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Kelma għal dak 
il-Missjunarju li Qed 
Isibha xi Ftit Diffiċli 

Id-dixxipli ta’ Ġesù Kristu minn dejjem kellhom  
l-obbligu li jxerrdu l-evanġelju Tiegħu madwar id-
dinja (ara Mark 16:15–16). Madankollu, xi kultant 

ma jkunx faċli li nsemmgħu leħinna u nitkellmu dwar 
il-fidi ma’ dawk ta’ madwarna. Waqt li xi membri tal-
Knisja għandhom don naturali li jitkellmu ma’ ħaddie-
ħor dwar ir-reliġjon, oħrajn isibuha xi ftit aktar diffiċli 
jew iħossuha bi tqila, u anke jħossuhom imbarazzati  
jew anke mbeżżgħin li jagħmlu dan. 

Għalhekk, sa nissuġġerixxi erba’ affarijiet li wieħed 
jista’ jagħmel sabiex jimxi wara l-kmand tas-Salvatur li 
jippriedka l-evanġelju “lil kull kreatura” (D&C 58:64).

Kun Dawl
Qawl favorit tiegħi li ħafna drabi huwa attribwit lil 

San Franġisk t’ Assisi jgħid, “Ippriedka l-evanġelju f’ kull 
mument u uża l-kliem biss jekk tħoss li jkun neċessarju 
tagħmel dan.” 1 Li qed jurina dan il-qawl hu l-għarfien li 
ħafna drabi l-aktar lezzjonijiet effettivi jingħataw min-
għajr kliem. 

Meta jkollna l-integrità u ngħixu dejjem b’ mod kon-
sistenti mal-prinċipji tagħna, in-nies ta’ madwarna jin-
nutawna. Meta aħna nittrasmettu l-ferħ u l-hena, huma 
jindunaw ferm aktar. 

Kulħadd irid ikun ferħan. Meta aħna l-membri tal-
Knisja nittrasmettu d-dawl tal-evanġelju, in-nies ikunu 

jistgħu jaraw l-ferħ tagħna u jħossu l-imħabba ta’ Alla 
timla ħajjitna b’ mod abbundanti. Ikunu jridu jafu għa-
liex. Ikunu jridu jifhmu s-sigriet tagħna.

Dan iwassalhom sabiex jistaqsu mistoqsijiet bħal 
“Għaliex intom tant ferħanin?” jew “Għaliex dejjem 
ikollkom attitudni pożittiva?” It-tweġiba għal dawn 
il-mistoqsijiet, mingħajr ebda dubju, twassalna perfetta-
ment għal konverżazzjoni dwar l-evanġelju rrestawrat ta’ 
Ġesù Kristu. 

Ħu Gost Aqbad Konverżazzjoni
Li naqbdu nitkellmu dwar ir-reliġjon—partikolarment 

mal-ħbieb tagħna u mal-maħbubin tagħna—jista’ jkun 
daqsxejn diffiċli u ta’ sfida. M’ għandux ikun hekk. Li 
nsemmu xi esperjenzi spiritwali jew nitkellmu dwar 
xi attivitajiet jew avvenimenti tal-Knisja waqt li nkunu 
qegħdin f’ diskursata ma’ ħaddieħor, tista’ tkun xi ħaġa 
faċli u pjaċevoli jekk jirnexxilna nagħmlu daqsxejn ku-
raġġ u nużaw daqsxejn sens komun. 

