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Fost ir- rigali kollha li Missierna tas- Smewwiet li 
tant iħobbna pprovda għal uliedu, l- akbar hi l- ħajja 
eterna (ara D&C 14:7). Dan ir- rigal hu li ngħixu 

fil- preżenza ta’ Alla l- Missier u Ibnu l- Għażiż għal dejjem 
bħala familji. Huwa biss fl- ogħla saltna fost is- saltniet 
kollha ta’ Alla, fis- saltna ċelestjali, li r- rabta kollha mħabba 
tal- familja tkompli.

Ilkoll kemm aħna nittamaw għall- ferħ li jiġi meta ngħixu 
bħala familji kollha mħabba. Għal xi wħud minna, dan 
hu sentimenti li aħna qatt ma esperjenzajna—sentiment li 
nafu li hu possibbli iżda s’issa għad ma kellniex esperjenza 
tiegħu. Jista’ jkun li dan rajnieh fil- ħajja ta’ ħaddieħor. Għal 
xi oħrajn fostna, l- imħabba tal- familja dehret aktar reali u 
prezzjuża meta l- mewt isseparatna minn xi tifel jew tifla 
tagħna, minn ommna, missierna, ħuna, oħtna jew xi nan-
niet għeżież li tant konna nħobbu.

Ilkoll kemm aħna ħassejna t- tama li xi darba aħna nistgħu 
nerġgħu nħossu għal darb’oħra l- affezzjoni kollha mħabba 
ta’ dawk il- membri tal- familja li tant ħabbejna u li issa b’ 
għafsa f’ qalbna nixtiequ nerġgħu nħaddnuhom magħna. 

Missierna tas- Smewwiet li tant iħobbna jaf tajjeb x’hemm 
f’ qalbna. L- għan Tiegħu hu li jagħtina l- ferħ (ara 2 Nephi 
2:25). U għalhekk Huwa tana r- rigal ta’ Ibnu biex jagħmel 
possibbli il- ferħ li nistgħu niksbu permezz ta’ rabta tal- familja 
li tkompli għal dejjem.  Peress li s- Salvatur kisser l- irbit tal- 
mewt, aħna se nqumu mill- imwiet. Peress li Huwa patta għal 
dnubietna, aħna nistgħu, permezz tal- fidi u l- indiema tagħna, 

insiru denji tas- saltna ċelestjali, fejn il- familji huma marbutin 
flimkien fl- imħabba għal dejjem.

Is- Salvatur bagħat lill- Profeta Elija għand Joseph Smith biex 
jirrestawra l- imfietaħ tas- saċerdozju (ara D&C 110). Flimkien 
ma’ dawk l- imfietaħ waslet ukoll il- qawwa tas- siġill, li per-
mezz tagħha ġie offrut l- akbar rigal ta’ Alla lil uliedu—il- ħajja 
eterna fejn il- familji jkunu magħqudin flimkien għal dejjem.

Hija offerta li l- ulied kollha ta’ Alla li jiġu fid- dinja jist-
għu jiksbu. Terz tal- ulied spirti Tiegħu ma laqgħux l- offerta 
Tiegħu meta kienu fid- dinja tal- ispirti. Minħabba nuqqas 
ta’ fidi suffiċjenti u mbagħad għax ingħaqdu f’ ribelljoni, 
huma għażlu li qatt ma jesperjenzaw il- ferħ tar- rigal tal- 
familji eterni li lesta għalina Missierna tas- Smewwiet.

Għal dawk minna li għaddejna t- test kruċjali fid- dinja 
primortali tal- ispirti u b’ hekk ikkwalifikajna biex nirċie-
vu r- rigal li jkollna ġisem mortali, l- għażla kbira jkollniex 
il- ħajja eterna għadha f’ idejna. Jekk aħna mberkin li nsibu 
l- evanġelju rrestawrat, aħna nistgħu nagħżlu li nagħmlu 
u nżommu l- patti ma’ Alla li jikkwalifikawna għall- ħajja 
eterna. Hekk kif nibqgħu għaddejjin b’ mod fidil, l- Ispirtu 
s- Santu jikkonferma t- tama u l- kunfidenza tagħna li aħna 
ninsabu fit- triq tal- ħajja eterna, biex ngħixu bħala familji 
għal dejjem fis- saltna ċelestjali.

Għal xi wħud, dan il- ferħ etern jista’ jidher bħala tama  
li tidher ’il bogħod ħafna jew inkella li qed iħossuha tinti-
lef. Il- ġenituri, l- ulied, u l- aħwa jafu għamlu ċerti għażliet li 
jidher li jistgħu jiskwalifikawhom milli jiksbu l- ħajja eterna. 
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Intom ukoll tafu tiddubitaw jekk intomx denji li tikkwalifi-
kaw permezz tal- Att tal- Fidwa ta’ Ġesù Kristu.

Darba waħda wieħed profeta ta’ Alla tani kunsill li 
verament imlieni bil- paċi. Kont qed ninkwieta li l- għażliet 
ta’ ħaddieħor jafu jagħmluha impossibbli li l- familja tagħna 
tkun flimkien għal dejjem. Huwa qal, “Inti qed tinkwieta 
dwar il- problema żbaljata. Sempliċiment għix den tas- 
saltna ċelestjali, u l- arranġamenti tal- familja jkunu ferm 
aktar meraviljużi milli tista’ timmaġina.”

