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Fl- inħawi ta’ fejn darba jien kont noqgħod u nservi, il- 
Knisja kienet topera proġett bit- tjur, u ħafna milli kienu 
jaħdmu hemm kienu voluntiera mill- qasam lokali. Fil- 

biċċa kbira tiegħu kien proġett immexxi b’ mod mill- aktar 
effiċjenti, fejn kien jissupplixxi fil- maħżen tal- isqof eluf ta’ 
bajd frisk u mijiet ta’ libbri ta’ tjur imnaddfin bil- lest. Xi drabi, 
madankollu, li tkun taħdem mal- bhejjem bħala voluntier f’ 
belt kien ifisser mhux biss li tispiċċa b’ idejk kollha nfafet 
iżda wkoll kien iħallilek effett fuq moħħok u ġo qalbek.

Per eżempju, ma ninsa qatt iż- żmien meta nġbarna flim-
kien bħala Saċerdozju Aroniku biex innaddfu waħda sew 
ir- razzett. Il- grupp entużjastiku u enerġetiku tagħna nġabar 
fir- razzett u fi żmien qasir qlajna, ġbarna u ħraqna ammont 
kbir ta’ ħaxix ħażin u mbarazz ieħor. Permezz tad- dawl tal- 
ħġejjeġ, qgħadna nieklu l- hot dogs u nifirħu bina nfusna 
talli temmejna biċċa xogħol b’ mod tant tajjeb.

Madankollu, ħloqna problema mill- aktar diżastruża. 
Il- ħoss u n- nar tant iddisturba lill- popolazzjoni fraġli ta’ 
5,000 tiġieġa li l- biċċa kbira minnhom spiċċaw iwaqqgħu 
r- rix u ma baqgħux ibidu aktar. Għalhekk waqafna ftit 
milli nkomplu nneħħu l- ħaxix ħażin biex nkunu nistgħu 
nipproduċu aktar bajd. 

L- ebda membru tal- Knisja li kien għen ħalli nkunu nist-
għu nipprovdu għal dawk fil- bżonn qatt ma jista’ jinsa din 
l- esperjenza jew jiddispjaċieh li ħa sehem fiha. Il- ħidma 
industrijali, l- immaniġjar ekonomiku, il- possibiltà li ma 
tkunx tiddependi fuq ħaddieħor u li taqsam mal- oħrajn, 
dawn mhumiex ħwejjeġ ġodda għalina.

Għandna niftakru li l- aqwa sistema ta’ ħażna għandha 
tkun li kull familja fil- Knisja ikollha kunsinna ta’ ikel, 
ħwejjeġ, u fejn possibli, xi bżonnijiet oħra tal- ħajja. Il- 
maħżen tal- Mulej jinkludi fih il- ħin, it- talenti, is- snajja’, 
il- kompassjoni, il- materjal ikkonsagrat u l- ġid finanzjarju 
tal- membri fidili tal- Knisja. Dawn ir- riżorsi huma disponib-
bli għall- isqof biex ikun jista’ jassisti lil dawk fil- bżonn.

Aħna nisħqu mal- Qaddisin tal- Aħħar Jiem kollha biex 
ikunu prudenti fl- ippjanar tagħhom, biex ikunu konser-
vattivi fl- għixien tagħhom, u biex jevitaw dejn eċċessiv 
u li ma jkunx neċessarju. Ħafna aktar nies ikunu jistgħu 
jegħlbu l- mewġ li jħabbtu wiċċhom miegħu fil- ħajja 
ekonomika tagħhom jekk huma jkollhom ħażna ta’ ikel u 
ħwejjeġ u ma jkollhomx dejn. Illum insibu li bosta huma 
li mxew bil- kontra ma’ dan il- kunsill: huma għandhom 
kunsinna ta’ dejn u m’ għandhomx ikel.

Nirrepeti dak li ddikkjarat l- Ewwel Presidenza ftit tas- 
snin ilu:

“Il- Qaddisin tal- Aħħar Jiem ilhom bosta snin jirċievu 
l- kunsill sabiex jitħejjew kontra l- avversità billi jkollhom 
daqsxejn ta’ flus imwarrbin. Jekk jagħmlu dan ikollhom 
ferm aktar sigurtà u serħan tal- moħħ. Kull familja għandha 
r- responsabbiltà li tipprovdi kemm jista’ jkun għall- 
bżonnijiet tagħha.

