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Il-Ktieb ta’ Mormon 
bħala Gwida Personali

Ilkoll kemm aħna, fl-aħjar mumenti tagħna, tiġina 
x-xewqa li nerġgħu mmorru lura biex ngħixu m’ Alla. 
Huwa tana r-rigal ta’ Ibnu l-Għażiż bħala s-Salvatur 

tagħna sabiex Huwa jħejjilna t-triq u jgħallimna nimxu 
fiha. Huwa tana l-profeti biex juruna t-triq. Il-Profeta 
Joseph Smith ġie ispirat sabiex jittraduċi kitbiet ta’ għadd 
ta’ profeti li issa nsibu fil-Ktieb ta’ Mormon. Dan hu 
għalina gwida ċara fi triqitna lura lejn Alla.

Dwar dan il-ktieb prezzjuż Joseph Smith qal hekk, 
“Jiena għidt lill-aħwa li l-Ktieb ta’ Mormon hu l-aktar 
ktieb korrett fost il-kotba kollha fid-dinja, u l-ġebla tax-
xewka tar-reliġjon tagħna, u li l-bniedem jersaq aktar 
viċin Alla jekk jobdi l-preċetti li hemm fih, milli kieku 
jimxi wara xi ktieb ieħor.” 1

Il-preċetti tal-Ktieb ta’ Mormon huma dawk il- 
kmandamenti ta’ Alla li nsibu ġewwa fih. Xi wħud  
huma kmandamenti diretti mingħand is-Salvatur per-
mezz tal-profeti Tiegħu dwar x’ għandna nagħmlu u x’ 
nistgħu nsiru. Il-Ktieb ta’ Mormon jagħtina l-eżempju 
tas-Salvatur sabiex inkabbru l-fidi u d-determinazzjoni 
tagħna li nobdu l-kmand Tiegħu li nimxu warajh. 
Il-ktieb huwa mimli bid-duttrina ta’ Kristu biex tigg-
widana. Dan huwa eżempju mit-Tieni Ktieb ta’ Nefi:

 “[Ġesù] qal lil ulied il-bnedmin: Imxu warajja. Għalhekk, 
għeżież ħuti, nistgħu verament nimxu wara Ġesù jekk m’ 
aħniex lesti li nżommu l-kmandamenti tal-Missier?

 “U l-Missier qal: Indmu, indmu, u tgħammdu f’ isem 
Ibni il-Maħbub” (ara 2 Nephi 31:10–11).

Il-ktieb jitkellem b’ mod ċar kif aħna għandna 
nirċievu l-Ispirtu s-Santu bħala magħmudija tan-nar biex 
jgħinna nibqgħu fil-mogħdija stretta u dejqa. Jgħallimna 
li għandna nitolbu dejjem f’ isem Kristu, bla waqfien, u 
jekk nagħmlu dan, ikollna din il-wegħda: “Għalhekk, 
ħarsu ’l quddiem b’ fidi ferma fi Kristu, u b’ dija qawwija 
ta’ tama u mħabba lejn Alla u lejn il-bnedmin kollha. 
Għalhekk, jekk tħarsu ’l quddiem, tmantnu lilkom 
iniffiskom permezz ta’ kliem Kristu, u tibqghu sodi 
sat-tmiem, dan jghid il-Missier: Intom ikollkom il-ħajja 
eterna” (2 Nephi 31:20).

Il-Ktieb ta’ Mormon jitkellem b’ mod ċar fid-diskors 
meraviljuż tas-Sultan Benjamin dwar xi jfisser li jkol-
lok imħabba lejn Alla u lejn il-bnedmin kollha. Meta 
n-natura tagħna tinbidel permezz tal-qawwa tal-Att 
tal-Fidwa u permezz tal-ubbidjenza fidila tagħna lejn 
il-kmandamenti, aħna nimtlew bl-imħabba ta’ Alla 
(ara Mosiah 4:1–12). 

