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Ħuti, kemm qed nieħu gost li 
erġajt ninsab magħkom. Kif 
tafu, minn l- aħħar darba li 

ltqajna flimkien f’ April, aħna ġar-
rabna t- telfa ta’ tlieta mill- Appostli 
għeżież tagħna: Il- President Boyd K. 
Packer, il- Presbiteru L. Tom Perry, 
u l- Presbiteru Richard G. Scott. 
Huma reġgħu lura fid- dar tagħhom 
fis- smewwiet. Se nimmissjawhom. 
Kemm aħna grati għall- eżempju 
tagħhom ta’ nies li għexu ħajja tixbah 
lil ta’ Kristu u għat- tagħlim ispirat li 
ħallew warajhom.

Aħna minn qalbna nilqgħu fostna 
lill- Appostli l- ġodda, il- Presbiteru 
Ronald A. Rasband, il- Presbiteru 
Gary E. Stevenson u l- Presbiteru 
Dale G. Renlund. Dawn huma rġiel 
dedikati għall- ħidma tal- Mulej. Huma 
kwalifikati biżżejjed biex jimlew il- 
pożizzjonijiet tant importanti li ġew 
imsejħin għalihom.

M’ilux, hekk kif kont qed naqra 
u nixtarr l- iskrittura, baqgħu stam-
pati f’ moħħi żewġ siltiet partiko-
lari. It- tnejn li huma nafuhom sew. 
L- ewwel waħda hija mid- Diskors fuq 
il- Muntanja: “Hekk għandu jiddi d- 
dawl tagħkom quddiem il- bnedmin, 
biex jaraw l- għemejjel tajba tagħkom 

u jagħtu glorja lil Missierkom li hu 
fis- smewwiet.” 1 It- tieni waħda hija 
skrittura li ġiet f’ moħħi hekk kif kont 
qed nixtarr it- tifsira tal- ewwel waħda. 
Hija mill- Ittra tal- Appostlu Pawlu lil 
Timotju: “Kun ta’ eżempju għal dawk 
li jemmnu, fi kliemek u fl- imġiba 
tiegħek, fil- karità, fl- ispirtu, fil- fidi, 
fis- safa.” 2

Jien nemmen li t- tieni skrittura 
tispjega, b’ mod tajjeb ħafna, kif aħna 
nistgħu nwettqu l- ewwel waħda. 
Aħna nsiru eżempju ta’ nies ta’ fidi 
billi ngħixu l- evanġelju ta’ Ġesù 
Kristu fi kliemna u fl- imġiba tagħna, 
fil- karità, fl- ispirtu, fil- fidi u fis- safa. 
Hekk kif nagħmlu dan, id- dawl 
tagħna jibda jiddi biex ħaddieħor 
ikun jista’ jarah.

Ilkoll kemm aħna li ġejna hawn 
fid- dinja ngħatajna d- Dawl ta’ Kristu. 
Hekk kif aħna nimxu wara l- eżempju 
tas- Salvatur u ngħixu kif għex Hu u 
kif għallem Hu, dak id- dawl jibda 
jħeġġeġ ġewwa fina u jwassal biex 
idawwal it- triq ta’ ħaddieħor.

L- Appostlu Pawlu semma sitt kwali-
tajiet li għandu jkollu l- bniedem li jem-
men, kwalitajiet li jwasslu biex id- dawl 
tagħna jiddi b’ qawwa. Ejjew nagħtu 
ħarsa lejn kull waħda minnhom.

Mill- President Thomas S. Monson L- ewwel żewġ kwalitajiet se nsem-
mihom flimkien—inkunu eżempju fi 
kliemna u fl- imġiba tagħna. Il- kliem 
li aħna nużaw jista’ jqawwi u jispira, 
jew iweġġa’ u jċekken. Fid- dinja llum 
teżisti abbundanza ta’ profanità li 
nisimgħuha kull fejn inkunu. Diffiċli 
nevitaw li nisimgħu l- isem tad- 
Divinità wżat bl- aktar mod każwali 
u bla ħsieb. Ċerti kummenti vulgari 
jidhru li saru ħaġa mill- aktar komuni 
fuq it- televiżjoni, fil- films, fil- kotba u 
fil- mużika. Nisimgħu jingħad ħafna 
kliem ta’ insult u lingwaġġ mill- aktar 
agressiv. Ejjew inkellmu lil ħaddieħor 
b’ imħabba u rispett, inżommu dejjem 
diskorsna nadif u nevitaw kliem jew 
kummenti li jistgħu jweġġgħu jew 
joffendu. Jalla nimxu wara l- eżempju 
tas- Salvatur, li tkellem b’ tolleranza u 
mħabba tul il- ministeru Tiegħu. 

Il- tieni kwalità li semma Pawlu 
hija l- karità, li ġiet deskritta bħala 
“ l- imħabba pura ta’ Kristu.” 3 Jiena 
ninsab ċert li madwarna hawn nies 
li jinsabu weħidhom, nies li huma 
morda u oħrajn li għandhom qalb-
hom maqtugħa. Aħna għandna 
l- opportunità li ngħinuhom u ngħollu 
l- ispirtu tagħhom. Is- Salvatur wassal 
it- tama lil dawk ta’ qalbhom maqtu-
għa u rrestawra s- saħħa lid- dgħajfin. 
Huwa fejjaq lill- morda; Huwa wassal 
biex iz- zopop jimxu, l- għomja jaraw, 
it- torox jisimgħu. Huwa saħansitra 
qajjem lill- mejtin. Tul il- ministeru 
Tiegħu Huwa wera l- karità lil kull min 
kien jeħtieġha. Hekk kif aħna nimxu 
wara l- eżempju Tiegħu, aħna nispiċ-
ċaw inbierku l-ħajja ta’ ħaddieħor, 
inkluż tagħna.

