
1

Riċentiment, jiena kont qed nara grupp ta’ nies 
jipprattikaw l- arti tal- isparar bil- qaws. Anke 
bħala sempliċiment spettatur, stajt ninnota li jekk 

wieħed irid verament jitgħallem kif tuża l- qaws u l- vleġġa, 
jeħtieġ jiddedika ħin mhux ħażin jipprattika. 

Jien ma naħsibx li jista’ qatt jirnexxilek issir arċier 
kwalifikat jekk inti toqgħod tispara l- vleġeġ fuq ħajt 
vojt u mbagħad tmur toqgħod tpinġi t- targits madwar 
il- vleġeġ. Jeħtieġ li inti titgħallem l- arti li timmira u tolqot 
iċ- ċentru tat- targit. 

Inpinġu t- Targits 
Li l- ewwel issib u mbagħad tpinġi madwar it- targit 

taf tidher bħala xi ħaġa daqsxejn assurda, iżda xi kultant, 
f’ ċirkustanzi oħra tal- ħajja, aħna hekk nispiċċaw nagħmlu.

Bħala membri tal- Knisja, aħna għandna t- tendenza li 
ninġibdu lejn xi programmi, suġġetti u saħansitra duttrini li 
għalina jafu jidhru interessanti u importanti u li lilna jkunu 
jogħġbuna. Tispiċċa tiġina t- tentazzjoni li npinġu t- targits 
tagħna madwarhom, u saħansitra naslu biex nibdew 
nemmnu li qegħdin nimmiraw lejn iċ- ċentru tal- evanġelju. 

Faċli nagħmlu dan.
Tul iż- żminijiet aħna rċevejna kunsill u ispirazzjoni 

eċċellenti mingħand il- profeti ta’ Alla. Irċevejna wkoll 
direzzjoni u klarifika minn għadd kbir ta’ pubblikazzjo-
nijiet u manwali tal- Knisja. Faċilment nispiċċaw nagħżlu 
s- suġġetti favoriti tagħna tal- evanġelju, inpinġu ċirku 

madwarhom u nispiċċaw nibdew niddikjaraw li rnexxielna 
nsibu ċ- ċentru tal- evanġelju.

Is- Salvatur Jikklarifika 
Din mhux xi problema partikolari biss għal żmienna. 

Fi żmien il- qedem, il- mexxejja reliġjużi qattgħu żmien twil 
jikkatologaw, jikklassifikaw u jiddibattu liema mill- mijiet ta’ 
kmandamenti huwa l- aktar importanti.

Darba waħda grupp tal- studjużi reliġjużi ppruvaw idaħħlu 
lis- Salvatur f’ kontroversja. Huma talbuh jgħid kif kien jaħsib-
ha dwar xi ħaġa li ftit kienu jaqblu bejniethom dwarha.

“Mgħallem, liema hu l- kmandament il- kbir, fil- liġi?”
Aħna lkoll nafu kif wieġeb Ġesù: “Ħobb lill- Mulej, Alla 

tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu.
“Dan hu l- kmandament il- kbir u l- ewwel wieħed.
“U t- tieni jixbhu, Ħobb lil għajrek bħalek innifsek.
“Dawn iż- żewġ kmandamenti huma l- qofol tal- liġi kol-

lha u tal- profeti.” 1

Jekk jogħġobkom innutaw ftit l- aħħar sentenza: “Dawn iż- 
żewġ kmandamenti huma l- qofol tal- Liġi kollha u tal- Profeti.”

Is- Salvatur mhux biss uriena x’ għandha tkun it- targit 
tagħna, iżda Huwa wkoll identifika x’ għandu jkun iċ- 
ċentru tat- targit tagħna.

Nolqtu t- Targit
Bħala membri tal- Knisja, aħna nagħmlu patt li nieħdu 

fuqna l- isem ta’ Ġesù Kristu. Ħaġa importanti li nifhmu 
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b’ dan il- patt huwa l- għarfien li aħna jeħtieġ nagħmlu 
dak kollu li nistgħu biex nitgħallmu dwar Alla, inħobbuh, 
inkabbru l- fidi tagħna fih, nonorawh, nimxu fi triqatu u 
nibqgħu sodi bħala xhieda Tiegħu.

