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IMMARKA ✓ ĦDEJN IL-KLIEM LI TAF XI JFISSER:ĦEJJI RUĦEK:

X’inhuma dawk il-kwalitajiet 
li jagħmluna tassew insara?

Xi tfisser tkun xhud?



Ir-rwol tar-reliġjon fil-ħajja tal-
bniedem u fis-soċjetà kienet 
u għadha waħda mill-iżjed 
kwistjonijiet diskussi. L-istorja tal-
umanità, l-iżjed fil-Punent, nistgħu 
ngħidu li kienet influwenzata 
ħafna mir-reliġjon, l-aktar għaliex 
l-istess ċiviltà tal-Punent issawret 
fuq il-valuri kif trasmessi mill-
Kristjaneżmu nnifsu. Dawn l-aħħar 
400 sena poġġew ir-raġuni tal-
bniedem fiċ-ċentru. Il-bniedem 
beda jsir iktar xjentifiku, beda 
jfittex il-verità billi jirraġuna, u 
ma baqax jaċċetta faċilment dak 
li jirċievi minn tradizzjoni li tkun 
mgħoddija lilu. Għalhekk ir-rwol 
ċentrali li r-reliġjon kellha fil-ħajja 
tal-bniedem u fil-bini tas-soċjetà, 
bdiet tinbidel u l-bniedem beda jsir 
anke kritiku tar-reliġjon u tal-verità 
kif kienet mgħallma mir-reliġjon. 

Illum nisimgħu ħafna li jirraġunaw: 
“Jiena nemmen f’Alla, nemmen li 
Ġesù Kristu kien bniedem speċjali, 
nitlob, naqra l-Iskrittura, imma ma 
nħossx li għandi nkun parti mill-
Knisja.” Dan ifisser li l-fidi infirdet 
minn mar-reliġjon. Tkellimna diġà 

fuq l-awtentiċità, fuq it-tfittxija tal-
bniedem sħiħ, fuq x’inhu li jagħmel 
lill-bniedem komplut. Dan hu kollu 
importanti. U huwa importanti 
wkoll li nifhmu x’inhi r-rwol tar-
reliġjon f’dan kollu.

Ir-reliġjon lill-bniedem tgħinu jkun 
bniedem sħiħ? Il-fidi lill-bniedem 
tirrispettalu l-libertà tiegħu li 
jaħseb u jirraġuna b’moħħu? Jew 
forsi l-idea ta’ reliġjon li kultant 
għandna hija idea li lill-bniedem 
iżżommu qisu tifel żgħir li ma 
jistax jaħseb b’rasu, li jrid jaċċetta 
dak kollu li tgħallmu r-reliġjon, li 
l-verità hija hemm lesta u hu jrid 
jaċċettaha? 

Il-konflitt il-kbir dwar ir-reliġjon fi 
żmienna hu propju dan: ir-reliġjon 
u l-fidi jgħinu lill-bniedem jew 
ixekkluh fit-tfittxija tal-verità? 
Liema verità qiegħed ifittex il-
bniedem? Teżisti l-verità? X’inhi 
l-verità? Din kienet il-famuża 
mistoqsija li staqsa Pilatu lil Ġesù 
waqt li kien jinterrogah qabel 
bagħtu biex ikun imsallab. Mel 
Gibson, fil-film The Passion

of the Christ, jiftaħ għall-
immaġinazzjoni tagħna meta 
jippreżenta din ix-xena. Wara li 
Pilatu jistaqsi lil Ġesù x’inhi l-verità, 
hu ma jistenniex tweġiba imma 
jidħol ġewwa. Il-Vanġelu jieqaf 
hemm. Imma Mel Gibson fil-film 
ikompli biċċa. Pilatu meta jidħol 
ġewwa jagħmel l-istess mistoqsija 
lil martu Claudia: “x’inhi l-verità?” 
Claudia twieġbu: “jekk il-verità ma 
tismagħhiex, ma nistax ngħidielek.” 
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Għax il-verità mhijiex biss il-verità 
tad-duttrina li tgħallimna l-Knisja. 
Il-bniedem irid jitgħallem anke 
jisma’ lilu nnifsu. Kultant nisimgħu 
ħafna storbju u ilħna u vuċijiet, u 
m’aħniex kapaċi nieqfu u nisimgħu 
lilna nfusna, dak li jkun għaddej 
ġewwa, fil-fond tal-qalb tagħna, 
fl-intimità tal-kuxjenza tagħna. 
Ir-reliġjon mhijiex biss li tmur il-
Knisja, li tieħu sehem fil-liturġija u 
fis-sagramenti. Ir-reliġjon jekk ma 
tgħinx lill-bniedem biex jidħol fih 
innifsu, biex jiltaqa’ miegħu innifsu, 
biex jikber fil-fidi li hija qabel kollox 
relazzjoni personali ma’ Alla li 
huwa l-ħallieq, allura r-reliġjon 
faċli ssir toqol u xkiel. Faċli ssir 
aljenazzjoni. 

Ħafna llum jistaqsu: “Kristu 
għalfejn waqqaf il-Knisja? Għad 
għandna bżonnha l-Knisja 
f’ħajjitna?” Hemm ħafna nies 
tajbin li qatt ma kienu parti mill-
Knisja jew kienu fil-Knisja u llum 
m’għadhomx. Allura x’differenza 
tagħmel il-Knisja fil-ħajja tan-
nies? Sikwit anke nisimgħu ħafna 

kritika lejn il-Knisja. Għal uħud 
hija xi ħaġa antikwata, oħrajn 
japprezzawha f’ħajjithom u lesti 
jisimgħuha dejjem, imma oħrajn, 
waqt li jirrispettawha u jħobbuha, 
jistennew li timxi iktar maż-żmien 
li aħna fih. Fis-seklu l-ieħor, bejn il-
1962 u l-1965, fil-Knisja Kattolika 
sar Konċilju, il-Konċilju Vatikan it-
Tieni. Kien il-21 Konċilju tul l-istorja 
tal-Knisja. Il-Konċilji li saru qabel 
tista’ tgħid kollha kienu msejħa 
biex isolvu xi problema jew kriżi li 
l-Knisja kienet qed tiffaċċja. Kienu 
Konċilji li saru biex jaffermaw 
xi duttrina tal-Knisja, jew biex 
jikkoreġu xi ereżija. Imma l-Konċilju 
Vatikan it-Tieni kien differenti 
ħafna. Kien il-Papa Ġwanni XXIII li 
sejħu. Meta ħabbar li se jagħmel 
Konċilju kien ħasad ħafna nies għax 
ma kinux stennewha minnu billi 
kien Papa ta’ 78 sena. Imma ried 
isejjaħ Konċilju għax kien iħoss 
bħal ħafna oħrajn li d-dinja kienet 
inbidlet ħafna u kien hemm bżonn li 
l-Knisja tifhem aħjar kif tista’ tibqa’ 
twassal il-messaġġ ta’ Ġesù b’mod 
li jiftiehem għall-bniedem modern. 