Jeħtieġ ukoll inkunu ta’ eżempju fl- 
ispirtu. Għalija dan ifisser li nagħmlu 

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 ,  N O V E M B R U  2 0 1 5

Kunu Eżempju u Dawl
Hekk kif aħna nimxu wara l- eżempju tas- Salvatur, aħna jkollna 
l- opportunità li nkunu dawl fil- ħajja tal- oħrajn.
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li nistgħu biex f’ ħajjitna jkollna t- 
tjubija, il- gratitudni, il- maħfra u r- rieda 
tajba. Dawn il- kwalitajiet jipprov-
dulna spirtu li jmiss il- ħajja ta’ dawk 
ta’ madwarna. Tul is- snin jiena kelli 
l- opportunità li niltaqa’ ma’ għadd 
kbir ta’ individwi li jippossedu dan 
l- ispirtu. Meta nkunu magħhom aħna 
nesperjenzaw sentiment mill- aktar 
speċjali, sentiment li nkunu nixtiequ 
nkunu magħhom u nimxu wara 
l- eżempju tagħhom. Minnhom jiddi 
d- Dawl ta’ Kristu u huma jgħinuna 
nħossu l- imħabba Tiegħu għalina.

Biex nurikom li nies oħra jistgħu 
verament jagħrfu d- dawl li jiddi 
minn bniedem bi spirtu safi u kollu 
mħabba, jiena se naqsam magħkom 
esperjenza li kelli bosta snin ilu. 

Dak iż- żmien, il- mexxejja tal- Knisja 
kienu ltaqgħu ma’ ċerti uffiċjali ġewwa 
Ġerusalemm biex jinnegozzjaw 
kuntratt ta’ kera ta’ art li fuqha kellu 
jinbena ċ- Ċentru ta’ Ġerusalemm 
tal- Knisja. Sabiex ikun jista’ jinħareġ 
il- permess meħtieġ, il- Knisja kellha 
taqbel li l- membri tagħna li kienu 
se jokkupaw iċ- ċentru ma setgħux 
joħorġu jippridkaw. Wara li kien sar 
dan il- kuntratt, wieħed mill- uffiċjali 
Iżraeljani, li kien midħla sewwa tal- 
Knisja u l- membri tagħha, semma 
li huwa kien jaf li l- Knisja kienet se 
tonora dak li kien hemm fil- kuntratt 
li ma tippridkax. “Iżda,” huwa qal, 
meta rrefera għall- istudenti li kienu se 
jattendu hemm, “X’ nistgħu nagħmlu 
bid- dawl li jinsab jiddi f’ għajnejhom?” 4 
Jalla dan id- dawl speċjali jibqa’ dejjem 
jiddi ġewwa fina, sabiex ħaddieħor 
ikun jista’ jagħrfu u japprezzah. 

Li nkunu eżempju ta’ fidi jfisser 
li aħna nafdaw fil- Mulej u fil- kelma 
Tiegħu. Ifisser li nippossedu u nieħdu 
ħsieb it- twemmin tagħna li jiggwida 
ħsibijietna u l- għemejjel tagħna. Il- fidi 
tagħna fil- Mulej Ġesù Kristu u f’ Mis-
sierna tas- Smewwiet tinfluwenza dak 
kollu li nagħmlu. Qalb il- konfużjoni 
ta’ żmienna, il- kunflitti tal- kuxjenza, 
u l- problemi tal- ħajja ta’ kuljum, 
il- fidi kontinwa tagħna ssir l- ankra 
ta’ ħajjitna. Ftakru li l- fidi u d- dubju 
ma jistgħux jgħammru fl- istess moħħ 

fl- istess ħin, għax wieħed jispiċċa 
jkeċċi lill- ieħor. Jiena se nerġa’ ntenni 
dak li diġà ngħad bosta drabi qabel, li 
sabiex aħna niksbu u nżommu qaw-
wija l- fidi li neħtieġu, huwa importanti 
li aħna naqraw u nistudjaw u nixtarru 
l- iskrittura. Huwa mill- aktar importanti 
li aħna nikkomunikaw ma’ Missierna 
tas- Smewwiet permezz tat- talb. Ma 
naffordjawx li ma nagħtux kas ta’ 
dawn il- ħwejjeġ, għaliex l- avversarju u 
l- eżerċti tiegħu jinsabu jfittxu b’ ħerqa 
d- dgħjufijiet tagħna u l- mument li fih 
tonqsilna xi ftit il- fidi. Il- Mulej qal, 
“Fittxu b’ diliġenza, itolbu dejjem u 
emmnu, u fl- aħħar mill- aħħar kollox 
se jseħħ għall- aħjar tagħkom.” 5