Aktar ma nitgħallmu dwar Alla u nħossu mħabbtu għa-
lina, aktar nirrealizzaw li s- sagrifiċċju infinit ta’ Ġesù Kristu 
huwa rigal divin ta’ Alla. U l- imħabba ta’ Alla tispirana biex 
nużaw it- triq tal- indiema vera, li twassalna għall- miraklu 
tal- maħfra. Dan il- proċess jagħtina ċ- ċans biex nimtlew b’ 
imħabba u kompassjoni akbar għal dawk ta’ madwarna. 
Aħna nitgħallmu ma nikkategorizzawx lill- oħrajn. Aħna nir-
reżistu t- tentazzjoni li nakkużaw jew niġġudikaw lill- oħrajn 
skont dnubiethom, skont in- nuqqasijiet u d- dgħjufijiet tagħ-
hom, skont it- twemmin politiku u reliġjuż tagħhom, skont 
in- nazzjonalità tagħhom jew il- kulur tal- ġilda tagħhom.

Nibdew inħarsu lejn kull min niltaqgħu miegħu bħala 
iben jew bint Missierna tas- Smewwiet—ħuna jew oħtna.

Aħna nilħqu lill- oħrajn billi nifhmuhom u nħobbu-
hom—anke lil dawk li mhux daqstant faċli li nħobbuhom. 
Aħna nibku ma’ dawk li jibku u nfarrġu lil dawk li għand-
hom bżonn il- faraġ.2

U aħna nirrealizzaw li m’hemmx bżonn li aħna noqogħ-
du nagħmlu xi enfażi fuq xi targit partikolari tal- evanġelju.

It- targit tagħna hija ż- żewġ kmandamenti l- kbar. Dawn 
iż- żewġ kmandamenti huma l- qofol tal- Liġi kollha u 
tal- Profeti.3 Hekk kif aħna naċċettaw dan, kull ħaġa oħra 
nibdew nifhmuha skont l- importanza tagħha. 

Jekk aħna niffokaw l- għan ewlieni u l- ħsibijiet u l- isforzi 
ewlenin tagħna f’ kemm sejrin inkabbru l- imħabba tagħna 
lejn Alla s- Setgħan u lejn ħaddieħor, aħna nistgħu nsiru 
nafu li sibna t- targit li għandna nimmiraw lejha u li ninsa-
bu nimmiraw lejn iċ- ċentru tat- targit tagħna—li hi li nsiru 
dixxipli vera ta’ Ġesù Kristu.

NOTI
1. Mattew 22:36–40.
2. Ara Mosiah 18:9.
3. Ara Mattew 22:40.

TAGĦLIM MINN DAN IL- MESSAĠĠ

Qabel taqsmu dan il- messaġġ mal- oħrajn, tistgħu 
tkantaw l- għanja “Our Savior’s Love” (Hymns, no. 113). 
Imbagħad ikkunsidraw li tħeġġu lil dawk li żżuru biex 
huma jirriflettu fuq it- “targits” li huma għandhom 

f’ ħajjithom. Tafu tiddiskutu ċerti modi li permezz 
tagħhom tiżguraw li ż- żewġ kmandamenti l- kbar—li 
“tħobbu lill- Mulej, Alla tagħkom” u li “tħobb lil għajrek 
bħalek innifsek” (ara Mattew 22:37, 39)—jibqgħu dej-
jem jiggwidaw l- għemejjel tagħkom. Tafu tkunu tridu 
wkoll taqsmu magħhom xi modi speċifiċi kif intom stess 
iffokajtu l- ħajja tagħkom fuq Kristu kif ukoll taqsmu 
magħhom it- testimonjanza tagħkom kif dan wassal biex 
bierek l- istess ħajjitkom.