Il-Ktieb ta’ Mormon jagħtina wkoll il-kunfidenza illi 
f’ din il-ħajja tant nistgħu nissaffu li ma tibqgħalniex 
aktar xewqa li nagħmlu l-ħażen (ara Mosiah 5:2). Din 
it-tama tagħtina l-kuraġġ u l-faraġ hekk kif Satana 
jipprova jwaqqagħna fit-tentazzjoni u jiskuraġġina  
fi triqitna. 
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Kull darba li naqra xi ftit linji mill-Ktieb ta’ Mormon, 
inħoss it-testimonjanza tiegħi tissaħħaħ li dan il-ktieb 
huwa veru, li Ġesù huwa l-Kristu, li nistgħu nimxu 
warajh fi triqitna lura lejn id-dar, u li nistgħu nieħdu 
lura d-dar magħna lil dawk li aħna nħobbu. Sar għalija 
l-ktieb tal-kotba. Hu l-kelma ta’ Alla.

Nitlob li aħna u l-maħbubin tagħna nixorbu minnu 
kuljum b’ ċerta profondità. Fl-isem ta’ Ġesù Kristu  
nixhed li huwa gwida vera.

Nota
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 64.

GħallEM Minn Dan il-MEssaġġ

 “Meta aħna nużaw l-iskrittura u kliem il-profeti 
tal-aħħar jiem bħala s-sors tat-tagħlim tagħna, aħna 
nistiednu lill-ispirtu sabiex ikun xhud tagħna. b’ hekk 
inkunu nistgħu niksbu dak it-tagħlim li ‘bil-qawwa 
ta’ alla jikkonvinċi lill-bnedmin’ (ara d&C 11:21)” 
(Teaching, No Greater Call [1999], 51). ikkunsidra li 
taqra xi punti ewlenin mill-messaġġ tal-President 
eyring, inkluż id-dikjarazzjoni ta’ Joseph smith dwar 
il-Ktieb ta’ Mormon. stieden lill-membri tal-familja 
sabiex jaqsmu miegħek kif iħossuhom aktar viċin  
alla meta japplikaw f’ ħajjithom it-tagħlim li jinsab 
fil-Ktieb ta’ Mormon.

 “Meta dawk li qed jitgħallmu dan il-Ktieb jid-
diskutu ċerti prinċipji mill-iskrittura, huma jiżviluppaw 
ċerta ħila partikolari li hi neċessarja għall-istudju per-
sonali tagħhom tal-iskrittura” (Teaching, No Greater 
Call, 54). ikkunsidra li taqra l-iskrittura li hawn refer-
enza għaliha f’ dan il-messaġġ u li tfittex u tiddiskuti 
l-prinċipji li hija tgħallem.

iż-żGħażaGħ
il-Ktieb ta’ Mormon Personali Tiegħi
Minn Hillary Holbrook

F’ awissu 2005, meta l-President Gordon b. Hinckley 
(1910–2008) sfida lill-membri tal-Knisja sabiex 

jaqraw il-Ktieb ta’ Mormon kollu sa tmiem is-sena, 
jiena kont għamilt wegħda li naqra l-ktieb kollu. Kont 
familjari mal-istejjer li ssib fil-Ktieb ta’ Mormon iżda 
qatt ma kont qrajtu minn qoxra sa qoxra. issa ridt 
inżomm il-wegħda tiegħi.

ġejt mgħallma sabiex napplika l-iskrittura fil-ħajja 
tiegħi u nħares lejha qisha nkitbet għalija. Għalhekk 
hekk kif jiena bdejt naqra, bdejt nikteb fil-marġni tal-
paġna dak li kont naħseb li kienet l-idea ewlenija ta’ 
dik is-silta partikolari. immarkajt ukoll kliem ripetut u 
frażijiet ripetuti sabiex nuri ċerta enfażi.

