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ġEsù Kristu
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X’ Inhu l-EvanġElju ta’ ġEsù KrIstu?
L-evanġelju ta’ Ġesù Kristu huwa l-pjan ta’ Missierna tas-
Smewwiet għall-ferħ u s-salvazzjoni * ta’ wliedu. Jissejjaħ 
l-evanġelju ta’ Ġesù Kristu peress li l-Att tal-Fidwa ta’ Ġesù 
Kristu huwa l-qofol ta’ dan il-pjan. Skont il-pjan Tiegħu, 
Missierna tas-Smewwiet bagħat lil Ibnu, Ġesù Kristu, fid-dinja 
biex jurina kif għandna ngħixu ħajja sinifikanti u hienja u 
nesperjenzaw ferħ etern wara din il-ħajja. Permezz tal-grazzja u 
l-ħniena ta’ Ġesù Kristu, inti tista’ titnaddaf mid-dnub u tgawdi 
l-paċi tal-kuxjenza. Tista’ ssir den li wara din il-ħajja inti tgħix 
fil-preżenza ta’ Missierna tas-Smewwiet. 

Sabiex tirċievi din il-paċi u l-qawwa, 
għandek titgħallem, u timxi wara, 
il-prinċipji u l-ordinanzi tal-evanġelju. 
Prinċipju huwa verità li tista’ tiġi 
applikata fil-ħajja; ordinanza hija att 
sagru u formali mwettaq bl-awtorità 
tas-saċerdozju, u ħafna drabi hi mezz 
li bih tidħol f ’patt ma’ Missierna 
tas-Smewwiet. L-ewwel prinċipji 
tal-evanġelju huma l-fidi f ’ Ġesù 
Kristu u l-indiema. L-ewwel ordinanzi 
tal-evanġelju huma l-magħmudija u 
l-għotja tal-Ispirtu s-Santu.

Wara li titgħallem u tibda timxi wara l-ewwel prinċipji u ordi-
nanzi tal-evanġelju, inti tfittex li timxi wara l-eżempju ta’ Kristu 
tul il-kumplament ta’ ħajtek. Din il-fedeltà kontinwa tissejjaħ 
“tibqa’ sod sat-tmiem.”

* Il-kliem li qiegħed bl-aħmar għandek issib tifsira tiegħu f’ paġni 18 u 19.

Inti tista’ tgħix l-evanġelju 
ta’ Ġesù Kristu billi:

•	Tiżviluppa	l-fidi	f’	 
Ġesù Kristu.

•	Tindem.

•	Titgħammed	u	tirċievi	
l-Ispirtu	s-Santu.

•	Tibqa’	sod	sat-tmiem.

It-tagħlim u l-Att tal-Fidwa ta’ Ġesù Kristu huma l-qofol tal-evanġelju Tiegħu.
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FIdI F’ ġEsù KrIstu
Il-fidi hija twemmin sod li jqanqal persuna biex taġixxi. Il-fidi li 
twassal għall-maħfra tad-dnubiet hija bbażata fuq Ġesù Kristu, li 
permezz tal-Att tal-Fidwa Tiegħu hi possibbli l-maħfra. Il-fidi f ’ 
Ġesù Kristu hija aktar minn sempliċiment twemmin fih. Tfisser 

li temmen li Huwa Iben Alla u li Hu 
sofra għal dnubietek, għall-uġigħ, u 
għall-mard tiegħek. Tfisser taġixxi 
skont dak it-twemmin. Il-fidi f ’ Ġesù 
Kristu twasslek biex inti ssir tħobbu, 
tafdah, u tobdi l-kmandamenti Tiegħu.

l-IndIEma
Il-fidi f’ Ġesù Kristu twasslek biex inti 

tkun trid tibdel ħajtek għall-aħjar. Hekk kif tistudja l-evanġelju, 
inti tagħraf li inti dnibt, jew aġixxejt kontra r-rieda u t-tagħ-
lim ta’ Alla. Permezz tal-indiema, inti tibdel dawk il-ħsibijiet, 
xewqat, vizzji u għemejjel li m’humiex f’ armonija mat-tagħlim 
ta’ Alla. Huwa jwiegħed li meta inti tindem, Huwa jaħfirlek 
dnubietek. Meta inti tindem:

agħraf li inti dnibt u ħoss verament niket sinċier għal dak li 
għamilt.

