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Bħal ħafna oħrajn, jien spiss ħassejtni nispira ruħi 
minn xogħlijiet mill- isbaħ tal- arti u l- mużika. 
Wieħed minn dawn il- mumenti kien hekk kif kont 

ninsab quddiem pittura mill- aqwa tal- artist Daniż Frans 
Schwarz li ġġib l- isem L- Agunija fil- Ġnien.1

Din il- pittura sabiħa u fl- istess ħin ta’ niket turi lis- Salvatur 
għarkobbtejh fil- Ġnien tal- Ġetsemani. Hekk kif qiegħed jit-
lob, hemm anġlu wieqaf ħdejh, iħaddnu fid- dirgħajn ġentili 
tiegħu, joffrilu l- faraġ, l- għajnuna divina u s- sapport.

Aktar ma għaddejt ħin nikkontempla din il- pittura, aktar 
ħassejt qalbi u moħħi jimtlew b’ sentiment ta’ tenerezza u 
gratitudni li diffiċli nesprimi bil- kliem. Stajt inħoss, xi ftit, kif 
stajt ħassejtni kieku kont preżenti hekk kif is- Salvatur beda 
l- ħidma aħħarija u kbira Tiegħu fil- mortalità billi ħa fuqu 
Nnifsu d- dnubiet tad- dinja. Nimmeravilja ruħi bl- imħabba 
infinita u l- kompassjoni li l- Missier għandu għal uliedu. Jiena 
ħassejtni ninħakem bi gratitudni profonda għal dak li l- Iben 
mingħajr dnub wettaq għall- umanità kollha u għalija.

Is- Sagrifiċċju tal- Iben ta’ Alla
Kull sena f’ dawn iż- żminijiet aħna nikkommemoraw u 

nixtarru s- sagrifiċċju li Ġesù Kristu wettaq għall- umanità 
kollha.

Dak li għamel is- Salvatur mill- Ġetsemani sal- Golgota 
f’ isimna m’iniex kapaċi nifhmu għal kollox. Huwa ħa 
fuqu Nnifsu t- toqol ta’ dnubietna u ħallas prezz etern u 

li jaffettwa l- umanità kollha mhux biss għat- trasgressjoni 
oriġinali ta’ Adam iżda wkoll għad- dnubiet u t- trasgressjoni 
ta’ biljuni fuq biljuni ta’ erwieħ li xi darba jew oħra għexu. 
Dan is- sagrifiċċju etern u sagru wassal biex, “saħansitra 
Alla, l- akbar fost kulħadd, jirtogħod minħabba l- uġigħ, u 
jċarċar demmu mill- pori kollha tiegħu, u jsofri kemm fil- 
ġisem kif ukoll fl- ispirtu” (D&C 19:18).

Huwa sofra għalija.
Huwa sofra għalik.
Ruħi timtela bil- gratitudni meta nikkontempla t- tifsira 

prezzjuża ta’ dan is- sagrifiċċju. Inħossni numilja ruħi meta 
niftakar li dawk kollha li jaċċettaw dan ir- rigal u joffru 
qalbhom lilu jistgħu jiġu maħfura u jitnaddfu minn dnu-
biethom, skura kemm hi skura t- tebgħa tagħhom jew tqil 
kemm hu tqil il- piż tagħhom.

Nistgħu nerġgħu nsiru għal darb’oħra safja u mingħajr 
ebda tebgħa. Nistgħu niġu mifdija permezz tas- sagrifiċċju 
etern tas- Salvatur maħbub tagħna.

Min se Jfarraġna?
Għalkemm ħadd minna mhu se jkollu għalfejn jesper-

jenza dak li sofra għalina l- Mulej, ilkoll kemm aħna jkollna 
l- mumenti mudlama u diffiċli tagħna—mumenti meta 
n- niket u t- tbatija jkunu jidhru akbar milli nifilħu nġorru. 
Ikun hemm mumenti meta t- toqol u r- rimors ta’ dnubietna 
nħossuh jagħfas fuqna bla ħniena.
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Madankollu, jekk ngħollu qlubna lejn il- Mulej f’ dawn 
il- mumenti, Huwa żgur jagħraf u jifhem minn xiex inkunu 
għaddejjin. Hu li sofra għalina b’ mod tant altruwista fil- 
ġnien u fuq is- salib żgur li issa mhux se jħallina waħdina 
mingħajr ebda faraġ. Huwa jqawwina, jinkuraġġina u 
jberikna. Huwa jgħannaqna permezz tad- dirgħajn ġentili 
Tiegħu.