Poġġejt ismi ħdejn ċerti ismijiet fl-iskrittura biex 
jgħinni niftakar li l-kelma ta’ alla li kienet indiriz-
zata lejn ħaddieħor tista’ wkoll tkun indirizzata lili. 
Per eżempju, f’ 2 nephi 2:28 jiena ktibt ismi: “u issa, 
[Hillary], irridek tħares lejn il-Medjatur il-Kbir, u timxi 
wara l-kmandamenti meraviljużi tiegħu.” aktar ma 
ppersonalizzajt il-Ktieb ta’ Mormon, aktar bdejt insir 
entużjasta li naqrah kuljum.

iktar ma bdejt naqra kuljum, iktar beda t-talb tiegħi 
jsir sinċier u personali. Kont ukoll kapaċi niffoka fuq il-
klassijiet tiegħi u nimxi wara t-tnebbiħ tal-ispirtu meta 
ngħallem lil ħaddieħor. spiċċajt il-Ktieb ta’ Mormon 
fl-aħħar lejla tas-sena.

Hemm jiena għaraft l-importanza li naqra l-Ktieb ta’ 
Mormon kollu, flimkien ma’ skrittura oħra, u ddeċidejt 
li nibqa’ nagħmel dan tul ħajti. 

Tfal
Gwida li Tgħinna nerġgħu lura d-dar

Kif tħossok kieku inti tintilef u ma tkunx taf kif tmur 
lura d-dar għand il-familja tiegħek? tħossok kun-

tent kieku kellek timxi wara xi ħadd li jista’ jurik it-triq? 
il-President eyring qal li l-Ktieb ta’ Mormon huwa bħal 
gwida li tgħinna nerġgħu lura d-dar għand Missierna 
tas-smewwiet.

Hawn taħt hawn xi affarijiet li l-Ktieb ta’ Mormon 
jgħallimna li għandna nagħmlu biex nerġgħu lura d-dar. 
aqra 2 nephi 31:10, 11, 20. taħt kull frażi li hawn taħt, 
ikteb il-vers korrett mill-Ktieb ta’ Mormon. sa jkollok 
bżonn tuża wieħed mill-versi darbtejn.

indem u tgħammed.
sib tama qawwija.
Ħobb lil alla u lill-proxxmu kollu.
imxi wara ġesù.
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ir-responsabbiltà tagħna li nrawwmu 
l-ġenerazzjoni li Għadha tielgħa
Studja dan il-materjal, u kif 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.

Mill-iskrittura: Proverbji 22:6;  
Efesin 6:4; Enos 1:1; Alma 53:20–21; 
56:47; 57:27

Jekk aħna ma nrawwmux lill-
ġenerazzjoni li għadha tielgħa, 

hi tispiċċa fil-periklu li ssir bħal 
dik li hemm deskritta f’ Mosiah 
26. Ħafna kienu ż-żgħażagħ li 
ma emmnux fit-tradizzjonijiet ta’ 
missirijiethom u, fejn tidħol il-
fidi tagħhom, saru poplu sepa-
rat u baqgħu hekk għal dejjem. 
Iż-żgħażagħ f’ din il-ġenerazzjoni 
li għadha tielgħa bħalissa wkoll 
jistgħu jintilfu jekk huma ma jif-
hmux x’ inhu sehemhom fil-pjan 
tal-Missier tas-Smewwiet.

Għalhekk x’ inhu dak li jis-
salvagwardja lill-ġenerazzjoni li 
għadha tielgħa? Fil-Knisja, aħna 
ngħallmu prinċipji li jwasslu għas-
salvazzjoni, u dawk il-prinċipji 
huma prinċipji tal-familja, il-
prinċipji li jgħinu liż-żgħażagħ 
ta’ din il-ġenerazzjoni sabiex 
jiffurmaw familja, jgħallmu lil dik 
il-familja, u jħejju lil dik l-istess 
familja għall-ordinanzi u l-patti 
— u mbagħad il-ġenerazzjoni ta’ 
wara ikun imiss lilha li tgħallem 
lil ta’ warajha u nibqgħu sejrin 
hekk.

