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LEJN IL-MISSIER
________________________

Ħ

ABIB, QATT ĦSIBT bis-serjetà fuq it-tifsira u l-għan
ta’ ħajtek? Illum għandek opportunità tajba biex
tirrifletti fuq dawn il-mistoqsijiet kruċjali:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fejn sejjer?
Min fejn se ngħaddi?
Min hu Ġesù?
X’jifridni minn Alla?
X’ifisser is-salib?
Kif insir sewwa m’Alla?
Kif iħobb il-Missier?
Tassew qam il-Mulej?
X’se tkun l-għażla tiegħi?

Ikkonsidra sewwa t-tweġibiet f’dan il-ktejjeb msejjes fuq
it-tagħlim tal-Mulej fil-Bibbja Mqaddsa. Jalla jkun għalik
gwida tajba biex tiskopri l-mogħdija li mis-solitudni u
l-ħtija twasslek għall-ferħ u l-imħabba t’Alla l-Missier.

FEJN SEJJER?
Il-qalb umana qisha bir bla qiegħ. Ma timtela qatt u mhi
sodisfatta b’xejn.
Kollega tiegħi kien ħiereġ mid-dar biex jitlaq għaxxogħol. Bintu riditu jibqa’ jilgħab magħha. Qalilha li jekk
ma jmurx jaħdem ma jkollhomx flus biex jixtrilha t-toys. It3

tifla weġbitu, ‘Toys għandi biżżejjed. Aħjar toqgħod miegħi,
papà.’
Din iċ-ċkejkna ndunat li l-ħwejjeġ materjali mhumiex
biżżejjed. Il-bniedem jgħix bl-imħabba. Hekk aħna
magħmulin. Lill-familja u l-maħbubin tagħna għandna
nagħtuhom prijorità u nitgħallmu ngawduhom aktar. Imma
anke dan mhux biżżejjed. Il-qalb tixxennaq għall-akbar
Imħabba, kif talab Sant Wistin, ‘Ħlaqtna għalik, Mulej, u
qlubna bla mistrieħ sakemm ma jistriħux fik.’
Il-qalb umana ma ssibx serħan ħlief f’Alla. Bħalma
għażżiela tixxennaq għan-nixxigħat tal-ilma, hekk tixxennaq
ruħi għalik, o Alla.1 Ħelwin u prezzjużi l-għotjiet tiegħu –
il-ferħ u l-għożża tal-familja, il-ħbieb, l-ikel, is-saħħa u lħolqien meraviljuż – imma wisq oħla minn kollox hu Alla
nnifsu. Xejn u ħadd ma jista’ jikkompeti miegħu. Lil min
għandi fis-sema ħliefek? U meta għandi lilek, x’jonqosni fuq
l-art? 2
Ħasra li, imħabbtin u aljenati b’tant xogħol, divertiment
u ħwejjeġ materjali, ħafna nies ma jesperjenzaw qatt ittjieba u l-ħlewwa t’Alla. Tinstema’ nota ta’ dispjaċir f’leħen
il-Mulej meta jgħid, Tnejn huma d-dnubiet tal-poplu tiegħi:
telqu lili, l-għajn tal-ilma ġieri, biex ħaffru bjar għalihom,
bjar miksura li ma jżommux ilma.3
Alla jistedinna nitilqu l-frugħa u mmorru għandu biex
nixorbu l-ilma tal-ħajja u nsibu s-serħan ta’ qlubna fih.