Huwa jkun għalina aktar minn anġlu.
Huwa jwasslilna l- barka tal- faraġ, tal- fejqan, tat- tama u 

tal- maħfra.
Għaliex Huwa l- Feddej tagħna.
Il- Ħellies tagħna.
Is- Salvatur tagħna kollu ħniena u l- imbierek Alla tagħna. 

NOTA
1. Il- qassis li tkellem fil- funeral ta’ Frans Schwarz qal li “l- arti tiegħu ġiet 

ispirata b’ mod divin u l- valur tagħha jidher li jiswa aktar minn bosta 
paniġierki” (Emmilie Buchanan- Whitlock, “History of Artists’ Lives Gives 
Greater Context for Exhibit,” Deseret News, 29 ta’ Sett., 2013, deseret-
news.com).

TAGĦLIM MINN DAN IL- MESSAĠĠ

Qabel tgħallem, fittex il- gwida tal- Ispirtu biex 
jgħinek tifhem il- bżonnijiet speċifiċi ta’ dawk li inti 
tgħallem. Hekk kif taqsam partijiet mill- messaġġ tal- 
President Uchtdorf, aqsam it- testimonjanza tiegħek 
tas- Salvatur u s- sagrifiċċju tal- fidwa Tiegħu. Ikkunsidra li 
tistaqsi lil dawk li tgħallem xi tfisser għalihom l- Att tal- 
Fidwa Tiegħu u kif huma ħassew il- faraġ tal- Mulej waqt 
“is- sigħat mudlama u diffiċli” tagħhom. 

ŻGĦAŻAGĦ
Rebħa permezz ta’ Ġesù Kristu
Isem miżmum

Jiena għandi problema li niffanga fl- ikel. Il- ħinijiet 
li għamilt niffanga fl- ikel irriżultaw biex ħassejt fija 

ħtija mill- aktar kbira, frustrazzjoni u diżappunt. Ħas-
sejtni ferm dgħajjef meta ppruvajt negħleb il- problema 
tiegħi. 

Għal żmien twil ma tajtx kas tal- fatt li l- Att tal- Fidwa 
tas- Salvatur mhux biss isalvana iżda wkoll jifdina u 
jipperfezzjonana, u dan japplika wkoll saħansitra għall- 
vizzju ċertament imperfett tiegħi li niffanga fl- ikel. 

Iddeċidejt li noffri lili nnifsi lis- Salvatur tiegħi. Jiena 
tlabt. B’ sinċerità ammettejt id- dgħjufijiet tiegħi u 
l- bżonn li kelli biex nikseb il- grazzja, u mbagħad tlabt 
lill- Missier tas- Smewwiet sabiex l- għada Huwa jberik-
kni bl- assistenza divina Tiegħu. Dak il- lejl jiena ħassejt 
l- assigurazzjoni ta’ Missier li tant iħobbni li Huwa kellu 
x- xewqa enormi li jgħin lil Ibnu u l- vera qawwa li jwet-
taq ir- rieda Tiegħu. 

Minn dak il- lejl ’l hawn, il- kilba għall- ikel ma baq-
għetx taffettwani kif kienet qabel. Jiena naf li Ġesù 
Kristu huwa r- raġuni għas- suċċess tiegħi. Bħal Pawlu, 
jiena qed nitgħallem li “għal kollox niflaħ bis- saħħa ta’ 
Kristu li jqawwini” (Filippin 4:13). Qed nipprova li qatt 
ma ninsa lezzjoni oħra minn Pawlu: “Niżżu ħajr lil Alla li 
tana r- rebħa permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu” (1 Corinthi-
ans 15:57).

TFAL
Is- Salvatur Ifarrġek

Staqsu lil xi membru tal- familja jew lil xi ħabib dwar 
xi żmien meta huma ħassew is- Salvatur ifarraġ-

hom. Ipprova aħseb dwar xi mument meta inti ħas-
sejt lis- Salvatur ifarrġek. Tista’ tpinġi stampa ta’ din 
l- esperjenza u ddendilha ħdejn is- sodda tiegħek biex 
tfakkrek li Ġesù Kristu dejjem ikun hemm biex ifarrġek.
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Dan huwa parti minn serje ta’ Messaġġi 
tal- Għalliema taż- Żjajjar li jitrattaw ċerta 
kwalitajiet tas- Salvatur.