Bħala ġenituri, mexxejja, u 

membri tal-Knisja, aħna qed inħe-
jju lil din il-ġenerazzjoni għall-
barkiet ta’ Abram, għat-tempju. 
Għandna r-responsabbiltà li nkunu 
ċari ħafna fuq dawk il-punti 
ewlenin tad-duttrina li nsibu fil-
proklamazzjoni tal-familja. Li tkun 
omm u li tkun missier huma rwoli 
u responsabbiltajiet eterni. Ilkoll 
kemm aħna nġorru r-responsab-
biltà tas-sehem maskili jew femmi-
nili tal-pjan.

Nistgħu ngħallmu din id- 
duttrina kull fejn inkunu. Għandna 
nitkellmu b’ rispett dwar iż- 
żwieġ u l-familja. U permezz tal-
eżempju tagħna, il-ġenerazzjoni  
li għadha tielgħa tkun tista’ tik-
seb tama kbira u għarfien kbir 
—mhux biss permezz tal-kliem li 
aħna nlissnu iżda wkoll mill-mod 
li nħossu u ngħixu l-ispirtu ta’ 
familja. 
Julie B. Beck, president ġenerali 
tas-Soċjetà tal-Għajnuna.

Mill-Istorja Tagħna
Meta kien qed ikellem lill-aħwa 

nisa fil-laqgħa ġenerali tas-Soċjetà 
tal-Għajnuna fit-23 ta’ Settembru, 
1995, il-President Gordon B. 
Hinckley qal: “Id-dinja li qed 
ngħixu fiha hija dinja mqallba, 

fejn il-valuri jinbidlu skont in-
neċessità. Ħafna huma l-vuċijiet 
li bit-twerżiq tagħhom iħajruna 
niċħdu dawk il-valuri li diġà 
għaddew mill-passatur taż-
żmien.” 1 Il-President Hinckley 
mbagħad kompla biex introduċa 
lill-aħwa, lill-Knisja u ulti-
mament lill-bnedmin kollha 
ma’ kullimkien “Il-Familja: 
Proklamazzjoni lid-Dinja.”

Fi snin li ġew wara dan id- 
dokument profetiku ġie tradott f’ 
bosta lingwi u tqassam lil diversi 
mexxejja tad-dinja. Isejjaħ liċ-
ċittadini u lill-mexxejja tal-gvern 
“sabiex jippromwovu dawk il-
miżuri maħsuba sabiex isostnu u 
jsaħħu lill-familja bħala l-istruttura 
fundamentali tas-soċjetà.” 2

Il-proklamazzjoni saret is-
sisien tat-twemmin tal-Qaddisin 
tal-Aħħar Jiem dwar il-familja, 
dikjarazzjoni li nistgħu nistrieħu 
fuqha u li dwarha nafu li jekk 
ngħixu skont il-preċetti tagħha, 
aħna nkunu qed insaħħu l-familji 
u d-djar tagħna.

Noti
 1. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong  

against the Wiles of the World,” Ensign, 
Nov. 1995, 99.

 2. Ara “Il-Familja: Proklamazzjoni lid-Dinja,” 
Liahona, Ott. 2004, 49.
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X’ Nista’ Nagħmel?
1. Kif nista’ ngħin lil ħuti jużaw 
“il-Familja: Proklamazzjoni lid-
dinja” biex tgħinhom irawmu 
lill-ġenerazzjoni li għadha tiel-
għa? Forsi tista’ tagħti kopja  
tal-proklamazzjoni lill-aħwa  
li inti żżur u tgħinhom jidenti-
fikaw u jimmarkaw dawk il- 
passaġġi li jgħallmu bl-aħjar 
mod id-duttrina ewlenija. 

2. Kif nista’ nrawwem lill- 
ġenerazzjoni li Għadha 
tielgħa? tista’ tikkunsidra li 
tilħaq lill-membri tal-qasam 
jew tal-fergħa tiegħek, jew lill-
membri tal-familja tiegħek  
jew tal-komunità li jistgħu jib-
benefikaw ukoll mill-attenzjoni  
u l-imħabba tiegħek.

Għal aktar informazzjoni, ara  
www.reliefsociety.lds.org.
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