
1

Konferenza Ġenerali — 
M’hix Barka Ordinarja

Membru twajjeb tal-Knisja kien qed jitkellem 
ma’ wieħed ġar tiegħu li ma kienx tal-istess 
twemmin tagħna. Meta d-diskussjoni waq-

għet fuq il-konferenza ġenerali, il-ġar staqsieh, “Inti 
tgħid li għandkom profeta u appostli? U li darbtejn 
fis-sena huma jiżvelaw il-kelma ta’ Alla f’ konferenza 
dinjija?”

“Bla dubju” wieġbu l-membru bil-kunfidenza kollha.
Il-ġar waqaf jaħseb għal ftit ħin. Huwa deher ġenwi-

nament interessat u mbagħad staqsa, “X’ qalu fl-aħħar 
konferenza ġenerali?”

Dak il-ħin, minn bniedem ħerqan li jaqsam l- 
evanġelju, il-membru t-twajjeb inbidel f’ raġel mifxul. 
Jipprova kemm jipprova, huwa ma setax jiftakar dis-
kors wieħed fid-dettall.

Sieħbu tħawwad u qallu, “Trid tgħidli li fi żmienna 
Alla jkellem lill-bniedem u inti ma tistax tiftakar dak li 
Huwa qal?”

Ħuna ħassu verament umiljat b’ dan kollu. Huwa 
wiegħed li kien sa jagħmel sforz akbar sabiex jibqa’ 
jiftakar il-kliem mlissen mill-qaddejja tal-Mulej fil- 
konferenza ġenerali.

Ilkoll kemm aħna nafu kemm hu diffiċli li nibqgħu 
niftakru kull messaġġ li jkun hemm fil-konferenza 
ġenerali, u jiena persważ li m’ għandniex għalfejn 

nimbarazzaw ruħna jekk ma niftakrux kollox. Madan-
kollu, f’ kull konferenza ġenerali hemm ċerti messaġġi li 
jingħataw lilna bħala rigal u barka mis-smewwiet speċi-
fikament għas-sitwazzjonijiet personali ta’ ħajjitna. 

Bi tħejjija għall-konferenza ġenerali, se nissuġġerixxi 
tliet kunċetti bażiċi li jistgħu jgħinuna nirċievu, nif-
takru, u napplikaw aħjar il-kliem imnissel mill-qaddejja 
tal-Mulej. 

1. Il-membri tal-Knisja huma intitolati għar-rivelazzjoni 
personali hekk kif huma jisimgħu u jistudjaw il-kliem 
ispirat li jingħad waqt il-konferenza ġenerali.

Hekk kif intom tħejju għall-konferenza ġenerali, 
nistedinkom sabiex tixtarru ċerti mistoqsijiet li tixtiequ 
li jkollkom tweġiba għalihom. Per eżempju, jista’ jkun 
li għandkom bżonn direzzjoni u gwida mill-Mulej dwar 
ċerti sfidi li qed tħabbtu wiċċkom magħhom.

Tweġiba għat-talb speċifiku tagħkom tistgħu tiks-
buha direttament minn xi diskors partikolari jew minn 
xi frażi partikolari. Xi drabi oħra t-tweġiba tistgħu 
ssibuha f’ xi kelma, frażi jew għanja, li tista’ ma tkunx 
daqshekk diretta. Dik il-qalb mimlija gratitudni għall-
barkiet tal-ħajja u li għandha xewqa kbira li tisma’ u 
timxi wara l-kliem ta’ kunsill żgur li twitti t-triq għar- 
rivelazzjoni personali.
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2. Tnaqqsux mill-importanza ta’ xi messaġġ 
sempliċement għaliex tkunu ilkom tisimgħuh qabel.

Il-profeti dejjem għallmu permezz tar-ripetizzjoni; 
hija liġi tat-tagħlim. Fil-konferenza ġenerali intom 
tisimgħu ripetizzjoni kemm ta’ temi kif ukoll ta’ dut-
trina. Oqogħdu fuq il-kelma tiegħi: dan żgur mhux xi 
nuqqas ta’ kreattività jew immaġinazzjoni. Nibqgħu 
nisimgħu messaġġi dwar ħwejjeġ simili għaliex il- 
Mulej ikun qed jgħallem u jipprova jdaħħal f’ moħħna 
u f’ qalbna ċerti prinċipji fundamentali ta’ importanza 
eterna u kbira li jeħtiġilna nifhmu u napplikaw qabel 
ma nkunu nistgħu ngħaddu għal ħwejjeġ oħra. Ben-
nej għaqli jibni l-ewwel il-pedament qabel ma jtalla' 
l-hitanu s-saqaf.