Waħda mill-ħafna affarijiet sbieħ 
li qal il-Konċilju kienet li Ġesù 
Kristu huwa ċ-ċavetta biex il-
bniedem modern jifhem lilu nnifsu 
u jiskopri l-verità dwaru nnifsu. 
Hemm misteru fil-qalb ta’ kull 
wieħed u waħda minna, u għandna 
bżonn ċavetta biex dak il-misteru 
jinfetaħ u niskopru l-verità dwarna 
nfusna. Din hija l-mixja li suppost 
il-fidi tpoġġi quddiemna biex 
matulha nagħrfu nikkonnettjaw 
magħna nfusna, mal-oħrajn, u 
hekk niskopru anke Alla x’post 
jista’ jkollu f’ħajjitna.

Ħaġa oħra importanti li ħarġet 
minn dan il-Konċilju kienet 
l-attitudni ġdida li biha l-Knisja 
bdiet tħares lejn id-dinja u lejn 
ir-reliġjonijiet differenti li jeżistu 
fid-dinja. Il-Konċilju għaraf li 
anke fir-reliġjonijiet l-oħra, li 
wħud minnhom huma differenti 
ħafna minn dik kattolika, hemm 
elementi tal-verità. F’kelma 
waħda l-Konċilju poġġa lill-Knisja 
f’mixja waħda mal-umanità fit-
tfittxija tal-verità. 

Il-Ġudizzju Universali, affresk li jinstab fil-koppla tal-Bażilika Santa Maria del Fiore f’Firenze.
Dan inbeda minn Giorgio Vasari u tkompli minn Federico Zuccaro.

Jien, Int u l-Oħrajn  ▶ 45 



Il-Konċilju Vatikan it-Tieni ħejja t-triq biex il-Knisja tiġġedded u tirriforma ruħha biex tkun tista’ twassal 
il-messaġġ tal-Vanġelu b’mod iżjed li jiftiehem mill-bniedem tal-lum. Kien hemm ħafna affarijiet li kellhom 
bżonn jinbidlu u jiġu adattati biex f’dinja li nbidlet u li kienet qed tinbidel ħafna, il-Knisja ma tkunx barra 
minn żmienha. Fl-istess ħin, il-Konċilju ried jiffoka fuq x’inhi l-identità tan-Nisrani fid-dinja moderna. Xi 
tfisser tkun Nisrani? X’jitlob mill-bniedem illum l-impenn tal-ħajja nisranija? F’dinja li saret iżgħar minħabba 
komunikazzjoni iktar mgħaġġla u moderna, u allura f’dinja fejn ir-reliġjonijiet differenti resqu iżjed lejn 
xulxin, in-Nisrani x’jagħmlu Nisrani? 

Qabel xejn il-Konċilju ppropona 
attitudni ġdida għan-Nisrani fid-
dinja tal-lum. Jekk qabel il-Knisja 
kellha attitudni ta’ kundanna 
lejn id-dinja moderna kif ukoll 
lejn id-diversità ta’ reliġjonijiet 
u twemmin li jeżisti, issa l-Knisja 
ta’ Ġwanni XXIII bdiet tħoss il-
ħtieġa li tiftaħ it-twieqi tagħha fuq 
id-dinja u lejn reliġjonijiet oħra 
biex tkun Knisja ta’ ‘djalogu’. Il-
Konċilju għaraf il-ħtieġa ta’ djalogu 
bis-serjetà ma’ dawk l-insara li 
mhumiex kattoliċi, ma’ dawk li 
jemmnu u jħaddnu reliġjonijiet 
oħra, dawk li mhumiex insara u 
allura ma jagħrfux lil Ġesù Kristu 
kif nagħrfuh aħna, kif ukoll ma’ 
dawk li ma jemmnux. Il-Konċilju 
fehem li l-Knisja li waqqaf Ġesù 
fid-dinja għandha tkun Knisja li 

twassal il-ħniena ta’ Alla u mhux 
il-kundanna. 

Ħafna drabi, meta nitkellmu fuq 
il-fidi u fuq il-ħajja nisranija, aħna 
malajr nitkellmu fuq l-għaxar 
kmandamenti għaliex huma l-liġi 
li ġejja minn Alla u rridu nobduha. 
Ftit li xejn naħsbu li l-għaxar 
kmandamenti huma anke liġi li 
tista’ tissejjaħ universali. L-għaxar 
kmandamenti, magħrufa wkoll 
bħala d-Dekalogu, huma sett ta’ 
prinċipji bibliċi li kellhom u għad 
għandhom rwol importanti ħafna 
fil-Ġudaiżmu, fil-Kristjaneżmu, u 
fl-Iżlam. Fil-Bibbja fil-fatt naqraw 
fil-Ktieb tal-Eżodu meta Alla fuq 
il-muntanja Sinaj ta dawn il-liġijiet 
lil Mosè biex iservu ta’ gwida għall-
ħajja tal-poplu t’Alla.

Imma meta nitkellmu fuq il-
Kristjaneżmu, ma nistgħux nieqfu 
biss fuq l-għaxar kmandamenti, 
għalkemm dawn jibqgħu dejjem 
importanti fil-ħajja ta’ kull bniedem. 
Il-Vanġelu ta’ San Mattew jippreżenta 
lil Ġesù qisu kien Mosè ġdid li tela’ 
fuq il-muntanja u tkellem fuq il-liġi li 
n-Nisrani għandu jkollu f’qalbu. Dan 
hu dak li aħna nafuh bħala d-Diskors 
tal-Muntanja. Fih Ġesù jitkellem 
fuq il-liġi l-ġdida, fuq l-importanza 
li nkunu awtentiċi u sinċieri fil-mod 
kif ngħixu ħajjitna. Ġesù għal ħafna 
drabi jisħaq: ”Smajtu x’intqal fl-antik, 
imma jien ngħidilkom…”