Finalment, jeħtieġ li nkunu safjin, 
li jfisser li nkunu ndaf fil- ġisem, 
fil- moħħ u fl- ispirtu. Aħna nafu li 
ġisimna huwa tempju, u għandna 
nittrattawh b’ qima u rispett. Moħħna 
għandu jimtela bi ħsibijiet edifikanti u 
nobbli u nżommuh ħieles minn dak 
kollu li jista’ jħammġu. Sabiex aħna 
jkollna magħna l- Ispirtu s- Santu bħala 
s- sieħeb kostanti tagħna, jeħtieġ li 
nkunu denji. Ħuti, is- safa ġġib il- paċi 
fil- moħħ u tikkwalifikana sabiex nir-
ċievu l- wegħdiet tas- Salvatur. Huwa 
qal, “Henjin dawk li huma safja f’qalb-
hom, għax huma jaraw ’l Alla.6

Hekk kif aħna nuru li aħna vera-
ment eżempju fi kliemna, fl- imġiba 
tagħna, fil- karità, fl- ispirtu, fil- fidi u 
fis- safa, aħna nikkwalifikaw sabiex 
inkunu ta’ dawl għad- dinja.

Ippermettuli ngħidilkom ilkoll, u 
partikolarment lilkom iż- żgħażagħ, 
li hekk kif id- dinja titbiegħed aktar 
u aktar mill- prinċipji u l- linjigwida li 
ġew mogħtija lilna minn Missierna 
tas- Smewwiet li tant iħobbna, aħna 
nibdew nidhru differenti mill- folla. 
Nibdew nidhru differenti għaliex 
nilbsu b’ mod modest. Nibdew nidhru 
differenti għaliex ma nużawx profa-
nità meta nitkellmu u għax ma niħ-
dux sustanzi li jistgħu jeqirdu ġisimna. 
Nibdew nidhru differenti għaliex 
nevitaw ċajt li mhux xieraq u ċerti 
rrimarki degradanti. Nibdew nidhru 
differenti hekk kif aħna niddeċiedu 
li ma nimlewx moħħna b’ għażliet 

tal- midja li huma immorali u baxxi 
u li jwarrbu l- Ispirtu minn djarna u 
minn ħajjitna. Nibdew nidhru ċerta-
ment differenti hekk kif nagħmlu ċerti 
għażliet fejn tidħol il- moralità—għaż-
liet li huma konforma mal- prinċipji 
u l- istandards tal- evanġelju. Dawk il- 
ħwejjeġ kollha li jagħmluna differenti 
mill- maġġoranza tan- nies tad- dinja 
jipprovdulna wkoll dak id- dawl u 
dak l- ispirtu li jiddi f’ dinja li aktar ma 
tmur aktar qed tiddallam.

Ħafna drabi hu diffiċli li tkun dif-
ferenti u tieqaf waħdek qalb il- folla. 
Hija ħaġa naturali li nibżgħu x’ jista’ 
jaħseb u jgħid dwarna ħaddieħor. 
Huwa verament ta’ faraġ il- kliem tas- 
salm: “Il- Mulej id- dawl u s- salvazzjoni 
tiegħi; minn min għandi nibża’? 
Il- Mulej hu l- kenn tiegħi; quddiem 
min għandi nitwerwer?” 7 Hekk kif in-
poġġu lil Kristu fiċ- ċentru ta’ ħajjitna, 
il- kuraġġ jieħu post il- biżgħat tagħna. 

Il- ħajja ta’ ħadd minna mhi 
perfetta, u xi kultant l- isfidi u d- 
diffikultajiet li nħabbtu wiċċna 
magħhom jafu jkunu kbar wisq biex 
inġorruhom, u jwasslu biex id- dawl 
tagħna ma jibqax jiddi kif kien. Ma-
dankollu, bl- għajnuna ta’ Missierna 
tas- Smewwiet, flimkien mas- sapport 
ta’ ħaddieħor, aħna nistgħu nerġgħu 
niksbu lura dak id- dawl li jdawwal 
għal darb’oħra t- triq tagħna u jip-
provdi d- dawl li ħaddieħor jeħtieġ. 

Biex nuri dan, jiena se naqsam 
magħkom il- kliem mill- aktar kommo-
venti ta’ poeżija li jien qrajtha għall- 
ewwel darba snin ilu:

Iltqajt bil- lejl ma’ barrani
Li l- lampa tiegħu kienet intfiet.
Waqaft u ħallejtu jqabbad
Il- lampa permezz tal- lampa tiegħi.

Qamet tempesta aktar tard
U heżżet l- art kollha.
U meta waqaf ir- riħ
Tiegħi l- lampa ntfiet!

Iżda ġie lura ħdejja l- barrani—
Bil- lampa tiegħu b’ qawwa tiddi!
Huwa bil- lampa tiegħu
Tiegħi xegħel! 8
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Ħuti, l- opportunitajiet li permezz 
tagħhom aħna nistgħu niddu jinsabu 
madwarna kuljum, huma x’inhuma 
ċ- ċirkustanzi li nkunu fihom. Hekk 
kif nimxu wara l- eżempju tas- 
Salvatur, aħna jkollna l- opportunità 
li nkunu dawl fil- ħajja ta’ ħaddieħor, 
kemm jekk huma membri tal- familja 
tagħna u ħbieb tagħna, ħaddiema 
kollegi tagħna, nies li sempliċiment 
nafuhom, u saħansitra nies li huma 
barranin.