3. Il-kliem mlissen waqt il-konferenza ġenerali 
għandu jkun bħal boxxla li turina t-triq fix-xhur ta’ 
wara.

Jekk aħna nisimgħu t-tnebbiħ tal-Ispirtu u nimxu 
warajh, il-kliem li nisimgħu jservi bħala Liahona, li tig-
gwidana qalb il-widien u l-muntanji mimlija inċertezza 
u sfidi li sa nsibu quddiemna. (ara 1 Nephi 16).

Minn meta bdiet id-dinja, Alla sejjaħ profeti sabiex 
jippridkaw ir-rieda tas-smewwiet lin-nies ta’ żmienhom. 
Hija r-responsabbiltà tagħna li nisimgħu u mbagħad 
napplikaw il-messaġġi li jipprovdilna l-Mulej.

Missierna tas-Smewwiet, bl-imħabba u l-ħniena kol-
lha tiegħu, qatt ma warrab u mhux sa jwarrab lil uliedu. 
Illum, l-istess bħaż-żmien passat, Huwa sejjaħ appostli u 
profeti. Huwa jkompli jiżvela l-kelma Tiegħu lilhom.

Xi privileġġ meraviljuż aħna għandna li waqt il- 
konferenza ġenerali nistgħu nisimgħu l-messaġġi li Alla 
għandu għalina lkoll! Ejjew nitħejjew sewwa għal din 
il-barka kbira ta’ gwida divina mwassla lilna permezz 
tal-qaddejja magħżula Tiegħu.

Għax din mhux barka ordinarja

GĦALLEM MINN DAN IL-MESSAĠĠ

•  Aqraw flimkien dan l-artiklu. Ħeġġeġ lill-membri tal-
familja sabiex jidentifikaw dak li għandhom jisimgħu 
waqt il-konferenza ġenerali.

•  Sabiex tgħin lit-tfal żgħar japplikaw il-kunsill mogħti 
mill-President Uchtdorf, urihom ċart tal-Awtorità 

Ġenerali (li tinsab fil-ħarġa tal-konferenza tal- 
Liahona). Għidilhom li l-Ewwel Presidenza u l-Kwo-
rum tat-Tnax-il Appostlu se jkunu qed jitkellmu waqt 
il-konferenza ġenerali. Ħeġġeġ lit-tfal sabiex jisim-
għu l-konferenza u jpinġu stampa biex tgħinhom jif-
takru dak li huma jkunu tgħallmu. Il-ġenituri jistgħu 
jżuru conferencegames .lds .org għal aktar attivitajiet 
tal-konferenza għat-tfal.

IŻ-ŻGĦAŻAGĦ
Tajbin, Aħjar, Aqwa
Minn Mary-Celeste Lewis

Fid-diskors tiegħu waqt il-konferenza ġenerali ta’ 
Ottubru tal-2007, il-Presbiteru Dallin H. Oaks tal-

Kworum tat-Tnax-il Appostlu tkellem dwar attivitajiet li 
huma “tajbin, aħjar, u aqwa.” Meta wasal fil-parti dwar 
“l-iskeda tant mimlija tat-tfal,” ippruvajt nitgezzez xi 
ftit fis-siġġu li kont fuqu.

Kont naf li kont qed nagħmel xi ftit aktar milli jmis-
sni. Kont qed nieħu sehem fir-rexti tal-iskola, kont qed 
nattendi numru ta’ lezzjonijiet diffiċli, u kont involut 
ukoll f’ bosta attivitajiet oħra. Ma kontx qed nattendi  
l-attivitajiet tat-Tfajliet kif suppost, u l-Ħdud tiegħi 
kienu mimlijin stress nipprova nlesti x-xogħol tad-dar li 
nkun ħallejt għall-aħħar. Kont tlift il-gost kollu li kont 
nieħu nipprattika l-mużika u neditja l-gazzetta tal-is-
kola u dawn kienu saru għalija qishom xogħol. 