Ieqaf agħmel dak li hu ħażin, u pprova sabiex ma tagħmlu qatt 
iżjed.

Qerr dnubietek mal-Mulej u itolbu maħfra. Jekk tagħmel dan 
tneħħi toqol kbir minn fuqek. Jekk inti dnibt kontra xi persuna 
oħra, għandek titlob ukoll maħfra lil dik il-persuna.

“Ittama	fil-Mulej	b’	
qalbek	kollha;	u	tafdax	

fl-għaqal	tiegħek.

“Fih	aħseb	f’	kull	ma’	tagħ-
mel,	u	hu	jwittilek	triqatek.”

Proverbji 3:5–6

Il-fidi f’ Ġesù Kristu hi l-ewwel prinċipju tal-evanġelju.
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rodd lura. Agħmel dak kollu li tista’ biex issewwi l-problemi li 
jkunu nħolqu permezz tal-għemejjel tiegħek.

Żomm il-Kmandamenti. Jekk tobdi l-kmandamenti ta’ Alla inti 
tirċievi l-qawwa tal-evanġelju f ’ ħajtek. L-evanġelju jagħtik il-
qawwa biex tabbanduna dnubietek. Li żżomm il-kmandamenti 
jinkludi li taqdi u taħfer lil ħaddieħor, u li tattendi l-laqgħat 
tal-Knisja.

agħraf lis-salvatur. L-aktar parti 
 importanti fl-indiema hi li tagħraf li  
l-maħfra tista’ tiksibha permezz ta’ 
Ġesù Kristu. Xi drabi forsi ħassejt li 
Alla ma jaħfirx dnubiet serji. Iżda 
s-Salvatur sofra għal dnubietna biex 
inkunu nistgħu nħalluhom warajna, 
anke dawk id-dnubiet serji. Ir-riżultat 
tal-indiema vera huma l-maħfra,  
il-paċi, il-faraġ u l-ferħ.

L-indiema mhux dejjem tfisser li rridu 
nagħmlu xi tibdil kbir f ’ ħajjitna. Xi 
kultant teħtieġ minna sempliċiment 
impenn akbar li ngħixu skont ir-rieda 
ta’ Alla. L-indiema vera mhux dejjem 
isseħħ fi żmien qasir; kun paċenzjuż 
miegħek innifsek hekk kif tagħmel dak 
li tista’ biex tagħmel is-sewwa u tikko-
reġi l-iżbalji li tkun għamilt. Hekk kif 
tindem, inti tesperjenza bidla fil-qalb. Ma jkollokx aktar xewqa 
li tidneb. Issir taf li inti iben Alla u li m’ għandekx tkompli 
tagħmel u tirrepeti l-istess żbalji. Ix-xewqa tiegħek li timxi wara 
Alla ssir aktar u aktar b’ saħħitha u profonda.

Ilkoll	kemm	aħna	
niżbaljaw.	Xi	kultant	
inweġġgħu	lilna	nfusna	
u	nweġġgħu	serjament	
lil	ħaddieħor	b’	tali	mod	
li	ma	nkunux	nistgħu	

nirranġaw	l-iżbalji	tagħna	
weħidna.	Inkissru	affarijiet	

li	ma	nkunux	nistgħu	
nsewwuhom	weħidna.	
Imbagħad	inħossu	fina	 
ċerta	ħtija,	umiljazzjoni,	 

u	sofferenza,	li	ma	nkunux	
nistgħu	neħilsu	minnhom	
waħidna.	Il-qawwa	li	

tfejjaq	tal-Att	tal-Fidwa	
tista’	tirrimedja	dak	li	aħna	

ma	nistgħux	insewwu.