Marti, Harriet, hija eżempju sabiħ ta’ dan. Meta konna 
qed ngħixu fil-Ġermanja, hija kienet issib mod kif 
tintroduċi ċerta suġġetti relatati mal-Knisja fil-konverżaz-
zjonijiet tagħha mal-ħbieb u ma’ dawk li tiltaqa’ magħ-
hom. Per eżempju, meta xi ħadd kien jistaqsiha dwar kif 
kienet għaddiet tmiem il-ġimgħa, hija kienet tirrispondi, 
“Nhar il-Ħadd kellna esperjenza mill-isbaħ fil-knisja! 
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Darba ġuvni ta’ 16-il sena għamel diskors mill-isbaħ, 
quddiem 200 ruħ waqt kongregazzjoni minn tagħna, 
dwar li tgħix ħajja moralment nadifa.” Jew, “Sirt naf fuq 
mara ta’ 90 sena li ħadmet ’il fuq minn 500 kutra tas-suf 
u tathom għall-programm umanitarju tal-Knisja sabiex 
jintbagħtu lil min hu fil-bżonn madwar id-dinja.” 

Aktar iva milli le, dawk li semgħu b’ dan riedu jkunu 
jafu aktar. Huma staqsew mistoqsijiet. U dan wassal għal 
opportunitajiet biex jiġi diskuss l-evanġelju b’ mod natu-
rali, kunfidenti u mingħajr ma jiġi sfurzat ħadd.

Bil-wasla tal-internet u l-midja soċjali, illum huwa ak-
tar faċli minn qatt qabel li tagħmel konverżazzjoni dwar 
dawn il-ħwejjeġ. Kull m’ għandna bżonn huwa l-kuraġġ 
li nagħmlu dan.

Kun Mimli Grazzja
Sfortunatament, huwa faċli ħafna li tkun spjaċevoli. 

Spiss jiġri li nispiċċaw nargumentaw, niddisprezzaw u 
nikkundannaw. Meta nkunu rrabjati, maledukati jew 
offensivi mal-oħrajn, l-aħħar ħaġa li jkunu jridu tkun 
li jitgħallmu aktar dwarna. Huwa impossibbli li tkun 
taf kemm nies telqu mill-Knisja jew qatt ma ngħaqdu 
magħha għaliex xi ħadd qal xi ħaġa li weġġgħathom 
jew ħassewhom offiżi.

Hawn wisq maledukazzjoni fid-dinja illum. Minħabba 
l-anonimità tal-Internet, huwa ferm aktar faċli minn qatt 
qabel li online tgħid ħwejjeġ velenużi jew li jweġġgħu. 
M’għandniex aħna, id-dixxipli fidili ta’ Kristu l-ħanin, 
ikollna standard aktar karitattevoli u ogħla? L-iskrittura 
tgħallem, “Ħa tkun dejjem il-kelma tagħkom kollha 
ħlewwa, imħawra bil-melħ tal-għerf, biex tkunu tafu 
twieġbu sewwa lil kulħadd” (Kolossin 4:6).

Togħġobni l-idea li kliemna jkun ċar daqs is-sema fil-
bnazzi u mimli grazzja. Tistgħu timmaġinaw kif jistgħu 
jkunu l-familji, l-oqsma, il-ġnus u saħansitra d-dinja 
tagħna jekk aħna naddottaw dan il-prinċipju sempliċi? 

Kun Mimli Fidi 
Xi kultant nagħtu lilna nfusna wisq kredtu jew wisq 

tort fuq kemm ħaddieħor jaċċettax jew le l-evanġelju. 
Huwa importanti niftakru li l-Mulej ma jistennix li 
nkunu aħna li nikkonvertuhom.

Il-konverżjoni ma tiġix permezz ta’ kliemna iżda per-
mezz tal-amministrazzjoni ċelestjali tal-Ispirtu s-Santu. 
Kultant kull ma jkun hemm bżonn tkun it-testimonjanza 

sempliċi tagħna jew rakkont ta’ esperjenza sabiex tibda 
tirtab il-qalb jew jinfetaħ il-bieb li jista’ jwassal sabiex 
dak li jkun jesperjenza l-verità sublimi permezz  
tas-suġġerimenti tal-Ispirtu. 

