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Leħen il-Mulej

Id-Duttrina u Patti jistieden lin-nies minn kullim-
kien sabiex jisimgħu leħen il-Mulej Ġesù Kristu 
(ara D&C 1:2, 4, 11, 34; 25:16). Skrittura mimlija 

messaġġi, twiddib u diskors ta’ inkuraġġiment Tiegħu 
mogħtijin lilna b’ rivelazzjoni lill-profeti magħżula. 
F’ dawn ir-rivelazzjonijiet nistgħu naraw kif Alla jista’ 
jwieġeb it-talb ta’ fidi tagħna b’ messaġġi li jgħallmuna, 
jwasslulna l-paċi u jwiddbuna. 

Fit-talb tagħna aħna nfittxu li nsiru nafu xi jrid minna 
Alla, x’ għandna nagħmlu aħna biex insibu l-paċi u l-
hena f’ din il-ħajja u fil-ħajja li jmiss, u x’ hemm imħejji 
għalina. Id-Duttrina u Patti huwa mimli b’ risposti għal 
mistoqsijiet bħal dawn li jistaqsu nies ordinarji u profeti 
fit-talb umli tagħhom. Jista’ jkun gwida prezzjuża li jgħal-
limna kif nirċievu tweġiba għall-mistoqsijiet dwar il-be-
nesseri temporali tagħna u s-salvazzjoni eterna tagħna.

L-umiltà u l-fidi fil-Mulej Ġesù Kristu huma s-sigriet 
għal dan kollu. Oliver Cowdery irċieva tweġiba min-
għand il-Mulej dwar ix-xewqa tiegħu li jgħin fit-tra-
duzzjoni tal-Ktieb ta’ Mormon: “Ftakar li mingħajr fidi 
ma tista’ tagħmel xejn; għalhekk itlob bil-fidi. Tittrattax 
dawn il-ħwejjeġ b’ mod leġġier; tistaqsix għal ħwejjeġ li 
m’għandekx tistaqsi għalihom” (D&C 8:10).

Ripetutament fid-Duttrina u Patti, il-Mulej jeħtieġ 
minna l-fidi u l-umiltà qabel ma Huwa jagħtina l-għaj-
nuna Tiegħu. Raġuni partikolari hi li r-risposti Tiegħu 
jistgħu ma jaslux għandna bil-mod li nkunu qed nisten-
new. Lanqas ma jkunu dejjem faċli li naċċettawhom.

L-istorja tal-Knisja u l-esperjenzi tal-antenati tagħna 
huma eżempju ta’ din ir-realtà. Il-bużnannu tiegħi Henry 
Eyring talab b’ mod ferventi biex ikun jaf x’ għandu 
jagħmel meta sema’ l-evanġelju rrestawrat jiġi mgħal-
lem fl-1855. Irċieva r-risposta tiegħu waqt ħolma. 

Huwa ħolom li kien qiegħed bilqiegħda madwar 
mejda flimkien mal-Presbiteru Erastus Snow tal-Kworum 
tat-Tnax-il Appostlu u ma’ presbiteru bl-isem ta’ William 
Brown. Jidher li l-Presbiteru Snow dam jgħallem il-prinċipji 
tal-evanġelju għal madwar siegħa. Imbagħad il-Presbiteru 
Snow qal, “Fl-isem ta’ Ġesù Kristu jiena nagħtik kmanda-
ment sabiex titgħammed u sa jkun dan ir-raġel [il-Presbi-
teru Brown] . . . li jgħammdek.” 1 Il-familja tiegħi hija grata 
li Henry Eyring kellu l-fidi u l-umiltà li jitgħammed fis-7 u 
nofs ta’ filgħodu f’ għadira ilma tax-xita ġewwa St. Louis, f’ 
Missouri, l-Istati Uniti tal-Amerka, mill-Presbiteru Brown.

