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Ħeġġiġhom  
sabiex Jitolbu

Meta kont għadni daqsxejn ta’ tifel, il-ġenituri 
tiegħi għallmuni bl-eżempju tagħhom kif 
għandi nitlob. Meta kont ċkejken kont nim-

maġina li Missierna tas-Smewwiet kien jinsab x’ imkien 
’il bogħod. Meta bdejt nimmatura, bdejt nesperjenza xi 
ħaġa differenti fit-talb tiegħi. Bdejt inħares lejn Missierna 
tas-smewwiet bħala xi ħadd li kien jinsab viċin, imdaw-
wal b’ dawl qawwi, u li lili jafni perfettament.

Dik il-bidla seħħet fija meta jiena ksibt testimonjanza 
ċerta li l-esperjenza li rrapporta Joseph Smith fl-1820 f’ 
Manchester, New York, kienet vera. 

“Rajt kolonna ta’ dawl wieqfa eżatt fuq rasi, tiddi ak-
tar mill-qawwa tax-xemx, u bdiet nieżla ’l isfel sakemm 
niżlet fuqi.

“Mad-dehra tagħha, ma bqajtx aktar maħkum mill-
għadu li kien għadu kif ħakimni ftit qabel. Meta d-dawl 
waqaf madwari jiena rajt żewġ Personaġġi, li d-dija u 
l-glorja tagħhom ma tistax tiddeskriviha, weqfin fuqi 
fl-arja. Wieħed minnhom kellimni, sejjaħli b’ ismi u, 
filwaqt li wera b’ sebgħu lill-ieħor, qal—Dan hu Ibni  
l-Għażiż. Isimgħu! ” ( Joseph Smith—History 1:16–17).

Missierna tas-Smewwiet kien żar il-masġar f’ dik 
il-għodwa sabiħa tar-rebbiegħa. Huwa sejjaħ lil Joseph 
b’ ismu. U Huwa introduċa lis-Salvatur mqajjem mill-
imwiet bħala “Ibnu l-Għażiż.” Kull meta titlob u kull fejn 

titlob, inti titbierek permezz tat-testimonjanza tiegħek 
tar-realtà ta’ dik l-esperjenza glorjuża.

Il-Missier li lilu aħna nitolbu huwa l-Alla glorjuż  
li ħoloq dinjiet sħaħ permezz ta’ Ibnu l-Għażiż. Huwa 
jisma’ talbna bl-istess mod li sema’ t-talba ta’ Joseph— 
b’ ċarezza daqs li kieku qegħdin noffruh fil-preżenza 
Tiegħu. Huwa tant iħobbna li ta lil Ibnu bħala s-Salvatur 
tagħna. B’ dak ir-rigal Huwa għamilha possibbli għalina 
li niksbu l-immortalità u l-ħajja eterna. U Hu joffrilna, 
permezz tat-talb f’ isem Ibnu, l-opportunità li f’ din il-
ħajja nikkomunikaw miegħu kemm-il darba rridu.

Dawk l-irġiel li fil-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal- 
Qaddisin tal-Aħħar Jiem iħaddnu s-saċerdozju ngħataw 
ir-responsabbiltà sagra li “jżuru d-dar ta’ kull membru, 
u jħeġġuhom sabiex jitolbu kemm vokalment kif ukoll 
fil-moħbi ” (D&C 20:47; enfażi miżjuda).

Hemm diversi modi kif tħeġġeġ lil xi ħadd sabiex 
jitlob. Per eżempju, nistgħu nixhdu li Alla kkmandana 
sabiex nitolbu dejjem, jew inkella nistgħu niddeskrivu 
xi eżempji mill-iskrittura u mill-esperjenza tagħna stess 
tal-barkiet li nirċievu permezz tat-talb mimli gratitudni 
tagħna, u permezz tal-umiltà u l-onestà tagħna. Per 
eżempju, jiena nista’ nixhed li naf li Missierna tas-
Smewwiet jisma’ talbna. Jiena rċevejt direzzjoni u faraġ 
minn kliem li ġie f’ moħħi, u permezz tal-Ispirtu naf li 
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l-kliem kien ġej minn Alla.
Kif il-Profeta Joseph Smith kellu esperjenzi bħal 

dawn, l-istess jista’ jkollok inti. Huwa rċieva din it- 
tweġiba għat-talba sinċiera tiegħu:

“Ibni, inwassallek is-sliem; l-avversità u s-sofferenza 
tiegħek sa jkunu biss għal żmien qasir;

“U mbagħad, jekk inti tibqa’ sod sat-tmiem, Alla  
jeżaltak fil-għoli” (D&C 121:7–8).