Il-President Brigham Young (1801–77) qal li huwa 
sar jaf li l-evanġelju huwa vera meta huwa ra “raġel bla 
ebda elokwenza jew xi talent partikolari bħala kelliem, 
li kien jaf jgħid biss, ‘Jiena naf, bil-qawwa tal-Ispirtu  
s-Santu, li l-Ktieb ta’ Mormon huwa veru, li Joseph 
Smith huwa Profeta tal-Mulej.” Il-President Young qal li 
meta huwa sema’ dik it-testimonjanza mill-aktar umli, 
“L-Ispirtu s-Santu li ġie pproċedut minn dak l-individwu 
dawwal l-għarfien tiegħi, u quddiemi rajt id-dawl,  
il-glorja u l-immortalità.” 2

Ħuti, kabbru l-fidi. Il-Mulej jimmanjifika kliemkom u 
jagħtih il-qawwa. Alla ma jitlobkomx sabiex tikkonvertu 
iżda pjuttost li ssemmgħu leħinkom. Mhux f’ idejkom li 
tikkonvertu—dak f’ idejn il-persuna li qed tismagħkom 
u l-Ispirtu s-Santu.

Kull Membru Missjunarju
Għeżież ħbieb tiegħi, quddiemna llum għandna di-

versi modi kif nistgħu nsemmgħu leħinna u naqsmu ma’ 
ħaddieħor l-aħbar ta’ ferħ tal-evanġelju ta’ Ġesù Kristu. 
Hemm mod kif kulħadd — anke dak il-missjunarju li 
qed isibha xi ftit diffiċli— ikun jista’ jipparteċipa f’ din 
il-ħidma kbira. Ilkoll kemm aħna nistgħu nsibu mod kif 
nistgħu nużaw it-talenti u l-interessi partikolari tagħna 
biex nissapportjaw fil-ħidma li nimlew id-dinja bid-dawl 
u l-verità. Hekk kif nagħmlu dan, aħna nsibu l-ferħ 
li jiksbu dawk li huma fidili u kuraġġjużi biżżejjed “li 
jieqfu bħala xhieda ta’ Alla f’ kull ħin” (Mosiah 18:9).

NOTI
1. St. Francis of Assisi, f’ William Fay u Linda Evans Shepherd, Share Jesus 

without Fear (1999), 22.
2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 67.

GĦALLEM MINN DAN IL-MESSAĠĠ

Mod effettiv kif tgħallem hu li “tinkuraġġixxi lil 
dawk li tgħallem sabiex . . . ifasslu modi li jistgħu jgħi-
nuhom jgħixu l-prinċipji li int għallimt” (Teaching, No 
Greater Call [1999], 159). Ikkunsidra sabiex tistieden lil 
dawk li tgħallem sabiex bl-għajnuna tat-talb huma jfas-
slu mod kif matul dan ix-xahar huma jaqsmu l-evanġelju 
ma’ xi persuna jew aktar. Il-ġenituri jistgħu jiddiskutu 
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modi kif it-tfal żgħar jistgħu jkunu ta’ għajnuna. Tista’ 
wkoll tgħin lill-membri tal-familja sabiex jaħsbu f’ modi 
jew attivitajiet li permezz tagħhom ikunu jistgħu jintro-
duċu l-evanġelju meta huma jaqbdu konverżazzjoni u 
jaħsbu dwar xi attivitajiet tal-Knisja li għalihom jistgħu 
jistiednu xi ħbieb.

ŻGĦAŻAGĦ
Aqsam ma’ Ħabib
Minn Adriana Vásquez

Darba waħda waqt li kont qed nistudja għall-klassi 
tas-seminarju tiegħi, ġieni ħsieb verament  

mill-isbaħ u distint. Hekk kif kont qed naqra l-lezzjoni li 
kien imiss, rajt quddiem għajnejja l-imaġini ta’ ħabiba 
tiegħi mill-iskola u ħassejt b’ ċerta qawwa li jiena kelli 
naqsam it-testimonjanza tiegħi magħha.