Ġesù joffri l-paċi lil kull min jindem.
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Il-magħmudIja u l-IspIrtu s-santu
Il-fidi f ’ Ġesù Kristu u l-indiema jħejjuk sabiex titgħammed 
u tirċievi l-Ispirtu s-Santu. Ġesù Kristu għallem li kulħadd 
għandu jitgħammed permezz tal-ilma u tal-Ispirtu s-Santu għall-
maħfra tad-dnubiet. Permezz tal-magħmudija minn xi ħadd li 
jħaddan l-awtorità saċerdotali u permezz tal-għotja tal-Ispirtu 
s-Santu, inti terġa’ titwieled spiritwalment mill-ġdid. 

għalfejn għandi Bżonn nitgħammed?
Ġesù Kristu tana eżempju billi tgħammed hu stess sabiex 
“[itemm] is-sewwa kollu” (Matthew 3:15). Meta titgħammed, inti 
tirċievi maħfra ta’ dnubietek (ara Atti 2:38). Inti tagħmel patt, 
jew wegħda, ma’ Alla: inti twiegħed li taċċetta lil Ġesù Kristu 
bħala s-Salvatur tiegħek, li timxi warajh u li żżomm il-kmanda-

menti Tiegħu. Jekk tagħmel il-parti 
tiegħek, Missierek tas-Smewwiet 
iwiegħdek li jaħfirlek dnubietek.  
Meta inti titgħammed minn xi ħadd li 
għandu l-awtorità xierqa, inti titnad-
daf minn dnubietek.

Parti mill-magħmudija hi li tiġi 
mgħaddas kompletament fl-ilma. 
Dan huwa l-mod li bih tgħammed 

Ġesù Kristu. Il-magħmudija b’ immersjoni hija simbolu sagru 
tal-mewt, tad-difna u tal-Qawmien mill- Imwiet ta’ Ġesù Kristu; 
tirrappreżenta t-tmiem tal-ħajja passata tiegħek u l-bidu ta’ 
ħajja ġdida bħala dixxiplu ta’ Ġesù Kristu.

għalfejn għandi Bżonn nirċievi l-Ispirtu s-santu? 
Filwaqt li l-magħmudija tnaddfek minn dnubietek, l-Ispirtu 
s-Santu jqaddsek jew jippurifikak. Jekk tibqa’ fidil lejn il-patti 
tiegħek tal-magħmudija, jista’ jkollok l-Ispirtu s-Santu dejjem 

“Wieġbu	Ġesù,	
Tassew,	tassew,	ngħidlek,	

Li	jekk	wieħed	ma	
jitwelidx	mill-ilma	u	

l-Ispirtu,	ma	jistax	jidħol	
fis-saltna	ta’	Alla.”	

Ġwanni 3:5

Ġesù Kristu tgħammed minn Ġwanni l-Battista.
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miegħek. In-nies il-ġusti kollha jistgħu jħossu l-influwenza tal-
Ispirtu s-Santu, iżda huma biss dawk li jitgħammdu u jirċievu  
l-Ispirtu s-Santu li jkollhom id-dritt li Hu jkun is-sieħeb kos-
tanti tagħhom tul ħajjithom.

L-Ispirtu s-Santu jgħinek tagħraf u tifhem il-verità. Huwa jip-
provdi qawwa u ispirazzjoni spiritwali. Huwa jfarrġek fi żminijiet 
diffiċli u jiggwidak meta tkun sa tieħu xi deċiżjoni. Inti tista’ 
tħoss l-imħabba u l-influwenza ta’ Alla fil-ħajja tiegħek ta’ 
kuljum permezz tal-Ispirtu s-Santu.

L-abbiltà tiegħek li tgawdi dan id-don 
divin tiddependi fuq kemm inti tobdi 
l-kmandamenti ta’ Alla. L-Ispirtu 
s-Santu ma jistax jibqa’ jgħammar ma’ 
dawk li ma jgħixux skont it-tagħlim ta’ 
Alla. Huma jitilfu l-privileġġ tal-gwida 
u l-ispirazzjoni Tiegħu. Ara li dejjem 
tagħmel dak li tista’ biex tkun den 
tas-sħubija u d-direzzjoni tal-Ispirtu 
s-Santu.

