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Riflessjonijiet għall-Ħdud tal-Avvent 2016 – Sena A
Fr Charles Buttigieg
L-1 Ħadd tal-Avvent
IL-ĦADD, 27 TA’ NOVEMBRU 2016
Nishru biex inkunu lesti
Avvent 2016
L-Avvent huwa ż-żmien liturġiku li jinkludi l-erba’ Ħdud ta’ tħejjija għall-ġrajja talMilied u li bih tibda wkoll is-sena Liturġika tal-Knisja. Il-kelma ‘avvent’ ġejja mil-Latin:
‘adventus’ li fil-lingwaġġ ċivili kienet tfisser il-wasla ta’ persunaġġ importanti; għalina l-Insara
hija l-miġja ta’ Kristu.
Żmien l-Avvent għandu karatteristika doppja; l-ewwel nett hu żmien ta’ tħejjija għallMilied li fih titfakkar l-ewwel miġja tal-Iben t’Alla fost il-bnedmin: “U l-Verb sar bniedem u
għammar fostna…” (Ġwanni 1:14). Fl-istess waqt hu ż-żmien li fih in-Nisrani jinsab miexi f’din
l-istennija tat-tieni miġja ta’ Kristu fl-aħħar taż-żminijiet, kif ser ifakkarna l-Evanġelju tal-lum.
L-Avvent, mela, huwa żmien ta’ stennija għal Kristu f’atmosfera ta’ ferħ u ħeġġa, kif indikat bilkulur liturġiku vjola ċar. Il-kulur vjola huwa l-kulur tar-rejiet u għalhekk regali, u d-drapp vjola
kien meqjus bħala drapp li jiswa ħafna flus u rikk. Fl-Avvent aħna nistennew lil Ġesù, ir-Re tarrejiet. Dan jagħmel sens kbir fl-Avvent, għax min jishar u jkun ippreparat, jixxennaq waqt li
jistenna, u mhux jibża’!
Dan mela għandu jkun l-atteġġjament tagħna l-Insara, xewqa għal Kristu li ġej. Din
kienet l-esperjenza tal-poplu tar-Rabta l-Qadima fl-istennija tiegħu għall-sekli sħaħ għallMessija, kif ukoll tal-ewwel Insara fir-Rabta l-Ġdida. L-Avvent kien ukoll l-istennija materna
tal-Madonna għat-twelid ta’ Ġesù u issa, illum, l-Avvent huwa l-istennija tagħna. F’din is-sena
liturġika naqraw iċ-ċiklu ‘A’ tal-Ħdud, fejn ġeneralment fiż-żmien ta’ matul is-sena nisimgħu lEvanġelju ta’ San Mattew li huwa l-Evanġelju tas-Saltna t’Alla u tal-Knisja.
Il-Kelma t’Alla: Isaija 2:1-5; Rumani 13:11-14 u Mattew 24:37-44.
Fl-Ewwel Qari minn Isaija 2:1-5, naraw l-intervent li jagħmel Alla biex jiġbor il-popli
kollha f’familja waħda, fis-sliem tad-dar tiegħu, fis-saltna ta’ dejjem. Dan huwa l-messaġġ ta’
tama li jagħmel il-Profeta Isaija bin Amos, fit-8 seklu Q.K., fiż-żmien li s-saltna ta’ Ġuda kienet
mhedda, u li fl-opra twila tiegħu naraw diversi orakli u profeziji messjaniċi u għalhekk huwa
wieħed mill-protagonisti tal-Avvent. Bil-kelma tiegħu, mela, il-Mulej iġib is-sliem u jiġbor lillġnus kollha fil-belt qaddisa ta’ Ġerusalemm, biex jimxu fid-dawl tiegħu: “Ejja, dar Ġakobb, ħalli
nimxu fid-dawl tal-Mulej” (v.5). L-istennija tal-ferħ tal-Avvent hija espressa fis-Salm talpellegrinaġġ għal Ġerusalemm, is-Salm 121: “Immorru ferħana f’dar l-Mulej!”
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Fit-Tieni Qari: Rumani 13:11-14a, naraw il-kapulavur teoloġiku ta’ San Pawl fejn
iħeġġeġ sabiex nilbsu d-dawl ta’ Kristu u nwarrbu d-dlam tal-immoralità għaliex is-salvazzjoni
tagħna hija fil-qrib: “il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum. Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam u
nilbsu l-armi tad-dawl” (v.12). Il-‘lejl’ fil-Bibbja huwa marbut mad-dnub, mal-ħażen u fuq
kollox mal-ħalliel li jħarbat u jisraq. San Pawl jistedinna sabiex nilbsu (bil-Grieg: ‘enduo’) u
għalhekk ‘inpoġġu fuqna’ id-Dawl ta’ Kristu, ħalli niddawlu bih. Dan jiftihem ħafna fit-talba talAvvent fil-liturġija Biżantina: “Fina nfusna, ulied, hemm l-għajn li tibqa’ miftuħa lejl u nhar li
tħarisna.”
L-Evanġelju ta’ Mattew 24:37-44, jagħmel parti mill-kuntest tal-ħames u l-aħħar
diskors, dak eskatoloġiku li nsibu fil-kapitli 24 u 25 ta’ San Mattew. Il-ħsieb tal-Evanġelju
jesprimi b’mod ċar id-dimensjoni futura marbuta mal-Avvent, jiġifieri li nistennew lil Kristu ġej
u sabiex inkunu dejjem lesti: “Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa
li fiha jiġi Bin il-Bniedem” (Mt 24:44). L-Evanġelju ma jitkellimx dwar meta ser jiġri ‘Jum ilMulej’, li jiġi bħala sorpriża (ara 1 Tess 5:2; 2 Piet 3:10 u Apok 3:3); imma kif għandna
nippreparaw ruħna għal dan il-Jum. Fil-fatt Ġesù juri dan kollu f’dan id-diskors eskatoloġiku, bi
tliet parabboli li nsibu wara l-Evanġelju tal-lum: tal-qaddej fidil (24:45-51), tal-għaxar xebbiet
(25:1-13) u tat-talenti (25:14-30). Kristu, għal min jemmen u jimxi fuq id-dawl tal-opri tiegħu,
ma jnissilx biża’, għaliex Hu ġej biex jagħtina l-glorja tas-sema. Dak li nisimgħu u ngħixu
kuljum fil-Kelma u fl-Ewkaristija għandna nistennew dejjem: “Ejja Mulej Ġesù” (Apok 22:20);
kif nistqarru ilkoll wara l-akklamazzjoni ta’ wara l-Konsagrazzjoni fil-Quddiesa: “Inħabbru lmewt tiegħek, Mulej; inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek; nistennew sa ma tiġi fl-glorja”.
Riflessjoni
Għaliex għal darba oħra dan l-Avvent għalija? Kif ser ngħix spiritwalment dan iż-żmien
liturġiku? X’qed nistenna minnu? Issa li ntemmet is-Sena tal-Ħniena, allura issa daqshekk ħniena
f’ħajti? Qiegħed ngħin lil Kristu fil-proxxmu tiegħi kif jitlob minni l-Mulej? Ejjew mela nilbsu
d-dawl ta’ Kristu u nistennew Jum il-Mulej jisbaħ bid-dawl tiegħu ħalli jiżboq id-dlam tal-lejl li
jgħaddi minn fuqna.
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It-2 Ħadd tal-Avvent
IL-ĦADD, 4 TA’ DIĊEMBRU 2016
Indmu għax is-Saltna t’Alla waslet

Il-Kelma t’Alla: Isaija 11:1-10; Rumani 15:4-9 u Mattew 3:1-12.
L-Avvent hu żmien ta’ tama żgura tax-xewqa tagħna għal Kristu. Imma fuq kollox irridu
dejjem ninbidlu u nikkonvertu, kif stedinna Papa Franġisku matul il-ġublew li għadda. Hekk
naraw fl-Ewwel Qari, fil-profezija messjanika ta’ Isaija 11:1-10, fejn Alla jiġġudika l-imsejknin
skont il-ġustizja: “Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta’ Ġesse, għad tinbet rimja minn għeruqu.”
Hawnhekk naraw it-tama ta’ ħajja u armonija ġdida bil-wasla tal-Messija, is-Salvatur. Fuq din irrimja mis-siġra ta’ Ġesse (Ġesse kien missier is-Sultan David) jonfoħ, mela, l-Ispirtu t’Alla
sabiex jagħti nifs ta’ ħajja ġdida. Din it-tama narawha wkoll fis-Salm 71: “Tħaddar f’jiemu lġustizzja.”
Fit-Tieni Qari: Rumani 15:4-9, San Pawl jistedinna: “Għalhekk ilqgħu lil xulxin, bħalma
Kristu wkoll laqa’ lilkom, għas-sebħ t’Alla” (v.7), u għalhekk iħeġġeġ għal din l-armonija ta’
bejnietna u li nilqgħu lil xulxin f’dan l-Avvent. Fuq kollox, dan hu li jrid minna l-Mulej, u li
salvana permezz ta’ Kristu.
Fl-Evanġelju ta’ San Mattew 3:1-12, għandna wkoll sejħa għall-bidla tal-qalb u lkonverżjoni li hija aspett ferm importanti ta’ dan l-Avvent li fih qegħdin inħejju t-triq għallMulej: “Indmu, għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet” (v.2). Huwa messaġġ attwali u
eskatoloġiku fl-istess ħin. Din kienet il-missjoni tal-Prekursur tal-Mulej, San Ġwann il-Battista,
missjoni u sejħa għall-konverżjoni. Huwa l-leħen li jipprepara għal-Leħen tal-Kelma t’Alla.
Anke l-ilbies sempliċi tal-Battista jesprimi din l-istess missjoni. Il-ħżiem tal-ġild madwar qaddu
(ċintura) huwa simbolu tal-verità tal-leħen tiegħu u l-qorq juri l-umiltà fil-missjoni tiegħu, li
jiċċekken huwa biex jikber Kristu. Ġwanni l-Battista huwa l-profeta li emmen fil-Kelma talMulej u għalhekk isejjaħ lil kulħadd għall-indiema.
Infatti, Ġesù beda l-missjoni pubblika tiegħu b’sejħa għall-konverżjoni: “Indmu u
emmnu fil-Bxara t-Tajba” (Mark 1:15). Il-kelma Ebrajka għal ‘konverżjoni’ hija ‘xuv’, li tfisser
‘terġa’ lura’, ‘iddur’, ‘iddur lejn l-oriġini’, mela ddur lejn Alla. Il-kelma Griega ‘metanoia’ hi
iktar profonda u tfisser ‘bidla fil-ħsieb’ (bil-Grieg: ‘meta’ tfisser ‘bidla’ u ‘noeo’ tfisser ‘ħsieb’),
mela bidla fil-mentalità, bidla fil-moħħ, bidla fir-ruħ. Fl-Atti tal-Appostli 9:35 għandna kelma
Griega oħra, ‘epistropho’ li tfisser bidla fil-kondotta tal-ħajja: “In-nies kollha li kienu joqogħdu
f’Lidda u f’Saron rawh u daru (epestrepsan) lejn il-Mulej”. Il-konverżjoni hija fuq kollox sejħa
sabiex dejjem nimmaturaw fil-fidi u niġġeddu fi Kristu. L-Avvent huwa sejħa sabiex int terġa’
ddur lejn Alla b’qalbek kollha u b’moħħok kollu u tilqa’ l-Kelma tiegħu għat-tiġdid ta’ ħajtek.
Din għandha tkun it-tama tagħna lkoll. Ma nkunux, mela, bħall-Fariżej u s-Sadduċej li ma
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laqgħux il-Kelma ta’ Kristu: “Ja nisel il-lifgħat… Agħmlu mela frott xieraq ta’ ndiema. U
taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom, ‘Għandna b’missier lil Abraham’...” (vv. 7-10). Is-serp
huwa s-simbolu tal-qerq u tal-ħażen, ta’ dawk li ma jaċċettawx il-pjan t’Alla. Għalhekk, minkejja
li kienu nisel Abraham, ma kinux qegħdin jilqgħu l-Kelma ta’ Ġesù. Ejjew għalhekk ma naqgħux
f’din in-nasba tal-ħażen aħna wkoll u nkunu attenti dejjem għal-Leħen veru, li hu dak ta’ Alla.
Riflessjoni
Qed naħseb kif ser ninbidel f’dan l-Avvent? Liema huwa fil-konkret id-dnub tiegħi, dak li
qiegħed itellifni mill-armonija fil-kuxjenza tiegħi u mill-għaqda mal-Mulej? Fejn u fuq min
qiegħed inpoġġi t-tama tiegħi f’ħajti? Fuq l-ambizzjonijiet tiegħi, fuq il-karriera, fuq il-flus, fuq
l-edoniżmu tad-dinja, fuq l-ipokrizija jew fuq il-blata soda ta’ Kristu? Żmien l-Avvent għandu
jimlina b’tama ġdida u b’indiema sinċiera permezz tas-sagrament tal-Qrar fuq kollox u nħejji
qalbi u ruħi għall-miġja tal-Mulej Ġesù.
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Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni
IL-Ħamis, 8 TA’ DIĊEMBRU 2016
Marija li għexet l-Ewwel Avvent
Il-Kelma t’Alla: Ġenesi 3 :9-15.20; Efesin 1:3-6.11.12 u Luqa 1:26-38.
Il-Knisja tħares lejn Marija bħala dik li għexet l-ewwel Avvent veru fl-istennija tat-twelid
ta’ Ġesù u, mimlija bil-grazzja, ġiet mifdija sa mit-tnissil tagħha, kif tgħid id-Domma tat-Tnissil
bla Tebgħa tal-Verġni Marija fil-Bolla "Ineffabilis Deus" tal-Papa Beatu Piju IX fl-1854: "LImqaddsa Verġni Marija, sa mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha, bi grazzja u favur singulari ta'
Alla li jista` kollox, f'ġieħ il-merti magħrufin minn qabel ta' Ġesù Kristu, is-Salvatur tal-bnedmin
kollha, kienet għal kollox ħielsa minn kull tebgħa tad-dnub tan-nisel". Din id-domma ġiet
imfakkra mill-Knisja ħamsin sena wara, fl-1904, fl-Enċiklika ‘Ad Diem illum Laetissimum’, fl1954 mill-Papa Piju XII fil-‘Fulgens Corona’ u fil-Konċilju Vatikan II fil-‘Lumen Gentium’ finnumru 59. Insibu wkoll l-Ittra Apostolika ‘Alma Parens’ tal-Papa il-Beatu Pawlu VI fl-1966.
Missirijiet il-Knisja tal-Lvant isejħu lil Omm Alla ‘Panaghia’ - dik li hi kollha kemm hi
qaddisa; u jqimuha bħala dik li kienet ħielsa minn kull tebgħa ta' dnub għax qisha magħġuna
mill-Ispirtu s-Santu u magħmula ħolqien ġdid. Skrizzjoni Nisranija bikrija tat-tieni seklu, b’rabta
mal-Isqof ta’ Hierapolis, Abercius, titkellem dwar il-Modonna bħala l-Verġni bla Tebgħa (bilGrieg: parthenos agne). B’rabta mal-qdusija tal-Madonna u l-ħelsien tagħha għal kollox minn
kull tebgħa tad-dnub, it-tradizzjoni tal-Lvant tuża t-titlu Grieg ta’ ‘Panamonos’. San Ġustinu
Martri u Filosofu (miet 165 A.D.) jgħidlna: “Eva hija l-omm tal-umanità midinba; Marija, blubbidjenza, saret Omm il-bnedmin mifdija. Marija hija l-ġenna verġinali mħarsa mis-saħta
t’Alla” (ara: Djalogi 100). San Irinew ta’ Lyon (miet 202 A.D.) jgħid: "L-għoqda taddiżubbidjenza ta' Eva nħallet bl-ubbidjenza ta' Marija; dak li rabtet Eva bin-nuqqas ta' fidi
tagħha, ħallitu Marija bil-fidi tagħha." (ara PG 7, 958). San Epifanju ta’ Ċipru (310-404) jgħid li
Marija kienet dik in-nagħġa immakulata li nisslet il-Ħaruf Ġesù. Fir-raba’ seklu, San Amfilokijus
ta’ Ikonju jgħidilna li Marija hija dejjem verġni (bil-Grieg: aeiparthenos) u mingħajr ħażen
(achrantos). Għandna fuq kollox id-domma tat-Teotokos, Marija Omm Alla, fil-Konċilju ta’
Efesu nhar it-22 ta’ Ġunju tas-sena 431. San Efrem, San Ambroġ, Santu Wistin, San Massimu
ta’ Turin u San Indrija ta’ Kreta għallmu l-istess tagħlim dwar Marija Immakulata. Hija sSantwarju Qaddis tal-Ispirtu s-Santu, kif jgħidilna San Ġwann Damaxxenu.
San Ġermanu ta’ Kostantinopli (635-733) jindirizza lill-Madonna bit-titlu ‘l-Iktar
Immakulata’ (bil-Grieg: panachrante). B’rabta mal-festa tal-Immakulata fit-tmien seklu nsibu
wkoll il-Kommemorazzjoni ta’ Sant’Anna, omm Dik li nisslet lil Alla. L-Imperatur Biżantin
Ljun IV, il-Filosofu (896-903), ried li l-festa ta’ Marija Immakulata tinxtered fl-imperu kollu
tiegħu. Fil-fatt din il-Festa tal-Kunċizzjoni diġà nsibuha fil-kunventi tal-Palestina sa mis-seklu
tmienja. Il-festa tal-Kunċizzjoni fit-8 ta’ Diċembru nsibuha wkoll fid-9 seklu fil-monasteri
Benedettini ta’ Winchester u Worcester, imwaqqfin minn Etelwold. Fis-sena 1139 insibu l-Festa
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tal-Kunċizzjoni ġewwa Lyons, fi Franza. Insibu wkoll il-festa tal-Immakulata fil-monasteru ta’
St. Albans, fl-Ingilterra, fis-sena 1146.
San Anselmu (1033-1109) jgħidilna li Marija hi verament imlibbsa bil-kwiekeb, hi
verament dawl għall-ħolqien, hi barka li jitbierek biha kulħadd: "Bik mhux biss il-ħolqien
jitbierek mill-Ħallieq iżda wkoll il-Ħallieq jitbierek mill-ħolqien. Alla nissel lil dak li bih sar
kollox. Marija welldet li dak li bih ġie salvat kollox.” Insemmu fuq kollox id-duttur talImmakulata, l-Iskoċċiż Franġiskan il-Beatu Ġwanni Duns Scotus (1226-1308) li tkellem dwar irredenzjoni speċjali ta’ Marija, li kienet mifdija minn qabel minn Binha Ġesù: “Kienet ħaġa
xierqa li Omm il-Feddej tkun ħielsa mill-ħakma tad-dnub u ta’ Satana sa mill-ewwel waqt tależistenza tagħha; kien fis-setgħa t’Alla li jagħtiha dan il-privileġġ, mela tahulha” (ara Kolossin
1:16). Il-Franġiskani, fil-Kapitlu Ġenerali tal-1263, komplew saħħew din il-festa sabiex
ixerrduha mad-dinja kollha. Il-festa nsibuha meta l-Papat kien fi Franza, ġewwa Avignon, fissena 1330. It-tagħlim kompla jissaħħaħ permezz tal-Isqof Martri San Pietru Pascasio fl-1300; ilMartri Raimondo Lullo fl-1315; fl-1435 Giovanni di Romiroy, imsaħħaħ f’Basilea fl-1436 fejn
kien hemm il-Franġiskan Ġwanni Aymerici u l-Arċidjaknu ta’ Villaviciosa Ġwanni ta’ Segovia,
tal-Papa Franġiskan Sistu IV fl-1476 bil-Kostituzzjoni ‘Cum praeexcelsa’, Kosma l-Melode, ilKunċilju ta’ Trentu fl-1545 fil-persuna tal-Kardinal Pacheco u l-Papa Piju V fl-1568, Pawlu V
fl-1617, Gregorju XV fl-1622 u l-Papa Alessandru VII bid-digriet ‘Sollicitudo Omnium
Ecclesiarum’ fis-sena 1661; u San Leonardu ta’ Portomaurizio.
Il-Maġisteru tal-Knisja dan l-aħħar seklu u nofs ta’ importanza kbira lit-tagħlim dwar ilMadonna, kif insibu fl-Ittra Apposolika ‘Ineffabilis Deus’ tal-Papa Piju IX; l-Ittra Enċiklika
‘Octobri mense’ tal-Papa Ljun XIII; l-Ittra Enċiklika ‘Ad diem illum’ tal-Papa Piju X; l-Itta
Apostolika ‘Inter sodalicia’ tal-Papa Benedittu XV; l-Ittra Enċiklika ‘Lux veritatis’ tal-Papa Piju
XI; l-Enċikklika ‘Haurietis aquas’ u l-Kostituzzjoni Apostolika ‘Munifiċentissimus Deus’ talPapa Piju XII; l-Ittra Enċiklika ‘Grata recordatio’ tal-Papa Ġwanni XXIII; il-Kostituzzjoni
Dommatika ‘Lumen Gentium’ tal-Konċilju Vatikan II; l-Eżortazzjoni Apostolika ‘Marialis
cultus’ u l-Ezortazzjoni Apostolka ‘Signum magnum’ tal-Papa Pawlu VI u l-Enċikklika
‘Redemptoris Mater’ u l-Ittra Apostolika ‘Rosarium Virginis Mariae’ tal-Papa Ġwanni Pawlu II.
Riflessjoni
Jaqbel ħafna li niċċelebraw is-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni proprju fil-bidu tal-Avvent
li hu preparazzjoni għal Kristu permezz tal-Ispirtu s-Santu. Hekk għamlet ukoll Marija li,
mimlija bl-Ispirtu f’Santwarju immakulat, aċċettat lil Kristu. Din l-istorja ta' mħabba li rajna
f’Marija, Alla jagħmilha wkoll magħna għalkemm żgur b'mod differenti. Aħna wkoll inġorru ġo
fina storja ta' vokazzjoni, aħna, li bl-ispirtu ħaj, aċċettajna lil Kristu u nimxu warajh. Ejjew
għalhekk nitfgħu l-ħarsa tagħna lejn Marija Immakulata; ejjew nintrabtu mal-ankra soda tagħha
u t-tama tagħna tkun żgura f'din l-istorja famuża ta' mħabba: “Int ħarsien żgur tal-vergni,
Verġni u Omm ta’ dawk kollha li jsejħulek bħala wlied. Għax hekk għamlek is-Sultan tal-art u ssema, meta ġie f’tiegħek il-ħdan u stedinna biex ngħannulek, Immakulata” (mill-Innu talMadonna ‘Akathistos’).
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It-3 Ħadd tal-Avvent
IL-ĦADD, 11 TA’ DIĊEMBRU 2016
Nistennew bil-ferħ lil Kristu
Dan it-Tielet Ħadd tal-Avvent huwa msejjaħ ‘Ħadd il-Ferħ’, kif jesprimi il-kulur roża taxxemgħa tal-mejda jew is-siġra tal-Avvent. Il-kulur jesprimi l-imminenza tal-miġja tal-Mulej, ixXemx tal-ġustizzja fix-xefaq tal-orizzont, u għalhekk għandna lkoll nifirħu ma’ Kristu li jinsab
tassew fil-qrib.

Il-Kelma t’Alla: Isaija 35:1-6a, 10; Ġakbu 5:7-10 u Mattew 11:2-11.
L-Ewwel Qari minn Isaija 35:1-6a, 10, jesprimi b’mod ċar il-ferħ messjaniku tal-Messija
li ġej sabiex isalvana lkoll. It-tama tagħna ssir verament espressjoni Nisranija ta’ ferħ u ħeġġa.
Dan huwa l-ferħ tal-Knisja f’dan iż-żmien li, bħala omm, tistenna, tixxennaq, sabiex tagħtina lħajja mill-ġdid permezz ta’ Kristu. Għalhekk, mela, fis-Salm146 nistqarru: “Ejja, Mulej, ħa
ssalvana”.
It-Tieni Qari minn San Ġakbu 5:7-10, jesprimi dan is-sabar u x-xewqa fil-kenn li
jagħtina l-Mulej: “Stabru intom ukoll, qawwu qalbkom, għax il-miġja tal-Mulej hi fil-qrib” (v.8).
Aħna ħafna drabi, ma nafux nistennew u għalhekk inbatu f’ħajjitna, bħal donnu għandna xi ‘stop
watch’ ma’ Alla u ngħaġġluh kemm jista’ jkun għaliex aħna dejjem mgħaġġlin. Ejjew inħallu lil
Alla jaħdem bil-mod tiegħu. Huwa jaf tassew x’inhu l-aħjar għalina. In-Nisrani huwa dak li jaf
jistenna, jishar, iqawwi qalbu u jafda f’Alla.
L-Evanġelju: F’Mattew 11:2-11, naraw lil Ġesù jitkellem fuq Ġwanni l-Battista, li fuqu
hemm miktub: “Ara jien nibgħat il-ħabbar tiegħi qablek ; hu jħejjilek it-triq quddiemek” (v.10).
Għal darba oħra jidher il-persunaġġ tal-Battista li huwa figura tassew importanti tal-Avvent. IlBattista huwa l-aħħar profeta li jistieden lill-bnedmin biex iħejju t-triq tal-Mulej : “Morru agħtu
lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li smajtu u rajtu: l-għomja jaraw, iz-zopop jimxu, l-imġiddmin ifiqu,
it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, u l-Bxara t-Tajba tithabbar lill-fqar.”(vv.5-6).
Li l-għomja jaraw huwa wieħed mill-mirakli l-aktar komuni li jwettaq Ġesù. Il-bniedem,
ħafna drabi, huwa agħmi minħabba d-dnub tiegħu, minħabba l-ideat li jkollu, u għalhekk aħna
lkoll għandna nitolbu lil Ġesù sabiex ifejjaqna ħalli nibdew naraw tassew dak li hu veru. Ġesù
ġej proprju biex jagħtina dan id-dawl u jurina t-triq tal-Missier u r-rieda tiegħu. Naċċettaw mela
lil Kristu u nwarrbu kull dubju. Nistgħu inkunu wkoll zopop fil-mixja tagħna ta’ ħajjitna u
għalhekk nitolbu lill- Mulej sabiex ifejjaqna, aħna bħala pellegrini lejn dar tal-Missier: “...inqum
u mmur għand Missieri (Luqa 15:18). Nistgħu nkunu wkoll bħall-imġiddmin minħabba d-dnub
tagħna, u għalhekk ninsabu ’l bogħod mill-komunjoni li titlob minna l-Knisja. Ġesù ġej biex
jagħtina l-ħajja mill-ġdid u jinkorporana mill-ġdid fil-familja tal-Missier. Nistgħu wkoll inkunu
torox b’mod partikulari għall-Kelma t’Alla, pereżempju ma nattendux għal-laqgħat dwar ilKelma t’Alla fil-parroċċi tagħna u ma nkunux attenti għall-bżonnijiet tal-proxxmu. Għalhekk
9

hemm bżonn li nerġgħu ngħaddu minn din l-esperjenza tal-Avvent għaliex jista’ jkun li nkunu
mejta spiritwalment u għalhekk għandna bżonn tal-ħajja mill-ġdid.
Din ix-xewqa għal Kristu hija tama żgura tal-ferħ tagħna fi Kristu, kif ipprovajna nimxu
s’issa f’dan l-Avvent biex verament niltaqgħu u nirċievu lill-Mulej fil-qalb tagħna f’dan il-Milied
li jinsab issa fuq ix-xefaq.
Riflessjoni
Qiegħed nistenna verament bil-ferħ lill-Mulej f’dan l-Avvent? Jew ir-ritmu sfrenat talħajja qed iħallini bla dawl, bla saħħa, bla ħeġġa u bla ħajja? X’tip ta’ ferħ hemm fil-ħajja tiegħi?
Hemm il- veru ferħ Nisrani, il-ferħ tal-Mulej? Jew forsi m’aħniex kapaċi nifirħu għaliex issoċjetà tal-lum forsi ma tafx tifraħ verament? J’alla, ħuti, qegħdin nistennew verament dan ilferħ li ġej fuqna għaliex is-Salvatur tagħna jinsab tassew fil-qrib tagħna: “Ejja, Mulej, ħa
ssalvana”.
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Ir-4 Ħadd tal-Avvent
IL-ĦADD, 18 TA’ DIĊEMBRU 2016
Nistennew it-Twelid tal-Feddej
Il-Kelma ta’ Alla: Isaija 7:10-14; Rumani 1:1-7 u Mattew 1:18-24.
Fl-Ewwel Qari minn Isaija 7:10-14 għandna l-profezija dwar il-missjoni tal-Madonna
fil-pjan tas-salvazzjoni: “…Arawha, ix-xebba ssir omm u jkollha iben u ssemmih Għimmanu-El,
għax Alla magħna’’ (v.14). Bejn Alla u l-Madonna seħħet l-isbaħ storja ta’ mħabba u għalhekk
il-Madonna, kif ifisser l-isem tagħha, hija l-maħbuba u l-magħżula t’Alla. Marija hija l-figura per
eċċelenza tal-Avvent għaliex kienet hija li għexet l-Ewwel Avvent veru, Avvent matern, stennija
ta’ omm għat-twelid ta’ binha. Dan hu s-sabih t’Alla tagħna li sar bħalna f’kollox minbarra ddnub u għażel li jitwieled bħalna minn omm, omm speċjali, Marija Santissima, Omm Alla u
Ommna lkoll. Għalhekk Alla li hu magħna u mhux ’il bogħod, jinsab fostna tassew u għalhekk
għandna nistednuh flimkien mas-Salm 24 : “Ħa jidħol il-Mulej: Hu s-Sultan tal-glorja’’.
Fit-Tieni Qari: Rum 1:1-7, naraw il-ħsieb ta’ San Pawl dwar Kristu, li hu bin David,
bħala bniedem u Bin Alla, u dan San Pawl jurih sa mill-bidu ta’ din l-ittra li huwa jikteb lillkomunità Nisranija f’Ruma li fiha kien hemm diversi pagani. Għalhekk huwa jħeġġeġ il-fidi
f’Ġesù Kristu li hija importanti għas-salvazzjoni: ‘Fosthom tinsabu intom ukoll, msejjħin biex
tkunu ta’ Ġesù Kristu’’(v.6), li “…f’ħadd ħliefu ma’ hemm salvazzjoni’’ (Atti 4:12).
Fl-Evanġelju minn Mattew 1:18-24, għandna t-tħabbira mill-anġlu tal-Mulej lil San
Ġużepp. L-isem tiegħu jfisser ‘Alla jkattar’, kif naraw tajjeb fil-ġrajja tat-twelid ta’ Ġużeppi talAntik Testment, it-tifel ta’ Ġakobb u Rakela. Bħal Ġakobb, anke Ġużeppi tal-Ġdid Testment jiġi
mnebbaħ fil-ħolm bil-pjan t’Alla. Dan kollu jseħħ fis-skiet tal-lejl, bħal Samwel. Dan kollu
jikkonferma li wieħed għandu jishar u jkun attent għall-vuċi t’Alla fil-mumenti kollha tal-ħajja.
U għalhekk kull deċizjoni f’ħajjitna għandha tkun mdawla mill-fidi.
Naraw, mela, li wara erbgħin ġenerazzjoni minn Ġakobb u Rakela tal-A.T. (in-numru
erbgħin fil-Bibbja dejjem ifisser żmien ta’ milja), jitwieled Ġużeppi minn Ġakobb tal-Ġ.T. (ara
Matt 1:16). Twieled dak li issa mhux biss isalva lil ħutu mill-ġuħ, imma dak li saħansitra
jiddefendi lil Ġesù s-Salvatur tad-dinja mill-qilla ta’ Erodi u għalhekk Alla nnifsu jafdalu żewġ
teżori kbar minn tiegħu, lil Ġesù u lil Marija. Ġużeppi, bin David, ir-raġel ta’ Marija, hu lbniedem ġust, (bil-Grieg: ‘dikaios’), jigifieri huwa l-bniedem li jagħraf jagħmel ir-rieda t’Alla u
għalhekk jakkwista l-fiduċja tiegħu. Huwa veru li fl-Evangejli m’għandniex kelma waħda
miktuba milli qal San Ġużepp, iżda dan għaliex qabel ma nkitbu dawn il-vrus tal-Evangelji kien
hemm diġà ‘Evanġelju ieħor’ miktub fil-qalb ta’ San Ġużepp, l-‘Evangelju tas-skiet u tal-umiltà’,
l-Evangelju tad-dar ta’ Nazaret, ‘Evanġelju’ mimli tant kliem ta’ mħabba minn fomm San
Ġużepp. Nistgħu nimmaġinaw ftit li żewġ kelmiet li kien ilissen San Ġużepp u li kien jgħidhom
tant drabi matul il-ġurnata, kienu l-ismijiet ta’ Ġesù u ta’ Marija. J’alla ħuti ahna wkoll inkunu
ħbieb ta’ Kristu u tal-Madonna.
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Ejjew mela nilqgħu lil Kristu għaliex miegħu dejjem rebbiħin: “Jekk Alla huwa magħna
min jista’ jkun kontra tagħna’’ (Rum 8:31), u “Ara jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien’’
(Mt 28:20).
Riflessjoni
Qed insib ftit skiet fost l-istorbju ta’ din id-dinja biex nisma’ l-vuċi t’Alla? Għaliex
niċċelebraw il-Milied sena wara sena? Xi jfisser għalija l-Milied li ser niċċelebraw jekk Alla jrid
bħal-lum ġimgħa, il-Ħadd? San Efrem, Djaknu, jgħid li l-imħuħ finiti tagħna qatt ma jistgħu
jifhmu għal kollox il-misteri t’Alla. Dak li wieħed ma jifhimx f’sena, jista’ jifhmu s-sena ta’
wara. Ejjew nagħmlu minn dan il-Milied 2016 ‘a holy day’, jum qaddis u mhux Milied ‘holiday’,
vaganza, kif kien iħobb jgħidilna fis-Seminarju l-Qaddej t’Alla Dun Mikiel Attard. Quddiem din
il-ġrajja hekk kbira tat-twelid tal-Messija aħna lkoll illum imsejħa bħar-rgħajja u l-Maġi biex
immorru ‘Betlehem’ fid-‘Dar tal-Ħobż’ jiġifieri fid-Dar tal-Mulej, biex aħna lkoll nadurawh.
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Ngħixu fl-Istennija tal-Milied
Angelita Roncalli
Traduzzjoni mit-Taljan ta’ Dun Geoffrey G Attard
TRADUZZJONI TAL-KTEJJEB ‘VIVERE L’ATTESA. VERSO IL NATALE CON LE
ANTIFONA ‘O’ (Paoline /Sensiela Nel Tuo Nome 37) ta’ ANGELITA RONCALLI (2009)

PREŻENTAZZJONI
Avvent: żmien ta’ stennija
Il-ġimgħa ta’ bejn is-17 u l-24 ta’Diċembru hija waħda mill-perijodi liturġiċi l-aktar suġġestivi
tas-sena. Is-sens ta’ stennija tal-Avvent issir issa dejjem iqsar u l-qari u s-salmi tal-liturġija
jħarsu biss lejn it-twettiq ta’ din l-istennija li tilħaq il-qofol tagħha nhar il-Milied.
L-element l-aktar karatteristiku tat-talb li jakkumpanja dawn il-ġranet qaddisa huwa l-kant talantifona ‘O’ qabel u wara l-Manjifikat matul l-Għasar. L-oriġini tagħhom huwa ferm antik: lewwel dokument fejn jinsabu huwa r-Responsorjali Gregorjan ta’ Compiegne (redazzjoni tas-sitt
jew is-seba’ seklu). Tul is-sekli saru xi varjazzjonijiet jew tibdil fuqhom; f’xi dokumenti,
jirriżulta li anke ntużaw matul it-tifħir ta’ sbiħ il-jum. Il-għadd tagħhom ukoll kien ivarja minn
tmienja għal disgħa għal tnax. Fl-aħħar rebaħ in-numru sebgħa u l-inizjali tagħhom, jiġifieri lewwel ittra ta’ kull waħda minnhom fl-oriġinal Latin, jiffurmaw il-frażi ‘Ero cras’ li tfisser ‘Ikun
hawnhekk għada’.
L-importanza tal-antifona ‘O’ jinsab fil-fatt li dawn jiffukaw fuq l-aktar titli messjaniċi
sinifikattivi tal-Iskrittura Imqaddsa. Sa minn żminijiet bikrija, il-liturġija esprimiet fiċċelebrazzjonijiet tagħha u fit-tifħir li trodd lil Alla, ir-riflessjoni tal-Knisja fuq l-identità profonda
ta’ Sidna Ġesù f’għaqda mal-profeziji l-kbar tat-Testment il-Qadim.
Matul il-ġimgħa ta’ qabel il-Milied nitolbu u nimmeditaw fuq l-antifoni ‘O’ waqt li nutilizzaw
dawn l-iskemi li għandna quddiemna hawnhekk f’dan il-ktejjeb; dan nagħmluh sabiex inkunu
nistgħu nidħlu dejjem aktar fil-fond tal-misteru tal-Inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla.
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17 ta’ Diċembru
O GĦERF
INTRODUZZJONI
Fil-qalba tal-Iskrittura tingħata importanza kbira lill-għerf, mifhuma kemm bħala kapaċità umana
sabiexd wieħed jifhem u jsegwi dak li huwa tajjeb kif ukoll bħala karatteristika partikulari ta’
Alla li ħalaq u ordna l-univers. Il-paġni li fihom l-għerf jidher applikat bħala persuna,
jindirizzawna għal Ġesù Kristu.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.
INNU
Agħtina l-Għerf tiegħek Mulej.
Jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,
Intom muntanji u għoljiet għajtu bil-ferħ.
Ġej il-Mulej biex ifarraġ il-poplu tiegħu,
Hu għandu kompassjoni u pjetà għall-foqra tiegħu.
Agħtina l-Għerf tiegħek Mulej.
Qattru, smewwiet, mill-għoli, u ħalli s-sħab iraxxax il-ġustizzja, ħa tinferaq l-art u tinbet issalvazzjoni ;
Tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni,
U tinbet magħha l-ġustizzja,
Jitkattar is-sliem fuq l-art.
Agħtina l-Għerf tiegħek Mulej.
Ejja ħa ssalvana Mulej, Alla tal-ħolqien kollu,
Urina wiċċek u nkunu salvi.
Urina Mulej, il-ħniena tiegħek
U agħtina s-salvazzjoni.
Agħtina l-Għerf tiegħek Mulej.
Ejja Mulej ħa żżurna fis-sliem,
Quddiemek nifirħu b’qalb sinċiera.
Ejja Mulej la tiddawwarx,
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Eħles il-poplu tiegħek minn dnubiethom.
Agħtina l-Għerf tiegħek Mulej.
Jibżgħu il-ġnus minn ismek Mulej,
Jaraw il-glorja tiegħek is-slaten kollha tal-art.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa’ għal dejjem. Ammen.
Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak
"Jien ħriġt minn fomm l-Għoli u għattejt l-art bħan-nida. Tellajt fl-għoli l-għarix tiegħi, u t-tron
tiegħi kien kolonna sħab. Waħdi dort id-dawra ta' fuq is-smewwiet, u mxejt f'qiegħ l-abbiss.
Ħadt f'idejja mewġ il-baħar u l-art kollha, u kull poplu u ġens. Fost dawn kollha fittixt fejn
nistrieħ u f'art min immur noqgħod. Mbagħad il-Ħallieq ta' kollox tani ordni, u dak li ħalaqni
għażel post għall-għarix tiegħi, u qalli: "Tella' l-għarix tiegħek f'Ġakobb, u iret sehmek f'Iżrael’’.
Qabel kull żmien, fil-bidu, ħalaqni, u sa l-aħħar taż-żmien ma niġix nieqes’ (24: 3-9).
Qari minn Kontra l-Ereżiji ta’ San Irinew ta’ Lyon
Ma hemmx ħlief Alla wieħed li flimkien mal-Verb u l-Għerf ħalaq u qiegħed f’armonija kull ma
jeżisti. Hemm il-Verb tiegħu, il-Mulej tagħna Ġesù Kristu, dan li f’dawn l-aħħar żminijiet, sar
bniedem fost il-bnedmin sabiex jorbot flimkien il-bidu mat-tmiem, jiġifieri l-bniedem ma’ Alla.
Fuq dan il-profeti, wara li rċivew il-kariżma profetika tal-istess Verb, xandru l-miġja tiegħu filġisem, u li permezz tiegħu seħħet il-għaqda u l-komunjoni ta’ Alla mal-bniedem skont ir-rieda li
togħġob il-Missier. Il-Verb t’Alla ħabbar sa mill-bidu li Alla sa jkun mal-bnedmin, se jgħix
magħhom, se jiddjaloga magħhom fuq l-art sakemm imħaddan mill-Ispirtu t’Alla, il-bniedem
jitla’ fil-glorja tal-Missier (4,20,4).
TALBA SALMIKA
O Għerf li tħaddan spirtu qaddis u għaref,
Għinna sabiex nifhmu l-liġijiet tad-dinja u l-ġrajjiet tal-istorja.
O Għerf, li tidħol u tippenetra sa fil-qiegħ ta’ kollox,
Ejja u agħtina l-imħabba għall-ħajja.
O Għerf, li ġej mill-qawwa ta’ Alla,
Agħtina l-qawwa tiegħek.
O Għerf, li int rifless tad-dawl ta’ dejjem,
Għinna sabiex insiru mera tat-tjieba ta’ Alla.
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O Għerf, li inti isbaħ minn ġmiel ix-xemx,
Għinna ħalli nkunu nifilħu għall-qerq u għall-gideb.