Għalkemm dan il-ħsieb kien tant ċar f’ moħħi, xorta 
bżajt. Kont qed ninkwieta li ħabibti ma kenitx sa tagħti 
kasi , speċjalment għaliex ma tantx kienet tidher li hi 
t-tip ta’ tfajla li setgħet tkun interessata li tingħaqad 
mal-Knisja.

 Dak il-ħin ftakart f’ diskors li kienet għamlet Sister 
Mary N. Cook tal-presidenza ġenerali tat-Tfajliet fejn 
hija talbitna lkoll sabiex naħdmu bis-serjetà u nagħmlu 
dan b’ kuraġġ.1 Jiena hekk ridt inkun, għalhekk ktibt it-
tra lil din it-tfajla u magħha tajt ix-xhieda tiegħi dwar il-
verità tal-Knisja u dwar l-imħabba tiegħi lejn il-Ktieb ta’ 
Mormon. L-għada poġġejt kopja tal-Ktieb ta’ Mormon, 
flimkien ma’ ittra li kont ktibt, fil-basket tagħha.
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 Kienet ta’ sorpriża għalija li ħabibti laqgħet b’ ferħ 
l-istedina tal-evanġelju. Minn dak in-nhar stess, hija 
bdiet tgħidli dwar dak li hija kienet tgħallmet fl-istudju 
tagħha tal-Ktieb ta’ Mormon. Ftit ġimgħat wara, jiena 
introduċejtha mal-missjunarji. Kważi immedjatament 
wara, hija rċeviet il-konferma mill-Ispirtu s-Santu li dak 
li kienet qed titgħallem kien kollu minnu. Kemm jiena 
kif ukoll il-missjunarji spiċċajna bkejna bil-ferħ hekk kif 
qaltilna dak li kienet qiegħda tħoss. Il-ħabiba tiegħi ma 
damitx ma tgħammdet, u l-ġenituri tagħha stagħġbu 
meta raw it-tibdil li seħħ fiha. 

 Inħossni kuntenta ferm li kien irnexxieli ngħeleb 
il-biżgħat li kelli u għint sabiex inwasslilha l-evanġelju f’ 
ħajjitha.

NOTA
 1. Ara Mary N. Cook, “Never, Never, Never Give Up!” Liahona, May 

2010, 117–19.

TFAL
Jiena Nista’ Nkun Dawl għal Oħrajn

Il-President Uchtdorf qal li sabiex inkunu dawl għal oħ-
rajn, kliemna għandu jkun “ċar daqs is-sema fil-bnazzi 

u mimli grazzja.” Kliemna għandu jkun ta’ ferħ, onest u 
kollu tjubija. X’ tista’ tagħmel u tgħid sabiex tkun dawl 
għal oħrajn? Inti tista’ tikteb fid-djarju tiegħek ħames 
ħwejjeġ sbieħ li lest tgħid lill-membri tal-familja jew 
lill-ħbieb.
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Ikkonvertiti fil-Mulej
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. Għal aktar informazzjoni,  
żur is-sit reliefsociety.lds.org.
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Fidi, Familja, Għajnuna

L-aħwa nisa ġodda tal-Knisja—
inkluż it-Tfajliet li għadhom kif 

għaddew fis-Soċjetà tal-Għajnuna, 
l-aħwa li reġgħu qed isiru attivi, u 
l-ikkonvertiti l-ġodda—għandhom 
bżonn tas-sapport u l-ħbiberija tal-
għalliema taż-żjajjar. “L-involviment 
tal-membri huwa mill-aktar im-
portanti biex ngħinu l-ikkonvertiti 
jibqgħu attivi u sabiex inġibu lura 
lill-membri anqas attivi f’ attività 
sħiħa,” qal il-Presbiteru M. Russell 
Ballard tal-Kworum tat-Tnax-il 
Appostlu. “Immaġinaw li s-Soċjetà 
tal-Għajnuna . . .tista’ ssir waħda 
mill-aktar riżorsi qawwija li għandna 
fil-Knisja biex tikber il-ħbiberija. 
Ilħqu mill-bidu nett lil dawk li  
qed jiġu mgħallmin u qed jirri-
attivaw ruħhom, u b’ imħabba 
ilqgħuhom lura fil-Knisja permezz 
tal-organizzazzjoni tagħkom.” 1

