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Il- profeta ta’ Alla fid- dinja, il- President Thomas S. Monson, 
iddikjara, “Illum, aħna ninsabu mdawrin bl- akbar sensie-
la ta’ dnub, vizzju u ħażen li qatt esperjenzat l- umanità.” 1

Tissorprendu ruħkom jekk ngħidilkom li l- President 
Monson qal dan il- kliem madwar 50 sena ilu? Jekk dak 
iż- żmien aħna konna ninsabu mdawrin b’ sensiela bla 
preċedent ta’ ħażen, kemm ninsabu aktar mhedda mill- 
ħażen illum? Għal għan ġust, il- Mulej iddikjara dwar 
id- dispensazzjoni tagħna, “Araw, l- għedewwa jinsabu ħaġa 
waħda bejniethom” (D&C 38:12).

Il- gwerra li “aħna ingaġġati fiha” 2 bdiet qabel ma 
aħna twelidna hawn fid- dinja. Bdiet saħansitra qabel ġiet 
maħluqa d- dinja. Bdiet eluf ta’ snin ilu fir- renju primortali, 
fejn Satana rribella u “fittex li jeqred l- għażla ħielsa tal- 
bniedem” (Moses 4:3).

Satana tilef il- battalja u “kien imwaddab għal fuq l- art” 
(Rivelazzjoni 12:9), fejn għadu sal- lum għaddej bil- gwerra 
tiegħu. Hawnhekk fid- dinja “huwa jiġġieled mal- qaddisin 
ta’ Alla, u jdawwarhom dawramejt” (D&C 76:29) bil- gideb, 
bil- qerq, u bit- tentazzjoni. 

Huwa jiġġieled kontra l- profeti u l- appostli. Huwa 
jiġġieled kontra l- liġi tal- kastità u s- santità taż- żwieġ. Huwa 
jiġġieled kontra l- familja u t- tempju. Huwa jiġġieled kontra 
dak li hu tajjeb, qaddis, u sagru.

Kif nistgħu niġġieldu kontra għadu bħal dan? Kif 
nistgħu niġġieldu kontra l- ħażen li jidher li qed jaħkem lid- 
dinja tagħna? X’ inhi l- korazza protettiva tagħna? Min huma 
l- alleati tagħna?

Il- Qawwa tal- Ħaruf
Il- Profeta Joseph Smith għallem li Satana jista’ jkollu  

l- qawwa fuqna biss jekk aħna nagħtuh iċ- ċans.3

Hekk kif kien qed jara żmienna, Nefi “ra l- qawwa tal- 
Ħaruf ta’ Alla, li niżlet fuq il- qaddisin tal- knisja tal- Ħaruf, u 
fuq il- poplu tal- patt tal- Mulej, li kien mifrux fuq wiċċ id- dinja; 
u kien armat permezz tas- sewwa u permezz tal- qawwa ta’ 
Alla fl- ogħla glorja” (1 Nephi 14:14; enfażi miżjuda).

Aħna kif nistgħu narmaw lilna nfusna permezz tas- 
sewwa u l- qawwa? Aħna nqaddsu jum il- Ħadd u nono-
raw is- saċerdozju. Aħna nagħmlu u nżommu ċerti patti 
sagri, naħdmu fuq l- istorja tal- familja tagħna, u nattendu 
t- tempju. Aħna nagħmlu kontinwament dak li nistgħu 
biex nindmu u nitolbu bil- ħerqa lill- Mulej biex “japplika 
d- demm tal- att tal- fidwa ta’ Kristu biex aħna nkunu nistgħu 
nirċievu l- maħfra ta’ dnubietna” (Mosiah 4:2). Aħna nitolbu 
u nservu u nixhdu u neżerċitaw il- fidi f’ Ġesù Kristu.

Aħna narmaw ukoll lilna nfusna bis- sewwa u l- qawwa 
hekk kif “ngħożżu kontinwament f’ moħħna l- kliem 
tal- ħajja” (D&C 84:85). Aħna ngħożżu dak il- kliem billi 
nistudjaw b’ attenzjoni l- iskrittura mqaddsa u l- kliem tal- 
qaddejja magħżulin tal- Mulej, li jaqsmu magħna r- rieda 
Tiegħu u l- moħħ u l- leħen Tiegħu (ara D&C 68:4) matul 
il- konferenza ġenerali tax- xahar id- dieħel.

Fil- battalja tagħna kontra l- ħażen, għandna dejjem 
niftakru li aħna għandna min jgħinna fuq iż- żewġ naħat 
tal- velu. L- alleati tagħna jinkludu lil Alla l- Missier Etern, 
lill- Mulej Ġesù Kristu u lill- Ispirtu s- Santu.
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L- alleati tagħna jinkludu wkoll l- armati tas- smewwiet li 
ma nistgħux naraw b’ għajnejna. “La tibżax,” Eliżew qal lil 
wieħed żagħżugħ li kien jinsab imbeżża’ hekk kif huma 
bdew iħabbtu wiċċhom ma’ armata sħiħa ta’ ħażen, “hemm 
nies aktar magħna milli magħhom” (ara 2 Slaten 6:15–16).

