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Daħla 

Għaliex sar bniedem Bin Alla u ġie jgħammar fostna? 

Il-Mulej Ġesù sikwit tkellem dwar l-iskop tal-miġja 
tiegħu fid-dinja. Kemm-il darba nisimgħuh fil-Vanġelu 
jtenni l-kliem, ‘għalhekk ġejt’. M’hemmx isbaħ milli 
nisimgħu minn fommu stess is-sinifikat tal-ewwel 
Milied. 

Jalla dawn ir-riflessjonijiet qosra jagħtuna apprezzament 
akbar tal-ġrajja li seħħet f’Betlehem elfejn sena ilu, u 
jkebbsu fidi u mħabba lejn Dak li umilja lilu nnifsu u 
sar bniedem għall-fidwa tagħna. 

✳ ✳ ✳ 
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G ħall-ħaqq ġejt f ’din id-dinja, biex dawk li ma 
jarawx, jaraw; u dawk li jaraw, isiru għomja 

(Ġwanni 9:39). 

L-Iben t’Alla ġie fostna biex jgħarrafna ’l Alla veru u t-
triq tas-salvazzjoni. Hu jneħħi minn quddiem 
għajnejna l-għamad tal-injoranza u l-iżball biex naraw 
il-glorja u s-sbuħija t’Alla. Ġie “biex dawk li ma jarawx, 
jaraw.” Imma oħrajn, bħal xi wħud mill-aktar nies 
reliġjużi ta’ żmienu, jopponuh u jirreżistu t-tagħlim 
tiegħu. Dawn in-nies kburin ikunu mwebbsa fl-iżbalji 
u t-telfien tagħhom. Dan hu ġudizzju t’Alla fuq l-
istinazzjoni tagħhom. Għalhekk Ġesù ġie wkoll biex 
“dawk li jaraw, isiru għomja.” Huwa perikoluż li tisma’ 
l-evanġelju u ma tilqgħux għax altrimenti tkun qed 
tistieden il-ġudizzju t’Alla fuqek. Jalla ħadd minna ma 
jiġrilu hekk! Ejja nersqu lejn Kristu u l-Kelma tiegħu 
b’umiltà, lesti li nħallu l-Kelma tikkoreġina u 
tgħarrafna l-verità li twassalna f’riġlejn il-Mulej biex 
nagħrfuh, nafdawh, nobduh u nqimuh. 

3



L a taħsbux li ġejt biex neqred il-liġi jew il-
profeti: jien ma ġejtx biex neqred, iżda biex 

inwettaq (Mattew 5:17). 

Ġesù ma ġiex biex iġib fix-xejn it-tagħlim tal-Iskrittura 
fit-Testment il-Qadim. Jassigurana li lanqas nitfa 
waħda mill-Kelma t’Alla ma tiġi nieqsa. Hu innifsu 
huwa t-twettieq tal-wegħdi t’Alla profetizzati minn 
qabel. Hu onora l-liġi ta’ Mosè billi obdiha 
perfettament, xi ħaġa li ebda bniedem ieħor qatt ma 
għamel. Ġesù weġġaħ il-liġi wkoll billi offra lilu nnifsu 
b’sagrifiċċju għat-tpattija għad-dnubiet. Il-liġijiet 
ċeremonjali, bħas-sagrifiċċji tal-annimali, sabu t-
twettiq tagħhom fih. Hu l-ħaruf t’Alla li jneħħi d-dnub 
tad-dinja. Ġesù jinsisti wkoll li d-dixxipli tiegħu 
għandhom jobdu bil-qalb il-liġijiet morali kollha billi 
reġa’ tennihom u fissirhom sew. It-Testment il-Ġdid 
huwa t-twettiq tal-Qadim. Alla jagħti lil uliedu l-
maħfra, jikteb il-liġi tiegħu f’qalbhom, u jagħtihom l-
Ispirtu s-Santu biex jimxu fuq il-passi ta’ Ibnu fl-
ubbidjenza u l-imħabba. 
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E jjew immorru fl-ibliet l-oħra; biex inxandar 
hemm ukoll: għax għal dan ġejt (Mark 1:38). 

