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Daħla
Jiġu mumenti li nitfixklu, nintilfu u taqa’ dalma fuqna. Fi
żmien bħal dan niġu wiċċ imb wiċċ mar-realtà u lmistoqsijiet tqal li s-soltu nevitaw: Min jien? Fejn sejjer?
X’inhu l-iskop ta’ ħajti?
L-Iskrittura tpinġi stampa kera tal-qagħda umana. Tgħid li
“aħna lkoll bħal nagħaġ mitlufa, kull wieħed minna qabad
triq għal rasu (Isaija 53:6). Mhux biss, il-Bibbja twissina
wkoll li “d-dinja b'għerfha ma għarfitx lil Alla” (1 Korintin
1:21).

Ma tgħidx biss li aħna dgħajfa u morda, imma

saħansitra “mejtin fi dnubietkom u ħtijietkom” u “bla tama u
bla Alla fid-dinja” (Efesin 2:1,12).
Wieħed biss jista’ jeħlisna. Il-Mulej Ġesù! Hu qal hekk fuqu
nnifsu: “Jiena hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja. Ħadd ma jmur
għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi.”
Dan il-ktejjeb jiġbor seba’ riflessjonijiet qosra fuq din listqarrija tremenda ta’ Ġesù. Jalla jkunu ta’ għajnuna għalik
biex f’Ġesù jsib it-triq, il-verità u l-ħajja vera!
Imma qabel xejn tajjeb naqraw b’attenzjoni l-pass talIskrittura li jeħodna fiċ-ċenaklu lejlet il-passjoni ta’ Kristu.

It-Triq, il-Verità u l-Ħajja
“Tħallux qalbkom titħawwad! Emmnu f'Alla, u emmnu fija
wkoll. Fid-dar ta' Missieri hemm ħafna postijiet; li ma kienx
hekk, kont ngħidilkom. Sejjer inħejjilkom fejn toqogħdu. U
meta mmur u nħejjilkom post, nerġa' niġi biex neħodkom
miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu intom ukoll. U t-triq għallpost fejn sejjer tafuha."
Tumas qallu: "Mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer. Kif
nistgħu nafu t-triq?"
Wieġbu Ġesù: "Jiena hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja. Ħadd ma
jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku
għaraftu lili, kontu tagħrfu wkoll lil Missieri. Minn issa 'l
quddiem tagħrfuh, anzi diġà rajtuh."
Qallu Filippu: "Mulej, urina l-Missier, u jkun biżżejjed
għalina."
Ġesù wieġeb: "Ili daqshekk magħkom, Filippu, u għadek ma
għaraftnix? Min ra lili ra lill-Missier. Kif tgħidli, 'Urina lMissier?'” (Ġwanni 14:1-9).
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Tinstema’ nota ta’ dispjaċir fit-tweġiba ta’ Ġesù lid-dixxiplu
meta talbu jurihom il-Missier. “Ili daqshekk magħkom,
Filippu, u għadek ma għaraftnix?” L-appostli għexu tliet snin
ma’ Ġesù. Semgħuh jitkellem b’awtorità, jgħallem il-verità,
raw l-imġiba impekkabbli tiegħu, raw ukoll il-ħniena tiegħu
mal-morda u l-emarġinati, rawh jaħfer id-dnubiet u jeżerċita
qawwa sopranaturali. Ma kienx biss profeta b’messaġġ minn
Alla. Ġesù ressaq in-nies lejn Alla billi ressaqhom lejh!
Tkellem fuq Alla billi tkellem fuqu nnifsu: jien hu l-ħobż; jien
hu d-dawl; jien hu d-dielja; jien hu r-ragħaj; jien hu lqawmien u l-ħajja. Ġesù jistenna li nemmnu fih kif nemmnu
f’Alla! Għax hu Emmanwel - Alla magħna. Hu x-xbieha
perfetta t’Alla li ma jidhirx. Għalhekk Ġesù kompla jgħidlu,
“Min ra lili ra lill-Missier.” Kif naraw ix-xemx fid-dija tagħha,
hekk ukoll il-Missier narawh biss f’Ibnu li hu d-dija tal-glorja
ta' Alla! Ġesù hu t-triq li jwassalna għand il-Missier.
