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Meta naħseb dwar il- wirt tal- pijunieri, ħaġa li 
verament tqanqalni li tiġi f’moħħi hija l- innu “O 
Qaddisin” (Innijiet u Għanjiet tat- Tfal, paġna 2). 

Dawk li vvjaġġaw it- triq twila lejn il- Wied ta’ Salt Lake ta’ 
spiss kantaw dan l- innu waqt il- vjaġġ tagħhom.

Jiena konxju tassew li mhux kollox kien ward u żahar 
għal dawn il- Qaddisin. Huma tħabtu mal- mard, is- sħana, 
l- għeja, il- kesħa, il- biża’, il- ġuħ, l- uġigħ, id- dubju u saħansi-
tra raw il- mewt.

Iżda minkejja li kellhom kull raġuni biex jgħajtu, “Xejn 
mhu sew,” huma rawmu attitudni li llum ma nistgħux ma 
nammirawhomx minħabba fiha. Huma ħarsu lil hinn l- 
inkwiet tagħhom lejn il- barkiet eterni. Huma kienu grati fiċ- 
ċirkustanzi tagħhom. Minkejja l- evidenza li pjuttost xejn ma 
kien hekk, huma kantaw mimlijin konvinzjoni, “Kollox sew!”

Għalxejn aħna nfaħħru lill- pijunieri jekk dan ma jwas-
salniex biex nirriflettu dwarna nfusna. Jiena se nsemmi ftit 
mill- kwalitajiet li lili jispirawni hekk kif nikkontempla dwar 
is- sagrifiċċju u l- impenn tagħhom. 

Kompassjoni
Il- pijunieri kienu jieħdu ħsieb xulxin, kien x’ kien 

l- ambjent soċjali, ekonomiku jew politiku li kienu ġejjin 
minnu. Anke meta dan wassal biex żammhom milli javvan-
zaw, u kkawżalhom ċerta inkonvenjenza, jew li għalihom 
kien ifisser sagrifiċċju personali, huma xorta kienu ta’ 
għajnuna għal xulxin.

F’ dinja partiġjana influwenzata minn x’ nistgħu niksbu, 
l- oġġettivi individwali jew ta’ grupp jistgħu jiġu qabel il- 
ħsieb tagħna ta’ ħaddieħor jew it- tisħiħ tas- saltna ta’ Alla. 
Fis- soċjetà tal- lum, jidher li bniedem jitkejjel b’ kemm 
jirnexxielu jilħaq għanijiet ideoloġiċi. 

Li tfassal u tikseb ċerti għanijiet tista’ tkun ħaġa meravil-
juża. Iżda jekk is- suċċess li niksbu ċerti għanijiet ħa jkun 
li aħna ma nagħtux kas ta’ ħaddieħor, jew li ninjorawhom 
jew inweġġgħuhom, il- prezz ta’ dan is- suċċess jista’ jkun 
prezzjuż wisq.

Il- pijunieri ħadu ħsieb ta’ dawk li kienu fil- kumpanija 
tagħhom, iżda huma ħasbu wkoll f’ dawk li ġew waraj-
hom, billi żergħu għadd ta’ ħxejjex għal dawk li kienu 
għad iridu jiġu bil- ferrovija tal- vaguni.

Huma kienu jafu x’ qawwa kien hemm fil- familja u 
l- ħbieb. U peress li huma kienu jiddependu fuq xulxin, 
huma ssaħħew. Il- ħbieb saru familja.

Il- pijunieri jfakkruna verament għalfejn għandna nit-
biegħdu mit- tentazzjoni li niżolaw lilna nfusna u, minflok, 
nilħqu u ngħinu lil xulxin u nuru kompassjoni u mħabba 
lejn xulxin. 

Xogħol
“O Qaddisin, tibżgħux minn dan il- vjaġġ.”
Din il- frażi saret l- innu ta’ dawn il- vjaġġaturi mill- aktar 

għajjenin. Diffiċli nimmaġinaw kemm ħadmu iebes dawn 
l- erwieħ mill- aktar twajba. Il- mixi kien fil- fatt l- iżgħar tbatija 
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li kellhom quddiemhom. Huma ngħaqdu flimkien biex 
jipprovdu l- ikel lil xulxin, jirranġaw il- vaguni, jieħdu ħsieb 
l- annimali, jamministraw lill- morda u d- dgħajfin, ifittxu u 
jġorru l- ilma, u jipproteġu lilhom infushom mill- perikli natu-
rali u l- bosta perikli oħra li sabu quddiemhom fid- deżert.