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Il-Konċilju Vatikan II huwa avveniment importanti 
ħafna għall-Knisja. Fittex ftit x'kien eżattament, 
meta beda u min ħa sehem fih. Kien konċilju 
bħall-oħrajn jew kellu xi ħaġa differenti?
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Kieku kellna neżaminaw il-ħajja 
tagħna nisranija fuq l-għaxar 
kmandamenti, faċli ħafna b’xi ftit 
eċċezzjonijiet li ngħaddu mill-
eżami! Għax ħafna drabi l-liġi 
tgħidlek x’inhu dak li m’għandikx 
tagħmel. Il-liġi dejjem titlob l-inqas 
minn għandna: tidgħix, tadurax 
allat foloz, toqtolx, tiżnix, tisraqx, 
tigdibx. Ġesù kull meta qal “imma 
jien ngħidilkom” jagħtina dik li 
San Pawl isejħilha l-liġi tal-Ispirtu, 
liġi mhux miktuba fuq twavel tal-
ġebel kif kienet dik ta‘ Mosè, imma 
liġi miktuba fil-qalb, li nġorru ġo 
fina. Din hija l-liġi li diġà kienu 
tkellmu fuqha ħafna mill-Profeti 
fit-Testment il-Qadim. Hija l-liġi li 
aħna nħossu ġo fina, il-kuxjenza, 

il-vuċi tal-Ispirtu li tiggwidana. 
Din hija liġi li mhux biss tgħidilna 
x’inhu li m’għandnix nagħmlu, 
imma li turina dawk il-virtujiet li 
lilna jagħmluna bnedmin sħaħ. 
Hija l-liġi l-ġdida tal-Ispirtu biex 
inkunu nies foqra fl-ispirtu, nies 
ta’ qalbhom ħelwa, nies bil-ġuħ 
u l-għatx tal-ġustizzja, nies li 
kapaċi jħennu, nies safja fil-qalb, 
nies li jġibu l-paċi. Ġesù lil dawn 
isejħilhom “henjin”. U magħhom 
iżid lil dawk li huma imnikkta, 
u dawk li huma ppersegwitati 
minħabba s-sewwa. Dawn huma 
l-Beatitudnijiet. Ħafna jqisuhom 
bħala l-programm ta‘ ħajja ta’ kull 
nisrani dixxiplu ta’ Ġesù. Dawn 
ifasslu l-identità ta‘ kull Nisrani.

“Kif ra l-folol, Ġesù tala’ fuq 
l-għolja, qagħad bilqiegħda, u resqu 
lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu 
u qabad jgħallimhom u jgħid:

Hejin il-foqra fl-ispirtu, 
għax tagħhom hija 
s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin l-imnikkta, għax huma 
jkunu mfarrġa.

Henjin ta’ qalbhom ħelwa, 
għax huma jkollhom 
b’wirthom l-art.

Henjin dawk li huma 
bil-ġuħ u l-għatx tal-
ġustizzja, għax huma 
jkunu mxebbgħin.

Henjin dawk li jħennu, għax 
huma jsibu ħniena.

Henjin dawk li huma safja 
f’qalbhom għax huma 
jaraw ’l Alla.

Henjin dawk li jġibu 
l-paċi, għax huma 
jissejħu wlied Alla.

Henjin dawk li 
huma ppersegwitati 
minħabba s-sewwa, 
għax tagħhom hija 
s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin intom, meta jgħajrukom 
u jippersegwitawkom u jaqilgħu 
kull xorta ta’ ħażen u gideb 
kontra tagħkom minħabba fija. 
Ifirħu u thennew, għax ħlaskom 
kbir fis-smewwiet. Hekk kienu 
jippersegwitawkom lill-profeti li 
kienu qabilkom.”
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Id-diskors tal-muntanja jpoġġi sfida kbira lil kull min jixtieq ikun dixxiplu 
ta’ Ġesù. Ġesù kien jaf li quddiemu meta kien ikellem il-folol, kien 
hemm nies li kellhom ir-reliġjon għal qalbhom imma kienu 
kuntenti biss li jagħmlu dak li tgħid il-liġi minn barra, għal 
għajnejn in-nies, biex jidhru li huma tajbin. Kienu jitolbu, 
isumu, josservaw il-liġijiet kollha, imma mbagħad ma 
kinux isibuha diffiċli xejn jiġġudikaw, ipaċpċu fuq 
l-oħrajn, jagħmlu l-inġustizzji ma’ min ma kienx 
bħalhom u ma’ min fis-soċjetà ta’ dak iż-żmien kien 
dgħajjef u ma kellu ebda dinjità, bħall-morda, il-
midinbin, u l-pubblikani. Din għal Ġesù kienet reliġjon 
falza. Dan hu l-kuntrast qawwi li Ġesù joħroġ bejn il-liġi 
antika u l-liġi l-ġdida. L-akkuża l-kbira li l-Lhud dejjem 
ġabu kontra Ġesù fil-fatt kienet li kien jagħmilha ma’ 
dawn in-nies u li kien ifejjaq anke nhar ta’ Sibt meta 
għalihom ħadd ma kien jista’ jagħmel xejn lanqas il-ġid. 

Għal Ġesù din kienet reliġjon falza, li ma twassalx biex 
il-bniedem jagħraf lil Alla tassew. Ġesù ma riedx reliġjon 
ta’ liġijiet li ġġib jasar fil-ħajja tan-nies u li tħares lejn Alla 
bħallikieku kien bla qalb. Ġesù kien il-wiċċ uman ta’ Alla l-Missier, 
u ried li n-nies tagħraf u tqim lil Alla bil-qalb u fil-qalb. Għalhekk 
Ġesù fid-diskors tal-muntanja jgħid kliem bħal :

“U meta titolbu, tkunux bħal dawk ta’ wiċċ b’ieħor, għax dawk 
iħobbu joqogħdu jitolbu bilwieqfa fis-sinagogi u f’salib it-toroq, 
biex jidhru quddiem in-nies. Tassew, ngħidilkom, li l-ħlas tagħhom 
diġà ħaduh. Iżda int, meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta’ 
ġewwa, agħlaq il-bieb warajk, u itlob lil Missierek li hu fil-moħbi; 
u Missierek, li jara dak li hu fil-moħbi, iroddlok hu” (Mt 6, 5-6).

Ġesù lid-dixxipli tiegħu riedhom ikunu fis-
soċjetà ‘melħ tal-art’ u ‘dawl tad-dinja’. 
Jgħidilhom li belt li tkun qiegħda 
fuq muntanja ma tistax tinħeba. 
“Anqas ma jixegħlu l-musbieħ u 
jqegħduh taħt is-siegħ, iżda fuq 
l-imnara, u hekk idawwal lil kull 
min ikun fid-dar. Hekk għandu 
jiddi d-dawl tagħkom quddiem 
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il-bnedmin, biex jaraw l-għemejjel 
tajba tagħkom u jagħtu glorja lil 
Missierkom li hu fis-smewwiet.” (Mt 
5, 13-16). Din hi sfida ċara min-naħa 
ta’ Ġesù biex in-nies ma jgħixux 
reliġjon falza imma reliġjon ta’ 
vera, tal-qalb. 