M

ulej, għarrafni l-iskop veru li għalih kont maħluq
biex ma naħlix ħajti niġri wara r-riħ. Ma nistax
nissodisfa ruħi bil-ħwejjeġ ta’ din id-dinja. Ħarisni,
Mulej, mill-frugħa u agħtini nixrob mill-imħabba
tiegħek biex ngħix tassew. Inti biss tista’ timla qalbi
bil-hena u sodisfazzjon ġenwin.
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MINN FEJN SE NGĦADDI?
Il-Mulej Ġesù qalilna x’għandu jkun l-iskop ta’ ħajjitna:
‘Jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand ilMissier jekk mhux permezz tiegħi.’ 4 Li mmorru għand ilMissier – dan għandu jkun l-għan tagħna. Aħna maħluqin
biex nagħrfu ’l Alla, ingawdu l-imħabba ħelwa tiegħu u
nitgħaxxqu bis-sbuħija tiegħu.
Ġesù qalilna wkoll kif nilħqu l-iskop ta’ ħajjitna. ‘Jiena
hu t-triq.’ Nistgħu naslu għand il-Missier permezz tiegħu.
Ġesù jinsisti li hu biss it-triq, li ħadd ma jmur għand
il-Missier ħlief bih. Dan il-kliem ma jdoqqx f’widnejn issoċjetà moderna. Ċertu wieħed ħassieb, Ramakrishna
Paramahamsa, jesprimi l-idea popolari li bħalma bniedem
jista’ jitla’ fuq il-bejt ta’ dar permezz ta’ sellum, taraġ jew
ħabel, hekk ukoll hemm diversi toroq li jwasslu għand Alla,
u kull reliġjon turi waħda minn dawn il-mezzi.
Ramakrishna forsi jirnexxielu jitla’ fuq il-bejt bil-ħabel.
Hemm fuq jiltaqa’ ma’ reliġjużi oħra li jaħsbuha bħalu, iżda
m’Alla jiltaqa’? Alla ma jgħammarx fuq il-bejt iżda fl-ogħla
smewwiet, fid-dawl li ħadd ma jista’ jersaq lejh. Pont wieħed
ilaħħaq id-distanza infinita bejn il-ħlejqa u l-Ħallieq, bejn
il-midneb u Alla qaddis. Dan il-pont hu Ġesù Kristu.
Abraħam, David, Marija omm il-Mulej, il-mara li ħaslitlu
riġlejh bid-dmugħ, il-ħalliel imsallab maġenbu, l-appostli
Pietru u Pawlu, u l-qaddisin l-oħra kollha jinsabu l-ġenna
jgawdu ’l Alla bis-saħħa ta’ Ġesù. Jekk irridu nixxierku
magħhom fl-hena eterna jeħtieġ li bħalhom nafdaw ruħna
f’idejn il-Mulej Ġesù u nimxu warajh.
Ġesù hu t-triq għax hu l-Iben t’Alla, ix-xbieha t’Alla li
ma jidhirx. Meta wieħed mill-appostli talbu biex jurihom
il-Missier, Ġesù wieġbu, ‘Min ra lili ra lill-Missier.’ 5 Meta
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nagħrfu lil Ġesù nkunu għarafna ’l Alla.
Mhux biss. Ġesù hu t-triq għax neħħa minn nofs iddnub li jifred il-bniedem minn Alla. Hu ta lilu nnifsu fuq
is-salib biex inaddaf il-poplu tiegħu minn kull ħażen u
jagħmilhom denji jersqu fid-dawl glorjuż t’Alla l-Missier.

Ġ

esù, matul ħajti terraqt mitluf ’l hemm u ’l hawn
bla ma naf fejn sejjer. Ħsibijieti ma wassluni
mkien. Lanqas nista’ niddependi fuq għerf il-bniedem, jew il-filosofiji u r-reliġjonijet umani. Urini lilek
innifsek, o Feddej, għax int waħdek it-triq li twassal
għand il-Missier.

MIN HU ĠESÙ?
L-Iskrittura tgħallimna li Ġesù ġie jfittex u jsalva l-mitluf.6
Huwa xieraq nistaqsu jekk hux kapaċi jwettaq din il-missjoni
hekk kbira b’suċċess. Min hu tassew Ġesù? X’għamel speċjali
biex isibna u jeħodna lura għand il-Missier?
Matul il-ministeru pubbliku Ġesù sikwit qal li hu l-Iben li
niżel mis-smewwiet, mibgħut mill-Missier. Wettaq mirakli
bla għadd biex juri li tassew hekk hu. Imma niesu ma
laqgħuhx. Il-Lhud riedu joqtluh għax lil Alla kien jgħidlu
Missieru u jqis ruħu daqs Alla.7 Kristu kkonferma li fehmuh
sewwa. Qalilhom li l-ħwejjeġ kollha li jagħmel il-Missier,
jagħmilhom l-Iben ukoll. Bħalma l-Missier jqajjem ilmejtin, l-Iben jagħti l-ħajja lil min irid u jagħmel ġudizzju
minn kulħadd.
Baqgħu jsusu warajh sakemm fl-aħħar arrestawh. L-akkuża
ewlenija kienet, fi kliem il-qassis il-kbir, jekk hux il-Kristu,
6

Bin Alla. Ġesù wieġeb bla tlaqliq li hekk hu. Ir-reazzjoni talLhud kienet isterika: akkuzawh b’dawgħa u allura ħaqqu
l-mewt; bdew jagħtuh bil-ponn u jobżqulu. Il-Lhud sfidawh
jinżel mis-salib bħala prova li hu tassew Bin Alla. Dakinhar
Alla baqa’ sieket. Tkellem tlett ijiem wara meta ddikjarah
bħala Ibnu bis-setgħa bil-qawmien mill-imwiet!
Ġesù hu l-Iben t’Alla għax kif nistqarru fil-Kredu, hu
‘natura waħda mal-Missier li bih sar kollox.’ Ġesù hu tassew
Alla, etern, jeżisti minn dejjem qabel il-ħolqien. Infatti
l-ħolqien sar bih kif naqraw fl-Iskrittura, kollox bih sar, u
xejn ma sar mingħajru;8 u terġa’, Int, Mulej, waqqaft l-art filbidu, u għemil idejk huma s-smewwiet.9 X’verità stupenda!
Il-Ħallieq ġie fid-dinja li għamel hu stess biex jifdi lilna, ilħlejjaq tiegħu! Bħalma kiteb Dun Karm:
Biex tifdina mill-jasar ewlieni
Ta’ Missierek l-għamara ħallejt;
Int li tgħaxxaq is-sema bi ġmielek,
Taħt suritna fil-faqar inħbejt.
Ħasra li sal-lum ħafna nies jibqgħu ma jagħrfuhx u ma
jilqgħuhx. Imma bħalma l-Missier wera lil Pietru li Ġesù
hu l-Messija, Bin Alla l-ħaj, hekk ukoll għadu jgħarrafna blIspirtu s-Santu li Ġesù hu Ibnu l-maħbub. Jekk nagħrfu lil
Bin Alla, ħalli nqimuh bħala l-Ħallieq u s-Sid tagħna, u ħalli
nafdaw fih b’qalbna kollha għas-salvazzjoni ta’ ruħna. Hu
li mix-xejn ħalaq kollox kapaċi jwassalna għand Missieru u
jagħtina l-privileġġ li nsiru wlied adottivi t’Alla.