ANTIFONA O
O Għerf li ġej mgħand l-Aktar Għoli
Inti tasal sa truf l-art u kollox tiġbed lejk
Bil-qawwa u bil-ħlewwa:
Ejja u għallimna t-triq tal-għaqal.
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej,*
U l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi.
Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.*
Iva, minn issa ’l quddiem kull nisel jibda jsejjaħli hienja.
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar;*
Qaddis hu l-isem tiegħu.
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien*
Fuq dawk li jibżgħu minnu.
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu,*
Xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom,*
U għolla ċ-ċkejknin.
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ,*
U l-għonja bagħathom ’il barra b’xejn.
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu,*
Għax ftakar fil-ħniena tiegħu
-bħalma wiegħed lil missirijietna - *
B’risq Abraham u nislu għal dejjem.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben*
U lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,*
U jibqa’ ghal dejjem ta’ dejjem. Ammen
TALB TA’ SUPPLIKA
Alla Missier, li ħlaqt id-dinja bl-għerf tiegħek u tkompli żżommha ħajja, agħtina l-kapaċità li
nifhmu t-tajjeb u nagħmluh kontinwament. Lilu nitolbu:
Agħtina l-Għerf li jinsab maġenb it-tron tiegħek.
Għall-Knisja, sabiex bl-għajnuna tal-għerf tiegħek tħabbar bil-qawwa l-Kelma tiegħek u tkun
qrib uliedek kollha. Nitolbu.
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Għall-morda, sabiex l-għerf tiegħek isostnihom, jikkonfortahom u jagħtihom sens profond talvalur ta’ tbatijiethom. Nitolbu.
Nafdawlek Mulej, iż-żgħażagħ u t-tfal tagħna biex bħal Ġesù jikbru fiż-żmien, fl-għerf u filgrazzja u jagħmlu għażliet tajbin għalihom u għas-soċjetà li fiha jgħixu. Nitolbu.
Għalina hawnhekk preżenti. Ibnek ried ikun wieħed minnaa mela agħmilna kapaċi ngħixu
b’aktar għerf u ġustizzja. Nitolbu.
TALBA TAL-GĦELUQ
Alla Missier li tista’ kollox, int li bgħatt lil Ibnek Ġesù l-Għerf tiegħek fost il-poplu tiegħek,
agħtina qalb miftuħa u disponibbbli għall-miġja tiegħek, sabiex anke llum naslu nagħrfu lmisteru tiegħek u urina t-toroq li jwasslu għandek. Hu li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan
flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
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18 ta’ Diċembru
O MULEJ, WERREJ TAD-DAR TA’ IŻRAEL
INTRODUZZJONI
Alla ta’ Abraham, ta’ Iżakk u ta’ Ġakobb wera lilu nnifsu lil Mosè fl-għollieq jaqbad bla jinħaraq
u permezz tiegħu ħeles lil Iżrael mill-jasar tal-Eġittu. Dak Alla li b’dirgħajh miftuħa ħeles ilpoplu tiegħu u tah il-Liġi fuq il-muntanja Sinaj ġej permezz ta’ Ibnu sabiex jeħlisna mill-jasar
tad-dnub u tal-mewt.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.
INNU
Ejja Mulej u salvana bid-driegħ qawwi tiegħek.
Jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,
Intom muntanji u għoljiet għajtu bil-ferħ.
Ġej il-Mulej biex ifarraġ il-poplu tiegħu,
Hu għandu kompassjoni u pjetà għall-foqra tiegħu.
Ejja Mulej u salvana bid-driegħ qawwi tiegħek.
Qattru, smewwiet, mill-għoli, u ħalli s-sħab iraxxax il-ġustizzja, ħa tinferaq l-art u tinbet issalvazzjoni ;
Tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni,
U tinbet magħha l-ġustizzja,
Jitkattar is-sliem fuq l-art.
Ejja Mulej u salvana bid-driegħ qawwi tiegħek.
Ejja ħa ssalvana Mulej, Alla tal-ħolqien kollu,
Urina wiċċek u nkunu salvi.
Urina Mulej, il-ħniena tiegħek
U agħtina s-salvazzjoni.
Ejja Mulej u salvana bid-driegħ qawwi tiegħek.
Ejja Mulej ħa żżurna fis-sliem,
Quddiemek nifirħu b’qalb sinċiera.
Ejja Mulej la tiddawwarx,
Eħles il-poplu tiegħek minn dnubiethom.
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Ejja Mulej u salvana bid-driegħ qawwi tiegħek.
Jibżgħu il-ġnus minn ismek Mulej,
Jaraw il-glorja tiegħek is-slaten kollha tal-art.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa’ għal dejjem.
Ammen.
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija
Għad jiġri fl-aħħar jiem li l-għolja tad-dar tal-Mulej togħla ’l fuq mill-qċaċet tal-muntanji, u
tintrefa ’l fuq mill-għoljiet, lejha għad jiġru l-ġnus kollha. Kotra ta’ popli għad jiġu u jgħidu:
“Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej, lejn id-dar ta’ Alla ta’ Ġakobb, biex jgħallimna
triqatu, u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu. Għax minn Sijon joħroġ it-tagħlim, u l-kelma tal-Mulej
minn Ġerusalemm”. Il-Mulej jagħmel il-ħaqq bejn il-ġnus, u jaqta’ s-sentenza bejn ħafna popli; u
huma jibdlu x-xwabel tagħhom f’sikek tal-moħriet, u l-lanez tagħhom fi mnieġel. Ebda ġens ma
jerfa’ x-xabla kontra ġens ieħor, u s-sengħa tal-gwerra ma jitgħallmuhiex iżjed. Ejja, dar
Ġakobb, ħalli nimxu fid-dawl tal-Mulej! (2: 2-5)
Mill-kitba Lil Dijonetu
Ebda bniedem fid-dinja ma ra lil Alla jew wasal biex jagħrfu imma kien Hu li wera lilu nnifsu.
Hu wera lilu nnifsu fil-fidi għax permezz tagħha biss wieħed jasal biex jagħraf lil Alla. Fil-fatt
Alla, Mulej u Ħallieq tal-univers kollu, li ta bidu għal kollox mhux biss iħobb lill-bniedem imma
jixxennaq għalih. Hekk kien minn dejjem u hekk se jibqa’: mimli bl-imħabba, tajjeb, tolleranti,
fidil; hu biss huwa tassew twajjeb. Hu nissel f’qalbnu pjan kbir u għaddih lil Ibnu. Meta
permezz ta’ Ibnu l-magħżul huwa jirrivela dak li ħejja sa mill-bidu, hu joffrilna kollox miegħu:
min minn fostna kien qatt jistenna dan kollu?
TALBA SALMIKA
Mulej, li smajt il-karba tal-poplu tiegħek u nżilt ħalli tgħinu,
Għinna ħa nkunu attenti fil-konfronti ta’ dawk li qed ibatu.
O Mulej, li urejt lilek innifsek lil Mosè permezz tal-għollieq jaqbad,
Agħmel li dejjem nistagħġbu bl-opri tat-tjieba tiegħek fil-ħajja tagħna.
O Mulej, li tajtna l-Liġi tiegħek, katina ta’ għaqda bejnek u bejn il-poplu tiegħek,
Għinna sabiex nikbru dejjem fis-smigħ tal-Kelma tiegħek u nilqgħu mħabbtek.
O Mulej, li mexxejt lill-Iżraeliti fid-deżert,
Għinna sabiex nirbħu d-diffikultajiet u s-sofferenzi tal-ħajja billi nafdaw dejjem fl-għajnuna
tiegħek.
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O Mulej, li daħħalt il-poplu tiegħek fl-Art Imwiegħda,
Żomm dejjem ħaj fina l-ispirtu tal-gratitudni.
ANTIFONA O
O Mulej, werrej tad-dar ta’ Iżrael,
Li dhert lil Mosè fin-nar tal-għollieq,
U fuq is-Sinaj tajt il-liġi tiegħek:
Ejja ħa teħlisna bid-driegħ qawwi tiegħek.
MANJIFIKAT
TALBA TA’ SUPPLIKA
Permezz tal-Inkarnazzjoni ta’ Kristu, il-Missier ried iġedded l-għemejjel imwettqa permezz talħelsien tal-poplu tiegħu mill-Eġittu. Nitolbu mela għal dawk li ma jafux jgħixu f’din il-libertà li
Hu tana:
Ġedded Mulej, l-għemejjel ta’ mħabbtek.
Għall-Papa, l-isqfijiet u s-saċerdoti sabiex permezz tal-predikazzjoni u s-sagramenti juru lil
uliedhom it-triq tal-veru ferħ u l-veru sliem. Nitolbu.
Għall-popli kollha li għadhom jgħixu fil-jasar, fl-isfruttament ekonomiku, fil-gwerra. Ġedded
Mulej l-għemejjel ta’ mħabbtek u għinhom ħalli jgħixu fil-libertà u s-sliem. Nitolbu.
Għal dawk li ma jagħrfux jew ma jafux bl-eżistenza tiegħek. Uri lilek innifsek lilhom bħala Alla
ta’ mħabba u sliem, sabiex ikunu jistgħu jilqgħuk fil-ħajja tagħhom. Nitolbu.
Għalina li qed insegwu din il-mixja ta’ talb fi stennija tal-Milied. Saħħaħ il-fidi tagħna u
agħmilna strumenti u xhieda ta’ mħabbtek. Nitolbu.
TALBA TAL-GĦELUQ
Alla ta’ missirijietna, li ħafna drabi urejt ruħek bil-qawwa fil-ġrajja tal-poplu magħżul tiegħek,
uri lilek innifsek fil-ħajja tagħna u salvana mill-jasar tad-dnub u agħmel li naqduk fl-imħabba
tagħna lejn l-aħwa. Bi Kristu Sidna.
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19 ta’ Diċembru
O GĦERQ TA’ ĠESSÈ
INTRODUZZJONI
Ġessè huwa missier David. Min-nisel ta’ David, skont il-wegħda tal-Mulej, kellu joħroġ ilMessija li bl-għajnuna tiegħu Alla kellu jwaqqaf is-saltna ta’ Iżrael. Mhux biss: skont ilprofezija ta’ Iżaija dan il-bniedem kellu jkun punt ta’ riferiment għall-ġnus kollha. Din kellha
tkun glorja li tasal permezz tat-tbatija. Bħall-qaddej sofferenti ta’ Jahweh, hekk ukoll quddiem
dan l-għerq ta’ Ġessè l-ġnus kollha jieqfu mistagħġba.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.
INNU
O iben David, ejja ħa ssalvana.
Jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,
Intom muntanji u għoljiet għajtu bil-ferħ.
Ġej il-Mulej biex ifarraġ il-poplu tiegħu,
Hu għandu kompassjoni u pjetà għall-foqra tiegħu.
O iben David, ejja ħa ssalvana.
Qattru, smewwiet, mill-għoli, u ħalli s-sħab iraxxax il-ġustizzja, ħa tinferaq l-art u tinbet issalvazzjoni ;
Tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni,
U tinbet magħha l-ġustizzja,
Jitkattar is-sliem fuq l-art.
O iben David, ejja ħa ssalvana.
Ejja ħa ssalvana Mulej, Alla tal-ħolqien kollu,
Urina wiċċek u nkunu salvi.
Urina Mulej, il-ħniena tiegħek
U agħtina s-salvazzjoni.
O iben David, ejja ħa ssalvana.
Ejja Mulej ħa żżurna fis-sliem,
Quddiemek nifirħu b’qalb sinċiera.
Ejja Mulej la tiddawwarx,
Eħles il-poplu tiegħek minn dnubiethom.
O iben David, ejja ħa ssalvana.
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Jibżgħu il-ġnus minn ismek Mulej,
Jaraw il-glorja tiegħek is-slaten kollha tal-art.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa’ għal dejjem.
Ammen.
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija
Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta’ Ġessè, għad tinbet rimja minn għeruqu. Mbagħad jiġri f’dak iljum li l-għerq ta’ Ġessè jieqaf bħala sinja għall-popli. Lilu jfittxu l-ġnus, u l-għamara tiegħu tkun
imsebbħa. U jiġri f’dak il-jum, il-Mulej jerġa’ jmidd idu, biex jikseb fdal il-poplu tiegħu, li jkun
fadal, mill-Assirja u mill-Eġittu, minn Patros u minn Kus, minn Għelam u minn Singħar, minn
Ħamat u mill-gżejjer tal-baħar. U jgħolli sinjal lill-ġnus, u jiġbor il-mormijin ta’ Iżrael, u jiġbor
l-imxerrdin ta’ Ġuda mill-erbat itruf ta’ l-art.
Mid-diskorsi ta’ Santu Wistin ta’ Ippona
Inħejju rwieħna ħalli niċċelebraw bil-ferħ il-miġja tas-salvazzjoni, tal-fidwa tagħna. Il-verità
tixref mill-art: il-ġisem ta’ Marija. Il-ġustizzja tinżel mis-smewwiet għaliex il-bniedem ma jista’
jirċievi xejn li ma ġiex mogħti lilu minn fuq. Ħaddnu l-ġustifikazzjoni fil-fidi ħalli tkunu fissliem ma’ Alla għaliex il-ġustizzja u s-sliem tbewsu f’Ġesù Kristu Sidna. Permezz tiegħu
għandna aċess għall-grazzja li niftaħru bit-tama tal-glorja ta’ Alla. Kif jista’ jasal is-sliem fl-art
jekk il-verità ma tixrifx mill-art, jiġifieri jekk Ġesù ma jitwelidx fil-ġisem? Huwa s-sliem
tagħna, dak li minn żewġ poplu għamel poplu wieħed sabiex inkunu bnedmin ta’ rieda tajba,
marbutin flimkien bir-rabta tal-għaqda (185).
TALBA SALMIKA
O Għerq ta’ Ġessè, li ħriġt bħal rimja minn David, imwiegħed minn Alla lill-poplu fidil tiegħu,
Għinna sabiex ma nitilfux it-tama fit-twettiq tal-wegħdiet tiegħek.
O Għerq ta’ Ġessè, li fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej,
Iftħilna qlubna ħalli nilqgħu d-doni tiegħek.
O Għerq ta’ Ġessè, li ma tiġġudikax skont id-dehra,
Għinna ħalli niġġudikaw ħajjitna u dik tal-oħrajn b’qalb tajba u ġusta.
O Għerq ta’ Ġessè, li tiġi sabiex twaslilna l-paċi,
Għinna ħalli f’kull ċirkustanza nwasslu l-paċi u l-ġid.
O Għerq ta’ Ġessè, int li int stendard mħolli ‘l fuq għall-popli kollha,
Agħmel li l-ġnus kollha jagħrfu il-Vanġelu u jipparteċipaw mid-doni ta’ mħabbtek.
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ANTIFONA O
O Għerq ta’ Ġesse li tidher bħala sinjal għall-ġnus kollha,
Quddiemek jisktu s-slaten kollha tal-art,
U l-ġnus isejħulek, ejja ħa ssalvana, la tiddawwarx.
MANJIFIKAT
TALB TA’ SUPPLIKA
Il-Mulej Ġesù ried isir wieħed minna, u daħal fl-istorja tal-imħabba bejn Alla u l-poplu tiegħu,
storja ta’ fedeltà u tradimenti, ta’ wegħdiet u stennija.
F’dan il-perijodu li fih nistennew il-miġja tiegħu fostna, lejk indawru t-talba tagħna sabiex
nilqgħuk b’qalb fidila.
Wettaq il-wegħdiet tiegħek, Mulej.
Mulej Ġesù, nafdawlek il-Knisja kollha sabiex fit-tħabbir tal-Kelma żżomm ħajja f’uliedek listennija għall-miġja tiegħek. Nitolbu.
Isma’ l-għajta ta’ dawk li qed ibatu frott il-miżerja, riżultat tal-gwerra, u tal-isfruttament. Il-ġnus
kollha jsejħulek: Ejja ħa teħlisna mill-ħażen, Nitolbu.
Għal dawk li ilhom tant żmien jistennew il-fejqan, il-ferħ u dak li jagħtihom sens fil-ħajja.
Agħtihom Mulej il-ġid li tant jixtiequ u nissel f’qalbhom il-ferħ tiegħek. Nitolbu.
Għalina hawnhekk miġburin sabiex it-talb tagħna flimkien u l-istennija jwassluna biex nikbru flimħabba u fl-għajnuna lil xulxin. Nitolbu.
TALBA TAL-GĦELUQ
O Mulej li għażilt lil Iżrael bħala l-poplu tiegħek, u li mlejtu bil-barkiet u bil-wegħda talġustizzja u s-sliem, ħares lejn il-Knisja tiegħek u agħtina li tkun sinjal ta’ mħabbtek ħalli
jitwettqu l-wegħdiet tiegħek. Bi Kristu Sidna.
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20 ta’ Diċembru
O MUFTIEĦ TA’ DAVID
INTRODUZZJONI
Fi żmien is-slaten ta’ Iżrael, l-imfietaħ tal-palazz kienu jingħataw lil bniedem ta’ fiduċja kbira.
Dan il-bniedem kien ikollu setgħa kbira fis-saltna. Jekk l-imfietaħ jindikaw sinjal ta’ setgħa
f’idejn kollaboratur tas-sultan, ix-xettru jindika s-setgħa tas-sultan innifsu. F’din l-antifona, limfietaħ u x-xettru huma żewġ simboli marbuta ma’ Ġesù. Ġesù mhux biss il-kollaboratur tarRe (Alla l-Missier) imma huwa Alla nnifsu, is-sultan li għandu s-setgħa jiftaħ u jagħlaq, dak li
jista’ jeħles il-ħabsin mid-dlam u l-dell tal-mewt.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.
INNU
Iftħilna l-bibien tal-ħajja Mulej.
Jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,
Intom muntanji u għoljiet għajtu bil-ferħ.
Ġej il-Mulej biex ifarraġ il-poplu tiegħu,
Hu għandu kompassjoni u pjetà għall-foqra tiegħu.
Iftħilna l-bibien tal-ħajja Mulej.
Qattru, smewwiet, mill-għoli, u ħalli s-sħab iraxxax il-ġustizzja, ħa tinferaq l-art u tinbet issalvazzjoni ;
Tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni,
U tinbet magħha l-ġustizzja,
Jitkattar is-sliem fuq l-art.
Iftħilna l-bibien tal-ħajja Mulej.
Ejja ħa ssalvana Mulej, Alla tal-ħolqien kollu,
Urina wiċċek u nkunu salvi.
Urina Mulej, il-ħniena tiegħek
U agħtina s-salvazzjoni.
Iftħilna l-bibien tal-ħajja Mulej.
Ejja Mulej ħa żżurna fis-sliem,
Quddiemek nifirħu b’qalb sinċiera.
Ejja Mulej la tiddawwarx,
Eħles il-poplu tiegħek minn dnubiethom.
Iftħilna l-bibien tal-ħajja Mulej.
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Jibżgħu il-ġnus minn ismek Mulej,
Jaraw il-glorja tiegħek is-slaten kollha tal-art.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa’ għal dejjem.
Ammen.
Qari mill-Ktieb tal-Apokalissi
“U lill-anġlu tal-knisja li hemm f’Filadelfja iktiblu hekk: ‘Dan jgħidlek il-Qaddis, il-Veru li
għandu l-muftieħ ta’ David, li jiftaħ u ħadd ma jagħlaq, jagħlaq u ħadd ma jiftaħ: Jiena naf l-opri
tiegħek; ara, ftaħtlek quddiemek bieb li ħadd ma jista’ jagħlqu; għax għad li l-ħila tiegħek hija
dgħajfa, naf li l-kelma tiegħi ħaristha u ismi ma ċħadthulix. Dalwaqt niġi; żomm sħiħ f’dak li
għandek, biex ħadd ma jeħodlok il-kuruna tiegħek. Ir-rebbieħ nagħmlu kolonna fit-Tempju ta’
Alla tiegħi, minn fejn qatt iżjed ma joħroġ u fuqu nonqox isem Alla tiegħi, isem il-Belt ta’ Alla
tiegħi, Ġerusalemm il-ġdida li nieżla mis-sema mingħand Alla tiegħi, u l-isem il-ġdid tiegħi (3:
7-8, 11-12).
Qari mill-Ktieb Kontra l-Ereżiji ta’ San Irinew ta’ Lyon
Hu għandu l-muftieħ tad-dar ta’ David: hu jifraħ u ħadd ma jagħlaq; jagħlaq u ħadd ma jiftaħ.
Fil-fatt ħadd aktar ma jista’ jiftaħ il-bieb tal-Missier lanqas iħares lejh għaliex il-ħaruf li kien
maqtul, irċieva kull setgħa u qawwa u permezz tal-Verb li sar bniedem Alla ħalaq kollox u
bagħat l-għerf tiegħu. Fil-ġisem tal-Mulej hemm id-dawl tal-Missier li jleqq kollu ġmiel. Ilbniedem jasal għall-ħajja ta’ dejjem permezz tad-dawl tal-Missier (4,20,2).
TALBA SALMIKA
O Muftieħ ta’ David, li tħares it-teżori tal-imħabba ta’ Alla,
Agħmilna denji li nidħlu fis-saltna tas-Smewwiet.
O Muftieħ ta’ David, li waħdek taf il-misteri ta’ Alla,
Agħtina li nidħlu f’intimità mal-Missier u l-Iben u ngħixu f’imħabbithom.
O Muftieħ ta’ David, li li tiftaħ il-ħabs ta’ dawk li jgħixu fid-dlam,
Eħles lil dawk kollha li huma ilsiera tal-ħażen.
O Muftieħ ta’ David, li għandek is-setgħa li tiftaħ u tagħlaq,
Agħmel li ħadd ma jkun eskluż minn imħabbtek.
ANTIFONA O
O Muftieħ ta’ David, xettru tad-dar ta’ Iżrael,
Li tiftaħ u ħadd ma jagħlaq, tagħlaq u ħadd ma jiftaħ;
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Ejja ħa teħles mill-ħabs lill-ħabsin
Lil dawk li jgħixu fid-dlam u fid-dell tal-mewt.
MANJIFIKAT
TALB TA’ SUPPLIKA
Alla Missierna ta lil Ibnu l-muftieħ ta’ David. Hu jiftaħ għalina l-bibieb tas-saltna tas-smewwiet.
Grati għal don hekk kbir nitolbu li nilqgħu bil-ferħ:
Agħtina Mulej l-imħabba tiegħek kollha ħniena.
Għal dawk kollha li fil-Knisja huma ddedikati għall-istudju u t-tħabbira tal-Kelma, sabiex
jagħrfu b’ġenerożità u sempliċità l-kobor ta’ mħabbtek għall-bnedmin. Nitolbu.
Għal dawk li jinsabu fil-ħabs biex minkejja l-ħtijiet tagħhom, jintwerew rispett fil-persuna
tagħna u sabiex kulħadd juru magħhom sens ta’ ugwaljanza u qies ħalli jpattu għal ħtijiethom.
Nitolbu.
Għal dawk li għal diversi motivi jħossuhom fid-dlam u fid-dellijiet tal-mewt. Agħtihom Mulej li
jissuperaw id-diffikultajiet tagħhom u jiksbu l-fiduċja fil-ħajja. Nitolbu.
Iftaħ Mulej il-ferħ tal-Ġenna tiegħek għal dawk kollha li ħallewna. Agħmel li ġurnata aħna
wkoll nidħlu fil-milja tal-għaqda miegħek u magħhom. Nitolbu.
TALBA TAL-GĦELUQ
O Mulej Missier tagħna li tista’ kollox li ridt turi lilek innifsek fil-misteru ta’ mħabbtek fi Kristu
Ġesù, għinna sabiex naqduk fl-imħabba u l-fedeltà l-ġranet kollha ta’ ħajjitna sakemm anke aħna
naslu sabiex nisimgħu l-kelmiet: ‘Ejja qaddej fidil u tajjeb, idħol fil-hena ta’ sidek’. Bi Kristu
Sidna. Ammen.
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21 ta’ Diċembru
O KEWKBA LI TIDDI
INTRODUZZJONI
Profezija misterjuża li nsibu fil-Ktieb ta’ Żakkarija hija l-bażi għal din l-antifona. Il-Mulej
iħabbar il-miġja ta’ għerq min-nisel ta’ David. It-traduzzjoni Latina tal-Bibbja (Vulgata)
issejjaħlu ‘Orjent’. It-traduzzjoni Taljana tal-antifona ‘O’ tagħtiha l-isem ta’ ‘Astro’ jew bilMalti ‘Kewkba’. Din tiġi biex iddawwal il-poplu t’Alla li miexi fid-dlamijiet.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.
INNU
Dawwalna bid-dija ta’ wiċċek.
Jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,
Intom muntanji u għoljiet għajtu bil-ferħ.
Ġej il-Mulej biex ifarraġ il-poplu tiegħu,
Hu għandu kompassjoni u pjetà għall-foqra tiegħu.
Dawwalna bid-dija ta’ wiċċek.
Qattru, smewwiet, mill-għoli, u ħalli s-sħab iraxxax il-ġustizzja, ħa tinferaq l-art u tinbet issalvazzjoni ;
Tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni,
U tinbet magħha l-ġustizzja,
Jitkattar is-sliem fuq l-art.
Dawwalna bid-dija ta’ wiċċek.
Ejja ħa ssalvana Mulej, Alla tal-ħolqien kollu,
Urina wiċċek u nkunu salvi.
Urina Mulej, il-ħniena tiegħek
U agħtina s-salvazzjoni.
Dawwalna bid-dija ta’ wiċċek.
Ejja Mulej ħa żżurna fis-sliem,
Quddiemek nifirħu b’qalb sinċiera.
Ejja Mulej la tiddawwarx,
Eħles il-poplu tiegħek minn dnubiethom.
Dawwalna bid-dija ta’ wiċċek.
Jibżgħu il-ġnus minn ismek Mulej,
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Jaraw il-glorja tiegħek is-slaten kollha tal-art.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa’ għal dejjem.
Ammen.

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija
Qum! Ħa jiddi wiċċek! Id-dawl tiegħek wasal! Jiddi fuqek sebħ il-Mulej! Ara d-dlamijiet jiksu
l-art, u sħab iswed il-popli: iżda fuqek jiddi l-Mulej, u sebħu jfiġġ fuqek. Il-ġnus għad jimxu
fid-dawl tiegħek, u s-slaten fid-dija ta’ sbiħek. Għolli u dawwar għajnejk madwarek u ara: lkoll
miġbura ġejjin għandek. Uliedek ġejjin mill-bogħod, u bnietek iġorruhom fuq id-dirgħajn.
Imbagħad tħares u wiċċek jiddi, u tħabbat u timtela qalbek, għax fuqek taqa’ l-kotra tal-ġid ta’ libħra, u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Ma ddawlekx aktar ix-xemx binhar, u lanqas jiddi għalik
il-qamar billejl, għax il-Mulej ikunlek id-dawl għal dejjem u Alla tiegħek ikun sebħek.
Qari mill-Prietki Liturġiċi ta’ Massimu ta’ Turin
Ix-xemx ġdida Kristu tidher u ddawwal id-dlamijiet ta’ dnubietna; ix-xemx tal-ġustizzja togħla
rebbieħa ma tħallix li ħajjitna taqa’ fid-dalma imma tweżinna bil-grazzja. U kif in-natura nfisha
tagħraf li wasal it-twelid tal-Mulej, aħna wkoll inħejju ruħna. In-natura tibda twessa’ l-ġranet
tagħha, aħna wkoll inwessgħu l-ġustizzja. Hekk kif ix-xitwa ż-żrieragħ jieħdu l-ħajja hekk kif
ix-xemx tħoll il-borra, hekk ir-raġġi sħajna tas-Salvatur irattbu l-ebusija ta’ qlubna u jnisslu lġustizzja (61,1).
TALBA SALMIKA
O Kewkba li ddawwal id-dinja, agħtina l-ħajja u d-dawl,
Agħmilna dejjem grati għad-doni tal-ħolqien tiegħek.
O Kewkba li tagħraf il-ħsibijiet u s-sentimenti tal-qlub kollha,
għallimna nfittxu li nwettqu biss il-ġid.
O Kewkba li tagħraf il-glorja ta’ Alla l-Missier,
Għallimna nkunu xhieda dawwalla u kooerenti tal-Kelma tiegħek.
O Kewkba li ppermettejt li d-dija tiegħek tkun imtappna bit-tbatija u l-mewt,
Għinna sabiex insostnu bil-kuraġġ il-mumenti tal-prova fil-ħajja tagħna.
O Kewkba li bil-Kelma tiegħek iddawwal il-ħajja ta’ kulħadd,
Agħmel li ma negħjew qatt fl-imħabba tiegħek.
ANTIFONA O
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O Kewkba li togħla,
Ġmiel tad-dawl ta’ dejjem, xemx tal-ġustizzja:
Ejja u dawwal lil min jinsab fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt.
MANJIFIKAT
TALB TA’ SUPPLIKA
Ix-xemx li tiddi u tagħti l-ħajja lid-dinja hija waħda mis-sinjali l-aktar evidenti tal-glorja u talimħabba ta’ Alla. F’dan il-mument ta’ talb, nistgħu nintelqu f’idejn il-Mulej biex imexxilna lpassi tagħna.
Agħtina Mulej id-dawl u l-paċi tiegħek.
Għall-Papa, l-isqfijiet u s-saċerdoti, sabiex bl-eżerċizzju tal-ħidma tagħhom fi ħdan il-Knisja,
ikunu dejjem mexxejja awtorevoli li jgħinu lill-poplu t’Alla jagħraf ir-rieda t’Alla. Nitolbu.
Għal dawk li ma jistgħux jgħixu f’kundizzjonijiet tassew umani. Ix-xemx tiegħek tal-ġustizzja
Mulej tista’ ddawwal il-ħajja tagħhom. Nitolbu.
Għall-komunitajiet Insara tagħna sabiex tmexxihom u ddawwalhom bil-kelma tiegħek ħalli ma
jarawhiex bħala strument ta’ kundanna imma bħala għajnuna għall-ħajja tagħhom. Nitolbu.
TALBA TAL-GĦELUQ
Mulej li ġejt fid-dawl bħal xemx li tiddi qawwija, urina li int Alla tad-dawl u s-sliem u tħalli lil
ħadd minn uliedek jiċħad id-dawl tal-ħajja li Inti biss taf tagħti. Inti li tgħix u ssaltan għal dejjem
ta’ dejjem. Ammen.

29

22 ta’ Diċembru
O SULTAN TAL-ĠNUS
INTRODUZZJONI
Ġesù kien mistenni bħala sultan ta’ Iżrael. Imma dan is-sultan huwa wkoll il-mistenni mill-ġnus
kif insibu fil-ktieb tal-Profeta Ħaggaj fit-traduzzjoni Latina tal-Iskrittura magħrufa bħala
Vulgata. Kellu jġib il-paċi lill-poplu. Huwa l-ġebla tax-xewka ta’ Iżaija 28, il-ġebla li għaqqdet
lil-Lhud u lill-pagani fl-ittra lill-Efesin kapitlu 2. Huwa jwassal lill-bniedem għas-sejħa oriġinali
tiegħu meta kien imsejjaħ għall-eżistenza permezz tat-trab tal-art.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.
Ejja u salva lill-bniedem li inti ħlaqt mill-art.
Jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,
Intom muntanji u għoljiet għajtu bil-ferħ.
Ġej il-Mulej biex ifarraġ il-poplu tiegħu,
Hu għandu kompassjoni u pjetà għall-foqra tiegħu.
Ejja u salva lill-bniedem li inti ħlaqt mill-art.
Qattru, smewwiet, mill-għoli, u ħalli s-sħab iraxxax il-ġustizzja, ħa tinferaq l-art u tinbet issalvazzjoni ;
Tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni,
U tinbet magħha l-ġustizzja,
Jitkattar is-sliem fuq l-art.
Ejja u salva lill-bniedem li inti ħlaqt mill-art.
Ejja ħa ssalvana Mulej, Alla tal-ħolqien kollu,
Urina wiċċek u nkunu salvi.
Urina Mulej, il-ħniena tiegħek
U agħtina s-salvazzjoni.
Ejja u salva lill-bniedem li inti ħlaqt mill-art.
Ejja Mulej ħa żżurna fis-sliem,
Quddiemek nifirħu b’qalb sinċiera.
Ejja Mulej la tiddawwarx,
Eħles il-poplu tiegħek minn dnubiethom.
Ejja u salva lill-bniedem li inti ħlaqt mill-art.
Jibżgħu il-ġnus minn ismek Mulej,
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Jaraw il-glorja tiegħek is-slaten kollha tal-art.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa’ għal dejjem.
Ammen.

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija
Jien naf il-pjanijiet li ħsibt għalikom, oraklu tal-Mulej, pjanijiet ta' ġid u mhux ta' ħsara, li
nagħtikom ġejjieni mimli tama. Intom issejjħuli u tiġu titolbuni u jien nismagħkom, tfittxuni u
ssibuni. Meta tfittxuni b'qalbkom kollha, issibuni, oraklu tal-Mulej, u jiena nbiddel xortikom u
niġborkom minn fost il-ġnus u mill-artijiet kollha li xerridtkom fihom, oraklu tal-Mulej, u
nreġġagħkom lura lejn il-post li tturufnajtkom minnu.'?"
Qari minn Kontra l-Ereżiji ta’ San Irinew ta’ Lyon
Alla u l-opri tiegħu kollha huma glorja għall-bniedem; il-bniedem huwa l-ġabra li fih jinġabru lgħerf u l-qawwa ta’ Alla. Jekk il-bniedem jilqa’ mingħajr suppervja l-glorja awtentika li tasal
minn dak li hu maħluq u minn dak li ħalaq kollox jiġifieri Alla li jista’ kollox u jekk jibqa’ flimħabba tiegħu, jirċievi glorja akbar sakemm jasal biex jixbah lil dak li salvah billi miet għalih.
Il-Verb ta’ Alla jibni l-għamara tiegħu fost il-bnedmin u jsir bniedem biex jifhem lill-bniedem u
biex il-bniedem jifhem lil Alla. Dan jagħmlu frott ir-rieda tal-Missier (3,20,2-3).
TALBA SALMIKA
O Sultan tal-ġnus, mixtieq mill-popli kollha,
Agħti lill-ġnus kollha l-paċi u tqassim ġust tal-ġid.
O Sultan tal-ġnus, li inti l-ġebla tax-xewka,
Qawwina bil-ġid tiegħek fis-sitwazzjonijiet ta’ ħajjitna.
O Sultan tal-ġnus, li waqqajt il-ħajt li jifred il-Lhud mill-pagani,
Għinna nfittxu l-imħabba reċiproka u l-kollaborazzjoni bejn il-popli.
O Sultan tal-ġnus, li ħlaqt il-bniedem minn trab il-art,
Ġeddidna fix-xbieha tiegħek ħalli ngħixu l-għaqda sħiħa li ridt tibni ma’ Adam.
O Sultan tal-ġnus, li ridt tiġbor il-ġnus kollha f’għaqda waħda,
Għinna ħalli nwasslu l-Kelma tal-verita’ bil-karitàu l-imħabba.
ANTIFONA O
O Sultan tal-Ġnus, mistenni mill-popli kollha, ġebla tax-xewka li tgħaqqad il-popli kollha
f’wieħed, ejja u salva l-bniedem li int ħlaqt mit-trab tal-art.
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MANJIFIKAT
TALBA TA’ SUPPLIKA
Ġesù Kristu huwa sultan tal-ġnus imma huwa sultan tas-salib.
F’dawn il-jiem ta’ ferħ induru lejh fit-talb u nitolbuh imexxina bil-qawwa u l-ħlewwa waqt li
ngħidulu:
Saltan fuqna Mulej.
Għal dawk kollha li fil-Knisja għandha l-ħimda ta’ rgħajja sabiex iwettqu l-ħidma tagħhom billi
jżommu lilek bħala mudell u punt ta’ riferiment. Nitolbu.
Inti li inti l-mixtieq tal-ġnus, sostni l-missjunarji fit-tħabbira tal-Kelma tiegħek u agħmel li lpopli kollha jagħrfuk bħala sultan tal-ġustizzja u s-sliem. Nitolbu.
Għall-awtoritajiet ċivili tal-ġnus sabiex iwettqu l-ħidma tagħhom mhux bħala privileġġ imma
bħala servizz għall-ġid tal-popli. Nitolbu.
Għalina hawnhekk miġbura fl-istennija tal-Milied sabiex dan iż-żmien ikun għalina wieħed ta’
talb u riflessjoni aktar fidila għas-sejħa tagħna ta’ wlied Alla. Nitolbu.
TALBA TAL-GĦELUQ
Alla Missier li tista’ kollox li ridt li Ibnek ikun sultan tal-ġnus u tal-qlub kollha, agħmel li
nisimgħu dejjem il-Kelma tiegħek u eħlisna minn kull deni ħalli nikbru fl-għaqda tal-imħabba
tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.
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23 ta’ Diċembru
O EMMANUEL (Alla magħna)
INTRODUZZJONI
Il-profeta Iżaija jikteb: ‘Ix-xebba titqal u jkollha iben u ssemmih Emman-el, Alla magħna’ (Iż 7:
14). Imbagħad hu jkun ‘il-leġislatur tagħna...il-Mulej is-sultan tagħna’ (33: 22). Il-Vulgata tgħid
hekk: ‘Fih il-ġnus jittamaw’ (Ġen 49: 10). Il-kliem tal-antifona huma issa espliċiti u s-sejħa
finali tiġbor lil dawk ta’ qabilha: Ejja eħlisna Mulej.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.
Ejja ħa teħlisna Mulej
Jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,
Intom muntanji u għoljiet għajtu bil-ferħ.
Ġej il-Mulej biex ifarraġ il-poplu tiegħu,
Hu għandu kompassjoni u pjeta’ għall-foqra tiegħu.
Ejja ħa teħlisna Mulej
Qattru, smewwiet, mill-għoli, u ħalli s-sħab iraxxax il-ġustizzja, ħa tinferaq l-art u tinbet issalvazzjoni ;
Tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni,
U tinbet magħha l-ġustizzja,
Jitkattar is-sliem fuq l-art.
Ejja ħa teħlisna Mulej
Ejja ħa ssalvana Mulej, Alla tal-ħolqien kollu,
Urina wiċċek u nkunu salvi.
Urina Mulej, il-ħniena tiegħek
U agħtina s-salvazzjoni.
Ejja ħa teħlisna Mulej
Ejja Mulej ħa żżurna fis-sliem,
Quddiemek nifirħu b’qalb sinċiera.
Ejja Mulej la tiddawwarx,
Eħles il-poplu tiegħek minn dnubiethom.
Ejja ħa teħlisna Mulej
Jibżgħu il-ġnus minn ismek Mulej,
Jaraw il-glorja tiegħek is-slaten kollha tal-art.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu
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Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa’ għal dejjem.
Ammen.
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija
Il-Mulej issokta jkellem lil Aħaż u jgħidlu: “Itlob sinjal għalik mingħand il-Mulej, Alla tiegħek,
f’qiegħ l-art jew fl-għoli tas-smewwiet”. U Aħaż wieġeb: “Ma nitlobx: ma rridx nittanta lillMulej”. U l-profeta wieġeb: “Isimgħu, mela, dar David: m’hux biżżejjed għalikom li tkiddu lillbnedmin, biex issa se tkiddu lil Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess: Araw, ixxebba titqal u tiled iben, u ssemmih Għimmanu-el’
Mill-Kummentarju fuq l-Evanġelju ta’ Mark ta’ San Ġwann Grisożtmu
Huwa tassew għemil tal-għaġeb li Alla hekk inkomprensibbli fil-kobor tiegħu u ugwali malMissier tiegħu, jiġi hawn fostna permezz tal-ġuf ta’ verġni, jitbaxxa daqshekk u jitwieled minn
mara; huwa straordinarju u tal-għaġeb li hu ried li jkollu lil David u lil Abraham bħala antennati
tiegħu. Meta tisimgħu bi ħwejjeġ bħal dawn, għollu l-ispirtu tagħkom, għax dawn huma
argumenti tassew nobbli. Għaldaqstant kattru l-ammirazzjoni tagħkom kif tilmħu lill-Iben taletern Alla, l-Iben veru tal-Missier, jaċċetta li jissejjaħ iben ta’ David u ma jirrifjutax li jkollu
wkoll missier hawnhekk fuq l-art għaliex intom li kontu lsiera, issa għandkom lil Alla
b’missierkom (2: 1-2).
TALBA SALMIKA
O Emmanuel, li wettaqt il-profeziji kollha tal-profeti,
Saħħaħ fina l-fidi fit-twettiq tal-Kelma t’Alla.
O Emmanuel, imwiegħed lill-poplu ta’ Iżrael fil-mument tal-prova,
Isaħħaħ fina t-tama fl-għajnuna li tiġina mill-Missier.
O Emmanuel, sinjal ta’ salvazzjoni mill-gwerer u l-mewt,
Għallimna nħobbu u ngħinu lil xulxin.
O Emmanuel, sultan tal-ġustizzja u s-sliem,
Xerred is-saltna tiegħek sa truf il-art.
O Emmanuel, li wegħedt li tibqa’ magħna sal-aħħar taż-żmien,
Mexxi u sostni l-passi tagħna fit-triq li twassal għand il-Missier.
ANTIFONA O
O Emmanuel, sultan u leġislatur tagħna,
Tama u salvazzjoni tal-ġnus:
Ejja ħa ssalvana, Mulej Alla tagħna.
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MANJIFIKAT
TALB TA’ SUPPLIKA
Alla Missierna wiegħed lill-poplu tiegħu permezz ta’ Iżaija li l-Emmanuel ikun sultan ġust u
sinjal tal-preżenza t’Alla fost il-poplu tiegħu. Issa li l-miġja tiegħu qed tinsab hekk fil-qrib,
nitolbu lill-Mulej Ġesù li jkun llum ukoll Alla magħna waqt li ngħidulu:
Ibqa’ magħna Mulej.
Għall-Knisja, sabiex kuljum tkun sinjal u xhieda tal-preżenza tiegħek fostna waqt li tagħtina lħajja. Nitolbu.
Għaż-żgħażagħ, li qed jirriflettu fuq is-sejħa tagħhom. Għinhom sabiex bis-serenitâ kollha jimxu
l-mixja tad-dixxerniment u jqiegħdu lilhom infushom għas-servizz tal-proxxmu. Nitolbu.
Għall-Insara kollha sabiex il-festi tal-Milied li ġejjin ikunu mezz għalihom sabiex jikbru fil-fidi u
fl-imħabba tagħhom lejn il-Mulej. Nitolbu.
Għall-komunità tagħna. Il-mixja tal-Avvent li mxejna flimkien ħa tkun għalina ta’ għarfien ħalli
niffurmaw ma’ xulxin Knisja waħda, sinjal ta’ l-imħabba tiegħek lejn il-bnedmin kollha.
Nitolbu.
TALBA TAL-GĦELUQ
Mulej Ġesù Kristu, li ridt titwieled mill-ġuf tal-Verġni Marija sabiex tkun Alla magħna, qrib ilbnedmin ta’ kull żmien, agħtina qalb sinċiera u disponibbli, lesta sabiex b’qalb sinċiera u
disponibbli tkun lesta dejjem li tilqgħek u tlestilek postha fil-ħajja tagħna. Inti li int Alla u li
miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
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24 ta’ Diċembru
META TITLA’ X-XEMX
INTRODUZZJONI
L-antifoni ‘O’ tawna ritratt sħiħ ta’ Ġesù, skont kif insibuh fil-profeziji tat-Testment il-Qadim.
Issa fadal biss li nistennew ix-Xemx li dalwaqt iżżernaq ħalli naraw wiċċ is-Sultan tas-slaten.
Huwa t-twettiq tal-istennija kollha tal-umanitâ, it-tama fis-sliem, il-ħelsien mill-jasar tad-dnub,
il-fidwa mill-mewt.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.
INNU
Ejja Mulej Ġesù.
Jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,
Intom muntanji u għoljiet għajtu bil-ferħ.
Ġej il-Mulej biex ifarraġ il-poplu tiegħu,
Hu għandu kompassjoni u pjetà għall-foqra tiegħu.
Ejja Mulej Ġesù.
Qattru, smewwiet, mill-għoli, u ħalli s-sħab iraxxax il-ġustizzja, ħa tinferaq l-art u tinbet issalvazzjoni ;
Tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni,
U tinbet magħha l-ġustizzja,
Jitkattar is-sliem fuq l-art.
Ejja Mulej Ġesù.
Ejja ħa ssalvana Mulej, Alla tal-ħolqien kollu,
Urina wiċċek u nkunu salvi.
Urina Mulej, il-ħniena tiegħek
U agħtina s-salvazzjoni.
Ejja Mulej Ġesù.
Ejja Mulej ħa żżurna fis-sliem,
Quddiemek nifirħu b’qalb sinċiera.
Ejja Mulej la tiddawwarx,
Eħles il-poplu tiegħek minn dnubiethom.
Ejja Mulej Ġesù.
Jibżgħu l-ġnus minn ismek Mulej,
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Jaraw il-glorja tiegħek is-slaten kollha tal-art.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa’ għal dejjem.
Ammen.