“Inħeġġukom, intom minn fejn intom fid- dinja, sabiex 
titħejjew kontra l- avversità billi tagħtu ħarsa fiex jinsabu l- 
finanzi tagħkom. Nitolbukom sabiex tkunu modesti fl- infiq 
tagħkom; araw li jkollkom dixxiplina magħkom infuskom 
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f’ dak li tonfqu ħalli tevitaw id- dejn. Ħallsu d- dejn kemm 
jista’ jkun malajr, u eħilsu lilkom infuskom minn dan il- 
jasar. Araw li regolarment tfaddlu xi ftit flus sabiex tibnu 
riserva finanzjarja.” 1

Aħna ninsabu mħejjijin għal xi emerġenza li tista’ tin-
qala’ f’ ħajjitna? Aħna kapaċi biżżejjed fejn tidħol snajja’? 
Ngħixu ħajja providenzjali? Għandna riserva għal li jista’ 
jinqala’? Aħna ubbidjenti għall- kmandamenti ta’ Alla? 
Nisimgħu mit- tagħlim tal- profeti? Ninsabu mħejjijin sabiex 
nagħtu minn dak li għandna lill- foqra u lil dawk li huma 
fil- bżonn? Għandna dejn mal- Mulej?

Aħna ninsabu ngħixu fi żminijiet imqanqla. Ħafna drabi 
il- futur ma nkunux nafuh; għalhekk, tajjeb li nħejju għal li 
jista’ jinqala’. Meta jasal iż- żmien li fih ikollna niddeċiedu, 
ikun diġà għadda żmien it- tħejjija.

NOTA
1. The First Presidency, All Is Safely Gathered In: Family Finances  

(pamflet, 2007).

TAGĦLIM MINN DAN IL- MESSAĠĠ

Ikkunsidraw il- bżonnijiet ta’ dawk li intom iżżuru, 
aħsbu dwar modi kif tistgħu tgħinuhom ifendu għal 
rashom fejn jidħol impjieg, finanzi, ħażna ta’ ikel jew 
biex ikunu mħejjija f’ każ ta’ xi emerġenza. Aħsbu dwar 
xi ħila li intom għandkom li tistgħu taqsmu magħhom, 
bħal per eżempju x- xogħol tal- ġnien jew l- immaniġjar 
ta’ flus, biex tgħinuhom jimxu wara l- kunsill tal- 
President Monson.

ŻGĦAŻAGĦ
Erġajt Kont ta’ Servizz
Minn Jaíne Araújo

Darba waħda, wara li kont għadni kif temmejt 
proġett ta’ servizz, kont miexja minn ħdejn id- 

dar tal- laqgħat tagħna u rajt żewġt aħwa li kienu qed 

inaddfu l- bini. Kliemi ħareġ b’ mod mill- aktar naturali: 
“Sisters, tridu xi għajnuna?” Waħda minnhom tbissmitli 
u qaltli li ma stajtx mort ħdejhom f’ ħin aħjar għax 
peress li kienu l- uniċi nies li kienu qed inaddfu, kienu 
jinsabu verament għajjenin. Hija qaltli li kienet talbet li 
l- Mulej jibgħat lil xi ħadd biex jgħinhom. Ħassejtni veru 
kuntenta li talbha ġie imwieġeb permezz tiegħi. Kont 
għadni kif spiċċajt nagħti servizz lil xi ħadd ieħor u jiena 
wkoll kont għajjiena, iżda għamilt dak li ħassejt f’ qalbi 
u offrejt aktar servizz.

Huwa kmandament li naħdmu bil- ferħ (ara D&C 
24:7). Meta jkollna x- xewqa li nservu f’ kull ħin, aħna 
nkunu qed ngħinu biex iseħħu l- mirakli fil- ħajja ta’ ħad-
dieħor. Ħajjitna jkollha aktar skop meta aħna nservu. 
Il- Mulej verament iħobbna, Huwa jgħin lil uliedu kollha, 
u Huwa jagħtina s- saħħa li nservu.
L- awtriċi tgħix f’ Rio Grande do Norte fil- Brażil.

TFAL
Tinsabu Ppreparati?
Tweġibiet: Veru, Veru, Falz, Veru, Falz

Il- President Monson talabna lkoll sabiex inkunu ppre-
parati għal żminijiet diffiċli u biex ngħinu lil ħaddieħor 

tul iż- żminijiet diffiċli tagħhom. Wieġbu dan il- kwizz 
veru- jew- falz biex taraw jekk intomx lesti! 

Dejjem nista’ nsib lil xi ħadd biex ngħin.  
Veru □ Falz □

Nista’ nkun grat għal dak kollu li diġà għandi. 
Veru □ Falz □

M’ għandix talenti x’ naqsam ma’ ħaddieħor.  
Veru □ Falz □

Li nfaddal xi flus għall- futur hija idea tajba.  
Veru □ Falz □

Biex inkun ferħan għandi bżonn ġugarelli u ħwejjeġ 
ġodda.  
Veru □ Falz □
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Fidi, Familja, Għajnuna

Dan huwa parti minn serje ta’ Messaġġi 
tal- Għalliema taż- Żjajjar li jitrattaw 
aspetti mill- missjoni tas- Salvatur.

