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Ġieli ftaħtu kaxxa kollha biċċiet separati, ħaristu 
lejn l- istruzzjonijiet, u għedtu bejnkom u bejn 
ruħkom, “Din ma tagħmel l- ebda sens”?

Xi kultant, minkejja l- intenzjoni tajba tagħna u 
l- kunfidenza kbira li jkollna, aħna naqbdu waħda minn 
dawk il- biċċiet u nistaqsu, “Din għalfejn qiegħda?” jew 
“Kif tiffittja mal- kumplament?”

Il- frustrazzjoni tagħna tikber hekk kif aħna nħarsu lejn 
il- kaxxa u ninnutaw avviż li jgħid, “Jeħieġ timmuntawhom 
flimkien—età minn 8 snin ‘il fuq.” Peress li xorta bqajna 
ma nistgħu nifhmu xejn, din żgur li ma għenitx biex tqaw-
wi l- kunfidenza fina nfusna.

Xi kultant ngħaddu mill- istess esperjenza bl- evanġelju. 
Hekk kif inħarsu lejn parti biss minnu, aħna nibdew inħok-
ku rasna u ninkwetaw dik il- parti għalfejn qiegħda. Jew, 
hekk kif neżaminaw parti oħra, nafu nindunaw li anke wara 
li għaddejna ħafna ħin nippruvaw nifhmu, xorta nibqgħu 
ma nistgħux naraw għalfejn dik il- parti kellha tkun inkluża.

Missierna huwa l- Imgħallem li Nafdaw Fih
Fortunatament, Missierna tas- Smewwiet tana struz-

zjonijiet mill- aqwa biex permezz tagħhom nistrutturaw 
ħajjitna u nagħmlu minnha l- aħjar li nistgħu. Dawn 
l- istruzzjonijiet jaħdmu hi x’inhi l- età tagħna u huma 
x’inhuma ċ- ċirkustanzi li ninsabu fihom. Huwa tana 
l- evanġelju u l- Knisja ta’ Ġesù Kristu. Huwa tana l- pjan 
tal- fidwa, il- pjan tas- salvazzjoni, saħansitra il- pjan ta’ ferħ. 

Huwa ma ħalliniex weħidna qalb l- inċertezzi u l- isfidi tal- 
ħajja, u qalilna, “F’idejkom. Ir- riżq. Araw issibux tarf.”

Jekk aħna sempliċiment inkunu paċenzjużi u nħarsu 
‘l quddiem b’ qalb umli u b’ moħħ miftuħ, aħna nsibu li 
Alla tana bosta għodda biex permezz tagħha nifhmu aħjar 
l- istruzzjonijiet komprensivi Tiegħu għall- ferħ f’ ħajjitna:

• Huwa tana d- don imprezzabbli tal- Ispirtu s- Santu, 
li għandu l- potenzjal li jkun l- għalliem personali u 
divin tagħna hekk kif aħna nistudjaw il- kelma ta’ Alla 
u nippruvaw inġibu ħsibijietna u l- għemejjel tagħna 
f’ armonija mal- kelma Tiegħu.

• Huwa tana 24 siegħa kuljum aċċess biex nikkomunikaw 
miegħu permezz tat- talb ta’ fidi u s- suppliki ta’ intenzjo-
ni ġenwina.

• Huwa tana appostli u profeti ta’ żmienna, li jiżvelaw 
il- kelma ta’ Alla fi żmienna u għandhom l- awtorità li 
jgħaqqdu jew jissiġillaw fid- dinja u fis- smewwiet.

• Huwa rrestawra lill- Knisja Tiegħu—organizzazzjoni 
ta’ nies ta’ fidi li jaħdmu flimkien biex jgħinu lil xulxin 
hekk kif huma jħabirku għas- salvazzjoni tagħhom bil- 
biża’, tregħid u ferħ li m’hawnx bħalu.1

• Huwa tana l- iskrittura mqaddsa—il- kelma miktuba 
Tiegħu għalina.

