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Talba hija aktar minn sempliċiment kliem li ntennu lil 
Alla. Hija komunikazzjoni minn żewġ direzzjonijiet 
bejn Alla u wliedu.

Meta t- talb jaħdem kif għandu jaħdem, aħna nesprimu 
x- xewqat ta’ qalbna permezz ta’ kliem sempliċi. Missierna 
tas- Smewwiet ħafna drabi jweġibna billi jwasslilna ħsibi-
jiet f’ moħħna flimkien ma’ ċerti sentimenti. Huwa dejjem 
jisma’ t- talba sinċiera li aħna noffru meta nitolbu b’ impenn 
li lesti nobduh, tkun xi tkun it- tweġiba Tiegħu u tasal meta 
tasal din it- tweġiba.

Il- Mulej jagħmel din il- wegħda lil dawk kollha li jaqraw 
u jitolbu dwar il- Ktieb ta’ Mormon:

“U meta tirċievu dawn il- ħwejjeġ, nitlobkom sabiex 
titolbu lil Alla, il- Missier Etern, f’ isem Ġesù Kristu, jekk 
dawn il- ħwejjeġ humiex vera; u jekk titolbuh b’ qalb 
sinċiera, b’ intenzjoni vera, b’ fidi fi Kristu, huwa jurikom 
il- verità kollha, bil- qawwa tal- Ispirtu s- Santu.

“U bil- qawwa tal- Ispirtu s- Santu tkun taf il- verità ta’ 
kollox” (Moroni 10:4–5).

Din il- wegħda hija ċerta. Miljuni ta’ nies ippruvaw u 
daqu din il- wegħda meraviljuża dwar it- talb billi rċevew 
barka li mlitilhom ħajjithom b’ ferħ u hena dejjiema. Din il- 
wegħda tapplika għat- talb kollu li aħna noffru biex insiru 
nafu l- moħħ u r- rieda ta’ Alla għalina. Nistgħu nappli-
kawha kull meta aħna nirċievu xi kunsill mingħand xi qad-
dej ta’ Alla li huwa awtorizzat li jidderiġina. Per eżempju, 
nistgħu niddependu fuqha meta nkunu smajna xi diskors 
fil- konferenza ġenerali. Nistgħu napplikawha meta niġu 

mgħallmin minn missjunarji umli msejħin minn Alla per-
mezz ta’ profeta ħaj. Tapplika wkoll għall- kunsill li aħna 
nirċievu mill- isqof jew mill- president tal- fergħa tagħna.

Biex it- talb jaħdem f’ ħajjitna, ir- regoli huma sempliċi. 
Irridu nistaqu biex inkunu nafu x’ inhi l- verità billi nitolbu 
lill- Missier f’ isem Ġesù Kristu. Għandna nistaqsu b’ qalb 
sinċiera, li jfisser li għandu jkollna intenzjoni onesta biex 
nagħmlu dak kollu li permezz tat- tweġiba Tiegħu jkun 
jeħtieġ Alla minna. U l- intenzjoni ġenwina tagħna għandha 
tkun ir- riżultat tal- fidi tagħna f’ Ġesù Kristu.

L- investigatur li jaqra l- Ktieb ta’ Mormon qabel ma 
jitgħammed u jiġi kkonfermat jista’ jirċievi kemm l- 
assigurazzjoni li l- ktieb huwa veru kif ukoll ix- xhieda li 
Joseph Smith ittraduċieh bil- qawwa ta’ Alla. Wara li niġu 
kkonfermati bħala membri tal- Knisja, aħna jista’ jkollna 
magħna l- Ispirtu s- Santu bħala s- sieħeb tagħna li jikkon-
ferma bosta veritajiet oħra. Imbagħad, kull darba li nitolbu 
bil- fidi, aħna nistennew li l- Ispirtu s- Santu jixhed magħna 
li Ġesù hu l- Kristu, li Alla l- Missier jgħix, u li Huma jħobbu 
lilna u lil ulied kollha ta’ Missierna tas- Smewwiet.

Din hija raġuni għaliex fil- Ktieb ta’ Mormon hemm 
wegħda li aħna jkollna l- karità f’ qalbna hekk kif l- Ispirtu 
s- Santu jixhed magħna li Ġesù hu l- Kristu: “Jekk il- 
bniedem ikun umli f’ qalbu, u jistqarr bil- qawwa tal- Ispirtu 
s- Santu li Ġesù hu l- Kristu, bilfors li għandu fih il- karità” 
(Moroni 7:44).