O

Alla, int hekk ħabbejt id-dinja li tajtna lil Ibnek
il-maħbub biex kull min jemmen fih ma jintilifx
iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Iftaħli għajnejja biex
nara l-glorja ta’ Ibnek, u agħtini d-don tal-fidi biex
nemmen fih għas-salvazzjoni ta’ ruħi. Ammen.
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X’JIFRIDNI MINN ALLA?
X’iżommna milli nduqu t-tjieba t’Alla? Għaliex ħafna
jibqgħu ’l bogħod minnu? L-Iskrittura tweġibna b’kelma
waħda: id-dnub! Id-dnub jifridna minn Alla issa u fleternità. Ġesù jxebbahna ma’ iben ribelluż li jitlaq mid-dar
ta’ missieru biex jgħix mingħajr irbit u kif ifettillu.
Aħna għandna obbligu nobdu u nweġġħu lill-Ħallieq
tagħna. Wara kollox hu għamilna u qed iżommna ħajjin.
Imma fil-fatt sikwit ninjorawh, nonqsuh u nisfidawh. Iddnub jieħu forma ta’ azzjonijiet ħżiena bħal gideb, qtil, serq
u żena. Id-dnub huwa wkoll attitudni fil-qalb bħall-għira,
suppervja, kburija, rebgħa u ipokrisija. Hu x’inhu, kull dnub
hu offiża kontra Alla, il-ksur tal-liġi tiegħu, u jġib fuqna
ħtija u s-saħta tiegħu.
Għandna ħabta nċekknu d-dnub u nippretendu li m’aħniex daqshekk ħżiena. Alla jara l-azzjonijiet ħżiena kif ukoll
l-attitudni mħassra tagħna. Min joqtol u jagħmel adulterju
ħaqqu il-kundanna. Ġesù jgħidilna li daqshekk ieħor ħaqqu
l-infern min jobgħod, jirrabja għalxejn jew iħares lejn mara
b’għajn żienja. Mhux ta’ b’xejn l-Iskrittura tgħid li ħadd,
ebda wieħed, ma hu ġust!10
Ġesù jqiegħed sebgħu dritt fuq il-ferita. Darba minnhom
waqt li kien qed jgħallem fuq it-talb, Ġesù qal hekk: ‘Mela
jekk intom, nies ħżiena bħalkom, tafu tagħtu lil uliedkom
ħwejjeġ tajba, kemm aktar Missierkom li hu fis-smewwiet
jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu?’ 11
Tinnota x’sejħilna? Bla tlaqliq xejn, Ġesù jgħid li aħna
ħżiena. Minkejja t-tajjeb li nagħmlu, Ġesù xorta jiddikjarana
ħżiena.
Iebsa din il-kelma biex inniżżluha! Imma nkunu boloh
jekk ma neħduhx bis-serjetà. Hu li jaf il-qalb umana jagħtina
8

dijanjosi korretta, għalkemm xejn sabiħa, tal-kondizzjoni
ta’ ruħna. Xi wħud ma jduqux il-ħniena u l-maħfra t’Alla
għax qatt ma kienu onesti u umli biżżejjed biex jammettu
li huma ħżiena. X’tagħmel jekk it-tabib jgħidlek li għandek
marda serja li twassal għall-mewt? Tgħidlu biex ma jkunx
negattiv? Tinjorah? Tgiddbu? Jew tgħidlu, ‘Tabib, tista’
tgħinni? Tista’ tfejjaqni?’
Kristu jiftħilna għajnejna dwar il-qagħda ħażina tagħna
għal skop tajjeb. Iwissina li d-dnub fl-aħħar mill-aħħar
iwassal għat-telfien ta’ dejjem fl-infern, ’il bogħod millpreżenza t’Alla. Ġesù jridna niġu f’sensina u ma nibqgħux
mexjin fit-triq il-wiesa’ li twassal għat-telfien. Fuq kollox
Ġesù jridna nfittxu lilu. Hu ma ġiex għal min hu b’saħħtu,
imma għall-marid; mhux għat-tajbin, imma għall-ħżiena.
Meta nersqu lejh, imtaqqlin kif aħna bid-dnubiet u l-ħtija,
Ġesù jaħfrilna u jħabbibna mal-Missier.

