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Għalfejn Għandna 
Bżonn il-Profeti?

Għaliex Missierna tas-Smewwiet verament 
iħobb lil uliedu, Huwa ma ħallihomx jimxu f’ 
din il-ħajja mortali mingħajr ebda direzzjoni u 

gwida. It-tagħlim ta’ Missierna tas-Smewwiet m’huwiex 
tagħlim ordinarju, ovvju u komuni li tista’ ssibu fuq 
kwalunkwe ktieb sempliċi fil-ħanut tal-gazzetti.  Huwa 
l-għerf tal-Alla celestjali, omnipotenti u li jaf kollox 
mimli bl-imħabba lejn uliedu. Is-sustanza ta’ kliemu hu 
s-sigriet taż-żminijiet—il-muftieħ tal-ferħ f’ din il-ħajja  
u fid-dinja li jmiss.

Missierna tas-Smewwiet jiżvela l-għerf tiegħu lil 
uliedu fid-dinja permezz tal-qaddejja Tiegħu l-profeti 
(ara Amos 3:7). Minn żmien Adam, Alla kellem lil uliedu 
permezz ta’ orakli maħtura li jiġu magħżula sabiex jiżve-
law ir-rieda u l-kunsill Tiegħu lil ħaddieħor. Il-profeti 
huma għalliema ispirati u huma dejjem xhieda speċjali 
ta’ Ġesù Kristu (ara D&C 107:23). Il-profeti mhux biss 
ikellmu lin-nies ta’ żmienhom, iżda jkellmu wkoll lin-
nies li jgħixu tul iż-żminijiet. Leħinhom jidwi tul is-sekli 
bħala testment tar-rieda ta’ Alla għal uliedu.

Illum m’hu xejn differenti minn żminijiet passati. 
Il-Mulej ma jħobbx lin-nies tal-lum anqas min-nies 
tal-passat. Wieħed mill-messaġġi glorjużi tar-Restawraz-
zjoni tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu hu li Alla jkompli jkellem 
lil uliedu! Huwa ma jinsabx moħbi fis-smewwiet iżda 

jitkellem illum hekk kif għamel fi żmien il-qedem.
Ħafna minn dak li jiżvela l-Mulej lill-profeti Tiegħu 

hu intenzjonat biex ibegħedna min-niket, kemm bħala 
individwi kif ukoll bħala soċjetajiet. Meta Alla jitkellem, 
Huwa jagħmel dan biex jgħallem, jispira, isaffi u jwid-
deb lil uliedu. Meta l-individwi u s-soċjetajiet jinjoraw 
it-tagħlim ta’ Missierna tas-Smewwiet, huma jagħmlu 
dan b’ riskju li jispiċċaw jaqgħu fil-gwaj, fis-sofferenza 
u fl-inkwiet. 

Alla jħobb lil uliedu kollha. Hu għalhekk li Huwa 
jkellimna b’ tant ħerqa permezz tal-profeti Tiegħu. 
L-istess kif aħna rridu l-aħjar għall-maħbubin tagħna, 
Missierna tas-Smewwiet irid l-aħjar għalina. Għalhekk 
l-istruzzjonijiet Tiegħu huma tant importanti u xi kultant 
urġenti.  Għalhekk Huwa llum ma abbandunaniex iżda 
kontinwament ikompli jiżvela r-rieda Tiegħu lilna per-
mezz tal-Profeti Tiegħu. Id-destin tagħna u tad-dinja li 
qegħdin fiha jiddependi minn kemm aħna sa nisimgħu 
u nagħtu kas il-kliem li Alla jiżvela lil uliedu.

L-istruzzjonijiet imprezzabbli ta’ Alla lill-umanità jin-
sabu fil-Bibbja, il-Ktieb ta’ Mormon, id-Duttrina u Patti u 
l-Perla ta’ Valur Kbir. Barra minn hekk, il-Mulej ikellimna 
permezz tal-qaddejja Tiegħu, kif sa jerġa’ jagħmel fil-
konferenza ġenerali li jmiss.