Ma tistax iżżomm aħbar tajba mistura ġo fik. Tkun trid 
taqsamha ma’ ħaddieħor. Meta student jgħaddi minn 
eżami importanti jmur malajr jgħid lill-ġenituri u 
ħbieb tiegħu, u meta koppja jkollhom l-ewwel tarbija 
tagħhom, jekk jista’ jkun jgħidu lid-dinja kollha! Ġesù 
wera dan l-entużjażmu biex ixandar l-isbaħ aħbar li 
qatt instemgħet fuq din l-art. Id-dixxipli riduh jibqa’ 
f’ċerta belt għax in-nies kienet qed tfittxu. Ma setgħax 
jibqa’ aktar għax kien għad hemm ħafna li ma 
semgħux il-messaġġ mis-sema tal-ħniena u l-maħfra 
t’Alla. Ried imur ixandar lilhom ukoll. Dak li beda 
jagħmel f’dak iż-żmien, Ġesù għadu jagħmlu sal-lum 
permezz tad-dixxipli tiegħu li bagħathom fid-dinja 
kollha u wegħedhom li jibqa’ magħhom sal-aħħar taż-
żmien. Ġesù huwa l-ħabbar; Ġesù huwa wkoll il-qofol 
tal-aħbar, għax il-maħfra u l-grazzja t’Alla hi mogħtija 
lilna fi Kristu. 
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G ħax jien inżilt mis-sema, mhux biex nagħmel 
ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta’ min bagħatni 

(Ġwanni 6:38). 

L-Iben t’Alla umilja lilu nnifsu. Hu li hu tassew Alla, u 
li mal-Missier kien jgħammar fil-glorja tal-ġenna, 
xejjen lilu nnifsu, niżel mis-sema u kien magħmul fix-
xbieha ta’ bniedem. Ma ġiex biex jagħmel ir-rieda 
tiegħu, imma ġie bħala qaddej biex iwettaq ir-rieda 
tal-Missier li bagħtu. Ma ġiex biex ikun moqdi imma 
biex jaqdi, u biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-ħelsien ta’ 
ħafna. Sar ubbidjenti f’kollox, imqar sal-mewt ta’ 
salib. Imma x’inhi r-rieda tal-Missier għal Ibnu? Il-
Missier irid li Ibnu ma jitlifx imqar wieħed jew waħda 
min uliedu, imma li jqajjimhom fl-aħħar jum. U x’inhi 
r-rieda t’Alla għalina? Li kull min jara l-Iben u jemmen 
fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta’ dejjem. L-għan 
tal-Missier hu s-salvazzjoni ta’ wliedu kollha, u dan 
huwa mwettaq u garantit bl-ubbidjenza u l-ħidma ta’ 
Ibnu Ġesù. 
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I ssa ruħi mqallba; u x’naqbad ngħid? Missier, 
eħlisni minn dis-siegħa: iżda għalhekk jien ġejt 

għal dis-siegħa (Ġwanni 12:27). 

Il-maxtura ta’ Betleħem kienet pass fit-triq li wasslet lil 
Ġesù għas-salib. Ġie biex imut. Il-mewt ma kinitx it-
tmiem tal-missjoni tiegħu, imma t-twettieq tagħha. Ta 
ħajtu fuq is-salib biex jikseb il-fidwa tal-poplu tiegħu. 
Jekk qamħa ma taqax fl-art tibqa’ weħidha. Imma jekk 
tmut tagħmel ħafna frott. “Għalhekk jien ġejt,” qal, 
“għal din is-siegħa.” Seta jekk ried jitlob il-Missier biex 
jeħilsu mis-salib, imma kien jaf li xejn aktar ma seta 
jħallas għall-fidwa tal-bniedem. M’hemmx maħfra 
mingħajr tixrid ta’ demm. Xtaq kieku kien possibbli 
jeħles mill-kalċi, imma rrassenja ruħu għar-rieda tal-
Missier, u xorob l-imrar sal-aħħar qatra. “Mhux ir-
rieda tiegħi,” qal lil Missieru, “imma tiegħek.” Ħaddan 
is-salib għax hekk ried il-Missier biex jikseb il-ħajja 
għall-maħbubin tiegħu. 
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J ien ġejt biex ikollhom il-ħajja, u jkollhom iżjed 
bil-kotra (Ġwanni 10:10). 