• Huwa tana għadd kbir ta’ għodda b’teknoloġija moderna 
biex jgħinuna fit- triq tagħna bħala dixxipli. Bosta minn 
dawn l- istrumenti meraviljużi insibuhom fuq LDS.org.
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Għalfejn Missierna tas- Smewwiet tana daqstant għaj-
nuna? Għaliex Huwa jħobbna. U għaliex, kif qal fuqu 
nnifsu, “Din hija l- ħidma u l- glorja tiegħi—li nġib fis- seħħ 
l- immortalità u l- ħajja eterna tal- bniedem.” 2

Fi kliem ieħor, Missierna tas- Smewwiet huwa Alla 
tagħna, u Alla huwa l- imgħallem li nafdaw fih.

Missierna tas- Smewwiet jaf x’inhuma l- bżonnijiet ta’ 
wliedu aħjar minn kulħadd. Il- ħidma u l- glorja Tiegħu hi 
li jgħinna kontinwament, billi jagħtina riżorsi temporali 
u spiritwali meraviljużi biex jgħinuna fit- triq tagħna lejh.

Kull Missier Għandu Jkun Mgħallem li Ibnu Jafda Fih
F’ xi partijiet tad- dinja, il- missirijiet huma onorati 

mill- familji u mis- soċjetà fix- xahar ta’ Ġunju. Hija dejjem 
ħaġa tajba li nonoraw u nirrispettaw lill- ġenituri tagħna. 
Il- Missirijiet jagħmlu bosta ħwejjeġ tajbin għall- familji tagħ-
hom u għandhom ħafna kwalitajiet ta’ min wieħed jam-
mirahom. Żewġ irwoli mill- aktar importanti li l- missirijiet 
għanhom fil- ħajja ta’ wliedhom huma li jkunu ta’ eżempju 
tajjeb u mgħallmin li wliedhom jafdaw fihom. L- irwol tal- 
missirijiet huwa aktar milli sempliċiment jgħidu lil ulied-
hom x’inhu tajjeb u x’inhu ħażin; l- irwol tagħhom huwa 
aktar milli sempliċiment jagħtuhom manwal u jistennew 
li huma jitgħallmu weħidhom x’ għandhom jagħmlu.

Il- missirijiet iħarrġu t- tfal prezzjużi tagħhom u juruhom 
bl- eżempju tajjeb tagħhom kif għandhom jgħixu ħajja 
onesta. Il- missirijiet ma jħallux lil uliedhom weħidhom iżda 
jmorru jiġru biex jassistuhom, jgħinuhom iqumu fuq saqaj-
hom kull darba li jaqgħu. U xi kultant meta jkun neċessar-
ju, il- missirijiet jippermettu li wliedhom iħabbtu wiċċhom 
mad- diffikultajiet, għax jirrealizzaw li dak huwa l- aħjar 
mod biex huma jitgħallmu.

Aħna lkoll Mgħallmin li Għandna Min Jafda Fina
Filwaqt li l- missirijiet tad- dinja jagħmlu dan għal ulied-

hom, l- ispirtu li nkunu mgħallmin li ħaddieħor jista’ jafda 
fina huwa xi ħaġa li jeġtieġ li aħna noffru lil ulied Alla, 
irrispettivament x’inhi l- età tagħhom, minn fejn ġejjin, u 
ċ- ċirkustanzi jinsabu fihom. Ftakru, ulied Alla huma ħutna; 
aħna lkoll membri tal- istess familja eterna.