Ir-risposta li rċieva għat-talb tiegħu ma waslitx billi 
sema’ letteralment leħen il-Mulej. Waslet permezz ta’ 
viżjoni u ħolma li kellu bil-lejl, l-istess kif kellu Leħi 
(ara 1 Nephi 8:2).

Il-Mulej għallimna li risposta tista’ tasal ukoll per-
mezz ta’ sentiment. Fid-Duttrina u Patti, Huwa għallem 
lil Oliver Cowdery, “Ara, jiena nkellmek f’ moħħok kif 
ukoll f’ qalbek permezz tal-Ispirtu s-Santu li jiġi fuqek  
u li jgħammar f’ qalbek” (D&C 8:2).

U Huwa nkuraġġixxa lil Oliver b’ dan il-mod: “U 
mlejtlikx jiena moħħok bil-paċi dwar din il-ħaġa? Jista’ 
jkollok xhieda akbar mix-xhieda t’ Alla?” (D&C 6:23).
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Id-Duttrina u Patti, l-istorja tal-Knisja u d-djarju li kiteb 
Henry Eyring waqt il-missjoni tiegħu ftit wara l-magħmu-
dija tiegħu għallmuni li risposta nistgħu nirċevuha kemm 
bħala twiddiba kif ukoll bħala sentiment ta’ paċi.

F’ April 1857, il-Presbiteru Parley P. Pratt tal-Kworum 
tat-Tnax-il Appostlu attenda konferenza fejn illum hemm 
Oklahoma, l-Istati Uniti. Henry Eyring kiteb li “moħħ il-
Presbiteru Pratt kien mimli previżjonijiet depressanti . . . , 
fejn ma kienx kapaċi jiddistingwi l-futur jew jara xaqq 
ta’ dawl.” 2 Henry kiteb din l-aħbar kerha immedjatament 
wara l-martirju tal-Appostlu. Il-Presbiteru Pratt baqa’ sej-
jer bil-vjaġġ tiegħu avolja ħass fih sentiment ta’ periklu, l-
istess kif għamel il-Profeta Joseph fi triqtu lejn Carthage.

Hija t-testimonjanza tiegħi li l-Mulej dejjem iwieġeb 
it-talb umli ta’ fidi. Id-Duttrina u Patti u l-esperjenza 
personali tagħna jgħallmuna kif nistgħu nagħrfu dawn 
ir-risposti u naċċettawhom bil-fidi, kemm jekk tkun ris-
posta dwar direzzjoni, konferma tal-verità, jew twiddiba. 
Nitlob li aħna dejjem nisimgħu u nagħrfu l-leħen kollu 
mħabba tal-Mulej.
NOTI
1. “The Journal of Henry Eyring: 1835–1902” (manuskritt mhux ippubbli-

kat propjeta tal-awtur).
2. “The Journal of Henry Eyring: 1835–1902.”

GĦALLEM MINN DAN IL-MESSAĠĠ

1. Ikkunsidra li flimkien taqraw il-paragrafi dwar 
it-talb li ssib f’ dan il-messaġġ. Hekk kif taqra, itlob 
lill-membri tal-familja sabiex jisimgħu bir-reqqa kif Alla 
jwieġeb it-talb tagħhom. Ikkunsidra li tagħti x-xhieda 
tiegħek dwar l-importanza tat-talb. 

2. Id-Duttrina u Patti huwa mimli b’ risposti għal 
mistoqsijiet li jistaqsu n-nies fit-talb tagħhom. Issa kieku 
ħadd ma kiteb ir-risposti għall-mistoqsijiet tagħhom 
(ir-rivelazzjonijiet)? Ħeġġeġ il-membri tal-familja sabiex 
jitgħallmu jagħrfu u jimxu wara t-tnebbiħ tal-Ispirtu. 
Forsi jkunu jridu jiktbu l-ħsibijiet tagħhom dwar it-talb 
fid-djarju tagħhom.