M’għandniex għalfejn nibżgħu. Alla jħobb lill- Qaddisin 
Tiegħu. Huwa qatt mhu se jabbandunana.

Jiena naf li Alla, bi tweġiba għal talbi, sema’ l- karba tie-
għi biex jeħlisni mill- ħażen. Jiena nixhed li bl- għajnuna ta’ 
Alla l- Missier, is- Salvatur tad- dinja u l- Ispirtu s- Santu, aħna 
għandna nħossuna ċerti li se ningħataw qawwa suffiċjenti 
biex inkunu nistgħu nieqfu kontra kull forza tal- ħażen li 
niffaċċjaw quddiemna. 

Jalla aħna dejjem inkunu armati permezz tas- sewwa 
ħalli nkunu nistgħu nimtlew bil- kunfidenza li tagħna se 
tkun ir- rebħa aħħarija. 

NOTI
1. Thomas S. Monson, “Correlation Brings Blessings,” Rivista tas- Soċjetà 

tal- Għajnuna, Apr. 1967, 247.
2. “We Are All Enlisted,” Hymns, no. 250.
3. Ara Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 214.

TAGĦLIM MINN DAN IL- MESSAĠĠ

Il- President Eyring ifakkarna li aħna ninsabu fil- gwerra 
kontra l- ħażen. Tistgħu tibdew billi tkantaw “We Are All 
Enlisted” (Hymns, no. 250) ma’ dawk li tgħallmu. Imba-
għad tistgħu tistednuhom biex jaqsmu magħkom kif 
huma ġew protetti permezz tas- sewwa u ddiskutu flim-
kien l- ideat tagħkom kif huma jistgħu jipproteġu l- familja 
tagħhom kontra Satana, bħal per eżempju meta nagħżlu 
li naraw u nisimgħu midja xierqa, meta nżommu l- kunsilli 
tal- familja jew li kull ġimgħa nagħmlu l- lejla d- dar  
mal- familja. Tafu tkunu tridu tistednuhom biex  
permezz tat- talb huma jixtarru kif jistgħu jibnu  
l- fortifikazzjonijiet tal- familja tagħhom u tħeġġuhom biex 
joħolqu pjan kif jistgħu jimplimentaw l- ideat tagħhom.

ŻGĦAŻAGĦ
Jiena Diġà Ddeċidejt
Minn Madison Thompson

Darba fil- klassi tat- Tfajliet jiena rċevejt lezzjoni mill- 
aktar prezzjuża dwar il- purità sesswali—suġġett li 

wassal biex ħafna miż- żgħażagħ ħassuhom verament 
imbarazzati. Ma niftakarx kull ħaġa li jien tgħallimt dak 
inhar, iżda niftakar lill- mexxejja tiegħi titkellem dwar 
wieħed mill- istandards li hi kienet timxi miegħu—li tib-
qa’ dejjem sesswalment safja. Kliemha jiena bqajt niftak-
ru, u bir- reqqa kollha jiena ħadt id- deċiżjoni li nadatta 
dan il- valur bħala wieħed mill- valuri personali tiegħi. 

Darba waħda hekk kif kont fuq il- karozza tal- linja 
sejra lura d- dar minn avveniment sportiv, xi ħadd beda 
jilgħab il- logħba ‘verità jew sfida’ fuq il- karozza tal- 
linja. Peress li ma kellniex x’ nagħmlu, jiena u xi żgħa-
żagħ oħra ngħaqadna magħhom. Meta kien imissni 
jien, ġejt sfidata nagħmel xi ħaġa li kont naf li ma 
kenitx ħaġa xierqa. Għalija din setgħet kienet deċiż-
joni diffiċli li nieħu, iżda ġo moħħi feġġ il- kliem tal- 
mexxejja tiegħi tat- Tfajliet u l- għażla saret waħda faċli. 
Ma domtx ma ddeċidejt li ma naċċettax. Jien kont diġà 
ddeċidejt x’ kelli nagħmel f’ dik is- sitwazzjoni.

Jiena naf li meta aħna mmorru l- knisja u nagħmlu 
l- almu tagħna biex nitgħallmu, aħna nkunu mberkin 
b’ qawwa spiritwali akbar u bi protezzjoni kontra 
t- tentazzjonijiet tad- dinja.
L- awtriċi tgħix f’ Utah, l- Istati Uniti.