Ġesù Kristu wiegħed, “Ma nħalli-
komx iltiema: Nerġa’ niġi għand-

kom” (Ġwanni 14:18). Huwa jagħtina 
“kuruna flok irmied, żejt tal- ferħ flok 
l- ilbies tal- vistu” (Isaija 61:3). Peress 
li Kristu sofra l- Att tal- Fidwa għal 
kull wieħed u waħda minna, Huwa 
mhux se jinsina. “Is- Salvatur tagħna 
ħa fuqu nnifsu . . . l- uġigħ tagħna u 
s- sofferenza u n- niket tagħna sabiex 
Huwa jkun jaf aħna xi nħossu u kif 
ifarraġna,” qalet Linda S. Reeves, it- 
tieni kunsillier fil- presidenza ġenerali 
tas- Soċjetà tal- Għajnuna.1

L- għarfien li għandna li Kristu 
jista’ jfarraġna jista’ jġibilna tant 
paċi u jispirana sabiex nimxu wara 
l- eżempju Tiegħu billi nipprovdu 
għajnuna lil ħaddieħor. Il- President 
Thomas S. Monson qal: “L- għarfien 
tagħna tal- evanġelju u l- imħabba 
ta’ Missierna tas- Smewwiet u tas- 
Salvatur tagħna iffarrġuna u jsost-
nuna u jwasslulna l- ferħ f’ qalbna 

Il- Missjoni Divina ta’ Ġesù Kristu: 
Farraġ
Bl- għajnuna tat- talb studja dan il- materjal u fittex sabiex tkun taf x’ għandek taqsam 
ma’ ħutek. Kif jista’ l- għarfien tiegħek tal- ħajja tas- Salvatur u l- irwol Tiegħu jgħinek 
tkabbar il- fidi tiegħek fih u tbierek lil dawk li int responsabbli minnhom permezz 
tat- tagħlim taż- żjajjar? Għal aktar informazzjoni żur reliefsociety.lds.org.

hekk kif aħna nimxu b’ onestà 
u nżommu l- kmandamenti. Ma 
jkun hemm xejn fid- dinja li jista’ 
jegħlibna.” 2

Mill- Iskrittura
Ġwanni 14:18, 23; Alma 7:11–13; 
Doctrine and Covenants 101:14–16

Mill- Istorja Tagħna
Elaine L. Jack, it- 12- il president 

ġenerali tas- Soċjetà tal- Għajnuna, 
qalet: Waqt it- tagħlim taż- żjajjar 
aħna nilħqu l- bżonnijiet ta’ xulxin. 
Xi kultant nagħmlu b’ idejna dak 
li forsi nsibuha diffiċli nlissnu bi 
kliemna. Tgħannieqa b’ imħabba 
tfisser ħafna. Daħqa flimkien tgħaq-
qadna. Meta ngħaddu mument 
flimkien inkunu ned niffriskaw l- 
ispirtu tagħna.. Mhux dejjem inkunu 
nistgħu nħaffu l- piż ta’ dik oħtna 
li tkun għaddejja minn xi nkwiet, 
iżda nkunu nistgħu ninkuraġġuha 
fil- prova tagħha.” 3

Ħutna l- pijunieri tas- Soċjetà tal- 
Għajnuna “sabu l- qawwa spiritwali 

fl- imħabba u l- kompassjoni ta’ 
bejniethom. . . . Hekk kif sofrew 
tant għax kellhom jgħaddu minn 
provi bħal mard u mewt, huma 
talbu bil- fidi għal xulxin u farrġu 
lil xulxin. L- imħabba ta’ Alla għad-
diet minn qalb għall- oħra,’ kitbet 
Helen Mar Whitney, ‘sakemm 
missier il- ħażen deher li tilef 
il- qawwa tiegħu fl- isforzi tiegħu 
li jidħol fin- nofs bejna u bejn il- 
Mulej, u permezz tat- tattiċi kiefra 
tiegħu, ħafna drabi, ma rnexxilux 
iwaqqagħna fin- niket. 4

NOTI
1. Linda S. Reeves, “The Lord Has Not 

Forgotten You,” Ensign jew Liahona, Nov. 
2012, 120.

2. Thomas S. Monson, “Be of Good Cheer,” 
Ensign jew Liahona, Mejju 2009, 92.

3. Elaine L. Jack, in Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 119.

4. Daughters in My Kingdom, 34.

Ikkunsidra Dan
Li nafu li l- Mulej jifhimna kif jista’ 
jkun għalina ta’ faraġ?
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