Kemm hi gidba qarrieqa min jgħid li l-fidi fi Kristu 
toħnoq il-gost tal-ħajja. Għall-kuntrarju, il-ħajja 
mingħajr Kristu hi ġiri wara r-riħ. Ma twassal imkien 
għajr għal miżerja u dispjaċir, u fl-aħħar twassal għat-
telfien ta’ dejjem. Kristu ġie biex jagħtina ħajja ta’ 
veru. Ir-Ragħaj it-Tajjeb iħobb n-nagħaġ tiegħu u ta 
ħajtu għall-benefiċċju tagħhom. Jagħtihom il-ħajja 
eterna, jieħu ħsiebhom u jwassalhom fi ħdan il-
Missier. Imqar issa, minkejja li għandhom sehem mill-
inkwiet u t-tbatijiet, huma jgawdu il-ferħ u s-sliem 
t’Alla li ma jitfissrux bil-kliem. Ma nagħtux każ x’tgħid 
id-dinja u l-gimmicks reliġjużi, imma nemmnu lill-
Imgħallem Ġesù. Hu ġie biex ikollna l-ħajja – ħajja bil-
kotra, abbondanti u mimlija. Ejja mela nafdaw fih u 
nimxu warajh biex induqu aħna stess kemm hu tajjeb 
il-Mulej. 
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J ien ġejt dawl fid-dinja, biex kull min jemmen 
fija ma jibqax fid-dlam (Ġwanni 12:46). 

Fi żmienna l-kunċett tal-verità m’għadu jfisser xejn. 
Kulħadd għandu “dritt” għall-opinjoni tiegħu, tkun 
kemm tkun banali u assurda. M’hemmx aktar tajjeb u 
ħażin, veru jew falz, speċjalment fl-oqsma morali u 
spiritwali. Kollox huwa permissibbli, kulħadd jista’ 
jemmen li jrid, u kull reliġjon hi valida daqs kull 
reliġjon oħra. Dan kollu mhux sinjal ta’ maturità jew 
progress imma jikxef kemm il-bniedem qata’ qalbu li 
jkun jaf il-verità fiċ-ċert. L-umanità hi mitlufa f’dalma 
sewda, ħadd ma jaf fejn hu jew fejn hu sejjer. Ġesù hu 
t-tama unika għad-dinja. Hu d-dawl li jurina x’inhu 
ġust u x’inhu dnub; jgħarrafna t-triq li twassal għall-
ħajja u jwissina bit-triq li twassal għat-telfien; hu jikxef 
il-falsità tar-reliġjonijiet umani u jgħarrafna ’l Alla ħaj 
u veru. X’se nagħżel? Nagħlaq għajnejja u nibqa’ 
mitluf fid-dlam, jew nemmen fih biex nara u nimxi fil-
mogħdija tas-sewwa? 
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La taħsbux li ġejt inġib il-paċi fuq l-art: ma ġejtx 
biex inġib il-paċi, iżda sejf! (Mattew 10:34). 

