
It-Tielet Lezzjoni:Alla tagħna għamilna wliedu

� L-imħabba ta’ Alla tant hi kbira li saħansitra jqisna bħala wliedu.  Żgur li l-aktar 

nies li jħobbuna f’din id-dinja huma l-ġenituri tagħna.  Madankollu aħna nemmnu 

li l-imħabba t’Alla hija akbar mill-imħabba tagħhom għalina.

� L-ewwel sagrament li nirċievu bħala nsara huwa l-Magħmudija.  Permezz ta’ dan 

is-sagrament, aħna nibdew nitqiesu bħala ulied Alla.

� Fil-Magħmudija aħna nsiru:

● Ulied Alla

● Aħwa ta’ Ġesu'

● Tempji ta’ l-iSpirtu s-Santu

● Membri tal-Knisja

� Il-Magħmudija tiftħilna l-bieb għas-sagramenti l-oħra kollha.  Dan ifisser li ma 

nistgħu nieħdu l-ebda sagrament jekk ma nkunux għamilna l-Magħmudija.

� Iċ-ċelebrazzjoni fil-qosor tal-Magħmudija hija:

● Is-saċerdot isaqsi lill-ġenituri x’isem se jagħtu lit-tarbija

● Is-saċerdot jilqa’ lit-tarbija billi jagħmel salib fuq moħħha

● Il-ġenituri u l-parrini jagħmlu l-istess

● Tinqara silta mill-Bibbja

● Isir talb lil Alla u litanija tal-qaddisin

● Is-saċerdot jersaq lejn l-ilma tal-Magħmudija u jagħmel talba sabiex il-

qawwa t’Alla tinżel fih

● Il-ġenituri u l-parrini jgħidu le lix-xitan u lill-ħażen tiegħu

● Issir l-istqarrija tal-fidi

● Is-saċerdot, il-ġenituri u l-parrini jieħdu lit-tarbija fejn il-fonti

● Is-saċerdot jitfa’ l-ilma fuq ras it-tarbija, isejħilha b’isimha u jgħidilha 

‘Jiena ngħammdek fl-isem tal-Missier, ta’ l-Iben u ta’ l-iSpirtu s-Santu.’

● Il-Missier jieħu xemgħa u jixgħelha mill-Blandun.

� F’din iċ-ċerimonja niltaqgħu ma’ numru ta’ simboli:

● Ilma:  Għall-Knisja jfisser il-ħajja.  Fil-Magħmudija nibdew ħajja ġdida 

fi Kristu.



● Libsa  l-bajda:   Għall-Knisja  tfisser  mingħajr  dnub.   Fil-Magħmudija 

jinħafrilna d-dnub tan-nisel.

● Blandun:   Għall-Knisja  jfisser  Kristu  Rxoxt.   Permezz  tal-qawmien 

tiegħu  Kristu  ġabilna  ħajja  ġdida  u  dan  niċċelebrawh  anke  fil-

Magħmudija meta jkun hemm ħajja nisranija ġdida.

� Il-post fejn ir-ras tat-tarbija tixxarrab insejħulu l-Fonti jew il-Battisteru.

Noti qosra fuq is-Sagramenti

Magħmudija

F’dan  is-sagrament,  l-ilma  huwa  sinjal  ta’  ħajja,  li  permezz  tiegħu  aħna  nibdew 

nagħmlu parti mill-Knisja ta’ Ġesu' u mill-familja ta’ Alla.  Aħna nieħdu ħajja ġdida 

u nibdew nitqiesu bħala wlied Alla.  Fil-Magħmudija nwiegħdu li ngħixu skond it-

twemmin ta’ Kristu kif imfisser mill-Knisja Kattolika u nitbiegħdu mill-ħażen tax-

xitan.  Dan huwa Sagrament tal-ħajjin.

Griżma ta’ l-Isqof

F’dan is-sagrament tkompli tikber l-għaqda tagħna ma’ Alla bħala wliedu.  It-tqegħid 

ta’ l-idejn fuq ir-ras u d-dlik hu sinjal ta’ setgħa u saħħa.  Kristu jħallina taħt is-setgħa 

ta’ l-iSpirtu s-Santu biex nikbru bħala wliedu fil-knisja tiegħu.  Dan huwa Sagrament 

tal-ħajjin.

Qrar

Il-Qrar  igħaqqadna  mill-ġdid  mal-Missier  u  jġedded  l-għaqda  ta’  bejnietna  bħala 

aħwa fil-fidi.  Id-dnubiet mistqarra huma sinjal ta’ talb ta’ maħfra u għalhekk il-Qrar 

huwa  magħruf  bħala  s-Sagrament  tal-Maħfra.   Fil-Qrar,  Kristu  nnifsu  jagħtina  l-

maħfra t’Alla u jerġa’ jgħaqqadna mal-poplu tiegħu fil-knisja.  Il-Qrar huwa magħruf 

ukoll bħala s-sagrament tar-Rikonċiljazzjoni li tfisser terġa’ tingħaqad mill-ġdid.  Dan 

għaliex  il-Qrar  jerġa’  jgħaqqadna  m’Alla  u  bejnietna.   Dan huwa Sagrament  tal-

Mejtin.

     Tqarbin



Fit-Tqarbin Gesu' jkabbar il-qawwa tiegħu fina.  Il-ħobż u l-inbid bħala ikel huma 

sinjal ta’ għaqda u fl-Ewkaristija Kristu jgħaqqadna fil-festa tal-ħelsien ta’ wlied Alla. 

Fit-Tqarbin Ġesu' Kristu jiġi fina u aħna ninbidlu fih. Dan huwa Sagrament tal-ħajjin.

      Griżma tal-Morda

B’dan is-Sagrament Kristu jagħti lill-morda dik is-setgħa li biha jkunu jistgħu jmutu 

fis-sliem u l-barka t’Alla sabiex ikunu jistgħu jingħaqdu fil-paċi ta’ dejjem miegħu 

għall-ħajja ta’ dejjem.  Dan huwa Sagrament tal-Mejtin.

Ordni Sagri

It-tqegħid ta’ l-idejn fuq ir-ras tal-qassis il-ġdid huwa wkoll sinjal ta’ setgħa.  B’dan 

is-sinjal  Ġesu'  jagħti  s-setgħa tiegħu lill-qassisin  ġodda sabiex jgħinu lill-bnedmin 

isibu  t-triq  it-tajba  li  huwa  Ġesu'  nnifsu  u  jgħinuhom biex  isalvaw.   Dan  huwa 

Sagrament tal-ħajjin.

Żwieġ

L-imħabba hi sinjal ta’ għaqda.  Għalhekk b’dan is-sinjal Kristu juri l-għaqda bejn ir-

raġel u l-mara, bejn Alla u l-bnedmin, bejn Kristu u l-Knisja. Dan huwa Sagrament 

tal-ħajjin.


