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Il-Mulej Għandu 
Bżonn il-Missjunarji

Ottubru li għadda fil-konferenza ġenerali 
jiena għamilt talba għal aktar missjunarji. 
Kull raġel żagħżugħ den u kapaċi, għandu 

jħejji sabiex iservi missjoni. Dan is-servizz huwa 
d-dmir tas-saċerdozju—obbligu li l-Mulej jistenna 
minna li rċevejna tant. Lilkom il-ġuvintur nitlobkom 
sabiex tħejju biex tmorru sservu bħala missjunarji. 
Żommu lilkom infuskom nodfa, puri u denji li tirrap-
reżentaw lill-Mulej. Ħudu ħsieb ta’ saħħitkom. Stud-
jaw l-iskrittura. Fejn huma disponibbli għalikom, 
ħudu sehem fis-seminarju u fl-istitut. Iffamiljarizzaw 
ruħkom sew mal-manwal tal-missjunarji Preach  
My Gospel. 

Ħuti t-tfajliet, għalkemm intom m’ għandkomx l-istess 
responsabbiltà tas-saċerdozju li għandhom il-ġuvintur 
bħala missjunarji full-time, intom ukoll tagħtu kontribut 
imprezzabbli bħala missjunarji, u aħna nilqgħu s-servizz 
tagħkom.

U intom ħuti ta’ din il-Knisja ftit aktar maturi, infak-
karkom li l-Mulej għandu bżonn ħafna u ħafna aktar 
minnkom sabiex iservu bħala missjunarji full-time. 
Jekk intom għad m’ għandkomx l-età li sservu mis-
sjoni bħala koppja, nitlobkom sabiex tħejju minn issa 
għal dak iż-żmien meta, dejjem jekk iċ-ċirkustanzi 
tagħkom jippermettu, intom, bħala koppja miżżewġa, 
tkunu tistgħu tagħmlu dan. Ftit ikun hemm żmien 

f’ ħajjitkom li fih tistgħu tgawdu l-ispirtu tant ħelu u 
s-sodisfazzjoni tant kbir daqs meta tagħtu servizz full-
time fil-ħidma tal-Mulej. 

Issa, uħud minnkom jista’ jkun li forsi intom ftit  
mistħijin min-natura tagħkom jew tikkunsidraw  
lilkom infuskom inadegwati li twieġbu fl-affermattiv 
għas-sejħa sabiex isservu. Ftakru li din hija l-ħidma  
tal-Mulej, u meta nkunu fuq in-naħa tal-Mulej aħna 
nkunu intitolati għall-għajnuna tal-Mulej. Il-Mulej  
isib mod kif itaffi l-piż ta’ dak kollu li jkun qed 
itaqqalkom.

Oħrajn, għalkemm huma denji li jservu, jistgħu 
jħossu li għandhom aktar prijoritajiet importanti  
f’ ħajjithom. Nfakkarkom fil-wegħda tal-Mulej: 
“Nweġġaħ lil min iweġġaħni” (1 Samwel 2:30).  
Ħadd minna ma jista’ jonora lil Missierna tas- 
Smewwiet u lis-Salvatur aktar minn meta jkun 
qed iservi bħala missjunarju b’ devozzjoni u 
kompassjoni. 

Eżempju tat-tip ta’ servizz li qed insemmi hija  
l-esperjenza missjunarja li kellhom Juliusz u Dorothy 
Fussek, li ġew imsejħa sabiex iservu missjoni fil- 
Polonja. Brother Fussek kien twieled fil-Polonja. 
Huwa kien jitkellem il-lingwa. Huwa kien iħobb  
lin-nies. Sister Fussek kienet twieldet l-Ingilterra  
u ftit li xejn kienet taf dwar il-Polonja u n-nies 
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tagħha. B’ fidi fil-Mulej, huma telqu fuq il-ħidma 
tagħhom. Ma tantx kien sa jkollhom għajnuna  
tistennihom u l-ħidma kienet enormi. Dak iż-żmien 
kienet għadha lanqas biss twaqqfet missjoni  
fil-Polonja. L-essajnment mogħti lill-koppja Fussek 
kien li huma jħejju t-triq sabiex tkun tista’ titwaqqaf 
missjoni. 