O

Alla, inti tajtni kuxjenza biex nagħraf it-tajjeb
mill-ħażin, xi trid minni u x’tipprojbixxi.
Sikwit għamilt bil-kontra. Minflok tajtek qima u
rringrazzjajtek bil-qalb għall-ħajja u l-ġid li tajtni, jien
warrabtek biex inservi l-ġibdiet tiegħi. Inti ssejjaħli
‘ħażin’ – u hekk tassew jien!

X’IFISSER IS-SALIB?
Ġesù biss iħabbeb il-midneb m’Alla. Hu waħdu s-Salvatur.
Imma kif, b’liema mezz ġab ir-rikonċiljazzjoni? It-tweġiba
tal-Iskrittura hi sorprendenti: Alla wriena l-imħabba tiegħu
meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna midinbin.
9

Kemm aktar u aktar issa li aħna ġġustifikati b’demmu,
insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta’ Alla!12
Ħalli niffokaw fuq il-frażi ġġustifikati b’demmu. Il-Bibbja
ssejjaħ ‘ġustifikati’ lil dawk li jemmnu fi Kristu, jiġifieri Alla
jgħoddhom bħala ġusti u jeħlishom mill-kundanna. Din hi
l-aħbar it-tajba!
Kif jista’ Alla jqis lill-Insara ġusti ladarba mhumiex bla
ħtija? Bħall-bnedmin kollha, min jaf kemm-il darba jiksru
il-liġi t’Alla! Madankollu, minkejja li jibqgħu jiżbaljaw,
Alla jiddikjarahom ġusti u jeħlishom minn kull kastig.
Ladarba kisru l-liġi, ma kienx messu Alla jikkundannhom u
jikkastigahom? Mhux hekk għandu jagħmel Alla biex ikun
tassew Imħallef ġust u rett?
Mhux biss, meta jgħid li ‘aħna ġġustifikati b’demmu’,
l-Iskrittura qed tirreferi għall-Iben t’Alla li ċarċar demmu
fuq is-salib. Il-mistoqsija tiġi weħidha. Ladarba Ġesù kien
bla dnub, innoċenti, ġust u qaddis, għaliex kellu jmut? Ilġustizzja tiddomanda l-ħelsien tiegħu, mhux il-kastig. Żgur
ma kienx ħaqqu li jkun ikkundannat għall-mewt!
Ma nistgħux ngħidu li l-mewt ta’ Ġesù kienet aċċidentali,
jew li kienet biss delitt inġust imwettaq mill-għedewwa
tiegħu. L-Iskrittura taħsadna meta tgħidilna li l-Mulej
għoġbu jgħakksu,13 u kif Alla telqu f’idejn il-Lhud skont
l-għerf u l-pjan li fassal minn qabel.14 Alla l-Missier seta’
jeħles lil Ibnu, imma ma ħelsux. Infatti Alla kien ippjana
minn qabel il-mewt ta’ Ibnu u bagħtu fid-dinja apposta
biex iwettaq dan l-għan. Il-Missier bagħat ’l Ibnu biex imut.
B’referenza għas-salib, Ġesù qal, ‘Jien għalhekk ġejt, għal din
is-siegħa.’15
Għaliex mela miet il-Ġust? X’kienet il-ħtija li ġarr fuq
spallejh? Kellu xi ħtija personali? Le! Żgur li le, għax Ġesù
qatt m’għamel l-iċken dnub. Id-dnubiet ta’ min, mela, wassluh għall-mewt?
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Ġesù miet bi tpattija għad-dnubiet ta’ ħaddieħor. Hu
kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi
ħżunitna. Għas-saħħa tagħna waqa’ l-kastig fuqu . . . Il-ħażen
tagħhom jitgħabba bih hu.16 Dawk li jemmnu fih, għalkemm
kisru l-liġi, huma meqjusa ġusti minn Alla għax il-Feddej
tagħhom ħa l-kastig li kien ħaqqhom huma. Kristu wkoll
miet darba għal dejjem minħabba d-dnubiet; hu li kien ġust,
miet għall-inġusti biex iressaqkom lejn Alla.17
Mhux ta’ b’xejn l-Iskrittura tgħid li dawk kollha li jemmnu
fih huma ġġustifikati b’demmu. Bid-dnub mneħħi min-nofs,
m’hemm xejn aktar x’iżommhom milli jiġru bil-ferħ biex
ikunu milqugħa fi ħdan il-Missier.

I

ftaħli għajnejja, o Alla, biex nifhem is-sinifikat tassalib. Nammetti l-ħtija tiegħi u nagħraf li Ġesù
m’għamel xejn ħażin. Kont inti, o Missier, li tfajt fuqu
l-ħażen tal-poplu tiegħek biex ipatti għalihom darba
għal dejjem fuq is-salib. Tgħoddx ħtijieti kontrija;
għoddni ġust f’ġieħ is-sagrifiċċju ta’ Ibnek il-Maħbub.