Kull nhar Ħadd is- Sawm ikollna opportunità kbira li 
nikbru spiritwalment. Ħadd is- Sawm jista’ jgħinna nifhmu 
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l- esperjenzi ta’ Alma u wlied Mosija, li talbu u għaddew 
ħin isumu biex isiru jafu l- verità eterna ħalli huma jkunu 
jistgħu jgħallmu lil- Lamaniti bil- qawwa, bl- awtorità u l- 
imħabba (ara Alma 17:3, 9).

F’ Ħadd is- Sawm aħna nikkumbinaw flimkien it- talb u 
s- sawm. Biex jitbierku l- foqra, aħna nagħtu offerta tas- 
sawm ġeneruża lill- isqof jew lill- president tal- fergħa li 
l- valur tagħha jkun tal- anqas il- flus li konna nonfqu kieku 
kellna nieklu. Ħsibijietna u talbna għandhom ikunu lejn 
is- Salvatur u lil dawk li Huwa jridna nservu billi nilħqu 
l- bżonnijiet spiritwali u temporali tagħhom.

It- talb u x- xewqat tagħna għalhekk isiru jixbhu ferm 
lit- talb u x- xewqat tas- Salvatur hekk kif aħna nsumu biex 
insiru aktar umli, lesti nitgħallmu u nħobbu. U l- istess kif 
għamel Hu, aħna nitolbu biex insiru nafu r- rieda tal- Missier 
għalina u nwettquha.

TAGĦLIM MINN DAN IL- MESSAĠĠ

Il- President Eyring jgħallem li t- talb u s- sawm jist-
għu jgħinuna “insiru nafu verità eterna.” Ikkunsidraw 
fejn hemm bżonn li jissaħħu t- testimonjanzi ta’ dawk li 
żżuru u ħejju lezzjoni fuq dak is- suġġett. Per eżempju, 
jekk xi ħadd li intom iżżuru jkun tilef lil xi ħabib għażiż 
jew xi membru tal- familja, ikkunsidraw li tiddiskutu 
l- familji eterni u l- ħajja wara l- mewt. Tistgħu toffru li 
ssumu flimkien ma’ dawk li intom żżuru sabiex tgħinu-
hom jiksbu testimonjanza ta’ dan il- prinċipju.

ŻGĦAŻAGĦ
Tħejja qabel Titlob

Il- President Eyring ifakkarna li t- talb “huwa komuni-
kazzjoni minn żewġ direzzjonijiet bejn Alla u wliedu.” 

Sabiex il- komunikazzjoni tkun miż- żewġ naħat, huwa 

ferm importanti li nagħmlu ħin nitħejjew għat- talb 
tagħna. Tistgħu tużaw id- djarju tagħkom biex kuljum 
tqattgħu ftit minuti titħejjew għat- talb tagħkom. 
Tistgħu tagħmlu lista ta’ barkiet li tixtiequ tirringraz-
zjaw lill- Missier tas- Smewwiet għalihom, lista bin- nies 
li għandhom bżonn it- talb tagħkom u mistoqsijiet li 
tixtieq li jiġu mwieġba. Imbagħad stiednu l- Ispirtu billi 
tkantaw għanja jew taqraw xi versi mill- iskrittura. Hekk 
kif titolbu, oqgħodu attenti għall- mod kif l- Ispirtu 
s- Santu jiggwidakom x’ għandkom tgħidu, u oqgħodu 
attenti għas- sentimenti u l- ħsibijiet tagħkom (ara D&C 
8:2–3). Ikkunsidraw li tirreġistraw l- esperjenzi tagħkom 
fid- djarju tagħkom u li taħsbu ftit dwar it- tweġiba li 
tirċievu. Tistgħu tużaw ukoll l- attivitajiet li hemm f’ 
paġni 95- 97 ta’ Preach My Gospel: A Guide to Missio-
nary Service biex jgħinukom tevalwaw it- talb tagħkom 
u titgħallmu tagħrfu l- Ispirtu s- Santu.

TFAL
Sandwich ta’ Talb

Kif tkunu tafu x’ se tgħidu meta titolbu? Tistgħu 
tibdew it- talb tagħkom billi tgħidu, “Għażiż Missier 

tas- Smewwiet,” u tispiċċaw billi tgħidu, “F’ isem Ġesù 
Kristu, amen.” Xi tgħidu bejniethom hija l- għażla tagħ-
kom, bħalma tagħżlu xi tpoġġu ġo sandwich.

Pinġu stampa ta’ sandwich, agħżlu ħafna affari-
jiet differenti xi tpoġġu ġewwa s- sandwich. Fuq kull 
biċċa laħam jew xi mili ieħor li hemm bejn il- ħobż, 
iktbu ħaġa waħda li tixtiequ titolbu għaliha. Tistgħu 
tgħidu “grazzi” għall- barkiet, titkellmu dwar ħwejjeġ 
li qed jinkwetawkom, titolbu xi barkiet jew tistaqsu xi 
mistoqsijiet.