Inti tirċievi l-Ispirtu s-Santu wara l-magħmudija. F’ ordinanza 
msejħa l-konferma, wieħed awtorizzat li jħaddan is-saċerdozju 
(jew aktar minn wieħed) jpoġġi jdejh fuq rasek. Huwa jik-
konfermak bħala membru tal-Knisja u jbierkek sabiex tirċievi 
l-Ispirtu s-Santu. Normalment din l-ordinanza sseħħ waqt 
servizz fil-knisja immedjatament wara l-magħmudija. Meta inti 
titgħammed u tiġi kkonfermat, inti ssir membru tal-Knisja ta’ 
Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Jiem. 

Inti	tista’	tiġi	mgħallem	u	
ggwidat	mill-Ispirtu	s-Santu.	
“Il-Farrâġ,	li	huwa	l-Ispirtu	
s-Santu,	li	l-Missier	jibgħat	
f’	ismi,	Huwa	jgħallimkom	
kollox	u	jfakkarkom	dak	
kollu	li	jiena	għidtilkom.”

Ġwanni 14:26

L-Ispirtu s-Santu jingħata permezz tat-tqegħid tal-idejn.

Il-kliem li qiegħed bl-aħmar għandek issib tifsira tiegħu f’ paġni 18 u 19.
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Is-sagrament
Wara li titgħammed, inti tista’ kull 
ġimgħa ġġedded il-patti tiegħek 
tal-magħmudija billi tieħu sehem 
fis-sagrament. Waqt is-servizz tas-
sagrament, il-ħobż u l-ilma jitbierku 
u jitqassmu lill-kongregazzjoni bħala 
tifkira tal-Att tal-Fidwa ta’ Ġesù Kristu. Il-ħobż jirrappre-
żenta l-ġisem Tiegħu, u l-ilma jirrappreżenta d-demm Tiegħu. 
Hekk kif inti ġġedded il-patti tiegħek tal-magħmudija, tiġi 
mwiegħed li jkollok l-Ispirtu, jew l-Ispirtu s-Santu dejjem 
miegħek. 

Is-sagrament	jgħinek	
tiftakar	bi	gratitudni	

l-ħajja,	il-ministeru,	u	l-Att	
tal-Fidwa	ta’	Ġesù	Kristu.

Is-sagrament jgħinna nfakkru lil Ġesù Kristu.

Il-kliem li qiegħed bl-aħmar għandek issib tifsira tiegħu f’ paġni 18 u 19.

01118_159_Gospel.indd   13 5/30/12   1:01 PM



14

IBQa’ sod sat-tmIEm
Inti ssir membru tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin 
tal-Aħħar Jiem permezz tal-fidi f ’ Ġesù Kristu, l-indiema, u 
l-ordinanzi tal-magħmudija u l-konferma. Wara li ssir mem-
bru tal-Knisja, inti tkompli tikber fl-għarfien. Inti tkompli 
teżerċita l-fidi f ’ Ġesù Kristu, tindem, iġġedded il-patti tiegħek 
tal-magħmudija billi tieħu sehem fis-sagrament, u timxi wara 
l-gwida tal-Ispirtu s-Santu. Dawn l-ewwel prinċipji u ordi-
nanzi tal-evanġelju huma eżempju għalina tul il-ħajja tagħna. 
Dan l-impenn tul ħajjitna ħafna drabi jissejjaħ “tibqa’ sod 
sat-tmiem.”

Jekk tibqa’ sod sat-tmiem ikollok f’ ħajtek direzzjoni, paċi u 
hena. Inti tħoss il-ferħ li tipprova ssir aktar bħal Ġesù Kristu 
hekk kif taqdi u tgħin lil dawk ta’ madwarek. Inti tifhem  
aħjar ir-relazzjoni tiegħek ma’ Missierek tas-Smewwiet u  
tħoss l-imħabba perfetta Tiegħu għalik. Inti tħoss it-tama  
u sens ta’ skop f’ dinja ħafna drabi muġugħa u mqallba. 
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L-evanġelju ta’ Ġesù Kristu 

huwa	stil	ta’	ħajja.

“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	infuskom	permezz	 

ta’	kliem	Kristu,	u	tibqgħu	sodi	

sat-tmiem,	dan	jgħid	il-Missier:	

Intom	ikollkom	il-ħajja	eterna.”