Lilkom ilkoll, jiena ngħidilkom li 
intom ulied Missierna tas- Smewwiet. 
Intom ġejtu hawn mill- preżenza 
Tiegħu biex tgħixu f’ din id- dinja għal 
ftit żmien, sabiex tirriflettu l- imħabba 
u t- tagħlim tas- Salvatur, u biex b’ ku-
raġġ tħallu d- dawl tagħkom jiddi ħalli 

jidher minn kulħadd. Meta ż- żmien 
tagħkom fid- dinja jintemm, jekk 
intom tkunu għamiltu l- parti tagħ-
kom, intom tiksbu l- barka glorjużi li 
terġgħu lura biex tgħixu miegħu għal 
dejjem.

Kemm jimlina b’ kuraġġ kliem 
is- Salvatur: “Jiena d- dawl tad- dinja. 
Min jiġi warajja ma jimxix fid- dlam, 
iżda jkollu d- dawl tal- ħajja.” 9 Tie-
għu jiena xhud. Huwa s- Salvatur u 
l- Feddej tagħna, Huwa l- Medjatur 
tagħna mal- Missier. Huwa l- Eżemplar 
u l- qawwa tagħna. Huwa “id- dawl li 
jiddi fid- dlam.” 10 Li lkoll kemm aħna 
nwiegħdu li nimxu warajh, u b’ hekk 
insiru dawl jiddi lid- dinja, hija t- talba 
tiegħi fl- isem imqaddes Tiegħu, l- 
istess Ġesù Kristu l- Mulej, amen.
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Tagħlim għal Żmienna
Minn Novembru 2015 sa April 2016, il- lezzjonijiet tas- Saċerdozju Melkise-

deku u tas- Soċjetà tal- Għajnuna fir- raba’ Ħadd għandhom jitħejjew minn 
wieħed mid- diskorsi mogħtija fil- konferenza ġenerali ta’ Ottubru 2015. F’April 
2016, id- diskors jista’ jiġi magħżul jew mill- konferenza ġenerali ta’ April 2016 
jew ta’ Ottubru 2015. Il- presidenti tal- wited u tad- distrett għandhom jiddeċiedu 
huma liema diskors għandu jingħażel, jew jistgħu jassenjaw din ir- responsabbiltà 
lill- isqfijiet jew presidenti tal- fergħa.

Dawn id- diskorsi huwa disponibbli f’ diversi lingwi fuq conference lds.org.
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Għeżież ħuti, jiena grat li 
ninsab magħkom f’ dan 
il- jum tas- Sabbath waqt 

il- konferenza ġenerali tal- Knisja tal- 
Mulej. Jiena, bħalkom, ħassejt l- Ispirtu 
s- Santu jixhed miegħi dwar il- kliem 
kollu verità li smajna kemm permezz 
tad- diskors kif ukoll permezz tal- kant.

L- għan tiegħi llum hu li nkabbar 
ix- xewqa tagħkom u d- determinazzjon 
tagħkom li tiksbu r- rigal imwiegħed 
lil kull wieħed u waħda minna wara 
li aħna tgħammidna. Waqt li ġejna 
kkonfermati aħna smajna dan il- kliem: 
“Irċievi l- Ispirtu s- Santu.” 1 Minn dak il- 
mument, ħajjitna nbidlet għal dejjem.

Aħna nistgħu, jekk ngħixu denji ta’ 
dan, ikollna l- barka li jkonna magħna 
dejjem l- Ispirtu, mhux xi waqtiet biss 
iżda f’ kull mument, kif esperjenzaj-
nieh b’ mod meraviljuż illum. Intom 
tafu mill- kliem tat- talb tas- sagrament 
kif din il- wegħda tista’ tiġi fis- seħħ: 
“O Alla, il- Missier Etern, aħna nis-
taqsuk f’ isem Ibnek, Ġesù Kristu, 
sabiex tbierek u tqaddes dan il- ħobż 
għall- erwieħ ta’ dawk kollha li jieħdu 
minnu, biex huma jieklu b’ tifkira 

ta’ ġisem Ibnek, u jixhdu miegħek, 
O Alla, il- Missier Etern, li huma lesti 
jieħdu fuqhom isem Ibnek, u dejjem 
jiftakru fih u jżommu l- kmandamenti 
li huwa tahom.” 

Imbagħad għandna l- wegħda glor-
juża: “Ħalli jkollhom l- Ispirtu tiegħu 
dejjem magħhom. (D&C 20:77; enfażi 
miżjuda).

Li jkollna l- Ispirtu dejjem magħna 
ifisser li jkollna f’ ħajjitna l- gwida u 
d- direzzjoni tal- Ispirtu s- Santu. Aħna 
nistgħu, per eżempju, niġu mwid-
dbin mill- Ispirtu sabiex nirreżistu 
t- tentazzjoni li naqgħu fil- ħażen.

Din għandha tkun raġuni biżżejjed 
biex aħna nindunaw għalfejn il- 
qaddejja tal- Mulej ippruvaw ikabbru 
x- xewqa tagħna li naduraw lil Alla 
fil- laqgħat tas- sagrament. Jekk aħna, 
b’ fidi, nieħdu sehem fis- sagrament, 
l- Ispirtu s- Santu mbagħad ikun 
jista’ jipproteġi lilna u lil dawk li 
nħobbu mit- tentazzjoni li l- qawwa u 
l- frekwenza aktar ma tmur aktar qed 
tikber. 