Lil dawk kollha li l- esperjenza personali tagħhom jew li 
ż- żwieġ tagħhom u wliedhom—jew in- nuqqas tagħhom—
qed jitfgħu dell fuq it- tamiet tagħhom, jiena noffri x- xhieda 
tiegħi: Missierna tas- Smewwiet jafkom u jħobbkom bħala 
l- ulied spirtu Tiegħu. Meta intom kontu Miegħu u ma’ 
Ibnu l- Għażiż qabel din il- ħajja, Huma poġġew f’ qalb-
kom it- tama li tiksbu l- ħajja eterna. Bil- qawwa reali tal- Att 
tal- Fidwa ta’ Ġesù Kristu u bl- Ispirtu s- Santu jiggwidakom, 
intom tistgħu tħossu f’ din il- ħajja u se tħossu fid- dinja 
l- oħra l- imħabba tal- familja li Missierkom u Ibnu l- Għażiż 
jixtiqukom tant li tirċievu.

Jiena nixhed li hekk kif intom tgħixu denji tas- saltna ċelest-
jali, il- wegħda profetika li “l- arranġamenti tal- familja jkunu 
ferm aktar meraviljużi milli tista’ timmaġina” tiġi fis- seħħ.

TAGĦLIM MINN DAN IL- MESSAĠĠ

Ikkunsidraw li tibdew billi titkellmu ma’ dawk 
li tgħallmu dwar mument meta intom kontu grati 
għat- tama tal- familji eterni. Stednuhom sabiex jix-
tarru l- mumenti meta huma ħassew gratitudni għall- 
familji eterni. Staqsuhom jekk jixtiqux jaqsmu dawn 
il- mumenti magħkom. Imbagħad tistgħu tistednuhom 
sabiex jaħsbu dwar modi kif jistgħu jtejbu ħajjithom u 
jgħixu aktar denji tas- saltna ċelestjali sabiex il- wegħda 
profetika ta’ “l- arranġamenti tal- familja . . . aktar mera-
viljużi milli tista’ timmaġina” tista’ tkun tagħhom.

ŻGĦAŻAGĦ
Naqsmu l- Ferħ Etern

Waħda mill- aqwa affarijiet dwar l- evanġelju hi 
l- għarfien tal- pjan tas- salvazzjoni. Aħna għand-

na l- opportunità mill- isbaħ li nkunu mal- familja tagħ-
na għal dejjem. Dan l- għarfien jgħinna sabiex ikollna 
t- tama kull meta nħossuna ninħakmu mill- inkwiet 

tad- dinja. Il- President Eyring jgħallem, “Missierna tas- 
Smewwiet li tant iħobbna jaf tajjeb x’hemm f’ qalbna. 
L- għan Tiegħu hu li jagħtina l- ferħ (ara 2 Nephi 2:25). 
U għalhekk Huwa tana r- rigal ta’ Ibnu biex jagħmel 
possibbli il- ferħ li nistgħu niksbu permezz ta’ rabta tal- 
familja li tkompli għal dejjem. . . . Hija offerta li l- ulied 
kollha ta’ Alla li jiġu fid- dinja jistgħu jiksbu.

Din il- barka tapplika għal dawk fostna li ninsabu 
ngħixu bħalissa u għal dawk li għaddew għal ħajja 
oħra—iżda dan jista’ jkun biss permezz tal- għajnuna 
tagħna. L- antenati tagħna jinsabu fid- dinja tal- ispirti 
bħalissa, jistennew biex aħna nħejju isimhom għall- 
ordinanzi tat- tempju biex jitwettqu f’ isimhom. Iżda 
xi kultant jaf ikun diffiċli li nagħmlu din il- ħidma għa-
lihom. Nafu jkollna wisq x’ nagħmlu, jew jista’ jkun li 
noqogħdu wisq ’il bogħod minn xi tempju biex inkunu 
nistgħu mmorru hemm ta’ spiss.

Bix- xorti t- tajba, hemm modi oħra kif nistgħu ngħinu 
lill- antenati tagħna, bħal per eżempju nagħmlu l- ħidma 
tal- istorja tal- familja, nirreġistraw isimhom, jew nieħ-
du ħsieb it- tfal iż- żgħar tal- ġenituri tagħna sabiex huma 
jkunu jistgħu jmorru fit- tempju. Meta aħna ngħinu, aħna 
naqdu lill- Mulej u nwasslu t- tama tal- familji eterni lil 
dawk li jinsabu fuq in- naħa l- oħra tal- velu.

TFAL
Il- Familji huma Għal Dejjem

Minħabba l- Att tal- Fidwa ta’ Ġesù Kristu u r- 
restawrazzjoni tal- imfietaħ tas- saċerdozju, aħna 

nistgħu ngħixu mal- familji tagħna għal dejjem! X’ inhu-
ma dawk l- affarijiet li jogħġbukom fil- familja tagħkom?  
Segwu dawn l- istruzzjonijiet biex tagħmlu din il- katina 
tal- karti biex tiċċelebraw il- familja tagħkom.

