
Il- 

 Kelma tal-Għerf
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Peress li l-kundizzjoni fiżika tagħna teffettwana 
spiritwalment, Missierna tas-Smewwiet jagħtina 

kmandamenti imfasslin apposta sabiex itejbu s-saħħa 
fiżika u spiritwali tagħna. Bħala parti mir-Restawrazzjoni 
tal-evanġelju ta’ Ġesù Kristu, Alla żvela lill-Profeta 
Joseph Smith kif aħna nistgħu nieħdu ħsieb ġisimna 
sabiex l-Ispirtu tal-Mulej ikun jista’ jgħammar  
magħna. Din ir-rivelazzjoni hija magħrufa bħala  
l-Kelma tal-Għerf. Huwa meħtieġ li nobdu dan 
il-kmandament sabiex nitgħammdu fil-Knisja ta’  
Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Jiem. Barkiet  
kbar huma mwegħdin lil dawk li juru l-fidi tagħhom 
billi jobdu dan il-kmandament.

X’inhi l-Kelma tal-Għerf?
Il-Mulej żvela l-Kelma tal-Għerf lill-Profeta Joseph 
Smith. F’ din ir-rivelazzjoni 
aħna ġejna mwissija sabiex 
nastjenu mill-alkoħol, mit-
tabakk u minn xarbiet sħan, 
jiġifieri mill-kafè u t-te. Pro-
feti li ġew wara għallmuna li 
m’għandniex nużaw sustanzi li 
fihom drogi illegali jew inkella 
xi sustanzi li jagħmlu ħsara jew 
li jistghu jwaqqghuk f’ vizzju.  
Il-Kelma tal-Għerf tgħallem 
ukoll li m’ għandniex nieklu 
l-laħam ta’ spiss u għandna 
nieklu ċ-ċereali, il-frott u l-ħaxix.

Għall-benefiċċju spiritwali 
u fiżiku tiegħek, il-Mulej 

jitolbok sabiex tastjeni  
minn dan li ġej:

•	Alkoħol.
•	Tabakk.
•	Kafè	u	te.
•	Drogi	Illegali.
•	Sustanzi	oħra	li	
jagħmlu	ħsara	jew	li	
jwaqqgħuk	fil-vizzju.
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Barkiet tal-Kelma tal-Għerf
Jekk iżżomm il-Kelma tal-Għerf inti ttejjeb is-saħħa  
fiżika u spiritwali tiegħek. Għalkemm inti mhux sa  
taħrab l-isfidi normali tas-saħħa, jekk tobdi dan il-kman-
dament inti tgħin sabiex ġismek u moħħok ikunu aktar  
b’ saħħithom.

Fit-Testment il-Ġdid l-Appostlu Pawlu rrefera għall- 
ġisem bħala tempju: “Ma tafux li intom tempju ta’ Alla, 
u li l-Ispirtu ta’ Alla jgħammar fikom? Jekk xi ħadd je-
qred it-tempju ta’ Alla, Alla jeqred lilu; għax qaddis hu 
t-tempju ta’ Alla, li hu intom” (1 Korintin 3:16–17).

Hekk kif inti żżomm il-Kelma tal-Għerf, il-parti deli-
kata, sensittiva u spiritwali tan-natura tiegħek tiġi mħej-
jija sabiex tirċievi l-gwida mingħand Alla. Tgħallem 
isma’ t-tnebbiħ u s-sentimenti spiritwali. Inti tiġi mwissi 
dwar il-periklu u tiġi ggwidat mill-Ispirtu s-Santu.  
L-għerf u l-għarfien tiegħek jikber. Ikollok aktar serħan 
il-moħħ, aktar kontroll tiegħek inniffsek, u tħares lejn 
il-ħajja u lejn il-futur b’ aktar kunfidenza.
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Il-Kelma	tal-Għerf
Din	ir-rivelazzjoni,	li	rċieva	l-Profeta	Joseph	Smith	fl-1833,	
hija	gwida	mingħand	Missierna	tas-Smewwiet	lil	uliedu	
illum.	Dan	li	ġej	huma	siltiet	minn	din	ir-rivelazzjoni,	li	tist-
għu	ssibuha	f’	Doctrine	and	Covenants,	sezzjoni	89:

“Kelma	tal-Għerf,	għall-benefiċċju	tal-	. . .	knisja,	u	wkoll	
tal-qaddisin	ta’	Sijon . . .

“Mogħtija	bħala	prinċipju	b’	wegħda	marbuta	magħha,	adat-
tata	biex	tilħaq	lid-dgħajfin	u	lil	dawk	l-aktar	dgħajfa	fost	
il-qaddisin. . . .

“Araw,	fis-sewwa,	jgħidilkom	il-Mulej:	Minħabba	l-ħażen	u	
l-pjanijiet	li	jeżistu	u	sa	jeżistu	fi	qlub	dawk	il-bnedmin	li	fl-
aħħar	jiem	sa	jikkonfoffaw,	jiena	. . .	nwiddibkom	minn	issa	
billi	nagħtikom	il-kelma	tal-għerf	permezz	ta’	rivelazzjoni	—

“Li	mhux	tajjeb	li	jkun	hemm	min	fostkom	jixrob	l-inbid	jew	
xi	xorb	ieħor	qawwi. . . .