F’ dan is- sens, ejjew ilkoll inkunu mgħallmin li ħaddie-
ħor jista’ jafda fina—lesti biex nilħqu u ngħinu lil xulxin 
biex noħorġu l- aħjar ta’ ġo fina. Peress li aħna wlied 
Alla, aħna għandna l- potenzjal li nsiru bħalu. Li nħobbu 
lil Alla u lil għajrna, inżommu l- kmandamenti ta’ Alla u 

nimxu wara l- eżempju ta’ Kristu huma t- triq dritta, dejqa 
u ta’ ferħ li twassalna lura fil- preżenza tal- ġenituri tagħna 
tas- smewwiet.

Jekk Alla tal- univers jimpurtah tant minna li Hu mgħal-
lem li aħna nafdaw daqshekk fih, forsi mela aħna wkoll 
nistgħu nilħqu lil għajrna, hu x’inhu l- kulur u r- reliġjon 
tagħhom, hi x’inhi r- razza u l- lingwa tagħhom, u huma 
x’inhuma ċ- ċirkustanzi soċjoekonomiċi tagħhom. Ejjew 
insiru dawk l- imgħallmin li ħaddieħor jista’ jafda fihom u 
li aħna nispiraw il- ħajja tagħhom—mhux biss ta’ wliedna 
iżda wkoll ta’ wlied Alla kollha madwar id- dinja.

NOTI
1. Ara Atti 13:52; Filippin 2:12.
2. Moses 1:39.

TAGĦLIM MINN DAN IL- MESSAĠĠ

Tafu tridu tibdew billi tistaqsu lil dawk li tgħallmu biex 
jaħsbu għal mument meta Missierhom tas- Smewwiet 
kien l- imgħallem li setgħu jafdaw fih. Tistgħu tistaqsu-
hom biex jaħsbu ftit dwar xi tixbih meta huma ħassew li 
bl- istess mod setgħu jafdaw f’ missierhom tad- dinja bħala 
l- imgħallem tagħhom. Stednuhom biex jiktbu dwar dan 
it- tixbih u b’liema mod huma ħassew li għandhom jaf-
daw fihom it- tnejn bħala l- imgħallmin tagħhom. Tistgħu 
tħeġġuhom biex jippruvaw jimitaw dak li huma kitbu fi 
sforz biex ikunu ta’ eżempju aħjar għal ħaddieħor.

TFAL
L- Għajnuna ta’ Missierna 
tas- Smewwiet

Peress li Missierna tas- Smewwiet ħabbna, Huwa 
tana bosta għodda, jew rigali, biex jgħinna. Hawn 

taħt issibu wħud minn dawn ir- rigali li Huwa tana. Kif 
tistgħu tużaw dawn ir- rigali biex tbierku ħajjitkom u 
tbierku lil ħaddieħor?
qawwa tas- saċerdozju
talb
Imħabba għal ħaddieħor
Appostli u profeti
skrittura
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Flimkien mal- ordinanzi neċes-
sarji kollha għas- salvazzjoni u 

l- eżaltazzjoni hemm ukoll il- patti li 
aħna nagħmlu ma’ Alla. “Li nagħmlu 
u nżommu l- patti jfisser li nagħżlu 
li norbtu lilna nfusna ma’ Missierna 
tas- Smewwiet u Ġesù Kristu,” qalet 
Linda K. Burton, president ġenerali 
tas- Soċjetà tal- Għajnuna.1

Il- Presbiteru Neil L. Andersen 
tal- Kworum tat- Tnax- il Appostlu 
qal, “Il- Mulej qal, ‘Fl- ordinanzi . . . 
tidher il- qawwa tad- divinità.’

“Hemm barkiet speċja-
li minn Alla għal kull persuna 
denja li titgħammed, tirċievi 
l- Ispirtu s- Santu u tieħu sehem 
regolarment fis- sagrament.” 2

“Meta l- irġiel u n- nisa jmor-
ru t- tempju,” qal il- Presbiteru 
M. Russell Ballard tal- Kworum 
tat- Tnax- il Appostlu, “huma t- tnejn 
jiġu mogħtija l- istess qawwa, li hi 
l- qawwa tas- saċerdozju . . .

