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Ir- Rabbi u Dak li Jagħmel is- Sapun
Hemm storja Lhudija antika dwar wieħed li jagħmel 

is- sapun li ma kienx jemmen f’ Alla. Darba waħda hekk kif 
kien miexi flimkien ma’ wieħed rabbi, huwa qal, “Hawn xi 
ħaġa li ma nistax nifhem. Ilna nħaddnu r- reliġjon għal eluf 
ta’ snin. Iżda kull fejn tħares ħlief ħażen, korruzzjoni, diżo-
nestà, inġustizzja, uġigħ, ġuħ u vjolenza ma tarax. Jidher 
li wara kollox ir- reliġjon ma wasslitx biex id- dinja titjieb. 
Għalhekk jien nistaqsik, għal x’hiex tiswa?”

Ir- rabbi ma weġibx mill- ewwel iżda kompla miexi 
flimkien ma’ dak li jagħmel is- sapun. Eventwalment huma 
waslu f’ post fejn kien hemm it- tfal jilagħbu, uħud min-
nhom mimlijin bit- trab li kienu qed jilagħbu fih.

“Hawn xi ħaġa li ma nistax nifhem,” qal ir- rabbi. 
“Ħares lejn dawk it- tfal. Is- sapun ilu jeżisti għal eluf ta’ 
snin, u madankollu dawk it- tfal huma verament maħmu-
ġin. X’ jiswa s- sapun?”

Dak li jagħmel is- sapun wieġeb, “Iżda rabbi, mhux 
sewwa li tagħti t- tort lis- sapun għal dawk it- tfal maħmu-
ġin. Hemm bżonn li s- sapun tużah biex ikun jista’ jwettaq 
l- għan tiegħu.”

Ir- rabbi tbissem u qal, “Eżattament.”

Kif Għandna Ngħixu?
L- Appostlu Pawlu, hekk kif kien qed jikkwota profe-

ta mit- Testment il- Qadim, qal fil- qosor xi tfisser li tkun 
bniedem li temmen meta kiteb, “Il- ġust jgħix bil- fidi” 
(Rumani 1:17).

Jista’ jkun li f’ din id- dikjarazzjoni sempliċi aħna nifhmu 
d- differenza li hemm bejn reliġjon li hi dgħajfa u mhux 
effettiva u oħra li għandha l- qawwa li tittrasforma l- ħajja 
tan- nies.

Iżda biex nifhmu xi tfisser li tgħix bil- fidi, jeħtieġ nifhmu 
x’inhi l- fidi. 

Il- fidi hija aktar minn sempliċiment twemmin. Hija 
fiduċja sħiħa f’ Alla u din nakkumpanjawha bl- għemil 
tagħna.

Hija aktar milli sempliċiment nixtiequ xi ħaġa.
Hija aktar minn sempliċiment noqogħdu bilqiegħda, 

u bil- mossi li nagħmlu b’ rasna nuru li qed naqblu. Meta 
ngħidu “il- ġust jgħix bil- fidi,” aħna nkunu qed infissru li 
aħna ggwidati u mmexxija mill- fidi tagħna. Aħna naġixxu 
b’ mod li huwa konsistenti mal- fidi tagħna—mhux sem-
pliċiment billi nobdu bla ma naħsbu iżda minħabba 
l- imħabba kbira u sinċiera li aħna għandna lejn Alla tagħna 
u minħabba l- għerf imprezzabbli li Huwa żvela lil uliedu.

Il- fidi għandna nuruha wkoll permezz ta’ għemilna; 
inkellha tkun bla ħajja (ara Ġakbu 2:17). M’hi fidi xejn. Ma 
jkollhiex qawwa li tibdel lil ebda individwu, u ferm anqas 
lid- dinja.

L- irġiel u n- nisa ta’ fidi jafdaw f’ Missierhom tas- Smewwiet 
li tant Hu ħanin—anke fi żmien ta’ inċertezza, anke fi żmien 
ta’ dubju u avversità fejn huma jafu ma jkunux jistgħu jaraw 
jew jifhmu b’ ċarezza. 

L- irġiel u n- nisa ta’ fidi jimxu bil- ħerqa kollha fit- triq li 
jimxu fiha d- dixxipli u jagħmlu dak kollu li jistgħu biex 
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jimxu wara l- eżempju tas- Salvatur għażiż tagħhom, Ġesù 
Kristu. Il- fidi timmotivana u, fil- fatt tispirana biex ninklinaw 
qlubna lejn is- smewwiet u biex b’ mod attiv nilħqu, ngħi-
nu u nbierku lil għajrna. 