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija
Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir; in-nies li joqogħdu f’art id-dlam dawl idda fuqhom.
Int kattart il-ġens, kabbart l-hena; huma ferħu quddiemek, bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad,
bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax tweldilna tifel, ngħatalna iben; is-setgħa tkun fuq spallejh,
u jsemmuh: “Kunsillier ta’ l-għaġeb, Alla setgħan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem”.
Kbira tkun setegħtu, u s-sliem bla qjies fuq it-tron ta’ David u s-saltna tiegħu. Hu jwettaqha u
jsaħħaħha bil-ħaqq u s-sewwa, minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-Mulej ta’ l-eżerċti tagħmel
dan.
Qari mid-Diskors fuq il-Milied ta’ San Girgor il-Kbir
Is-Salvatur tagħna twieled illum: nifirħu mela. M’hemmx aktar wisa’ għan-niket f’dan il-jum li
fih twieldet il-ħajja, ħajja li teqred il-mewt u tagħti l-ferħ tal-wegħdiet eterni. Ħadd ma mħolli
barra minn dan il-ferħ: ħadd mhu barrani għalih għaliex il-kawża tal-ferħ hija komuni għal
kulħadd għax is-Salvatur tagħna, rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, ġie biex jeħles lil kulħadd.
Jifraħ il-qaddis li jersaq għall-premju; jithenna l-midneb għax tingħatalu l-maħfra; jikseb ilkuraġġ il-pagan għaliex huwa msejjaħ għall-ħajja. Jifirħu l-anġli tas-sema fl-għoli tal-glorja
tagħhom u jogħlew ’il fuq il-bnedmin mill-miżerja tagħhom (1-3).
TALBA SALMIKA
O Xemx li togħla ’l fuq sabiex iżżur il-poplu tiegħek,
Ejja ħa ssalva lil min jinsab fid-dlam u d-dell tal-mewt.
O Sultan tas-slaten, li tgħix u ssaltan għal dejjem,
Agħmel li aħna lkoll ngħixu bis-smigħ tal-Kelma tal-ħajja.
O Għarus, li toħroġ mill-kamra tiegħek ta’ ġewwa,
Ejja u żur lill-Knisja għarusa tiegħek u agħtina l-ferħ tal-imħabba tiegħek.
Int li ġejt mibgħut mill-Missier,
Ejja ħa ssalvana sabiex nifhmu l-misteru profond tal-imħabba tiegħek.
Inti li wegħedt li tibqa’ għal dejjem magħna,
Agħtina li nifirħu għal dejjem bil-ħbiberija tiegħek.
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ANTIFONA
Meta titla’ x-xemx, taraw lil Sultan is-slaten, bħal għarus imħejji, ġej mingħand il-Missier.
MANJIFIKAT
TALB TA’ SUPPLIKA
Għeżież ħuti, l-istennija tagħna issa twettqet: Marija qed tagħti d-dawl lil binha Ġesù, bin Alla
mibgħut mill-Missier għas-salvazzjoni tagħna. Nersqu lejk bil-fiduċja ċerti li Hu li tana lil Ibnu
mhux se jċaħħadna minn ħtiġijietna, waqt li ngħidu:
Bierek il-poplu tiegħek Mulej.
Għall-Knisja, sabiex fuq l-eżempju ta’ Ġesù, l-għarus tagħha, tinkarna lilha nfisha u lil Ġesù filħtiġijiet tal-ħajja ta’ kuljum tal-bnedmin. Nitolbu.
Għall-popli li jinsabu fil-gwerra, fil-faqar tal-miżerja u fl-isfruttament tal-inġustizzja, sabiex ilmiġja ta’ Ġesù tkun għalihom motiv ta’ ferħ u tama. Nitolbu.
Għall-familji, sabiex bl-interċessjoni tal-Verġni Marija jikbru fl-imħabba u fl-impenn ħalli jirbħu
fuq il-kunflitti u l-firdiet ta’ bejniethom. Nitolbu.
Għalina hawnhekk magħqudin flimkien. Fi tmiem din il-mixja spiritwali nroddulek ħajr talli
tajna lil Ibnek Ġesù u nitolbuk tgħinna ngħixu ħajjitna fil-ferħ u fir-radd il-ħajr ta’ dan id-don
hekk kbir ta’ mħabbtek. Nitolbu.
TALBA TAL-GĦELUQ
Fil-ferħ ta’ twelidek mill-Verġni Mbierka, inroddulek ħajr Mulej għad-doni tat-tjieba tiegħek u
nitolbu ieqaf magħna dejjem bl-imħabba ta’ Ibnek li ġej minħabba fina ħalli naraw dejjem wiċċu
f’wiċċ ħutna l-imsejkna u l-foqra. Inti li Int Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu
s-Santu għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Angelita Roncalli hija monaka Dumnikana fil-monasteru Matris Domini ta’ Bergamo u għandha
d-dottorat fl-Istorja Medjevali mill-Università Kattolika ta’ Milan. Hija tiddedika r-riċerka
storika tagħha lill-bidu tal-Ordni tal-Predikaturi u kitbet diversi xogħolijiet fuq beati u qaddisin
Dumnikani tal-Medjevali kif ukoll tar-Rinaxximent. Kitbet ukoll diversi kotba ċkejkna ta’ talb.
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Suġġeriment għal ħin ta' Adorazzjoni Ewkaristika (1)
Ċentinarju mill-mewt tal-Beatu Charles de Foucauld (1916-2016)
(NB: Qed noffru l-qofol, b'enfasi għal ħin ta' talb fis-skiet. Tista' tkompli żżid b'xi kant eċċ.)
Mexxej:
Qed nagħmlu dan il-ħin ta' adorazzjoni flimkien, imnebbħin mill-ħajja u t-tagħlim tal-Beatu
Charles de Foucauld. Hu jagħtina eżempju tal-għaġeb kif nimxu wara Ġesù bil-fiduċja u blumiltà. Il-qawwa tiegħu hu kisibha minn ħajja ta' talb u devozzjoni lejn is-Sagrament Imqaddes
tal-Ewkaristija.
SALM 63
R. Inroddulek ħajr għax inti tberikna b'tant għeġubijiet ta' ħlewwa.
Alla, Alla tiegħi int; lilek ħerqan infittex,
Ruħi bil-għatx għalik,
għalik imxennaq jiena,
bħal art niexfa, maħruqa bla ilma. R.
Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek,
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.
Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja,
xuftejja jxandru t-tifħir tiegħek. R.
Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha;
ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.
Bħal b'ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela,
u jgħannilek fommi b'xufftejn ferrieħa. R.
Meta, nimtedd fuq friexi, fik niftakar,
u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.
Għax int kont għajnuna għalija,
għad-dell ta' ġwenħajk ngħanni bil-ferħ. R.
(Ħin ta' talb fis-skiet)
Mill-Evanġelju skont San Ġwann (Ġw 15, 4-5)
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Ibqgħu fija, u jiena nibqa' fikom. Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma
tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min
jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott; għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.
Mill-kitba ta' Charles de Foucauld f'ittra lil wieħed ħabib tiegħu:
“Meta wieħed iħobb, ikun jixtieq jibqa' jitkellem ma' dak li jħobb, jew għallinqas, jibqa' jħares
lejh; it-talb mhuwiex differenti minn hekk: b'mod familjari nibqgħu mal-Wisq-Maħbub tagħna.
Inħarsu lejh, ngħidulu li nħobbuh, nieħdu pjaċir li qegħdin f'riġlejh, ngħidulu li hekk nixtiequ
ngħixu u mmutu”.
(Ħin ta' talb fis-skiet)
Mill-Evanġelju ta' San Ġwann (Ġw 15,12-15)
Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu mħabba
akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena
nikkmandakom.
Ma nsejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx x'jagħmel sidu; sejjaħtilkom ħbieb,
għaliex kull ma smajt minn għand Missieri jiena għarrafthulkom.
Mill-kitba ta' Charles de Foucauld:
“Ħa jinħabbu bejniethom l-aħwa irġiel u nisa; kull wieħed u waħda minnhom, ħa jkollhom
xewqa kbira għall-qdusija ta' kulħadd; ħa jitolbu lkoll għal xulxin, għall-ħajjin u għall-mejtin.
Dawk li jkunu mill-istess inħawi, ħa jsiru jafu aħjar lil xulxin, ikunu magħqudin bħal aħwa
bejniethom, b'imħabba spiritwali, jixtiequ li lkoll jimxu 'il quddiem fil- virtú; ħa jgħinu lil xulxin
fil-qdusija, permezz tal-eżempju; ħa jieħdu interess ġenwin f'kulħadd, “ferħana ma' dawk li
jkunu ferħana, jibku ma' min jibki”, ħa jgħinu lil xulxin sew spiritwalment u sew materjalment,
b'kull mod possibbli, bħall-aħwa”.
(Ħin ta' talb fis-skiet)
Mill-Evanġelju ta' San Ġwann (Ġw 15, 16-17)
Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom, u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u lfrott tagħkom jibqa', ħalli kull ma titolbu lill-Missier f'ismi, huwa jagħtihulkom. Dan hu li
qiegħed nikkmandakom: li tħobbu lil xulxin.
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Mill-kitba ta' Charles de Foucauld:
“L-appostolat tiegħi jeħtieġ li jkun l-appostolat tat-tjieba. Kull min jarani, jeħtieġ li jgħid:
'Ladarba dan il-bniedem hu tajjeb, ir-reliġjon tiegħu trid tkun tajba'. Kemm-il darba jistaqsuni
għaliex jiena ħelu u tajjeb, jien għandi nwieġeb: 'Għaliex jiena l-qaddej ta' wieħed li hu aktar
tajjeb minni. Kieku kellkom tkunu tafu kemm hu tajjeb l-Imgħallem Ġesú! Nixtieq li jien inkun
hekk tajjeb li jkunu jistgħu jgħidu: 'Jekk dan hu l-qaddej, allura kif inhu l- Imgħallem?’”
(Ħin ta' talb fis-skiet. Wara jsir xi talb spontanju, Barka Sagramentali u kant tal-għeluq.)
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Suġġeriment għal ħin ta' Adorazzjoni Ewkaristika (2)
Ċentinarju mill-mewt tal-Beatu Charles de Foucauld (1916-2016)
(NB: Qed noffru l-qofol, b'enfasi għal ħin ta' talb fis-skiet. Tista' tkompli żżid b'xi kant eċċ.)
Mexxej:
Bħala għajnuna biex nitolbu llejla, nissuġġerilkom biex nieqfu ftit fit-tul fuq “it-talba ta' min
jintelaq f'idejn Alla”, ta' Charles de Foucauld, jew aħjar, fuq il-ħsibijiet li fuqhom ġiet imfassla
din it-talba. Dawn huma xi meditazzjonijiet fuq l-Evanġelju dwar il-virtujiet ewlenin, li l-Beatu
kiteb fl-1896, meta kien fil-monasteru, f'Akbes, fis-Sirja, u li hu semmiehom: “Kliem u eżempji
tal-Mulej Ġesù Kristu li għandhom x'jaqsmu mat-talb, il-fidi…” It-talba ta' min jintelaq f'idejn
Alla tixhed il-fiduċja u l-umiltà ta' dan il-Beatu, kif ukoll l-imħabba tiegħu lejn il-foqra u n-nies
fil-bżonn, l-imħabba tiegħu lejn il-Kotba Mqaddsa, l-ubbidjenza lejn Ġesù u s-sagrifiċċju tiegħu
għalina. Din it-talba toffrilna dawl kbir għall-ħajja tagħna ta' kuljum.
Minn partijiet tal-Evanġelju, il-Beatu jislet dak li għandu x'jaqsam mat-talb u jikkummenta fuqu.
Minn San Luqa (23, 46), per eżempju, hu jieħu “Missier, f'idejk jien nerħi ruħi...” u jikteb hekk:
“Din hija l-aħħar talba tal-Imgħallem tagħna, tal-Wisq-Maħbub... J'Alla tkun tagħna wkoll... U
ma tkunx biss it-talba fl-aħħar waqt ta' ħajjitna, iżda ta' kull waqt ta' ħajjitna: “Missier, f'idejk
nintelaq jiena; Missier, nintelaq fi ħdanek; Missier, jiena nafda lili nnifsi lilek; Missier, jiena
nerħi lili nnifsi lilek; Missier, agħmel minni dak li jogħġbok; dak kollu li inti tagħmel bija,
inroddlok ħajr; grazzi ta' kollox; jien lest għal kollox, nilqa' kollox; inroddlok ħajr għal kollox;
agħmel biss li r-rieda tiegħek isseħħ fija, Alla tiegħi, kif ukoll fil-ħlejjaq kollha tiegħek,
f'uliedek, f'dawk kollha li huma f'qalbek, ma nixtieq xejn aktar, Alla tiegħi; f'idejk jiena nerħi
ruħi; nagħtihielek, Alla tiegħi, bl-imħabba kollha ta' qalbi, għaliex jiena nħobbok, u għaliex hija
l-imħabba li ġġegħelni nagħti lili nnifsi, li nintelaq f'idejk bla tarf; nagħti lili nnifsi f'idejk,
b'kunfidenza bla tarf, għaliex inti Missieri.”
Mexxej ieħor/oħra (jaqra bil-mod u wara jagħti ħin ta' talb fis-skiet):
“Missier, f'idejk nintelaq jiena … Missier, nafda lili nnifsi f'idejk … Missier nerħi ruħi f'idejk …
Missier ... għaliex inti Missieri.”
Mexxej:
Din hi talba ta' Ġesù lil Missieru. Meta nitolbu biha jfisser li nkunu magħqudin ma' Ġesù firrelazzjoni tiegħu ma' Missieru. Insiru ulied, naċċettaw li nkunu maħbuba, nirċievu l-imħabba talMissier. Charles de Foucauld għamel esperjenza mill-isbaħ ta' Alla li hu mill-aktar tajjeb, li
jħobb mill-aktar, ta' Alla, missier tassew.
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“Alla jħobb lil kull bniedem bħala missier, b'imħabba kbira, b'imħabba ta' missier tabilħaqq, u
missier divin, bħal ma jħobb Alla li hu Missier veru... Din l-imħabba vera u perfetta u unika,
titfa' dawl fuq l-Inkarnazzjoni, is-salib, l-Iben waħdieni mibgħut fuq missjoni... kif ukoll limħabba, li ma tistax tispjegaha, li Alla jixtieq li tkun bejn il-bnedmin kollha fis-soċjetà...”
(Ħin ta' talb fis-skiet)
Mexxej:
Nagħmlu talba ta' offerta, ta' fiduċja, ta' telqa:
“F'idejk nintelaq jiena; nafda lili nnifsi fik; nerħi ruħi fik...
Lest għal kollox, nilqa' kollox; niżżikħajr ta' kollox...
F'idejk jiena nerħi ruħi; nagħtihielek...
Nintelaq f'idejk għal kollox,
b'kunfidenza bla tarf...”
(Ħin ta' talb fis-skiet)
Mexxej:
Din it-talba tixhed l-offerta tar-rieda ħielsa, bħal Ġesù nnifsu: “Ħajti ma jeħodhieli ħadd, jiena
nagħtiha minn rajja.” Hija talba ta' fiduċja, bħal dik tat-tifel li jintelaq fi ħdan missieru. Hija
talba ta' telqa, fis-sens “kollox hu tiegħek”, telqa ħelwa ta' tifel li jaf iħobb. It-telqa, hija l-fiduċja
kwieta u fl-istess ħin kuraġġuża. Li tgħix it-telqa ma tfissirx li taħrab minn dmirijietek jew mirresponsabbiltajiet tiegħek, iżda li terfagħhom ma' Alla!
Salm 131 (jinqara bil-mod):
Mulej, ma tkabbritx qalbi,
anqas ma ntrefgħu għajnejja;
jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar,
jew wara ħwejjeġ ogħla minni.
Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ,
bħal tarbija f'ħoġor ommha;
bħal tarbija miftuma,
hekk hi ruħi ġewwa fija.
Ittama, Iżrael, fil-Mulej,
minn issa u għal dejjem.
(Ħin ta' talb fis-skiet)
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Mexxej:
Din it-talba ta' Charles de Foucauld turina wkoll ix-xewqa u r-rieda ta' Alla mimlija mħabba
lejna: “Agħmel minni dak li jogħġbok; niżżik ħajr għal dak kollu li tagħmel bija... Agħmel biss li
r-rieda tiegħek isseħħ fija, u fil-ħlejjaq kollha tiegħek, f'uliedek kollha, f'dawk kollha li qegħdin
f'imħabbtek, ma nixtieq xejn aktar, Mulej.”
(Ħin ta' talb fis-skiet)
Mexxej:
Mill-kitba ta' Charles de Foucauld:
“Ejjew infittxu lil Alla, lil Alla biss, ir-rieda ta' Alla, il-ġid ta' Alla, l-interess u dak li hu l-aħjar
għal Alla, dak li hu perfett, dak li l-aktar jagħtih glorja: inħarsu lejh biss, il-glorja tiegħu, irrieda tiegħu, u nibqgħu mexjin dritt... Ma nħarsu lejn ebda ħolqien, la lejna nfusna u lanqas lejn
l-oħrajn: Alla biss – x'irid? X'inhu l-aktar perfett fiċ-ċirkustanzi? X'kien jagħmel Ġesù?... U
nagħmlu dan. Mingħajr ma noqogħdu nħabblu rasna mill-bqija, mingħajr ma noqogħdu nistaqsu
lilna nfusna jekk dan ikunx tajjeb għal ruħna, għall-proxxmu u, anqas u anqas, ma noqogħdu
nistaqsu lilna nfusna jekk dan hux tajjeb għal ġisimna; infittxu l-ġid ta' Alla, ir-rieda tiegħu, dak
li kien jagħmel Ġesù: dan ikun biżżejjed.”
It-talba, fl-aħħarnett, turi l-qies tal-qalb li tħobb: “Bl-imħabba kollha ta' qalbi, għax jien
inħobbok, Mulej, u għalhekk inħoss il-ħtieġali nagħti lili nnifsi lilek, li nintelaq f'idejk għal
kollox...”
(Ħin ta' talb fis-skiet. Wara jsir xi talb spontanju, Barka Sagramentali u kant tal-għeluq.)
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Ħsibijiet għal Novena
mnebbħa mill-postijiet marbuta mal-Inkarnazzjoni u mat-Twelid tal-Feddej
Mons. Anton Mizzi
Din is-sena n-Novena tal-Milied se tkun marbuta mal-postijet imsemmija fl-ewwel żewġ kapitli
tal-Vanġeli ta’ San Luqa u San Mattew, magħrufin rispettivamentbħala l-Vanġeli tal-Infanzja. Se
nippruvaw nieħdu disa’ postijiet differenti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nibdew mill-Galilija u mmorru fil-belt ta’ Nażaret (Lq 1:26).
Imbagħad nitilgħu lejn il-Lhudija u nidħlu qalb l-għoljiet tagħha f’Ein Karem (Lq 1:39).
Nibqgħu fil-Lhudija u ngħaddu fil-belt ċentrali tagħha, Ġerusalemm, il-belt il-qaddisa (Mt
2;1s; Lq 1:5s).
Ġerusalemm hija l-belt kapitali tal-ħajja reliġjuża tal-Lhud, fejn hemm it-Tempju (Lq 1:9).
Ġerusalemm hija wkoll il-belt kapitali tal-amministrazzjoni u hemm ukoll il-Palazz tasSultan Erodi (Mt 2:1; Lq 1:5)
Nibqgħu dejjem fil-Lhudija u minn Ġerusalemm ninżlu lejn Betlehem fejn twieled Ġesù lMessija (Mt 2:1; Lq 2:4).
Fil-qrib ta’ Betlehem, ftit ’l isfel minnha, hemm Beit Sahour jew l-Għalqa tar-Rgħajja
fejn ir-rgħajja kienu jirgħu l-merħla tagħhom (Lq 2:8-20).
Mill-Palestina ser immoru lejn il-Lvant minn fejn ġew il-Maġi (Mt 2:1-12)
Fl-aħħarnett mill-Palestina ninżlu wkoll lejn l-Eġittu, l-art tar-refuġju għal Ġesù (Mt 2:1321).