Allura tħawwdu l-Presbiteru u Sister Fussek 
minħabba l-enormità tal-ħidma tagħhom? Lanqas 
xejn. Huma kienu jafu li s-sejħa tagħhom kienet 
ġejja minn Alla. Huma talbu għall-għajnuna divina 
Tiegħu, u ddedikaw ruħhom kompletament għall-
ħidma tagħhom.

Wara ftit taż-żmien il-Presbiteru Russell M.  
Nelson tal-Kworum tat-Tnax-il Appostlu; il- 
Presbiteru Hans B. Ringger, li dak iż-żmien kien  
tas-Sebgħin; u jiena, akkumpanjati mill-Presbiteru 
Fussek, iltqajna mal-ministru tal-affarijiet reliġjużi, 
Adam Wopatka, tal-gvern Pollakk. Smajnieh jgħid, 
“Nilqgħu l-knisja tagħkom fostna. Tistgħu tibnu  
l-bini tagħkom; tistgħu tibagħtu l-missjunarji tagħ-
kom.” U filwaqt li ppunta sebgħu lejn Juliusz Fussek 
qal, “Dan ir-raġel serva lill-knisja tagħkom tajjeb 
ħafna. Għandkom tkunu grati għall-eżempju tiegħu 
u l-ħidma tiegħu.”

Bħall-koppja Fussek, ejjew nagħmlu dak li għandna 
nagħmlu fil-ħidma tal-Mulej. Mbagħad inkunu nistgħu 
ntennu, flimkien ma’ Juliusz u Dorothy Fussek, l-eku 
tas-Salm:

 “L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej, li għamel  
is-sema u l-art.

 “. . . ma jongħosx dak li jħarsek.
 “Ara, la jongħos u lanqas jorqod dak li jħares lil  

Iżrael” (Salm 121:2–4).

GħalleM Minn Dan il-MeSSaġġ

Teaching, No Greater Call jiddikjara: “aqsam  
esperjenza personali dwar kif tbierket ħajtek  
meta f’ ħajtek applikajt xi prinċipju tal-evanġelju. 
stieden lil dawk li inti tgħallem sabiex fil-qosor 
jaqsmu l-esperjenzi tagħhom” ([1999], 159).  

aqra dan il-messaġġ u mbagħad staqsi lill-membri 
tal-familja min skont il-President Monson għandu 
jservi missjoni. aqsam xi esperjenzi personali li  
inti jew xi oħrajn kellkom meta servejtu bħala  
missjunarji full-time. Jew inkella aqsam mal-oħrajn 
il-ħsibijiet dwar il-pjanijiet tiegħek li sservi bħala  
missjunarju fil-futur. itlob lill-membri tal-familja 
sabiex jaqsmu miegħek xi pjanijiet jew esperjenzi 
pożittivi.

iż-żGħażaGħ
naqdfu għall-Futur
Minn Peter evans u Richard M. Romney

numru kbir ta’ ġuvintur ifaddlu huma stess sabiex 
jaqdu missjoni. Fl-afrika parti minn din it-tħejjija 

hi li jaqilgħu biżżejjed flus biex jagħmlu passaport. 
sedrick tshiambine qala’ dak li kellu bżonn b’ daq-
xejn negozju: billi jbigħ il-banana minn fuq ir-rota 
tiegħu.

sedrick jgħix f’ lupata, ir-repubblika demokratika 
tal-Kongo. Huwa wieħed minn 45 ġuvni fid-distrett  
ta’ lupata li qed jaħdem biex ifaddal il-flus għal  
passaport biex ikun jista’ iservi missjoni. Fir-rd Kongo 
passaport jiswa $250, li huwa madwar żewġ terzi  
tal-flus li jkollok bżonn biex tibni dar.

