, 
ngħixu l-patti tagħna—billi nieħdu 
sehem b’ mod den fis-sagrament, 
billi nkunu denji ta’ rakkomandaz-
zjoni tat-tempju u billi nkunu lesti 

nagħmlu sagrifiċċju ħalli nservu lil 
ħaddieħor.” 2

Il-Presbiteru Hales qalilna sabiex 
ma niddependux fuq ħaddieħor 
f’ dak li hu temporali, “li jinkludi 
li niksbu edukazzjoni post sekon-
darja jew taħriġ vokazzjonali, li 
nitgħallmu naħdmu u li ma nonfqux 
aktar milli nifilħu. Billi issa nevitaw 
id-dejn u nfaddlu l-flus, aħna nkunu 
qed nitħejjew sabiex fil-ġejjieni 
nkunu nistgħu nservu l-Knisja full-
time. L-għan li ma niddependux fuq 
ħaddieħor f’ dak li hu spiritwali u 
temporali hu sabiex nelevaw ruħna 
ħalli nkunu nistgħu nelevaw lil min 
hu fil-bżonn.” 3

Mill-Iskrittura
Mattew 25:1–13; 1 Timotju 5:8; 

Alma 34:27–28; Doctrine and  
Covenants 44:6; 58:26–29; 88:118

Mill-Istorja Tagħna
Wara li l-Qaddisin tal-Aħħar Jiem 

inġabru fil-Wied ta’ Salt Lake, li kien 
deżert iżolat, il-President Brigham 
Young riedhom jiffjorixxu u jwaqqfu 
djar permanenti. Dan kien ifisser li 
l-Qaddisin kellhom jitgħallmu ċerta 
ħiliet li permezz tagħhom ma kinux 
jibqgħu jiddependu fuq ħaddieħor. 
F’ dan l-isforz, il-President Young 
emmen ferm fil-kapaċitajiet,  
fit-talenti, fil-fedeltà u fir-rieda 

X’ Nista’ Nagħmel?
1. Kif qed ngħin lill-aħwa li jiena 
responsabbli minnhom isibu 
soluzzjonijiet għall-bżonnijiet 
temporali u spiritwali tagħhom?

2. Qegħda nkun anqas spiritwal-
ment dipendenti fuq ħaddieħor 
billi nitħejji għas-sagrament u 
nissagrifika sabiex inservi? 

tan-nisa, u huwa ħeġġiġhom f’ ċerti 
dmirijiet temporali speċifiċi. Filwaqt 
li d-dmirijiet speċifiċi tal-aħwa tas-
Soċjetà tal-Għajnuna llum il-ġurnata 
huma xi ftit differenti, il-prinċipji 
jibqgħu l-istess:

1. Tgħallem ħobb ix-xogħol u evita 
l-għażż.

2. Ikseb spirtu li jgħinek tissagrifika 
lilek innifsek.

3. Aċċetta r-responsabbiltà perso-
nali għall-qawwa spiritwali, għas-
saħħa, għall-edukazzjoni, impjieg, 
finanzi, ikel u bżonnijiet oħra li 
jsostnu l-ħajja.

4. Itlob li jkollok il-fidi u l-kuraġġ 
biżżejjed sabiex tilħaq dawn l-isfidi.

5. Saħħaħ lil dawk li għandhom 
bżonn l-għajnuna.4

NOTI
1. Ara Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 6.1.1.
2. Robert D. Hales, “Coming to Ourselves: The 

Sacrament, the Temple, and Sacrifice in Ser-
vice,” Liahona u Ensign, Mejju 2012, 34.

3. Robert D. Hales, “Coming to Ourselves,” 36.
4. Ara Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), 51.
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