KIF INSIR SEWWA M’ALLA?
Alla jiġġustifika – jgħodd bħala ġusti – lil dawk kollha li
jemmnu f’Ibnu.18 Hemm żewġ ħwejjeġ li jżommu l-bniedem
milli jemmen fih tassew. L-ewwel, id-dnub, għax ikun
jippreferi jibqa’ jgawdi l-pjaċiri tal-ħażen. It-tieni, ‘it-tjieba’
tiegħu, għax jippretendi li hu tajjeb u ġust, u għalhekk ma
jħossx il-bżonn ġenwin għall-maħfra.
Darba Ġesù qal parabbola lil x’uħud li kienu jafdaw fihom
infushom li huma nies sewwa.19 Mela żewġt irġiel telgħu
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t-tempju jitolbu. Wieħed kien Fariżew, meqjus minn
kulħadd bħala raġel tar-ruħ u li jimxi skont il-liġi; l-ieħor,
il-pubblikan, ma tantx kellu fama tajba.
Il-Fariżew qagħad bilwieqfa jitlob fih innifsu, ‘O Alla,
niżżik ħajr li m’inix bħall-bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti,
żienja, jew ukoll bħal dan il-pubblikan. Jiena nsum darbtejn
fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta’ kull ma ndaħħal.’ Qagħad
jiftaħar quddiem Alla bil-kwalifiki reliġjużi u morali tiegħu.
L-ieħor, miskin, ma kellu xejn! Waqaf ’il bogħod u ma riedx
biss jerfa’ għajnejh lejn is-sema. Talab biss, ‘O Alla, kun
ħanin miegħi midneb.’
Ma’ liema wieħed minn dawn it-tnejn tqabbel lilek
innifsek? Forsi tirrispondi, ‘Jien ngħix ħajja tajba u nagħmel
milli nista’ biex nogħġob ’l Alla. Imma jien m’inix Farizew
għax nemmen li bl-għajnuna u l-grazzja t’Alla jien bniedem
ġust.’ Hekk ukoll kien jaħsibha l-Fariżew. Ma qalx li wasal
fejn wasal bil-ħila tiegħu, imma rringrazzja ’l Alla għassuċċessi u t-tjieba li kiseb. Bi ftit umiltà pprova jgħatti lkburija ta’ qalbu.
Il-kburija ma ħallitux jara lilu nnifsu kif tassew kien,
midneb! Qabbel lilu nnifsu ma’ nies agħar minnu biex
jidher u jħossu tajjeb. Tela’ t-tempju jitlob, imma filfatt lil Alla ma staqsieh għal xejn. Ma talbux ħniena. Ma
talbux jaħfirlu. Min-naħa tiegħu, sobgħien u mriegħex filpreżenza t’Alla, il-pubblikan talbu ħniena.
Dawn mela huma ż-żewġ alternattivi. Jew nippretendu li
aħna sewwa m’Alla għax nistinkaw biex ngħixu ħajja tajba,
inkella ma nippretendu xejn għajr li aħna nies bla fejda, u
nappellaw biss għall-ħniena ħelwa t’Alla. Dan jgħodd għal
kulħadd, speċjalment għal dawk fostna li huma reliġjużi.
Aħna wkoll jeħtieġ numiljaw ruħna, nagħrfu li aħna midinbin, u nafdaw kompletament f’Alla, u xejn fina nfusna.
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Ġesù spiċċa billi qal, ‘Ngħidilkom jien li dan, u mhux
l-ieħor, niżel id-dar iġġustifikat.’ Il-pubblikan kien iġġustifikat, meqjus minn Alla bħala ġust, filwaqt li l-ieħor, li
kkonsidra lilu nnifsu bħala raġel sewwa, ma kienx! Wieħed
qabad it-triq lejn il-Missier; l-ieħor baqa’ sejjer fid-direzzjoni
opposta għat-telfien ta’ dejjem fl-infern.

T

agħtinix dak li jistħoqqli, o Alla! Nammetti li
jien midneb; ħaqqni l-kundanna u l-kastig għal
għemili. Ma nista’ noffrilek xejn għajr il-ħażen u lħtija tiegħi. Nappella biss għat-tjieba u l-ġenerożità
tiegħek. Is-salib ta’ Kristu huwa l-prova tal-imħabba
tiegħek. Għalhekk nitolbok, o Alla, ikollok ħniena
minni, midneb.