2 Nephi 31:20
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KIF nIsta’ nsIr naF dan?
L-evanġelju ta’ Ġesù Kristu ġie rres-
tawrat permezz ta’ rivelazzjoni minn 
Alla lill-Profeta Joseph Smith u profeti 
oħra.

Inti tista’ tkun taf int stess li dan kollu 
huwa minnu billi tistaqsi lil Missie-
rek tas-Smewwiet fit-talb tiegħek. 
Huwa jwieġbek permezz tal-Ispirtu 
s-Santu, li jissejjaħ ukoll l-Ispirtu ta’ 
Alla. L-Ispirtu s-Santu jagħti xhieda, 
jew testimonjanza, ta’ Missierna tas-
Smewwiet u Ġesù Kristu. L-Ispirtu 
s-Santu jikkonferma l-verità permezz ta’ 
sentimenti, ħsibijiet, u impressjonijiet. 
Is-sentimenti li jkunu ġejjin mill-Ispirtu s-Santu huma qawwijin, 
iżda ħafna drabi huma wkoll sottili u kwieti. Kif huwa mgħallem 
fil-Bibbja, “Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, l-hena, is-sliem, 
is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa [u] r-rażan” (Gala-
tin 5:22–23).

Dawn is-sentimenti huma konferma mill-Ispirtu s-Santu li dan 
il-messaġġ huwa veru. Imbagħad ikollok bżonn tagħżel jekk 
inti tridx tgħix f ’ armonija mat-tagħlim ta’ Ġesù Kristu kif ġie 
rrestawrat permezz ta’ Joseph Smith. 

Kif	Għandi	Nitlob?

•	Indirizza	lil	Missierek	
tas-Smewwiet.

•	Esprimi	s-sentimenti	ta’	
qalbek	(gratitudni,	mis-
toqsijiet,	talb	għall-kon-
ferma	tal-verità	tal-Ktieb	
ta’	Mormon	u	tat-tagħ-
lim	tal-missjunarji).	

•	Agħlaq	(“Fl-isem	ta’	
Ġesù	Kristu,	amen”).

Inti tista’ ssir taf il-verità permezz tat-talb sinċier.
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lIsta ta’ KlIEm

Att tal-Fidwa L-avveniment li permezz tiegħu nistgħu nirrikonċil-
jaw ruħna ma’ Alla. L-Att tal Fidwa huwa meta Kristu sofra l-prezz 
tad-dnub, fejn b’ hekk neħħa l-effett tad-dnub minn fuq dawk 
il-midinbin li jindmu. Ġesù Kristu kien l-uniku wieħed li kapaċi 
jwettaq l-Att tal-Fidwa b’ mod perfett għall-umanità kollha. L-Att 
tal-Fidwa Tiegħu jinkludi s-sofferenza Tiegħu għal dnubietna, it-
tixrid ta’ demmu, u l-mewt u r-Reżurrezzjoni Tiegħu. Minħabba l-
Att tal-Fidwa, kull min qatt għex fid-dinja jerġa’ jqum mill-imwiet. 
L-Att tal-Fidwa jipprovdilna wkoll mod kif aħna nistgħu ninħafru 
minn dnubietna u kif ngħixu għal dejjem ma’ Alla.

Grazzja Għajnuna u qawwa divina mogħtija lilna permezz tal-
ħniena u l-imħabba ta’ Ġesù Kristu. Permezz tal-grazzja Tiegħu, 
li kienet possibbli permezz tal-Att tal-Fidwa Tiegħu, l-umanità 
kollha sa tqum mill-imwiet. Permezz tal-grazzja Tiegħu, dawk li 
kontinwament jindmu u jgħixu skont l-evanġelju Tiegħu jħossu-
hom, f’ din il-ħajja, kontinwament viċin Missierna tas-Smewwiet, 
u jgħixu fil-preżenza Tiegħu wara din il-ħajja. 

Konferma Il-mod li bih persuna tirċievi l-Ispirtu s-Santu. F’ din 
l-ordinanza, li normalment sseħħ fil-laqgħa sagramentali immed-
jatament wara l-magħmudija, il-persuna tiġi kkonfermata, jew ssir 
membru tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Jiem. 

