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Jiena kelli l- privileġġ li nattendi bosta ċelebrazzjo-
nijiet kulturali li huma marbuta mad- dedikazzjoni 
tat- tempji. Kollha kemm huma verament għoġbuni, 

fosthom l- aktar waħda riċenti li attendejt f’ Novembru 
li għadda ġewwa Phoenix, Arizona, fl- Istati Uniti.

Iż- żgħażagħ Qaddisin tal- Aħħar Jiem li ħadu sehem 
fiċ- ċelebrazzjonijiet kulturali tellgħu programm mill- aktar 
meraviljuż u memorabbli. Is- sena l- oħra ġewwa Phoenix, 
ftit qabel ma’ bdiet iċ- ċelebrazzjoni, jiena għedt lill- 
parteċipanti, “Intom ulied id- dawl.”

Nixtieq li ż- żgħażagħ kollha tal- Knisja jkunu jafu li 
huma wlied id- dawl. F’ dan is- sens, huma għandhom 
responsabbiltà li “jiddu fid- dinja bħal kwiekeb” (Filippin 
2:15). Huma għandhom id- dmir li jaqsmu l- veritajiet tal- 
evanġelju ma’ ħaddieħor. Huma msejħin sabiex jieqfu 
bħad- dawl tat- tempju, jirriflettu d- dawl tal- evanġelju f’ 
dinja li, aktar ma tmur, aktar qed tiddallam. Huma mitlu-
bin sabiex jaraw li d- dawl tagħhom jibqa’ jiddi u jħeġġeġ 
kontinwament. 

Sabiex aħna nkunu “eżempju għal dawk li jemmnu” 
(1 Timotju 4:12), hemm bżonn nemmnu aħna stess. Hemm 
bżonn niżviluppaw biżżejjed fidi li nsalvaw spiritwalment 
u nwasslu d- dawl lil ħaddieħor. Jeħtieġ li nieħdu ħsieb 
it- testimonjanza tagħna sakemm issir ankra għal ħajjitna.

Fost l- aktar modi effettivi li għandna bżonn illum 
biex niksbu u nżommu l- fidi hemm il- qari u l- istudju tal- 
iskrittura u li nitolbu ta’ spiss u b’ mod konsistenti. Lilkom, 

iż- żgħażagħ tal- Knisja ngħidilkom, jekk għadkom m’għa-
miltux dan, żviluppaw minn issa drawwa li kuljum tistud-
jaw l- iskrittura u titolbu. Mingħajr dawn iż- żewġ drawwiet 
essenzjali, l- influwenzi ta’ madwarna kif ukoll ir- realtajiet 
iebsa tal- ħajja jafu jnaqqsulkom jew saħansitra jitfulkom 
għal kollox id- dawl tagħkom. 

Żmien iż- żogħżija mhux żmien faċli. Huwa l- aktar 
żmien li fih Satana jġarrabkom u jagħmel dak kollu li jista’ 
sabiex ibegħidkom mit- triq li twassalkom lura lejn id- dar 
tagħkom fis- smewwiet. Iżda hekk kif intom taqraw u 
titolbu u hekk kif intom isservu u tobdu, intom issiru tafu 
aħjar “id- dawl li jiddi fid- dlam” (D&C 6:21), l- Eżemplar u 
l- qawwa tagħna—l- istess Mulej Ġesù Kristu. Huwa d- dawl 
li għandna nixegħlu biex inkeċċu d- dalma ta’ madwarna 
(ara 3 Nephi 18:24).

B’ testimonjanza b’ saħħitha tas- Salvatur u l- evanġelju 
rrestawrat Tiegħu, l- opportunitajiet li intom għandkom 
biex fihom tiddu huma bla limitu. Jinsabu madwarkom 
kuljum, tkun xi tkun iċ- ċirkustanza li tkunu fiha. Hekk kif 
intom timxu wara l- eżempju tas- Salvatur, intom ikollkom 
l- opportunità li tkunu dawl, biex ngħidu hekk, fil- ħajja ta’ 
dawk ta’ madwarkom—kemm jekk huma membri tal- familja 
tagħkom, kemm jekk ħbieb tagħkom tal- iskola, kemm jekk 
ħaddiema kollegi tagħkom, kemm jekk nies li tiltaqgħu 
magħhom, u saħansitra nies li lanqas biss tafuhom.