ŻGĦAŻAGĦ
Tbissima Tista’ Tagħmel  
id- Differenza Kollha

Il- President Uchtdorf jidentifika żewġ għanijiet li 
għandna niffokaw fuqhom biex jiggwidawna fl- 

imġieba tagħna: inħobbu lil Alla u inħobbu lil għajrna. 
Iżda xi kultant mhuwiex daqstant faċli li nħobbu lil 
ħaddieħor. Tul ħajjitkom jaf ikun hemm mumenti fejn 
issibuha diffiċli tiffaċċjaw ċerti nies— forsi xi ħadd li 
weġġagħkom jew xi ħadd li ssibuha diffiċli tikkomu-
nikaw miegħu. F’ dawn il- mumenti, ippruvaw ftakru 
fl- imħabba li ħassejtu fikom, imħabba li intom rċevejtu 
minn sħabkom, mill- familja tagħkom, minn Missierkom 
tas- Smewwiet u minn Ġesù Kristu. Ftakru fil- ferħ li ħas-
sejtu f’ dawn is- sitwazzjonijiet u ppruvaw immaġinaw 
jekk kulħadd ikollu l- opportunità li jħoss ukoll daqstant 
imħabba. Ftakru li kulħadd huwa iben Alla, jew bint 
Alla, u jistħoqqlu kemm l- imħabba Tiegħu kif ukoll 
l- imħabba tagħkom.

Ippruvaw aħsbu dwar xi persuna speċifika f’ ħaj-
jitkom li ssibuha diffiċli tirrelataw magħha. Inkludu 
lil din il- persuna fit- talb tagħkom u itolbu lill- Missier 
tas- Smewwiet biex jgħinkom issibu post għaliha f’ 
qalbkom. Ma ddumux ma tibdew tħarsu lejha kif iħares 
lejha Hu: bħala waħda minn uliedu li jistħoqqilha wkoll 
l- imħabba. 

Wara li titolbu, agħmlu xi ħaġa sabiħa għaliha! Forsi 
tistednuha għal xi attività Mutwali jew għal xi ħarġa 
mal- ħbieb. Offru li tgħinuha f’ xi essajnment tax- xogħol 
tad- dar. Anke jekk sempliċiment tistaqsuha “kif inti?” 
u titbissmulha. Il- ħwejjeġ żgħar jafu jagħmlu differenza 
kbira . . . f’ ħajjitkom it- tnejn!
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TFAL
Iċ- ċentru tat- targit!

Il- President Uchtdorf jgħid li l- evanġelju jixbah lil xi 
ħadd jipprattika li jolqot it- targit. Jeħtieġ nimmiraw 

għall- aktar ħwejjeġ importanti. L- aktar kmandamenti 
importanti huma li nħobbu lil Alla u nħobbu lill- oħrajn. 
Jekk aħna niffokaw fuq dawn iż- żewġ ħwejjeġ, aħna 
nistgħu kull darba nolqtu ċ- ċentru tat- targit! 

Pinġu targit kbira fuq biċċa karta. Qabbdu xi ħadd 
ġenitur sabiex jaqralkom din il- lista li ġejja. Jekk xi ħaġa 

f’ din il- lista tgħinna nuru l- imħabba tagħna lejn Alla u 
lejn l- oħrajn, mela iktbuha jew pinġuha f’ nofs it- targit.

Aqsmu l- ġugarelli tagħkom ma’ ħaddieħor
Isirqu l- ħelu
Morru l- knisja
Sejħu lil xi ħadd b’ isem li jista’ jweġġgħu
Offru t- talb tagħkom
Agħtu tgħannieqa lil xi ħadd
Iġġieldu ma’ ħutkom
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L- għan tas- Soċjetà tal- Għajnuna hu 
li “nħejju lin- nisa għall- barkiet tal- 

ħajja eterna,” qalet Linda K. Burton, 
President ġenerali tas- Soċjetà tal- 
Għajnuna.1 Huwa permezz tal- fidi, 
tal- familja u tal- għajnuna li aħna nin-
gaġġaw irwieħna fl- “irwol mill- aktar 
importanti tagħna f’ din il- ħidma.” 2