Magħmudija Pass essenzjali biex nirċievu maħfra għal dnubietna. 
Permezz tal-magħmudija u l-konferma minn xi ħadd li għandu 
l-awtorità saċerdotali, aħna nsiru membri tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu 
tal-Qaddisin tal-Aħħar Jiem. Il-magħmudija ssir b’ immersjoni, li 
tfisser li persuna li tkun qed titgħammed tiġi mgħaddsa għal ftit 
ħin fl-ilma. Il-magħmudija turi li aħna lesti li nimxu wara l-eżem-
pju ta’ Kristu u li nagħmlu l-patti ma’ Alla.
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Ordinanza Att sagru u formali mwettaq bl-awtorità tas-saċerdozju. 
Eżempji jinkludu l-magħmudija, l-għotja tal-Ispirtu s-Santu, 
u s-sagrament. Ħafna drabi l-ordinanzi huma mezz kif nistgħu 
nagħmlu ċerti patti ma’ Alla. 

Patt Kuntratt bejn Alla u wliedu. Alla huwa dak li jagħmel il-
kundizzjonijiet tal-patt, u aħna għandna naqblu li nobduh. Jekk 
aħna nkunu ubbidjenti Alla jwegħidna ċerti barkiet.

Sagrament Ordinanza li tfakkar lill-membri tal-Knisja fl-Att 
tal-Fidwa ta’ Ġesù Kristu. Meta nieħdu sehem fis-sagrament, aħna 
nkunu qed inġeddu l-patti li nagħmlu fil-magħmudija. Il-ħobż u 
l-ilma jitbierku u jingħataw lill-kongregazzjoni. Il-ħobż jirrappre-
żenta l-ġisem ta’ Ġesù Kristu, u l-ilma jirrappreżenta d-demm Tie-
għu. Din l-ordinanza sseħħ kull ġimgħa f’ servizz ta’ qima msejjaħ 
il-laqgħa sagramentali. 

Salvazzjoni Ħelsien mid-dnub u mill-mewt. Is-salvazzjoni saret 
possibbli permezz tal-Att tal-Fidwa ta’ Ġesù Kristu. Permezz tal-
Qawmien mill-Imwiet ta’ Ġesù Kristu, kulħadd sa jkun jista’ jegħleb 
l-effetti tal-mewt. Nistgħu niġu salvati wkoll mill-effetti tad-dnub 
permezz tal-fidi f’ Ġesù Kristu. Din il-fidi tiġi manifestata meta f’ 
ħajtek inti tindem u tobdi l-liġijiet u l-ordinanzi tal-evanġelju u 
tkun ta’ servizz għal Kristu.
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studju addIzzjonalI

Il-mistoqsijiet u l-iskrittura li se ssib hawn taħt jgħinuk titgħallem 
aktar dwar il-prinċipji f ’ dan il-pamflet biex tixtarr fuqhom. Il-lista 
mhix waħda kompleta; in-noti f ’ qiegħ il-paġna u r-referenzi fl-
iskrittura jirreferuk għal passaġġi u riżorsi addizzjonali. 

X’ inhu l-evanġelju ta’ ġesù Kristu?
3 Nephi 27:13–22 (Book of Mormon, paġni 459–60)
  
  
 

Xi tfisser li jkollok il-fidi? 
Il-fidi kif tista’ tagħtik il-qawwa?
Lhud 11:1, 6 (Bibbja, Testment il-Ġdid)
Alma 32:21, 26–28 (Book of Mormon, paġni 289–90)
Ether 12:6 (Book of Mormon, paġna 509)
  
  
 

Xi tfisser meta ngħidu tindem? 
għaliex kulħadd għandu bżonn jindem?
Luqa 15:3–10 (Bibbja, Testment il-Ġdid)
Atti 3:19–31 (Bibbja, Testment il-Ġdid)
Alma 12:33–34 (Book of Mormon, paġna 240)
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għaliex kulħadd għandu bżonn jitgħammed?
Atti 2:38 (Bibbja, Testment il-Ġdid)
2 Nephi 31–32 (Book of Mormon, paġni 112–16)
  