“. . . Kull raġel u kull mara 
għandhom aċċess għal din 
il- qawwa li tista’ tgħinhom f’ 
ħajjithom. Dawk kollha li għamlu 
patti sagri mal- Mulej u li jonoraw 
dawk il- patti huma eleġibbli li 
jirċievu r- rivelazzjoni personali, li 

Ordinanzi u Patti tat- Tempju

jkunu mberkin bil- qadi tal- anġli, li 
jitkellmu ma’ Alla, li jirċievu l- milja 
tal- evanġelju, u, ultimament, isiru 
werrieta flimkien ma’ Ġesù Kristu 
ta’ dak kollu li għandu l- Missier.” 3 

Skrittura Addizzjonali
1 Nephi 14:14; Doctrine and  
Covenants 25:13; 97:8; 109:22

Stejjer Ħajjin
Fl- 2007, erbat ijiem wara 

t- terrimot enormi fil- Peru, 
il- Presbiteru Marcus B. Nash tas- 
Sebgħin iltaqa’ mal- president 
tal- fergħa ta’ Wenceslao Conde 
u mal- mara tiegħu, Pamela. “Il- 
Presbiteru Nash staqsa lil Sister 
Conde kif kienu wliedha ċ- ċkejknin. 
Bi tbissima, hija wieġbet li per-
mezz tat- tjubija ta’ Alla huma kienu 
jinsabu lkoll tajbin ‘il bogħod mill- 
periklu. Huwa staqsiehom dwar 
id- dar tagħhom.

“Hi wieġbet sempliċiment, 
‘Inqerdet.’

“. . . ‘U madankollu,’ innota 
l- Presbiteru Nash, ‘inti tinsab 
titbissem waqt li qed nitkellmu.’

“‘Iva,’ qalet hi, ‘jiena tlabt u 
ninsab fil- paċi. Għandna kull ma 

neħtieġu. Għandna lil xulxin, 
għandna lil uliedna, aħna ġejna 
ssiġillati fit- tempju, għandna din 
il- Knisja meraviljuża, u għandna 
lill- Mulej. Nerġgħu nibnu 
bl- għajnuna tal- Mulej.’ . . .

“Tgħid x’inhi dik il- ħaġa li 
meta aħna nagħmlu u nżommu 
l- patti ma’ Alla tagħtina l- qawwa li 
nitbissmu minkejja d- diffikultajiet 
li ngħaddu minnhom, u nibdlu 
t- tribulazzjoni fi trijonf . . . ?”

“Is- sors hu Alla. L- aċċess tagħ-
na għal dik il- qawwa huwa per-
mezz tal- patti tagħna miegħu.” 4

NOTI
1. Linda K. Burton, “The Power, Joy, and 

Love of Covenant Keeping,” Liahona, 
Nov. 2013, 111.

2. Neil L. Andersen, “Power in the Priesthood,” 
Liahona, Nov. 2013, 92.

3. M. Russell Ballard, “Men and Women in 
the Work of the Lord,” Liahona, Apr. 2014, 
48–49.

4. See D. Todd Christofferson, “The Power 
of Covenants,” Liahona, Mejju 2009, 19, 
20–21.
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Bl- għajnuna tat- talb studja dan il- materjal u fittex sabiex tkun taf x’ għandek taqsam ma’ 
ħutek. Kif l- għarfien aħjar tal- “Il- Familja: Proklamazzjoni lid- Dinja” jista’ jwassalkom biex 
tkabbru l- fidi tagħkom f’ Alla u tbierku lil dawk li intom responsabbli minnhom permezz 
tat- tagħlim taż- żjajjar? Għal aktar informazzjoni, żuru reliefsociety.lds.org.

Fidi, Familja, Għajnuna

Ikkunsidraw Dan
L- ordinanzi u l- patti tat- tempju 
kif isaħħuna u jqawwuna?