Huma kienu jqumu kuljum b’ għanijiet mill- aktar ċari 
li kulħadd seta’ jifhem: li jaqdu lil Alla u lil għajrhom u 
li jaslu fil- Wied ta’ Salt Lake. Kull ġurnata kien ikollhom 
dawn l- għanijiet b’ mod ċar quddiemhom; huma kienu 
jafu x’ kellhom jagħmlu u kienu jafu li l- progress ta’ kull 
ġurnata kien jagħmel id- differenza kollha.

Fi żmienna—meta ħafna minn dak li nixtiequ nistgħu 
nsibuh faċilment—tiġina t- tentazzjoni li nerġgħu lura 
jew naqtgħu qalbna kull meta t- triq li jkollna quddiemna 
tkun tidher daqsxejn imħarbta jew għat- telgħa. F’ dawk 
il- mumenti, nafu nispiraw ruħna jekk aħna nirriflettu fuq 
dawk l- irġiel, nisa u tfal li ma ħallewx il- mard, it- tbatija, 
l- uġigħ u saħansitra l- mewt iżommuhom milli jkomplu bil- 
vjaġġ li kienu għażlu huma stess. 

Il- pijunieri tgħallmu li meta huma kienu jaħdmu 
iebes kienu jsaħħu l- ġisem, il- moħħ u l- ispirtu; ikabbru 
l- għarfien tagħhom tan- natura divina; u jimtlew b’ aktar 
kompassjoni lejn ħaddieħor. Din id- drawwa saħħithom 
u saret għalihom barka li gawdew ferm wara li ntemm il- 
vjaġġ tagħhom qalb il- wita u l- muntanji. 

Ottimiżmu
Meta l- pijunieri kantaw, huma għallmuna t- tielet lez-

zjoni: “Ejjew nimxu bil- ferħ.”
Hija waħda mill- akbar ironiji ta’ żmienna li llum nin-

sabu mberkin b’ tant affarijiet u minkejja kollox ġieli 
nħossuna verament imdejqin. L- għeġubijiet tal- prosperità 
u t- teknoloġija jimmeraviljawna u joffrulna ċerta sigurtà, 
divertiment, sodisfazzjon spontanju u konvenjenza. U ma-
dankollu naraw tant skuntentizza.

Il- pijunieri, li ssagrifikaw tant, kellhom jgħaddu min-
għajr l- aktar ħwejjeġ bażiċi biex isalvaw. Huma fehmu 
li l- ferħ ma jiġix b’ riżultat ta’ xorti tajba jew b’ xi mod 
aċċidentali. M’hemmx dubju li l- ferħ ma jiġix billi naqtgħu 
x- xewqat kollha tagħna. Il- ferħ mhux riżultat ta’ ċirkus-
tanzi esterni. Jiġi minn ġewwa—irrilevanti xi jkun għaddej 
madwarna.

Dan il- pijunieri kienu jafuh, u b’ dak l- ispirtu huma sabu 
l- ferħ f’ kull ċirkustanza u f’ kull sfida—anke f’ dawk l- isfidi 
li nifdu l- qalba ta’ ruħhom.

Sfidi
Xi kultant aħna nħarsu lura lejn dak li għaddew minnu 

l- pijunieri u b’ xorti tajba ngħidu, “Imnalla ma kontx ngħix 
f’ dak iż- żmien.” Iżda tgħid dawn il- pijunieri qalbiena, 
kieku kellhom jarawna llum, ma kinux jgħidu l- istess?

Għalkemm iż- żminijiet u ċ- ċirkustanzi nbidlu, ma 
nbidlux il- prinċipji li nħabbtu wiċċna mal- isfidi u flimkien 
ngħixu b’ suċċess bħala komunità li temmen f’ Alla u li taf 
tħobb u qed tiffjorixxi.

Minn dawn il- pijunieri nistgħu nitgħallmu sabiex ikollna 
l- fidi u l- fiduċja f’ Alla. Nistgħu nitgħallmu nuru aktar 
kompassjoni lejn l- oħrajn. Nistgħu nitgħallmu li x- xogħol u 
l- bżulija jberkuna mhux biss b’ mod temporali iżda wkoll 
spiritwali. Nistgħu nitgħallmu li l- ferħ qiegħed jistenniena, 
hi x’inhi ċ- ċirkustanza li ninsabu fiha. 