“U	lanqas	it-tabakk	m’hu	tajjeb	għall-ġisem,	lanqas	għaż-
żaqq,	u	mhux	tajjeb	għall-bniedem. . . .

U	lanqas	ix-xorb	sħun	[te	u	kafè]	m’hu	tajjeb	għall-ġisem	
jew	għall-istonku.

“. . . Alla	ordna	l-ħxejjex	kollha	li	jkunu	tajbin	għall-iżvi-
lupp,	għan-natura,	u	għall-użu	tal-bniedem. . . .

“Iva,	anke	l-laħam	tal-bhejjem	u	tat-tjur	tal-ajru,	jiena,		
il-Mulej,	ordnajt	għall-użu	tal-bniedem	b’	ringrazzjament;	
madankollu	għandu	jittiekel	bil-qjies. . . .
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“Il-qamħ	kollu	hu	tajjeb	biex	jittiekel	mill-bniedem;	l-istess	
frott	il-friegħi;	dawk	li	jagħtu	l-frott,	kemm	fl-art	kif	ukoll	’il	
fuq	mill-art. . . .

“U	l-qaddisin	kollha	li	jiftakru	sabiex	jobdu	u	jwettqu	dan	
kollu	. . .	huma	jirċievu	s-saħħa	f’	żokrithom	u	l-mudullun	f’	
għadamhom;

“U	jiksbu	l-għerf	u	teżori	ta’	għarfien	kbir,	saħansitra	teżori	
moħbija;	

“U	jiġru	u	ma	jgħejjewx,	u	jimxu	u	ma	jħosshomx	ħażin.

“U	jiena,	il-Mulej,	nagħtihom	wegħda,	li	l-anġlu	l-qerriedi	
jgħaddi	minn	ħdejhom,	bħal	ulied	Iżrael,	u	ma	joqtolhomx.	
Amen”	(Doctrine	and	Covenants	89:1,	3–5,	8–10,	12,	16,	
18–21).
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Nieqfu Nieħdu Sustanzi li Jagħmlu 
Ħsara
Jekk qed tuża t-tabakk, tixrob l-alkoħol, il-kafè u t-te, 
jew qed tieħu xi drogi illegali jew xi sustanzi oħra li 
jagħmlu ħsara u jwaqqgħuk fil-vizzju, ieqaf issa. Inti 
tkun imbierek b’ ġisem u spirtu aktar b’ saħħtu. Xi nies 
waqgħu f’ ċerti vizzji jew qed 
jużaw sustanzi li jista’ jkun daqs-
xejn diffiċli li huma jieqfu min-
nhom. Jekk għandek diffikultà 
tieqaf tieħu dawn is-sustanzi 
vizzjużi, itlob lil Alla sabiex 
jgħinek teħles minn kull ħsieb, 
attività, u tentazzjoni li qed 
ikunu ta’ ħsara għalik u flok-
hom imla ħajtek b’ influwenzi 
edifikanti tajbin għal saħħtek. Hekk kif ħajtek timliha 
bi ħwejjeġ pożittivi u edifikanti, ftit li xejn jibqagħlek 
post għal dak li hu negattiv u jagħmel ħsara. Is-suġġeri-
menti li ġejjin jistgħu jkunu ta’ għajnuna għalik:
•	Iddeċiedi	li	sa	tieqaf.	Itlob	u	sum	b’	fidi	li	l-Mulej	sa	

jgħinek tegħleb il-vizzji li għandek.
•	Studja	l-iskrittura.	Immemorizza	ċerti	passaġġi	u	rrepe-

tihom ta’ spiss. Huma jagħtuk qawwa spiritwali.
•	Itlob	barka	saċerdotali	biex	tgħinek	tirreżisti	t-tentaz-

zjoni.
•	Iddisponi	minn	sustanzi	li	jagħmlu	ħsara,	u	tiksibx	

 aktar minnhom.

Kompli	pprova!	Hekk	

kif	inti	tapplika	f’	ħajtek	

l-Att	tal-Fidwa,	il-Mulej	

jgħinek,	anke	jekk	taħseb	

li	ma	tkunx	qed	tagħ-

mel	daqshekk	progress.
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•	Niżżel	fuq	karta	l-ħinijiet,	il-postijiet,	u	s-sitwazzjo-
nijiet li fihom ħassejt it-tentazzjoni li tikser il-Kelma 
tal-Għerf. Tkellem mal-ġenituri tiegħek, mal-mara jew 
raġel tiegħek, mal-missjunarji, u ma’ xi ħbieb li tista’ 
tafda fihom dwar kif tista’ tevita dak li inti niżżilt fuq 
il-lista tiegħek. Per eżempju, sib xi passatempi ġodda 
li permezz tagħhom tevita li taqa’ fit-tentazzjoni. Kull 
meta tkun sa tħoss it-tentazzjoni riesqa, tista’ tisma’ 
xi mużika edifikanti, tmur taqdi lil ħaddieħor, taqra xi 
ktieb xieraq, jew inkella tagħmel xi daqsxejn eżerċizzju.