  
 

X’ inhu l-Ispirtu s-santu? 
Kif jista’ l-Ispirtu s-santu jberiklek ħajtek?
2 Nephi 32:5 (Book of Mormon, paġna 115)
3 Nephi 27:20 (Book of Mormon, paġna 459)
  
  
 

X’inhu l-għan tas-sagrament?
3 Nephi 18:1–12 (Book of Mormon, paġna 442)
Moroni 4–5 (Book of Mormon, paġni 519–20)
  
  
 

Xi jfisser li tibqa’ sod sat-tmiem?
2 Nephi 31:15–20 (Book of Mormon, paġna 114)
3 Nephi 15:9 (Book of Mormon, paġna 437)
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agħtI QIma magħna

EJJA u ARA KIF JISTA’ JBERIKLEK  ĦAJTEK 
L-EvANĠELJu RRESTAWRAT

Il-laqgħa sagramentali hija l-qofol tas-servizz ta’ qima. Normalment 
iddum ftit aktar minn siegħa u ħafna drabi tikkonsisti f’ dan li ġej:

Innijiet: Jitkantaw mill-kongregazzjoni. (Il-kotba tal-innijiet jiġu 
pprovduti.)

Talb: Offrut mill-membri lokali tal-Knisja.

Is-sagrament: Il-ħobż u l-ilma jitbierku u jitqassmu lill-kongregazzjoni 
b’ tifkira tal-Att tal-Fidwa ta’ Ġesù Kristu. 

Kelliema: Normalment ikun hemm membru jew tnejn minn qalb 
il-kongregazzjoni li jiġu mitlubin sabiex jitkellmu fuq suġġetti tal-
evanġelju. 

Tip ta’ lbies: L-irġiel u s-subien ġeneralment jilbsu xi libsa jew qal-
ziet pulit bi qmis u ingravata. In-nisa u l-bniet jilbsu xi libsa twila 
jew dublett.

Ma jintalbux donazzjonijiet waqt is-servizz ta’ qima.
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Nistednukom ukoll sabiex tattendu l-laqgħat l-oħra, skont l-interessi 
u l-età tagħkom. L-ordni u l-frekwenza ta’ dawn il-laqgħat jistgħu 
jvarjaw.

Skola tal-Ħadd: Klassijiet għall-istudju tal-iskrittura u d-duttrina 
tal-evanġelju.

Laqgħat saċerdotali: Klassijiet għall-irġiel u subien minn 12-il sena 
’l fuq.

Soċjetà tal-Għajnuna: Klassijiet għal Nisa minn 18-il sena ’l fuq.

Tfajliet: Klassijiet għal bniet ta’ bejn 12 u 18-il sena.

Primarja: Servizz u klassijiet għal grupp ta’ tfal ta’ bejn 3 snin u 
11-il sena. Ħafna drabi jkun hemm ukoll Nursery għal tfal ta’ bejn 
18-il xahar u 3 snin. 

Ħin għal-laqgħa sagramentali: 
Indirizz tal-knisja:  
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X’	Għandi	Nagħmel?
• Aqra	l-Ktieb	ta’	Mormon.

Qari	pproponut:  
  
 

• Itlob	biex	tkun	taf	li	Ġesù	Kristu	hu	s-Salvatur	tiegħek.

• Indem	u	itlob	għall-maħfra	ta’	dnubietek.	Għamel	l-almu	tiegħek	
biex	tgħix	skont	il-kmandamenti	ta’	Alla.

• Attendi	l-knisja.

• Ħejji	ruħek	sabiex	titgħammed	nhar  

• Żur	is-sit	www.mormon.org	biex	titgħallem	aktar	dwar	l-evanġelju	
rrestawrat	ta’	Ġesù	Kristu.

• Kompli	ltaqa’	mal-missjunarji	biex	titgħallem	aktar	dwar	il-veritajiet	
li	Alla	rrestawra	permezz	tal-profeti	tal-aħħar	żminijiet.	

L-appuntament	li	jmiss: 

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

www .mormon .org
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