KIF IĦOBB IL-MISSIER?
Jekk inqisu t-tifel iż-żgħir fil-parabbola bħala ħali,
missieru kien ħali aktar minnu. Meta ddeċieda li jirritorna
d-dar, it-tifel ippjana li jistaqsih biex jdaħħlu bħala wieħed
mill-qaddejja. Ma kienx jixraqlu, u veru, ma kien ħaqqu
xejn wara dik l-imġiba mistkerrha tiegħu. Imma meta kien
għadu ’l bogħod ħafna, il-missier lemħu u telaq jiġri lejh,
għannqu miegħu u biesu. Ma tax widen għat-talba tat-tifel.
Ordna li jlibbsuh nadif u jxiddulu ċurkett f’subgħajh – sinjal
li kien milqugħ bħala iben fil-familja, u organizzalu festa
kbira biex jiċċelebraw ir-ritorn tiegħu.20
Hekk hi l-imħabba tal-Missier għal kull midneb li jindem
u jirritorna lura għandu. Minkejja li ma ħaqqniex, Alla
jaħfrilna dnubietna fuq il-merti tas-sagrifiċċju ta’ Kristu fuq
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is-salib. Mhux biss. Lil dawk li jaħfer, Alla wkoll jilqagħhom
f’daru bħala wlied addotivi. Tassew l-imħabba t’Alla lMissier hi abbondanti u ħalja!
Imma hemm aktar! Minbarra li jaħfer, il-Missier jieħu
ħsieb u jgħallem lil uliedu. Iridhom isiru jixbhu ’l Ibnu Ġesù.
Jgħallimhom jagħmlu t-tajjeb, jevitaw id-dnub, jaħsbu u
jħennu għal ħaddieħor. Għal dan il-għan Alla jagħtihom
qalb ġdida. Jibgħat l-Ispirtu s-Santu biex jgħammar fihom
ħalli jkun l-għajnuna tagħhom.
Madankollu, ulied Alla jibqgħu jissaraw mal-ġibdiet u
xewqat ħżiena tal-ġisem, it-tentazzjonijiet tad-dinja u l-qerq
tax-xitan. Sakemm għadhom fid-dinja jibqgħu jiżbaljaw.
Kien għalhekk li l-Mulej għallem lid-dixxipli jitolbu lillMissier għall-maħfra fl-istess nifs li jitolbuh għall-ħobża
ta’ kuljum. Alla l-Missier hu ħanin ma’ wliedu u jkompli
jaħfrilhom kuljum.
Fl-istess talba, Ġesù għallimhom jindirizzaw ’l Alla bħala
‘Missierna’ biex iffakkarhom li huma aħwa ta’ xulxin,
membri fil-familja tiegħu. Żgur mhix l-intenzjoni ta’ Kristu
li d-dixxipli jgħixu ta’ eremiti spiritwali, imma jridhom
jkunu ta’ għajnuna u kuraġġ għal xulxin. L-Ispirtu s-Santu
jgħaqqad lil ulied Alla f’ġisem wieħed, bi Kristu bħala
r-Ras tagħhom. Għalhekk huwa l-privileġġ ta’ kull Nisrani
li jixxierek ma’ ħutu fil-knisja biex flimkien jagħtu qima ’l
Alla l-Missier, jersqu lejh fit-talb, jisimgħu l-Kelma tiegħu,
jaqsmu l-ħobż flimkien biex jiftakru fis-sagrifiċċju ta’ Kristu
għalihom, u biex jifirħu u jibku ma’ xulxin fl-esperjenzi
sbieħ u koroh li jgħaddu minnhom.
Ulied Alla huma l-aktar nies ferħana fid-dinja. Għandhom
biex jifirħu: Alla li jista’ kollox huwa Missierhom, iħobbhom,
jieħu ħsiebhom u wegħidhom il-ħajja ta’ dejjem. Dan ma
jfissirx li kollox huwa ward u żahar fuq din l-art. Għallkuntrarju wlied Alla għandhom sehem mit-tiġrib, mard u
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t-tbatija li jiġu fuq il-bnedmin kollha. Barra minn hekk issoċjetà u saħansitra l-familjari tagħhom u ħbiebhom sikwit
ma jifhmuhomx u anke jopponuhom. Jerġa’, huma jitnikktu
wkoll meta jaraw kif isem Alla huwa mżeblaħ fid-dinja u
kemm hi iebsa qalb il-bniedem li tirrifjuta mħabbtu offruta
fl-evanġelju ta’ Kristu. L-hena u n-niket, il-ħelu u l-morr,
huma s-sehem ta’ wlied Alla.
F’dan kollu qatt m’huma weħidhom. Jifirħu fil-Mulej, u
fil-Mulej ukoll isibu l-kuraġġ u l-faraġ tagħhom. Il-Mulej
aċċertahom li ma jitlaqhom qatt, sew meta jeħodhom
f’mogħdijiet iħaddru kif ukoll meta fil-providenza tiegħu
jgħaddihom mill-wied ta’ dell il-mewt biex jittestja l-fidi
tagħhom. Wara kollox, id-dinja mhix darhom. Jinsabu
mexjin fuq vjaġġ lejn dar il-Missier fis-sema bit-tama ħelwa
li jiltaqgħu wiċċ imb wiċċ miegħu.

N

ixxennaq, o Alla, meta nara l-ferħ u l-hena li
jgawdu wliedek. Naf li ma jistħoqqlix nissejjaħ
ibnek. Imma naf ukoll kemm inti Alla ħanin, u li fi
Kristu inti tilqagħni fil-familja tiegħek. Irrid niġi
għandek, u ngħix taħt il-ħarsien u d-dixxiplina tiegħek, biex ingawdik u nsejjaħlek jien wkoll ‘Missier.’