Meta intom tkunu dawl għad- dinja, in- nies ta’ mad-
warkom iħossu fikom spirtu speċjali li jkunu jixtiequ li 
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jkun parti minn ħajjithom u huma jimxu wara l- eżempju 
tagħkom.

Jiena nitlob b’ ħerqa lilkom, il- ġenituri u l- mexxejja taż- 
żgħażagħ tagħna, sabiex tgħinuhom jieqfu sodi għall- verità 
u għas- sewwa. Għinuhom ikabbru l- perspettiva tagħhom 
tat- tagħlim, tal- għarfien u tas- servizz fis- saltna ta’ Alla. 
Ibnu fihom il- qawwa li jirreżistu t- tentazzjoni tad- dinja. 
Agħtuhom ir- rieda li jgħixu ħajja ta’ virtù u fidi, li jitolbu 
dejjem u jħarsu lejn Alla bħala l- ankra kostanti tagħhom.

Lilkom, iż- żgħażagħ tagħna ngħidilkom, Missierna tas- 
Smewwiet iħobbkom. Jalla intom tħossu wkoll l- imħabba 
li l- mexxejja tal- Knisja għandhom għalikom. Jalla intom 
ikollkom dejjem ix- xewqa li taqdu lil Missierkom tas- 
Smewwiet u lil Ibnu. U jalla intom dejjem timxu fil- verità 
u tieqfu bħala dawl fost ulied Alla.

TAGĦLIM MINN DAN IL- MESSAĠĠ

Ikkunsidraw li tiddiskutu ma’ dawk li tgħallmu xi 
jfisser li huma jkunu “ulied id- dawl.” Dan x’ responsab-
biltà jpoġġi fuqhom? Tistgħu tiddiskutu żminijiet meta 
d- dawl tagħhom kien partikolarment qawwi u x’ wassal 
għal dan. Ikkunsidraw li tistaqsuhom biex jaħsbu dwar 
xi ħadd speċifiku, bħal xi żagħżugħ, xi kollega tax- 
xogħol, jew xi membru tal- familja tagħhom li għandu 
bżonn id- dawl. Imbagħad tkunu tistgħu titolbu flim-
kien dwar xi mod kif tistgħu taqsmu d- dawl ma’ dik 
il- persuna.

ŻGĦAŻAGĦ
Sinjal ta’ Dawl

Il- President Monson jgħallem li ż- żgħażagħ tal- Knisja 
“huma msejħin sabiex jieqfu bħad- dawl tat- tempju, 

jirriflettu d- dawl tal- evanġelju f’ dinja li, aktar ma tmur, 
aktar qed tiddallam.” Huwa semma xi ftit modi kif 
tistgħu tagħmlu dan:

Aqsmu l- Evanġelju
Emmnu
Żviluppaw il- fidi
Kunu dawl għal ħaddieħor
Ħudu ħsieb it- testimonjanza tagħkom sakemm  

issir ankra għal ħajjitkom
Aqraw u studjaw l- iskrittura
Itolbu ta’ spiss u b’ mod konsistenti
Servu
Obdu

Ikkunsidraw li tagħtu marka lilkom infuskom minn 1 
sa 5 f’ kull waħda minn dawn l- aspetti. F’ erjas li fihom 
iġġibu skor baxx, tistgħu tistudjaw dawk is- suġġetti 
fl- iskrittura jew tfittxu fuqhom f’ LDS.org. Wara li 
tistudjaw dawn is- suġġetti, tistgħu taħsbu f’ modi kif 
tistgħu ssaħħu dawn l- aspetti u tfasslu ċerti għanijiet kif 
twettqu dan.

TFAL
Ħallu d- Dawl Tagħkom Jiddi

Bħala wlied Alla, intom ulied id- dawl. Intom tistgħu 
tiksbu aktar dawl billi timxu wara s- Salvatur tagħna, 

Ġesù Kristu. Ġesù Kristu u Missierna tas- Smewwiet 
iħobbukom u jridukom tħallu d- dawl tagħkom jiddi 
għal ħaddieħor u tressquhom lejn Kristu. Tistgħu tiddu 
billi sempliċiment tkunu dak li intom meta timxu wara 
l- kmandamenti, bħal per eżempju titolbu u taqraw 
l- iskrittura. Pinġu ftit kwiekeb fuq biċċa karta u fuq-
hom iktbu xi ideat kif tistgħu tħallu d- dawl tagħkom 
jiddi għal ħaddieħor bħala eżempju ta’ Ġesù Kristu 
(per eżempju, “immur il- knisja,” jew “ngħin il- familja 
tiegħi”).
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Dan huwa parti minn serje ta’ Messaġġi 
tal- Għalliema taż- Żjajjar li jitrattaw 
il- kwalitajiet divini tas- Salvatur.