Is- Soċjetà tal- Għajnuna “hija 
ħidma temporali u spiritwali,” qalet 
Carole M. Stephens, l- Ewwel Kunsil-
lier fil- President Ġenerali tas- Soċjetà 
tal- Għajnuna. “Hekk għamlu n- nisa 
fi żmien is- Salvatur, u aħna hekk 
inkomplu nagħmlu.” 3

Hekk kif aħna nħarsu lejn il- mara 
Samaritana ħdejn il- bir, li ħalliet 
warajha l- ġarra bl- ilma u telqet biex 
tgħid lil ħaddieħor li Ġesù kien 
profeta (ara Ġwanni 4:6–42), jew 
lil Febi li tul ħajjitha serviet b’ ferħ 
lil ħaddieħor (ara Rumani 16:1–2), 
aħna naraw fihom eżempji ta’ nisa fi 
żmien is- Salvatur li raw kif għamlu 
biex iressqu lil ħaddieħor lejn Kris-
tu. Huwa Hu li jiftaħ it- triq tagħna 

L- Għan tas- Soċjetà tal- Għajnuna

għall- ħajja eterna (ara Ġwanni 3:16).
Hekk kif aħna nħarsu lejn ħutna 

n- nisa li kien hemm ġewwa Nauvoo, 
Illinois, li fl- 1842 inġabru fid- dar 
ta’ Sarah Kimball biex jifformaw 
l- organizzazzjoni tagħhom, aħna 
naraw il- pjan ta’ Alla li ġab fis- 
seħħ is- Soċjetà tal- Għajnuna skont 
il- prinċipji tas- saċerdozju. Wara li 
Eliza R. Snow kitbet il- kostituzzjoni 
tal- għaqda, il- Profeta Joseph Smith 
ħadha għandu biex jaqraha. Huwa 
rrealizza li l- Knisja ma kenitx orga-
nizzata għal kollox jekk l- ewwel ma 
jiġux organizzati n- nisa. Huwa qal 
li l- Mulej aċċetta l- offerta tagħhom 
iżda qal ukoll li kien hemm xi ħaġa 
aħjar. “Jiena se norganizza lin- nisa 
taħt id- direzzjoni tas- saċerdozju wara 
l- mudell tas- saċerdozju,” huwa qal.4

“Is- Soċjetà tal- Għajnuna ma 
kenitx sempliċiment grupp ieħor ta’ 
nisa li kienu qed jippruvaw jagħmlu 
l- ġid fid- dinja. Kienet xi ħaġa diffe-
renti. Kienet ‘xi ħaġa aħjar’ għaliex 
ġiet organizzata skont l- awtorità 

tas- saċerdozju. L- organizzazzjoni 
tagħha kienet pass neċessarju 
biex tiġi fis- seħħ il- ħidma ta’ Alla 
fid- dinja.” 5

Skrittura u Informazzjoni 
Addizzjonali
Doctrine and Covenants 25:2–3, 
10; 88:73; reliefsociety. lds. org
NOTI
1. Linda K. Burton, f’ Sarah Jane Weaver, 

“Relief Society Celebrates Birthday and 
More March 17,” Aħbarijiet tal- Knisja,  
13 ta’ Marzu, 2015, news. lds. org.

2. Linda K. Burton, f’ Weaver, “Relief Society 
Celebrates Birthday.”

3. Carole M. Stephens, f’ Weaver, “Relief 
Society Celebrates Birthday.”

4. Joseph Smith, f’ Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 11–12.

5. Daughters in My Kingdom, 16.
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Bl- għajnuna tat- talb studjaw dan il- materjal u fittxu li tiksbu l- ispirazzjoni biex  
tkunu tafu x’ għandkom taqsmu ma’ ħutkom.

Fidi, Familja, Għajnuna

Ikkunsidraw Dan
Kif tista’ s- Soċjetà tal- Għajnuna 
tgħin lin- nisa jġibu fis- seħħ 
l- irwol divin ta’ Missierna 
tas- Smewwiet għalihom u 
tmexxihom lejn il- ħajja eterna?