Naraw fil-qosor kull post x’tgħid dwaru l-Iskrittura u x’jirrappreżenta fil-kwadru tal-ġrajjiet
qaddisa tas-salvazzjoni, partikularment il-ġrajja tal-Inkarnazzjoni u t-twelid tal-Ġesù l-Messija.
Fl-aħħar nett, ir-riflessjoni tagħna twassalna biex nisiltu xi tagħlima qasira li nistgħu nqegħduha
fil-prattika tal-ħajja Nisranija, bħala tħejjija għall-Festa tal-Milied.
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Novena 1 – Nażaret
Nażaret (bil-Grieg insibuha Nazareth, Nazaret, Nazara) hija raħal jew “belt fil-Galilija” kif
tissemma fil-Vanġelu(Lq 1:26; 4:29; Mt 2:23), li sa żmien Ġesù qatt ma kellha importanza.
Difatti din ma tissemmiex fl-Antik Testment u lanqas f’kitbiet oħra bħala ta’ Ġużeppi Flavju jew
dawk rabbiniċi, imma għandha rwol importanti fit-tradizzjoni Kristjana. Dan ir-raħal żgħir
agrikolu hu identifikat ma’ En-Nasira modern li jinsab fuq il-quċċata tal-għoljiet fin-naħa t’isfel
tal-Galilija, mhux tant ’il bogħod mill-pjanura ta’ Ġiżragħel. Minn fuq l-għolja tagħha wieħed
jista’ jara, mill-panorama mifruxa quddiem għajnejh, l-istorja ta’ Iżrael. Mill-qrib kienet tgħaddi
waħda mir-rotot il-kbar kummerċjali tar-Rumani magħrufa bħala Via Maris li mill-Eġittu tieħu
lejn it-tramuntana biex tilħaq lil Damasku. Nażaret kellha popolazzjoni ta’ nisel Lhudi ddedikata
l-aktar għall-koltivazzjoni tad-dwieli u ż-żebbuġ. Id-djar kienu pjuttost fqar u, bl-għerien naturali
fil-qrib, l-abitanti setgħu jkabbru l-abitazzjoni tagħhom li kienu jinkludu wkoll ħwienet, fosos
(silos) għall-ħażna tal-ikel, l-aktar il-qamħ, u bjar. L-art okkupata hija ferm akbar illum milli
kienet fi żmien it-Testment il-Ġdid u l-popolazzjoni tagħha dakinhar ma kinitx tlaħħaq aktar
minn elfejn ruħ. Billi Nażaret kienet tinsab madwar 10km ’il bogħod mill-kapitali tal-Galilija
oċċidentali, Seforis, li qatt ma tissemma fit-Testment il-Ġdid, u madwar 30km ’il bogħod minn
Tiberija,il-belt kapitali fuq in-naħa orjentali, jista’ jkun li Ġużeppi u Ġesù, bħala artiġjani, kienu
spiss imorru jaħdmu f’dawn iċ-ċentri importanti.
Jekk il-Galilija ma kellhiex tkun l-oriġni tal-Messija (Ġw 7:41) jew ta’ xi profeta (Ġw 7:52) għax
meqjusa bħala “tal-ġnus” (Mt 4:15-16; ara Is 8:23-9:1), l-istess Nażaret ma kellhiex l-aħjar
reputazzjoni fl-istess Galilija, kif joħroġ mill-kliem ta’ Natanjel minn Kana: “Tista’ toħroġ xi
ħaġa tajba minn Nażaret?” (Ġw 1:46). Imma Nażaret, kif juri Luqa fil-Vanġelu, kienet id-dar ta’
Marija u Ġużeppi: hemm kienet toqgħod Marija meta twettqet it-tħabbira tal-Anġlu Gabrijel biex
tkun omm Ġesù, Bin l-Għoli (Lq 1:26); minn hemm telqu Ġużeppi u Marija flimkien lejn
Betlehem (Lq 2:4-5) u hemmhekk reġgħu lura, issa bit-tarbija tagħhom Ġesù, wara li temmew
dak li kienet titlob minnhom il-Liġi fir-rit tal-purifikazzjoni (Lq 2:39). Min-naħa l-oħra,filVanġelu tiegħu Mattew jgħidilna li Ġużeppi flimkien mal-familja tiegħu, wara li rritornaw millEġittu, sabu għamarthom f’Nażaret (Mt 2:23). Hemm kompla jgħix u jitrabba Ġesù sakemm
kellu madwar tletin sena (Lq 2:51; 4:16; Mt 13:54; 21:11; Mk 6:1). Hawnhekk, f’dan iż-żmien
kollu, Ġesù seta’ josserva wkoll kull klassi ta’ nies f’okkażjonijiet varji: id-dar, fil-ħanut talmastrudaxxa, fit-tiġijiet, fil-funerali, eċċ. Il-jiem tat-tfulija tiegħu kienu għajn ta’ bosta xenarji
għat-tagħlim tiegħu li nsibu fil-parabboli u t-tixbihat tiegħu: il-ħmira mħallta ma’ tliet sigħan
dqiq, iż-żrigħ u l-ħsad, it-tfal fil-pjazza jdoqqu fit-tiġijiet u fil-funerali, l-għasafar u l-ġilji, eċċ.
Ġesù telaq minn Nażaret biex jitgħammed (Mk 1:9) u hemm irritorna wara l-magħmudija. Minn
hemm imbagħad reġa’ telaq biex jibda l-ministeru ħalli jxandar l-aħbar tas-Saltna ta’ Alla filGalilija (Mt 4:13). Is-Sinottiċi kollha jirrakkontaw li tagħlimu ma kienx milqugħ f’Nażaret (Mt
13:54s; Mk 6:1s; Lq 4:16s) minkejja li dik kienet pajjiżu, fejn għexu l-ġenituri tiegħu u qrabatu
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magħrufin, u fejn kien meqjus bħala bin il-mastrudaxxa. Imma Luqa waħdu jgħid ukoll kemm
kienu vjolenti n-nies tagħha lejn Ġesù tant li riedu jixħtuh għal isfel minn “fuq xifer ta’ rdum talgħolja” (Lq 4:29). Minkejja dan, Ġesù kien magħruf bħala “Ġesù ta’ Nażaret” bil-kelmiet
Nazarēnos: li tfisser ġej minn Nażaret (din il-kelma hi applikata għal Ġesù biss: in-Nazzarenu,
abitant ta’ Nażaret: Mk 1:24; Lq 4:34) u Nazōraios: Nazzarenu, abitant ta’ Nażaret, Nażri; użata
l-aktar għal Ġesù (Mt 26:71; Lq 18:37; Ġw 18:5,7; 19:19; At 2:22; u f’At 24:5 hi użata għallInsara). Aktar problematiku hu dan l-aħħar titlu użat fil-profezija f’Mt 2:23: “Ikun jissejjaħ
Nażri”. Dan il-vers ma nsibuhx fl-Antik Testment. Is-sens hu li Ġesù ġej minn Nażaret imma tterminu jista’ jkollu tifsira aktar minn hekk. Difatti l-istudjużi jagħtu żewġ interpretazzjonijiet
oħra: waħda b’riferenza għal Ġesù bħala ‘nazir’ (ara Num 6:1-21), jiġifieri persuna kkonsagrata
bħalma kienu Samwel (1Sam 1:11) u Sansun (Imħal 13:4-5), u l-oħra b’riferenza għal Ġesù
bħala Messija,imsawra mill-kelma ‘nēser’ li tfisser fergħa (Is 11:1; Ġer 33:15; Żak 3:8)
Fil-ħsieb ta’ Mattew u Luqa, Nażaret hija l-post fejn kienu jgħixu Ġużeppi u Marija wara li
tgħarrsu flimkien. Hemm seħħet l-akbar tħabbira anġelika, dik tat-twelid ta’ Ġesù bi tnissil
straordinarju, opra tal-Ispirtu s-Santu. Hawn għandna l-misteru tal-Inkarnazzjoni, jiġifieri l-Iben
ta’ Alla sar bniedem, l-Immanuel, Alla magħna, il-Messija dixxendent (fergħa) ta’ David u likkonsagrat tal-Mulej. Għalkemm it-twelid ta’ Ġesù seħħ fil-belt ta’ Betlehem, Nażaret kellha
tkun l-għamara ordinarja u definittiva tal-familja ta’ Ġużeppi u Marija u binhom Ġesù.
Mela,samit-tnissil tiegħu, għajr għat-twelid, u tul it-trobbija tiegħu sakemm beda l-ministeru
tiegħu, dejjem għex f’Nażaret. Matul il-ħajja pubblika tiegħu, sakemm miet fuq is-salib, kien
magħruf bħala li hu kien ġej minn Nażaret tal-Galilija. Għalkemm Nażaret ma kellha ebda
profezija u pjuttost kienet konnessa mal-ġentilità għax tinsab fil-Galilija, hi kellha sservi ta’ dar
għal Ġesù. Ġesùtela’ f’belt mhux tant imwarrba, imma qrib ħafna tal-istorja u bit-traffiku taddinja għaddej kważi fuq l-għatba tagħha. Billi kienet hekk qrib tat-triq Rumana li mitTramuntana tieħu lejn Ġerusalemm, seta’ jkun hemm kuntatt bejn dan il-post żgħir bħal Nażaret
u d-dinja magħrufa.
Il-belt ta’ Nażaret għandha ħafna x’tgħallimna. Għalkemm kienet fit-territorju tal-Galilija talġnus u ma kellhiex xi fama tajba, imma hi l-post fejn jitħabbar l-aqwa messaġġ, it-tħabbira tattwelid ta’Ġesù Messija lil Marija. Ma’ dan inżidu wkoll li, għal ħafna snin, kienet l-għażla bħala
għamara għall-familja mqaddsa, li tagħha tieħu isimha, il-familja ta’ Nażaret. Iżda minkejja
dawn il-privileġġi kollha ma jonqosx il-kuntrast. In-nies ta’ Nażaret, li suppost kienu l-aktar qrib
ta’Ġesù u l-familja tiegħu, kienu l-ewwel nies li rrifjutawh u ma laqgħux: “Ġie f’daru, u niesu
ma laqgħux” (Ġw 1:11). Ma rawx fih il-mibgħut ikkonsagrat ta’ Alla li jħabbar il-miġja tasSaltna ta’ Alla, imma sempliċement il-mastrudaxxa. Huma tfixklu, tant liĠesù stqarr: “Tassew
ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f’pajjiżu” (Lq 4:24).
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Din hi twissija għalina. Kultant m’aħniex lesti nilqgħu lil Ġesù f’ħajjitna minkejja l-ħafna doni li
Alla jagħtina. Malajr forsi nsibu jew nagħmlu xi ostaklu li jżommna milli naċċettawh
lilĠesùkontra ta’ kif laqgħuh tant tajjeb Marija u Ġużeppi fid-dar tagħhom.
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Novena 2 – Ein-Karem
Wara t-tħabbira tal-Anġlu Gabrijel lil Marija fil-belt ta’ Nażaret fil-Galilija, imiss issa li ngħaddu
għal reġjun aktar ‘l isfel fil-Lhudija. Ftit taż-żmien wara, Marija “qamet u marret tħaffef lejn lgħoljiet, f’belt tal-Lhudija” (Lq 1:39) biex tmur fid-dar ta’ Zakkarija u Eliżabetta. Din iddeċiżjoni li tmur għand din il-familja pjuttost anzjana ġejja mill-fatt li l-Anġlu Gabrijel kien
qalilha li Eliżabetta, il-qariba tagħha, kienet nisslet iben fil-ġuf u dan diġàkien ilu sitt xhur li seħħ
(Lq 1:36).
Luqa jgħid li l-belt kienet qalb l-għoljiet (oreinēli tfisser art jew reġjun bl-għoljiet jew
muntanjuż) użata biss darbtejn fit-Testment il-Ġdid, proprju f’din il-ġrajja (1:39,65). Insibu
wkoll żewġ kelmiet oħra li jitkellmu dwar għoljiet u muntanji. Nagħtu eżempju wieħed li nsibuh
fl-Antik u fil-Ġdid Testment: “Kull wied jimtela, kull muntanja (oros) u għolja (bounos)
titbaxxa” (Lq 3:5 ara Is 40:4; wkoll Lq 23:30 ara Ħos 10:8). Il-kelma ‘bounos’ tfisser għolja, fitTestment il-Ġdid użata biss darbtejn fi kwotazzjonijiet mill-Antik Testment. Aktar komuni filBibbja hu l-użu ta’ ‘oros’ li tfisser muntanja (Mt 5:1), għolja (Mt 14:23; Mk 6:46; Lq 4:29), art
muntanjużajew bl-għoljiet (Mk 5:11) skont il-każ. Fl-Art Imqaddsa hemm partijiet tal-art li huma
muntanjużijew bl-għoljiet. Il-Galilija, li tiġi fit-Tramuntana tal-pjanura ta’ Ġiżragħe,l, hi żona ta’
għoljiet li jogħlew aktar ma’ titla’ ’l fuq.’L isfel minn din il-pjanura hemm katina ta’ muntanji
parallela mal-wied tal-Ġordan u mal-baħar Mediterran. Il-quċċata tagħha, li tilħaq ftit aktar minn
1000m, hija magħrufa bħala l-Muntanja tas-Samarija u aktar ’l isfel hi magħrufa bħala lMuntanja ta’ Ġuda li tibqa’ sejra titbaxxa bil-mod il-mod sakemm tilħaq id-deżert tan-Negev.
Fuq in-naħa tal-Punent il-muntanji jitbaxxew aktar bil-mod, b’pajesaġġ b’għoljiet imsejħa
Shefela, sakemm tilħaq il-pjanura tal-kosta tal-baħar Mediterran. Fuq in-naħa tal-Lvant hemm
dipressjoni notevoli kkaratterizzata minn għoljiet u widien profondi, sakemm tilħaq il-wied talĠordan. Mela kull art li tinsab fuq kull naħa tal-katina ċentrali, tista’ tkun meqjusa bħala
muntanjuża jew bl-għoljiet. Wieħed jista’ jidentifika art bl-għoljiet bħala dik li tibda min-naħa
t’isfel, mid-deżert, u tibqa’ tiela’ lejn it-Tramuntana.
Il-muntanja kienet dejjem fenomenu naturali ta’ attrazzjoni għall-kunċetti reliġjużi, f’kull żmien
u fost il-popli kollha. Fil-qedem kienu jemmnu li l-muntanji u l-għoljiet kienu għamara talispirti. Fost il-popli Mesopotamiċi, il-muntanji kienu jagħtu l-idea tal-għoli u ta’ qawwa. GħallGriegi u r-Rumani kellhom is-sens ta’ qawwa divina u,skont il-Griegi, l-allat kienu jgħammru
fihom. Fis-Sirja u l-Palestina il-muntanji u l-għoljiet kienu jservu ta’ postijiet għall-qima kultika.
Fil-Bibbja wkoll hemm ideat marbutin mal-muntanji u l-għoljiet. Fl-Antik Testment tinħass sew
ir-rabta mad-divin (fis-LXX ‘oros’ kważi dejjem tittraduċi l-kelma Ebrajka ‘har’; fl-Ebrajk
għandna wkoll il-kelma ‘gibah’ (bil-Grieg ‘bounos’) li tfisser għolja: Eż 17:9-10). Hekk filProfeti u fis-Salmi, il-muntanji u l-għoljiet huma msemmija biex juru l-qawwa ta’ Alla fuq dak
kollu li hemm fuq l-art (Is 28:21; Sl 114:4,6). F’dan l-ambjent hemm is-sens tal-qrubija ta’ Alla.
Alla jagħmel id-dehra teofanika tiegħu quddiem Mosè fuq il-muntanja Sinaj (Eż 19:17-20) u
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għażel l-għolja ta’ Sijon bħala sinjal tal-presenza tiegħu (Sl 2:6:‘har’). Il-profeta Elija juri li
Jahweh hu l-veru Alla ta’ Iżrael fuq il-muntanja tal-Karmel (1Slat 18:19s). Fit-Testment il-Ġdid
il-muntanji u l-għoljiet għandhom id-dimensjoni reliġjuża tagħhom ukoll, bħala xeni ta’ ġrajjiet
importanti u bħala postijiet ta’ solitudini. Fuq il-muntanja nsibu l-kuntest tat-tentazzjoni (Mt
4:8), il-diskors tal-Beatitudni (Mt 5:1), it-Trasfigurazzjoni (Mt 17:1), id-dehra ta’ Kristu rxoxt;
f’oħrajn għalkemm tintuża l-kelma ‘oros’, is-sens hu forsi aktar ta’ambjent tal-għoljiet: l-għażla
tat-tnax (Mk 3:13), it-twettiq ta’ mirakli kbar (Ġw 6:3) u meta Ġesù jitlob fis-solitudni (Mt
14:23; Mk 6:46; Lq 6:12; 9:28), l-art bl-għoljiet tal-Galilija u ta’ Ġuda kienet tipprovdi ħafna
opportunitajiet għal dan. Hemm ukoll il-kuntest eskatoloġiku tal-muntanji u l-għoljiet (ara Lq
3:4s u Is 40:3s).
It-tradizzjoni Kristjana tindika l-belt tal-Lhudija qalb l-għoljiet bħala Ein-Karem xi 7.5km filLbiċ ta’ Ġerusalemm. Fl-inħawi hemm għajn li tipprovdi l-ilma lir-raħal u li żgur għenet flabitazzjoni sa mill-qedem. Fl-epoka tal-poplu ta’ Iżrael jista’ jkun li l-lokal kien identifikat bħala
Bet-Kerem (Ġer 6:1; Neh 3:14: Bet-hakkerem li tfisser post tad-dwieli, għalqa tad-dwieli) minn
fejn ġej l-isem. Illum jissejjaħ Ein-Karem (‘Ayn Karim), li litteralment tfisser għajn tal-għalqa
tad-dwieli. Il-wasla ta’ Marija f’din il-belt qalb l-għoljiet għandha żewġ tħabbiriet mill-Anġlu
Gabrijel jippreċeduha: l-ewwel hemm it-tħabbira lill-qassis xwejjaħ Żakkarija fit-tempju dwar ittwelid ta’ Ġwanni l-Battista (Lq 1:5-25); imbagħad hemm it-tħabbira liż-żgħażugħa Verġni
Marija f’Nażaret li ser issir omm Ġesù u li tkompli bil-qagħda preżenti ta’ qaribtha Eliżabetta li
kienet fis-sitt xahar minn meta nisslet iben fil-ġuf (Lq 1:26-38). Jekk Żakkarija kien xettiku u
baqa’ mbikkem, Marija mtliet kollha ħeġġa tant li “qamet u marret tħaffef” għand Eliżebetta
(1:39: ‘spoudē’ li jfisser tħaffef, tgħaġġel: Mk 6:25; ukoll żelu, ħerqa fi ħwejjeġ tar-reliġjon:
2Kor 7:12; 8:16). Minn Nażaret sa Ein Karem hemm distanza ta’ madwar 120km, vjaġġ ta’
diversi jiemu mhux nieqes minn perikli għal żagħżugħa li taqsam ir-reġjuni mill-Galilija, għasSamarija u għal-Lhudija (vjaġġ li l-familja ta’ Nażaret baqgħet tagħmel “ta’ kull sena” lejn
Ġerusalemm għall-festa tal-Għid: Lq 2:41).
F’Ein Karem għandna żewġ ġrajjiet importanti inklużi bl-espressjoni “l-għoljiet” (oreinē)talLhudija fejn tkompli tiżvolġil-istorja ta’Ġesù li bdiet bit-tħabbira, L-ewwel f’Lq 1:39 Marija,
iktar milli tivverifika xi dubju, tiġri fejn il-pjan divin jibda jirrealizza u allura hi tikseb għarfien
aktar profond tal-messaġġ propost lilha minn Alla u li hilaqgħetbl-umiltà kollha ub’disponibilità.
Mal-laqgħa ma’ Eliżabetta u t-tislima tagħha lilha, din timtela bl-Ispirtu s-Santu li jagħmilha
kapaċi tagħraf dak li qed jiġri. Anke Ġwanni, li għadu tarbija fil-ġuf, jaqbeż bil-ferħ (Lq 1:41,
44; 6:23; ara Ġen 25:22: Għesaw u Ġakobb jissaraw;) għall-preżenza tal-Mulej. Dan juri rrelazzjoni tagħhom fil-ġejjieni, tal-ewwel bħala l-prekursur ta’ iben Marija. Eliżabetta ssejjaħ lil
Marija “mbierka” u “mbierek il-frott” ta’ ġufha u tagħraf lil Marija bħala “omm il-Mulej tiegħi”,
anżi ssejħilha “hienja” (makaria: ara wkoll Mt 5:3s; Lq 11:28), imfaħħra għax hi mudell ta’ fidi
(Lq 1:38) li wriet lejn is-sejħa divina (Lq 1:39-45). Marija teżalta lil Alla bil-Magnificat fid-dawl
tal-profeziji tal-Antik Testment moqrija fid-dimensjoni personali u storika-salvifika, għal dak
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kollu li Alla wettaq mal-bnedmin (Lq 1:46-55). Imbagħad, it-tieni ġrajja li sseħħ qalb l-għoljiet
hija t-twelid tat-tarbija Ġwanni (Lq 1:57-66). Dak li kien impossibli għall-koppja anzjana, iseħħ
u jġib ferħ (element Luqan rilevanti: Lq 1:14, 44, 58, li jidher anke b’kelmiet oħra) fost il-ġirien
u l-qraba. Anke Żakkarija beda jitkellem u allura jfaħħar ’l Alla bl-innu tal-Benedictus (Lq 1:6779). Fost il-ġirien stess waqa’ biża’ tant li “bdew ixandru dawn il-ġrajjiet kollha mal-għoljiet
kollha tal-Lhudija” (Lq 1:65).
F’dawn il-ġrajjiet tkompli titħabbar il-ġrajja ewlenija ta’ Ġesù qalb l-għoljiet kollha tal-Lhudija,
li kienet l-art tal-Messija mwiegħed. Għal Marija, il-mistoqsija “Kif ikun dan?” u l-affermazzjoni
“ħa jsir minni skont kelmtek” ma fihomx kontradizzjoni. Hemm biss fidi fis-sejħa li għamlilha
Alla. Il-ġrajja tal-inkarnazzjoni mibdija mill-Ispirtu s-Santu f’Marija ġewwa Nażaret tiltaqa’
mal-ġrajja l-oħra ta’ Żakkarija u Eliżabetta moħbija għan-nies fl-għoljiet tal-Lhudija. Dan wassal
għal ferħ fost il-protagonisti u għal tifħir lil Alla, u l-fatt li t-trabi rispettivi tagħhomiltaqgħu
flimkien.
Imdawlin mill-Ispirtu s-Santu bħalhom, xejnm’għandu jżommnna milli niskopru u ngħixu l-ferħ
tal-presenza ta’ Alla f’ħajjitna. Qatt mgħandna naslu li nwarrbuh mill-istorja tagħna. Ngħidu
mas-Salmista: “Nerfa’ għajnejja lejn l-għoljiet; mnejn se tiġini l-għajnuna?...mingħand il-Mulej”
(Sl 121:1-2). Mingħand Alla tiġi l-għajnuna divina i.e. is-salvazzjoni tagħna.
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Novena 3 – Ġerusalemm
Fi żmien l-epoka tat-Testment il-Ġdid, Ġerusalemm kienet iċ-ċentru tar-reġjun tal-Lhudija u tassaltna li tiġbor fiha r-reġjuni kollha flimkien fl-art tal-Palestina, bħalma kienet dik ta’ Erodi lKbir fiż-żmien meta twieled Ġesù (Mt 2:1; Id-distinzjoni bejn ir-reġjun Lhudija u r-reġjuni
kollha flimkien li jiffurmaw is-saltna nistgħu ninnotawha f’Lq 1:5 meta jgħid: “Fi żmien Erodi,
Sultan tal-Lhudija”. Proprjament Erodi ma kienx sultan tal-Lhudija biss, kif kien ibnu Arkelaws,
imma tal-art tal-Palestina kollha). Tant hu hekk, li meta Erodi sema’ bl-aħbar tat-twelid ta’ Ġesù,
Mattew ikompli jgħid li “tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu” (Mt 2:3). Ġerusalemm
kienet iċ-ċentru kemm politiku, jiġifieri tat-tmexxija ċivili għax hemm kien joqgħod Erodi, kif
ukoll reliġjuż, mhux biss għax kien hemm it-tempju, imma anke għax l-ogħla awtoritajiet tarreliġjon Ġudjaka kienu jinsabu hemm ukoll. Difatti Mattew ikompli jgħid li “ġabar flimkien ilqassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu” (Mt 2:4) biex ikun jaf aktar eżatt dwar it-twelid talMessija Ġesù. Naraw għalhekk fil-qosor l-aspett ġeografiku, storiku u teoloġiku ta’ Ġerusalemm
biex nifhmu aħjar l-importanza tagħha fil-kwadru tal-istorja tas-salvazzjoni u tat-tradizzjoni
Kristjana.
Ġerusalemm (bl-Ebrajk yerusalayim) kienet belt Kangħaneja bl-isem ta’ ‘Urusalim’ (kif
imniżżel fl-ittri ta’ Tell-el-Amarna li huma dokumenti Akkadiċi tas-seklu XIV Q.K. misjuba flEġittu) li jfisser ‘sisien ta’ (alla) Shalem’. Imma ‘shalem’ jista’ jkun li għandha konnessjoni malkelma Ebrajka ‘shalom’ li tfisser paċi. It-tradizzjoni biblika tmur lura għal żmien Abraham u
tagħraf fiha l-belt ta’ Salem li tagħha kien sultan Melkisedek, li kien ukoll qassis ta’ El-għeljon,
Alla l-għoli (Ġen 14:18). Hija tidentifika wkoll l-għolja tal-Morija, fejn Abraham kien se joffri lil
ibnu Iżakk bħala sagrifiċċju (Ġen 22:2) mal-post imħejji minn David fejn ibnu Salamun bena ttempju tal-Mulej u fejn aktar qabel David kien offra wkoll sagrifiċċju wara li l-Mulej kien
deherlu fuq il-qiegħa ta’ Ornan il-Ġebusi fi żmien l-pesta (2Kron 3:1; ara 1Kron 21:15-28; ara
wkoll 2Sam 24:16-25 bl-isem ta’ Arawna l-Ġebusi).
L-importanza ta’ Ġerusalemm mhijiex ġejja minn xi kwalitajiet naturali importanti. Il-belt tinsab
fuq l-assi ċentrali tal-Muntanja ta’ Ġuda f’tarf id-deżert ta’ Ġuda, f’għoli ta’ madwar 760m millivell tal-baħar Mediterran. Hi milħuqa mit-toroq kummerċjali li jgħaddu min-Nofsinhar lejn itTramuntana fuq ix-xifer tal-għoljiet u mill-Punent lejn il-Lvant mill-Mediterran lejn Ġeriko.
Ġerusalemm ta’ żmien Ġesù hi kwadrangulari mibnija fuq żewġ għoljiet separati minn wied
baxx imsejjaħ Tiropejon. Madwarha jinsabu żewġ widien fondi li taw lill-belt posizzjoni
difensiva tajba għajr fit-Tramuntana. Fuq il-Lvant hemm il-wied tal-Kedron li jiġi taħt ir-riħ talgħolja taż-Żebbuġ u fuq il-Punent hemm il-wied ta’ Gehinnom li jikser lejn in-Nofsinhar biex
jilħaq il-wied tal-Kedron ħdejn Għajn Rogel. Għalkemm l-għolja tal-Punent hi aktar strateġika
minħabba l-għoli, l-uniku sors ta’ ilma perenni hu l-għajn ta’ Gihon li tinsab fil-kuntuniera
Nofsinhar il-Lvant. Il-belt moderna llum hi mifruxa lejn it-Tramuntana u l-Punent ta’ dik antika,
u hi mdawra bil-ħitan mibnija minn Suleiman il-Kbir fis-seklu XVI. Imma ż-żona l-aktar antika
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tal-belt bil-fortifikazzjonijiet kienet tiżviluppa fuq il-ponta ta’ art fuq l-għolja tal-Lvant ’il hemm
mit-tempju u dawn il-ħitan, u testendi lejn in-Nofsinhar sal-irdum fejn jingħaqdu il-Kedron malHinnom. Din l-għolja kienet oriġinarjament imsejħa l-għolja ta’ Sijon jew l-Ofel, li sa żmien
David kienet f’idejn il-Ġebusin, tribù Kangħani. ’Il fuq minnha, fejn illum hemm Haram eshSharif, kienet l-għolja Morija jew tat-Tempju. Eventwalment l-isem Sijon (li jfisser art niexfa),
kif juri Ġużeppi Flavju, kien trasferit diġàfiż-żminijiet pre-Kristjan għall-għolja tal-Punent li hi
akbar u ogħla minn dik tal-Lvant (u għal din ir-raġuni sas-seklu XX kien maħsub li din kienet ilbelt l-antika, imma s-sejbiet arkeoloġiċi ċċaraw aħjar is-sitwazzjoni dwar dan) kif ukoll għallbelt kollha.
Ġerusalemm tissemma l-ewwel darba fil-Bibbja bħala belt Kangħneja li kellha bħala sultan lil
Adonisedek (Ġoż 10:1,3,5,23) u kienet abitata mill-Ġebusej (Ġoż 15:63). Meta daħlu fl-art ta’
Kangħan, l-Iżraelin ma setgħux ikeċċuhom minn Ġerusalem (Ġoż 15:63 għal Ġuda, għalkemm
f’Imħal 1:8 jgħid li rebħuha; Imħal 1:21 għal Benjamin u skont Ġoż 18:16 kienet tmiss lilhom).
Fi żmien l-imħallfin kienet għadha pagana, “Ġebus, li hi Ġerusalemm…belt il-barranin” (Imħal
19:10-12). F’1Sam 17:54 Ġerusalemm tissemma għall-ewwel darba f’konnessjoni ma’ David
fejn ħa ras Gulija l-Filisti (imma din hi żieda mal-oriġinal wara li David ħa Ġerusalemm, ara
2Sam 5:6-9). Fl-aħħar David ħadha minn idejn il-Ġebusin, “il-fortizza ta’ Sijon, li hi l-Belt ta’
David” (2Sam 5:6-7; 1 Kron 11:5). Hubeda jgħix hemm u semmieha “l-Belt ta’ David” (2Sam
5:9). Imma l-isem Sijon baqa’ ħaj mhux tant fin-narrattiv, imma fil-poeżija u fil-profeti: hekk
bħala isem għal Ġerusalemm: Mik 3:10,12; Sl 51:20; tirreferi għall-għolja tat-tempju: Is 10:12;
speċifikament bħala għamara ta’ Jahweh u post għall-qima tiegħu: Am 1:2; Is 31:9;
partikularment għas-santwarju: Sl 20:3; Is 4:5; u bħala l-post tas-sultan: Sl 2:6. Bħala pussess
personali tiegħu, David ffortifika l-belt, bena palazz fit-tarf tat-Tramuntana tagħha (2Sam 5:11) u
saret il-post irjali u kapitali amministrattiva tas-saltna tiegħu (2Sam 5:13-14; 8:7; 11:1).
David ġab ukoll l-arka tal-Mulej f’Ġerusalemm u qegħedha f’tinda (2Sam 6:1s). Hekk saret issantwarju reliġjuż għat-tnax-il tribù ta’ Iżrael. Ibnu Salamun bena l-palazz għalih u tempju għallMulej, dak li ried jibni missieru aktar qabel, u estenda “s-swar madwar Ġerusalemm” biex minn
Ofel jinkludi wkoll l-għolja tat-Tempju (1Slat 3:1; 5:27-7:51). Meta ġie biex jikkonsagra
solennement it-tempju, l-arka tal-patt tal-Mulej kienet imtella’ “mill-belt ta’ David, jiġifieri minn
Sijon” (sinonimi: 1Slat 8:1 u 2Kron 5:2) u hu offra sagrifiċċji fost il-ferħ tal-poplu (1Slat 8:6364). B’dan il-mod Ġerusalemm żdiedet fl-importanza, u kienet ċentrali mhux biss għall-għoljiet
imma għas-saltna kollha tiegħu u b’hekk laħqet il-glorja tagħha bħala simbolu tal-preżenza t’Alla
fost il-poplu tiegħu. Fuq livell ċivili, Ġerusalemm hija l-kapitali li tirrappreżenta l-għaqda
nazzjonali tal-poplu t’Alla, u fuq livell reliġjuż, hija wkoll kapitali bħala ċentru spiritwali għaliex
Jaħwe għażel l-għolja ta’ Sijon bħala residenza tiegħu (Sl 78:68-69; 132:13-18). Mela dan lirwol doppju ta’ Ġerusalemm jikkaratterizzaha bħala l-belt qaddisa li tmexxi l-fidi u t-tamiet ta’
Iżrael matul l-esperjenza kollha tal-ġrajjiet tiegħu fl-Antik Testment. Ġerusalemm baqgħet ilkapitali sakemm kienet meħudha minn Nebukodonosor fis-sena 587 Q.K. (2Slat 25:1s).
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Imma anke wara l-eżilju, Ġerusalemm kienet id-dar ewlenija ta’ dawk li rritornaw mill-eżilju
(Eżd 1:11; Neh 2:11). Il-profeti ta’ wara l-eżilju jħabbru l-glorja tal-belt u tat-tempju fiha (Is 6062; Ħag 2:6-9). Ġerusalemm bħala ċentru reliġjuż tas-saltna messjanika għad tkun dawl mhux
biss għal Iżrael imma wkoll għall-ġnus (Is 60:3). Il-ġnus, imħajra mill-ġmiel tat-tagħlim u l-liġi
tagħha, għad iduru lejha (Is 2:2s; 60:1S; 66:18-20). Alla kien għamel patt ma’ David li t-tron
tiegħu jibqa’ għal dejjem (2 Sam 7:11-16) u ma’ din il-profezija hemm marbuta sensiela ta’
wegħdiet tal-imgħoddi, kif jgħid is-Salmista (Sl 89:20-38; 132). Alla għandu s-saltna tiegħu għal
dejjem (Sl 29:10). Anke d-dinastija Davidika hi mwiegħda li tgawdi l-istabilità, u allura minn
hawn l-iżvilupp teoloġiku lejn l-invjolabilità ta’ Ġerusalemm, li Alla jżommha sħiħa għal dejjem
(Sl 46:6; 48:9; Jl 4:20). Hi tkun il-fulkru tas-salvazzjoni universali u simbolu tal-poplu ta’ Alla,
meħlusa mit-tbatijiet u mimlija bil-barka t’Alla (Żak 14:8).
Fit-Testment il-Ġdid, fil-Grieg lil Ġerusalemm insibuha b’żewġ forom: dik Ebrajka: Ierousalēm
u dik Ellenistika: Ierosoluma. Hi msejħa wkoll xi ftit drabi Sijon, l-aktar fi kwotazzjonijiet millAntik Testment (Lh 12:22; Apok 14:1). L-isem Ġerusalemm hu użat l-aktar minn Luqa li fost lEvanġelisti l-aktar li jagħmel emfasi fuq l-irwol tagħha. Ierousalēm tinsab 27 darba f’Luqa u 36
fl-Atti; Ierosoluma nsibuha 4 darbiet f’Luqa u 23 darba fl-Atti. Għalkemm jidher li m’hemmx xi
sinifikat differenti bejniethom, xi studjużi ta’ Luqa jispjegaw li fl-isfond tal-pjan teoloġiku, bilforma biblika jindika biha l-belt qaddisa fejn sa jseħħu l-pjanijiet ta’ Alla, il-manifestazzjoni
messjanika u l-ġrajja paskwali, filwaqt li bil-forma Griega jirreferi għall-belt profana li ma
semgħetx lill-Mulej tagħha u għalhekk hi ħatja u timmerita l-kastig, u jitkellem anke millmissjoni u d-diaspora. Fil-ħsieb ta’ Luqa l-ħajja ta’ Ġesù hi ċċentrata fuq Ġerusalemm: hemm
tibda l-ġrajja bit-tħabbira lil Żakkarija fis-santwarju tagħha (Lq 1:9), hemm ġie ppreżentat Ġesù
tarbija u magħruf minn dawk imdawlin mill-Ispirtu s-Santu (Lq 2:22-38), hemm ta’ tnax-il sena
wera l-għerf tiegħu fost id-dutturi tal-Liġi (Lq 2:41-50) u lejha hu mfassal it-tmiem tal-ħajja
tiegħu bi vjaġġ twil (li jibda f’Lq 9:51) “għax ma għandux ikun li profeta jinqered barra minn
Ġerusalemm” (Lq 13:33). Dan it-tmiem hu ppreċedut minn twissijiet iebsa lejn Ġerusalemm flerba’ Vanġeli, iddestinata għall-waqgħa tagħha għax irrifjutat u opponiet il-missjoni ta’ Ġesù
(Lq 13:34-35; 19:41-44; 21:20-24; Mt 23:37-39; 15:1: l-agħar avversarji minn Ġerusalemm, ilFariżej u l-kittieba; Mk 15:33-38: il-qasma tal-velu fil-mewt ta’ Ġesù; Ġw 2:13-25: jeżemplifika
l-inkredulità konsistenti tal-Lhud). Din kienet ukoll Ġerusalemm li fit-twelid tiegħu nħasdet, ma
għarfitux minkejja l-Iskrittura, anzi ssuspettat u fittxet il-qerda ta’ Ġesù tarbija (Mt 2:1s).
L-atteġġjament ta’ Ġerusalemm hu xi drabi tagħna wkoll: aħna ninħasdu, nissuspettaw u
niddubitaw. Ġerusalemm kellha kollox biex tilqa’ l-Messija: poplu, tempju, l-Iskrittura, wegħdiet
u profeti. Aħna nistħajlu li għandna kollox: magħmudija, sagramenti, Knisja, Bibbja,
devozzjonijiet, eċċ. Aħna għandna fidi biex nilqgħu lil Ġesù fostna, f’ħajjitna u fis-soċjetà
tagħna? L-eċċitament f’Ġerusalemm ma wassalx għall-fidi: Ġesù tarbija sab aktar kenn
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f’Betlehem u f’Nażaret. Għandu jkollna ħerqa akbar lejn Ġesù biex il-fidi tagħna tissaħħaħ:
Ġesù jsib il-kenn fina biex imbagħad aħna wkoll insibu wens akbar fih.
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Novena 4 – It-Tempju
Minn żminijiet remoti, kull imperu jew saltna kien ikollha l-belt ewlenija bħala ċentru talamministrazzjoni ċivili u anke tal-kult reliġjuż. Meta David rebaħ il-belt ta’ Ġerusalemm hu
għamel minnha l-kapitali amministrattiva tas-saltna tiegħu (2 Sam 5:6s). Hu bena d-dar tiegħu
fiha (2 Sam 5:11; 7:2: bayit: dar). Imbagħad ġab l-arka ta’ Alla fil-belt u qegħedha f’tinda
għaliha (2 Sam 6:1s) u hekk Ġerusalemm saret ċentru reliġjuż. It-tinda jew tabernaklu (mishkan:
Eż 25:9; bil-Latin tabernaculum) kienet tipprovdi post fejn Alla jista’ jgħammar fost il-poplu
tiegħu. Is-santwarju fit-tinda kien jikkonsisti f’żewġ kmamar: l-ewwel waħda l-post qaddis fejn
kienu jitqiegħdu l-altar tal-inċens, il-mejda u l-imnara, u oħra warajha, iċken, il-post il-qaddis
fejn kien hemm l-arka (it-tron ta’ Alla li ma jidhirx) b’żewġ kerubini fuq l-għatu, għax fiha
hemm preżenti Alla fuq l-arka: “Hemm jien niltaqa’ miegħek u nkellmek” (Eż 25:22). Iż-żewġ
kmamar kienu mifrudin bil-velu. It-tabernaklu, li jinkludi wkoll il-bitħa madwar it-tinda, kien
ikun imqiegħed f’nofs il-kamp tal-Iżraelin (Num 2; Eż 25-30).
David ħaseb biex jibni wkoll dar għall-Mulej (2Sam 7:5,7: bayit: dar). Imma dan il-ħsieb ta’
David kellu jkomplih ibnu Salamun. Sa żmien Salamun, l-arka tal-patt kienet tkun f’tinda mhux
fissa, bħalma jagħmlu n-nomadi. Salamun bena kemm it-tempju u kemm il-palazz tiegħu
f’Ġerusalemm (ara 1Slat 5-7 bl-użu tal-kelma bayitli tirreferi għat-tempju u d-dar tas-sultan,
jiġifieri l-palazz). It-tempju kien imsejjaħ ukoll “id-dar ta’ Jaħwe” (1Slat 6:1; 8:10,11: bet
Yahweh). Fl-Ebrajk insibu wkoll il-kelma ‘hekal’ li tfisser palazz (1Slat 21:1), imma li hi aktar
komunament użata għal tempju. Tista’ tindika l-bini kollu, imma fir-rigward tat-tempju ta’
Salamun hi tirreferi speċifikament għan-nava tat-tempju (il-post qaddis), distinta mis-santwarju
ta’ ġewwa magħruf bħala ‘debir’ (1Slat 6:19). Hekk f’1Slat 6:5: “madwar il-korsija (hekal: ilpost qaddis) u s-santwarju (debir)” li huwa l-post il-qaddis, is-sancta sanctorum; 1Slat 6:3: “U
l-portiku (ulam) quddiem is-santwarju (hekal habbajit: litteralment it-tempju tad-dar)”, li
flimkien jinġabru fit-terminu ġenerali “id-dar tal-Mulej” (1Slat 6:1,2). L-arkitettura u l-istil talEwwel Tempju kienet tirrifletti l-kulturi ta’ madwar, l-aktar il-kultura Feniċja (ara 1Slat 5:15s).
L-istrateġija ta’ tempju u palazz fil-belt ewlenija tas-saltna, biż-żmien għamlet minn
Ġerusalemm simbolu tal-unità tan-nazzjon ta’ Iżrael. Dan il-kunċett dejjem baqa’ jippersisti fost
il-poplu Lhudi tul il-millenju kollu, minn David sa żmien Ġesù, partikularment fit-territorju tassaltna ta’ Ġuda jew tal-Lhudija. It-tempju ta’ Salamun dam wieqaf sas-sena 587 Q.K. meta kien
ġie meqrud mill-Babiloniżi. Wara l-eżilju, it-tempju ġie rrestawrat sas-sena 515 Q.K. fi żmien
Żerubbabel, u għalkemm il-kobor tiegħu kien l-istess bħal ta’ qabel, imma d-dekorazjonijiet
kienu ferm inferjuri (Esd 3:12; Ħag 2:3). L-unika bidla kienet li issa kien hemm it-tempju biss,
mingħajr il-palazz, bħala ċ-ċentru fl-istruttura amministrattiva tal-komunità, b’irwol akbar għallqassisin. Imma l-akbar dehra fil-kobor u s-sbuħija tat-tempju kienet dik ta’ Erodi l-Kbir li bdieh
fis-sena 19 Q.K. u dam bosta snin jinbena (Ġw 2:20). Kien jikkonsisti f’diversi btieħi. L-ewwel
kien hemm il-bitħa tal-ġentili, aktar ’il ġewwa kien hemm il-bitħa tan-nisa, imbagħad il-bitħa ta’
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Iżrael jew tal-irġiel fejn kienu joqogħdu dawk li jitolbu waqt ir-rit tal-inċens (Lq 1:10). Kien
hemm imbagħad il-bitħa tal-qassisin li kienet iddawwar il-binja tat-tempju. Hemmhekk kien
hemm l-artal għall-offerti tal-ħruq. It-tempju nnifsu kien fi tliet partijiet, bħal dak ta’ Salamun.
L-iskop ta’ Erodi, lil hemm mis-sensibilità reliġjuża, kien li juri l-importanza tas-saltna Lhudija
quddiem Ruma, li toħroġ mid-dimensjoni politika marbuta mal-bini ta’ tempju daqshekk
grandjuż.
Fiż-żmien meta tibda l-ġrajja ta’ Ġesù kien għadu jsaltan Erodi l-Kbir, Sultan tal-Lhudija (Lq
1:5). Hu kien imexxi minn Ġerusalemm (Mt 2:1s) fejn kien hemm it-tempju li kien bena fl-aqwa
tiegħu (ara Lq 21:5-6; Mt 24:1-2; Mk 13:1-2). Il-ġrajja ta’ Ġesù tibda bit-tħabbira tal-prekursur
tiegħu, Ġwanni l-Battista iben Eliżabetta, mart Żakkarija u qariba ta’ Marija omm Ġesù. Il-qariba
Eliżabetta, bit-tarbija Ġwanni fil-ġuf, kienet issemmiet mill-anġlu Gabrijel fit-tħabbira lil Marija
(Lq 1:36) u l-istess anġlu kien ħabbar qabel it-twelid ta’ Ġwanni l-Battista (Lq 1:5-23). FilVanġelu tiegħu Luqa jagħtina ħjiel taċ-ċirkustanzi li fihom twettqet it-tħabbira tat-twelid ta’
Ġwanni. Ir-rakkont ifasslu bħala dittiku ta’ tħabbiriet tat-twelid, l-ewwel ta’ Ġwanni l-prekursur
(Lq 1:5:25) u mbagħad ta’ Ġesù (Lq 1: 6-38). Dan id-dittiku jagħlaq biż-żjara ta’ Marija omm
Ġesù lil qaribtha Eliżabetta, omm Ġwanni, u bil-kliem rispettivi tagħhom ta’ tifħir, imqanqlin
mill-Ispirtu s-Santu (Lq 1:39-56). Fil-pjan storiku-teoloġiku tiegħu, Luqa jħares lejn ir-rakkont
tat-tħabbira ta’ Ġwanni mill-aspett ta’ kontinwità bejn l-Antik u l-Ġdid, żewġ perijodi tal-istorja
fl-unika ekonomija tas-salvazzjoni, imma wkoll ta’ diskontinwità bejn l-Antik u l-Ġdid: Ġwanni
jagħlaq iż-żmien tal-Antik Testment filwaqt li Ġesù jinawgura ż-żmien il-Ġdid: “Sa żmien
Ġwanni kien hawn il-Liġi u l-Profeti; minn żmien Ġwanni ’l hawn qiegħda tixxandar is-Saltna
ta’ Alla” (Lq 16:16). L-Evanġelista hawn diġà juri s-superjorita’ ta’ Ġesù fuq il-Battista.
Luqa jagħti wkoll il-kwadru storiku għall-ġrajjiet irrakkontati: “Fi żmien Erodi, Sultan talLhudija” (Lq 1:5; l-istess Mt 2:1). Luqa jħobb jagħti dan il-kwadru storiku, bħalma jagħmel f’3:1
fejn iwessa’ aktar it-tagħrif fil-bidu tal-ħajja pubblika ta’ Ġesù. Dan hu Erodi l-Kbir li kien
maħtur mir-Rumani bħala sultan fis-sena 40 Q.K. (għalkemm beda jsaltan fis-sena 37 Q.K.) fuq
it-territorju kollu tal-Palestina, u mhux tal-Lhudija biss li kienet tagħmel parti mir-renju kollu
tiegħu. Imma dan ir-reġjun hu l-aktar importanti għaliex hemm Ġerusalemm, il-belt kapitali
tiegħu u tar-renju kollu. Fl-iskema tal-opra ta’ Luqa-Atti, Luqa jara l-ġrajja qaddisa ċċentrata
f’Ġerusalemm u hi l-post fejn ħajjet Ġesù hi indirizzata. Fil-Vanġelu tiegħu, hu jibda u jispiċċa lġrajjiet minn Ġerusalemm (Lq 1, 24) u l-Atti jibda minn Ġerusalemm sa truf l-art (At 1:8).
Aspett ieħor importanti f’din il-ġrajja hu l-ambjent sagru. Il-protagonisti huma Żakkarija (li
jfisser Jaħwe jiftakar) u martu Eliżabetta (li jfisser Jaħwe li bih taħlef jew hu milja). Hu kien
qassis u hija kienet ġejja mill-familja tal-qassisin. Eliżabetta ma setax ikollha tfal u dan jorbotha
ma’ nisa oħra simili f’Iżrael bħal Sara (Ġen 17:15-21; 21:1-7), omm Sansun (Imħal 13) u Anna
(1Sam 1:1-20) li kellhom ulied li kienu importanti fi żminijiet partikulari fl-istorja ta’ Iżrael.
Huma kkwalifikati bħala “nies ġusti quddiem Alla” (Lq 1:6). Huma ġusti (ara Mt 1:19 għal
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Ġużeppi ta’ Marija; Lq 23:50 għal Ġużeppi ta’ Arimatija; din hi tema li tilħaq il-qofol flistqarrija taċ-ċenturjun għal Ġesù: Lq 23:47) għax jgħixu f’konformità mar-rieda t’Alla kif
murija fil-liġi (ara f’sens tradizzjonali Lq 18:9-14). Il-fatt li ma kellhomx tfal seta’ jiġi interpretat
bħala sinjal ta’ ħtija (ara Lq 1:25 fejn Eliżabetta titkellem minn “għajb li kelli quddiem in-nies”),
imma mhux hekk skont il-ġudizzju t’Alla. Id-dimensjoni tas-sagru tkompli billi Luqa jintroduċi
t-tema tat-tempju meta jiddeskrivi lil Żakkarija, li bħala qassis messitu x-xorti li tkun forsi darba
f’ħajtu, biex waqt il-liturġija li ssir wara nofsinhar jaħraq l-inċens “fis-santwarju tal-Mulej” (Lq
1:9 skont Eż 30:7-8). Waqt dan il-mument isseħħ it-tħabbira mill-anġlu lil Żakkarija: li martu
Eliżabetta se jkollha iben li jsemmih Ġwanni (l-isem ifisser Jaħwe iħenn). Aktar qabel semmejna
l-importanza ta’ Ġerusalemm fl-iskema ta’ Luqa. Imma f’Ġerusalemm hemm it-tempju li, fuq
livell reliġjuż, jgħolliha fuq kull belt oħra bħala ċ-ċentru nazzjonali tar-reliġjon Ġudajka u allura
jidħol magħha.
L-aħbar li inawgurat il-pjan definittiv tas-salvazzjoni minn Alla kienet imxandra fit-tempju li fih
il-Lhud kienu jemmnu li Alla hu preżenti. F’dan ir-rakkont Luqa juża ‘naos’ tliet darbiet (Lq
1:9,21,22) li tfisser tempju (ta’ Ġerusalemm, tal-pagani li jista’ jkun bħal niċċa (shrine) għallimmaġni tal-allat; santwarju tas-sema: Apok 21:22), anke tempju f’sens figurattiv: jirreferi għallġisem ta’ Kristu, il-Knisja (Ġw 2:19,21; 1Kor 6:19). Din il-kelma jużaha darb’oħra fil-Vanġelu
tiegħu meta jitkellem dwar il-velu tas-santwarju, li jissepara l-post il-qaddis mill-post qaddis, u li
nqasam min-nofs (santwarju: Lq 23:45 Mt 27:51; Mk 15:38). Luqa juża ‘naos’ għas-santwarju
tat-Tempju. Il-qassis, fir-ritwal tal-inċens li kien isir kuljum, kien jidħol fil-post qaddis (issantwarju ta’ quddiem), imma mhux fis-santwarju ta’ ġewwa nett li fih ma kien jidħol ħadd ħlief
il-Qassis il-Kbir darba fis-sena biss f’Yom Kippur (Jum il-Maħfra skont Lev 16:14-20 u kif
deskritt f’Lh 9:1-7). Meta jrid jitkellem dwar it-Tempju b’mod ġenerali jew il-btieħi tiegħu, Luqa
juża l-kelma ‘hieron’ li tfisser tempju, post sagru, santwarju (tal-pagani, ta’ Ġerusalemm li
jinkludi l-ħitan bil-bini, btieħi, eċċ). Fil-Vanġelu tal-Infanzja hu juża din il-kelma meta jsemmi
lil Ġerusalemm u jirreferi għat-tempju tagħha: fil-preżentazzjoni ta’ Ġesù (Lq 2:27,37) u meta
kien mad-dutturi (Lq 2:46). Luqa jkompli jiżviluppa dan l-aspett teoloġiku fil-Vanġelu: wara
vjaġġ twil lejn Ġerusalemm (Lq 9:51s), Ġesù jagħmel id-daħla messjanika tiegħu fiha (Lq 19:2844) li tintemm fit-tempju li sejjaħlu “dar tat-talb” (Lq 19:46) u fejn kuljum kien jgħallem (Lq
19:47; 20:1; 21:37-38). Bħala l-ġebla tax-xewka tat-Tempju l-ġdid (Lq 20:9:19) u wara li temm
il-missjoni tiegħu fuq l-art, b’inkluzjoni mal-ġrajja ta’ Żakkarija fit-tempju (li ma setax ibierek
lin-nies mit-taraġ tas-santwarju skont Num 6:24-26: ara Lq 1:21-23), Ġesù jbierek lid-dixxipli u
jagħlaq billi huma jerġgħu lura f’Ġerusalemm ibierku lil Alla fit-tempju (Lq 24:50-53).
L-idea tat-tempju hi li jkun il-post u s-simbolu tal-presenża t’Alla f’nofs il-poplu tiegħu.
Għalhekk kien post ikkonsagrat biex ikun iddedikat kollu lil Alla. Meta Salamun ikkonsagra ttempju, fit-talba tiegħu stqarr kelmet Alla: ‘Ismi jkun hemm’. Ġesù sejjaħ it-tempju bħala dar
Missieru (Ġw 2:16), id-dar t’Alla (Mt 12:4) u bħala d-dar tat-talb għall-ġnus kollha (Mk 11:17).
Mela t-tempju hu post qaddis li lejh Ġesù kellu kull rispett. Dan għandu jkun l-atteġġjament
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tagħna wkoll meta nidħlu fil-knisja, it-tempju t’Alla. Fit-tinda jew fit-tempju kien hemm l-arka
tal-patt, oġġett li hu simbolu tal-presenża t’Alla. Imma fil-knejjes tagħna m’għandniex iżjed
ħaġa, imma persuna, għandna lil Ġesù Ewkaristija realment preżenti fit-tabernaklu. Ġesù
jgħallimna wkoll li l-qdusija tan-Nisrani ma tiġix tant mill-presenża tiegħu f’post qaddis
(muntanja, Ġerusalemm) jiġifieri li jitqaddes bil-post, imma li hu jkun kapaċi jadurah “fl-ispirtu
u l-verità” (Ġw 4:21-24) u allura jqaddes lilu nnifsu u l-post fejn ikun qiegħed. Fl-aħħar nett,
meta Alla jimmanifesta l-qawwa tiegħu jew jirrivela l-kelma tiegħu, l-aktar importanti mhux tant
fejn, hux fit-tempju jew fil-knisja jew f’xi post ieħor, imma l-fidi u d-disponibbiltà għallmessaġġ tiegħu. Żakkarija kien qassis anzjan u kien fit-tempju jwettaq il-liturġija meta twassal
lilu l-messaġġ tat-twelid ta’ Ġwanni, imma ddubita minnu. Min-naħa l-oħra Marija, tfajla
sempliċi u fqajra li tgħix f’dar f’Nażaret, quddiem aħbar ferm akbar, dik li tkun omm Alla opra
tal-Ispirtu s-Santu, hija emmnet (Lq 1:45) u wriet l-akbar disponibbiltà għas-sejħa li għamlilha
Alla. Il-mudell tal-fidi ta’ Marija għandu jkun għalina eżempju għal ħajjitna biex nirbħu kull
dubju.
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Novena 5 – Il-Palazz ta’ Erodi
L-importanza tal-belt ta’ Ġerusalemm bdiet sa minn żmien is-Sultan David minħabba l-fatt li,
wara li rebaħha minn taħt idejn it-tribù Kangħani, il-Ġebusin, hu għamel minn din il-belt ċentru
tal-għaqda nazzjonali għall-poplu kollu ta’ Iżrael. Hu rnexxielu jagħmel dan għal żewġ
raġunijiet. L-ewwel, David għamel minnha l-kapitali tal-amministrazzjoni tiegħu. Hemm bena ddar tiegħu fuq in-naħa ta’ fuq tal-belt, tant li f’2Sam 5:11insibu bet: dar u f’2Sam 7:1 jgħid li
mar joqgħod f’daru; f’2Sam 11:2 insibu bet hammelek: dar tas-sultan li tirreferi għall-palazz u li
fis-LXX, bil-Grieg hi tradotta wkoll: ‘oikou tou basileōs’ (ara Mt 11:8 fejn insibu l-plural,
‘oikois tōn basileōn’ li tfisser djar tas-slaten). Il-kelma ‘oikos’ tfisser dar, abitazzjoni, dar bilbini kbir (palazz), household. It-tieni, hu għamel il-belt tiegħu ċentru reliġjuż nazzjonali billi ġab
fuq l-għolja tal-Morija, li tiġi ’l fuq mill-belt ta’ David fejn kien hemm il-qiegħa ta’ Arawna lĠebusi (2Sam 24:16-25), dik li kienet l-aktar ħaġa għażiża għall-poplu kollu ta’ Iżrael, l-arka talpatt fit-tinda, simbolu tal-presenża t’Alla fost il-poplu magħżul. Irridu, però, insemmu l-fatt li
sekli qabel, fi żmien Abraham, iż-żewġ aspetti li semmejna issa, dawk politiċi u dawk reliġjużi,
diġà kienu f’ċertu sens preżenti flimkien fil-persuna ta’ Melkisedek li kien Sultan ta’ Salem
(Ġerusalemm) u wkoll qassis (Ġen 14:18).
Salamun, iben David, mhux biss ikkonsolida imma żied l-importanza ta’ Ġerusalemm għassaltna kollha tiegħu. Hu estenda l-ħitan ta’ Ġerusalemm biex jinkludu l-art ’il fuq mill-Ofel,
magħrufa bħala l-Għolja tat-Tempju fejn eventwalment bena l-palazzi, il-bini amministrattiv u ttempju minflok it-tinda (1Slat 3:1). B’hekk, fi żmien Salamun Ġerusalemm laħqet il-glorja
tagħha bl-ewwel tempju mibni u biċ-ċentralità tal-ħajja ċivili. Wara l-mewt tiegħu s-saltna
nqasmet fi tnejn. Is-Saltna ta’ Iżrael, bil-kapitali tagħha l-belt tas-Samarija, spiċċat fis-sena 722
Q.K. bir-rebħa tal-Assiri, filwaqt li s-Saltna ta’ Ġuda, bil-kapitali tagħha dejjem kienet
Ġerusalemm, spiċċat fis-sena 587 Q.K. bir-rebħa mill-Babiloniżi. Wara l-eżilju, l-importanza ta’
Ġerusalemm kienet aktar f’dimensjoni reliġjuża, filwaqt li l-amministrazzjoni kienet f’idejn ilħakma tal-imperi, tal-Persjani (538-333 Q.K.) u mbagħad tal-Ellenisti (333-63 B.C), l-ewwel ilPtolemaj tal-Eġittu sa madwar is-sena 200 Q.K. imbagħad is-Selewċidi tas-Sirja (198-175 Q.K.).
Ir-rewwixta tal-Makkabej (175-135 Q.K.) wasslet biex il-Lhud jakkwistaw l-awtonomija millħakma Griega. Fi żmien Xmun, l-aħħar fost l-aħwa Makkabej, il-Lhud sa fl-aħħar kisbu lindipendenza politika: “Fis-sena 170 tneħħa l-madmad tal-ġnus minn fuq Iżrael” (1Mak 13:41)
jiġifieri fis-sena 142 Q.K., u Xmun ġie ddikjarat bħala “il-qassis il-kbir, ġeneral u kap tal-Lhud”
(1Mak 13:41; f’1Mak 14:47 hu msejjaħ “etnarka tan-nazzjon”) u rnexxielu jnaddaf lil
Ġerusalemm mill-ġentili billi keċċiehom mill-fortizza tal-Akra (1Mak 14:36). Hekk Ġerusalemm
reġgħet kisbet l-importanza bħala ċentru politiku u reliġjuż. Mal-mewt ta’ Xmun bdiet ittmexxija tal-Ħasmonej (134-63 Q.K.; ara 1Mak 15:19-24).
Fis-sena 63 Q.K.daħlet Ruma li ddominat il-Palestina fl-era tat-Testment il-Ġdid, fi żmien meta
l-Lhud tal-Palestina, minkejja l-prestiġju nazzjonali u reliġjuż, kienu maqsumin, ħafna drabi
60

kawża ta’ intriċċi politiċi, flimkien mad-diversi setet reliġjużi li kien hemm fosthom (Fariżej,
Sadduċej, Esseni), kif isemmi Ġużeppi Flavju. F’din is-sitwazzjoni jitfaċċa Erodi l-Kbir li fissena 40 Q.K., Ruma ddikjaratu Re tal-Ġudea. Hu jissemma fiż-żewġ Vanġeli tal-Infanzja lejn
tmiem ħajtu. Luqa jibda proprju bih qabel it-twelid ta’ Ġesù: “Fi żmien Erodi, Sultan talLhudija...” (Lq 1:5) u jkompli bit-tħabbira tat-twelid ta’ Ġwanni l-Battista lil Żakkarija. Mattew
idaħħal lil Erodi meta t-twelid ta’ Ġesù kien sar: “Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi
żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mil-lvant ġew Ġerusalemm” (Mt 2:1,3,7,12,13,15,16,19,22).
Dawn ir-referenzi ma jsemmux il-post propju ta’ Erodi, jiġifieri l-palazz, imma hu evidenti li
kien jgħix fih f’Ġerusalemm kif ser naraw.
Erodi kien iben l-Idumew Antipater (Antipas) li bl-intriċċi politiċi tiegħu kien imlaħħaq
prokuratur tal-Ġudea minn Ċesari fis-sena 47 Q.K. Missier Antipater, li kien jismu wkoll
Antipater, kien kmandant militari fi żmien il-mexxejja Hasmonej, Alessandru Janneus (103-76
Q.K.) u Alessandra (76-69 Q.K.). Il-familja ta’ Erodi kienet ġejja mill-Idumea li fi żmien
Ġwanni Ħirkanu (134-104 Q.K.) kienu mġegħlin jikkonvertu għall-Ġudajiżmu u għalhekk ma
kinux meqjusin bħala Lhud ġenwini, għalkemm teknikament il-familja ta’ Erodi kienet Lhudija.
Fis-sena 47 Q.K. Antipater għamel lil uliedu Fasael u Erodi bħala gvernaturi (stratēgos) talĠudea u tal-Galilija rispettivament. Ta’ 25 sena Erodi beda din il-ħajja pubblika attiva u
rnexxielu jnaddaf il-Galilija mill-ħallelin u ħareġ b’saħħtu mhux biss quddiem is-Sinedriju
f’Ġerusalemm imma anke f’għajnejn Ruma. Wara li kien iddikjarat Sultan tal-Ġudea, blgħajnuna ta’ Ruma hu kellu jitħabat biex jirbaħ lil Ġerusalemm minn taħt idejn Antigonus II, laħħar mexxej tal-Ħasmonej fis-sena 37 Q.K. li kien maqtul mir-Rumani fuq ordni ta’ Erodi. Flistess sena li beda jsaltan (37-4 Q.K.) Erodi żżewweġ lil Mariamme li kienet Hasmoneja, it-tieni
mara tiegħu fost l-għaxra li kellu. Erodi kien ‘rex socius’ ta’ Ruma, igawdi awtonomija sħiħa flamministrazzjoni interna u dejjem mexxa bl-lealtà sħiħa lejn Ruma (wara l-battalja ta’ Actium
fis-sena 31 Q.K. kellu jwiegħed lealtà lejn Awgustu wara t-telfa ta’ Mark Antonju li miegħu kien
issieħeb). It-tmexxija tiegħu kienet paċifika u prospera. Wera ġenerożità lejn il-vittmi tatterremot fis-sena 31 Q.K. kif ukoll għen lin-nies meta waqa’ l-ġuħ fis-sena 25 Q.K. Minkejja
dan, hu xorta ma kienx popolari minħabba l-oriġni tiegħu u l-ħbiberija tiegħu ma’ Ruma li lLhud kienu tant kontra tagħha. U fuq livell reliġjuż, kien indifferenti b’tendenzi aktar Ellenisiċi
milli Ġudajċi.
Erodi kien bniedem enerġetiku, ta’ qawwa fiżika atletika, jilħaqlu ħafna, kapaċi jippjana
mingħajr skrupli, irnexxielu jimmanuvra politikament biex jikseb il-favur tal-mexxejja Rumani
f’kull ċirkustanza, awtokratu u mimli ambizzjoni. Imma fl-istess waqt hu kien suspettuż u ta’
passjoni qawwija mhux dejjem ikkontrollata li wasslitu, aktar ’il quddiem, għal ħruxija
eżasperata li ma jaħfirha lil ħadd, saħansitra anqas lill-familja tiegħu. Fil-familja tiegħu kien
hemm ħafna għira u fazzjonijiet li wasslu għal suspetti u intriċċi li spiss kienu jispiċċaw fi qtil
jew eżekuzzjonijiet. Fost il-ħafna, Erodi qatel lil Ġużeppi, ir-raġel t’oħtu Salome li kienet
tinstigah bi kliemha, lil martu Mariamme u lil ommha Alessandra u, lejn tmiem ħajtu, qatel liż61