ŻGĦAŻAGĦ
Nagħtu kas tas-Suġġerimenti 
Minn María Isabel Molina

Lejla waħda l-kuġina ċkejkna tiegħi ħarbet mid-dar, 
għalhekk mort niġri nfittixha. Jien u nsuq, tlabt l-Is-

pirtu sabiex jgħinni. Naf li Alla jisma’ talbi u jiddereġini, 

u għalhekk ippruvajt nisma’ s-suġġerimenti tal-Ispirtu. 
Iżda meta ma stajt nisma’ xejn, bdejt niddispra u ħassejt 
li l-Ispirtu ma kien qed jissuġġerili xejn. 

Għalkemm ridt insuq aktar ’il bogħod fit-tfittxija 
tiegħi, ħassejt li kelli nibqa’ fl-inħawi madwar id-dar 
tal-kuġina. Għalhekk iddeċidejt li nsuq għal darb’oħra 
madwar dawk l-inħawi. Hekk kif waqaft f’ salib it-to-
roq, rajt bħal dell ta’ tifla ċkejkna miexja. Kont sibt 
il-kuġina tiegħi!

Hekk kif ħriġt mill-karozza u ġrejt lejha, irrealizzajt 
li l-Ispirtu kien qed jiddereġini l-ħin kollu billi jgħinni 
nħoss li kelli nibqa’ fl-istess inħawi. Peress li kont qed 
nistenna li nisma’ xi vuċi siekta, kont kważi injorajt is-
suġġerimenti tal-Ispirtu. Jiena mbagħad fhimt li ħafna 
drabi aħna ma nisimgħu l-ebda vuċi, iżda nħossu ċerti 
sentimenti f’ qalbna.

Kont verament grat għall-gwida tal-Ispirtu. Vera-
ment Huwa dejjem preżenti! Kif tgħid l-iskrittura, “L-Is-
pirtu s-Santu għandu jkun is-sieħeb kostanti tagħkom” 
(D&C 121:46).

Jekk inkunu denji tal-gwida tal-Ispirtu u noqogħdu 
attenti, aħna nistgħu nkunu strumenti f’ idejn Alla sa-
biex nkunu ta’ ġid għal ħafna nies. Bis-sħubija kostanti 
tal-Ispirtu, aħna nkunu nafu x’ għandna nagħmlu.

TFAL
Avventura ta’ Talb

Il-President Eyring għallem li t-talb jista’ jiġi mwieġeb 
b’ diversi modi. Tista’ tkun ta’ avventura għalik li tfit-

tex fl-iskrittura biex issib xi wħud minn dawn il-modi.
Fittex kull waħda mill-iskrittura mniżżla hawn taħt. 

Fid-djarju tiegħek, ikteb ftit kliem biex tiddeskrivi x’t-
għid din l-iskrittura dwar ir-risposti għat-talb tagħna.

Tista’ fid-djarju tiegħek tikteb ukoll dwar l-esperjenzi 
li kellek fejn irċevejt risposta għal talbek. 

Ġwanni 14:26
Doctrine and Covenants 6:22–23
Doctrine and Covenants 8:2
Doctrine and Covenants 9:8–9
Proverbji 8:10–11
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Ħidma Missjunarja
Permezz tat-talb 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.

X’ Nista’ Nagħmel?
1. Nimxi jiena wara s-suġġeri-
menti tal-Ispirtu s-Santu hekk kif 
naqsam it-testimonjanza tiegħi 
mal-aħwa li jiena nżur?