Iebsa din il-kelma tal-Imgħallem. Kif jista’ l-Prinċep 
tal-paċi jġib sejf ta’ firda minflok l-għaqda u s-sliem? 
Tassew, hu jħabbeb il-bnedmin m’Alla permezz tas-
salib, u jgħallem lid-dixxipli tiegħu li sakemm jiġi 
minnhom huma għandhom jgħixu fil-paċi ma’ 
kulħadd. Imma d-dinja hi kontra Alla u kontra l-
Messija mibgħut mis-sema. Lil Kristu opponewh, 
kienu jobgħoduh u ma hedewx qabel arrestawh u 
qatluh. Issa li Ġesù mhux qiegħed hawn, qegħdin 
iduru għas-segwaċi tiegħu. L-istorja tal-knisja hi 
mċappsa bid-demm tal-martri u tixhed kemm hu 
minnu l-kliem ta’ Ġesù. Sal-lum l-Insara huma 
ppersegwitati b’diversi modi, anki bi vjolenza. Kultant 
l-oppożizzjoni tiġi mill-familja stess. Dan huwa l-prezz 
li jridu jħallsu d-dixxipli ta’ Ġesù. 
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K ien fid-dinja, u d-dinja saret bih; u d-dinja ma 
għarfitux. Ġie fi ħwejġu u niesu ma laqgħuhx. 

Iżda lil dawk kollha li laqgħuh, tahom is-setgħa li 
jsiru wlied Alla; lil dawk li jemmnu f’ismu (Ġw 
1:10-12). 

L-Iben t’Alla, il-Ħallieq ta’ kollox, ġie fost il-ħlejjaq 
tiegħu u m’għarfuhx. Il-Messsija mwiegħed fl-
Iskrittura u mistenni mill-Lhud ġie fost il-poplu tiegħu, 
imma minflok tawh merħba, sallbuh. Bil-grazzja t’Alla 
hemm oħrajn li jagħrfuh u jilqgħuh b’qalbhom kollha. 
Ta’ min nistaqsi, “X’għamilt jien b’Ġesù? Hu ġie fid-
dinja, imma jien mort għandu? Ilqajtu u emmint fih 
jew injorajtu u ċħadtu?” M’hemm xejn x’niċċelebra fil-
Milied jekk m’hemmx post għal Kristu f’qalbi. Mill-
banda l-oħra jekk afdajt ħajti u s-salvazzjoni tiegħi 
f ’idejh, allura l-jiem kollha tas-sena mhumiex 
biżżejjed biex nifraħ u nirringrazzjah. Darba kont 
mingħajr Alla, mifrud minnu minħabba dnubieti, 
imma issa bil-fidi fi Kristu jien sirt membru tal-familja 
t’Alla. Fi Kristu, Alla sar Missieri. Ħalleluja! 
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Jekk immur u nħejji post għalikom, nerġa’ niġi u 
nilqagħkom għandi, biex fejn inkun jien, tkunu 
intom ukoll (Ġwanni 14:3). 

Fil-vanġelu kemm-il darba nisimgħu lil Ġesù jitkellem 
fuq l-għanijiet tal-miġja tiegħu. Imma meta kien qed 
joqrob iż-żmien li jitlaq mid-dinja biex jerġa’ lura 
għand il-Missier, Ġesù wiegħed lid-dixxipli tiegħu li 
għad jirritorna. Ma jgħidilhomx aktar “jien ġejt” imma 
issa jwegħedhom “nerġa’ niġi”. L-ewwel darba ġie 
biex iwettaq il-fidwa tal-poplu tiegħu bil-mewt u l-
qawmien; fit-tieni miġja Ġesù jiġbor miegħu lil dawk 
kollha li jħobbuh fid-dar ta’ Missieru. Mar biex 
iħejjilhom post u meta jasal iż-żmien jiġi għalihom. 
Min dan nistgħu nkunu assolutament żguri għax il-
Mulej mhux se jmur lura minn kelmtu. Hu stess it-triq, 
il-verità u l-ħajja; dawk kollha li jafdaw fih għad ikunu 
miegħu jgawdu ’l Alla l-Missier. 
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