żewġ ulied ta’ Mariamme, Alessandru u Aristobulu. Ħamest ijiem qabel miet qatel lil Antipater,
iben Doris, l-ewwel mara tiegħu. Fl-ewwel snin tiegħu ħaseb li jsaħħaħ il-ħakma tiegħu billi
jelimina kiesaħ u biered lil kull min, b’xi mod, seta’ kkuntesta l-awtorità tiegħu.
Imma Erodi, li ftit kellu interess fil-Ġudajiżmu, wera l-kobor tiegħu bħala Ellenista bilprogramm massiv ta’ bini li qatt kien hemm fil-pajjiż, influwenzat kulturalment mill-Elleniżmu u
mill-avvanzi tal-epoka Awgustana. Hu bena tempji lill-imperatur, teatri, amfiteatri, ippodromi,
ġinnasji, banjijiet, ġonna u fontani. Bena Ġeriko, bliet mill-ġdid bħal Samarija li semmieha
Sebaste (Lat. Augustus) u fit-Torri ta’ Stratone bena l-belt ta’ Ċesarea Marittima li semmieha
għal Ċesari Awgustu (ara Lq 2:1). Biex jikkontrolla l-pajjiż, bena fortizzi, uħud minnhom palazzi
residenzjali bħal Herodium, Masada, Makeronte, Alessandrium, Ħirkanja, Kipros u mhux lanqas dak f’Ġerusalemm li kien palazz fortizza, it-tieni l-aqwa bini f’Ġerusalemm, fuq l-għolja
tal-Punent mibni fuq pjattaforma elevata u jmiss mal-ħajt tal-Punent tal-belt. Ġużeppi Flavju
jiddeskrivi fid-dettal dan il-palazz meraviljuż. Kien jikkonsisti f’żewġ binjiet ewlenin bi swali
għall-ikel, banjijiet, akkomodazzjoni għall-mistednin, ġonna bil-portiku u funtani, kif ukoll
pretorju. Fit-Tramuntana kellu tliet torrijiet kbar bħala protezzjoni ulterjuri u l-aħħar refuġju
f’każ ta’ periklu, li semmiehom Hippicus għal ħabibu, Fasael għal ħuh u Mariamme għal martu
l-favorita. Din kienet ir-residenza prinċipali tiegħu, imma mhux b’mod permanenti. Imma lakbar kostruzzjoni tiegħu mibnija fuq skala grandjuża kienet it-tempju ta’ Ġerusalemm u
miegħu, b’mod partikulari, l-elevazzjoni tal-pjattaforma. Dan inbeda fis-sena 20 Q.K. u tlesta
biss fis-sena 62 A.D. Fit-Tramuntana tiegħu Erodi bena wkoll il-fortizza Antonia. Fil-bini kollu
tiegħu wieħed jista’ jinnota d-disinn distintiv tal-ġebel minġur fi blokki rettangulari enormi,
magħruf fl-arkitettura bħala Erodjan, viżibbli llum fil-ħajt tal-Punent fl-għolja tat-tempju.
F’Mt 2 Erodi hu msemmi disa’ darbiet f’konnessjoni mal-istorja tal-Maġi. Dak li jgħid Mattew
dwaru jaqbel sew ma’ dak li ddeskrivejna aktar ’il fuq. Il-Maġi ġew Ġerusalemm (Mat 2:1), li
kienet il-kapitali tas-saltna ta’ Erodi u mill-palazz ewlieni tiegħu f’din il-belt kien iwettaq lamministrazzjoni regali tiegħu. Għall-mistoqsija dwar fejn twieled is-Sultan tal-Lhud, Erodi
“tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu” (Mt 2:3). Il-verb tarassō ifisser tħawwad,
tiddisturba (il-moħħ), titfa’ f’konfużjoni); fil-passiv tkun imħawwad, aġitat (ukoll Żakkarija: Lq
1:12; id-dixxipli Mt 14:26; ta’ Emmaws: Lq 24:38; ukoll Ġesù: Ġw 11:33; kapijiet tal-belt: At
17:8; dwar tagħlim: Gal 1:7). Hu kien bniedem suspettuż, distintiv imdaħħal sew fil-karattru
tiegħu u, aktar ma għadda żmien, aktar sar suspettuż li xi ħadd jissogra jkun rival tas-setgħa
tiegħu. Qatel ħafna nies, fosthom ħafna familjari. Din il-ġrajja seħħet fl-aħħar nett tas-saltna
tiegħu. Qabel mewtu kien ordna saħansitra li jinġabru numru fost l-ogħla ċittadini ta’
Ġerusalemm biex ikunu arrestati u jinqatlu fil-mument li jmut. Ġerusalemm tħawdet miegħu
wkoll għax kient taf sa fejn tasal il-ħruxija ta’ Erodi biex jelimina din it-tarbija sultan. Li jemmen
lil dawn l-astroloġi kien xokk għalih għaliex ma kienx hemm spazju għal żewġ slaten fis-saltna
tiegħu. Sinjal kosmiku ta’ sultan ieħor ifisser neċessarjament it-tmiem tiegħu. Minkejja li hu kien
Idumew mit-twelid, imma xorta kien iqis lilu nnifsu bħala sultan tal-Lhud. Il-mistoqsija ħerqana
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tal-Maġi kienet il-mistoqsija ta’ Erodi, mentalment aġitat u konfuż, tross fuq l-esperti talIskrittura u tal-Liġi, bħalma kienu l-qassisin il-kbar u l-kittieba, li rreferewh għat-test tal-Profeta
Mik 5:2 li l-Messija kellu jitwieled f’Betlehem. Erodi suspettuż jipprova jitkixxef waħdu żżmien eżatt (ukoll Lq 1:3) li fih dehritilhom il-kewkba – informazzjoni li mbagħad jużaha għallistraġi tat-trabi (Mt 2:16: “minn sentejn ’l isfel”). Ir-raġuni li Erodi jagħti meta bagħat lill-Maġi
jfittxuh kienet “ħalli jien ukoll niġi nqimu” (Mt 2:8) issib kuntrast fl-ordni ddisprat (“inkorla bissħiħ”: Mt 2:16) ta’ ħruxija frott il-ġenn u l-paranoja li ħakmuh fl-aħħar snin ta’ ħajtu biex
“joqtol...lit-tfal subien kollha” (Mt 2:16). Il-ħżunija tiegħu ma kinitx biżżejjed u qatt ma setgħet
tlaħħaq mal-għerf tal-astroloġi tant li ħass li “daħku bih” (Mt 2:16: ‘empaizō’ tfisser tgħaddi biżżmien jew biż-żuffjet bil-kliem u b’azzjoni; hekk fil-passjoni: Mt 27:29; Mk 15:20; Lq 23:36;
hawnhekk tidħak b’xi ħadd, tqarraq): hemm tmexxija divina li Mattew jindikaha bil-ħolm u blIskrittura (5 darbiet kull waħda f’Mt 1-2). Eventwalment l-ambizzjonijiet kollha ta’ Erodi ġew
fit-tmiem. Il-Vanġelu jafferma li Erodi miet (Mt 2:19) bla ma rnexxielu joqtol lit-tarbija Ġesù li
ma kienx se jeħodlu postu. Postu, jiġfieri s-setgħa u l-palazz tiegħu, ħadu min kien iddestinat
minn Erodi nnifsu, għax “fil-Lhudija kien qiegħed isaltan Arkelaws flok Erodi missieru” (Mt
2:22). Dan però ma tantx dam isaltan għax wera li kien iben mhux anqas aħrax minn missieru
Erodi.
Quddiem it-twelid ta’ Ġesù, ir-reazzjoni ta’ żmienu kienet varja kif tista’ tkun tagħna wkoll. Irreazzjoni ta’ Erodi, bniedem tal-palazz li jgħix f’ambjent Ellenist anke jekk f’għajnejn il-Lhud
kien jilgħabha ta’ reliġjuż, kienet mimlija ambizzjoni li toħloq suspetti li jwasslu għas-supervja u
għall-ħruxija u fit-tmiem inisslu disperazzjoni. Hu beża li t-tarbija sultan jidħollu f’ħajtu u
għalhekk iddeċieda li jeqirdu. Irridu naraw jekk aħna għandniex minn dawn l-ingredjenti ta’
Erodi li jistgħu jwassluna għall-istess gwaj, jekk mhux bix-xabla, forsi bl-atteġġjamenti ta’
ħajjitna. Nistgħu noqtlu lil Ġesù minn ħajjitna jekk aħna lesti li nagħmlu biss dak li rridu aħna u
li kieku Ġesù ma jħalliniex nagħmlu dak li rridu. Ir-reazzjoni tal-qassisin il-kbar u tal-kittieba,
midħla wkoll tal-palazz tal-qassis il-kbir (ara Mt 26:57-59; Mt 26: 3,58,59: fejn tinsab il-kelma
‘aulē’ li tfisser bitħa, spazju miftuħ imdawwar bil-bini, tista’ tfisser ukoll il-palazz stess, hawn
tal-qassis il-kbir, ukoll Lq 11:21 (u anke ta’ dar); bitħa tat-tempju: Apok 11:2) kienet waħda ta’
indifferenza, bl-Iskrittura f’idejhom u ma jindunawx. Imħabbtin bir-ritwali fit-tempju u biddiskussjonijiet legali, baqgħu ma tawx każ ta’ Ġesù. Dan jista’ jiġri lilna fil-ħajja tagħna ta’
kuljum: tant aħna mħabbtin bina nfusna u bl-affarijet quddiemna, li ma għandniex ċans għal
Ġesù. Għalkemm dawn l-awtoritajiet ma kellhomx ix-xewqa li joqtlu lil Ġesù, imma s-suċċessuri
tagħhom, fil-passjoni tiegħu, fittxew li jagħmlu dan (Mt 26:57-59). Jekk hi ħtija li tixtieq toqtol
lil Ġesù, li tieħu lil Ġesù b’mod leġġer jew mhux bis-serjetà fil-ħajja (for granted), tista’ tkun
ukoll ħtija, ladarba tikkaratterizza l-atteġġjament ta’ dawk li jsejħu lilhom infushom jew
jagħmluha ta’ qaddejja tiegħu (ara Mt 23).
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Novena 6 – Betlehem
Betlehem, fi żmien Ġesù kienet belt żgħira, madwar 8km fin-Nofsinhar ta’ Ġerusalemm. Hi
qiegħda qrib it-triq ewlenija li tieħu mit-Tramuntana lejn in-Nofsinhar u li tgħaqqad lil
Ġerusalemm ma’ Hebron, fuq ix-xifer tal-għoljiet tal-Ġudea li bil-mod il-mod jinżlu għall-wita
lejn id-deżert tan-Negev u li tinsab f’għoli ta’ madwar 750m mil-livell tal-baħar. Fuq in-naħa talPunent tagħha hemm art imżerżqa ’l isfel li hi fertile, b’għelieqi tal-kultivazzjoni ta’ qamħ
(għall-ħobż), żebbuġ, tin, lewż u dwieli. Fuq in-naħa tal-Lvant jibda d-deżert tal-Ġudea fejn l-art
tinżel rapidament lejn il-wied tal-Ġordan. Fil-qrib, lejn it-Tramuntana ta’ Betlehem, skont ittradizzjoni hemm il-qabar ta’ Rakel (Ġen 35:19; 48:7), l-antenata tat-tribù ta’ Efrajm. Imma dan
il-qabar aktar probabli li hu f’post fit-Tramuntana ta’ Ġerusalemm, fit-territorju ta’ Benjamin
(1Sam 10:2; Ġer 31:15; ara Mt 2:18). Fix-Xlokk tagħha tidher imqaċċta l-għolja msejħa
Herodium, li kienet fortizza u palazz mibnija minn Erodi l-Kbir u fejn eventwalment kien
midfun.
L-isem Betlehem, bl-Ebrajk ‘bet lehem’, ifisser dar tal-ħobż, bl-Għarbi ‘beit lahm’ li jfisser dar
tal-laħam, u bil-Grieg jinkiteb ‘bēthleem’. Betlehem hija identifikata ma’ Efrata li hu isem qadim
tagħha (“Efrata, li hi Betlehem”: Ġen 35:19; 48:7; ara 1 Sam 17:12; Mik 5:1). Jista’ jkun li dan
il-post kien abitat mill-Kangħanej li kienu jqimu lil Lachama, alla tal-fertilità. Fit-tielet millenju
Q.K. bnew tempju għall-qima tal-alla tagħhom u l-post kien magħruf bħala ‘Beit Lachama’
(tempju ta’ alla Lachama). Wieħed jinnota li l-pronunċja tal-isem baqgħet l-istess imma b’tifsira
differenti. L-eqdem riferenza għal Betlehem insibuha f’waħda mill-ittri ta’ Amarna miktuba fisseklu XIV Q.K. (qabel 1250 Q.K.) lill-Fargħun tal-Eġittu, li fiha l-mexxej ta’ Ġerusalemm
jilmenta li n-nies ta’ Bit-Lahmi kienu ssieħbu mal-Apiru (forsi riferenza għall-Ebrej). Fil-Bibbja
nsibu diversi stejjer fl-epoka tal-Imħallfin f’rabta ma’ Betlehem. Insibu l-istorja tal-Levita
żgħażugħ maħtur qassis minn Mika ta’ Efrata, kif ukoll tas-sieħba sfortunata tiegħu, it-tnejn
kienu minn Betlehem (Imħal 17-20). Betlehem tidħol sew fl-istorja ta’ Rut, il-bużnanna ta’
David (Rut 1; 2:4; 4:11).
Hu proprju ma’ David illi Betlehem tikseb fama u importanza fl-Antik Testment. Il-familja ta’
David kienet minn Betlehem (1Sam 16:1s; 17:12) u hemmhekk ġie midluk mill-Profeta Samwel
bħala sultan futur minn fost ħutu (1Sam 16:4-13). Uħud min-nies qalbenin ta’ madwar David
kienu minn Betlehem, Elħanan u Għaxajel (2Sam 23:24), tal-aħħar kien midfun f’Betlehem
(2Sam 2:32). Meta David ġietu x-xewqa li jixrob mill-bir ta’ Betlehem, li kienet taħt il-kontroll
tal-Filistin, tlieta minn dawn il-qalbenin qasmu minn nofs il-kamp tagħhom biex ġabu l-ilma lil
David (2Sam 23:14-17; 1Kron 11:16-18). Meta s-saltna nqasmet wara l-mewt ta’ Salamun,
Betlehem kienet waħda mill-ħmistax-il belt iffortifikata li Reħobogħam għamel f’Ġuda u
Benjamin (2Kron 11:5-12). Wara sebgħin sena ta’ eżilju f’Babilonja, fost dawk li rritornaw kien
hemm mija u tlieta u għoxrin Betlemita (Eżd 2:21; Neh 7:26).
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It-Testment il-Ġdid ikompli jiżvolġi l-aspett bibliku ta’ Betlehem mhux biss bħala belt Davidika
imma wkoll Messjanika. F’din id-dimensjoni toħroġ l-importanza li Betlehem kellha fittradizzjoni Kristjana matul is-sekli, għaliex hija kienet il-post tat-twelid ta’ Ġesù, kif insibu
rrakkontat fiż-żewġ Vanġeli tal-Infanzja (Mt 2; Lq 2).
Ir-rakkont ta’ Mattew jikkonċentra aktar fuq Betlehem (Mt 2: 1,5,6,8,16) u l-figura ta’ Ġużeppi u
miegħu jinseġ il-ġrajja tal-infanzja ta’ Ġesù. Mattew jibda billi juri li t-twelid ta’ Ġesù seħħ
f’Betlehem (Mt 2:1), fejn twieled David (1Sam 16:1). Aktar qabel, Ġużeppi kien imsejjaħ bħala
“bin David” (Mt 1:20) u skont il-ġenealoġija hu dixxendent Davidiku (Mt 1:6-16; Lq 1:27). LEvanġelista jqiegħed it-twelid fi kwadru aktar wiesgħa tal-ġrajjiet politiċi u soċjali meta jgħid li
ġara “fi żmien is-Sultan Erodi” (Mt 2:1; ara Lq 1:5; 2:1-2). Ġerusalemm, rappreżentata millawtoritajiet ċivili u reliġjużi, kienet ikkonfrontata mill-mistoqsija ta’ għorrief barranin dwar ilpost tat-twelid tas-Sultan tal-Lhud (Mt 2:1; anke r-Rumani, li kienu barranin, ikkundannaw lil
Ġesù bħala Sultan tal-Lhud: Mt 27:37; imma l-Lhud jitkellmu dwar il-Messija, kif staqsa Erodi u
li l-qassisin il-kbar u l-kittieba fehmuh, l-istess kif staqsa l-qassis il-kbir fis-Sinedriju lil Ġesù
jekk hux il-Messija: Mt 26:63). Ir-risposta kienet f’Betlehem, il-belt umli ta’ David, f’kuntrast
ma’ Ġerusalemm Erodjana. Mattew jara t-twelid ta’ Ġesù bħala twettiq tal-profezija ta’ Mikea:
“U int, Betlehem, art ta’ Ġuda, le, m’intix l-iżgħar fost l-ibliet il-kbar ta’ Ġuda, għax minnek
joħroġ mexxej li jirgħa l-poplu tiegħi Iżrael” (Mt 2:6; Mik 5:1). Hu jagħmel xi tibdil. Meta
minflok “il-familji ta’ Ġuda” għandu “l-ibliet il-kbar ta’ Ġuda” (‘hēgemosin Iouda’ li tfisser
prinċipijiet jew mexxejja ta’ Ġuda, imma f’sens trasferit tfisser bliet il-kbar), Mattew qed jadotta
metodi rabbiniċi ta’ interpretazzjoni, issuġġerita minn “mexxej” f’2Sam 5:2 (‘hēgoumenon’:
1Kron 11:2) ikkwotata fl-aħħar parti ta’ Mt 2:6 (ara wkoll 2Sam 7:8: “...biex tkun prinċep fuq ilpoplu tiegħi Iżrael”) u hekk joħroġ l-aspett messjaniku. Mattew juri lil Ġesù bħala Messija
Davidiku, u l-fatt li jitwieled f’Betlehem, hu sinjal tar-regalità tiegħu. Minkejja l-profezija ta’
Mikea, ma jidhirx li kienet xi konvinzjoni dominanti li l-Messija kellu jitwieled f’Betlehem.
Wieħed jista’ jinnota d-diskussjoni bejn in-nies li kienu jħarsu lejn Ġesù bħala profeta jew
Messija mill-Galilija filwaqt li oħrajn ma kinux jaraw Messija minn dik in-naħa: “Ma tgħidx lIskrittura li l-Messija għandu jiġi min-nisel ta’ David u minn Betlehem, ir-raħal minn fejn kien
David?” (Ġw 7:42; ara wkoll 1:46; Lq 2:11). Marbuta mal-figura ta’ David, hemm mhux biss ilpost tal-oriġni imma wkoll id-dixxendenza. L-aspett Davidiku u dak Messjaniku huma marbuta
flimkien, l-aktar minħabba l-wegħda li Alla għamel mas-Sultan David 2Sam 7:12-16: “...Ilfamilja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem quddiemi. It-tron tiegħek jibqa’ sħiħ
għal dejjem” (ara wkoll Sl 89:20-38; 132; Lq 1:32).
Erodi ħassu konvint li joqgħod fuq il-kelma tal-għorrief tal-Iskrittura u għalhekk kompla bil-każ
tal-Maġi, tant li “tkixxef bir-reqqa” (akriboō, tkun taf eżatt; verb użat hawn biss fit-Testment ilĠdid) magħhom meta dehritilhom il-kewkba. Din l-informazzjoni kienet utli għalih fil-kalkolu li
għamel għall-qtil tat-tfal subien minn sentejn l-isfel f’Betlehem u fl-inħawi tagħha (Mt 2:16).
Nistgħu nqabblu din l-ordni mal-ordni tal-Fargħun li jinqatlu t-trabi subien li jitwieldu minn fost
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il-Lhud (Eż 1:16). Imma kemm il-Fargħun u kemm Erodi, it-tnejn ma rnexxilhomx. Erodi bagħat
il-Maġi lejn Betlehem biex ifittxuh sew (akribōs, avverbju li jfisser bir-reqqa, akkurat, sew: Mt
2:8; Lq 1:3) imbagħad jirrappurtawlu lura dwar is-sejba. Il-Maġi, megħjuna mill-kewkba, jaslu
fil-post fejn kien hemm it-tifel. Mattew jgħid li daħlu d-dar fejn kien hemm it-tifel Ġesù
flimkien ma’ ommu Marija. Dan hu l-uniku każ fl-istejjer tal-infanzja f’Mattew fejn Ġużeppi
jidher assenti. Wieħed jista’ forsi jaħseb li din id-dar kienet f’Betlehem fejn Ġużeppi u Marija
kienu qed jabitaw. Dan hu ċertament differenti minn dak li jgħid Luqa dwar ir-residenza
tagħhom bħala li kienet qiegħda f’Nażaret (Lq 2:1-7), anke jekk saru tentattivi mill-istudjużi biex
jarmonizzaw it-tagħrif taż-żewġ rakkonti. Iżda Mattew xorta waħda jispiċċa l-istorja tal-infanzja
billi jwassal lil din il-familja tibda tgħix f’Nażaret, wara li Ġużeppi beża’ minn iben Erodi
Arkelaws, li laħaq minflok missieru fil-Lhudija (Mt 2:22-23).
Fir-rakkont tat-twelid ta’ Ġesù, Luqa jibda billi jinkwadra l-ġrajja mal-istorja kurrenti u jsemmi
l-figuri importanti fl-awtorità, kemm dawk tar-reġjun u kemm dawk imperjali, xi ħaġa li jħobb
jagħmel. F’Lq 1:5 Luqa jibda t-tħabbira tat-twelid tal-Battista billi jorbotha mas-Sultan Erodi,
awtorità fost il-Lhud. F’Lq 2:1 hu jkompli bit-twelid ta’ Ġesù u jsemmi persuni fl-awtorità
Rumana, bħalma kienu Ċesari Awgustu, Imperatur ta’ Ruma (29 Q.K. sal-14 A.D.) u Kirinu,
Gvernatur tas-Sirja li minnha kienet tiddependi l-Palestina għal diversi snin, filwaqt li f”Lq 3:1,
fil-bidu tal-ministeru pubbliku, Luqa jsemmi persuni fl-awtorità Rumana u oħrajn fit-tmexxija
fil-Palestina, kemm ċivili u reliġjużi.
Ġużeppi u Marija għandhom ir-residenza tagħhom ġewwa Nażaret. Hemm saret it-tħabbira lil
Marija meta kienet diġà mgħarrsa ma’ Ġużeppi (Lq 1:26) u minn hemm ukoll Ġużeppi, flimkien
ma’ Marija l-għarusa tiegħu li kienet tqila, jitilqgħu lejn il-Lhudija biex immorru Betlehem (Lq
2:4). Ġużeppi telaq minn Nażaret lejn Betlehem mhux minħabba xi messaġġ divin (ara Mt
2:13,20,22) jew biex tkun attwata xi profezija (Mik 5:1), imma minħabba ċ-ċensiment imniedi
permezz ta’ digriet mill-Imperatur Awgustus li kellu jsir fid-dinja kollha, jiġifieri fost in-nies
kollha fl-Imperu Ruman (Lq 2:1). Iċ-ċensiment kien isir perjodikament fl-Imperu Ruman, kemm
minħabba t-taxxa u kif ukoll biex ikunu jafu min seta’ kien obbligat għas-servizz militari. Issa lLhud kienu eżenti mis-servizz militari u ċ-ċensiment fil-Palestina kien presumibilment għalliskop ta’ tassazzjoni. Kulħadd kellu jmur jinkiteb fil-belt tiegħu. Luqa qisu jagħmel bħal kuntrast
bejn Ċesari Awgustu, Imperatur Ruman b’setgħa kbira, li fil-kult imperjali kien meqjus
bħallikieku li jawgura l-paċi (ara l-iskrizzjoni ta’ Priene datata madwar is-sena 9 A.D.) u Ġesù sSalvatur (Lq 2:11) li jġib is-sliem (Lq 2:14).
Xi interpreti, minħabba d-differenza li hemm bejn iż-żewġ Evanġelisti rigward Betlehem, waslu
għall-konklużjoni li l-affermazzjoni dwar il-post tat-twelid ta’ Ġesù f’Betlehem mhijiex storika
imma hi asserzjoni teoloġika. Ġesù kellu jitwieled fil-Galilija, imma l-lokazzjoni tat-twelid
f’Betlehem għenet it-tradizzjoni Evanġelika biex tafferma n-natura Messjanika u d-dixxendenza
Davidika ta’ Ġesù. Mingħajr ma nidħlu aktar fil-fond tal-problema, nistgħu ngħidu li ma jidhirx
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li hemm xi argument daqshekk qawwi biex wieħed ipoġġi fid-dubju l-istoriċità tat-tradizzjoni
evanġelika. Għal Mattew id-dixxendenza Davidika ta’ Ġesù hija biss bis-saħħa ta’ Ġużeppi li
aċċetta lil iben Marija fil-familja tiegħu. Imma kienet tkun tidher stramba li kieku Mattew fassal
it-twelid ta’ Ġesù f’Betlehem biex bħallikieku jasal għall-ħsieb teoloġiku tiegħu ħalli jafferma ddixxendenza Davidika ta’ Ġesù. F’Luqa ma hemm l-ebda ħjiel ta’ dubju dwar il-leġittimità tattarbija. Min-naħa l-oħra, id-differenzi bejn iż-żewġ rakkonti rigward x’sehem għandha Betlehem
fil-ġrajja tat-twelid ta’ Ġesù u l-familja tiegħu, ġejja minħabba li dawn huma żewġ rakkonti
indipendenti li għandhom kemm is-sorsi tagħhom u kemm l-għan teoloġiku tagħhom differenti,
imma li jaqblu fuq it-tradizzjoni storika dwar Betlehem bħala l-post tat-twelid ta’ Ġesù.
Betlehem tal-Lhudija hija magħrufa bħala “l-belt ta’ David” (Lq 2:4,11), għax David kien bin
Ġesse il-Betlemita (1Sam 16:1). Ġużeppi hu kkwalifikat bħala li ġej “mid-dar ta’ David” (Lq
1:27; 2:4) u jappartjeni “għall-familja ta’ David” (Lq 2:4), jiġifieri hu dixxendent minn antenat
komuni li hu David. Din il-kwalifikazzjoni doppja, dar u familja, tagħmel aċċenn akbar fuq iddixxendenza Davidika ta’ Ġużeppi. Wieħed mill-aspetti dominanti fil-Vanġeli tal-Infanzja, u
forsi f’dak ta’ Luqa aktar minn ta’ Mattew, hu mfassal madwar l-idea li juru li Ġesù hu l-Messija
ġej minn David (ara Lq 1:27, 32-33, 69-71).
Il-vjaġġ minn Nażaret lejn Betlehem hu madwar 129 Km (80 mil). Fi vjaġġ twil kienet meħtieġa
l-akkomodazzjoni għal matul il-lejl. Fil-Lvant kienu jeżistu karavanseraj (khan) għall-vjaġġaturi
li kienu jikkonsistu f’lukanda kwadrangulari b’ħafna stallel li jiftħu f’bitħa kbira komuni fejn ilkarwanijiet jgħaddu l-lejl. L-akkomodazjoni fihom kienet waħda primittiva u l-vjaġġaturi kienu
jġibu l-ikel magħhom filwaqt li l-lukandier jipprovdi l-għalf għall-annimal u n-nar għat-tisjir.
Għal Ġużeppi u Marija l-vjaġġ ma kienx faċli. Minkejja li Marija kienet tqila (Lq 1:5), kien
neċċessarju li hi titla’ Betlehem ma’ żewġha biex tippreżenta lilha nfisha quddiem l-awtoritajiet
ċivili. Hemm Marija welldet (‘tiktō’ li jfisser twelled, tagħti twelid; l-istess verb li nsibu filwegħda lil Marija f’Lq 1:31; Mt 1:25) lil Ġesù msejjaħ bħala “l-ewwel iben tagħha” (Lq 2:7:
‘prōtotokos’ li tfisser l-ewwel imwieled; tingħad anke meta hemm tifel wieħed). Imma f’Lq
7:12 insibu ‘monogenes’ li tfisser iben wieħed jew waħdieni. Dawn iż-żewġ kelmiet xi drabi
jfissru l-istess, huma ekwivalenti, imma x’uħud, forsi f’kontrappożizzjoni taż-żewġ termini,
jieħdu s-sens bħala l-ewwel fost ħafna. Hawn però ma jridx jinftiehem li Marija kellha tfal oħra
(ara Mk 6:3). Wieħed irid jiftakar li l-Evanġelista hawn qed jirreferi għal-Liġi fejn kull tifel li
jitwieled l-ewwel għandu jiġi kkonsagrat lill-Mulej (Eż 13:2,12; 34:19; Num 3:12-13; 18:15-16)
bil-privileġġi u l-pożizzjoni li l-Liġi tagħtih (il-primaġenitura kellha post ta’ unur fil-familja u liben kellu dritt għal żewġ ishma mill-wirt ta’ missieru: Dt 21:17; ara Ġen 25:31-34), u allura
qiegħed jipprepara għall-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju bħala l-imwieled l-ewwel, kif kien
preskritt (Lq 2:22-23). Billi l-belt kienet mimlija bin-nies, ma kienx hemm wisa’ għalihom fillukanda (Lq 2:7). Hawn l-Evanġelista juża l-kelma ‘kataluma’ li tfisser post fejn talloġġja,
alloġġ għall-passiġġieri (l-aktar fil-kampanja: inn), lukanda; minbarra alloġġ jew kamra talmistednin tista’ tkun ukoll kamra tal-ikel (Lq 22:11; Mk 14:14; in-nom ġej mill-verb ‘kataluō’,
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minbarra li jfisser teqred, iġġib fix-xejn, litteralment ifisser ukoll li tneħħi x-xedd tal-annimal,
allura tieqaf, talloġġja, tistrieħ). Luqa ma taniex wisq informazzjoni, allura hu ftit diffiċli biex
tkun taf eżatt x’inhu l-lokal tal-alloġġ. Wieħed jistaqsi jekk Ġużeppi u Marija kinux alloġġjati
imma ma kienx hemm post għat-tarbija, inkella ma kienx hemm wisa’ għalihom u baqgħu barra
mill-alloġġ. F’Lq 2:7 is-sens ta’ lukanda hu possibli, imma Luqa għandu terminu aktar speċifiku
għal-lukanda (inn), ‘pandocheion’(Lq 10:34, użata hawn biss fit-Testment il-Ġdid), fejn min
jivvjaġġa jsib alloġġ għal bil-lejl. Fil-Vanġelu ma jissemmiex l-għar għalkemm hu magħruf li filblat ta’ Betlehem hemm għerien li kienu jservu ta’ kenn għall-annimali u għan-nies. Ittradizzjoni tal-għar diġà kienet teżisti fit-tieni seklu u hi msemmija minn Ġustinu (ara Dialogue
c.78). Ix-xena tat-twelid ta’ Ġesù tirrifletti s-sempliċità u l-faqar. Fin-nuqqas ta’ alloġġ adegwat,
Marija kellha tikkuntenta li tfisqi lit-tarbija u tqegħedha f’maxtura (Lq 2:7,12,16: ‘phatnē’ li
tfisser maxtura i.e. ħawt fejn tagħlef l-annimali jew stalla (fejn iżżomm l-annimal: Lq 13:15).
Nistgħu naraw hawn kuntrast bejn stalla (fejn joqgħod l-annimal) u l-alloġġ/lukanda (fejn
joqgħodu n-nies). Imma meta jgħid li Marija fisqietu u medditu, allura s-sens imur aktar għal
maxtura. S. Ġirolmu jittraduċiha fil-Vulgata bil-kelma ‘praesepium’ minn fejn imbagħad ħarġet
il-kelma presepju, li ma’ S. Franġisk t’Assisi saret xena popolari tal-Milied.
Betlehem hi l-belt marbuta ma’ David u mal-profeziji dwar il-Messija Davidiku. Hija l-post tattwelid ta’ Ġesù Messija dixxendent ta’ David. Betlehem huwa post seren u umli mingħajr palazzi
jew tensjoni minn persuni li jkollhom xi awtorità. Dan hu l-kuntrast bejn Ruma ta’ Awgustu u
Ġerusalemm, attrezzata b’kollox, bit-tempju u palazzi fejn jgħixu l-aqwa personalitajiet talLhudija, is-Sultan Erodi u l-qassisin il-kbar, u Betlehem fejn m’hemmx għajr abitazzjoni ta’ nies
foqra li jgħixu mix-xogħol tal-għelieqi u l-annimali. Safrattant Ġesù għażel lil Betlehem, li jiġi
fostna fil-faqar u l-umiltà u ma sabx post lanqas fl-iktar lukanda (kataluma) primittiva ta’ dak
iż-żmien. Bilkemm sab fejn imidd rasu (ara Lq 9:58) u dan hu simboliku ta’ dak li kellu jiġri
minn Ġesù aktar ’il quddiem. Sab post komdu biss fuq is-salib, fejn l-Inkarnazzjoni waslet għarRedenzjoni. Ġesù wkoll għadu llum ifittex il-lukanda ta’ qalbna, forsi jsibha ffullata jew ma
jkollux ospitalità u jkollu jerġa jikkuntenta b’maxtura fl-apert. Imma xorta jibqa’ jfittex, anke
jekk ma jsibx spazju jew jirrifjutawh, Ġesù jibqa’ jdur kull raħal jew belt fejn jgħix il-bniedem.
Jistedinna fil-‘kataluma’ (kamra tal-ikel ara Lq 22:11) tiegħu fejn ospita lid-dixxipli fl-Aħħar
Ċena, stedina li tibqa’ sseħħ kull darba li ssir it-tifkira tiegħu.
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Novena 7 – Beit Sahour (jew L-Għalqa tar-Rgħajja)
Wara l-ġrajja tat-twelid ta’ Ġesù, Luqa jirrakkonta xena oħra marbuta mat-twelid, dik tar-rgħajja
(Lq 2:8-20). “F’dawk l-inħawi kien hemm xi rgħajja fir-raba’, għassa mal-merħla tagħhom
billejl” (Lq 2:8). Dawn l-inħawi fejn ir-rgħajja kienu għassa tal-merħla, huma identifikati malbelt ta’ Beit Sahour, madwar 2km fil-Lvant ta’ Betlehem, li tħares lejn il-Baħar il-Mejjet. Minn
Betlehem, l-art tibda tinżel u tilħaq għoli ta’ madwar 700m fuq il-livell tal-baħar. L-isem Sahour
jingħad li hu derivat mill-Aramajk, u hi kelma li tfisser “wieħed għassa” jew “viġilant” u
għalhekk Beit Sahour tfisser id-dar ta’ dawk għassa. Ir-rgħajja kienu joqgħodu fl-għelieqi talbelt, għassa mal-merħla. Din hi marbuta mal-istorja tat-twelid ta’ Ġesù għax hi l-post fejn l-anġlu
ħabbar lir-rgħajja li kienu jgħassu dwar it-twelid ta’ Ġesù u għalhekk hi magħrufa bħala l-Għalqa
tal-Rgħajja (Shepherds’ Field) jew il-Belt tar-Rgħajja.
It-tradizzjoni Kristjana u l-arkeoloġija juru li dan il-post kien meqjum mill-Insara sa mir-IV
seklu. Imma l-istorja tal-post tmur aktar lura. F’Beit Sahour, bħal f’Betlehem, kienu jeżistu
għerien u fihom instabu traċċi tal-ħajja umana li jmorru lura għaż-żmien Erodjan u Ruman. Ilfdalijiet qodma li għandhom x’jaqsmu mal-produzzjoni taż-żejt juru mingħjar dubju li l-post kien
abitat minn komunità żgħira fi żmien it-twelid ta’ Ġesù f’Betlehem. Fl-għelieqi kienu
jikkultivaw il-qamħ, iż-żebbuġ u d-dwieli. Kellha ċerta importanza l-attivita` tal-bhejjem iżżgħar, għaliex ir-rgħajja tan-nagħaġ u tal-mogħoż, li kienu jiġru bl-imrieħel tagħhom fid-deżert
ta’ Ġuda, kienu s-soltu jwaqqfu t-tined tagħhom f’dawn l-inħawi u qrib Betlehem. Aktarx li Rut
il-Mowabija, li tiġi l-bużnanna ta’ David, iltaqgħet ma’ Bogħaż f’dawn l-inħawi, mhux tant
bogħod minn Betlehem (Beit Sahour hi magħrufa bħala l-għelieqi ta’ Bogħaż - Boaz Fields, għax
qegħda f’nofs ir-raba’ li kellu Bogħaż: Rut 1:22; 2:4) u eventwalment dawn iżżewġu lil xulxin
(Rut 4:12).
Fil-Bibbja l-figura tar-ragħaj (poimen) hija komuni għaliex mill-annimali li jieħdu ħsieb, bħalma
huma n-nagħaġ u l-mogħoż, kienu jieklu, jilbsu u jagħmlu affarijiet oħra meħtieġa fil-ħajja ta’
kuljum. Ix-xogħol tar-ragħaj, deskritt b’mod tajjeb fis-Salm 23, kien li jieħu l-merħla tiegħu fi
spazji miftuħa “f’mergħat kollha ħdura” u “ħdejn l-ilma” biex titrejjaq, jara li fi triqtha ma
jkollhiex ħsara u tkun kontinwament imwennsa bil-ħatar u l-għasluġ tiegħu minn xi periklu (ara
wkoll Ġw 10:1-6). Għalkemm kulturalment ix-xogħol tar-ragħaj hu aktar reċenti fl-istorja talbniedem, imma t-tradizzjoni biblika tqiegħdu fil-bidu tal-istorja primittiva, bil-figura ta’ Abel
bħala “ragħaj in-nagħaġ” (Ġen 4:2). Fl-istorja ta’ Iżrael insibu li l-antenati tiegħu kienu kollha
rgħajja: Abraham (Ġen 13:2), Iżakk (Ġen 26:14), Ġakobb (Ġen 30:43), ulied Ġakobb (Ġen
37:12), u aktar tard il-mexxejja tal-poplu, bħal Mosè (Eż 3:1) u David (1Sam 16-17). Mill-figura
tar-ragħaj, li tiġbor fiha s-sens ta’ kura u ħarsien, joħroġ is-simbolu ta’ Alla bħala ragħaj talpoplu tiegħu. Dan is-simbolu spiss insibuh fl-Antik Testment (ara Sl 23; 80:1; Eżek 34). Malfigura tar-ragħaj insibu wegħda ta’ rgħajja għall-fdal tal-merħla (ara Ġer 23:3-4) li mbagħad
f’Eżekjiel tieħu sinifikat messjaniku f’li tara r-ragħaj bħala ġej mil-linja ta’ David (Eżek 34:23).
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Fit-Testment il-Ġdid insibu l-figura tar-ragħaj fuq l-istess binarju bħal fl-Antik Testment, kemm
f’sens litterali u anke dak metaforiku, tal-aħħar aktar komuni f’parabboli, allegoriji u tixbihat
(ara l-figura tar-ragħaj it-tajjeb f’Ġw 10:1-16; Mt 26:31 u Mk 14:27 li jinterpretaw il-profezija
ta’ Żak 13:7 għall-mewt ta’ Ġesù minħabba n-ngħaġ: “Nidrob ir-ragħaj, u n-ngħaġ jitferrxu”). Luniku riferenza litterali għar-ragħaj fit-Testment il-Ġdid insibuha biss f’Lq 2:8-20 fejn insibu li rrgħajja, waqt li kienu jgħassu l-merħliet tagħhom billejl, jirċievu l-messaġġ anġeliku dwar ittwelid ta’ Ġesù f’Betlehem. L-istudjużi jemmnu li l-preżenza tar-rgħajja flimkien ma’ dik talmaxtura, aktarx li jappartjenu għall-eqdem stadju tat-tradizzjoni natalizja.
X’inhu s-sinifikat tal-preżenza tar-rgħajja fit-twelid ta’ Ġesù? Diġà rajna l-ambjent li fih twieled
Ġesù, wieħed fqajjar mingħajr alloġġ proprju, u t-tarbija titqiegħed f’maxtura tal-annimali. Ilpreżenza tar-rgħajja tagħmel parti mill-ambjent rurali tat-twelid ta’ Ġesù, kemm fl-għelieqi
madwar Betlehem (f’Beit Sahour) u wkoll fil-post proprju fejn hemm il-maxtura bit-tarbija fiha.
B’hekk l-ambjent jagħmel emfasi fuq l-oriġni fqajra u umli ta’ Ġesù, ’l bogħod minn kull glorja
li jista’ jipprovdi l-bniedem. Inżidu raġuni oħra għall-preżenza tar-rgħajja. Luqa, fil-Vanġelu
tiegħu, għandu ħafna għal qalbu t-tema rikorrenti tal-foqra u l-umli, fosthom ir-rgħajja, li jirċievu
l-grazzji u rivelazzjonijiet divini (ara Lq 1:48-53; 10:21) għax dawn iqegħdu l-fiduċja u t-tama
tagħhom f’Alla. Għalhekk, it-twelid ta’ Ġesù hu manifestat l-ewwel lir-rgħajja. Dan hu l-kuntrast
li joħroġ bejn, min-naħa ir-rgħajja li jirċievu r-rivelazzjoni u jaraw lit-tarbija Ġesù quddiem
għajnejhom anke jekk ironikament ma kellhomx fama għal kollox tajba f’dak iż-żmien u forsi
kienu ddisprezzati għaliex ma kinux kapaċi jagħmlu dejjem distinzjoni bejn dak li hu tagħhom u
tal-oħrajn, u min-naħa l-oħra l-kbarat tal-Ġudajiżmu f’Ġerusalemm li, imkabbra bl-għana u ssetgħa li kellhom f’idejhom, jitilfu dan il-privileġġ kbir u jibqgħu assenti. Fuq kollox ir-rgħajja
f’dan l-ambjent qrib Betlehem joħolqu eku għall-oriġni umli ta’ David li kien ragħaj minn din listess belt fost l-iżgħar ta’ Ġuda (1Sam 16:1-13), il-post fejn twieled ukoll Ġesù bin David u fejn
tqiegħed f’maxtura f’lokal ir-rgħajja, in-nies li kienu l-ewwel li jisimgħu aħbar it-twelid tiegħu.
Bħalma David kien ragħaj għall-poplu tiegħu, anke Ġesù hu l-mexxej imwieled fost ir-rgħajja.
Ir-rgħajja kienu fil-beraħ jgħassu l-merħla billejl. Luqa l-ewwel isemmi l-preżenza tagħhom
imbagħad l-attività tagħhom. Luqa jħobb juża kumbinazzjoni ta’ kliem li jixxiebah (cognate)
bħal donnu biex jagħmel emfasi, bħal pereżempju: għajjat għajta. Hawn litteralment għandna
“jagħmlu għassa għassa ta’ billejl”, allura tiġi jagħmlu għassa billejl. Juża wkoll il-kelma
‘agrauleō’ (Lq 2:8: hawn biss użata fit-Testment il-Ġdid) ffurmata minn żewġ kelmiet: ‘agros’
tfisser għalqa u ‘aulizomai’ tfisser tgħaddi l-lejl (bħal Ġesù: Mt 21:17; Lq 21:37) jew issib
alloġġ, allura tfisser tgħix fil-miftuħ, tgħaddi l-lejl fil-miftuħ, fl-għelieqi. Imma Luqa juża wkoll
il-kelma “lejl” (Lq 2:8). Minn hawn joħroġ li l-ħin tat-twelid ta’ Ġesù kien billejl (ara Għerf
18:14-15 applikat għat-twelid ta’Ġesù f’nofsillejl: “Waqt li ħemda ta’ kwiet kienet taħkem fuq
kollox, u l-lejl kien jaqbeż nofs il-mixja tiegħu, il-kelma setgħana tiegħek mit-tron tas-sultan tassema, niżlet bħal ġellied qalil”).
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F’Lq 2:9-12 għandna l-messaġġ tal-anġlu f’kuntest ta’ tħabbira, bil-karatteristiċi kollha għajr ilmument tal-inċertezza. L-ewwel hemm id-dehra tal-anġlu li ġej mill-Mulej (v 9; Lq 1:11), mela
xi ħaġa divina. Imma meta Luqa jgħid li l-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom, ifisser li Alla
nnifsu kien qed jikkomunika magħhom, kif kien jiġri fl-Antik Testment (fi sħaba: Eż 16:7-10;
24:16-17; 40:34 jew fin-nar: Eż 13:21, simboli tal-preżenza ta’ Alla li juru l-kobor u l-qawwa
tiegħu bil-għan li jħares jew imexxi l-poplu magħżul tiegħu). Imbagħad hemm il-biża’ firrgħajja, espressa wkoll b’żewġ kelmiet li jixxiebhu: beżgħu biża’ kbir (v.9). Il-biża’ hi rreazzjoni għad-dehriet anġeliċi. Imiss il-messaġġ mogħti mill-anġlu (v 10-11). Dan l-ewwel
jagħmel sejħa biex ir-rgħajja ma jibżgħux (v 10; ara Lq 1:13,30), imbagħad ikompli:
“inħabbrilkom ferħ kbir”. Il-ferħ hu element komuni f’Luqa biex juri li l-intervent salvifiku ta’
Alla qed iseħħ fl-istorja tal-bniedem u li jagħti tama li tabilħaqq jitwettaq (ara Lq 1:14,28,46,58).
Il-verb ‘euaggelizomai’ ifisser “iġġib” jew “twassal aħbar tajba”, bħal fi tħabbira mill-anġlu
għal xi iben tant mixtieq (Lq 1:19; 2:10). Tfisser ukoll “tħabbar”, “tipproklama xi messaġġ divin
ta’ salvazzjoni”, jiġifieri l-proklamazzjoni Messjanika, il-Vanġelu (ara Is 60:6; Lq 4:43; 16:16).
Din hi kelma li Luqa jħobb jużaha u hi relatata man-nom ‘euaggelion’, li ma tantx hu użat minn
Luqa, li tfisser “aħbar tajba”, evanġelju (Mk 1:14,15). Dan in-nom insibuh ukoll fl-iskrizzjoni ta’
Priene miktuba madwar is-sena 9 Q.K. għall-imperatur Awgustu fi żmien it-twelid ta’ Ġesù (Lq
2:1): “...it-twelid tal-alla Awgustu kien il-bidu ta’ aħbar it-tajba għad-dinja...”). Fil-v 11
għandna l-qofol tal-messaġġ u kull kelma hi mimlija sinifikat: “Illum, fil-belt ta’ David,
twildilkom Salvatur, li hu l-Messija, il-Mulej”. Il-kelma “illum” (sēmeron) hi kelma oħra li
nsibu spiss f’Luqa (għoxrin darba mifruxa tul il-Vanġelu tiegħu: Lq 2:11; 4:21; 5:26; 12:28;
13:32,33; 19:5,9; 22:34,61; 23:43) li turi li żmien it-tħejjiha għadda u issa hemm il-bidu tażżmien aħħari, l-‘eschaton’, jiġifieri dak messjaniku u deċisiv fejn is-salvazzjoni ta’ Alla għallbnedmin hija inawgurata. L-espressjoni “fil-belt ta’ David” ġeneralment tirreferi għall-belt ta’
Ġerusalemm li David rebaħ u għamilha l-kapitali tas-saltna tiegħu (ara 2 Sam 5:7,9). Imma kif
diġà semma Luqa f’dan ir-rakkont tat-twelid f’Lq 2:4, fejn jgħid li Ġużeppi tala’ fil-belt ta’
David jisimha Betlehem, hawn ikompli jirreferi għal Betlehem bħala l-belt tal-oriġni ta’ David
(1Sam 16). Imma meta qed jirrepeti din l-espressjoni, Luqa jkompli juri d-dimensjoni messjanika
ta’ dan it-twelid. Għalkemm l-anġlu qed jindirizza lir-rgħajja dwar l-aħbar tat-twelid, però dan ittwelid hu “għall-poplu kollu” ta’ Iżrael, kif tenna fil-vers preċedenti (v 10), jiġifieri għall-poplu
ta’ Iżrael u kif indikat mill-kuntest (ara wkoll Lq 3:21; 7:29; 8:47; eċċ). Din it-tarbija hija
kkwalifikata b’titli importanti. Hi msejħa “Salvatur”, bil-Ġrieg sōtēr li tfisser ħellies, salvatur.
Dan it-titlu kien attribwit lill-allat, imperaturi u slaten bħala ġieħ talli ħelsu lis-sudditi tagħhom
minn mard, perikli jew sitwazzjoni diffiċli. Hekk l-iskrizzjoni ta’ Priene titkellem mill-imperatur
Awgustu, bħala “salvatur mibgħut” (sōtēra). Imma Ġesù, u mhux Awgustu, hu s-Salvatur talbnedmin. Luqa jattribwixxi dan it-titlu lil Alla (Lq 1:47) u lil Ġesù (Lq 1:69; 2:11). Is-sinifikat
tat-titlu hu wieħed reliġjuż, imsejjes fuq il-kunċett tal-Antik Testment (ara Is 44:6; 45:15,21; Sl
79:9). Għal Luqa t-tema tas-salvazzjoni hi fundamentali fl-opra tiegħu, li tfisser: restawrazzjoni,
ħelsien mid-dnub u minn kull aljenazzjoni minn Alla. Ġesù jġib is-salvazzjoni (Lq 19:9) billi
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jfejjaq (Lq 8:36) u jsalva lill-midinbin (Lq 19:10). Ġesù hu wkoll “Messija Mulej” (Christos
kurios), żewġ titli mingħajr l-artiklu u espressjoni unika fit-Testment il-Ġdid, imma wieħed
jassumi li hi familjari għall-awtur. Wieħed kien jistenna li l-espressjoni tkun bħal f’Lq 2:26 “ilMessija tal-Mulej”. Hawn irid juri d-dinjità tal-Messija jew forsi jrid jinsinwa l-aspett
tranxendenti ta’ Ġesù. Luqa hu l-Evanġelista li juża frekwentement it-titlu “Mulej” għal Ġesù (lewwel darba f’Lq 1:43). Mela l-messaġġ jilħaq l-qofol f’dawn it-titli Kristoloġiċi: Ġesù hu
Salvatur, Messija u Mulej għall-bnedmin, titli li għandhom l-għeruq fil-fidi fil-qawmien, imma li
jingħadu wkoll fit-twelid tiegħu. It-tħabbira tagħlaq bis-sinjal: “tarbija mfisqija u mimduda
f’maxtura” (Lq 2:12) diġà indikat fil-v7. Is-sinjal (semeion) hu marka li biha ħaġa hi magħrufa
jew indikata. Hekk is-sinjal tal-miġja tiegħu u tmiem id-dinja” (Mt 24:3), ta’ Ġuda (Mt 26:48),
it-tiġrib tat-tempju (Lq 21:7), il-ġenwinità tal-ittra (2Tes 3:17). Is-sinjal jista’ jikkonsisti wkoll
f’miraklu jew ġrajja li tmur kontra l-kors tan-natura. Il-miraklu għandu oriġni divina għax
imwettaq minn Alla, minn Kristu jew minn xi bniedem ta’ Alla, imma jista’ jkun ukoll ta’ natura
demonijaka, imwettaq minn satana jew l-aġenti tiegħu (Apok 13:13s).
Wara t-tħabbira għandna d-dehra ta’ numru bla għadd ta’ anġli jfaħħru lil Alla bl-innu “Glorja lil
Alla” (Lq 2:13-14). Fil-v 9 “il-glorja tal-Mulej” għandna konnotazzjoni għad-dehra viżibbli talmajesta` ta’ Alla. Hawn tirreferi għall-ġieħ li l-anġli u l-bnedmin jagħtu lil Alla għax issa twieled
il-Messija. It-twelid hu manifestazzjoni tas-sliem ta’ Alla fuq l-art bħala don mistenni permezz
ta’ Ġesù Sultan li jwettaqha, mhux bl-armi imma b’għemejjel ta’ paċi. L-innu jfakkarna f’Lq
19:38 fejn lil Ġesù, hu u dieħel f’Ġerusalemm, isellmulu wkoll b’tislijiet ta’ paċi fis-sema. B’dan
is-sliem lill-bnedmin, li ġej mill-benevolenza ta’ Alla (eudokia), Luqa jurina dimensjoni oħra ta’
dan it-twelid Davidiku. Fl-innu għandna proklamazzjoni messjanika li turina l-ħidma salvifika
tal-preżenza t’Alla fin-natura umana, li skont Ġw 1:14, hi l-glorja t’Alla preżenti u viżibbli f’
Ġesù.
L-aħħar parti tal-ġrajja (Lq 2:15-20) turina r-reazzjonijiet varji lejn dan il-messaġġ salvifiku. Lewwel reazzjoni tar-rgħajja kienet immedjata. Filwaqt li jitkellmu bejniethom, jiddeċiedu li
jmorru “jgħaġġlu” jaraw dil-ħaġa (rēma), li semgħu dwarha mill-“Mulej”, proprjament mirrivelazzjoni li twasslet lilhom mill-anġlu (v. 9; ara wkoll Lq 1:45). It-terminu ‘rēma’ bil-Grieg
tfisser “kelma”, “dak li intqal”, “espressjoni” (Lq 1:38; 2:17,29,50), imma għandha tifsira oħra li
ġejja mill-kelma Ebrajka ‘dabar’ li għandha żewġ sinifikati li huma “kelma” u wkoll ħaġa,
“ġrajja”. Mela għandha ġrajja li titkellem (Lq 1:37,65; 2:15,19,51). L-għaġla (bħal fil-każ ta’
Marija f’Lq 1:39) turi l-ubbidjenza tar-rgħajja lejn ir-rivelazzjoni. Isibu lil Marija u lil Ġużeppi
“bit-tarbija mimduda f’maxtura” (v 16), is-sinjal mogħti lilhom mill-anġlu u l-ħaġa li huma
ddeċiedew flimkien li jmorru jaraw. Is-sinjal ma jurix biss il-verità tal-messaġġ, Il-fatt tat-tarbija
fil-maxtura jeżemplifika li dak li twieled hu salvatur. Ir-rgħajja bdew immedjatament jitkellmu
dwar l-aħbar it-tajba, jirrakkontaw dak li għadda mingħalihom, u dan iqajjem ir-reazzjoni ta’
dawk li semgħuhom, li hi waħda ta’ stgħaġib (v 18; ara f’Lq 1:21,63; 2:33 juża l-istess kelma
għal reazzjoni simili). Hawn nistgħu nqabblu din ir-reazzjoni mar-reazzjoni tan-nies wara t72