Ir- reliġjon mingħajr azzjoni hija bħas- sapun li jibqa’ 
fil- kaxxa. Taf ikollha potenzjal tal- għaġeb, iżda fir- realtà 
ftit ikollha qawwa li tista’ tagħmel differenza sakemm ma 
twettaqx l- għan intenzjonat tagħha. L- evanġelju rrestaw-
rat ta’ Ġesù Kristu huwa evanġelju ta’ azzjoni. Il- Knisja 
ta’ Ġesù Kristu tgħallem ir- reliġjon vera bħala messaġġ ta’ 
tama, fidi u karità, li jinkludi wkoll li ngħinu lil ħaddieħor 
fi ħwejjeġ spiritwali u temporali.

Ftit tax- xhur ilu, jien u marti Harriet konna qed nivvjaġ-
ġaw bħala familja flimkien ma’ wħud minn uliedna 
fiz- zona tal- Mediterran. Aħna morna nżuru xi kampijiet 
tar- refuġjati u ltqajna ma’ ċerti familji li ġejjin minn pajjiżi 
mifnija bil- gwerra. Dawn in- nies ma kinux tat- twemmin 
tagħna, iżda xorta waħda kienu ħutna u kellhom bżonn 
l- għajnuna b’ mod urġenti. Ħassejna ġo qalbna sentiment 
mill- aktar qawwi hekk kif aħna esperjenzajna verament kif 
il- fidi attiva tal- membri tal- Knisja tagħna twassal l- għajnuna 
u- t- tama lil ħutna li jinsabu fil- bżonn, hi x’inhi r- reliġjon, 
in- nazzjonalità jew il- livell ta’ edukazzjoni tagħhom. 

Il- fidi akkumpanjata minn azzjoni konsistenti timla’  
l- qalb bit- tjubija, il- moħħ bl- għerf u l- għarfien, u r- ruħ  
bil- paċi u l- imħabba. 

Il- fidi tagħna tista’ tbierek u tinfluwenza b’ mod tajjeb 
kemm lil dawk ta’ madwarna kif ukoll lilna stess.

Il- fidi tagħna tista’ timla d- dinja bit- tjubija u l- paċi.
Il- fidi tagħna tista’ tittrasforma l- mibegħda f’ imħabba  

u l- għedewwa fi ħbieb.
Il- ġusti, mela, jgħixu billi jaġixxu skont il- fidi; huma 

jgħixu billi jafdaw f’ Alla u jimxu fi triqtu.
U din hija t- tip ta’ fidi li tista’ tittrasforma l- individwi,  

il- familji, il- ġnus u d- dinja.

TAGĦLIM MINN DAN IL- MESSAĠĠ

Il- President Uchtdorf jispjega li l- fidi hija ferm aktar 
minn sempliċiment espressjoni ta’ twemmin. Il- vera fidi 
f’ Missierna tas- Smewwiet u f’ Ġesù Kristu tirrikjedi li 
aħna naġixxu, u tip ta’ ħajja bbażata fuq il- fidi għandha 
l- qawwa li tittrasforma l- ħajjiet u l- familji. Tafu tkunu 
tridu tistiednu lil dawk li tgħallmu biex huma jaqsmu 
magħkom xi mumenti fejn huma raw quddiemhom 
il- barkiet u l- qawwa riżultat ta’ ħajja bbażata fuq 
il- fidi—kemm minn xi eżempji personali jew inkella 

mill- osservazzjoni tagħhom ta’ ħaddieħor. Ħeġġuhom 
biex jitolbu għall- gwida ħalli jkunu jafu kif jistgħu  
jgħixu aħjar l- evanġelju.

ŻGĦAŻAGĦ
Servu lil Ħaddieħor b’ Fidi

Il- President Uchtdorf jgħidilna li l- fidi tagħna f’ Alla 
għandna “nakkumpanjawha bl- għemil tagħna.” Huwa 

spjega li meta tkun “akkumpanjata minn azzjoni konsis-
tenti, timla’ . . . r- ruħ bil- paċi u l- imħabba.” Bil- wegħda 
ta’ din il- barka, aħna nistgħu nagħmlu differenza, u 
nistgħu naraw dan f’ ħajjitna jekk aħna niddedikaw 
ħin biex inwettqu servizz mimli fidi. Tistgħu titolbu kull 
filgħodu biex tistaqsu lill- Mulej biex jgħinkom isservu lil 
ħaddieħor. Per eżempju, itolbuh jurikom meta xi ħadd 
minn ħutkom ikollu bżonn l- għajnuna f’ xi ħaġa jew 
meta xi ħabib ikollu bżonn minn jgħaddilu xi kumpli-
ment. Imbagħad, meta tirċievu xi suġġeriment, aġixxu 
skont dak li tħossu! Jekk dan it- talb u dan is- servizz isir 
għalikom drawwa, imbagħad l- għemil konsistenti u fidil 
tagħkom jasal biex ibierek ħajjitkom u l- ħajja tal- oħrajn. 
Il- President Uchtdorf iwiegħed li intom “tistgħu tittras-
formaw l- individwi, il- familji, il- ġnus u d- dinja.”