Id-diskors tal-Presbiteru Oaks għeni sabiex nerġa’ 
nirrevedi l-iskeda tiegħi. L-attivitajiet tiegħi kienu kol-
lha tajbin, iżda kelli wisq. Kelli nagħżel l-aħjar fosthom. 
Hekk kif ippruvajt niddeċiedi liema attivitajiet kont sa 
nwarrab, indunajt li l-evanġelju ta’ Ġesù Kristu kien 
l-ogħla priorità li wieħed seta’ jkollu. Fuq quddiem 
nett poġġejt it-talb u l-istudju tal-iskrittura, u minn dak 
inhar ’l hawn, ħajti mxiet ferm aħjar.

Il-Presbiteru Oaks għallimni li meta aħna nagħmlu 
l-ewwel dak li jrid minna l-Mulej, il-kumplament jibda 
jiffittja tajjeb f’ ħajjitna. Jekk jiena nistudja l-iskrittura 
tiegħi qabel ma nilgħab il-logħob jew saħansitra qabel 
ma nibda x-xogħol tiegħi tad-dar, jirnexxili nwettaq dak 
kollu li hu importanti. Meta jiena nibbaża ħajti fuq il-
Mulej, minflok ma ndaħħlu f’ ħajti meta jfettilli, f’ ħajti 
jkolli ferm aktar paċi u suċċess. 
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Issa bdejt noqgħod attenta ħafna li nisma’ l-kunsill 
mogħti waqt il-konferenza ġenerali!

TFAL
Nista’ Nsib Tweġiba permezz 
tal-Konferenza Ġenerali

Il-President Uchtdorf għallem li jekk intom taħsbu 
dwar ċerti mistoqsijiet qabel il-konferenza ġenerali, 

il-Mulej jkun jista’ jkellimkom permezz tal-profeti u  
l-appostli Tiegħu waqt il-konferenza. 

1.  Bħala familja u klassi, iddiskutu dak li għandkom 
bżonn titgħallmu, kemm individwalment kif  

ukoll ilkoll flimkien. (Per eżempju: Kif nista’  
nsaħħaħ it-testimonjanza tiegħi? Kif għandi  
niffaċċja problema li niltaqa’ magħha fl-iskola?) 
Ikteb il-mistoqsijiet tiegħek fuq biċċa karta jew  
fid-djarju tiegħek.

2.  Fil-ġimgħat ta’ qabel il-konferenza, inti tista’  
taħseb u titlob dwar dawn il-mistoqsijiet.

3.  Isma’ bir-reqqa dak li jingħad waqt  
il-konferenza (tkun ta’ għajnuna jekk  
tieħu xi notamenti). Imbagħad ikteb kif  
il-Mulej iwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek  
—permezz tal-Mexxejja tal-Knisja—.

4.  Fuq biċċa karta oħra, tista’ tpinġi stampa tiegħek 
innifsek qed tagħmel dak li tgħallimt.

© 2011 by 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, September 2011. Maltese. 09769 159



1

Julie B. Beck, il-president generali 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna, qalet: 

“Ġewwa fija kibret testimonjanza 
qawwija tal-valur li għandhom għal 
Alla wliedu n-nisa. . . . Ħassejt li qatt 
daqs illum ma kien hawn daqshekk 
bżonn li nkabbru l-fidi tagħna u 
personalment insiru nies aħjar. Qatt 
daqs illum ma kien hawn daqshekk 
bżonn li nsaħħu l-familji u l-djarna.”