Għal dawk kollha li jiddubitaw jekk xi ħaġa bħal din 

M E S S A Ġ Ġ  T A L - E W W E L  P R E S I D E N Z A ,  M A R Z U  2 0 1 2

Mill-President  
Dieter F. Uchtdorf

It-Tieni Kunsillier  
fl-Ewwel Presidenza



2

tistax verament isseħħ—u li forsi jistgħu jistaqsu, “Huwa 
possibbli illum li Alla jkellimna?”—b’ qalbi kollha nis-
tieden lil kull wieħed minnkom u ngħidlu “ejja u ara” 
(Ġw 1:46). Aqraw il-kelma ta’ Alla kif tinsab fl-iskrittura. 
Isimgħu l-konferenza ġenerali b’ widnejn lesti li jisim-
għu leħen Alla mwassal lilna permezz tal-profeti tal-
aħħar jiem. Ejjew, isimgħu u araw b’ qalbkom! Għaliex 
jekk tfittxu “b’ qalb sinċiera, b’ intenzjoni vera, b’ fidi 
fi Kristu, [Alla] jurikom il-verità, bil-qawwa tal-Ispirtu 
s-Santu” (Moroni 10:4). B’ din il-qawwa u permezz ta’ 
din il-qawwa, jiena naf li Ġesù Kristu jgħix u jidderieġi 
l-Knisja Tiegħu permezz ta’ profeta ħaj, sewwasew il-
President Thomas S.  Monson.

Ħuti, Alla verament ikellimna llum. U Huwa jixtieq 
li wliedu kollha jisimgħu u jagħtu kas tal-vuċi Tiegħu. 
Hekk kif nagħmlu dan, il-Mulej iberikna u jsostnina bil-
qawwa kollha, kemm f’ din il-ħajja kif ukoll fid-dinjiet li 
għad iridu jiġu.

ŻGĦAŻAGĦ
Immexxija minn Profeta Ħaj
Minn Christy Ripa

Meta kelli 16-il sena, kelli l-opportunità li nat-
tendi għall-ewwel darba l-konferenza ġenerali 

fiċ-ċentru tal-konferenza.  Il-familja tiegħi kienet 
toqgħod fil-punent ta’ Oregon, l-Istati Uniti, u flim-
kien soqna lejn Utah biex nattendu l-konferenza u 
sabiex inwasslu lil ħija l-kbir saċ-ċentru tat-taħriġ 
għall-missjunarji. 

Mort il-konferenza bix-xewqa li niġi mgħallma mill-
Ispirtu s-Santu. B’ riżultat ta’ dan, jiena rċevejt manifes-
tazzjoni mill-Ispirtu li probabilment ma kontx nirċievi li 
kieku ma tħejjejtx b’ mod tajjeb.

Waqt waħda mis-sezzjonijiet, qomna lkoll bilwieqfa 
u kantajna l-innu tal-kongregazzjoni, “Iggwidana, O 
Kbir Jehovah.” Hekk kif bdejna nkantaw, fettilli nħares 
ħarsa madwar iċ-Ċentru tal-Konferenza. Kif għamilt 
dan ħassejt fija l-qawwa tal-għaqda ta’ eluf ta’ nies 
miġburin f’ post wieħed hekk kif lkoll flimkien għol-
lejna leħħinna b’ tifħir lil Alla.

Mbagħad kelli esperjenza fejn ħassejtni bħal  
Nefi meta kellu l-ewwel viżjoni tas-siġra tal-ħajja, 
għaliex l-Ispirtu qalli, “Ħares” (ara 1 Nephi 11–14). 
Ħarist lejn il-President Thomas S. Monson u ħassejt 
li l-għaqda tal-Knisja kienet teżisti għaliex ninsabu 
mmexxija minn profeta ħaj. Permezz tax-xhieda  
tal-Ispirtu s-Santu, jiena naf li l-President Monson 
huwa l-profeta veru għal żmienna, u naf li  
Ġesù Kristu jinsab imexxi din il-Knisja permezz  
tiegħu.
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Aħna wlied Missierna  
tas-Smewwiet. Huwa jafna, 

iħobbna u għandu għalina pjan. 
Parti minn dan il-pjan tinkludi li 
niġu hawn fid-dinja u nitgħallmu 
nagħżlu t-tajjeb mill-ħażin.  Meta 
nagħżlu li nżommu l-kmandamenti 
ta’ Alla, aħna nonorawh u nagħrfu 
l-identità tagħna bħala wlied  
Alla. Is-Soċjetà tal-Għajnuna  
tgħinna niftakru f’dan il-wirt divin 
tagħna.