iżda sedrick ma qatax qalbu. Huwa faddal  
il-flus għall-missjoni tiegħu billi jaqdef fuq ir-rota 
15–30-il kilometru (9–19-il mil) minn lupata sal- 
villaġġi ż-żgħar, minfejn kien jixtri l-banana,  
mbagħad jaqdef lura qalb is-savanna afrikana  
fi sħana kbira, bir-rota tiegħu mgħobbija bil-frott  
lest sabiex ibigħu fil-belt. Kull ġimgħa kien jivvjaġġa 
madwar 180 kilometru (112-il mil) tul it-toroq  
imrammla, u darba biss ġralu li waqa’ bir-rota  
minħabba tagħbija żbilanċjata ta’ banana.

Għall-isforzi tiegħu sedrick qala’ madwar $1.25 
fil-ġimgħa, jew $65.00 fis-sena. dam jaħdem erba’ 
snin biex faddal biżżejjed sabiex jagħmel passaport, 
iżda issa jaf li l-futur tiegħu jinkludi missjoni full-time 
għaliex jinsab lest finanzjarjament biex iwieġeb  
għas-sejħa li jservi.
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TFal
nitħejja Waqt li Għadni żgħir

Biex tgħin lit-tfal jiftakru fis-sejħa tal- 
President Monson biex huma jitħejjew  

sabiex iservu missjoni, ikkunsidra li tagħmel  
ċertifikat bil-kliem li hawn taħt għat-tfal tiegħek  
fejn huma jistgħu jiffirmawh u jżommuh bħala  
tifkira, jew fuq il-ħajt tagħhom jew fid-djarju 
tagħhom.

Sa niTħejja
il-President thomas s. Monson sejjaħli sabiex  

nitħejja ħalli nservi missjoni. Jiena sa:

•  Nżomm lili nnifsi nadif, pur u den li nirrapre-
żenta lill-Mulej.

•  Nieħu ħsieb saħħti.
•  Nitlob u nistudja l-iskrittura.

nitħejja sabiex inservi missjoni.

 (firma)

© 2011 mill- Intellectual Reserve, Inc. Id-drittijiet kollha riservati. Printed in Germany. Approvazzjoni bl-Ingliż: 6/10. Approvazzjoni tat-traduzzjoni: 6/10.  
Traduzzjoni ta’ First Presidency Message, January 2011. Maltese. 09761 159



1

eliza R. Snow tiftakar lill-Profeta 
Joseph Smith jgħallem li “għal-

kemm l-isem [Soċjetà tal-Għajnuna] 
forsi hu ta’ oriġini moderna,  
l-istituzzjoni oriġinat fi żmien  
il-qedem.” 1

Missierna tas-Smewwiet u Ibnu, 
Ġesù Kristu, żaru lil Joseph Smith 
u, permezz tiegħu, irrestawraw  
il-milja tal-evanġelju fid-dinja. 
is-Soċjetà tal-Għajnuna kienet 
parti minn dik ir-restawrazzjoni. 
L-organizzazzjoni tal-Knisja kienet 
verament kompluta meta ġew 
organizzati n-nisa. 2

Fix-xhur li ġejjin, kull Mes-
saġġ tal-Għalliema taż-Żjajjar sa 
jagħtina l-opportunità nitgħallmu 
aktar dwar l-istorja tas-Soċjetà  
tal-Għajnuna u l-parti tagħha  
fl-evanġelju rrestawrat. Għal  
diversi raġunijiet, li nifhmu  
l-istorja tagħna m’hijiex biss xi 
ħaġa importanti iżda essenzjali. 