twelid ta’Ġwanni l-Battista (Lq 1:69). Fl-aħħar nett hemm ir-reazzjoni ta’ Marija għal dak li
għaddiet minnu u li semgħet hi stess: “tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom
bejnha u bejn ruħha” (v 19 u nerġgħu nsibuh f’2:51). Marija m’għarfitx mill-ewwel l-azzjoni
t’Alla b’mod għal kollox sħiħ fit-twelid, l-istess bħal fit-tempju, kif Ġesù għandu jkun fid-dar
tal-Missier. Luqa juri b’mod realistiku l-mixja tal-fidi ta’ Marija (ara Lq 1-2; 8:19-21; 11:27-29;
At 1:14), mudell għal bniedem li jemmen imma li jirrifletti, jiddubita u jimmedita. Wieħed jista’
jara l-kuntrast bejn l-immedjatezza tar-rgħajja li jxerrdu l-aħbar u Marija li żżomm u tgħożż
f’qalbha, atteġġjament li jikkaratterizza lil din il-qaddejja tal-Mulej, dejjem hienja (Lq 1:45;
11:27). Ir-rgħajja jirritornaw “isebbħu u jfaħħru lil Alla” (v 20) kif għamlu aktar qabel il-qtajja’
tal-anġli (Lq 2:13-14).
Jekk il-bnedmin naqsu milli jilqgħu (ara Lq 2:7; Ġw 1:11) u jagħtu glorja lil Ġesù fit-twelid
tiegħu, l-anġli kienu lesti, minflokhom, biex ifaħħru u jagħtu glorja lil Ġesù li twieled biex iġib
il-ferħ u l-paċi. L-anġli, bħala rappreżentanti t’Alla, huma lesti li jagħtu sinjal biex il-bnedmin
isibu dawn ir-rigali li għandhom jikkaratterizzaw ħajjithom. Dan is-sinjal kien offrut mhux lillkbarat fil-palazzi ta’ Ġerusalemm, imma lir-rgħajja sempliċi fl-għelieqi qrib Betlehem. Ir-rgħajja
wrew li kienu miftuħa għar-rivelazzjoni tal-misteru tant li fis-sahra tal-lejl kienu lesti li jmorru u
jaraw mingħajr telf ta’ żmien. Fis-sempliċità tagħhom huma sabu u raw, skont is-sinjal mogħti
lilhom (v 16-17). Ir-rgħajja wrew il-fidi spontanja tagħhom għax saru xhieda tal-misteru, tant li
bdew jitkellmu dwaru u spiċċaw biex huma wkoll, bħall-anġli li għarrfuhom bih, jagħtu glorja u
tifħir lil Alla (v. 20). Alla wkoll joffrilna sinjali fil-ħajja tagħna biex ikollna l-ferħ u l-paċi li
ġabilna Ġesù bit-twelid tiegħu. Dawn huma sinjali tal-preżenza t’Alla fil-ħajja tagħna. Dawn issinjali ma nħalluhomx iġegħluna nistgħaġbu biss, bħal dawk li semgħu x-xhieda tar-rgħajja.
Hemm bżonn,fuq kollox, li nemmnu, biex ninżlu aktar fil-fond tal-misteru ta’ Ġesù bilmeditazzjoni u l-kontemplazzjoni, l-istess kif għamlet Marija li, bħar-rgħajja, semgħet qabilhom
lill-anġlu jkellimha u emmnet fil-misteru divin (Lq 1:26-38), imma semgħet lilhom ukoll biex
tkompli taħseb fuq dan kollu fis-silenzju tal-qalb kontemplattiva tagħha bħala qaddejja umli u
ubbidjenti t’Alla. Meta is-sinjal t’Alla nilqgħuh bl-umiltà, dan ikun ifisser bidu ta’ vjaġġ ta’ fidi
lejn dak li wera lilu nnifsu lilna. Jekk Alla għażel lir-rgħajja biex ikunu l-ewwel li jersqu lejn
Ġesù, fil-figura tagħhom irid jurina li Ġesù nnifsu se jkun ir-ragħaj tagħna biex nilqgħuh fid-dar
tar-ruħ tagħna.
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Novena 8 – Mil-Lvant (L-Orjent)
Fit-twelid ta’ Ġesù f’Betlehem, Luqa jsemmi ż-żjara tar-rgħajja li kienu Lhud (Lq 2:8-20), imma
Mattew għandu rakkont ieħor marbut mat-twelid ta’Ġesù, iż-żjara tal-Maġi li kienu pagani:
“Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi Maġi mil-Lvant ġew
Ġerusalemm: ‘Fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u
ġejna nqimuh’” (Mt 2:1-2). Hawnhekk iqumu diversi mistoqsijiet: Min kienu l-Maġi? Minn fejn
kienu ġejjin? X’kienet il-kewkba li raw? Il-kelma Maġi bil-Grieg ‘magos’ għandha diversi
tifsiriet. L-istoriku Grieg Eroditu jiddeskrivi l-Magu jew Maġi (magos jew magoi) bħala nies li
kienu membri tal-kasta saċerdotali li joffru sagrifiċċji fl-imperi tal-Medi u tal-Persja fis-VI seklu
Q.K. u, bħala nies għorrief, kellhom is-setgħa speċjali biex jinterpretaw il-ħolm u sinjali fissema. Dawn il-maġi, li kienu mifruxa sew fi żmien is-saltna tal-Babilonja, aktar tard kienu
qassisin tar-reliġjon Żoroastra u fil-funzjonijiet tagħhom żdiedu dawk konnessi mal-maġija u li
jippossjedu għarfien u setgħa okkulta. Fil-ktieb ta’ Daniel, miktub fit-II seklu Q.K., minbarra li
jirreferi għas-sħaħar u l-astroloġi bħalma kienu l-Kaldin li kienu msemmija għall-qari u l-istudju
tal-kwiekeb u l-pjaneti, jirreferi għalihom bħala li għandhom is-segħta li jfissru l-ħolm u
viżżjonijiet kif ukoll il-messaġġi ta’ ġo fihom (Dan 1:20; 2:2,10; 4:4; 5:7,11). Fi żmien Ġesù, kif
jgħid Ġużeppi Flavju, kien hemm maġi li kienu jistudjuw u jimxu fuq ix-xjenza, imma kien
hemm oħrajn li kienu jħaddmu l-maġija jew jintilfu f’ħafna tlablib fil-vojt.
Il-Maġi, fit-Testment il-Ġdid jissemmew tliet darbiet, tnejn minnhom f’sens peġġjorattiv
f’rakkonti fl-Atti tal-Appostli. F’At 8:9-24 insibu fis-Samarija lil Xmun li kien jipprattika lmaġija (‘mageuō’: At 8:9) u ġennen lin-nies bis-sħarijiiet li kien ilu jagħmel (‘mageia’: maġija,
sħarijiet, At 8:11). Aktar tard f’Pafos, fil-gżira ta’ Ċipru, nsibu lil-Lhudi Elima, saħħar (‘magos’:
saħħar, At 13:6,8) u profeta falz, magħruf ukoll bħala Barjesu, li pprova jdawwar lill-prokonslu
Serġju Pawlu mill-fidi ppritkata minn Pawlu u Barnaba (At 13:6-12). Imma fir-rakkont tiegħu
dwar il-Maġi (Mt 2:1-12) Mattew għandu tifsira aktar favorevoli tal-kelma Maġi. Dawn ġew milLvant fil-Palestina u waslu proprjament f’Ġerusalemm fil-palazz ta’ Erodi, u ddikjaraw li mxew
it-triq billi qraw il-kewkba tat-twelid tas-Sultan tal-Lhud. Dawn il-Maġi kienu nies għorrief, kif
xi drabi hi tradotta l-kelma, u jafu jinterpretaw il-ħolm (ara Mt 2:12). Imma billi kienu jafu
jaqraw il-kwiekeb, jistgħu jissejħu astroloġi jew astronomi. Fl-epoka Rumana nsibu
projbizzjonijiet għall-prattika tal-maġija minħabba l-periklu tagħha. Hemm min jistaqsi jekk
Mattew, b’din l-istorja tal-Maġi, huwiex jagħmel apoloġija kontra l-maġija u partikularment
kontra l-astroloġija. Billi l-inċens u l-mirra kienu jintużaw ta’ spiss fis-sħarijiet, tqum ukoll ilmistoqsija jekk forsi hawnhekk Mattew qigħedx, b’mod simboliku, juri rappreżentanza ta’ dawn
il-Maġi bħala li jħallu l-għodod tal-maġija u l-qligħ tagħha u minflok jagħmlu l-adorazzjoni
quddiem il-Messija. Iżda l-Maġi f’Mattew ma jidhrux li kienu jwettqu xi prattika qarrieqa, imma
kienu qegħdin ifittxu lil Ġesù, Sultan tal-Lhud, permezz ta’ dak li kien muri jew rivelat lihom
b’element fin-natura, bħalma kienet il-kewkba. Bl-istess mod nistgħu nfakkru fl-istorja ta’
Balgħam bin Begħor, saħħar pagan, li l-Mulej inqeda bih biex ibierek lil Iżrael (Num 22-24).
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Fit-tradizzjoni Kristjana l-Maġi kienu meqjusa bħala tlieta fin-numru. Dan ġej min-numru tarrigali mogħtijin lil Ġesù. L-ismijiet li ngħatawlhom huma differenti fil-Lvant u fil-Punent, u sa
mis-VI seklu fil-Punent huma magħrufin bl-ismijiet ta’ Gaspar, Baltasar u Melkjor. Huma kienu
anke mgħollijin għad-dinjità ta’ slaten taħt l-influss ta’ Sl 72:10-12; Is 49:7,23; 60:6,10. Il-Maġi
jirrappreżentaw lid-dinja tal-Ġentili fid-diversità razzjali tagħha u jaslu għand Ġesù permezz talkomunità Lhudija rappreżentata minn Erodi u l-qassisin l-kbar u l-kittieba li ddiriġewhom lejn
Betlehem skont kif kien kiteb il-Profeta Mikea (Mik 5:1; Mt 2:5-6).
Il-Maġi f’Mattew kienu ġejjin “mil-Lvant” (v 1: apo anatolōn) espressjoni li nsibu fl-istorja ta’
Balgħam f’Num 23:7. Żgur li din l-istorja qiegħda fl-isfond tar-rakkont ta’ Mattew dwar il-Maġi
u forsi ssellef l-espressjoni mingħajr speċifikazzjoni tal-post. Imma fir-rakkont hemm diversi
elementi li jistgħu jgħinu għad-deċifrazzjoni tal-post. Dawn huma: l-użu tal-kelma “Maġi”, lespressjoni “raw tielgħa” il-kewkba (v 2,9) u r-rigali li offrew. It-tlieta għandhom konnessjoni
mal-“Lvant”, jiġifieri l-art lil hemm mill-Palestina u li tista’ tkun: l-ewwel l-Arabja, imbagħad ilMesopotamja u fl-aħħar, l-aktar ’il bogħod lejn il-Lvant, il-Persja. L-Arabja jew id-deżert tasSirja hija dik l-art li tinsab bejn id-depressjoni tal-Ġordan u d-deżert tal-Lvant fejn fi żmien itTestment il-Ġdid kien hemm mifrux ir-renju tan-Nabatej. F’għajnejn il-Lhud, Edom u l-Arabja,
li jinsabu f’dawn l-inħawi, huma magħrufa għan-nies għorrief (Ġer 49:7: “Forsi m’hemmx aktar
għerf f’Teman?”; Teman kienet belt f’Edom magħrufa għall-għorrief tagħha; ara Ġob 1:1: Ġob
kien jgħix “fl-art ta’ Għus”, art fl-Arabja jew Edom, imsemmija għall-għerf; 2:11). Mattew
isemmi r-rigali li ġabu l-Maġi, fosthom id-deheb u l-inċens (Mt 2:11), li huma assoċjati ma’
karwani ta’ iġmla li jaqsmu d-deżert ġejjin minn Midjan u Seba (Is 60:6; Sl 72:10: postijiet li
jinsabu fit-trufijiet tan-nofsinhar, illum l-Arabja Sawdita) u minn Saba (1Slat 10:1-2; Sl 72:15: hi
belt fil-Jemen). Il-post tal-Arabja għandu forsi l-eqdem xhieda fost il-Missirijiet tal-Knisja, ġejja
minn San Ġustinu (c. 160 A.D.) li jgħid espressament li l-Maġi ġew minn hemm (Djalogi 78;
106). ’Il hemm mill-Arabja, lejn il-Lvant, hemm il-Babilonja fil-Mesopotamja. Mattew jgħid li lMaġi kienu mmexxija mill-kewkba (Mt 2:2,9), li jfisser li dawn in-nies kienu astroloġi. Il-Kaldin
u l-Babiloniżi kienu midħla sew tal-astromonija u l-astroloġija. Wara l-eżilju ta’ Babilonja, ħafna
Lhud ippreferew li jibqgħu hemm milli jirritornaw lejn il-Lhudija u għalhekk seta’ kien hemm
tagħrif dwar l-istennija messjanika tal-Lhud. Barra minn hekk, il-ktieb ta’ Danjel, li jiddeskrivi lambjenti rjali tas-slaten Babiloniżi, jagħmel l-aktar użu mit-terminu ‘magoi’ fit-Testment l-Antik
kollu. Aktar ’il hemm mill-Mesopotamja, lejn il-Lvant, hemm il-Persja. Il-‘magoi’ jidhru li
għall-ewwel kienu marbutin mal-artijiet tal-Medi u tal-Persja, anke jekk imbagħad aktar ’il
quddiem insibuhom imferrxin f’artijiet oħra. Fl-arti Kristjana tal-bidu, donnu li l-Maġi kienu
jidhru mlibbsa b’ilbies Persjan. Difatti, fil-bażilika ta’ Betlehem, mibnija l-ewwel mill-Imperatur
Kostantinu mbagħad mibnija mill-ġdid minn Ġustinjanu, għandha fuq il-faċċata możajk bilfiguri tal-Maġi b’ilbies Persjan. Kien proprju minħabba f’hekk li l-bażilika ħelsitha mill-qerda ta’
Kosroes mid-dinastija tar-rejiet Persjani fis-sena 614 A.D.
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Il-Maġi, fit-tfittxija tagħhom dwar fejn kien twieled is-Sultan tal-Lhud, kienu ggwidati millkewkba li huma raw tielgħa (Mt 2:2,9: ‘en tē anatolē’). Il-kelma ‘anatolē’ tfisser tlugħ ilkwiekeb, ix-xemx; f’dawn iż-żewġ każi il-kelma qiegħda fis-singular u hemm l-artiklu, u,
f’kuntrast ma’ v1 fejn hemm ‘apo anatolōn’, hawnhekk probabilment għandna mhux espressjoni
ġeografika bħal v1, imma pjuttost waħda astronomika: “l-kewkba tiegħu tielgħa” (altrimenti
“kewkba tiegħu fil-Lvant: v 2 u 9); tfisser ukoll fis-singular u plural: Lvant, Orjent (v 1 fil-plural,
Mt 24:27); u f’sens figurattiv għall-Messija (Lq 1:78: “jiġi jżurna bħax-xemx tielgħa”). Meta
Mattew isemmi “l-kewkba tielgħa”, il-komunità tal-Lhud Insara, li lilhom kien qed jindirizza lVanġelu tiegħu, setgħu jiftakru fil-wegħda spiss imtennija li Alla għamel lil Abraham, illi n-nisel
tiegħu jkun bħall-kwiekeb tas-sema (Ġen 15:5; 22:17; 28:14; Eż 32:13; Dewt 1:10; 1 Kron
27:23; Neh 9:23; Sir 44:21; Rum 4:18; Lh 11:12). L-Evanġelista, għalhekk, żgur li kellu
f’moħħu t-test messjaniku fl-oraklu ta’ Balgħam meta dan ħabbar li “għad titla’ kewkba minn
Ġakobb” (Num 24:17). Dan it-test jitkellem dwar wieħed mid-dixxendenti. Għalkemm hemm
interpretazzjonijiet differenti, il-profezija, li hi applikata għal David bħala l-kewkba li kissret lil
Mowab (2Sam 8:2) u lil Edom (2Sam8:13-14), hu bħala tip ta’ Ġesù Kristu, issib mela fi ħdan ilmixja lejn saltna messjanika, it-twettiq sħiħ fi Kristu, sultan Davidiku rebbieħ fuq il-ħażen, “ilkewkba tiddi ta’ filgħodu” (Apok 22:16).
Wieħed jista’ jassumi li l-Maġi, bħala astroloġi, kienu jagħtu attenzjoni lejn dawn il-fenomeni
naturali kif deskritt fir-rakkont tal-Vanġelu, ħaġa li hi plawsibbli. F’dak iż-żmien kienet teżisti lfehma qawwija li d-dehra ta’ kewkba tielgħa jew xi fenomenu ċelesti, kienet tfisser li qed
titħabbar xi ġrajja jew it-twelid jew il-mewt ta’ xi persuna importanti. Diversi kittieba ta’ dik lepoka jsemmu dan it-twemmin, fosthom Virġilju, Ġużeppi Flavju, Plinju u Taċitu. It-twelid ta’
spiss kien imxebbah ma’ kewkba tielgħa. Nippruvaw infissru x’setgħet kienet din il-kewkba ta’
Betlehem. Jekk nieħdu li l-Maġi kienu nies għorrief, bħal astroloġi, l-involviment tagħhom bħala
tali fil-ġrajja tat-twelid ta’ Ġesù kien problematiku fil-bidu tal-Knisja għaliex din kienet
tikkundanna l-astroloġija bħala ħaġa demonijaka. Tertulljan kien issuġġerixxa li l-astroloġija
kienet permessa biss sa żmien il-Vanġelu. San Ġwann Griżostmu jħares lejn il-kewkba bħala xi
ħaġa mirakoluża, kif mill-għoli timmarka l-ispazju tal-maxtura u tal-lokal b’mod hekk preċiż u
tinżil u toqgħod fuq ras it-tifel, tant li l-Evanġelista jgħid: “U ara, il-kewkba bdiet miexja
quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel” (Omeliji fuq San
Mattew). Min-naħa l-oħra, Oriġene jargumenta spjegazzjoni naturalistika. Il-kewkba ta’
Betlehem qajmet diskussjoni kbira li wasslet għal ħafna opinjonijiet. Hemm min jispjegaha bilfenomenu tal-kometa imma fiż-żminijiet antiki ma tantx kienet meqjusa bħala basra tajba; aktar
kienet tħabbar xi katastrofu milli it-twelid ta’ xi salvatur. Hemm l-ipotesi ta’ supernova jew
‘hypernova’ li tinvolvi kewkba distanti li wara spluzzjoni fiha, tagħti ħafna dawl li jkunu
viżibbli. Imma dawn huma rari. San Injazju donnu jitkellem dwar kewkba ta’ dan ix-xorta. Hu
jitkellem dwar il-manifestazzjoni tal-misteri permezz ta’ kewkba li ddiet fis-sema aktar milloħrajn, b’dawl li ma jitfissirx u li għaġġeb lin-nies, aktar qawwi mill-kwiekeb l-oħra, ix-xemx u
l-qamar flimkien (Ittra lill-Efesin, xix). Imma wieħed irid jikkunsidra kemm din id-deskrizzjoni
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hija xjentifika, u forsi aktar toqrob lejn xeħta letterarja. Teorija oħra aktar interessanti hija dik
tal-konġunzjoni planetarja, meta żewġ pjaneti jew aktar jiġu tant qrib xulxin li qishom jagħmlu
fużjoni. Dan jiġri kull tant snin, partikularlment bejn Jupiter u Saturno, u aktar rari meta
magħhom ikun hemm ukoll il-pjaneta Mars. Skont kalkoli astronomiċi jidher li din ikonġjunzjoni seħħet diversi drabi fis-snin qrib il-ġrajja tat-twelid ta’ Ġesù u dik tal-Maġi.
Meta waslu Ġerusalemm, il-karwana kienet kbira biżżejjed biex toħloq għagħa fost in-nies talbelt (Mt 2:3; Rut 1:19). Huma kienu jassumu li jsibu l-imwieled sultan f’Ġerusalemm, li kienet
iċ-ċentru tal-Lhud, forsi fil-palazz tas-sultan renjanti Erodi. Il-kewkba kienet sinjal għall-Maġi li
mexxiethom fi triqithom. Iżda nisslet biża’ għal Erodi, li kien ibati bil-paranojja u li ma kienx
lest li fis-saltna tiegħu jkun hemm wisa’ għal sultan ieħor, u għal “Ġerusalemm kollha”,
rappreżentata mit-tmexxija Lhudija korrotta tal-qassisin minn fost is-Sadduċej, il-kittieba u xxjuħ u l-kapijiet tal-Fariżej (Mt 3:5,7). Il-Maġi kienu l-ewwel minn fost il-ġentili li jagħrfu lillMessija u li kienu lesti biex jagħmlu l-vjaġġ. Però, minkejja r-rivelazzjoni ċelesti permezz talkewkba, din ma twassalx għal kollox; kienet meħtieġa wkoll ir-rivelazzjoni t’Alla fl-Iskrittura
f’idejn il-poplu Lhudi. Il-kapijiet reliġjużi kienu jafu fejn kellu jitwieled il-Messija (Mik 5:1),
imma naqsu milli jieħdu azzjoni skont l-għarfien bibliku tagħhom. Huma ma ssiħbux mal-Maġi
biex ifittxuh u, għalkemm ma kellhom l-ebda xewqa li joqtlu lil Ġesù bħal Erodi, il-ġenerazzjoni
ta’ warajhom, aktar ‘il quddiem kienet responsabbli fit-tfittxija għall-mewt ta’ Ġesù (26:3,57;
27:17,27).
Il-ħsieb tal-Maġi kien li jagħtu qima (‘proskuneō’ użata hawn tliet darbiet: Mt 2:2,8,11). Il-verb
‘proskuneō’ huwa użat biex juri d-drawwa li wieħed jagħmel prostrazzjoni, jiġifieri jagħmel att
ta’ qima billi jimtedd fl-art wiċċu ’l isfel quddiem persuna u jista’ jinkludi wkoll il-bews tassaqajn, il-keffa tal-libsa, l-art, eċċ (il-Persjani kienu jagħmlu dan fil-preżenza tas-sultan, li kien
meqjus bħalikieku xi alla, u anke l-Griegi quddiem id-divinità jew xi ħaġa qaddisa). Dan il-verb
ifisser “tinżel u tagħti qima”, tagħmel prostrazzjoni jew reverenza lejn xi ħadd li jista’ jkun
bniedem (Mt 18:26: qaddej lejn is-Sinjur), Alla (Mt 4:10; Lq 4:8), xi idolu (At 7:43), l-anġli
(Apok 22:8) jew ix-xitan (Mt 4:9; Lq 4:7) jew lejn Ġesù meqjum bħala Sultan Messija (Mt
2:2,8,11), li jagħti l-għajnuna divina (Mt 8:2; Ġw 9:38), bħala rxuxtat (Lq 24:52), imma anke
biż-żuffjet (Mk 15:19: is-suldati). Erodi wkoll, wara li tkixxef b’mod sigriet (ara Mt 1:19)
mingħand il-Maġi ż-żmien reali li fih dehret il-kewkba, jibagħthom ikomplu bit-tfittxija tagħhom
bil-ħsieb, kif stqarr magħhom, li hu jmur jagħtih qima wkoll. Hu ried jaċċerta ruħu miż-żmien
tat-tifel. Nistgħu naraw il-kuntrast bejn il-Maġi li ġew minn triq twila u kienu lesti jkomplu
jfittxu l-aħħar biċċa triq, madwar 8km, u Erodi u l-kbarat reliġjużi tal-Lhud li kellhom l-għarfien
tal-post tat-twelid u ma ħassewx li għandhom jipparteċipaw magħhom fl-aħħar parti tat-triq.
Min-naħa tal-kbarat reliġjużi kienet l-indifferenza, imma min-naħa ta’ Erodi l-ħsieb kien wieħed
ulterjuri, li jaġixxi b’mod sigriet u bil-kwiet ħalli ma jkun hemm l-ebda suspett għall-azzjoni
qerrieda tiegħu. Erodi ma seta’ qatt imur jagħti qima lil xi ħadd li kien kompetitur għas-saltna
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tiegħu, meta hu stess kien kontinwament jissuspetta fil-membri tal-familja tiegħu għal xi
kontendent mhux mistenni.
Il-Maġi semgħu minn Erodi biex ikomplu triqthom. It-tieni parti tar-rakkont tiffoka madwar
Betlehem. Huma reġgħu raw il-kewkba miexja quddiemhom sakemm waqfet fuq il-post fejn
kien it-tifel. Dan wassal biex il-Maġi “mtlew b’ferħ kbir tassew” (v10:‘echarēsan charan
megalēn sphodra’, litteralment ‘ferħu b’ferħ kbir bil-bosta’). Hawn Mattew irid juri intensità blużu ta’ verb u nom li jixxiebhu: “ferħu b’ferħ”, tkompli tiżdied bl-aġġettiv “kbir”, u terġa’
tkompli tikber aktar bl-avverbju “bil-bosta”. Ninnotaw t-tema tal-ferħ li tidħol kontinwament firrakkont Luqan tal-infanzja (u anke fil-Vanġelu tiegħu kollu) filwaqt li Mattew qisu aktar
jirriservah għall-aħħar żmien: il-hena tas-sema bħala premju (Mt 25: 21,23) u l-ferħ tan-nisa filqawmien (Mt 28:8). B’din is-sensiela ta’ superlattivi, l-Evanġelista jrid juri li ż-żjara tal-Maġi
hija l-bidu għat-twettiq tal-profeziji: “Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek, u s-slaten fid-dija ta’
sbiħek” (Is 60:3) billi jġibu r-rigali u jagħrfu li hemm Alla u jqimuh (Is 45:14; 49:7). Il-mod kif
imxiet u waqfet il-kewkba jagħmel possibli li Mattew qed jalludi għall-kolonna tas-sħab li
mexxiet lill-Iżraelin fid-deżert qisu b’reminixxenza tal-istorja tas-salvazzjoni tal-poplu ta’ Iżrael
(Eż 13:21-22; 14:19; ara Għerf 10:17; 18:3).
Il-Maġi daħlu fid-dar fejn kien hemm it-tifel u ommu Marija. Kien għadda ftit taż-żmien minn
meta Ġesù kien fil-maxtura (Lq 2:7) li kienet biss akkomodazzjoni temporanja, tant li Erodi
ddeċieda li joqtol lit-tfal ta’ minn sentejn ’l isfel (Mt 2:16). Il-Maġi għamlu żewġ ħwejjeġ li
jaqblu sew mad-drawwiet tal-Lvant: tawh qima billi nxteħtu fl-art u tawh ir-rigali mit-teżori
tagħhom: deheb, inċens u mirra. Din il-qima tal-Maġi lil Ġesù hi riflessa fil-lingwaġġ bibliku li
jiddeskrivi l-qima tal-ġnus (Sl 72:10; Is 60:6) u ż-żjara tas-Sultana ta’ Saba lil Salamun (1Slat
10:1-13). Id-deheb u l-inċens huma offruti lil Alla (Is 60:6; Ġer 6:20); l-inċens u l-mirra huma
fwejjaħ (Għan 3:6; Sir 24:15) li kienu jintużaw fil-palazzi rjali u jiswew (Apok 18:13). Fittradizzjoni Kristjana dawn ir-rigali kienu mogħtija tifsira. Id-deheb ifisser ir-regalità ta’ Ġesù; linċens juri d-divinità tiegħu (ara Lq 1:9-11: l-inċens kien jinħaraq fuq l-artal tas-santwarju bħala
att ta’ qima); filwaqt li l-mirra, li kienet interpretata bħala sinjal għall-mewt ta’Ġesù, turi lumanità tiegħu li soffriet it-tbatija għall-fidwa tagħna u wieħed jista’ jara hekk għall-fatt li lmirra, minbarra hawn, hi msemmija fit-Testment il-Ġdid biss f’konnessjoni mal-mewt (Mk
15:23 fejn hemm il-verb: inbid “imħallat bil-mirra”) u għad-difna ta’ Ġesù (Ġw 19:39: bħala
balzmu għall-katavru). Il-Maġi kellhom bżonn ta’ rivelazzjoni sopranaturali, mogħtija lilhom
permezz ta’ ħolma, biex ma jerġgħux imorru għand Erodi imma jaqbdu triq oħra lejn darhom. Ilverb ‘chrēmatizō’ jintuża għal Alla li jagħti rivelazzjoni jew twissija, hekk f’Mt 2:12,22 li jsiru
f’ħolma biss (ara wkoll Lq 2:26: xi ħaġa rivelata jew mħabbra). Fit-tliet każi l-oħra f’Mt 1:20;
Mt 2:13,19, l-ordnijiet jew it-twissijiet huma permezz ta’ dehra tal-anġlu waqt ħolma.
Dan ir-rakkont jurina l-oriġni storika ta’ Ġesù Messija bħala bin David u l-oriġni divina tiegħu
bħala Ġesù Kristu, Alla magħna. Tema ewlenija f’Mattew hi li l-Messija kien milqugħ mill78