Is-Soċjetà tal-Għajnuna u  
l-istorja tagħha tqawwina u ssost-
nina. Julie B. Beck, president 
ġenerali tas-Soċjetà tal-Għajnuna, 
qalet: “Bħala wlied Alla, intom qed 
titħejjew għal titli eterni, u lkoll 
kemm intom għandkom identità, 
natura u responsabbiltà femminili. 
Is-suċċess tal-familji, ta’ komunita-
jiet sħaħ, ta’ din il-Knisja u tal-pjan 
prezzjuż tas-salvazzjoni jiddependi 
fuq il-fedeltà tagħkom. ... [Missierna 
tas-Smewwiet] ried li s-Soċjetà 
tal-Għajnuna tgħin tibni l-poplu 
Tiegħu u tħejjih għall-barkiet tat-
tempju. Huwa waqqaf [is-Soċjetà 
tal-Għajnuna] biex jgħaqqad lil 
uliedu n-nisa mal-ħidma Tiegħu u 
sabiex jingaġġahom miegħu ħalli 
jgħinuh fil-bini tas-saltna Tiegħu u 
jsaħħu d-djar ta’ Sijon.” 1

Missierna tas-Smewwiet tana 
ħidma speċifika sabiex ngħinu 
fil-bini tas-Saltna Tiegħu. Huwa 
berikna wkoll b’ doni spiritwali li 
għandna bżonn biex inwettqu din  
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Uliedi n-Nisa fis-Saltna Tiegħi
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.

il-ħidma speċifika. Permezz  
tas-Soċjetà tal-Għajnuna, aħna 
għandna opportunitajiet li nużaw 
id-doni tagħna biex insaħħu  
l-familji, ngħinu li min hu fil-bżonn, 
u nitgħallmu ngħixu bħala dixxipli 
ta’ Ġesù Kristu.

Il-President Dieter F. Uchtdorf, 
it-Tieni Kunsillier fl-Ewwel Presi-
denza, qal dan dwar li tgħix bħala 
dixxiplu: “Meta bil-paċenzja kollha 
ngħixu bħala dixxipli, aħna nuru 
lilna nfusna il-kobor tal-fidi tagħna 
u kemm aħna lesti li naċċettaw ir-
rieda ta’ Alla minflok nagħmlu dak 
li rridu.” 2

Ejjew niftakru li aħna wlied Alla 
u nagħmlu dak kollu li nistgħu 
biex ngħixu bħala dixxipli Tiegħu. 
Hekk kif nagħmlu dan, aħna ngħinu 
nibnu s-saltna ta’ Alla hawn fid-dinja 
u nsiru denji li mmorru lura fil- 
preżenza Tiegħu.

Mill-Istorja Tagħna
Fit-28 ta’ April, 1842, il-Profeta  

Joseph Smith qal dan il-kliem lill-
aħwa nisa tas-Soċjetà tal-Għajnuna: 
“Intom issa ġejtu mqiegħda f’ sitwaz-
zjoni li fiha tistgħu taġixxu skont 
dawk is-sentimenti li Alla ħawwel 
fikom. ... Jekk tgħixu denji tal-privi-
leġġi tagħkom, l-anġli ma jibqgħux 
lura milli jgħinukom.” 3

Wara li hija għarfet il-qawwa tas-
Soċjeta tal-Għajnuna li taqdi lil ħad-
dieħor u li tgħin l-individwi jikbru 
fil-fidi tagħhom, fl-1893, Zina D. H. 

Young, it-tielet president ġenerali 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna, wiegħ-
det dan li ġej lill-aħwa nisa, “Jekk 
tfittxu fil-fond ta’ qalbkom issibu, 
bl-għajnuna tal-Ispirtu tal-Mulej, il-
perla ta’ valur kbir, it-testimonjanza 
ta’ din il-ħidma.” 4
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X’ Nista’ Nagħmel?
1. Kif nista’ ngħin lil ħuti jilħqu 
l-potenzjal tagħhom bħala wlied 
Alla?

2. Kif nista’ napplika f’ ħajti  
l-kunsill u t-twissija mogħtija  
lin-nisa f’Duttrina u Patti 25?  

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

Mill-Iskrittura
Żakkarija 2:10; Doctrine and  

Covenants 25:1, 10, 16; 138:38–39, 
56; “Il-Familja: Proklamazzjoni  
lid-Dinja” (Liahona u Ensign,  
Nov. 2010, 129)