Dik kienet rivelazzjoni minn Missier kollu mħabba 
għal dak ibnu leali li kien għaddej minn niket kbir. 
Ulied Alla kollha kemm huma jistgħu jitkellmu miegħu 
fit-talb. L-ebda eżortazzjoni fit-talb ma ħalliet effett daq-
shekk kbir fuqi daqs is-sentimenti ta’ mħabba u dawl li 
jfeġġu kull meta tiġi mismugħa dik it-talba umli. 

Aħna niksbu testimonjanza ta’ kull kmandament ta’ 
Alla billi nobdu dak l-istess kmandament (ara Ġwanni 
7:17). Dan huwa minnu għall-kmand li nitolbu dejjem 
kemm vokalment kif ukoll fil-moħbi. Bħala l-għalliem u 
l-ħabib tagħkom, inwegħidkom li Alla jisma’ talbkom u 
li bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, intom tistgħu tkunu tafu 
personalment li t-tweġiba tkun ġejja mingħandu.

GĦALLEM MINN DAN IL-MESSAĠĠ

•	 “L-istampi	huma	biċċa	għodda	siewja	biex	tenfasizza	
l-idea	tal-lezzjoni”	(Teaching, No Greater Call [1999], 
176).	Uri	stampa	ta’	Joseph	Smith	jew	tal-Ewwel	Viżjoni.	
Iddiskuti	l-esperjenza	li	Joseph	Smith	kellu	bit-talb.	Kif	
jista’	t-talb	tiegħek	ikun	aktar	sinifikattiv	jekk	tħares	lejn	
“Missierna	tas-Smewwiet	. . .	bħala	xi	ħadd	li	jinsab	viċin,”	
kif	għamel	il-President	Eyring?

•	 Kif	jissuġġerixxi	l-President	Eyring,	ikkunsidra	li	taqsam	
t-testimonjanza	tiegħek	dwar	it-talb,	iddeskrivi	l-barkiet	
li	rċevejt	permezz	tat-talb,	jew	inkella	aqsam	xi	skrittura	
dwar	it-talb.

ŻGĦAŻAGĦ
It-Talba Tiegħi ta’ Fidi
Minn Priscilla Farias de Lima

Meta	kelli	18-il	sena,	kont	naħdem	bħala	salesgirl	
f’	ħanut	tal-għamara.	L-iskeda	tax-xogħol	tiegħi	

kienet	waħda	diffiċli.	Kont	naħdem	mit-8	ta’	filgħodu	
sal-10	ta’	filgħaxija,	mit-Tnejn	sas-Sibt.	Kont	inħossni	
mdejqa	għaliex	ma	kontx	nista’	nipparteċipa	fl-istitut	 
u	fl-attivitajiet	tal-Knisja.

Bdejt	nitlob	lill-Missier	tas-Smewwiet	b’	fidi	kbira	
sabiex	jgħinni	nsib	impjieg	fejn	ma	kienx	ikolli	għalfejn	
naħdem	nhar	ta’	Sibt	u	b’	hekk	inkun	nista’	nattendi	
l-istitut	u	attivitajiet	oħrajn.

Darba	fuq	il-post	tax-xogħol	kont	qed	ngħin	lil	
wieħed	raġel.	Bdejna	nitkellmu,	u	qalli	li	kien	jaħdem	f’	
bank	kbir.	Staqsejtu	x’	ċans	kelli	li	nikseb	impjieg	f’	dak	
is-settur.	Tani	ismu	u	n-numru	tat-telefon	tiegħu	u	qalli	
li	kont	stajt	nċempel	lil	dak	li	kien	qed	jieħu	ħsieb	jin-
gaġġa	nies	ġodda	u	stajt	ngħidlu	li	kont	naf	lilu.	Mort	
il-bank	u	għamilt	l-eżamijiet	meħtieġa.	Għaddejt	u	
bdejt	naħdem	sitt	sigħat	kuljum	mit-Tnejn	sal-Ġimgħa,	
u	bdejt	naqla’	tliet	darbiet	aktar	milli	kont	naqla’	qabel.

Naf	li	l-Mulej	jiggwidana	meta	nuru	x-xewqa	li	npoġ-
ġuh	l-ewwel	f’	ħajjitna.	Huwa	għadu	jiggwidani	sal-lum.	
Naf	li	l-prinċipju	tat-talb	huwa	veru.
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“Intom il-gwardjani tal-familja,” qal 
il-President Gordon B. Hinckley 

(1910–2008) hekk kif huwa intro-
duċa “Il-Familja: Proklamazzjoni 
lid-Dinja” fil-laqgħa tas-Soċjetà 
tal-Għajnuna fl-1995. “Intom dawk li 
ġġibu t-tfal fid-dinja. Intom dawk li 
trabbuhom u li tikkultivaw fihom  
il-karatteristiċi ta’ ħajjithom. M’ hawn 
l-ebda ħidma oħra li hi daqshekk 
viċin id-divinità daqs it-trobbija ta’ 
wlied Alla.” 1