TFAL
Fiduċja

Ippruvaw din l- attività flimkien ma’ xi ħabib. Jeħtieġ li 
tafdawh u timxu bir- reqqa skont id- direzzjoni tiegħu.

Aqbdu biċċa karta vojta u pinġu fuqha ċirku li 
jirrappreżenta wiċċ. Bil- pinna jew il- lapes f’ idejkom, 
agħlqu għajnejkom. Ħallu lil ħabib tagħkom jgħidilkom 
fejn għandkom tpinġu l- għajnejn, l- imnieħer, il- ħalq u 
x- xagħar fuq dan il- wiċċ. Imbagħad ħarsu lejh. Kif ġie? 
Tistgħu tagħtu l- kulur lil dan il- wiċċ u tpinġu ieħor biex 
terġgħu tibdew tilagħbu!

Xi kultant mhux faċli li ssegwi d- direzzjoni. Iżda meta 
nippruvaw nimxu wara Missierna tas- Smewwiet billi 
nisimgħu x’ jgħidilna l- Ispirtu s- Santu, Huwa jgħinna. 
Aħna għandna dejjem nafdawh.
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Aktar ma aħna bħala nisa 
nifhmu li l- ġurament u l- patt 

tas- saċerdozju japplika għalina 
personalment, aktar aħna nħaddnu 
l- barkiet u l- wegħdiet tas- saċerdozju.

Il- Presbiteru M. Russell Ballard 
tal- Kworum tat- Tnax- il Appostlu 
qal, “Dawk kollha li għamlu patti 
sagri mal- Mulej u li jonoraw dawk 
il- patti huma eleġibbli li jirċievu 
r- rivelazzjoni personali, li jkunu 
mberkin bil- qadi tal- anġli, li jit-
kellmu ma’ Alla, li jirċievu l- milja 
tal- evanġelju, u, ultimament, isiru 
werrieta flimkien ma’ Ġesù Kristu 
ta’ dak kollu li għandu l- Missier.” 1

Il- barkiet u l- wegħdiet tal- 
ġurament u l- patt tas- saċerdozju 
jippartjenu kemm għall- irġiel kif 
ukoll għan- nisa. Sister Sheri L. Dew, 
li kienet kunsillier fil- President 
Ġenerali tas- Soċjetà tal- Għajnuna, 
qalet, “Il- milja tas- saċerdozju li 
tinsab fl- ogħla ordinanzi tad- dar 
tal- Mulej tista’ tinkiseb biss minn 
raġel u mara flimkien.” 2

Il- Ġurament u l- Patt tas- Saċerdozju

Sister Linda K. Burton, President 
Ġenerali tas- Soċjetà tal- Għajnuna, 
għamlet din is- sejħa, “Nistedinkom 
biex timmemorizzaw il- ġurament 
u l- patt tas- saċerdozju, li jinsab 
f’ Duttrina u Patti 84:33–44. Jekk 
tagħmlu dan, inwegħidkom li 
l- Ispirtu s- Santu jespandi l- għarfien 
tagħkom tas- saċerdozju u jispi-
rakom u jedifikakom b’ modi 
meraviljużi.” 3

L- istruzzjonijiet ta’ Joseph Smith 
lis- Soċjetà tal- Għajnuna kienu ntenz-
jonati biex iħejju lin- nisa “biex jiks-
bu pussess tal- privileġġi, tal- barkiet 
u tad- doni tas- saċerdozju.” Dan 
jista’ jitwettaq permezz tal- ordinanzi 
tat- tempju.

“L- ordinanzi tat- tempju huma 
ordinanzi tas- saċerdozju, iżda huma 
ma jaħtru lil ebda raġel jew mara 
għal xi uffiċċju ekkleżjastiku. Dawn 
l- ordinanzi iġibu fis- seħħ il- wegħda 
tal- Mulej li l- poplu tiegħu—nisa u 
rġiel—se jkun ‘mogħni bil- qawwa 
mill- għoli’ [D&C 38:32].” 4

Skrittura u Informazzjoni 
Addizzjonali
Doctrine and Covenants 84:19–40;  
121:45–46; reliefsociety .lds .org
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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. Li jifhmu l- għan tas- Soċjetà tal- Għajnuna kif 
jista’ jħejji lill- ulied nisa ta’ Alla għall- barkiet tal- ħajja eterna?

Ikkunsidra Dan
X’ tistgħu tagħmlu biex tifhmu 
u taċċessaw aħjar il- barkiet 
imwegħda tal- ġurament u  
l- patt tas- saċerdozju? 

Fidi, Familja, Għajnuna


