
 

 

 
Mejju 2018 

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Merħba! Il-Papa jistieden lil kulħadd, ikun xi jkun it-twemmin tiegħu, sabiex ningħaqdu 

flimkien u nitolbu: 

Biex il-lajċi jaqdu l-missjoni tagħhom billi jirrispondu b’mod kreattiv għall-isfidi li qed taffaċċja 

d-dinja llum.  

Ninġabar: 

Insib post komdu. Nipprova nħoss il-preżenza t’Alla fija. Nirrifletti dwar li Alla jafni intimament u li 

għandu missjoni għalija. 

Naħseb ftit: 

Qed inħalli l-ispirtu t’Alla jidħol fija u nifhem il-missjoni tiegħi bħala lajk? Qed nirrispondi għal din 

il-missjoni b’modi kreattivi, li jinftehmu u li huma attraenti fil-ħajja tal-lum?  

Nitlob: 

Nitolbok Mulej, biex niftaħ qalbi għall-missjoni li Inti tridni nwettaq. Nitolbok biex nifhem kif         

il-ħajja tal-lajċi hija vokazzjoni sabiħa u importanti, minkejja li tirrikjedi sagrifiċċji u 

determinazzjoni. 

Kliem ta’ dawl: 

“Għandna bżonn ta’ lajċi li jieħdu r-riskji, li jħammġu jdejhom, li ma jibżgħux jieħdu żbalji, li jimxu 

’l quddiem. Għandna bżonn ta’ lajċi li għandhom viżjoni tal-futur u mhux limitati bl-affarijiet          

iż-żgħar ta’ kuljum.”                                                                                          Papa Franġisku  

X’nista’ nagħmel: 

Nara kif nista’ nagħti l-kontribut tiegħi bħala lajk f’xi proġett fil-parroċċa. 

Fatt ċkejken: 

Għal ħafna, il-kelma vokazzjoni tfisser qassis imma ftit 

jaħsbu fuq il-vokazzjoni li aħna lkoll għandna bħala 

lajċi. Żewġ ħbieb antiki, Timothy Mackie u Jonathan 

Collins, kienu qed ifittxu ideat ta’ kif jgħinu lin-nies 

jaqraw l-Iskrittura u jevitaw li jaqgħu f’nases għax 

jifhmu ħażin il-messaġġi fil-Bibbja. Ħafna jqisu l-Bibbja 

bħala ġabra magħluqa ta’ kotba devozzjonali. Għal 

oħrajn hija manwal ta’ istruzzjonijet li waqgħu          

mis-sema, waqt li għal oħrajn hija ktieb ta’ oppressjoni 

fuq il-qarrej, maqtugħa minn żminijietna u li tintuża biex tikkontrolla lin-nies. Kif setgħet il-Bibbja, 

fil-komplessività kollha tagħha, tiġi ppreżentata b’mod reali iżda fl-istess ħin b’mod li tiġbed         

in-nies lejha? Din it-tfittxija waslet għal proġett bl-isem: The Bible Project. Dan il-proġett għandu   

l-għan li jintroduċi l-Bibbja b’mezzi moderni – b’filmati fuq l-internet. L-ewwel żewġ filmati 

tlestew fl-2014. Illum, il-lista ta’ dawn il-filmati tinkludi spjegazzjoni tat-temi tat-73 ktieb li 

jiffurmaw il-Bibbja. Wieħed isib ukoll filmati li jfehmu d-disinn litterarju tal-kotba, it-temi ġenerali, 

u l-kuntest storiku tal-Bibbja. Minn fuq il-websajt, wieħed jista’ jsib ukoll spjegazzjonijiet itwal, kif 

ukoll powsters  u noti oħrajn. Tista’ żżur l-istazzjon fuq Youtube “The Bible Project” jew tidħol fuq 

il-websajt www.thebibleproject.com. 

http://www.thebibleproject.com