Għal kważi 17-il sena sħaħ din  
il-proklamazzjoni seħqet li l-aktar  
responsabbiltajiet sinifikattivi 
tagħna jinsabu fit-tisħiħ tal-familji  
u ta’ djarna—huma x’inhuma  
ċ-ċirkustanzi tagħna. Barbara 
Thompson, li issa hija t-tieni 
kunsillier fil-presidenza ġenerali 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna, kienet 
fit-Tabernaklu ta’ Salt Lake meta 
l-President Hinckley qara għall-
ewwel darba l-proklamazzjoni. 
“Kienet okkażjoni mill-isbaħ,” qalet 
b’ nostalġija. “Ħassejt verament is-
sinifikat tal-messaġġ. Spiċċajt anke 
ngħid lili nnifsi, ‘Din hija gwida 
mill-aqwa għall-ġenituri. Hija wkoll 
responsabbiltà kbira għall-ġenituri.’ 
Għal mument għidt li din ma tantx 
kienet tolqot lili per se peress li la 
kont miżżewġa u lanqas kelli tfal. 
Però ma domtx m’għidt bejni u 
bejn ruħi, ‘Iżda din tolqot lili wkoll. 
Jiena membru ta’ familja. Jiena bint, 
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Gwardjani	tal-Familja
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.

oħt, zija, kuġina u neputija. Jiena 
wkoll għandi r-responsabbiltajiet 
tiegħi—u l-barkiet tiegħi—għax 
jiena membru ta’ familja. Anke jekk 
jiena l-unika membru li għadni 
ħajja fil-familja tiegħi, jiena xorta 
waħda membru tal-familja ta’ Alla, 
u għandi r-responsabbiltà li ngħin 
biex insaħħaħ familji oħra.’”

Fortunatament, aħna ma tħal-
lejniex weħidna f’ dak li għandna 
nagħmlu. “L-akbar għajnuna,” tgħid 
Sister Thompson, “li niksbu fil-
ħidma tagħna biex insaħħu l-familji 
hi li nkunu nafu u nimxu wara d-
duttrina ta’ Kristu u niddependu fuq 
l-għajnuna Tiegħu.” 2

Mill-Istorja Tagħna
“Meta Sister Bathsheba W. Smith 

serviet bħala l-president ġenerali 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna [mill-1901 
sal-1910], hija ħasset il-bżonn li ssaħ-
ħaħ il-familji, għalhekk hija waqqfet 
il-lezzjonijiet edukattivi tal-ommijiet 
għall-aħwa tas-Soċjetà tal-Għajnuna.  
Il-lezzjonijiet kienu jinkludu pariri 
fuq iż-żwieġ, it-tħejjija waqt it-tqala, 
u t-trobbija tat-tfal. Dawn il-lezzjo-
nijiet kienu f’ armonija mat-tagħlim 
tal-President Joseph F. Smith dwar 
l-għajnuna tas-Soċjetà tal-Għajnuna 
lin-nisa fl-irwol tagħhom fil-familja:

“‘Kull fejn hemm l-injoranza 
jew in-nuqqas ta’ għarfien rigward 
il-familja, id-doveri tal-familja, fejn 

jidħlu l-obbligi li misshom jeżistu 
u li għandhom jeżistu bejn koppja 
miżżewġa u bejn il-ġenituri u l-ulied, 
hemm teżisti din l-organizzazzjoni li 
tkun dejjem viċin il-familji, u per-
mezz ta’ don naturali u l-ispirazzjoni 
li hija tħaddan il-membri nisa jiġu 
mħejjija sabiex jiksbu l-għarfien li 
jkollhom bżonn f’ dawk id-doveri 
mill-aktar importanti.’” 3

NOTI
1. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong  

against the Wiles of the World,” Ensign,  
Nov. 1995, 101.

2. Barbara Thompson, “I Will Strengthen  
Thee; I Will Help Thee,” Liahona u Ensign, 
Nov. 2007, 117.

3. Daughters in My Kingdom: The History  
and Work of Relief Society (2011), 153.

X’ Nista’ Nagħmel?
1. Kif	nista’	ngħin	lil	l-aħwa	li	
jiena	responsabbli	minnhom	
isaħħu	l-familji	tagħhom?

2. Kif	nista’	nkun	ta’	influwenza	
tajba	fil-familja	tiegħi?

Għal aktar informazzjoni, żur  
reliefsociety .lds .org.
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Fidi, Familja, Għajnuna

Mill-Iskrittura
Proverbji 22:6; 1 Nephi 1:1; 

2 Nephi 25:26; Alma 56:46–48; 
Doctrine and Covenants 93:40