Ġentili, bħalma għamlu l-Maġi, u rrifjutat mil-Lhud, bħalma għamel Erodi u l-kapijiet l-oħra
reliġjużi tal-Ġudajiżmu. L-Evanġelista qed ipoġġi quddiemna għażla preċiża raffigurata filpersuni protagonist fir-rakkont. Aħna se nagħrfu u nilqgħu lil Ġesù li għadu kemm twieled, kif
għamlu l-ewwel nett Marija u Ġużeppi, warajhom ir-rgħajja u issa l-Maġi, jew inkella se nibqgħu
indifferenti b’tali mod li nwarrbuh jew saħansitra neliminawh, kif għamlu Erodi u l-qassisin ilkbar u l-kittieba? Il-Maġi għamlu vjaġġ twil biex ifittxu lil Ġesù, jilqgħuh u juru mħabbithom
billi jadurawh u jagħtuh ir-rigali tagħhom. Aħna lesti nagħmlu, bħalhom, il-vjaġġ fil-ħajja tagħna
bħala mixja ta’ fidi bi tfittxija bla waqfien li twassal għall-konverżjoni tal-qalb u tal-moħħ, biex
b’intenzjoni retta u bl-akbar dinjità nagħtu l-qima lil Ġesù kif jixraqlu u noffrulu wkoll il-rigali
tal-imħabba u l-ġenerosità tagħna? Ejjew inħossuna miġbuda lejn Ġesù mix-xewqa li nkunu
dejjem miegħu. Kemm aħna konxji li aktar ma’ nibqgħu ’l barra jew ’il bogħod minn Ġesù u
minn ħutna, aktar inħossuna mnikkta u vojta minn ġewwa? Fil-ħajja tagħna rridu nkunu miftuħin
għall-preżenza tiegħu ħalli hu jidħol proprju fil-qalb ta’ qalbna.
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Novena 9 – L-Eġittu

Meta l-Maġi kien irnexxielhom itemmu l-għan tal-vjaġġ twil tagħhom mil-Lvant għal Betlehem
tal-Lhudija fil-Palestina, fil-Vanġelu ta’ Mattew tkompli l-ġrajja ta’ Ġesù f’pajjiż ieħor, magħruf
sew fil-Bibbja, l-Eġittu. F’dan ir-rakkont għandna żewġ xeni li jibdew bl-istess forma
grammatikali (partiċipju fil-ġenetiv assolut), waħda l-ħarba lejn l-Eġittu (Mt 2:13-15) u l-oħra rritorn mill-Eġittu (Mt 2:19-23). Hemm ħafna similaritajiet fl-espressjoni bejn dawn iż-żewġ xeni,
u bejnithom hemm ix-xena tal-qerda tal-innoċenti minn Erodi f’Betlehem (Mt 2:16-18). Jekk din
l-aħħar xena tikkonċentra madwar Betlehem fil-Lhudija, fit-tnejn l-oħra hemm moviment bejn
żewġ artijiet, bejn Iżrael u l-Eġittu. u viċe versa.
Bil-Grieg, l-Eġittu hu msejjaħ ‘aiguptos’ u bl-Ebrajk, fil-Bibbja, jissejjaħ‘mitsraim’, kelma li
tirreferi għall-art tal-Eġittu u għall-poplu Eġizzjan. Dan il-pajjiż, ġeografikament, dejjem kien, sa
minn żminijiet antiki, magħmul mill-parti t’isfel fejn hemm id-delta tax-Xmara Nil li tiftaħ
f’ħafna friegħi li jispiċċaw għal ġol-Baħar Mediterran, u l-parti ta’ fuq li tikkonsisti fil-medda ta’
art tul il-wied tax-Xmara Nil sal-ewwel kaskata ta’ Aswan. Matul ix-Xmara Nil hemm art
ikkultivata, ristretta għal minn tlieta sa ħames mili kull naħa u li hi milħuqa mill-ilmijiet blirrigazzjoni tax-xmara. ’Il hemm minn din l-art fertili tal-wied tan-Nil jinsab id-deżert, kemm fuq
in-naħa tal-Punent kif ukoll fuq in-naħa tal-Lvant tax-xmara. L-Eġittu għandu storja twila ta’
saltniet u imperi ta’ epoki diversi, b’ċiviltà antika li tmur lura aktar minn tlett elef sena Q.K.
Kien immexxi minn madwar tletin dinastija, b’rikkezza arkeoloġika ta’ bliet, tempji, oqbra,
piramidi, mummji, papiri, il-kitba bis-simboli ġeroglifiċi u tant ħwejjeġ oħra. Fi żmien is-Saltna
l-Ġdida (1610-1085 Q.K.) l-Eġittu kellu influwenza fuq l-art ta’ Kangħan, partikularment wara rrebħiet ta’ Thut-mose III (1502-1448 Q.K.) li estenda l-imperu fl-Asja sal-Ewfrate. Imma sekli,
wara din is-setgħa naqset sew mill-influwenza tagħha tant li fis-seklu XII Q.K. il-Filistej u lpoplu Iżraelita rnexxielhom jieħdu pussess ta’ Kangħan.
L-Eġittu jissemma ħafna drabi fil-Bibbja, madwar seba mitt darba fil-Bibbja Ebrajka filwaqt li
fit-Testment il-Ġdid jissemma madwar ħamsa u għoxrin darba. Fost in-nazzjonijiet barranin li
Iżrael kellu x’jaqsam magħhom, forsi l-Eġittu, bħala qawwa temporali, jidher l-aktar wieħed
ambigwu. Ir-relazzjonijiet bejn Iżrael u l-Eġittu huma xi ftit ikkumplikati u paradossali. Fi żmien
l-istorja ta’ Iżrael fil-Palestina, għalkemm l-Eġittu kellu rwol anqas fl-isfera barranija, però baqa’
simbolu teoloġiku qawwi ħafna. Fil-Bibbja, fil-konfront ta’ Iżrael, l-Eġittu għandu żewġ irwoli
ewlenin: bħala post ta’ refuġju jew post li taħrab lejh, u bħala post ta’ oppressjoni jew post
minfejn titlaq ’il barra. L-istorja tibda mal-patrijarki li raw fl-Eġittu bħala post ta’ rifuġju. Meta
Abraham wasal f’Kangħan, hu niżel san-Negeb fin-nofsinhar tal-Palestina. Billi l-Eġittu kien
dejjem abbundanti fil-ħażna tal-qamħ (Ġen 42:1-2), Abraham kellu jsib refuġju hemm, “għax ilġuħ kien għafas sew” (Ġen 12:10), imma mbagħad kellu jitlaq fuq ordni tal-Fargħun (Ġen 12:2013:1). Hawn għandna l-ewwel konfront bejn il-Fargħun, il-mexxej tal-Eġittu, u Jaħwe, Alla ta’
Abraham (Ġen 12:17). Aktar tard, fl-istorja ta’ Ġużeppi, naraw l-ambigwità fid-dehra tal-Eġittu.
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Meta Ġużeppi nbiegħ minn ħutu lil Ismagħelin, dawn niżlu bih lejn l-Eġittu (Ġen 37:25-28).
Hemmhekk l-ewwel kien bħala lsir, imbagħad sab ruħu fil-ħabs akkużat falzament. Milloppressjoni, Ġużeppi mbagħad għadda għal post ta’ tama għax sar it-tieni fil-pajjiż wara lFargħun u bis-saħħa tiegħu, meta waqa’ l-ġuħ, kienu jsibu refuġju fl-Eġittu nies “minn kull
pajjiż” li kienu jmorru hemm biex jixtru l-qamħ (Ġen 41:56-57). Fost dawn kien hemm Ġakobb
u l-familja kollha tiegħu, li niżlu wkoll jgħammru fl-Eġittu (Ġen 46). Wara ħafna żmien, l-istorja
tinqaleb għax “laħaq sultan ġdid fl-Eġittu, li ma kienx jaf li Ġużeppi” (Eż1:8) u l-Iżraelin
jispiċċaw fl-iskjavitù għal aktar minn erba’ mitt sena, skont it-tradizzjoni biblika (Ġen 15:3; Eż
12:40-41; At 7:6). Din l-oppressjoni kkawżat ħafna tbatija fost il-poplu, tant li Alla sema’ l-karba
tagħhom u sejjaħ lil Mosè “biex toħroġ lil ulied Iżrael, il-poplu tiegħi, mill-Eġittu” (Eż 3:10). Ilmemorja ewlenija tat-tradizzjoni biblika ddur mal-ġrajja tal-ħelsien tal-poplu mill-Eġittu,
b’konfront għal darb’oħra, imma ħafna akbar, bejn il-Fargħun u Jaħwe, b’rebħa definittiva għal
Jaħwe fil-Baħar tal-Qasab (Eż 5-15; ara Għerf 16-19). Din il-ġrajja tal-ħelsien mill-Eġittu
tikkostitwixxi r-ritwal reliġjuż fundamentali tal-Għid tal-Lhud (Eż 12), imma wkoll id-dritt ta’
Alla għall-qima bħala l-ħellies: “Qis li ma tinsiex lill-Mulej, li ħarġek mill-Eġittu, minn dar iljasar” (Dewt 6:12). Iżda l-Eġittu baqa’ wkoll post ta’ tentazzjoni għal-Lhud: jippreferu lilu milli
jmutu fid-deżert (Eż 14:12) jew imxebbgħin mill-manna, jiftakru fil-ħxejjex u l-laħam li kellhom
fl-Eġittu (Num 11:4-35).
Il-ġrajja tal-Eżodu, li tiddeskrivi lil Mosè jmexxi lill-poplu minn qalb l-ilmijiet lejn l-art
imwiegħda, tibqa’s-suġġett ewlieni fil-parti l-kbira tar-referenzi bibliċi għall-Eġittu. Imma fiżżminijiet ta’ wara l-Eżodu, l-Eġittu jibqa’ l-post tar-rifuġju jew tal-eżilju. Hekk Ġerobogħam
kellu jaħrab lejn l-Eġittu biex jeħles minn Salamun li ried jeqirdu, u baqa’ hemm sa ma miet
Salamun (1Slat 11:40). Alla jitkellem mill-imħabba li għandu lejn Iżrael il-poplu tiegħu: “Meta
kien tfajjel Iżrael ħabbejtu, u mill-Eġittu sejjaħt lil ibni” (Ħos 11:1). Imma l-poplu warrab lil Alla
u fiż-żmien tal-krizi li kienet ġejja mill-qawwa tal-Assiri, fittxew l-għajnuna mill-Eġittu, kemm
is-Samarija, is-Saltna ta’ Fuq (Ħos 7:11; 11:5; 2Slat 17:4-7) u kemm Ġerusalemm, is-Saltna ta’
Isfel (2Slat 18:21-25). Meta Urija ħabbar li Ġerusalemm u l-art ta’ Ġuda kienu imminenti li
jaqgħu f’idejn il-Babiloniżi, hu kellu jistkenn fl-Eġittu għax is-Sultan Ġeħojakim ried joqtlu anke
jekk kien miġjub minn hemm u mbagħad maqtul (Ġer 26:21-23). Il-profeti kienu jwiddbu lil
Iżrael għax kien iserraħ fuq l-għajnuna tal-ġnus pagani, bħalma kienet il-qawwa tal-Eġittu li turi
nuqqas ta’ fedeltà u fiduċja f’Alla (Is 30:1-5; Ġer 2:18). Wara l-waqgħa ta’ Ġerusalemm, xi
Lhud ma aċċettawx it-tmexxija tal-Babiloniżi u ħarbu lejn l-Eġittu (2Slat 25:26; Ġer 41:11-18) u
magħhom ħadu lill-Profeta Ġeremija (Ġer 43:5-7). Minn wara dan iż-żmien bdew jikbru kolonji
ta’ Lhud fl-Eġittu, fosthom f’Elefantine u f’Leontopolis. Fil-perijodu tal-Ptolemaj in-numru talLhud żdied sew fl-Eġittu tant li fil-belt ta’ Alessandrija kien hemm madwar terz tal-popolazzjoni
Lhud, l-akbar konċentrazzjoni ta’ Lhud li qatt kien hemm fid-dinja l-antika.
Ħaġa oħra li tinsab fil-kultura tal-Eġittu u li ħalliet influwenza fuq Iżrael, hija d-dimensjoni talgħerf. Ġużeppi, li fisser il-ħolm tal-Fargħun, għamel sejħa biex isibu “bniedem dehni u għaqli”
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(Ġen 41:33). Mosè kien imrawwem fl-għerf tal-Eġizzjani (At 7:22). Imma l-għerf tal-Eġizzjani
ma kienx biżżejjed quddiem il-qawwa ta’ Jaħwe. fil-ġrajja tal-Eżodu. Salamun kien meqjus bħala
bniedem ta’ għerf “akbar mill-għerf tan-nies kollha tal-Lvant, u mill-għerf kollu tal-Eġittu”
(1Slat 5:10). Iżrael għamel użu mill-għerf tal-Eġittu (Prov 22:17-24:22: jixbaħ ħafna l-kitba talgħaref Eġizzjan Amenemope tas-seklu X Q.K.). Għalkemm l-Eġittu kien art tal-idolatrija (Għerf
15:14-19) u jieħu l-kastig (Għerf 11:15s), imma jiġi ż-żmien li jdur mill-ħażen (Għerf 11:22s),
jikkonverti u jservi lil Alla flimkien mal-Assirja (Is 19:16-25) u jaqsam is-salvazzjoni ma’ ġnus
oħra (Sl87:4-7).
L-Eġittu hu msemmi erba darbiet fir-rakkont tal-ħarba ta’ Ġesù lejn dan il-post u r-ritorn minnu
(Mt. 2: 13,14,15,19). Għal Mattew, li fost l-għanijiet ewlenin fil-kitba tal-Vanġelu tiegħu kien li
jippreżenta lil Ġesù bħala Mosè l-ġdid, l-Eġittu hu l-post kemm tar-rifuġju u kemm biex toħroġ
minnu. Iċ-ċirkustanzi fir-rakkont juru b’mod ċar li Ġesù tarbija qiegħed jerġa’ jgħix l-istorja ta’
Iżrael u għalhekk jirrappreżenta l-veru Iżrael. Il-messaġġ divin hu dejjem fit-twettiq tal-profeziji.
Fl-ewwel xena, wara li l-Maġi telqu lejn pajjiżhom (Mt 2:12-13), Ġużeppi kellu dehra mill-anġlu
tal-Mulej waqt ħolma li fiha kien mogħti messaġġ divin biex jaħrab lejn l-Eġittu. Il-kelma ħolma
(onar) hi użata sitt darbiet biss fit-Testment il-Ġdid minn Mattew, dejjem bl-istess forma ta’
espressjoni ‘kat’ onar’ (li tfisser f’ħolma: Mt 1:20; 2:12,13,19,22; 27:19), ħamsa huma f’Mt 1-2,
li tlieta minnhom huma dehriet anġeliċi lil Ġużeppi f’ħolma (Mt 1:20; 2:13,19) u tnejn huma
komunikazzjoni divina ulterjuri, waħda lill-Maġi u l-oħra lil Ġużeppi (Mt 2:12,22). Fl-Antik
Testment id-dehra tal-anġlu tal-Mulej hi, ħafna drabi, l-mod kif jiddeskrivi l-presenza viżibbli ta’
Alla fost il-bnedmin. Is-LXX ma tużax din il-kelma għall-ħolm, imma għandha kliem ieħor. Irrivelazzjonijiet bil-ħolm huma komuni fl-Antik Testment imma rari fit-Testment il-Ġdid. Il-ħolm
f’Mattew ma fihomx enigmi jew misteri li jeħtieġu min ifissirhom, bħal dawk ta’ Daniel. Fejn
jissemma l-anġlu, il-ħolma hija l-kuntest li fih jitwassal il-messaġġ minnu. Il-ħolm hu mezz
għall-intervent divin fl-istorja ta’ dawk il-persuni biex fl-azzjonijiet tagħhom ikunu taħt il-gwida
divina. Il-messaġġ tal-anġlu lil Ġużeppi kien li jaħrab (pheugō: ifisser taħrab - flee, tfittex kenn
billi taħrab; tiskappa - escape) lejn l-Eġittu bit-tifel u ommu Marija “għax Erodi se jfittex lit-tifel
biex joqtlu” (Mt 2:13: il-verb ‘apollumi’ ifisser “teqred”, “tirvina”; imma hawn tfisser “toqtol”).
Il-messaġġ kien jagħfas fuq Ġużeppi, bħala l-kap tal-familja, biex jeħles lill-familja tiegħu minn
kull periklu minħabba li ż-żmien bejn it-tluq tal-Maġi, li suppost kellhom jgħarrfu lil Erodi fejn
sabu t-tarbija, u d-deċizzjoni ta’ Erodi li joqtol lit-tarbija konkorrenti għas-saltna tiegħu, kien qed
dejjem iross. Erodi kellu ġurisdizzjoni sal-fruntiera mal-Eġittu biss. Imma dan il-vjaġġ, bil-mixi
jew riekeb fuq ħmar (almenu l-omm u l-iben, għalkemm ma jissemma l-ebda animal hawnhekk)
minn Betlehem lejn l-Eġittu u ’l ġewwa sew mill-fruntieri tiegħu, forsi kien jieħu madwar
ġimgħa (ara Eż 4:20, Mosè rikkeb lil martu u liż-żewġ uliedu fuq il-ħmar meta reġa’ lura lejn lart tal-Eġittu). Ġużeppi ma tilefx żmien, qam biex jitlaq billejl. It-tluq billejl jista’ jkun, fil-ħsieb
ta’ Mattew, allużjoni għat-tradizzjoni tal-Għid tal-Lhud. Il-verżjoni Griega tas-LXX tuża l-verb
‘anachōreō’ li juża Mattew, jidher l-ewwel darba fl-istorja ta’ Mosè meta ħarab mill-Eġittu lejn
l-art ta’ Midjan biex ma jaqax taħt idejn il-Fargħun li kien qed ifittxu biex joqtlu (Eż 2:15). Il82

verb ‘anachōreō’ Mattew jużah tliet darbiet wara xulxin hawnhekk (Mt 2:12,13,14), bi tliet
tifsiriet differenti: v 12: meta jgħid li l-Maġi “telqu lura”, reġgħu lura lejn arthom x’ħin spiċċaw
iż-żjara tagħhom (hawn biss użat f’dan is-sens); v 13: jgħid li l-Maġi “meta telqu” jiġifieri wara
li telqu u jkompli bl-istorja tal-ħarba; v 14 jgħid “telaq lejn l-Eġittu” imma fis-sens li tirtira, issib
refuġju allura taħrab bħal f’Eż 2:15; 2Mak 5:27. Għandna parallel mal-ordni tal-Fargħun biex
joqtol is-subien (Eż 1:15) u l-ħarba ta’ Mosè (Eż 2:15). B’hekk Mattew juri li Ġesù hu Mosè lġdid. Jekk it-test iħares lura lejn l-Eżodu, imma jħares ukoll ‘il quddiem lejn il-Knisja
ppersegwitata, impenjata li xxandar il-Vanġelu (Mt 10:23).
Ġużeppi baqa’ l-Eġittu sal-mewt ta’ Erodi (Mt 2:15,19). Hawn Mattew japplika l-kliem talProfeta Ħosegħa billi jintroduċiha bil-kelmiet “iseħħ dak li kien qal”, formula użata minnu
erbgħa darbiet f’Mt 1-2 (Mt 1:23; 2:13;15;23). Il-verb ‘plēroō’ juri t-twettiq tal-wegħdiet jew
tħabbiriet (użati kważi dejjem fil-passiv) u jirreferu l-aktar għall-Iskrittura. Hawn hu jikkwota laħħar parti biss: “Meta kien tfajjel Iżrael ħabbejtu, u mill-Eġittu sejjaħt lil ibni” (Ħos 11:1). LIskrittura spiss issejjaħ lil Iżrael bħala “iben” Alla (Eż 4:22), qaddej (Is) jew “ulied” (Dewt
32:19). Imma Mattew fil-kwotazzjoni mexa fuq it-test Ebrajk (singular) aktar milli dak Grieg
(plural: “uliedu”). Hekk hu jevoka l-Eżodu, u meta Ġesù hu identifikat mal-Eżodu tal-passat,
ifisser li hu jara r-restawrazzjoni tas-saltna bħala eżodu ġdid (Ħos 11:11). Ġesù għamel triq
ġdida fid-deżert lejn l-art imwiegħda. F’Ġesù jitwettaq l-eżodu l-ġdid; fih jiġbor il-missjoni li
Iżrael naqas li jwettaq (Is 42:18-22) u hu jwettaq is-sejħa tagħha (Is 42:1-4). Mattew juri wkoll li
Alla jsejjaħ lil Ġesù ibnu meta jirritorna mill-Eġittu, barra mill-art imwiegħda. B’hekk juri li
Ġesù hu għall-popli kollha u mhux għal-Lhud biss. Fuq kollox, meta juri lil Ġesù bħala refuġjat,
Mattew diġà qed jindika r-rifjut tiegħu fil-ministeru, Bin il-Bniedem m’għandux fejn imidd rasu
(Mt 8:20).
Wara li telqu l-Maġi lejn arthom, Ġużeppi kien mgħarraf biex jitlaq lejn l-Eġittu. Hu kellu żmien
biżżejjed biex joħroġ mit-territorju tal-Lhudija taħt il-ġurisdizzjoni ta’ Erodi u jidħol fl-art
barranija tal-Eġittu. Imma kien għadda żmien biżżejjed biex Erodi jinduna li l-Maġi daħku bih
(Mt 2:16). Il-verb ‘empaizō’ifisser “tgħaddi biż-żmien”, “tiżżufjetta”, “twaqqa’ għaċ-ċajt”,
bħalma kien Ġesù fil-passjoni; imma wkoll “tidħak” jew “tqarraq b’xi ħadd”, bħalma hu l-każ
hawn. Dan wassal lil Erodi biex jirrabja bis-sħiħ (Mt 2:16: hawn biss hu użat il-verb ‘thumoō’
fit-Testment il-Ġdid, li jfisser “tagħmel jirrabja”, fil-passiv “isir inkorlat”, “ irabbjat”) u
eventwalment jordna l-istraġi tal-tqil tat-tfal subien kollha minn sentejn ’l isfel li kien hemm
f’Betlehem. Hawn għandna parallel ma’ Eż 2:16 meta l-Fargħun ordna l-qtil tas-subien Lhud flEġittu. Għalkemm din il-ġrajja ma nsibuha rreġistrata mkien, lanqas fil-kitbiet ta’ Ġużeppi
Flavju li kiteb l-istorja tal-Lhud, iżda taqbel sew mal-karattru aħrax ta’ Erodi. Hawn għandna
tipoloġija ta’ Ġesù bħala Mosè l-ġdid. Imma meta Mattew jikkwota lil Ġer 31:15 li jirreferi għal
Rama, il-post fejn dawk għall-eżilju kienu miġburin flimkien, hu qed jagħmel parallel bejn il-qtil
f’Betlehem u l-qtil u l-eżilju tan-nies meħudin lejn il-Babilonja fis-sena 587 Q.K. Imma jiġi
żmien meta huma jirritornaw mill-eżilju, kif Ġesù wkoll jirritorna mill-Eġittu.
83

L-aħħar fażi fl-istorja tal-infanzja f’Mattew hija r-ritorn mill-Eġittu (Mt 2:19-21), imfassla
f’xebh mal-episodju tal-ħarba. Ir-ritorn hu dirett mill-anġlu lejn “l-art ta’ Iżrael” (v 20-21; forsi
hemm fl-isfond Eżek 20: 36-38), espressjoni użata biss hawn fit-Testment il-Ġdid, u kien
possibli għax Erodi miet (Mt 2:19; ukoll v 20, imma hi fil-plural bħal Eż 4:19, Imma hawn
isemmi biss lil Erodi. Forsi jrid jirreferi wkoll għal “Ġerusalemm kollha” li tinkludi “lill-qassisin
il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu” ). Dan hu parallel mal-aħbar tal-mewt tal-Fargħun tal-Eġittu
fl-istorja tal-Eżodu (Eż 2:23; ukoll Eż 4:19-20). Minkejja li Erodi kien qatel it-trabi, il-mewta
tiegħu hi msemmija tliet darbiet (Mt 2:15,19,20) li turi, fl-aħħar mill-aħħar, li Alla huwa sid ilħajja u l-mewt. Minn hawn ’il quddiem Ġesù jkun meħlus mill-inkwiet sa ma jasal iż-żmien talministeru pubbliku tiegħu. Mill-informazzjoni li kellu, imma mhix rivelazzjoni, Ġużeppi sar jaf
li fil-Lhudija kien hemm isaltan Arkelaws flok missieru Erodi. Arkelaws kien magħruf li hu
aħrax u intollerabli, tant li fis-sena 6 A.D. kien eżiljat. Ġużeppi beża’ jogħqod hemm u għal
darb’oħra kellu rivelazzjoni anġelika f’ħolma (Mt 2:22) u mar jogħqod Nażaret fil-Galilija,
distrett li kellu popolazzjoni mħallta magħmula l-aktar minn Lhud, Griegi u Rumani. Jekk
Nażaret ma kellhiex xi importanza ġeografika u amministrattiva, però kellha sinifikat divin
Mingħajr ebda dubju, Mattew ried jippreżenta l-ġrajja tat-tifel Ġesù fl-esperjenza umana li
tgħaddi mill-intriċċi iebsa tal-ħajja li huma espressi fi tbatija, persekuzzjoni u saħansitra l-mewt.
Imma f’din l-esperjenza umana, l-Evanġelista jrid jurina wkoll li Ġesù huwa Immanuel, Alla
magħna, li jgħin lill-bnedmin mhux biss iġarrbu t-tbatija u l-mewt, imma jitgħallmu kif
iġarrbuhom, anzi jkunu kapaċi jgħinu lill-oħrajn b’solidarjetà fil-karba umana. L-esperjenza li
għadda minnha Ġesù toħroġ aktar sinifikanti fid-dawl tal-ġrajja tas-salvazzjoni marbuta malpoplu ta’ Iżrael u li miegħu Ġesù jidentifika bil-ġrajja kollha tiegħu biex ikompli l-missjoni
tiegħu. Quddiem il-periklu għall-istess ħajja tat-tifel Ġesù, li jiġi minn bnedmin li jħarsu biss lejn
x’tista toffri d-dinja materjalista, hemm l-assistenza divina li tiggwida l-ħarsien mill-periklu. Fiddawl tal-kelma t’Alla li nsibu fl-Iskrittura, nistgħu naqraw aħjar dan l-intervent divin li juri lfigura ta’ Ġesù fil-kuntest tat-tipoloġija murija fl-esperjenza biblika, bħalma kienu l-Eżodu u leżilju, u magħhom il-persunaġġi protagonisti, fosthom Mosè. Il-ħarba lejn l-Eġittu u r-ritorn
minnu hija ġrajja mhux biss fiha nfisha, imma moqrija fid-dawl tat-tipoloġija salvafika, turi li
Alla hu Dak li jmexxi l-istorja, minkejja li l-bniedem mhux dejjem jimxi skont il-pjan u r-rieda
ta’ Alla. Fl-aħħarnett il-figura ta’ Ġesù refuġjat hija problema attwali li teżisti f’pajjiżna u
f’ħafna pajjiżi oħra tad-dinja. Ġesù kellu periklu f’artu qabel ħarab u anke x’ħin irritorna. Imma
sab kenn f’art barranija u wara fl-art tal-Galilija. Irridu nistaqsu lilna nfusna, li biex verament
nilqgħu lil xi ħadd, kemm hu importanti li nifhmu l-periklu li jkun għadda minnu qabel, biex
imbagħad dan jgħinna naċċettaw aktar lill-barrani jsib kenn dinjituż. Fuq kollox jeħtieġ li Ġesù
ma jibqax refuġjat fil-ħajja tagħna, imma jsib verament kenn fil-qalb Nisranija tagħna.
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Lejn Betlehem flimkien mar-Rgħajja!
Djakni Michael Grima u Carl Scerri
NOTA: għal iktar informazzjoni kif ukoll għall-materjal stampat, ikkuntattjaw lid-djakni
billi tikkuntattjaw lis-Seminarju.

Innu għal-Wara t-Tqarbin - Ma’ Ġesù ltqajna llum
Rit. Hallelujah! Hallelujah!
Aħna bħar-ragħajja ferħanin
għax ma’ Ġesù ltqajna llum!
Hallelujah! Hallelujah!
Bħall-poplu Lhudi, qalbna tistenna,
il-miġja tiegħek.
Ejja, o tfajjel, twieled ġo qalbna
biex hemm issaltan.
Rit. Hallelujah! Hallelujah!
Aħna bħar-ragħajja ferħanin
għax ma’ Ġesù ltqajna llum!
Hallelujah! Hallelujah!
Aħna bħar-ragħajja, id-dar ħallejna,
biex niġu għandek.
Lilek inqimu, Ġesù l-Messija,
inti r-Ragħaj tagħna.
Rit. Hallelujah! Hallelujah!
Aħna bħar-ragħajja ferħanin
għax ma’ Ġesù ltqajna llum!
Hallelujah! Hallelujah!
Aħna għarkupptejna, quddiemek ninżlu,
kif għamlu r-ragħajja.
Int il-Messija, id-dawl tad-dinja,
ir-rigal t’ Alla.
Rit. Hallelujah! Hallelujah!
Aħna bħar-ragħajja ferħanin
għax ma’ Ġesù ltqajna llum!
Hallelujah! Hallelujah!
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1 Novena – Bħal Ġakbu nkun attent għal Ġesù u għall-bżonnijiet tal-oħrajn!
Il-Ħamis 15 ta’ Diċembru 2016

Att Penitenzjali
Int li għoġbok issir bniedem bħalna biex issalvana,
aħfrilna ta’ kemm-il darba ma rringrazzjajniekx ta’ dan ir-rigal hekk kbir:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Int li ridt titwieled fil-faqar, f’għar tal-annimali,
aħfrilna ta’ kemm-il darba ma għenniex lil min kien fil-bżonn:
Kristu ħniena.
R/. Kristu ħniena.
Int li ġew jadurawk ir-ragħajja foqra,
aħfrilna ta’ kemm-il darba weġġgħajna lil xulxin bi kliemna waqt l-iskola:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Liturġija tal-Kelma

Introduzzjoni mill-Anġlu (Recording)
Għeżież tfal, kif intom? Qegħdin tagħrfuni? Jiena l-Anġlu Gabrijel! Tafu min jien? Jien dak lanġlu li Alla jibgħatni biex inħabbar xi missjoni speċjali. Jien dak l-anġlu li kont mort għand
waħda tfajla jisimha Marija u għedtilha li hija sejra ssir Omm Ġesù, Omm il-Messija. U jien dak
l-anġlu li dakinhar tal-Milied, meta twieled Ġesù Bambin, kont mort fl-għelieqi ta’ qrib
Betlehem, inħabbar lir-ragħajja li kien twieled il-Messija. Niftakar li kien ksieħ kbir u jien
flimkien ma’ sħabi l-anġli konna kantajnielhom: “Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewwiet, u paċi
fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba! Illum twieled il-Messija!” Kemm kienu nies twajba dawk irragħajja. Verament kellhom karattru sabiħ!
Qiegħed nieħu gost li intom tfal u kbar inġbartu llejla għal din in-Novena bi tħejjija għallMilied. Tridx ngħidilkom x’nagħmlu?
Kuljum jien se nibgħatilkom messaġġ b’ritratt ta’ wieħed mir-ragħajja li ltqajt magħhom
dakinhar tal-Milied. Hekk, flimkien ma’ dawn ir-ragħajja tippreparaw rukom biex tilqgħu lil
Ġesù Bambin.
X’taħsbu?
Mela llum se nibgħatilkom l-ewwel messaġġ, għada t-tieni u nibqgħu nagħmlu hekk sal-aħħar
jum.

86

Għeżież tfal u kbar, nawguralkom Novena sabiħa u mixja qaddisa lejn il-Milied!!
Stennew dejjem il-messaġġ tiegħi!!
Preżentazzjoni tar-Ragħaj mill-Anġlu (jinġab envelope, jinfetaħ u jinqara)
Għeżież tfal, illum se tiltaqgħu ma’ Ġakbu… dan ma kien jaħrablu xejn!

Mistoqsijiet lit-Tfal dwar il-Karatteristiċi tar-Ragħaj
Tintwera fuq l-iscreen il-pittura tar-Ragħaj tal-ġurnata u jsiru mistoqsijiet lit-tfal fuq liema
jaħsbu li huma l-karatteristiċi partikulari ta’ dan ir-Ragħaj.

Rakkont tal-Istorja
Ġakbu, ir-Ragħaj attent – lest biex jisma’ l-messaġġ tal-anġli
Dan ir-ragħaj kien jismu Ġakbu – jekk kien hemm xi ħadd fost ir-ragħajja kollha li kien
jistħoqqlu l-premju tar-‘ragħaj tas-sena’, dan kien Ġakbu. Kien puntwali f’xogħlu, kien imur
tajjeb ma’ sħabu l-oħra, ħabib ma’ kulħadd u fuq kollox ma kien jaħrablu xejn. Kien jaf innagħaġ kollha b’isimhom, kien jaf xi jħobbu jagħmlu, kien jaf f’liema għelieqi jħobbu jirgħu,
kien jaf f’liema għejun iħobbu jmorru jixorbu, u jekk xi darba minnhom jitfaċċa l-lupu kien lewwel wieħed li jagħmel il-kuraġġ u jmur ikeċċih. Jekk xi waħda minnhom ma kinitx tkun
tħossha tajjeb, Ġakbu mill-ewwel kien jinduna u kien imur jerfa’ lil dik in-nagħaġa fuq spallejh.
Kien tabilħaqq ragħaj tajjeb, tal-ġenn, ħabib ma’ kulħadd u maħbub minn kulħadd. Kemm drabi
sħabu qalulu: “imnalla kien hawn int biex solvejtilna din il-problema”.
F’dik il-lejla kiesħa, hu flimkien ma’ tnejn minn sħabu kienu għassa mal-merħla, filwaqt li lbqija tar-ragħajja kienu qed jorqdu. Sħab Ġakbu kienu qed jitkellmu fuq kollox: fuq ix-xogħol,
fuq il-passatempi, fuq il-problemi tal-familja… imma Ġakbu ma kien jgħid xejn. Mhux għax ma
kienx jieħu pjaċir jgħid kelma, imma għax kien attent għall-iċken ħoss; biex jekk jinstema’ llupu fil-bogħod imur għalih. Ma’ kull ħoss ċkejken, Ġakbu mill-ewwel kien idur iħares ħa jara
x’ġara. Hekk kien Ġakbu: dritt dritt għassa.
F’daqqa waħda sema’ donnu bħal ħoss… imma ma kienx ħoss bħal tas-soltu. Le, dawn ma kinux
il-passi tal-lupu fuq il-ħaxix. Le din ma kinitx il-bikja ta’ xi nagħaġa. Ġakbu staqsa lil sħabu jekk
semgħux xi ħaġa… imma dawn kienu għaddejjin iparlaw u qalulu: “Aħna ma smajna xejn!”
“Mela qiegħed niġġennen?!” staqsa Ġakbu bejnu u bejn ruħu. Le dak kien veru ħoss… reġa’ kien
qiegħed jisimgħu. Donnu ħoss ta’ mużika, kant… ħoss tal-Ġenna.
Le dan żgur kien ħoss… sew kien qiegħed jisma’. Ġakbu telaq jiġri fid-direzzjoni tal-ħoss… u
warajh marru sħabu. F’daqqa waħda quddiemhom jaraw xena mill-isbaħ. Ħafna dawl, ħafna
anġli, ikantaw… kienu l-Ġenna? Le, kienu għadhom fl-għalqa. L-anġli kellhom aħbar tajba: kien
twieled il-Messija! Ġakbu u sħabu imtlew bil-ferħ. Sħabu daru fuq Ġakbu u qalulu: “imnalla
kont int Ġakbu, għax kieku aħna ma konniex nisimgħuh dan il-ħoss tal-anġli!”
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Riflessjoni
Jeħtieġ li toħroġ l-importanza li bħal Ġakbu jeħtieġ inkunu attenti għal dak li jixtieq jgħidilna
Ġesù permezz tal-Kelma ta’ Alla, allura fil-Bibbja u fil-Vanġelu (noqogħdu attenti għall-Qari
fil-Quddiesa, noqogħdu attenti fid-duttrina...)
Jeħtieġ ukoll li nkunu attenti għall-bżonnijiet ta’ xulxin, speċjalment fl-iskola u fid-dar (meta
naraw lil xi anzjana fix-xarabank, meta naraw lil mummy għandha bżonn l-għajnuna, eċċ).
Ġesù jkun preżenti f’kull persuna/tifel/tifla li niltaqgħu magħhom.
Applikazzjoni permezz ta’ Storja Qasira
John, raġel Malti, għall-Milied laqa’ għandu ħabib tiegħu minn Franza, jismu Jacques. John ħa lil
Jacques jara l-isbaħ postijiet madwar Malta u daħlu anke jżuru xi knisja. Filwaqt li Jacques baqa’
impressjonat bil-ħafna tiżjin u affarijiet sbieħ li għandna fil-knejjes, baqa’ impressjonat kemm
in-nies ma tkunx attenta fil-knisja. Darba minnhom waqt li kienu fil-knisja, Jacques qal lil John
“nixtieq nagħmel esperiment. Qiegħed tara, hemm il-qassis jaqra l-Kelma ta’ Alla u ħadd ma hu
attent… min jitkellem, min jilgħab bil-mobile, eċċ.” Dak il-ħin qabad munita tat-2 euros u
tefagħha fl-art… mal-ħoss li għamlet, kulħadd dar iħares. “Qed tara,” Jacques qal lil John. “Waqt
il-qari tal-Kelma ta’ Alla ħadd ma jagħti każ xejn, imma mal-ħoss tal-munita, għax kulħadd
jogħġbuh il-flus, kulħadd dar iħares!”
Huwa aħna li nagħżlu għalxiex noqogħdu attenti!
Impenn għall-Għada
Nipprova nfittex li nagħti daqqa ta’ id lil xi ħadd li jkun fil-bżonn.