Il- kumpanija tal- Ispirtu s- Santu 
twassal biex aħna naraw dak li hu 

tajjeb aktar attraenti u t- tentazzjoni 
anqas kompulsiva. Din hija raġuni 
biżżejjed biex aħna nkunu determi-
nati li nikkwalifikaw biex l- Ispirtu 
jkun magħna dejjem.

Bl- istess mod kif l- Ispirtu s- Santu 
jqawwina kontra l- ħażen, Huwa jagħ-
tina wkoll il- qawwa li nagħrfu l- verità 
mill- qerq. L- aktar verità importanti 
nistgħu nkunu ċerti minnha biss per-
mezz ta’ rivelazzjoni minn Alla. Mhux 
biżżejjed li nużaw ir- raġuni u s- sensi 
fiżiċi tagħna. Aħna ngħixu fi żmien 
meta anke l- aktar bniedem għaref 
isibha diffiċli jiddistingwi l- verità mill- 
qerq kollu makakkerija.

Il- Mulej għallem lill- Appostlu 
Tiegħu Tumas, li ried jara b’ għaj-
nejh li s- Salvatur verament kien qam 
mill- imwiet billi jmiss il- ġrieħi Tiegħu, 
li r- rivelazzjoni hija l- aktar evidenza 
ċerta. “Qallu Ġesù, Tumas, emmint 
għax rajtni: henjin dawk li ma rawx u 
emmnu.” (Ġwanni 20:29).

Il- veritajiet li juruna t- triq tagħna 
lejn Alla jistgħu jiġu vverifikati biss 
permezz tal- Ispirtu s- Santu. Aħna 
ma nistgħux immorru fil- bosk u 
naraw lill- Missier u lill- Iben jitkellmu 
maż- żagħżugħ Joseph Smith. L- ebda 
evidenza fiżika jew argument loġiku 
ma jistgħu jistabbilixxu li Elija ġie fid- 
dinja kif kien imwiegħed biex jagħti l- 
imfietaħ tas- saċerdozju, li llum jinsabu 
mħaddnin u eżerċitati minn profeta 
ħaj, Thomas S. Monson.

Kull iben jew bint Alla li kisbu 
d- dritt li jirċievu l- Ispirtu s- Santu jista’ 
jkollhom konferma tal- verità. Peress 
li f’ kull ħin nistgħu niġu ffaċċjati b’ 
qerq u gideb, aħna neħtieġu li jkollna 
magħna l- influwenza kostanti tal- 
Ispirtu tal- Verità li jeħlisna fil- mumenti 
ta’ dubju. 

L- Ispirtu s- Santu bħala 
s- Sieħeb Tagħkom
Aħna nistgħu, jekk ngħixu denji ta’ dan, ikollna l- barka li jkollna magħna 
dejjem l- Ispirtu, mhux xi waqtiet biss iżda f’ kull mument. 

Mill- President Henry B. Eyring
L- Ewwel Kunsillier fl- Ewwel Presidenza
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Meta kien membru tal- Kworum tat- 
Tnax- il Appostlu, George Q. Cannon 
saħaq biex aħna nagħmlu dak kollu 
li nistgħu ħalli jkollna l- Ispirtu dejjem 
magħna. Huwa wiegħed, u jiena nwie-
għed ukoll, li jekk aħna nagħmlu dan, 
aħna “qatt ma jonqosna l- għarfien” tal- 
verità, “qatt ma ninħakmu mid- dubju 
jew mid- dalma,” u “il- fidi tagħna tkun 
b’ saħħitha, u niksbu l- milja tal- ferħ.” 2

Madankollu, aħna neħtieġu 
din l- għajnuna kostanti li tiġi mill- 
kumpanija tal- Ispirtu s- Santu għal 
raġuni oħra. Aħna nafu, kontra kull 
mistenni, nesperjenzaw il- mewt ta’ xi 
ħadd li nħobbu. Hija x- xhieda mill- 
Ispirtu s- Santu tar- realtà ta’ Missier 
tas- Smewwiet li tant iħobbna u ta’ Sal-
vatur imqajjem mill- imwiet li tagħtina 
t- tama u l- faraġ fit- telfa tal- maħbubin 
tagħna. Din it- testimonjanza trid tkun 
magħna meta aħna niffaċċjaw il- mewt 
tal- għeżież tagħna.

Mela, għal ħafna raġunijiet, neħ-
tieġu li magħna jkollna l- kumpanija 
kostanti tal- Ispirtu s- Santu. Din ħaġa 
li lkoll nixtiquha, madankollu aħna 
nafu minn esperjenza li mhux faċli li 
nkunu dejjem denji ta’ dan. Aħna lkoll 
naħsbu, ngħidu u nagħmlu affarijiet 
fil- ħajja tagħna ta’ kuljum li jistgħu 
joffendu l- Ispirtu. Il- Mulej għallimna 
li l- Ispirtu s- Santu jkun is- sieħeb kos-
tanti tagħna meta qalbna tkun mimlija 
karità u l- virtù jsebbaħ ħsibijietna bla 
waqfien (ara D&C 121:45).