•	Ħu	sehem	fl-attivitajiet	tal-Knisja.	B’	hekk	inti	tersaq	
aktar viċin il-Mulej u jkollok aktar qawwa tegħleb ix-
xewqat li jkollok li tuża sustanzi li jagħmlu ħsara.

•	Fittex	l-għajnuna	ta’	xi	grupp	li	jista’	jagħtik	l-assis-
tenza xierqa jew ikseb għajnuna professjonali.

•	Qatt	tinsa	li	l-Mulej	jgħinek	jekk	inti	tafda	fih.	Jista’	
jkun verament diffiċli li tieqaf tieħu dawn is-sustanzi, 
u xi nies jerġgħu jaqgħu aktar minn darba fil-vizzji li 
kellhom qabel ma huma jirnexxilhom jieqfu komple-
tament. Kompli pprova, u qatt titlef it-tama.

Jekk tkun umli u onest u titlob lil Alla u lil ħaddieħor 
ghall għajnuna, inti tkun tista’ tegħleb il-vizzji tiegħek 
permezz tal-Att tal-Fidwa ta’ Ġesù Kristu.

Hekk kif inti tgħix il-Kelma tal-Għerf, il-barkiet 
mwiegħda mill-Mulej jistgħu jkunu tiegħek.
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Għanijiet u Pjanijiet
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Studju AddizzjonAli
Il-mistoqsijiet u l-iskrittura li sa ssib hawn taħt jgħinuk titgħal-
lem aktar dwar il-prinċipji f ’ dan il-pamflet. In-noti f ’ qiegħ il-
paġna u r-referenzi li ssib fl-iskrittura jeħduk f’ passaġġi u riżorsi 
oħra li fihom tista’ ssib aktar dwar dawn il-prinċipji.

Għaliex għandi noqgħod attent dwar dak li nitfa’  
ġo ġismi?
Proverbji 20:1 (Bibbja, Testment il-Qadim)
1 Korintin 3:16–17 (Bibbja, Testment il-Ġdid)
1 Korintin 6:19–20 (Bibbja, Testment il-Ġdid)
Doctrine and Covenants 89 (Il-missjunarji jew xi membru   

tal-Knisja jistgħu jgħinuk tikseb kopja tad-Doctrine and  
Covenants. Tista’ żżur ukoll www .mormon .org biex issibu  
online.)

“Word of Wisdom,” True to the Faith (Il-missjunarji jew xi 
 membru tal-Knisja jistgħu jgħinuk tikseb kopja ta’ dan  
il-ktieb. Tista’ ssibu wkoll fuq is-sit www .mormon .org .)

X’ barkiet spiritwali u temporali nistgħu niksbu jekk 
aħna nobdu l-kmandamenti t’ Alla għal saħħitna?
Danjel 1:3–20 (Bibbja, Testment il-Qadim)

Kif jista’ l-Mulej jagħtini l-qawwa meta t-tentazzjoni 
tkun viċin?
Mosiah 5:2 (Book of Mormon, paġna 157)
Mosiah 7:33 (Book of Mormon, paġna 162)
Alma 13:27–29 (Book of Mormon, paġna 243)
Ether 12:27 (Book of Mormon, paġna 510)
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X’	Għandi	Nagħmel?
•	Kompli	aqra	l-Ktieb	ta’	Mormon.
Qari	ssuġġerit:	 	
	

•	Għix	il-	Kelma	tal-Għerf.	Itlob	għall-għajnuna	biex	iżżomm	dan	
il-kmandament.	Fassal	xi	riżoluzzjonijiet	ħalli	ttejjeb	is-saħħa	
fiżika	u	spiritwali	tiegħek	billi	tevita	dawk	is-sustanzi	li	jagħmlu	
ħsara	u	billi	tiffoka	fuq	dieta	xierqa	u	xi	eżerċizzji	oħra	tajbin	
għal	saħħtek.

•	 Il-Ħadd	li	ġej	attendi	l-knisja.

•	 Kompli	ħejji	ruħek	għall-magħmudija.
Data	tal-magħmudija:	

•	 Żur	is-sit	www.mormon.org	biex	titgħallem	aktar	dwar	il-Knisja	
ta’	Ġesù	Kristu	tal-Qaddisin	tal-Aħħar	Jiem.

•	Kompli	ltaqa’	mal-missjunarji	biex	titgħallem	aktar	dwar	kif	il-
kmandamenti	ta’	Alla	jistgħu	jberkulek	ħajtek.

L-appuntament	li	jmiss:	

L-ismijiet	u	n-numru	tat-telefon	tal-missjunarji:	
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