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Kif nistgħu aħna, ħlejjaq dgħajfa u midinba, nidħlu filpreżenza glorjuża u maestuża t’Alla? Ħadd ma seta’ jidħol filpreżenza simbolika t’Alla fil-post il-Qaddis fit-tempju ta’
Ġerusalemm. Kien hemm velu, bħal separju tqil, li jaħbi u
jifred ‘l Alla mill-poplu. Hekk kif Ġesù miet fuq is-salib bittpattija għad-dnubiet tal-poplu tiegħu, il-velu tat-tempju
ċċarrat minn fuq s’isfel! Alla jrid jurina li issa għandna aċċess
liberu quddiemu permezz tas-sagrifiċċju ta’ Ibnu. Għalhekk lIskrittura tassigura lilna li nemmnu f’Ġesù “li għandna lfiduċja li nidħlu fis-Santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Ġesù
billi ngħaddu mit-triq, ġdida u ħajja, li hu fetħilna 'l ġewwa
mill-velu, li hu l-ġisem tiegħu stess” (Lhud 10:19-20). Ġesù
huwa t-triq għal Missier għax hu Alla veru, u sar ukoll
bniedem, biex jieħu f’ġismu l-kastig ta’ dnubietna.
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Ħadd ma joffendi ruħu jekk ngħidu li Ġesù hu triq li twassal
għas-salvazzjoni. L-inkwiet jibda jekk ngħidu li hu t-triq, luniku mezz li jwassal għall-ġenna. Stqarrija bħal din
tinstema’ dejqa wisq u toffendi lil nies b’konvinzjonijiet
reliġjużi differenti. Kemm tinstema’ aħjar jekk ngħidu li rreliġjonijiet kollha fihom it-tajjeb u kollha kemm huma, b’xi
mod jew ieħor, iwasslu l-bniedem għall-hena ta’ dejjem.
Imma l-kliem sabiħ mhux bilfors hu veru! Lanqas
nirraġunaw bl-istess mod fil-ħajja ta’ kuljum. Jekk nixtieq
immur il-Mellieħa ma nirkibx l-ewwel karozza tal-linja li tiġi.
Mhux kollha jwasslu għad-destinazzjoni li rrid. Għaliex mela
ma nistaqsux x’inhi t-triq vera u nevitaw triqat li ma jwasslu
mkien ħlief għat-telfien? Hawn hu t-test tal-fidi tagħna, jekk
nilqgħux kliem Ġesù jew it-tagħlim ħelu zokkor tal-bnedmin.
Nemmnu li Ġesù hu t-triq vera, u li ħadd ma jmur għand ilMissier ħlief permezz tiegħu?
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Ladarba Ġesù biss huwa t-triq, xi ngħidu għar-reliġjonijiet loħra? Wara kollox miljuni kbar ta’ nies qed jittamaw li
permezz tar-reliġjon diversi jiksbu l-ħajja eterna. Ġesù jgħid
hekk: "Tassew tassew ngħidilkom li l-bieb tan-nagħaġ huwa
jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u
briganti. Iżda n-nagħaġ lilhom ma semgħuhomx” (Ġwanni
10:7-8). Żewġ affarijiet jidhru ċari. L-ewwel Ġesù jafferma li
hu l-bieb. Jekk irridu nidħlu l-Ġenna, irridu nidħlu permezz
tiegħu. B’kuntrast, Ġesù jgħid li l-oħrajn huma foloz
(“ħallelin u briganti”) u mhux mezzi alternattivi għassalvazzjoni. Ladarba hu l-bieb, l-istess jista’ jingħad fuq dawk
li ġew warajh, inkluż dawk li saħansitra jinnegaw li hu l-Iben
t’Alla. Il-messaġġ tal-Bibbja lin-nies kollha tad-dinja hu lindiema mid-dnub u mill-frugħat ta’ reliġjonijiet foloz, biex
iħaddnu b’fiduċja u qima lil Ġesù bħala l-uniku Sid u
Salvatur.