L- aqwa mod kif nistgħu nonoraw u nuru l- gratitudni 
tagħna lil dawn il- pijunieri hu billi ninkorporaw f’ ħajjitna 
l- fedeltà lejn il- kmandamenti ta’ Alla, il- kompassjoni u 
l- imħabba lejn għajrna, u l- bżulija, l- ottimiżmu u l- ferħ li 
l- pijunieri wrew tant tajjeb f’ ħajjithom.

Hekk kif nagħmlu dan, aħna nistgħu mmorru lura qalb 
id- diċenji taż- żminijiet, naqbdu jdejn dawn il- pijunieri nob-
bli u nżidu l- vuċi tagħna ma’ tagħhom hekk kif inkantaw: 
“Kollox sew! Kollox sew!”

TAGĦLIM MINN DAN IL- MESSAĠĠ

Tafu tridu tibdew billi tkantaw “O Qaddisin” (Innijiet 
u Għanjiet tat- Tfal, paġna 2) ma’ dawk li intom iżżuru. 
Tistgħu taqsmu xi esperjenza meta intom, jew xi ħadd 
ieħor li tafu, applikajtu l- prinċipji tal- kompassjoni, 
tax- xogħol jew tal- ottimiżmu. Jekk tħossu li għand-
kom tagħmlu dan, intom tistgħu tixhdu dwar il- barkiet 
li wieħed jista’ jikseb jekk jgħix dawn il- prinċipji u 
wiegħdu lil dawk li żżuru li huma wkoll jistgħu jirċievu 
dawn il- barkiet. 

ŻGĦAŻAGĦ
Żommu Reġistru

Il- President Uchtdorf iqabbel żmienna ma’ żmien 
il- pijunieri. Għalkemm intom forsi ma qsamtux il- 

wita, intom tixbhu lil pijunieri ferm aktar milli taħsbu! 
Intom ukoll tistgħu turu l- kompassjoni, il- bżulija u 
l- ottimiżmu. U hekk kif aħna nafu li l- pijunieri wrew 
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dawn il- kwalitajiet minħabba r- reġistri li huma żam-
mew, anke l- ġenerazzjonijiet li jiġu warajkom jistgħu 
jsiru jafukom minħabba d- djarju tagħkom.

Iddedikaw ftit minuti kuljum biex tiktbu xi ħaġa 
żgħira dwarkom fid- djarju. Tistgħu tiktbu dwar ħwejjeġ 
spiritwali, bħal kif intom ksibtu t- testimonjanza tagħ-
kom jew kif għelibtu xi sfidi bl- għajnuna ta’ Missierna 
tas- Smewwiet. Tistgħu tgħinu wkoll lill- proneputijiet 
tagħkom (li xi darba jafu jaqraw id- djarju tagħkom!) 
sabiex isiru jafu kif kienet il- ħajja tagħkom ta’ kuljum. 
Xi proġetti qed tagħmlu fl- iskola? Kif tidher il- kamra 
tagħkom? X’inhi l- isbaħ memorja li għandkom tal- 
familja tagħkom?

Hekk kif tibdew tiktbu ftit kuljum, mhux biss tib-
dew taraw b’ aktar ċarezza kif Missierna tas- Smewwiet 
jgħinkom fil- ħajja tagħkom ta’ kuljum, bl- istess mod kif 
gwida lill- pijunieri, iżda intom tħallu warajkom ukoll 
wirt għall- ġenerazzjonijiet futuri.

TFAL
Imxu Wara l- Eżempju tal- Pijunieri

Il- President Uchtdorf qasam magħna xi modi kif il- 
pijunieri wrew l- imħabba tagħhom lejn Missierna 

tas- Smewwiet. Intom tistgħu timxu wara l- eżempju 
tagħhom. Dawn huma xi ftit ideat biex jgħinukom 
tibdew.

KOMPASSJONI
 □ Iktbu nota jew agħmlu xi ħaġa biex tferrħu li xi ħadd li 
jinsab imnikket.
 □ Għinu lil xi ħbieb fil- klassi tagħkom bix- xogħol tad- dar 
tagħhom.

XOGĦOL
 □ Fasslu għan. Dan ix- xahar agħmlu xi ħaġa kuljum li 
tgħinkom tilħqu l- għan tagħkom. 
 □ Għinu lill- ġenituri tagħkom ilestu l- ikel.

OTTIMIŻMU
 □ Agħmlu lista b’ 10 affarijiet li jġibulkom il- ferħ f’ 
ħajjitkom.
 □ Tbissmu lil kull min taraw.
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Dan huwa parti minn serje ta’ Messaġġi 
tal- Għalliema taż- Żjajjar li jitrattaw ċerti 
kwalitajiet divini tas- Salvatur.