TASSEW QAM IL-MULEJ?
Dak kollu li għidna s’issa jiddependi fuq ħaġa waħda.
X’ġara minn Ġesù wara li miet u difnuh? Tassew qam millmewt kif tisħaq l-Iskrittura? Jekk ma qamx kif nistgħu
nemmnuh meta qal li hu t-triq jew li hu Bin Alla? Ma
jkunx vera li Ġesù kien mogħti għall-mewt għal dnubietna
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u mqajjem għall-ġustifikazzjoni tagħna,21 jekk fil-fatt ma
qamx. Jekk ma kienx kapaċi jirbaħ fuq il-mewt, kif jista’
jsalva lilna? Jekk Kristu ma kienx imqajjem, fiergħa l-fidi
tagħkom, u intom għadkom fi dnubietkom.22 Salvatur mejjet
ma jiswa xejn!
Mhux biss, jekk Ġesù ma qamx, kif nistgħu nittamaw
li għad iqajjem lilna fl-aħħar jum? Jekk il-qabar huwa
l-aħħar waqfa tal-vjaġġ qasir tagħna fuq din l-art, allura
l-perspettiva fuq ħajjitna ssir mill-aktar pessimista. Carpe
diem – aħtaf il-jum – ikun il-motto xieraq għal ħajja, jew
fi kliem ieħor, Nieklu u nixorbu, għax għada mmutu! 23
Inkunu nixbhu l-passiġġieri fuq vapur li qed jegħreq f’nofs
l-Atlantiku; nistinkaw nagħmlu festa, nixorbu, indoqqu u
niżfnu sakemm nistordu, mhux għax tassew ferħanin jew
għax għandna x’niċċelebraw, imma biex ninsew kemm hu
miskin u bla sens id-destin tagħna!
Jekk m’hemmx qawmien, l-Insara huma l-aktar nies
imsejkna fost il-bnedmin kollha: ibatu biex jagħmlu
s-sewwa u jaqilgħu fuq wiċċhom meta t-tmiem tagħhom
hu eżattament l-istess bħall-agħar nies li b’inġustizzja
jgħixu ħajja komda f’xalar sfrenat. X’delużjoni kiefra t-tama
tal-ħajja eterna li wegħidhom Ġesù jekk kulma fadal millImgħallem tagħhom hu biss ftit għadam immermer midfun
x’imkien barra minn Ġerusalemm!
Forsi tgħid, ‘Kif jista’ jkun li raġel mejjet jerġa’ jieħu lħajja?’ Jekk issibha diffiċli temmen, m’intix waħdek. Infatti
lanqas l-ewwel dixxipli ma riedu jniżżluha. Avolja kien
qalilhom minn qabel kif kellhom jaqbduh, joqtluh u li wara
tlett ijiem kellu jqum, ma setgħux jemmnu lil għajnejhom
meta ġie fosthom fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Ħasbuh xi ħares
u twerwru. Ġesù stedinhom imissuh biex iħossu ġismu, u
talabhom xi ħaġa x’jiekol. Ġabulu ħuta mixwija u ftit għasel.
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Kiel quddiemhom. Wieħed minnhom, Tumas, ma kienx
magħhom. Meta qalulu li raw il-Mulej, m’emminhomx. IlĦadd ta’ wara reġa’ ġie fosthom, u din id-darba Tumas kien
magħhom. Il-Mulej stiednu jifli l-marki tal-imsiemer u
jqiegħed idu f’ġenbu. Issa Tumas kien konvint, u tah qima
billi qallu, ‘Mulej tiegħi u Alla tiegħi.’24
L-appostli huma xhieda kredibbli. Ma kinux imzazen
lesti jibilgħu kollox. Ikkonvinċew ruħhom biss wara li Ġesù
tahom tant provi u evidenza; rawh, messewh u tkellmu
miegħu diversi drabi u f’postijiet differenti. Għalhekk ħarġu
jxandru l-qawmien ta’ Ġesù. Għalkemm heddewhom, arrestawhom u kienu maħqura, l-appostli baqgħu sal-aħħar nifs
ixandru dak li minnu kienu ċerti. ‘Aħna ma nistgħux ma
nitkellmux fuq dak li rajna u smajna.’25 L-eku tax-xhieda
tagħhom, rekordjat fl-Iskrittura, wasal għandna. Issa jeħtieġ nieħdu deċiżjoni. Il-verità ma tinbidilx anke jekk ma
nemmnux; id-destin etern tagħna biss ikun affettwat.
Ladarba Ġesù qam, kif tgħallem l-Iskrittura, allura
l-mejtin iqumu, jew aħjar, hemm Alla li jista’ kollox li
jqajjem il-mejtin. Le, il-ħajja mhix assurda. Hemm destin
etern, tajjeb jew ħażin, għal kull wieħed u waħda minna.
Jekk jibqa’ mhux maħfur, id-dnub huwa tagħbija li tinġarr
’l hemm mill-qabar għall-kundanna u l-kastig ta’ dejjem
fl-infern ta’ dawk kollha li sfidaw u injoraw lill-Ħallieq, u
m’emmnux f ’isem tal-Iben t’Alla.
Mill-banda l-oħra, dawk li jemmnu fi Kristu huma
maħfurin u maħbubin mill-Missier. Għalkemm għandhom
sehem ukoll mill-morr u l-inkwiet tal-ħajja, fil-qawmien ta’
Kristu d-dixxipli jsibu t-tama li tisfida saħansitra l-mewt.
Fit-tiġrib u t-tbatija l-Insara jħarsu ’l fuq lejn is-sema. Hu
mar qabilhom biex iħejjilhom post. Il-qabar mhux l-aħħar
kelma tal-ġrajja tagħhom. Meta jiġi lura Kristu jsejjaħ lil
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ulied Alla għall-qawmien tal-ħajja u jeħodhom miegħu biex
jiltaqgħu mal-Missier. Hu jgħammar magħhom, u huma
jkunu l-poplu tiegħu, u Alla nnifsu jkun magħhom, Alla
tagħhom.26
Hekk il-vjaġġ lejn il-Missier ikun intemm; il-ferħ ta’
wlied Alla u l-glorja tiegħu jibqgħu għal dejjem.