Ġesù qal, “L- akbar fostkom 
għandu jġib ruħu ta’ l- iżgħar 

wieħed; u min hu fuq l- oħrajn 
għandu jġib ruħu ta’ qaddej. Għax 
min hu l- akbar, dak li jkun fuq 
il- mejda, jew dak li jkun qiegħed 
jaqdi? Mhux dak li jkun fuq il- mejda? 
Imma jien qiegħed fostkom nagħ-
milha ta’ qaddej” (Luqa 22:26–27).

“Is- Salvatur huwa l- eżempju 
suprem tal- qawwa tal- umiltà u 
l- ubbidjenza. Wara kollox, li Huwa 
ssottometta Ruħu għar- rieda tal- 
Missier wassal biex ġab fis- seħħ 
l- akbar u l- aktar ġrajja qawwija 
fl- istorja tad- dinja. Jista’ jkun li 
l- aktar kliem sagru fl- iskrittura 
kollha hu sempliċiment, ’Ir- rieda tie-
għek, u mhux tiegħi’ (Luqa 22:42).” 1

Bħala dixxipli ta’ Ġesù Kristu, 
aħna dejjem nippruvaw li nkunu 
bħalu. “Il- manswetudni hija impor-
tanti ferm biex aħna nsiru nixbhu 
lil Kristu,” qal il- Presbiteru Ulisses 
Soares tas- Sebgħin. Mingħajrha 
ma nkunux kapaċi niżviluppaw 
virtujiet oħra importanti. Li nkunu 
mansi ma jfissirx li nkunu dgħajfin, 

Il- Kwalitajiet ta’ Ġesù Kristu:  
Mans u Umli

iżda jfisser li naġixxu b’ mod 
twajjeb u ħanin, nuru l- qawwa, 
is- serenità, u nemmnu fina nfusna 
u nikkontrollaw lilna nfusna 
b’ mod xieraq.” 2 Hekk kif naħdmu 
biex niżviluppaw din il- kwalità, 
aħna nsibu li “jekk aħna nissot-
tomettu b’ umlità r- rieda tagħna 
mal- Missier dan iwassal biex 
ikollna f’ ħajjitna l- qawwa ta’ Alla—
il- qawwa tal- umlità. Hija l- qawwa 
li niffaċċjaw l- avversità tal- ħajja, 
il- qawwa tal- paċi, il- qawwa tat- 
tama, il- qawwa ta’ qalb mimlija 
mħabba għas- Salvatur Ġesù Kristu 
u t- testimonjanza Tiegħu, sewwa-
sew il- qawwa tal- fidwa.” 3

Skrittura Addizzjonali
Mattew 26:39; Ġwanni 5:30; 
Mosiah 3:19; Helaman 3:35

Mill- Iskrittura
Wieħed mill- aktar mumenti 

ħelwin u qawwija fil- ministeru ta’ 
Kristu kien meta Huwa ħasel riġlejn 
id- dixxipli Tiegħu. “Qam minn 
fuq il- mejda, neħħa l- mantar minn 
fuqu, ħa fardal u rabtu ma’ qaddu. 
Mbagħad ferragħ l- ilma fil- lenbija, 
u beda jaħsel saqajn id- dixxipli u 

jixxuttahomlhom bil- fardal li kellu 
ma’ qaddu” (Ġwanni 13:4–5).

Hekk kif is- Salvatur intro-
duċa din l- ordinanza, id- dixxipli 
jafu tħawdu xi ftit li l- Mulej u 
l- Imgħallem tagħhom niżel għar-
kupptejh quddiemhom u wettaq 
dan is- servizz daqstant umli. Ġesù 
mbagħad spjega l- lezzjoni li ried 
li kemm huma kif ukoll aħna 
nitgħallmu:

“Mela jekk jien, li jien il- Mulej u 
l- Imgħallem, ħsiltilkom saqajkom, 
hekk intom għandkom taħslu 
saqajn xulxin.

“Għax jien tajtkom eżempju, 
biex kif għamilt jien magħkom, 
hekk tagħmlu intom ukoll.” 
(Ġwanni 13:14–15).
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Ikkunsidra Dan

Li jkollna l- umiltà kif jista’ jgħinna 
nħobbu kif ħabb is- Salvatur?

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