Li nifhmu li Ġesù Kristu wera 
magħna tant maħfra u ħniena 

jista’ jgħinna naħfru u nħennu għal 
ħaddieħor. “Ġesù Kristu huwa l- 
Eżemplar tagħna,” qal il- President 
Thomas S. Monson. “Ħajtu hija 
wirt ta’ mħabba. Il- morda li Huwa 
fejjaq; l- imżebelħin li Huwa farraġ; 
il- midinbin li Huwa salva. Fl- aħħar 
ġie maqtul minn idejn il- marmalja. 
U madankollu minn fuq l- għolja 
tal- Golgota nstema’ jidwi l- kliem: 
’Missier aħfrilhom; għax ma ja-
fux x’ inhuma jagħmlu’—l- akbar 
eżempju ta’ kompassjoni u mħabba 
fil- mortalità.” 1

Jekk aħna naħfru lill- oħrajn 
il- ħtijiet tagħhom, Missierna li hu 
fis- smewwiet jaħfer lilna wkoll. 
Ġesù qalilna “ħennu, bħalma hu 
ħanin Missierkom” (Luqa 6:36). 
“Il- maħfra għal dnubietna niksbuha 
biss b’ kundizzjoni,” qal il- President 
Dieter F. Uchtdorf, it- Tieni Kunsillier 
fl- Ewwel Presidenza. “Hemm bżonn 
nindmu. . . . Mhux ilkoll kemm 

Il- Kwalitajiet ta’ Ġesù Kristu:  
Jaħfer u Kollu Ħniena

aħna, xi darba jew oħra, morna b’ 
rasna baxxuta quddiem il- tron tal- 
ħniena u tlabna għall- grazzja? Mhux 
ilkoll kemm aħna xtaqna b’ qalbna 
kollha li niksbu l- ħniena—li niġu 
maħfurin għall- iżbalji li għamilna u 
għad- dnubiet li wettaqna? . . . Ħallu 
l- Att tal- Fidwa ta’ Kristu jibdel u 
jfejjaq qlubkom. Ħobbu lil xulxin. 
Aħfru lil xulxin.” 2

Skrittura Addizzjonali
Mattew 6:14–15; Luqa 6:36–37; 
Alma 34:14–16

Mill- Iskrittura
“Għandna naħfru bl- istess mod 

kif niġu maħfura,” qal il- Presbiteru 
Jeffrey R. Holland tal- Kworum tat- 
Tnax- il Appostlu.3 L- istorja tal- iben 
il- ħali turina ż- żewġ uċuħ tal- 
maħfra: iben minnhom ġie maħfur 
u l- iben l- ieħor beda jsibha diffiċli 
biex jaħfer.

L- iżgħar wieħed fost iż- żewġ 
aħwa ħa s- sehem tal- wirt tiegħu, 
nefqu malajr u meta waqa’ l- ġuħ, 
huwa beda jaħdem billi jitma’ 
l- ħnieżer. L- iskrittura tgħid “meta 

daħal fih innifsu,” huwa reġa’ lura 
d- dar u qal lil missieru li ma kienx 
den li jissejjaħ ibnu. Iżda missieru 
ħafirlu u qatel għoġol imsemmen 
għall- festa. Ħuh il- kbir reġa’ lura 
mill- ħidma tiegħu fl- għalqa u 
beda jirrabja. Huwa fakkar lil mis-
sieru li kien ilu snin sħaħ jaqdih, 
u qatt ma kiser il- kmandamenti, 
madankollu “kieku qatt tajtni gidi 
lili biex nagħmel ikla u nifraħ 
ma’ ħbiebi.” Il- missier wieġbu, 
“Ibni, inti dejjem miegħi, u kull 
ma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma 
kien meħtieġ li nagħmlu festa u 
nifirħu, għax dan ħuk kien mejjet 
u raġa’ qam, kien mitluf u nstab.” 
(ara Luqa 15:11–32).
NOTI
1. Thomas S. Monson, “Love, the Essence of 

the Gospel,” Liahona, Mejju 2014, 91.
2. Dieter F. Uchtdorf, “The Merciful Obtain 

Mercy,” Liahona, Mejju 2012, 70, 75, 77; 
enfażi fl- oriġinal.

3. Jeffrey R. Holland, “The Peaceable Things 
of the Kingdom,” Ensign, Nov. 1996, 83.
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Ikkunsidra Dan
Il- maħfra kif tista’ tkun ta’ benefiċċju 
għal min qed jaħfer?

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