Għal dawk li qed isibuha bi tqila 
jgħixu l- istandard ogħla li hu meħtieġ 
biex aħna nikkwalifikaw għad- don 
tal- kumpanija tal- Ispirtu, ippermettuli 
ngħidilkom dan li ġej biex ninku-
raġġikom. Żgur kien hemm żminijiet 
f’ ħajjitkom meta intom ħassejtu l- 
influwenza tal- Ispirtu s- Santu. Jaf kien 
illum stess.

Intom tistgħu tħarsu lejn dawn 
il- mumenti ta’ ispirazzjoni bħaż- 
żerriegħa tal- fidi li ddeskriva Alma 
(ara Alma 32:28). Iżirgħu kull wieħed 
minnhom. Tistgħu tagħmlu dan billi 
taġixxu skont is- suġġerimenti li tkunu 
ħassejtu. L- aktar ispirazzjoni prezzjuża 
hi li intom tkunu tafu xi jrid minnkom 
Alla. Jekk dan hu li intom tħallsu 

d- dieċmi jew li tmorru żżuru li xi ħa-
bib imnikket, mela għandkom tagħmlu 
dan. Hu x’inhu, għamluh. Meta intom 
turu r- rieda tagħkom li tobdu, l- Ispirtu 
jagħtikom aktar suġġerimenti dwar 
dak li Alla jridkom tagħmlu għalih. 

Hekk kif intom tobdu, intom 
tibdew tirċievu aktar ta’ spiss is- 
suġġerimenti mingħand l- Ispirtu, u 
ssiru aktar u aktar viċin ta’ din is- 
sħubija kostanti. Il- qawwa tagħkom li 
tagħżlu t- tajjeb tikber.

Intom tkunu tafu meta dawn 
is- suġġerimenti li taġixxu f’ ismu 
humiex ġejjin mill- Ispirtu u mhux 
mix- xewqat personali tagħkom. Meta 
s- suġġerimenti jkunu f’ armonija ma’ 
dak li qal is- Salvatur u li qalu l- profeti 
u l- appostli ħajjin Tiegħu, intom 
tistgħu tagħżlu li tobdu b’ kunfidenza. 
Imbagħad il- Mulej jibgħat l- Ispirtu 
Tiegħu biex ikun magħkom.

Per eżempju, jekk intom tirċievu 
suġġeriment spiritwali li tonoraw jum 
is- Sabbath, speċjalment meta jkun 
jidher li hi ħaġa diffiċli, Alla jibgħat 
l- Ispirtu Tiegħu biex jgħinkom.

Din l- għajnuna kien kisibha l- istess 
missieri meta minħabba x- xogħol 
tiegħu kellu jmur l- Awstralja. F’ jum 
il- Ħadd kien jinsab waħdu u ried jieħu 
s- sagrament. Ma seta’ jsib l- ebda infor-
mazzjoni dwar il- laqgħat tal- Qaddisin 
tal- Aħħar Jiem. Għalhekk beda jimxi. 
Huwa beda jieqaf u jitlob kull darba 
li kien jispiċċa f’ salib it- toroq biex 
ikun jaf liema triq kellu jaqbad. Wara 
li għamel siegħa sħiħa jimxi u jdur, 
huwa waqaf biex jerġa’ jitlob. Huwa 
ħass fih is- suġġeriment li jikser fi triq 
partikolari. Fil- pront huwa beda jisma’ 
l- kant ġej mis- sular t’ isfel ta’ bini ta’ 
appartamenti fil- viċin. Huwa ttawwal 
lejn it- tieqa u ra ftit nies bilqiegħda 
ħdejn mejda mgħottija bi tvalja bajda u 
bil- kontenituri tas- sagrament.

Issa, għalikom din taf tidher mhux 
xi ħaġa kbira, iżda bla dubju għalih 
kienet ħaġa mill- aktar meraviljuża. 
Huwa kien jaf li l- wegħda tat- talba tas- 
sagrament kienet ġiet fis- seħħ: “Dejjem 
jiftakru fih u jżommu l- kmandamenti 
li huwa tahom; ħalli jkollhom l- Ispirtu 
tiegħu magħhom” (D&C 20:77).

Dak kien eżempju wieħed biss ta’ 
mument meta huwa talab u għamel 
dak li l- Ispirtu qallu x’ riedu jagħmel 
Alla. Huwa kompla jagħmel dan tul 
ħajtu kollha, kif nagħmlu jiena u 
intom. Huwa qatt ma tkellem dwar 
l- ispiritwalità tiegħu. Huwa kompla 
għaddej iwettaq ħwejjeġ żgħar għall- 
Mulej skont kif jiġi mnebbaħ biex 
jagħmel.

Kull meta xi grupp ta’ Qaddisin 
tal- Aħħar Jiem kienu jitolbuh sabiex 
ikellimhom, huwa dan kien jagħmlu. 
Ma kenitx tagħmel differenza jekk 
kinux ikunu 10 jew 50 ruħ jew jekk 
kienx ikun għajjien. Huwa qasam 
it- testimonjanza tiegħu tal- Missier, tal- 
Iben u l- Ispirtu s- Santu u tal- profeti 
kull meta l- Ispirtu kien inebbħu biex 
jagħmel dan.

L- ogħla sejħa tiegħu fil- Knisja 
kienet bħala membru tal- kunsill ogħla 
tal- Wited ta’ Bonneville, f’ Utah, fejn 
hemmhekk huwa kien jaqta’ l- ħaxix 
ħażin fir- razzett tal- wited u kien 
jgħallem klassi tal- Iskola tal- Ħadd. Tul 
is- snin, meta kien jeħtieġu, l- Ispirtu s- 
Santu dejjem kien ikun lest biex ikun 
is- sieħeb tiegħu.