Din l-isfida kienu diġa għamluha 
ħafna Profeti fit-Testment il-Qadim. 
Imma l-poplu baqa’ ma semax. Ġesù 
jerġa’ jagħmilha lil-Lhud ta’ żmienu. 
Kien hemm ħafna li semgħuh, 
emmnu fih u saru dixxiplu tiegħu, 
saħansitra appostli. Dawn tant 
emmnu f’Ġesù u fil-kelma tiegħu 
li taw ħajjithom għalih u saru lkoll 
martri. Il-kelma ‘martri’ ġejja mill-
Grieg u tfisser ‘xhieda’. Jiġifieri taw 
xhieda għalih billi taw ħajjithom. 
L-ewwel sekli tal-Kristjaneżmu hu 
mimli b’dawn ix-xhieda.

Imma mbagħad kien hemm ħafna 
oħrajn li quddiem l-isfida ta’ 
Ġesù tfixklu. Sabuha diffiċli biex 
jaċċettaw dak li kien qed jgħid 
Ġesù għax għalihom ir-reliġjon kif 
tgħallmuha u kif kienu jgħixuha 
kienet kollox. Dawn lil Ġesù kienu 
jisimgħuh biex jaraw kif jonsbuh. 
Kienu jissuspettaw fih. Kienu 
jemmnu li Ġesù kien se jeqirdilhom 
ir-reliġjon li kienet il-pedament tal-
identità tagħhom bħala Lhud. 

Meta Marija u Ġużeppi ippreżentaw 
lil Ġesù fit-Tempju, Xmun il-Profeta 
qalilhom: “Ara, dan se jġib il-
waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna 
f’Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh” 
(Lq 2, 34). Ġesù kien tassew sinjal 
li jmeruh, jew aħjar, sinjal ta’ 
kontradizzjoni. Anke n-nisrani hu 
msejjaħ biex bħal Ġesù jkun sinjal li 
jmeruh. Bħal Ġesù n-nisrani ħafna 
drabi ma jistax jimxi mal-kurrent, 
jagħmel kif jagħmel kulħadd. Tmur 
kontra l-kurrent tfisser li tagħmel 
għażliet li minħabba fihom mhux 
se jifhmuk u saħansitra jwarrbuk, 
jew jaħsbu li inti stramb.

In-nisrani huwa msejjaħ l-ewwel 
u qabel kollox biex jagħmel 
differenza fid-dinja, biex iġib it-
tama fejn mhemmx, biex iwassal 
id-dawl fejn hemm id-dlam, biex 
iqawwi l-qalb fejn hemm il-qtigħ-
il qalb. Biex jagħmel dan irid ikun 
sod, irid ikollu fidi ħajja li tagħtih 
qawwa speċjali. Ma jistax ikun 
qasba tixxejjer mar-riħ. Ma jistax 
ikun pinnur, illum jemmen ħaġa 
u għada jemmen oħra. Ma jistax 
ikun dgħajjef b’mod li jdur malajr 
fl-opinjonijiet tiegħu għax irid 
ikun dejjem aċċettat miċ-ċrieki 
tal-ħbieb. Irid ikun lest li jmur 
kontra l-kurrent, kontra l-pressjoni 
kultant anke ta’ x’jaħsbu dawk ta’ 

madwaru. Irid ikun kapaċi jgħid 
le fejn hemm bżonn jgħid le, u iva 
fejn hemm bżonn jgħid iva. 

Dan ma jfissirx li n-Nisrani jrid ikun 
stramb, dejjem kontra kulħadd. 
Ifisser biss li n-Nisrani, għax 
jemmen f’Ġesù, se jħalli l-Ispirtu li 
Ġesù stess tana, imexxih fl-għażliet 
tiegħu fil-ħajja ta’ kuljum. Hu iktar 
faċli u komdu li fl-għażliet tagħna 
nagħmlu dak li jaqblilna. Ikun iktar 
faċli li nimxu mal-kurrent u hekk 
inkunu dejjem aċċettati mill-oħrajn. 
Imma mhux bilfors hu l-aħjar 
għalina. Ġesù jrid l-aħjar għalina. 
Allura jisfidana biex ma nintelqux, 
inqumu min-ngħas, biex inkunu 
kapaċi nieqfu quddiem l-inġustizzja, 
id-diskriminazzjoni u dak kollu li hu 
ħażin. Ġesù jridna nkunu nies ta‘ 
karattru u b’valuri sodi.

Ġesù li nemmnu fih aħna, ta ħajtu 
għall-oħrajn u għad-dinja. Kien 
ikun qrib ħafna tal-batut u tal-
marid. Kien jaċċetta madwaru 
n-nies midinba u hekk jurihom li 
Alla jħobbhom u lest li jaċċettahom 
lura. L-ikbar ġest ta’ mħabba ta’ 
Ġesù kien li ħafer lil min kien qed 
jagħmillu d-deni, u għax ried hu u 
b’libertà kbira, huwa offra ħajtu 
fuq is-salib sabiex bil-mewt tiegħu 
jsalva lill-bniedem.

Mużajk ta’ Fr Marko Ivan Rupnik li jinsab fil-knisja ta’ Santa Marija Omm tal-Knisja, f’Saragoza fi Spanja
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Ġesù kien leader mhux għax 
kien jikkmanda u kellu l-poter. 
Kien leader għax kien ir-Ragħaj 
it-Tajjeb li ta ħajtu għall-merħla 
tiegħu. Il-poplu Lhudi tul l-istorja 
tiegħu fl-Antik Testment kollu, 
kellu ħafna tipi ta’ mexxejja. Kellu 
lil Abraham, lil Mosè, lil Ġożwè, 
lil David u lil ħafna Profeti. Dawn 
kollha mexxew b’xi mod jew ieħor 
lill-poplu t’Alla biex jagħraf lil Alla 
veru imma qabel xejn biex ma 
jibqax ifittex u jadura allat foloz. 

Fit-Testment il-Qadim il-poplu 
Lhudi kien imdawwar b’ħafna 
popli oħra li kienu jqimu ħafna 
allat differenti. Anke l-istess poplu 
Lhudi kellu l-allat tiegħu. Imma
sa minn dak inhar li Abraham kien 
imsejjaħ minn Alla u Alla beda 
jkellmu, bdiet il-mixja tal-poplu 
Lhudi bħala l-poplu ta’ Alla, mixja 
li kellha twasslu biex jagħraf min 
hu Alla u li kien Alla tassew għax 
daħal fil-ħajja tal-poplu tiegħu
biex isalvah. 