Bħala membri tas-Soċjetà tal-
Għajnuna, aħna nistgħu ngħinu lill-
membri ġodda jitgħallmu l-prattiċi 
bażiċi tal-Knisja, bħal:

• Jagħtu taħdita.
• Jaqsmu t-testimonjanza tagħhom.
• Jgħixu l-liġi tas-sawm.
• Iħallsu d-dieċi u offerti oħra.
• Jipparteċipaw fil-ħidma tal-istorja 

tal-familja.
• Iwettqu l-magħmudijiet u  

l-konfermi għall-antenati tagħ-
hom li għaddew għal ħajja oħra.

“Sabiex membru ġdid iħossu 
komdu fil-knisja jeħtieġ ħabib li 
jieħu ħsiebu,” qal il-Presbiteru 
Ballard.2 Ilkoll kemm aħna, iżda 
speċjalment l-għalliema taż-żjajjar, 
għandna responsabbiltajiet mill- 
aktar importanti sabiex nistabbilixxu 
ħbiberija mal-membri ġodda biex 
ngħinuhom isiru verament “ikkon-
vertiti fil-Mulej” (Alma 23:6).

Mill-Iskrittura
2 Nephi 31:19–20; Moroni 6:4

Mill-Istorja Tagħna
“Bin-numru tal-ikkonvertiti 

dejjem jikber,” qal il-President 
Gordon B. Hinckley (1910–2008), 
“aħna għandna nagħmlu sforz akbar 
sabiex ngħinuhom isibu posthom. 
Kull wieħed u waħda minnhom 
jeħtieġu tliet affarijiet: ħabib, res-
ponsabbiltà, u li jindukraw ruħhom 
bil-‘kelma tajba ta’ Alla’ (Moroni 
6:4).” 3

L-għalliema taż-żjajjar qegħdin f’ 
pożizzjoni li jgħinu lil dawk li huma 
responsabbli minnhom. Ħafna 
drabi l-ewwel li huma jiksbu tkun 
il-ħbiberija, kif kien il-każ ta’ tfajla 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna li kienet 
l-għalliema taż-żjajjar ta’ oħt akbar 
minnha. Kienu qed isibuha diffiċli 
jibnu l-ħbiberija tagħhom sakemm 
huma bdew jaħdmu flimkien fuq 

proġett ta’ tindif. Huma saru ħbieb, 

u hekk kif bdew jitkellmu bejniet-

hom dwar il-Messaġġ tal-Għalliema 

taż-Żjajjar, it-tnejn li huma bdew 

jindukraw ruħhom bil-“kelma tajba 

ta’ Alla.”

Il-President Joseph Fielding 

Smith (1876–1972) qal li s-Soċjetà 

tal-Għajnuna “hija parti mill-aktar 

importanti tas-saltna ta’ Alla fid-dinja 

u . . . tgħin lill-membri fidili tagħna 

jiksbu l-ħajja eterna fis-saltna ta’ 

Missierna.” 4

NOTI
1. M. Russell Ballard, “Members Are the Key,” 

Liahona, Sett. 2000, 18.
2. M. Russell Ballard, Liahona, Sett. 2000, 17.
3. Gordon B. Hinckley, “Every Convert Is Pre-

cious,” Liahona, Fr. 1999, 9.
4. Joseph Fielding Smith, f’ Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 97.

X’ Nista’ Nagħmel?
1. Nitlob jiena għas-sieħba tiegħi 
u nitlob sabiex l-Ispirtu jiggwi-
dana hekk kif namministraw lil 
ħutna?

2. B’ liema modi nistgħu naqdu 
lil kull oħt li aħna responsabbli 
minnha ħalli hi tkun taf li aħna 
verament inħobbuha?