2. Kif qiegħda ngħin lill-aħwa 
li jiena responsabbli minnhom 
jitgħallmu l-evanġelju?
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Fidi, Familja, Għajnuna

Il-Qaddisin tal-Aħħar Jiem jint-
bagħtu “jaħdmu fl-għalqa tad-

dwieli [tal-Mulej] għas-salvazzjoni 
ta’ ruħ il-bnedmin” (D&C 138:56), 
u dan jinkludi l-ħidma missjunarja. 
M’ għandhiex bżonn ta’ xi sejħa 
missjunarja formali biex naqsmu 
l-evanġelju. Madwarna għandna 
bosta nies li ħajjithom tista’ titbierek 
permezz tal-evanġelju, u hekk kif 
inħejju lilna nfusna, il-Mulej se ju-
żana. L-għalliema taż-żjajjar jistgħu 
jidħlu għar-responsabbiltajiet spi-
ritwali tagħhom u jgħinu “iġibu fis-
seħħ l-immortalità u l-ħajja eterna 
tal-bniedem” (Moses 1:39). 

Meta fl-1842 il-Profeta Joseph 
Smith organizza s-Soċjetà tal-Għaj-
nuna, huwa qal li n-nisa mhux 
qegħdin hemm biss biex iħarsu 
lill-foqra iżda wkoll biex isalvaw 
l-erwieħ.1 U dan għadu l-għan 
tagħna illum.

“Il-Mulej . . . jagħti t-testimon-
janza tal-verità lil dawk li jaqsmuha 
ma’ ħaddieħor,” qal il-President 
Dieter F. Uchdorf, it-Tieni Kunsil-
lier fl-Ewwel Presidenza. “Mhux 
biss, iżda l-Mulej jistenna l-mem-
bri tal-Knisja Tiegħu li ‘jsemmgħu 
[leħinhom] f’ kull ħin, jiddikjaraw 
l-evanġelju [Tiegħu] bil-ferħ’ (D&C 
28:16). . . . Xi kultant testimonjanza 
ta’ ftit kliem tista’ tixgħel il-fjamma  

li taffettwa l-ħajja eterna ta’ dak  
li jkun.” 2

Mill-Iskrittura
Doctrine and Covenants 1:20–23; 

18:15; 123:12

Mill-Istorja Tagħna
L-istorja ta’ Olga Kovářová minn 

dik li kienet iċ-Ċekoslovakkja hija 
eżempju ta’ ħidma missjunarja ta’ 
membru mill-istorja tagħna bħala 
Soċjetà tal-Għajnuna. Fis-snin seb-
għin, Olga kienet studenta univer-
sitarja u kellha għatx kbir għal ħajja 
spiritwali aktar profonda. Impressjo-
naha raġel Qaddis tal-Aħħar Jiem, 
Otakar Vojkůvka, ta’ 75 sena. “Id-
dehra tiegħu kienet ta’ wieħed ta’ 
ħamsa u sebgħin sena, iżda qalbu 
kienet ta’ tmintax u mimlija ferħ,” 
qalet. “F’ dak iż-żmien tant ċiniku 
fiċ-Ċekoslovakkja, din kienet xi 
ħaġa mhux tas-soltu.”

Olga staqsiet lil Otakar u lill-fa-
milja tiegħu kif huma kienu sabu 
daqshekk ferħ f’ ħajjithom. Huma 
introduċewha ma’ membri oħra tal-
Knisja u tawha kopja tal-Ktieb ta’ 
Mormon. Hija qratu b’ ħerqa kbira 
u ma damitx ma’ tgħammdet u ġiet 
ikkonfermata. Minn dak iż-żmien 
’l hawn Olga kienet ta’ influwenza 
pożittiva f’ dinja ta’ oppressjoni 

politika u persekuzzjoni reliġ-
juża. Hija serviet bħala l-president 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna fil-fergħa 
żgħira tagħha u għenet issalva ruħ 
ħaddieħor billi ressqet ħafna lejn 
Kristu.3

NOTI
1. AraTeachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), 453.
2. Dieter F. Uchtdorf, “Waiting on the Road to 

Damascus,” Liahona, Mejju 2011, 76–77.
3. Ara Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), 92–95.

Għal aktar informazzjoni, żur is-sit 
reliefsociety.lds.org.