Tistgħu tqasqsu l- istampa tagħkom bis- sandwich 
fuqha. Dendluha fil- kamra tagħkom biex tgħinkom 
tiftakru dak li għandkom tgħidu fit- talb tagħkom.
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Fidi, Familja, Għajnuna

Din hija parti minn serje ta’ Messaġġi 
tal- Għalliema taż- Żjajjar li titratta aspetti 
mill- missjoni tas- Salvatur.

Ġesù qal, “Jiena hu l- ħobż il- ħaj, 
li niżel mis- sema: jekk xi ħadd 

jiekol minn dan il- ħobż jgħix għal 
dejjem” (Ġwanni 6:51). “Ġesù jgħal-
limna, id- dixxipli Tiegħu, li għandna 
nħarsu kuljum lejn Alla għall- 
ħobż—l- għajnuna u s- sustanza—li 
neħtieġu f’ dak il- jum partikolari,” 
qal il- Presbiteru D. Todd Chris-
tofferson tal- Kworum tat- Tnax- il 
Appostlu. “L- istedina tal- Mulej . . . 
titkellem dwar Alla li tant iħobbna, 
konxju saħansitra tal- bżonnijiet 
żgħar ta’ kuljum ta’ wliedu u lest li 
jgħinhom, wieħed wieħed. Huwa 
qed jgħidilna li aħna nistgħu nitol-
buh b’ fidi f’ Dak ‘li jagħti lil kul-
ħadd b’id miftuħa u bla ma jċanfar 
lil ħadd, u jagħtihulu’ (Ġakbu 1:5).” 1 
Hekk kif nifhmu li Ġesù Kristu jip-
provdi għall- bżonnijiet tagħna, aħna 
nduru lejh għas- sustanza spiritwali 
tagħna.

Il- Missjoni Divina ta’ Ġesù Kristu: 
Il- Ħobż tal- Ħajja
Bl- għajnuna tat- talb studja dan il- materjal u fittex sabiex tkun taf x’ għandek taqsam 
ma’ ħutek. Kif jista’ l- għarfien tiegħek tal- ħajja u tal- missjoni tas- Salvatur jgħinek 
tkabbar il- fidi tiegħek fih u tbierek lil dawk li int responsabbli minnhom permezz 
tat- tagħlim taż- żjajjar? Għal aktar informazzjoni, żuru reliefsociety.lds.org.

Il- Presbiteru Jeffrey R. Holland 
tal- Kworum tat- Tnax- il Appostlu 
jistedinna “sabiex ningħaqdu fl- 
avventura tal- ewwel dixxipli ta’ 
Kristu li wkoll kellhom xewqa kbira 
għall- ħobż tal- ħajja—dawk li ma 
reġgħux lura iżda li marru għandu, 
baqgħu miegħu, u li għarfu li għas- 
sigurtà u s- salvazzjoni ma kien 
hemm ħadd iżjed li setgħu jmorru 
għandu.” 2

Skrittura Addizzjonali
Ġwanni 6:32–35; Alma 5:34; 
3 Nephi 20:3–8

Mill- Iskrittura
Ġesù Kristu kien qed jgħallem 

miġemgħa ta’ aktar minn 4,000 
ruħ. Wara tlett ijiem, Huwa qal lid- 
dixxipli Tiegħu: “Nitħassarhom lil 
dawn in- nies, għax . . . ma għand-
hom xejn x’jieklu:

“Jekk inħallihom imorru sajmin 
lejn djarhom, żgur iħosshom ħażin 
fit- triq. . . .

“Id- dixxipli tiegħu weġbuh, F’ 
deżert bħal dan minn fejn jista’ 
wieħed ixabba’ lil dawn in- nies 
kollha bil- ħobż?

“U Ġesù staqsiehom, Xi kemm 
għandkom ħobż? Qalulu, Sebgħa.”

Imbagħad Kristu “ħa s- seba’ 
ħobżiet, radd il- ħajr, qasamhom 
u tahom lid- dixxipli tiegħu biex 
inewluhom lin- nies; . . .

“U kellhom ukoll xi ftit ħut 
żgħir; berikhom, u ried li jitnewlu 
dawn ukoll.

“U kielu u xebgħu; u ġabru 
l- bċejjeċ li kien fadal, sebat iqfief.” 
(Ara Mark 8:1- 9.)
NOTI
1. D. Todd Christofferson, “Recognizing 

God’s Hand in Our Daily Blessings,” Lia-
hona, Jan. 2012, 25.

2. Jeffrey R. Holland, “He Hath Filled the 
Hungry with Good Things,” Liahona, Jan. 
1998, 76.

Ikkunsidraw Dan
Meta aħna nersqu lejn Kristu,  
Huwa kif isostnina?
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