It-tixbiha ta’ Alla li jmexxi l-poplu 
tiegħu bħal ragħaj hi komuni ħafna 
fit-Testment il-Qadim. Għax Alla 
qatt ma ried imexxi l-poplu b’id 
tal-ħadid, imma b’ħafna ħniena u 
mħabba. Għalhekk naqraw ħafna 
stejjer dwar rejiet u slaten li mhux 
dejjem baqgħu fidili għas-sejħa ta’ 
Alla u għamlu ta’ rashom meta 
mexxew ħażin lill-poplu. Imma 
f’dan kollu Alla dejjem baqa’ juri 
lilu nnifsu bħala Alla ta’ mħabba 
u ħniena. Ġesù kien mhux biss 
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mexxej jew profeta, imma kien 
Alla nnifsu li sar bniedem biex 
jagħti ħajtu għall-bnedmin u 
jsalvahom. Għalhekk f’Ġesù tidher 
ċara x-xbieha ta’ Alla bħala ragħaj 
li jħalli d-99 biex imur ifittex il-
waħda li ntilfet. Fil-Vanġelu ta’ 
San Mark naqraw meta darba 
Ġesù mar mad-dixxipli bid-dgħajsa 
lejn post imwarrab għax kienu 
għajjenin, imma: “X’ħin niżel mid-
dgħajsa ra kotra kbira ta’ nies u 
tħassarhom, għax kienu qishom 
nagħaġ bla ma għandhom ragħaj, 
u qabad jgħallimhom ħafna 
ħwejjeġ” (Mk 6, 34). 

Il-poplu Lhudi fi żmien Ġesù 
kellu l-qassisin u l-kapijiet tar-
reliġjon tiegħu, imma dawn 
kienu jmexxuhom bil-liġi u Ġesù 
kien jagħmilha ċara ħafna li 
r-reliġjon fil-ħajja tal-bniedem 
qiegħda biex issalvah u mhux biex 
tjassru iżjed. Meta fil-Vanġelu ta’ 
San Ġwann naqraw kif lil Ġesù 
ħadulu quddiemu waħda mara 
li skont il-liġi tagħhom suppost 
kellhom iħaġġruha għal dak li 
kienet għamlet, Ġesù wriehom 
triq differenti. Anke meta f’jum 
is-Sibt kien fit-Tempju u mar 
wieħed marid quddiemu, Ġesù 
fejqu minkejja li huma ma riduhx 
ifejqu għax kien is-Sibt u ma kienx 
suppost. L-isfida ta’ Ġesù lill-
poplu Lhudi kienet li jindunaw li 
r-reliġjon isservi biex lill-bniedem 
twasslu jagħraf lil Alla. 

Din l-istess sfida Ġesù jibqa’ 
jagħmilha f’kull żmien, u għadu 
jagħmilha anke lilna llum. Hija 
l-isfida biex lil Alla nħalluh jidher 
f’dak li nagħmlu u kif inġibu 
ruħna mal-oħrajn. Ġesù qatt ma 
ried jimponi xejn. Il-liġi għalih 
kienet importanti wkoll, imma 
kien hemm affarijiet oħra li kienu 
importanti iktar bħalma huma 
l-ħniena, l-imħabba, it-tolleranza, 
is-solidarjetà u l-ospitalità. Li 
neskludu lil xi ħadd f’isem ir-

reliġjon minħabba d-dnub, il-
kulur, l-orjentazzjoni sesswali, 
it-twemmin, imur kontra dak li 
jrid Alla. Hemmhekk ir-reliġjon 
titlef it-tifsira vera tagħha. Il-poplu 
Lhudi fit-Testment il-Qadim kien 
jaf li kien il-poplu magħżul ta’ Alla 
imma din kienet xi ħaġa li l-poplu 
użaha biex jiddomina jew jimponi 
fuq popli oħra. 

Din it-tentazzjoni tal-poplu 
l-Profeti dejjem iġġilduha. Dan 
narawh meta l-poplu Lhudi kien 
ħiereġ mill-Eżilju ta’ Babel u kellu 
tentazzjoni kbira li jarma ruħu sew 
biex jiġġieled u jirbaħ popli oħra 
f’isem Alla. Il-Profeta Iżaija wissa li 
dan mhux il-mod kif Alla juri ruħu. 
Iżaija diġà minn daqshekk kmieni 
jitkellem fuq mexxej li mhuwiex ta’ 
poter, imma fuq qaddej imżeblaħ.

“Araw il-qaddej tiegħi, li jiena 
nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih 
qalbi strieħet! Ma jgħajjatx, ma 
jgħollix leħnu; ma jsemmax leħnu 
fil-pjazez” (Iż 42, 1-2).

Ġesù wera l-imħabba tiegħu 
billi ta ħajtu għal dawk li hu kien 
iħobb. Jien għal xiex lest nagħti 

ħajti? Kif nista’ nagħti ħajti? Xi 
tfisser illum tagħti ħajtek? Fil-
bidu tal-Knisja l-insara kienu 
jagħtu ħajjithom għax kienu jmutu 
martri fil-persekuzzjoni. Illum 
din ma tantx għadha tgħodd għal 
pajjiżna. Illum ngħixu ħajja komda, 
għandna ħafna aktar libertà, 
nagħżlu aħna kif ngħixu. Imma 
x’inhu dak li jagħti sens lil ħajjitna? 
Hawn min jaħseb u jemmen li jsib 
il-kuntentizza għax jgħix għalih 
innifsu, dejjem moħħu fih innifsu. 
Kultant infissdu ħafna lilna nfusna 
u naħsbu li b’hekk se nsalvaw 
ħajjitna. Imma Ġesù jgħidilna: “Min 
irid isalva ħajtu jitlifha, imma min 
jitlef ħajtu minħabba fija jsalvaha”. 