Jiena kont ninsab wieqaf ħdejn 
missieri f’ kamra ġewwa sptar. Ommi, 
martu għal 41 sena sħaħ, kienet 
mixħuta f’ sodda. Huwa kien ilu 
ħdejha għal sigħat sħaħ. Stajna naraw 
l- espressjoni ta’ wġigħ titlaq minn fuq 
ħaddejha. Is- swaba’ ta’ jdejha, li kienu 
magħluqin f’ ponn, bdew jirrelassaw. 
Dirgħajha niżlu jistrieħu ma’ ġenbejha.

L- uġigħ, minħabba snin twal 
tbati bil- marda tal- kanċer, kien qed 
iħalliha. Fuq wiċċha stajt nara ħarsa 
ta’ paċi. Wara ftit nifsijiet qosra, ħadet 
l- aħħar nifs u mbagħad ma ċċaqalqitx 
aktar. Aħna waqafna hemm nisten-
new jekk kinetx se tieħu xi nifs ieħor. 

Finalment, Missieri qal b’ leħen 
baxx, “Tifla ċkejkna marret lejn id- dar.”

Huwa xejn ma beka. Dan għaliex 
l- Ispirtu s- Santu minn ħafna żmien 
qabel urih stampa ċara ta’ min vera-
ment kienet, minn fejn kienet ġiet, 
x’ kien irnexxiela ssir u fejn kienet 
sejra. L- Ispirtu xehed miegħu bosta 
drabi dwar Missier tas- Smewwiet li 
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tant iħobbna, dwar Salvatur li kisser 
il- qawwa tal- mewt u dwar ir- realtà 
tas- siġill tat- tempju li huwa qasam ma’ 
martu u mal- familja tiegħu.

L- Ispirtu kien urieh b’ ċertezza 
minn żmien twil qabel li t- tjubija u 
l- fidi tagħha kienu kkwalifikawha sa-
biex terġa’ lura fid- dar tas- smewwiet 
fejn hemmhekk kienet se tkun imfak-
kra bħala bint meraviljuża tal- wegħda 
u li se tintlaqa’ lura d- dar b’ unur.

Għal missieri, dan kien ifisser ferm 
aktar minn sempliċiment tama. L- 
Ispirtu s- Santu kien urieh ir- realtà ta’ 
dan kollu.

Issa, xi wħud jafu jgħidu li kliemu 
u l- imaġini li kellu f’ moħħu dwar id- 
dar fis- smewwiet ma kienu xejn ħlief 
sentiment sabiħ, il- ġudizzju mċajpar 
ta’ raġel fil- mument li kien għadu kif 
tilef lil martu. Iżda huwa sar jaf dwar 
il- verità eterna bl- uniku mod li intom 
tistgħu ssir tafu dwarha. 

Huwa kien raġel xjentist li fittex 
il- verità dwar id- dinja fiżika tul il- ħajja 
adulta tiegħu. Huwa uża l- għodda 
tax- xjenza b’ mod mill- aktar tajjeb 
tant li ġie onorat minn xjentisti oħra 
madwar id- dinja. Ħafna mix- xogħol li 
huwa għamel fil- kimika kien riżultat 
ta’ għadd ta’ molekuli li l- ewwel huwa 
kien jimmaġinahom iduru u mbagħad 
kien jikkonferma l- immaġinazzjoni 
tiegħu permezz tal- esperimenti li kien 
jagħmel ġewwa l- laboratorju. 

Iżda biex huwa jiskopri l- veritajiet 
li kienu tal- akbar importanza għalih 
u għalina lkoll huwa kellu jagħmel 
dan permezz ta’ mod ieħor. Huwa 
biss permezz tal- Ispirtu s- Santu li 
aħna nistgħu naraw lin- nies u lil ċerti 
ġrajjiet kif jarahom Alla.

Dan id- don kompla ġewwa l- isptar 
wara li mietet martu. Aħna ġbarna 
l- affarijiet ta’ ommi biex noħduhom 
magħna d- dar. Missieri waqaf biex jir-
ringrazzja lill- infermiera u t- tobba kol-
lha li ltqajna magħhom fi triqitna lejn 
il- karozza. Niftakar li jien ħassejtni xi 
ftit urtat, għax ħassejt li kellna nkunu 
weħidna f’ dak il- mument ta’ niket.

Illum jiena rrealizzajt li huwa ra 
ħwejjeġ li seta’ jurih biss l- Ispirtu s- 
Santu. Huwa lil dawk in- nies rahom 

bħala anġli mibgħuta minn Alla biex 
jieħdu ħsieb lill- maħbuba tiegħu. 
Jista’ jkun li huma kienu jaraw lilhom 
infushom bħala nies professjonisti 
fil- qasam tas- saħħa, iżda missieri kien 
qed jirringrazzjahom għas- servizz 
tagħhom f’ isem is- Salvatur.

L- influwenza tal- Ispirtu s- Santu baq-
għet miegħu hekk kif wasalna d- dar 
tal- ġenituri tiegħi. Tkellimna għal ftit 
minuti ġewwa s- salott. Missieri skuża 
ruħu li kien se jkollu jitlaq fil- kamra 
tas- sodda tiegħu li kienet tinsab viċin.