L-ewwelnett, li nifhmu l-istorja 
tagħna jispirana sabiex inkunu 
dawk in-nisa ta’ Alla li għandna 
nkunu. Meta nimxu wara l-eżempji 
ta’ nisa Qaddisin tal-Aħħar Jiem 
nobbli, aħna nistgħu nitgħallmu 
mill-passat kif nistgħu niffaċċjaw 
il-futur. 3

It-tieni, l-istorja tagħna tgħallimna 
li l-istess prinċipji li kienu jeżistu 
fil-Knisja tal-ewwel żminijiet huma 
l-istess prinċipji fundamentali li 

l-istorja u l-wirt tas-soċjetà tal-Għajnuna
Studja dan il-materjal, u kif inhu xieraq, iddiskutih mal-aħwa li inti żżur. Uża l-mistoqsijiet  
sabiex jgħinuk issaħħaħ lil ħutek u biex tagħmel lis-Soċjetà tal-Għajnuna parti integrali  
minn ħajtek.
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għandna illum. Dan l-għarfien u 
l-għanijiet tagħna— li nikbru fil-fidi 
u fl-onestà, li nsaħħu lill-familji 
tagħna u lil djarna, u li ngħinu li 
min hu fil-bżonn— iwassal sabiex 
tinħoloq rabta bejn il-passat tagħna 
u l-preżent.

It-tielet, hekk kif nibdew nap-
prezzaw l-istorja tagħna, aħna 
nkunu nistgħu naqsmu aħjar 
flimkien il-wirt spiritwali tagħna. 
Il-President Henry B. Eyring,  
l-Ewwel Kunsillier fl-Ewwel  
Presidenza, qal: Inti tgħaddi dan 
il-wirt lil ħaddieħor hekk kif tgħin-
hom jirċievu d-don tal-karità. . . .  
L-istorja tas-Soċjetà tal-Għajnuna 
hija rreġistrata kemm permezz tal-
kliem kif ukoll permezz tan-numri, 
iżda l-wirt jgħaddi minn qalb 
għall-oħra.” 4

Finalment, li nifhmu l-istorja 
tagħna jgħinna sabiex insiru  
parti effettiva mill-futur tas- 
Soċjetà tal-Għajnuna. Il-President 
Spencer W. Kimball (1895–1985) 
spjega, “Nafu li dawk in-nisa 
li japprezzaw ħafna l-passat 
jagħmlu dak kollu li jistgħu  
biex jibnu futur aktar ġust.” 5

Julie B. Beck, president ġenerali 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna.

Mill-Iskrittura
Esther 9:28–29; Rumani 16:1–2; 

Alma 37:8; Moroni 7:45–47

Mill-Istorja Tagħna
 “Is-Soċjetà tal-Għajnuna hija  

l-organizzazzjoni tal-Mulej għan-
nisa.” 6 Fil-pożizzjoni tiegħu bħala pro-
feta, Joseph Smith organizza s-Soċjetà 
tal-Għajnuna fis-17 ta’ Marzu, 1842. 
Il-grupp żgħir u divers li attenda dik 
l-ewwel laqgħa kien mimli nisa dde-
dikati, l-istess bħall-aħwa tas-Soċjetà 
tal-Għajnuna illum. “L-iżgħar fosthom 
kienu tliet żgħażagħ, u l-ixjeħ, mara 
li kellha fuq il-ħamsin. Ħdax-il mara 
kienu miżżewġin, tnejn romol, sitta 
xebbiet u oħra li ma nafux jekk kenitx 
miżżewġa jew le. Il-livell edukattiv u 
t-trobbija tagħhom mill-aktar diversi, 
kif kienu wkoll iċ-ċirkustanzi ekono-
miċi tagħhom. Id-diversità tagħhom 
kienet tidher aktar ħafna drabi hekk 
kif in-numru ta’ dawk li bdew jis-
sieħbu fl-organizzazzjoni beda dejjem 
jikber, iżda huma xorta baqgħu u 
jibqgħu jkunu magħqudin.” 7
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Jiena X’ Nista’ Nagħmel?
1. X’ nista’ nagħmel biex l-aħwa 
li jiena nżur ngħinhom jirċievu 
d-don tal-karità? 

2. X’ nista’ nibda nagħmel dan 
ix-xahar biex ngħin ħalli nibni 
futur tajjeb għalija nnifsi? għall-
familja tiegħi? għall-oħrajn?

Għal aktar informazzjoni, ara 
www.reliefsociety.lds.org.
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