L-aħwa nisa jistgħu jgħinu sabiex 
jinħolqu djar u familji b’ saħħithom 
hekk kif huma jaġixxu skont ir-
rivelazzjoni personali. “L-abbiltà li 
nikkwalifikaw, nirċievu, u naġixxu 
skont ir-rivelazzjoni personali hija 
l-aktar abbiltà importanti li wieħed 
jista’ jikseb f’ din il-ħajja,” kompliet 
Sister Beck. “Biex nikkwalifikaw 
għall-Ispirtu tal-Mulej neħtieġu  
l-ewwel ix-xewqa li jkollna magħna 
dak l-Ispirtu u jeħtieġ ukoll li aħna 
ngħixu ħajja denja. Meta aħna 
nżommu l-kmandamenti, nindmu 
u nġeddu l-patti li għamilna fil-
magħmudija, aħna nikkwalifikaw 
sabiex ikollna dejjem l-Ispirtu tal-
Mulej magħna. Aħna n-nisa nistgħu 
niksbu qawwa akbar spiritwali 
f’ ħajjitna meta aħna nagħmlu u 
nżommu l-patti tat-tempju. Bosta 
tweġibiet għal ħafna mistoqsijiet 
diffiċli nistgħu nsibuhom billi na-
qraw l-iskrittura għaliex l-iskrittura 
hija mod kif nistgħu niksbu  
r-rivelazzjoni. . . . It-talb ta’ kuljum 
huwa meħtieġ jekk aħna rridu li 
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Insaħħu l-Familji billi Nkabbru 
l-Ispiritwalità
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.

Fidi • Familja • Għajnuna

jkollna magħna l-Ispirtu tal-Mulej.” 1

Aħna nsaħħu spiritwalment ukoll 
lill-membri tal-familja tagħna hekk 
kif ngħinuhom jifhmu l-pjan etern 
ta’ Missierna tas-Smewwiet. “X’ nist-
għu nagħmlu sabiex inħejju spirit-
walment aħjar lil uliedna għall-irwoli 
eterni tagħhom?” staqsa l-Presbiteru 
M. Russell Ballard tal-Kworum 
tat-Tnax-il Appostlu. “Forsi l-aktar 
tweġiba inklussiva hi: Għallimhom 
kif jgħixu l-prinċipji tal-evanġelju.” 
Dan it-tagħlim jasal għandna per-
mezz tat-talb ta’ kuljum, tal-istudju 
tal-iskrittura, ta’ ħin l-ikla tal-familja 
kif ukoll permezz tal-lejla tal-familja 
d-dar u meta nattendu l-Knisja. Il-
Presbiteru Ballard spjega: “Inħejju 
kuljum, minn issa, għall-ħajja eterna. 
Jekk aħna m’ aħniex inħejju għall-
ħajja eterna, aħna ninsabu nħejju 
għal xi ħaġa anqas, forsi xi ħaġa 
ferm anqas.” 2

Mill-Iskrittura
Proverbji 22:6; 1 Ġwanni 3:22; 

Doctrine and Covenants 11:13–14; 
19:38; 68:25

Mill-Istorja Tagħna
F’ laqgħa tas-Soċjetà tal- 

Għajnuna li saret f’ April, 1842, 
il-Profeta Joseph Smith għallem 
lill-aħwa li huma kellhom obbligu 
solenni li jaħdmu għas-salvazzjoni 
personali tagħhom. Huwa qal, “Wara 
dak kollu li titgħallmu [mingħandi], 

intom responsabbli biss ta’ dnubiet-
kom; huwa unur mixtieq li intom 
timxu quddiem Missierna tas- 
Smewwiet b’tali mod li ssalvaw 
lilkom infuskom; aħna lkoll irridu 
nagħtu rendikont lil Alla għal mod 
li bih qed intejbu d-dawl u l-għerf 
mogħti lilna mill-Mulej sabiex in-
kunu nistgħu nsalvaw lilna nfusna.” 3 
Huwa għallimhom sabiex ikunu 
bnedmin twajba, sabiex isiru nies 
mqaddsa, u jħejju għall-ordinanzi u 
l-patti tat-tempju.
NOTI
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Liahona, Mejju 2010, 10, 11.

2. M. Russell Ballard, “Spiritual Development,” 
Ensign, Nov. 1978, 65, 66.

3. Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith (2007), 355.

X’ Nista’ Nagħmel?
1. Kif nista’ ngħin lil ħuti  
n-nisa jsiru aktar spiritwalment 
indipendenti?

2. Kif nista’ ntejjeb l-abbiltà 
tiegħi li nagħraf l-Ispirtu s-Santu 
u naġixxi kif imexxini Hu?

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