Wara ftit minuti, huwa reġa’ lura fis- 
salott. Fuq wiċċu kellu tbissima ħelwa. 
Huwa ġie dritt fuqna u b’ leħen sieket 
qalilna, “Kont qed ninkwieta li Mildred 
kienet se tasal fid- dinja tal- ispirti we-
ħidha. Bdejt naħseb li setgħet tħossha 
bħal mitlufa qalb il- folla.”

Imbagħad bil- ferħ tenna, “Għadni 
kif kont qed nitlob. Naf li Mildred 
tinsab tajjeb. Ommi kienet tinsab 
hemmhekk biex tiltaqa’ magħha.”

Nftakar li qbadt nitbissem kif qal 
hekk, immaġinajt lin- nanna, tiġri bis- 
saqajha qosra tagħha, timbotta qalb 
il- folla biex tkun ċerta li kienet se 
tkun hemm biex tiltaqa’ mal- mara ta’ 
binha u tħaddanha magħha hekk kif 
tasal hemm. 

Issa, waħda mir- raġunijiet għaliex 
missieri talab u rċieva dan il- faraġ kien 
għaliex huwa kien ilu jitlob minn meta 
kien għadu tifel. Huwa kien imdorri 
jirċievi tweġibiet li kien iħoss f’ qalbu 
biex lilu jfarrġuh u juruh id- direzzjoni. 
Minbarra d- drawwa tat- talb, huwa kien 
jaf sew l- iskrittura u l- kliem tal- profeti 
ħajjin. Għalhekk huwa għaraf il- vuċi 
siekta iżda familjari tal- Ispirtu, li intom 
probabbilment ħassejtu llum.

Il- kumpanija tal- Ispirtu mhux biss 
farrġitu u ggwidatu. Bidlitu permezz 
tal- Att tal- Fidwa ta’ Ġesù Kristu. Meta 
aħna naċċettaw dik il- wegħda li jkol-
lna magħna dejjem l- Ispirtu, is- Salvatur 
jista’ jagħtina l- purifikazzjoni meħtieġa 
għall- ħajja eterna, l- akbar fost ir- rigali 
kollha ta’ Alla (ara D&C 14:7).

Tiftakru kliem is- Salvatur: “Issa 
dan huwa l- kmandament: Indmu, 
intom kollha minn truf id- dinja, u 
ejjew għandi u tgħammdu f’ ismi, 

ħalli titqaddsu permezz tal- għotja 
tal- Ispirtu s- Santu, sabiex intom tieqfu 
mingħajr tebgħa quddiemi fl- aħħar 
jum.” (3 Nephi 27:20).

Dawn il- kmandamenti jaslu 
għandna b’ wegħda mingħand 
il- Mulej:

“U issa, fis- sewwa, fis- sewwa 
ngħidilkom, afdaw fl- Ispirtu li jwassal-
kom biex tagħmlu t- tajjeb—iva, biex 
tagħmlu li hu xieraq, biex timxu b’ 
umlità, biex tiġġudikaw b’ mod ġust; 
u dan hu l- Ispirtu tiegħi.

“Fis- sewwa, fis- sewwa, ngħidil-
kom, jiena nagħtikom l- Ispirtu tiegħi, 
li jdawwal moħħkom, li jimla ruħkom 
bil- ferħ” (D&C 11:12–13).

Jiena naqsam it- testimonjanza li 
Alla l- Missier jgħix, li Ġesù Kristu 
mqajjem mill- imwiet imexxi l- Knisja 
Tiegħu, li l- President Thomas S. 
Monson iħaddan l- imfietaħ kollha tas- 
saċerdozju, u li r- rivelazzjoni permezz 
tal- Ispirtu s- Santu tiggwida u ssostni l- 
Knisja ta Ġesù Kristu tal- Qaddisin tal- 
Aħħar Jiem u l- membri umli tagħha.

Jiena nixhed ukoll magħkom li 
dawn l- irġiel meraviljużi li kienu qed 
ikellmuna llum bħala xhieda tal- Mulej 
Ġesù Kristu, bħala membri tal- 
Kworum tat- Tnax- il Appostlu, huma 
msejħin minn Alla. Jiena naf li kien l- 
Ispirtu li ggwida lill- President Monson 
biex isejħilhom. U hekk kif tisimgħu 
lilhom u t- testimonjanzi tagħhom, 
l- Ispirtu s- Santu jikkonfermalkom dak 
li qed ngħidilkom jien. Huma msej-
ħin minn Alla. Jiena nsostnihom u 
nħobbhom u naf li l- Mulej iħobbhom 
u se jsostnihom fis- servizz tagħhom. 
U nagħmel dan f’ isem il- Mulej Ġesù 
Kristu, amen.

NOTI
1. Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 20.3.10.
2. Ara George Q. Cannon, in “Minutes of a 

Conference,” Millennial Star, 2 ta’ Mejju, 
1863, 275–76.

© 2015 minn Intellectual Reserve, Inc. Id- 
drittijiet kollha riservati. Stampat fil- Ġermanja. 
Approvazzjoni bl- Ingliż: 6/15. Approvazzjoni 
tat- traduzzjoni: 6/15. Traduzzjoni ta’ Visiting 
Teaching Message, November 2015. Maltese. 
12591 159