TFAL
Ilbsu l- Korazza Protettiva Tagħkom

Fid- dinja llum hawn bosta ħwejjeġ ħżiena. 
L- evanġelju huwa bħal tarka li tipproteġina. Aqraw 

10 affarijiet li l- President Eyring jgħidilna biex nagħmlu 
ħalli nipproteġu lilna nfusna. Imbagħad pinġu t- tarka 
tagħkom u agħtuha l- kulur!

 1. Qaddsu Jum il- Ħadd
 2. Onoraw is- saċerdozju.
 3. Agħmlu u żommu l- patti
 4. Aħdmu fuq l- istorja tal- familja
 5. Morru t- tempju
 6. Indmu
 7. Itolbu
 8. Aqdu lil ħaddieħor
 9. Aqsmu t- testimonjanza tagħkom
 10. Aqraw l- iskrittura
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“Għal kollox niflaħ bis- saħħa ta’ 
dak li jqawwini” (Filippin 4:13). 

“Minkejja li lkoll kemm aħna għand-
na d- dgħjufijiet tagħna, aħna nistgħu 
negħlbuhom,” jgħid il- President 
Dieter F. Uchtdorf, it- Tieni Kunsillier 
fl- Ewwel Presidenza. “Verament hija 
permezz tal- grazzja ta’ Alla li, jekk 
niċċekknu u jkollna l- fidi, il- ħwejjeġ 
dgħajfin isiru għalina qawwa.” 1

Is- Salvatur tagħna jgħid fid- 
Duttrina u Patti, “Jiena nkun ninsab 
quddiemkom. Jiena se nkun fuq 
il- lemin u fuq ix- xellug tagħkom, 
u l- Ispirtu tiegħi se jkun f’ qalbkom, 
u l- anġli tiegħi jduru magħkom, 
biex jgħinukom.” (D&C 84:88).

“Nefi huwa eżempju ta’ bniedem 
li kien jaf, fehem u fada fuq il- qawwa 
li ssaħħaħna tas- Salvatur,” jgħid 
il- Presbiteru David A. Bednar tal- 
Kworum tat- Tnax- il Appostlu. “Ħut 
Nefi rabtuh bil- ħbula u ppjanaw li 
joqtluh. Jekk jogħġobkom innutaw 

Il- Qawwa li Ssaħħaħna ta’ Ġesù 
Kristu u l- Att tal- Fidwa Tiegħu

it- talba ta’ Nefi: ‘O Mulej, skont il- fidi 
tiegħi li hija fik, inti teħlisni minn 
idejn ħuti; iva, saħansitra tagħti-
ni l- qawwa li jiena nqatta’ dawn 
il- ħbula li ninsab marbut bihom’ 
(1 Nephi 7:17; enfażi miżjuda).

“. . . Nefi ma talabx biex iċ- 
ċirkustanzi tiegħu jinbidlu. Pjuttost, 
huwa talab biex ikollu l- qawwa 
li jibdel iċ- ċirkustanzi tiegħu. U 
jien nemmen li huwa talab b’ dan 
il- mod preċiżament għaliex huwa 
kien jaf, huwa fehem u huwa esper-
jenza l- qawwa li ssaħħaħna tal- Att 
tal- Fidwa. 

“Jiena ma naħsibx li l- ħbula li 
bihom kien marbut Nefi spiċċaw 
waqgħu b’ mod maġiku minn ma’ 
jdejh u minn madwar il- polzi tiegħu. 
Pjuttost, jien nissuspetta li huwa 
kien imbierek kemm bil- persistenza 
u kemm b’ qawwa personali lil hinn 
mill- kapaċità naturali tiegħu, li mba-
għad ‘bil- qawwa tal- Mulej’ (Mosiah 

9:17) huwa uża saħħtu kollha 
biex dawwar u ġibed il- ħbula u 
ultimament, u letteralment, kien 
kapaċi jinħall mill- irbit.” 2

Skrittura u Informazzjoni 
Addizzjonali
Isaija 41:10; Ether 12:27;  
reliefsociety. lds. org
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Bl- għajnuna tat- talb studjaw dan il- materjal u fittxu sabiex ikollkom l- ispirazzjoni 
ħalli tkunu tafu x’ għandkom taqsmu ma’ ħutkom. Li huma jifhmu l- għan tas- Soċjetà 
tal- Għajnuna kif jista’ jħejji lill- ulied nisa ta’ Alla għall- barkiet tal- ħajja eterna?

Fidi Familja Għajnuna

Ikkunsidra Dan
Il- qawwa li ssaħħaħna ta’ 
Ġesù Kristu u s- sagrifiċċju 
tal- att tal- fidwa Tiegħu kif 
jistgħu jgħinuna biex permezz 
tad- dgħjufijiet tagħna niksbu 
l- qawwa?