Xi tfisser titlef ħajtek biex 
issalvaha? Għaliex Ġesù jistedinna 
biex immutu għalina nfusna? 
Tajjeb li nieqfu ftit waħedna u 
nistaqsu lilna nfusna: Għal xiex 
lesti li ‘mmutu’? X’inhuma dawk il-
ħwejjeġ li rrid inħalli jmutu ġewwa 
fija biex tassew inkun dixxiplu ta’ 
Ġesù? Xi jfisser għalija li ‘nkun 
Nisrani veru’? It-tweġiba ta’ Ġesù 
nafuha lkoll: “Bħalma ħabbejtkom 
jien, hekk ukoll ħobbu intom lil 
xulxin.” (Ġw 13,35)
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In-Nisrani veru hu dak li qed 
jistinka biex ikun dixxiplu dejjem 
aħjar ta’ Ġesù. Bħal Ġesù hu 
msejjaħ biex ikun b’saħħtu 
biżżejjed biex imur kontra 
l-kurrent, biex ma jibżax meta 
jmeruh, biex ma joqgħodx lura 
milli juri u jgħix dak li jemmen 
fih. Matul iż-żmien ħafna kienu 
dawk li f’ħajjithom fittxew li jimxu 
kontra l-kurrent biex jagħmlu 
dak li hu sewwa u jagħtu xhieda 
għall-verità. Ħafna kienu li mietu 
martri fl-ewwel żminijiet tal-
Knisja fi żmien il-persekuzzjonijiet. 
Fosthom insibu qaddisin kbar li 
marru kontra l-kurrent bħal San 
Benedittu, San Franġisk t’Assisi, 
Santa Katerina ta’ Siena, Santa 
Tereża ta’ Avila, San Ġwann tas-
Salib, San Tumas More u San 
Ġwann Fisher. Din l-istorja ta’ 
nies li kienu kapaċi jmorru kontra 
l-kurrent, kontra l-kultura ta’ 
żmienhom, u anke kontra l-poter 
politiku, hija storja twila ħafna. 
Hija l-istorja li fiha Ġesù jibqa’ 
juri ruħu rebbieħ, għax f’dawn 
in-nies jibqa’ jidher b’mod ħaj 
il-qawmien ta’ Ġesù mill-mewt. 
Din hija r-rebħa tal-fidi tagħna. 

Għalhekk aħna niċċelebraw il-festi 
tal-qaddisin, għaliex fihom, li kienu 
nies tad-demm u l-laħam bħalna, 
il-fidi kienet qawwa speċjali. Tilfu 
ħajjithom, imma b’dan il-mod 
salvawha. 

Il-qaddisin huma mudelli għalina 
għaliex meta nħarsu lejhom u 
naraw il-fedeltà li kellhom fit-
twemmin tagħhom, iqawwulna 
qalbna. Meta nistaqsu ‘X’jagħmilni 
Nisrani?’, it-tweġiba tagħna 
ma tistax tkun biss ‘għax jien 
mgħammed’; ‘għax għamilt 
il-Griżma tal-Isqof’ jew ‘għax 
immur il-quddies nhar ta’ Ħadd’. 
Dawn huma importanti ħafna 
imma dak li jagħmilni Nisrani 
huwa l-mod kif jien ngħix dak li 
nemmen. Kemm jien kapaċi mmut 
għalija nnifsi meta, minkejja li 
m’għandix aptit, ngħin lil min 
hu fil-bżonn? Kapaċi bil-kelma 
t-tajba nikkonvinċi lil sħabi li mhux 
sew li neskludu lil xi ħadd għal xi 
raġuni, tkun xi tkun? Kemm lest 
li ma noqgħodx kwiet u silenzjuż 
biex ningħoġob fejn hemm bżonn 

nitkellem ċar dwar dak li hu tajjeb 
jew ħażin. Ħafna kienu n-nies li 
għaddew minn tbatijiet u abbużi 
sempliċiment għax ma beżgħux 
juru jew jistqarru dak li jemmnu 
fih. Dawn urew qawwa kbira, 
kienu xhieda ta’ spirtu qawwi ġo 
fihom li wassalhom biex iġġieldu 
l-inġustizzja, id-diskriminazzjoni, 
ir-razziżmu, u l-preġudizzji soċjali 
u kulturali. Dawn in-nies, li kienu 
ħafna, kienu ‘melħ’ u ‘dawl’ fi 
żmienhom u għalina huma bħal 
fanali li fid-dlam juruna t-triq 
’il quddiem. Il-qawwa tagħhom 
tagħmlilna kuraġġ biex ma 
nintelqux u nifhmu li fid-dinja 
nistgħu nagħmlu differenza. Fuq 
kollox nindunaw li l-fidi tagħna 
f’Ġesù tagħmel sens jekk tkun 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Illum ukoll ħafna jagħtu ħajjithom u jgħixu l-ħajja 
nisranija bix-xhieda li jagħtu u kif iġibu ruħhom fil-
ħajja tagħhom. Fittex dwar nies li f’dawn l-aħħar 
żminijiet għexu jew qegħdin jgħixu bħala ‘melħ’ u 
‘dawl’ għall-oħrajn.
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tidher mill-frott tagħha. Kif jgħid 
Ġesù stess fil-Vanġelu, hu mill-frott 
li nagħmlu li nintgħarfu. 

San Pawl fl-Ittra tiegħu lill-Galatin 
jitkellem fuq il-frott tal-Ispirtu 
fina u l-kuntrast bejn dan il-frott u 
meta aħna nimxu skont il-ġisem. 
“Il-frott tal-Ispirtu huma: 
l-imħabba, l-hena, is-sliem, is-
sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-
ħlewwa, ir-rażan”. (Gal 5, 22) 

Dawn huma l-attitudnijiet it-tajba 
li fid-dinja jridu jirbħu l-ħażen 
madwarna. M’hemmx dubju li 
l-ħażen jeżisti u l-ikbar rebħa li jista’ 
jkollu hi propju meta t-tajbin ma 
jagħmlu xejn. L-eżistenza tal-ħażen 
fil-fatt hija waħda mill-problemi 
l-kbar għalina u għall-fidi tagħna. 
Għaliex jeżisti l-ħażen hija waħda 
mill-mistoqsijiet il-kbar li l-umanità 
ħabbtet wiċċha magħhom. 

Fir-rakkont tal-ħolqien fil-Ktieb 
tal-Ġenesi nsibu li Alla, meta ħalaq 
id-dinja b’kulma fiha u lill-bniedem, 

Dawn huma mistoqsijiet kbar li 
kultant anke bil-fidi ma nsibux 
tweġiba għalihom u tibqa’ l-aktar 
prova u tentazzjoni għall-fidi 
tagħna. Fil-Vanġelu anke Ġesù 
kien iffaċċjat b’mistoqsijiet bħal 
dawn dwar il-ħażen. Fi żmienu kien 
hemm il-mentalità li l-ħażen hu 
kastig tad-dnub.

“Kif kien għaddej lemaħ raġel 
agħma minn twelidu, u d-dixxipli 
tiegħu staqsewh: Rabbi, dan 
twieled agħma għax dineb hu 
stess, jew għax dinbu l-ġenituri 
tiegħu?” (Ġw 9, 1-3)

Ġesù din ma aċċettahiex għax Alla 
li nemmnu fih aħna mhuwiex Alla li 
jikkastiga l-midneb. Darba lil Ġesù 
staqsewh dwar it-tmintax-il ruħ li 
mietu wara li waqa’ fuqhom it-torri 
ta’ Silwam. Għal dan Ġesù jwieġeb 
bl-aktar mod ċar.