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Ikun żball fatali jekk ssegwi t-tagħlim ta’ profeta jew
għalliem falz. Huwa possibbli wkoll li wieħed imur żmerċ
jekk għas-salvazzjoni jafda f’nies qaddisa u ġusti. Dan kien liżball ta’ xi Lhud fi żmien Kristu. Qalilhom: “Xejn la taħsbu li
se nkun jien li nakkużakom quddiem il-Missier; dak li
jakkużakom huwa Mosè, li fih qegħidtu t-tama tagħkom.
Għax kieku kontu temmnu lil Mosè kontu temmnu lili wkoll,
għax Mosè fuqi kiteb” (Ġwanni 5:45-46). Kienu jittamaw
f’Mosè imma kienu sejrin dritt l-Infern. Mosè mhux isSalvautur. Kien messhom afdaw f’Dak li Mosè tkellem fuqu,
jiġifieri f’Ġesù. L-istess prinċipju jgħodd għalina llum. Marija
omm Ġesù u l-qaddisin għandhom ikun mudelli għalina ta’
fidi u tjieba, imma m’għandniex inqisuhom bħala t-tama
tagħna! Marija u l-qaddisin salvaw bis-saħħa ta’ Kristu, isSalvatur uniku. L-istess bħalhom jeħtieġ nagħmlu aħna jekk
irridu nsalvaw.
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Ġesù hu l-ħajja! Hu jgħix minn dejjem għal dejjem. Ħalqek.
Qed iżommok ħaj. Miet u qam mill-mewt biex jikseb il-ħajja
ta’ dejjem għall-poplu tiegħu. Jekk mela għandek lil Ġesù
għandek il-ħajja; jekk le, l-eżistenza tiegħek hi frugħa.
Taħsibx li se ssib il-ħajja fl-istudju, xogħol, karriera,
divertiment, futbol, ikel u xorb, popolarità, flus u dak kollu li
tista’ tixtri bihom. Dawn il-ħwejjeġ qatt ma jistgħu jieħdu
post Kristu. Xi wħud jintebħu tard wisq li ħlew ħajjithom
jiġru wara r-riħ. Iridu jew ma jridux ikollhom iħallu kollox
warajhom biex jiffaċċjaw ‘l Alla fil-ġudizzju mgħobbija
dnubiet. “Ħaġa tal-biża' li taqa' f'idejn Alla l-ħaj!” (Lhud
10:31). Allaħares jiġrilna hekk. Fi Kristu nsibu l-ħajja
ġenwina, ingawdu bi gratitudni l-għotjiet sbieħ t’Alla,
inġarrbu l-inkwiet b’kuraġġ, u nħarsu ‘l quddiem bit-tama
tal-ħajja ta’ dejjem.
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Il-ħajja u l-imħabba huma sinonimi. Jekk m’hemmx imħabba
l-eżistenza umana titneżża’ minn kull skop u tinbidel
f’solitudni u swied il-qalb. Ilkoll doqna tikka mħabba u
qlubna jixxennqu għal aktar. Ruħna ssib il-milja u s-serħan
tagħha biss f’relazzjoni personali m’Alla, li hu l-istess
Mħabba. Għal din ir-raġuni konna maħluqin. “Din hi l-ħajja
ta' dejjem, li jagħrfu lilek, Alla waħdek veru, u lil Ġesù Kristu,
li inti bgħatt” (Ġwanni 17:1-3). Id-dnub biss iżommna ‘l
bogħod minn Alla. Lanqas nistgħu b’xi mod neħilsu minn
ħtijietna bil-ħila, il-penitenzi jew l-għemejjel tagħna. Ġesù
biss jista’ jeħlisna. Għax hu biss ta ħajtu b’fidwa għallmidinbin. Hu biss qam mill-mewt. Hu biss is-Salvatur ħaj. Hu
biss jistedinna niġu għandu biex nixorbu l-ilma li jissodisfa rruħ. "Min jieħdu l-għatx, jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid lIskrittura, min jemmen fija, minnu joħorġu xmajjar ta' ilma
ħaj" (Ġwanni 7:37-38). Ġesù biss hu l-ħajja.
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