M

ulej Ġesù, jien nemmen li inti l-Iben etern
t’Alla, li ġejt fid-dinja u sirt bniedem, għext
ħajja perfetta u offrejt demmek b’fidwa għal ħafna.
Nemmen li qomt rebbieħ fuq il-mewt, li inti ħaj għal
dejjem ta’ dejjem. Kun int il-Ħellies tiegħi, aħfirli u
ħabbibni mal-Missier.

X’SE TKUN L-GĦAŻLA TIEGĦI?
Ġesù jqiegħed quddiemna deċiżjoni kruċjali. ‘Għaddu
mill-bieb id-dejjaq. Għax wiesa’ l-bieb u spazjuża t-triq li
tieħu għat-telfien, u ħafna huma li jgħaddu minnha. Imma
kemm huwa dejjaq il-bieb u dejqa t-triq li tieħu għall-ħajja, u
ftit huma li jsibuha!’ 27
Ġesù jwissina illi t-triq li twassal għat-telfien hi wiesa’
u popolari. Issib fiha nies ta’ kull xorta. Hemm dawk li
m’għandhomx wisa’ għal Ġesù għax huma mħabbtin wisq
bl-istudju, xogħol jew divertiment. Lill-Mulej ifittxuh biss
meta jkollhom bżonnu, f’xi mard jew xi kriżi oħra, imma
mill-bqija jgħaddu mingħajru. Oħrajn jippreferu jibqgħu
jgawdu l-pjaċir tad-dnub. Ma jridux lil Ġesù jkun is-Sid
tagħhom għax huma mixħutin biex jibqgħu jagħmlu dak li
jridu huma. Issib ukoll reliġjużi li jafdaw fihom infushom
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li huma nies sewwa u għalhekk qatt ma fittxew il-ħniena
t’Alla u ’l Ġesù biex isalvahom.
It-triq il-wiesa’ hi għażla traġika. It-tmiem tagħha huwa
t-telfien fl-infern, ’il bogħod minn Alla, fejn ikun hemm ilbiki u tgħażżiż tas-snien.
It-triq l-oħra hi dejqa u ftit huma li jsibuha. Fiha ssib nies li
b’umiltà jammettu dnubiethom u jafdaw b’qalbhom kollha
fil-Mulej Ġesù għas-salvazzjoni tagħhom. Il-fidi tagħhom
hi ġenwina u tipproduċi frott ta’ ġustizzja, tjieba u mħabba.
Ġesù jappellalna ngħaddu minn dan il-bieb dejjaq u nimxu
fit-triq li, minkejja t-tbatija, twassal għall-ħajja.
Ħabib, staqsi lilek nnifsek: fejn ninsab jien? Miexi lejn ilMissier jew lil hemm minnu? X’se tkun l-għażla tiegħi? Jekk
sal-lum għadni għaddej fil-mogħdija l-wiesa’ jeħtieġ nisma’
l-kelma ta’ Kristu, ‘Indmu u emmnu fl-evanġelju.’ 28
Jeħtieġ nindem, nibdel id-direzzjoni, nagħti dahri
għall-ħażen, u ndur lejn Alla veru u ħaj. Jeħtieġ nemmen
l-evanġelju, l-aħbar it-tajba dwar Ġesù Kristu. Jeħtieġ
nemmen fih għax hu biss it-triq li twassalni għand ilMissier; hu l-verità f’dinja mudlama ta’ konfużjoni u qerq;
hu l-Iben etern t’Alla li sar bniedem biex bis-sagrifiċċju tassalib u l-qawmien glorjuż tiegħu jikseb il-fidwa u l-ħajja
eterna.

A

għtini, o Alla, id-don tal-indiema. Waqqafni fi
triqti u dawwarni lura lejk. Agħtini d-don talfidi biex nilqa’ ’l Ibnek bħala s-Sid u s-Salvatur tiegħi.
Nixtieq ingawdi l-ferħ u l-imħabba tiegħek, Missier;
irrid li ħajti tkun għanja ta’ gratitudni u tifħir lil
Ismek qaddis. Ammen.
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