“Taħsbu intom li kienu iżjed ħatja 
min-nies l-oħra ta’ Ġerusalemm!” 
(Lq 13, 4)

In-Nisrani m’għandux tweġiba għal 
kollox. Ġesù stess tnikket għall-mewt 
tal-ħabib tiegħu Lazzru. Iddispjaċih 
fl-aħħar ċena meta ra lil Ġuda diġà 
deċiż dwar il-pjanijiet tiegħu. Meta 
kien fil-ġnien tal-Ġetsemani ħass 
t-toqol tal-kalċi tat-tbatija li kien se 
jgħaddi minnu. F’dawn iċ-ċirkustanzi 
Ġesù dar lejn il-Missier. It-tweġiba 
tiegħu kienet fiduċja sħiħa fil-Missier. 
In-Nisrani li jrid ikun melħ u dawl fid-
dinja, iktar milli tweġiba għal kollox, 
irid ikollu l-qawwa ġo fih li tiġi mill-
fiduċja sħiħa tiegħu fil-Missier. Hija 
din ir-rabta ma’ Alla, l-ispiritwalità 
tagħna, li tgħinna biex quddiem il-
ħażen, quddiem it-tentazzjonijiet, 
quddiem l-isfidi ma nċedux imma 
nibqgħu nżommu sod fil-fidi. Hekk 
inkunu xhieda vera ta’ Ġesù li qam 
mill-mewt u rebaħ fuq kull ħażen. 
Ġesù għadu ħaj f’dawk kollha li 
jemmnu fih u huma xhieda ħajja 
tiegħu fid-dinja.

“ħares lejn kulma kien għamel, u, 
ara, kollox kien tajjeb ħafna” (Ġen 
1, 31). Ħafna kienu dawk matul 
l-istorja li staqsew jekk il-ħażen 
ħalqux Alla jew, jekk ma ħalqux 
Alla, għaliex allura jeżisti. Ħafna 
min-naħa l-oħra jistaqsu għaliex 
Alla qisu jibqa’ sieket quddiem 
il-ħażen fid-dinja u l-ħażen tal-
bniedem.

Jekk Alla hu tajjeb, għaliex 
jeżisti l-ħażen fid-dinja u fil-
ħajja tal-bniedem?

Għaliex jiġru affarijiet ħżiena 
lil min hu tajjeb?

Għaliex tant nies 
innoċenti jbatu?

Jekk nemmnu li Alla 
jista’ kollox u jieħu 
ħsieb kulħadd, għaliex 
iħalli tant affarijiet 
ħżiena jiġru?
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‘Stand up and be counted!’ Din hija 
frażi li sikwit nisimgħuha. Hija sfida 
biex ma nintelqux mal-kurrent, 
biex inkunu kapaċi ngħollu leħinna 
fejn ma naqblux u ma nħallux 
kollox għaddej. Din hi sejħa biex 
nieqfu lill-ħażen u nieqfu quddiem 
l-inġustizzja u d-diskriminazzjoni. 
Fi ftit kliem biex il-ħażin ngħidulu 
ħażin u t-tajjeb ngħidulu tajjeb. 
Il-Profeta Iżaija fil-Bibbja jagħmel 
twissija li għadha tagħmel ħafna 
sens anke fi żmienna.

“Gwaj għal dawk li jsejħu tajjeb 
il-ħażin, u ħażin it-tajjeb; u jibdlu 
d-dlam mad-dawl, li jibdlu l-morr 
mal-ħelu, u l-ħelu mal-morr.”
(Iż 5, 20)

Ġesù fil-Vanġelu juri kif id-
dixxiplu tiegħu hu msejjaħ biex 
jgħix fid-dinja imma ma jkunx 
tad-dinja. Tista’ tinstema bħala 
kontradizzjoni imma Ġesù 
wegħedna li se jkun magħna 
dejjem biex jakkumpanjana. Bħala 
nies li qed ngħixu fid-dinja, aħna 

nixbhu ħafna lil dawk iż-żewġ 
dixxipli ta’ Għemmaws li naqraw 
dwarhom fil-Vanġelu ta’ San 
Luqa. Tajjeb nagħtu ħarsa lejn din 
l-istorja tagħhom u nisimgħu dan 
ir-rakkont li kien tant importanti 
għall-ewwel insara u li għadu tant 
importanti għalina llum. 

Dan ir-rakkont juri tnejn li kienu 
dixxipli ta’ Ġesù u li kienu emmnu 
fih. Imma dak li kien ġara meta 
lil Ġesù arrestawh u qatluh, kien 
sewdilhom qalbhom għall-aħħar. 
Wara li kienu għaddew xi ġranet u 
ma ġara xejn, qatgħu qalbhom u 
ddeċidew li jerġgħu lura lejn ir-raħal 
mnejn kienu, Għemmaws. Imma 
Ġesù jitfaċċa f’ħajjithom f’dan 
il-mument meta kienu qalbhom 
sewda u maqtugħa, u mingħajr ma 
ċanfarhom jew meriehom, mexa 
magħhom safejn kienu sejrin. Matul 
it-triq qagħad jitkellem magħhom 
fuq x’kien hemm miktub dwaru fil-
Bibbja. Huma qagħdu jisimgħuh, 
imma m’għarfuhx. Għarfuh biss 
meta daħlu d-dar fejn kienu 

joqogħdu u, waqt li kienu mal-mejda, 
Ġesù qabad il-ħobż, radd il-ħajr, 
qasmu u tahulhom. Meta għarfuh, in-
niket tagħhom spiċċa u l-qtigħ-il qalb 
inbidel f’kuraġġ. Qamu u reġgħu lura 
lejn Ġerusalemm biex jirrakkuntaw lill-
Appostli u lill-oħrajn x’kien ġralhom.

Din is-silta mill-Atti tal-Appostli 
turina li l-Kelma t’Alla u l-Ewkaristija 
huma ż-żewġ pilastri li fuqhom hija 
mibnija l-ħajja tan-Nisrani u l-Knisja. 