Ħafna drabi nħarsu lejn il- 
paċenzja bħala karatteristika 

kwieta u passiva, iżda kif qal il- 
President Dieter F. Uchtdorf, it- Tieni 
Kunsillier fl-  Ewwel Presidenza, 
“Il- paċenzja mhijiex rassenjazzjoni 
passiva, jew xi falliment ta’ xi ħaġa 
minħabba l- biża’. Il- paċenzja tfisser li 
tistenna u tissaporti b’ mod attiv. Tfis-
ser li ma naqtgħux qalbna minn xi 
ħaġa . . . anke meta ndumu ma naqt-
għu x- xewqat ta’ qalbna. Il- paċenzja 
mhux sempliċiment li tissaporti; hi 
meta tissaporti b’ mod tajjeb!”

Fil- ħajja primortali, Missierna 
tas- Smewwiet ħejja pjan għa-
lina—l- ulied spirtu Tiegħu—u 
aħna għajjatna bil- ferħ minħabba 
l- opportunità li stajna niġu hawn 
fid- dinja (ara Ġob 38:7). Hekk kif 
aħna nagħżlu li nintunaw r- rieda 
tagħna ma’ Tiegħu tul il- ħajja tagħna 
fid- dinja, Huwa “jagħmilna strument 
f’ idejh għas- salvazzjoni ta’ bosta 
erwieħ” (Alma 17:11).

Il- President Uchtdorf kompla, 
“Il- paċenzja tfisser li naċċettaw dak 
li ma nistgħux inbiddlu u niffaċċjaw 
dan b’ kuraġġ, bi grazzja u b’ fidi. 

Il- Kwalitajiet ta’ Ġesù Kristu: 
Is- Sabar u l- Paċenzja

Ifisser li nkunu ’lesti li nissottomettu 
ruħna għal dak kollu li l- Mulej iħoss 
li għandu jgħabbina bih, sewwa-
sew kif tifel ċkejken jissottometti 
ruħu għal missieru’ [Mosiah 3:19]. 
Ultimament, il- paċenzja tfisser li 
nkunu ’fermi u sodi fl- ubbidjenza 
tagħna lejn il- kmandamenti tal- 
Mulej’ [1 Nephi 2:10] kull siegħa 
tal- ġurnata, anke meta jkun diffiċli li 
nagħmlu dan.” 1

Skrittura Addizzjonali
Salm 40:1; Galatin 5:22–23;  
2 Pietru 1:6; Alma 17:11

Mill- Iskrittura
L-  iskrittura tgħidilna li fil- ħajja 

tagħna fid- dinja, jeħtieġ li jkollna 
“il- paċenzja fis- sofferenza, għax din 
żgur mhux se tonqos f’ ħajjitna.” 
Alla mbagħad tana din il- wegħda 
kollha faraġ, “Ibqgħu sodi, għax, 
araw, jiena magħkom, sewwasew 
sal- aħħar ta’ ħajjitkom” (D&C 24:8).

L- istorja li ġejja mill- Bibbja hija 
eżempju tal- paċenzja u l- fidi.

“U kien hemm mara, li kienet 
ilha tnax- il sena tbati bit- tnixxija 
tad- demm . . . misset it- tarf tal- libsa 
ta’ Kristu: u minnufih it- tnixxija tad- 
demm waqfitilha.

“U Ġesù qal, . . . Xi ħadd 
messni, għax ħassejt li xi qawwa 
ħarġet minni.

“Il- mara, meta rat li ma set-
għetx tinħeba, resqet b’rogħda 
fuqha, nxteħtet quddiemu, u 
stqarritlu quddiem kulħadd l- 
għala kienet messitu u kif fieqet 
minnufih.

“U hu qalilha, Binti, agħmel il- 
qalb: il- fidi tiegħek salvatek; mur 
bis- sliem.” (Luqa 8:43–48).

Bħalha, aħna nistgħu niksbu 
l- barkiet u l- faraġ, u saħansitra 
l- fejqan, hekk kif nersqu lejn 
Ġesù Kristu—li permezz tal- Att 
tal- Fidwa jista’ jfejjaqna.
NOTA
1. Dieter F. Uchtdorf, “Continue in Patience,” 

Liahona, Mejju 2010, 57, 59.
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Ikkunsidra Dan
Mir- rakkont f’ Luqa 8, din il- mara 
kif ġiet ippremjata minħabba s- snin 
twal li fihom żammet tant paċenzja 
u minħabba l- fidi tagħha f’ Ġesù 
Kristu? 

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, żuru reliefsociety.lds.org

Fidi, Familja, Għajnuna