1. Itwu biċċa karta fi tnejn għal darbtejn biex ikollkom 
strixxa waħda twila. 

2. Pinġu persuna b’ idejha jmissu t- truf milwijin.
3. Qasqsu l- persuna. Tqasqsux fejn l- idejn imissu t- truf.
4. Erġgħu iftħu l- karta. Iktbu jew pinġu xi ħaġa li tħobbu 

dwar kull membru tal- familja.
5. Jekk għandkom familja akbar waħħlu bit- tejp aktar 

ktajjen.
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“Raġel u mara miżżewġin għand-
hom ir- responsabbiltà solenni 

li jħobbu u jieħdu ħsieb ta’ xulxin 
u ta’ wliedhom.” 1 “Id- dar għandha 
tkun laburatorju ta’ mħabba u servizz 
ta’ Alla,” qal il- President Russell M. 
Nelson, il- President tal- Kworum tat- 
Tnax- il Appostlu.

“Missierna tas- Smewwiet irid li 
l- irġiel u n- nisa miżżewġin ikunu 
fidili lejn xulxin u jirrispettaw u 
jittrattaw lil uliedhom bħala wirt 
mill- Mulej.” 2

Fil- Ktieb ta’ Mormon, Ġakobb 
qal li l- imħabba li l- irġiel miżżewġa 
kellhom għal marthom, l- imħabba 
li n- nisa miżżewġin kellhom għal 
żwieġhom, u l- imħabba li t- tnejn li 
huma kellhom għal uliedhom kienet 
fost waħda mir- raġunijiet li fi żmien 
partikolari l- Lamaniti kienu aktar 
twajbin min- Nefiti (ara Jacob 3:7).

Waħda mill- aħjar modi kif nis-
tiednu l- imħabba u l- armonija fi 
djarna hi billi nkellmu bil- ħlewwa 
lill- membri tal- familja tagħna. Id- 
diskors ħelu jressaq l- Ispirtu s- Santu. 
Sister Linda K. Burton, il- president 

Flimkien Nieħdu Ħsieb  
il- Familji Tagħna

ġenerali tas- Soċjetà tal- Għajnuna, 
talbitna nikkunsidraw: “Kemm- il 
darba, intenzjonalment, aħna ‘inten-
nu kliem ħelu lil xulxin’?” 3

Skrittura Addizzjonali
Rumani 12:10; Mosiah 4:15;  
Doctrine and Covenants 25:5

Stejjer Ħajjin
Il- Presbiteru D. Todd  

Christofferson tal- Kworum  
tat- Tnax- il Appostlu qasam  
esperjenza ta’ meta kien tifel li 
għallmitu dwar l- importanza ta’ 
familja li taf tħobb. Meta hu u 
ħutu s- subien kienu għadhom tfal, 
ommhom għamlet operazzjoni 
minħabba l- kanċer li kkawżatilha 
uġigħ li beda jagħmilha diffiċli li hi 
tuża driegħha tal- lemin. B’ familja 
magħmula minn subien, kien ikollha 
ħafna ħwejjeġ x’tgħaddi, iżda waqt 
li kienet tkun qed tgħaddi, l- omm 
spiss kienet tmur tibki fil- kamra tas- 
sodda sakemm jgħaddilha l- uġigħ. 

Meta missier il- Presbiteru  
Christofferson induna x’ kien  

qed jiġri, huwa bil- moħbi għamel 
kważi sena nieqes mill- ikel biex 
ifaddal biżżejjed flus ħalli jixtri 
magna li kienet tagħmilha aktar 
faċli biex hija tgħaddi l- ħwejjeġ. 
Minħabba l- imħabba li kellu lejn 
martu, huwa ta’ eżempju lil uliedu 
ta’ kif tieħu ħsieb lill- familja. Dwar 
din ir- relazzjoni mill- aktar ħelwa, 
il- Presbiteru Christofferson qal, 
“Dak iż- żmien ma kontx naf dwar 
is- sagrifiċċju li kien qed jagħmel 
missieri u l- att ta’ mħabba tiegħu 
lejn ommi, iżda issa li naf, ngħid  
lili nnifsi, ‘Dak raġel tassew.’” 4
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Bl- għajnuna tat- talb studjaw dan il- materjal u fittxu sabiex tkunu tafu x’ għandkom 
taqsmu ma’ ħutkom. Li jkollkom għarfien ta’ “Il- Familja: Proklamazzjoni lid- Dinja” 
kif jista’ dan iwassalkom biex tkabbru l- fidi tagħkom f’ Alla u tbierku lil dawk li intom 
responsabbli għalihom permezz tat- tagħlim taż- żjajjar? Għal aktar informazzjoni, żuru 
reliefsociety.lds.org.

Fidi, Familja, Għajnuna

Ikkunsidra Dan
Kif nistiednu l- Ispirtu fi djarna 
meta aħna nħobbu u nieħdu 
ħsieb xulxin?