“U kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-
Appostli u fl-għaqda ta’ bejniethom, 
fil-qsim tal-ħobż u fit-talb.” (Atti 2, 42)

“Dawk kollha li kienu jemmnu 
kienu ħaġa waħda, u kienu jaqsmu 
kollox bejniethom, ibigħu ġidhom 
u kulma kellhom u jqassmu d-dħul 
bejn kulħadd, skont il-ħtieġa ta’ kull 
wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-
tempju flimkien, jaqsmu l-ħobż fi 
djarhom, u jissieħbu fl-ikel bi qlub 
ferħana u safja; u kienu jfaħħru lil 
Alla, u l-poplu kollu kien iġibhom.”
(Atti 2, 44-47)

Idħol fil-fond
Aqra l-ġrajja tad-dixxipli ta’ Għemmaws (Lq 24, 13-35). Aħna 
wkoll ngħaddu minn żmien fejn naqtgħu qalbna u nersqu ’l 
bogħod minn Alla. F’mumenti bħal dawn x’jgħinek biex terġa 
tinduna li Ġesù fil-fatt miexi miegħek u mhux telqek għal riħek.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
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Ix-xhieda tal-ewwel insara 
kienet xhieda ta’ awtentiċità u 
ta’ mħabba, l-aktar għal dawk 
li kienu morda, fqar jew batuti. 
Imma ċ-ċentru ta’ kollox fil-
komunità kienet il-Kelma t’Alla 
li biha kienu jitolbu u jfaħħru lil 
Alla, u l-Ewkaristija li biha kienu 
jiċċelebraw li Ġesù Kristu kien 
għadu ħaj preżenti f’nofshom. Dik 
kienet il-Knisja tal-bidu. Il-qawwa 
speċjali li l-insara kienu juru fix-
xhieda tagħhom kienet ġejja mill-
preżenza ħajja ta’ Ġesù li huma 
kienu jxandru. 

Illum irridu nistaqsu jekk din il-
qawwa speċjali għadhiex tidher u 
tinħass fid-dinja tagħna. Għaddew 
elfejn sena minn dik l-esperjenza 
tal-ewwel Knisja. Matul dawn 
l-elfejn sena l-Knisja ġieli kienet 
b’saħħitha u ġieli kienet dgħajfa, 
ġieli wasslet xhieda ta’ qawwa li 
Kristu veru għadu ħaj fid-dinja u 
ġieli ċediet għall-kompromessi 
mad-dinja. Imma li hu żgur hu li 

matul dawn l-elfejn sena kienu 
ħafna dawk in-nies li taw xhieda 
ta’ dik l-istess qawwa speċjali li 
kienet twassal lill-ewwel insara 
biex jagħtu ħajjithom u jieħdu 
l-martirju. Jekk il-poplu t’Alla fit-
Testment il-Qadim kellu l-profeti 
biex ifakkruh u juruh it-triq lura 
lejn il-Mulej kull darba li jkun 
tbiegħed minn dak li l-Mulej ried, 
il-Knisja wkoll kellha ħafna nies li 
kienu profeti. Bil-qawwa speċjali 
tagħhom huma taw xhieda f’kull 
żmien li Ġesù tassew kellu raġun 
u li l-Vanġelu tiegħu hu veru 
l-aħbar it-tajba li twasslu biex 
tassew ikun bniedem sħiħ.

Dawn in-nies għarfu jkunu profeti 
fi żmienhom sew fil-politika kif 
ukoll fir-reliġjonijiet tagħhom. 
Kienu viżjonarji, jiġifieri ħadmu 
biex kemm il-politika kif ukoll ir-
reliġjon ikunu għodda għall-bini 
ta‘ soċjetà iktar umana. Fil-11 ta’ 
April 1963 il-Papa Ġwanni XXIII 
kien ħareġ Ittra, Pacem in Terris 

(Paċi fl-Art), li fiha semma punti 
li għamluha waħda mill-iktar ittri 
importanti għal dak iż-żmien kif 
ukoll għal żmienna. Fi żmien il-
Papa Ġwanni XXIII id-dinja kienet 
għadha mhedda mill-gwerer, 
mit-tellieqa għall-armamenti, 
mill-firdiet fl-Ewropa bejn il-Lvant 
u l-Punent, u min-nuqqas serju 
ħafna ta’ rispett lejn id-drittijiet 
fundamentali tal-bniedem. Il-Papa 
f’din l-ittra saħaq li l-paċi tista’ 
isseħħ u tinbena biss fuq il-verità, 
il-ġustizzja, l-imħabba u l-libertà. 
Dawn huma l-erba’ pilastri li 
fuqhom jista’ jinbena ordni soċjali 
ġdid, dinja ġdida iktar umana u li 
tirrispetta lill-bniedem sħiħ. 

Il-Knisja kienet qed tagħraf 
iktar minn qatt qabel li hi kellha 
missjoni biex fid-dinja twassal 
l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu billi 
tipprietka u taħdem favur id-
dinjità ta’ kull bniedem hi x’inhi 
r-razza, ir-reliġjon, il-kulur u 
l-klassi tiegħu.

Taf min huma 
dawn in-nies? 
Qatt smajt 
bihom? X’għamlu 
speċjali? Fittex 
ftit fuqhom u 
tara kif dawn 
f’ħajjithom 
skoprew qawwa 
ġdida li biha 
għamlu ħwejjeġ 
kbar tassew.

Mother TheresaKonrad AdenauerMartin Luther King JrFrère Roger SchützMahatma Gandhi

Papa Ġwanni XXIII Mons. Oscar Romero Alcide de Gasperi Robert Schuman u Jean Monnet
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NARAW X'TGĦALLIMNA

A KLIEM IMPORTANTI
	 Ikteb	sentenza	li	tfisser	fil-qosor	x’nifhmu	

b’dan	il-kliem:
 ▶	 Il-verità
 ▶	 L-identità	nisranija
 ▶	 Qaddisin

B IDEAT PRINĊIPALI
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	 Ir-reliġjon	kif	tgħinni	fil-ħajja	ta’	kuljum?
 ▶	 X’inhu	n-nisrani	veru?

Ċ AĦSEB B’MOĦĦOK
	 Uża	dak	li	tgħallimt	biex	twieġeb:
 ▶	 “Aħna	nafu	li	Alla,	ma'	dawk	li	jħobbuh,	

ma'	dawk	li	huma	msejħin	skont	il-
providenza	tiegħu,	f'kollox	jaħdem	id	f'id	
għall-ġid	tagħhom.”	(Rum	8,	28)	Minn	dak	
li	tgħallimt	u	ddiskutejt,	x’taħseb	li	tfisser	
din	is-silta?

D IDDISKUTI D-DAR
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar	dan:
 ▶	 Rajna	li	Ġesù	kien	mexxej	tajjeb	ħafna.		

Dan	kif	jikkontrasta	ma’	mexxejja	oħra	li	
niltaqgħu	magħhom	ilum?