Talb tal-Fidili
(1) Għall-Papa Franġisku, għall-Isqof tagħna Mario u għall-Kappillan/Arċipriet tagħna: biex
ikunu dejjem attenti għall-bżonnijiet ta’ kull wieħed u waħda minna. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(2) Għalina lkoll: biex nindunaw liema huma l-bżonnijiet tal-ħbieb tagħna u mmorru ngħinuhom.
Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(3) Għall-ġenituri tagħna: biex jagħtuna eżempji tajba billi jgħallmuna nitolbu u jgħallmuna
nkunu ġenerużi ma’ xulxin. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(4) Għall-Insara kollha: biex isibu ħin u jisimgħu lil Ġesù jkellimhom permezz tal-Bibbja.
Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(5) Għall-mexxejja tal-pajjiżi: biex jagħtu każ il-karba tal-foqra u tal-batuti. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
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Offertorju
Mal-offerti tittella’ x-xbieha tar-Ragħaj u titwaħħal f’postha fil-board quddiem l-altar.
Liturġija tal-Ewkaristija
Wara t-Tqarbin
Innu tar-Ragħajja mit-tfal iż-żgħar.
Avviżi
* Jinqara mill-ġdid l-impenn għall-għada.
* Isir avviż li nhar it-Tnejn 19 ta’ Diċembru se ssir ġabra ta’ oġġetti għall-karità.
* Isir avviż biex it-tfal iħejju l-presepju d-dar.
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2 Novena – B’differenza minn Tumas niġġieled n-nuqqas ta’ aptit tiegħi!
Il-Ġimgħa 16 ta’ Diċembru 2016

Att Penitenzjali
Tittella’ l-ismiley ta’ lejliet, tifel iżommha f’idu waqt li l-oħrajn jaqraw l-Att Penitenzjali.
Int li dejjem obbdejt lil Marija u lil Ġużeppi,
aħfrilna ta’ kemm-il darba ma smajniex mill-ġenituri u mit-teachers tagħna:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Int li kont attent biex tgħin lil min hu fil-bżonn,
aħfrilna ta’ kemm-il darba ma għenniex lill-ġenturi u lill-ħbieb tagħna:
Kristu ħniena.
R/. Kristu ħniena.
Int li kont titkellem ma’ Alla l-Missier fit-talb,
aħfrilna ta’ kemm-il darba ma qagħdniex attenti fil-Quddiesa:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Liturġija tal-Kelma
Preżentazzjoni tar-Ragħaj mill-Anġlu (jinġab envelope, jinfetaħ u jinqara)
Hello tfal, kif intom? Nittma li ma intomx bin-ngħas… għax jiġrilkom bħal Tumas!

Mistoqsijiet lit-Tfal dwar il-Karatteristiċi tar-Ragħaj
Tintwera fuq l-iscreen il-pittura tar-Ragħaj tal-ġurnata u jsiru mistoqsijiet lit-tfal fuq liema
jaħsbu li huma l-karatteristiċi partikulari ta’ dan ir-Ragħaj.

Rakkont tal-Istorja
Tumas, ir-Ragħaj bla aptit li baqa’ rieqed
Kien jismu Tumas. Kien wieħed mir-ragħajja li kienu jmorru qrib Betlehem ta’ kuljum jirgħu nnagħaġ. Miskin Tumas ma tantx kien tax-xogħol – sħabu kienu jsibuh Tumas ta’ bla aptit – għax
Tumas qatt ma kellu aptit jagħmel xejn. Meta kien għadu żgħir, għalkemm kien imur l-iskola,
qatt ma kellu aptit jistudja u jitgħallem. Waqt il-lezzjonijiet dejjem rieqed, il-HW dejjem jinsih
għax qatt ma kellu aptit jagħmlu, u kull meta kien jista’ jiffranka xi ġurnata skola dejjem kien
jara kif isib xi skuża. Tgħidx kemm skużi kien iġib: li marid, li għandu siequ tuġgħu, li rasu tqila,
darba saħansitra lil ommu qalilha li ma setax imur skola għax kibritlu widintu… qatt ma kellu
aptit jagħmel xejn. Lanqas is-sinagoga ma kien imur: sħabu kollha kienu tgħallmu l-Bibbja,
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imma hu qatt ma kellu aptit. X’kien iħobb jagħmel… jorqod!!! Kull meta kien ikollu ftit ċans
kien imur jorqod.
Iż-żmien għadda, u Tumas kiber. B’xi mod kellu jsib xogħol u jibda jagħmel xi ħaġa biex jaqla’
x’jiekol. Skola qatt ma kien tgħallem, sengħa ma kienx jaf, u allura ma kienx hemm xogħol ieħor
x’jagħżel ħlief ta’ ragħaj… u anke dan ix-xogħol kien jagħmlu b’nofs qalb. Dejjem sejjer jgħid:
ma għandix aptit. Xħin kien ikun ma’ sħabu jirgħa kienu jgħidulu: “oqgħod ftit għassa mannagħaġ,” u hu kien iwieġeb: “ma għandix aptit”. Ġieli kienu jgħidulu: “mur ġibilna ftit ilma millgħajn,” u hu kien iwieġeb: “ma għandix aptit”. Għal ħaġa waħda kien iwieġeb ‘iva’, xħin kienu
jgħidulu tista’ tmur torqod.
F’dak il-lejl tal-Milied kienu saru l-ħdax ta’ filgħaxija - kien ilu sagħtejn għassa man-nagħaġ
biex iħarishom minn xi lupu. Kien għajjien, kien qiegħed jistenna bħal ruħ fil-purgatorju l-ħin
biex jgħaddi ħalli jmur jorqod. Hu kontra qalbu kien qiegħed hemm, imma xi kultant, avolja ma
jkollokx aptit, ikollok toqgħod.
F’ħajja ta’ Alla kienu saru l-ħdax u Ġużeppi kien ġej jibdlu. Imma dak il-ħin deher dawl kbir fissema u dehrulhom anġli li bdew ikantaw u jgħidulhom: “illum twieled is-Salvatur”. Waqt li lanġli kienu qed ikantaw ir-ragħajja bdew jgħajtu lil xulxin u r-ragħajja bdew jinġabru madwar lanġli. Kulħadd qagħad jisma’ l-għana tal-anġli. Xħin l-anġli spiċċaw ikantaw u telqu minn
quddiem ir-ragħajja, ir-ragħajja iddeċidew li jmorru jżuru lit-tarbija ġewwa Betlehem. Kulħadd
kien imħeġġeġ biex imur, ħlief Tumas. “Tumas int ġej magħna?” staqsewh sħabu ir-ragħajja,
imma hu wieġeb: “Le, ma għandix aptit, jien sejjer norqod!”
U hekk ġara. Sħab Tumas telqu lejn Betlehem, u hu mar jorqod. U dakinhar hu ma ltaqax ma’
Ġesù għax ipprefera l-irqad.
Riflessjoni
Jeħtieġ li toħroġ l-importanza li niġġieldu t-telqa fl-affarijiet ta’ Alla billi ma noqogħdux
nintelqu naraw it-TV, fuq l-internet, eċċ. minflok immorru għad-duttrina, għat-talb, għallquddiesa...
Niġġieldu t-telqa anki fid-dmirijiet tagħna tal-HW, tal-istudju, tal-għajnuna fid-dar u anki
nippruvaw insibu l-ħin li nilgħabu ma’ sħabna (eżerċizzju fiżiku), eċċ.
Applikazzjoni permezz ta’ Storja Qasira
Darba kien hemm Philip. Philip ma kienx bniedem imma ħmar. Is-sid kien jużah biex iġorr izzokkor mill-għalqa għad-dar. Filgħodu kmieni is-sid kienu jieħu lil Philip fejn il-għalqa,
jgħabbih biz-zokkor, u jieħdu lura d-dar. Philip kien ħmar għażżien… ara biss issemmilu xxogħol, u għalih dik is-siegħa mixja mill-għalqa sad-dar b’dik it-togħbija zokkor fuq dahru
kienet wisq! Darba ġralu inċident. Waqt li kienu għaddejjin minn max-xmara, Philip żelaq u
waqa’ fix-xmara, kif waqa’ ġol-ilma, induna li z-zokkor li kellu fuq daru beda jinħall ġol-ilma u
hekk it-tagħbija li kellu fuq dahru naqset. Philip ma kienx baħnan… qal mela mil-lum ’il
quddiem hekk nibda nagħmillu lis-sid. Għal xi ġimgħa sħiħa hekk għamel, taparsi jiżloq fixxmara biex hekk jeħles miz-zokkor. Imma fl-aħħar is-sid induna u qal: “issa jien nagħmilhielu”.
Dik id-darba flok zokkor għamilllu ħafna sponoż fuq dahru. Malli Philip, bħas-soltu niżel fl-ilma
91

taparsi żelaq, l-isponoż bdew jixorbu l-ilma u l-piż fuq dahar Philip żdied mhux naqas…
Dakinhar ma setax jinġabar id-dar tant kemm kienet tqila it-tagħbija. Dakinhar tgħallem li qatt
iktar ma għandu jerġa’ jitgħażżen.
Ma għandek qatt titgħażżen… għax tiġik iz-zalza ogħla mill-ħuta!
Impenn għall-Għada
Nipprova nagħmel il-Homework eżatt kif nasal id-dar u ma nħallihx għall-aħħar.

Talb tal-Fidili
(1) Għar-ragħajja tal-Knisja: biex jgħinuna ninteressaw ruħna fil-messaġġ ta’ Ġesù. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(2) Għall-katekisti tagħna: biex juruna dejjem aktar kemm hu sabiħ il-Vanġelu. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(3) Għall-ġenituri tagħna: biex jgħinuna nsibu l-ħin għat-talb. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(4) Għat-teachers tagħna: biex ifehmuna tajjeb is-suġġetti tal-iskola. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(5) Għalina u għat-tfal kollha: biex nieħdu bis-serjetà t-tagħlim u l-impennji tagħna. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.

Offertorju
Mal-offerti tittella’ x-xbieha tar-Ragħaj u titwaħħal f’postha fil-board quddiem l-altar.
Liturġija tal-Ewkaristija

Wara t-Tqarbin
Innu tar-Ragħajja mit-tfal iż-żgħar.
Avviżi
* Jinqara mill-ġdid l-impenn għall-għada.
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3 Novena – Bħal Benjamin inkun messaġġier ta’ Ġesù!
Is-Sibt 17 ta’ Diċembru 2016

Att Penitenzjali
Tittella’ l-ismiley ta’ lejliet, tifel iżommha f’idu waqt li l-oħrajn jaqraw l-Att Penitenzjali.
Int li kont tmur fis-Sinagoga biex titgħallem fuq Alla,
aħfrilna ta’ kemm-il darba tlifna għalxejn b’xejn id-duttrina:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Int li kont attent biex tikber fil-għerf,
aħfrilna ta’ kemm-il darba ma qagħdniex attenti fil-klassijiet tal-iskola:
Kristu ħniena.
R/. Kristu ħniena.
Int li kont tmidd idejk għax-xogħol tiegħek,
aħfrilna ta’ kemm-il darba intlaqna fil-homework u fl-istudju tagħna:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Liturġija tal-Kelma
Preżentazzjoni tar-Ragħaj mill-Anġlu (jinġab envelope, jinfetaħ u jinqara)
Diġà wasalna fit-tielet jum! Illum ser inlaqqagħkom ma’ Benjamin… għadni sallum impressjonat kemm kien jiġri dan ir-ragħaj!

Mistoqsijiet lit-Tfal dwar il-Karatteristiċi tar-Ragħaj
Tintwera fuq l-iscreen il-pittura tar-Ragħaj tal-ġurnata u jsiru mistoqsijiet lit-tfal fuq liema
jaħsbu li huma l-karatteristiċi partikulari ta’ dan ir-Ragħaj.

Rakkont tal-Istorja
Benjamin, ir-Ragħaj li mar iwassal l-aħbar
F’dik il-lejla kiesħa, Benjamin flimkien ma’ xi ħbieb tiegħu ragħajja, kien qiegħed bħas-soltu
jirgħa l-merħla tan-nagħaġ u l-mogħoż tiegħu. L-għelieqi li fihom kienu jmorru jirgħu l-imrieħel
kienu mbegħdin ftit mhux ħażin mir-raħal fejn Benjamin kien joqgħod flimkien mal-familja
tiegħu. Dawn kienu madwar siegħa ’l-bogħod minn Betlehem. Imma issa kellhom problema! Innagħaġ u l-mogħoż kielu l-ħaxix kollu u għalhekk kellhom jaħsbu biex isibu post ieħor!
Waqt li Aaron, Ġużeppi u Ġożwè kienu madwar in-nar bilqiegħda, jitkellmu fuq f’liema għelieqi
jmiss jieħdu n-nagħaġ tagħhom biex jirgħu, semgħu ħoss fil-bogħod. Kien il-leħen ta’ Benjamin,
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li dak il-ħin kien għassa għal xi lupu. Hu għajtilhom: “Aaron, Ġużeppi, Ġożwe, ejjew issa u
ddumux!” Mill-vuċi tiegħu Benjamin donnu ried jgħidilhom xi ħaġa speċjali. Aaron telaq
flimkien ma’ sħabu u mar lejn fejn Benjamin. Xħin wasal baqa’ mistagħġeb: ra xena li
tgħaġġbek! Ħafna dawl u ħafna anġli. L-anġlu l-prinċipali, dak tan-nofs, l-aktar wieħed sabiħ,
dar fuq ir-ragħajja u qalilhom: “Inħabbrilkom ferħ kbir, illum twieled il-Messija!”
Ir-ragħajja ferħu ħafna għal din l-aħbar! L-anġlu qalilhom issa importanti li tmorru tħabbru din laħbar lill-bqija tan-nies tar-raħal. Min minnkom ser imur? Ħeq, donnu ma tantx kien hemm minn
fejn tagħżel: ir-ragħajja kollha kienu kbar fl-età u kienu jħobbu l-inbid u għalhekk kellhom żaqq
mimlija mhux ħażin − ħadd minnhom ma kien tajjeb għall-ġiri. Għalhekk l-anġlu xeħet għajnejh
fuq Benjamin u qallu: “aħjar tmur int!”
Ma tantx kien hemm x’tagħmel − ma tistax tgħid le lill-anġlu!! Għalhekk, Benjamin qabad u
telaq jiġri lejn ir-raħal. Kellu biċċa triq mhux ħażin imma hu kien imdorri jiġri! Dejjem kien
iħobbu l-isports! Wara aktar minn siegħa jiġri fl-aħħar wasal ir-raħal u bla nifs beda jħabbat ilbibien u jgħajjat lin-nies: “Oħorġu, oħorġu, għandi messaġġ x’nagħtikom! Illum f’Betlehem
twieled il-Messija li tant ilna nistennew! Rajt anġlu u bagħatni nwassal lilkom dan il-messaġġ!”
Kien hemm min kien jafu tajjeb lil Benjamin. Kienu jafu li hu ma tantx kien tajjeb fl-iskola, għax
kemm kemm kien jaf jikteb. Għalhekk, meta semgħuh jitkellem fuq l-anġli u fuq il-Messija,
uħud ma emmnuhx, u bdew jidħku bih! Imma kien hemm oħrajn li emmnuh u xi rġiel iddeċidew
li jitilqu lejn Betlehem. Benjamin kien kuntent: kien għamel xogħlu, kien wassal il-messaġġ li
qabbdu jwassal l-anġlu.
Riflessjoni
Bħalma l-anġlu kellu bżonn lil Benjamin biex iwassal l-aħbar, Ġesù jixtieqna ngħinuh:
biex nistiednu lil xulxin ħalli niltagħu ma’ Ġesù (għad-duttrina, għall-Quddiesa, għat-talb, eċċ.).
biex inħobbu lil xulxin billi nfittxu li nistiednu lil xulxin biex nilgħabu flimkien u ma naqtgħux
lil xulxin.
Applikazzjoni permezz ta’ Storja Qasira
Darba waħda, fil-workshop ta’ wieħed mastrudaxxa qamet diskussjoni bejn l-għodda fuq min
minnhom kien l-aktar perikuluża. Bejniethom bdew jgħidu: “ma hemmx dubju li s-surrieq hu lagħar biċċa għodda, dak għandu ħafna snien iniggżu.” Kien hemm min qal: “żgur li l-musmar
mhuwiex l-aqwa fostna, dak daqs kemm hu ippuntat. Aħseb u ara l-martell, dak selvaġġ u
jkisser.” Kien hemm min qal: “jekk hawn xi ħadd li hu ħażin hija s-sand paper… tajba biss biex
tobrox.” Ma setgħux jifthemu fuq liema kienet l-agħar għodda! Ma damux jiddiskutu għax
malajr daħal il-mastrudaxxa. Dan qabad biċċa injama, issegaha bis-surrieq, baraxha bis-sand
paper u sammar il-biċċiet flimkien bl-imsiemer u l-martell. Tafu x’għamel? għamel il-maxtura li
fiha Marija poġġiet lil Ġesù. Min hu l-aqwa fost l-għodda? Kollha huma importanti… kien
hemm bżonn ta’ kulħadd biex il-mastrudaxxa jagħmel il-maxtura.
Ġesù għandu bżonn ta’ kulħadd!
Impenn għall-Għada
Nipprova nistieden lil xi ħadd għan-Novena u nippruvaw niġu l-knisja flimkien.
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Talb tal-Fidili
(1) Għall-Kappillan/Arċipriet tagħna u għas-saċerdoti kollha li huma qrib tagħna: biex jgħinuna
niskopru l-vokazzjoni tagħna. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(2) Għalina lkoll: biex inħaddmu tajjeb it-talenti tagħna u permezz tagħhom inħobbu lil xulxin.
Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(3) Għal dawk it-tfal li jħossuhom weħidhom: biex isibu ħbieb ġodda li jgħinuhom. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(4) Għall-missjunarji: biex ma jaqtgħux qalbhom fid-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(5) Għall-Insara ppersegwitati: biex jimtlew bil-kuraġġ ħalli jkomplu jkunu xhieda ta’ Ġesù.
Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
Offertorju
Mal-offerti tittella’ x-xbieha tar-Ragħaj u titwaħħal f’postha fil-board quddiem l-altar.
Liturġija tal-Ewkaristija
Wara t-Tqarbin
Innu tar-Ragħajja mit-tfal iż-żgħar.
Avviżi
* Jinqara mill-ġdid l-impenn għall-għada.
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4 Novena – Nuri apprezzament lil dawk li jħobbuni,
bħalma għamel Benjamin ma’ ommu Marija!
Il-Ħadd 18 ta’ Diċembru 2016

Att Penitenzjali
Tittella’ l-ismiley ta’ lejliet, tifel iżommha f’idu waqt li l-oħrajn jaqraw l-Att Penitenzjali.
Int li ġejt mibgħut biex ixxandar is-Saltna u biex issalvana,
aħfrilna ta’ kemm-il darba stħajna nħeġġu lil xulxin biex nitolbu flimkien:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Int li għent lid-dixxipli jagħrfu t-talenti tagħhom,
aħfrilna ta’ kemm-il darba aħna ma ppruvajniex nużaw it-talenti tagħna:
Kristu ħniena.
R/. Kristu ħniena.
Int li kont qrib dawk li kulħadd kien iwarrabhom,
aħfrilna ta’ kemm-il darba aħna stess warrabna lil xi wħud minn sħabna fl-iskola:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Liturġija tal-Kelma

Preżentazzjoni tar-Ragħaj mill-Anġlu (jinġab envelope, jinfetaħ u jinqara)
Kif intom tfal? Illum se niltaqgħu ma’ Marija… il-mara li kienet ragħajja!

Mistoqsijiet lit-Tfal dwar il-Karatteristiċi tar-Ragħaj
Tintwera fuq l-iscreen il-pittura tar-Ragħaj tal-ġurnata u jsiru mistoqsijiet lit-tfal fuq liema
jaħsbu li huma l-karatteristiċi partikulari ta’ dan ir-Ragħaj.

Rakkont tal-Istorja
Marija, Omm ir-ragħajja
‘Marija tan-nagħaġ’, kulħadd hekk kien isibha fir-raħal lil Marija. Meta kienet għadha żgħira ma
tantx kienet tieħu pjaċir meta jgħidulha Marija tan-nagħaġ, imma issa kienet drat u ma kinitx
għadha tiddejjaq. Għalfejn taħsbu li kienu jsejħulha Marija tan-nagħaġ? Għax fil-familja tagħha
kulħadd kien ragħaj. Missierha u ħutha kienu kollha ragħajja. U meta żżewġet kienet iżżewġet lil
Xmun li huwa wkoll kien ragħaj u t-tfal tagħha wkoll kienu saru ragħajja. Tista’ tgħid li l-familja
ta’ Marija kienet il-familja tan-nagħaġ. Ħajjithom iddur madwar in-nagħaġ, iridu jieħdu
ħsiebhom, jeħduhom jirgħu, iqaxxrulhom is-suf.
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Kemm Xmun u kemm it-tfal tagħhom kienu jmorru jirgħu n-nagħaġ. Kienu jitilqu filgħodu
kmieni u jmorru ’l bogħod bin-nagħaġ tagħhom - b’kollox kellhom 300 nagħaġa. Ġieli lanqas
kienu jiġu lura bil-lejl għax kienu jibqgħu barra fl-għelieqi. Marija ma kinitx tmur magħhom.
Hija kienet tibqa’ d-dar, tnaddaf, tipprepara l-ikel, tagħmel il-ġobon, eċċ. Ir-ragħajja kienu jqumu
kmieni filgħodu, kien ikun għadu d-dlam, imma Marija kienet saħansitra tqum qabel. Hi kienet
tipprepara lil żewġha u lit-tfal tagħha l-ħwejjeġ x’jilbsu għax-xogħol, u tippreparalhom anke
x’jieklu: ftit ħobż ażżmu, xi ftit ħaxix u frott, u forsi anke xi ftit inbid. Min jaf filgħaxija meta
kienu jittardjaw, kemm kienet iddum tinkwieta li ġratilhom xi ħaġa: forsi dar għalihom xi lupu.
Qatt ma kienet tmur torqod qabel ma jkun ġie lura kulħadd mill-għalqa.
Dakinhar, lejlet il-Milied, qalbha donnha ħebbritha li donnu kien ġara xi ħaġa. Kien sar il-ħin u
la Xmun u l-anqas uliedha ma kienu rritornaw. F’daqqa waħda ħabbat il-bieb u daħal binha żżgħir, Benjamin, bla nifs. Ommu marret fuqu inkwetata u qaltlu: “X’ġara, weġġgħajt?” U dak
dar fuqha bi tbissima u qalilha “le, imma dehrulna l-anġli u ħabbrulna li llum f’Betlehem twieled
is-Salvatur.” Il-pa u ħuti diġà telqu lejn Betlehem biex jaraw lil din it-tarbija. Omm il-Messija
jisimha bħalek: Marija. Jien bagħatni l-anġlu hawn biex ngħid lin-nies b’dak li ġara, issa se
nitlaq biex immur nilħaq lill-oħrajn ħa mmorru Betlehem.
Dak il-ħin, Marija qamet bla waqfien, avolja kienet għajjiena, u bdiet tħejji ftit ikel ġo bixkilla.
Benjamin qalilha: “X’int tagħmel?” Qaltlu: “Qiegħed nipprepara ftit ikel għalik u għal ħutek
sabiex ikollkom x’tieklu mat-triq. U hawn biċċa ġobon, din agħtiha lil omm u missier it-tarbija.”
Benjamin qabad il-bixkilla f’idu u ħabat ser jitlaq. Qabel ma telaq dar fuq ommu u qalilha: “Ma,
grazzi ta’ dak kollu li tagħmel magħna. Lil omm il-Messija ngħidilha li ommi jisimha bħalha!” U
b’dak il-kliem qabad it-triq lejn Betlehem.

Riflessjoni
Hemm ħafna persuni li jħobbuna f’ħajjitna, fosthom il-ġenituri tagħna u dawk li jieħdu ħsiebna.
Dawn kollha huma rigal ta’ Ġesù u għalhekk jeħtieġ li ngħidulu grazzi għalihom...
Jeħtieġ li ngħidu wkoll grazzi lilhom billi nżuruhom, bil-kliem u billi ngħinuhom.
Applikazzjoni permezz ta’ Storja Qasira
Fil-klassi kulħadd kien jgħaddi lil Joseph biż-żmien… il-ħin kollu
jidħku bih. Tafu għalfejn? Għax kellu l-qalziet kollu patches. Ta’
spiss sħabu kienu jgħidulu: “Jaqaw missierek ma jħobbokx? Ma
jarakx ħiereġ mid-dar, biex jibgħatek l-iskola f’din is-sura?” John
ġieli kien jgħidilhom li missieru ma kellux xogħol u li kienu familja
fqira, imma sħabu xorta kienu jgħadduh biż-żmien. Tafu meta
waqfu? Meta darba huma u ħerġin mill-iskola, raw lil Joseph sejjer
id-dar ma’ missieru. Xħin rawh, indunaw kemm tassew il-missier
kien iħobb lil John, tafu kif indunaw?
Għandek tapprezza kemm hawn nies iħobbuk!
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Impenn għall-Għada
Nipprova nagħmel żjara lin-nanniet jew zijiet. Jekk mhux possibbli, tal-inqas inċemplilhom.
Talb tal-Fidili

(1) Għall-Knisja: biex tkompli tieħu ħsieb lill-morda u lill-anzjani fil-bżonnijiet tagħhom.
Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(2) Għall-ġenituri tagħna: biex il-Mulej ipattilhom għall-imħabba li juru magħna. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(3) Għan-nanniet u għaz-zijiet anzjani tagħna: biex ma jaqtgħux qalbhom meta jħossuhom
weħidhom. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(4) Għat-tfal li huma inqas ixxurtjati minna: biex il-Mulej jipprovdilhom persuni li jħobbuhom u
jieħdu ħsiebhom. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(5) Għalina lkoll: biex ngħidu grazzi lil dawk kollha li jħobbuna. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
Offertorju
Mal-offerti tittella’ x-xbieha tar-Ragħaj u titwaħħal f’postha fil-board quddiem l-altar.
Liturġija tal-Ewkaristija

Wara t-Tqarbin
Innu tar-Ragħajja mit-tfal iż-żgħar.
Avviżi
* Jinqara mill-ġdid l-impenn għall-għada.
* Isir l-avviż biex it-tfal l-għada jġibu magħhom ir-rigal lit-tfal inqas ixxurtjati.
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5 Novena – Bħal Abel inkunu ġenerużi mal-oħrajn!
It-Tnejn 19 ta’ Diċembru 2016

Att Penitenzjali
Tittella’ l-ismiley ta’ lejliet, tifel iżommha f’idu waqt li l-oħrajn jaqraw l-Att Penitenzjali.
Int li wrejtna li dak kollu li għandna huwa rigal ta’ Alla l-Missier,
aħfrilna ta’ dawk id-drabi li ma rringrazzjajniekx tal-ġid kollu li pprovdejtilna:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Int li kont tirrispetta lil ommok u lil Ġużeppi fid-dar,
aħfrilna ta’ kemm-il darba ma għedniex grazzi lill-ġenituri tagħna:
Kristu ħniena.
R/. Kristu ħniena.
Int li fejjaqt u ppruvajt tgħin lill-morda u lill-anzjani,
aħfrilna ta’ kemm-il darba ma żorniex lin-nanniet jew liz-zijiet anzjani tagħna:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Liturġija tal-Kelma
Preżentazzjoni tar-Ragħaj mill-Anġlu (jinġab envelope, jinfetaħ u
jinqara)
Fid-dinja mhux kemm ikollok affarijiet imma kemm taf tħobb!
Nittama li jogħġobkom il-karattru ta’ Abel!
Mistoqsijiet lit-Tfal Karatteristiċi tar-Ragħaj
Tintwera fuq l-iscreen il-pittura tar-Ragħaj tal-ġurnata u jsiru mistoqsijiet lit-tfal fuq liema
jaħsbu li huma l-karatteristiċi partikulari ta’ dan ir-Ragħaj.

Rakkont tal-Istorja
Abel, ir-Ragħaj fqir li jagħti rigal lil Ġesù
Fittex fil-ħorġa li kien iġorr miegħu u ma sab xejn, ħlief ftit frak tal-ħobż. Żaqqu kienet ilha ftit
tgerger, xtaq kieku jiekol ikla tajba… imma ikel ma kellux. Seta’ kieku jitlob lil sħabu jagħtuh xi
ħaġa x’jiekol, imma lbieraħ kienu diġà tawh u staħa jerġa’ jitlobhom. Ħeq, Abel kien dejjem bilġuħ – allavolja kien irqiq u ma tantx kien jiekol, imma b’xi ħaġa trid tgħix! Bl-arja ħadd ma
jgħix! Issa kien ilu sentejn jgħix f’dak il-għaks, preċiżament minn meta kien miet missieru. Ilfamilja ma kienx fadlilha min iġibilha il-ħobż ta’ kuljum. Ommu riedet tieħu ħsieb ta’ ħutu żżgħar, għalhekk kellu jkun Abel li jmur jaħdem biex iġib lura xi ħaġa tal-flus biex jgħajjex il99

familja tiegħu. Kien għalhekk li ssieħeb ma’ wieħed ragħaj mir-raħal u kien beda jaħdem
miegħu: jgħinu jirgħa n-nagħaġ. Imma sfortunatament il-flus li kien jaqla’ mix-xogħol,
kemkemm kienu biżżejjed biex jgħajjex lill-familja. Kienu jispiċċaw kollha fi ftit ġranet. Ommu
riedet tgħajjex is-sitt ħutu u kemm kemm kien ikollha ikel biżżejjed biex titmagħhom. Abel kien
jgħidilha: “Ma itma’ lilhom… jien b’xi mod nirranġa” – kien għalhekk li l-ħorġa tiegħu kienet
tkun dejjem vojta.
Dakinhar donnu kien aktar bil-ġuħ mis-soltu, kien qiegħed jipprova jorqod biex jinsa l-ġuħ.
Hekk kif għajnu fl-aħħar donna kienet marret bih, ġew jiġru xi ragħajja jgħidu li ser imorru
Betlehem, għax kien twieled il-Messija. “Il-Messija twieled illlejla!!” Sħab Abel kienu kollha
sejrin jarawh. Għalhekk Abel iddeċieda li jmur magħhom. Huma u mexjin mat-triq kulħadd beda
jitkellem fuq ir-rigali li kienu ser jagħtu lill-Messija. Min kien se jagħtih xi frott, min xi ġobon,
kulħadd sab xi ħaġa x’jagħti lill-Messija. Abel biss ma kellu xejn. Imma f’qalbu kellu xorta xxewqa li jagħti xi ħaġa lill-Messija. Imma x’jaqbad jagħtih? Ikel ma kellux. Ħwejjeġ ma kellux –
biss biss, il-libsa li kien jilbes hu kienet mqatta’ u mimlija rqajja. Imbagħad ġietu idea!!! Kellu
ħarufa żgħira l-ġmiel tagħha, kienet għadha kif twelditlu – “lill-Messija nagħtih dik!”
Għalhekk għabba lill-ħarufa fuq spallejh u telaq mar-ragħajja lejn Betlehem. Mat-triq beda jħares
lejn il-libsa mqatta’ tiegħu u beda jinkwieta, għax staħa jidħol b’dik il-libsa mqatta’ fil-palazz
tal-Messija… Għax bilħaq, Abel kien qiegħed jimmaġina li l-Messija kien twieled ġo palazz.
Imma xħin waslu Betlehem, waslu fejn il-palazz tan-nobbli tal-post u baqgħu mexjin… “Mela
fejn kien twieled il-Messija?” staqsa Abel. “F’xi stalla,” weġbuh ir-ragħajja. U hekk ġara,
baqgħu mexjin sa ma waslu f’tarf ir-raħal u hemm, kif kienu qalu l-anġli, sabu stalla. Fiha kien
hemm omm, missier u tarbija għadha titwieled… Dan kien il-Messija?!
Xħin ra hekk, Abel imtela bil-ferħ, u f’qalbu qal: “Ara, il-Messija fqir bħali!” Ir-ragħajja kollha
bdew jagħtu r-rigali lill-ġenituri ta’ Ġesù. Min tah ikel, min xi ftit suf, min tiben… u Abel, dak li
ma kellux biċċa ħobż x’jiekol, ta l-ħarufa li kellu lill-Messija. Issa Abel kien spiċċa bla ikel u bla
ħarufa, imma f’qalbu kellu ferħ kbir!
Wara li qattgħu ftit ħin fl-istalla, ir-ragħajja reġgħu qabdu t-triq lura. Abel kien għadu bil-ġuħ u
issa lanqas il-ħarufa ma kienet għadha għandu. Żaqqu kienet għadha tgerger. Imma kif mexa ftit
’l quddiem, iltaqa’ ma’ mara, ma kienx jafha, li għajtitlu u qaltlu: “Hawn ara, dan il-ħobż
għalik!” Abel tgħidx kemm feraħ… issa seta’ jiekol xi ħaġa! Hu li ta kollox lill-oħrajn: lil ħutu u
lill-Messija, issa kien irċieva xi ħaġa lura. Għaliex kif jgħidu: “Min jagħti, jingħatalu!”

Riflessjoni
Kulma għandna huwa rigal ta’ Alla, għax iħobbna! L-akbar rigal li tana Alla hu Ġesù! Irridu
ngħidulu thank you f’dawn il-ġranet!
L-affarijiet l-oħra li tana Alla qegħdin hemm biex naqsmuhom ma’ xulxin: jeħtieġ li ma
nibżgħux inkunu ġenerużi għax Alla dejjem jipprovdi, speċjalment lil min jaħseb fl-oħrajn!
Applikazzjoni permezz ta’ Storja Qasira

100

Kien lejlet il-Milied, Joseph kien ferħan għax illum kien l-aħħar ġurnata tax-xogħol u mbagħad
kienu jibdew il-holidays… Hu kien jaħdem ta’ pustier. Qabel ma ħareġ mid-dar, marret fuqu lmara tiegħu, Jane u tagħtu bewsa. Qaltlu: “Joseph, dan il-Milied ma nistax nixtrilek rigal għax
ma għandniex flus, imma b’din il-bewsa nixtieq nurik kemm inħobbok!” Filwaqt li apprezza dak
li għamlet Jane, Joseph mar għax-xogħol ftit imdejjaq, xtaq li kieku xi ħadd jagħtih rigal.
Beda l-ġurnata tax-xogħol, iqassam ir-rigali. Fl-aħħar kien fadallu rigal kbir xi jqassam u
mbagħad imur lejn id-dar. Mar fl-indirizz fejn kellu jqassam dan il-pakkett, u fetħitlu mara
anzjana. Xħin taha l-pakkett, Joseph ra li l-mara baqgħet imdejqa. Joseph għamel ftit kuraġġ u
staqsiha: “M’intix kuntenta sinjura?” Qaltlu: “Dan ir-rigal tibgħatuli t-tifla tiegħi kull Milied. Ittifla toqgħod biss kwarta karozza ’l bogħod min hawn. It-tifla tibgħatli dan ir-rigal kbir, imma
qatt ma tiġi tarani! Ejja ħa nurik xi ħaġa.” Daħlitu f’kamra u din kienet mimlija rigali, kważi listess bħal dak il-pakkett li kien ħadilha Joseph. “Qed tarahom dawn,” qaltlu, “kull sena t-tifla
tibgħatli pakkett bħal dan. Imma x’jiswa li tagħti rigali kbar, bi ftit imħabba? Kieku verament
tħobbni, almenu fil-Milied, it-tifla taqbad il-karozza u tiġi żżurni!”
Dak il-ħin Joseph fehem xi ħaġa… l-importanti mhux kemm hu kbir ir-rigal, imma kemm hi
kbira l-imħabba! Dak il-ħin fehem, li martu kienet tagħtu tabilħaqq rigal żgħir ħafna, bewsa,
imma dan għamlitu b’ħafna imħabba... u dak kien l-importanti. Dakinhar Joseph mara lura d-dar
ferħan ħafna!
L-importanti mhux kemm tagħti, imma kemm tħobb!
Impenn għall-Għada
Illum ġibt miegħi l-ikel għal min hu inqas ixxurtjat minni. Jekk insejt, inġib xi ħaġa miegħi
għada.

Talb tal-Fidili
(1) Għall-Isqof tagħna Mario u għas-saċerdoti: biex b’qalb kbira jkunu ġenerużi ma’ dawk laktar imwarrba. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(2) Għan-nies is-sinjuri u għall-mexxejja tal-pajjiżi: biex jagħrfu jaqsmu l-ġid tagħhom ma’
dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(3) Għall-persuni foqra: biex il-Mulej jipprovdilhom l-ikel u l-affarijiet kollha li jeħtieġu biex
jgħixu ħajja li tixraqilhom. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(4) Għal dawk li qegħdin jagħmlu l-ħsara lill-ambjent: biex jindunaw li qed iweġġgħu lil ħafna
nies u jindmu mill-iżball tagħhom. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(5) Għal kull wieħed u waħda minna: biex nitgħallmu naqsmu dak kollu li għandna mat-tfal loħra. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
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Offertorju
Mal-offerti tittella’ x-xbieha tar-Ragħaj u titwaħħal f’postha fil-board quddiem l-altar.
Liturġija tal-Ewkaristija

Wara t-Tqarbin
Innu tar-Ragħajja mit-tfal iż-żgħar.
Avviżi
* Jinqara mill-ġdid l-impenn għall-għada.
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6 Novena – Bħal Levi nitgħallem nagħmel sagrifiċċju għal dawk li nħobb!
It-Tlieta 20 ta’ Diċembru 2016

Att Penitenzjali
Tittella’ l-ismiley ta’ lejliet, tifel iżommha f’idu waqt li l-oħrajn jaqraw l-Att Penitenzjali.
Int li apprezzajt l-offerti ż-żgħar mogħtija b’imħabba,
aħfrilna ta’ dawk id-drabi li fihom ma ħadniex gost bir-rigali ċkejkna li rċivejna:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Int li qsamt dak kollu li kellek mal-oħrajn,
aħfrilna talli ma konniex lesti li nsellfu u ngħinu lil xulxin:
Kristu ħniena.
R/. Kristu ħniena.
Int li għedtilna li Alla l-Missier dejjem jipprovdi lill-għeżież tiegħu,
aħfrilna talli kultant ma niklux u narmu l-ikel li jippreparawlna l-ġenituri tagħna:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Liturġija tal-Kelma
Preżentazzjoni tar-Ragħaj mill-Anġlu (jinġab envelope, jinfetaħ u
jinqara)
Għeżież tfal, xi kultant bikja żgħira tagħmillek tajjeb… hekk ġralu
Levi!

Mistoqsijiet lit-Tfal dwar il-Karatteristiċi tar-Ragħaj
Tintwera fuq l-iscreen il-pittura tar-Ragħaj tal-ġurnata u jsiru mistoqsijiet lit-tfal fuq liema
jaħsbu li huma l-karatteristiċi partikulari ta’ dan ir-Ragħaj.

Rakkont tal-Istorja
Levi, ir-Ragħaj li ma setax imur Betlehem
Levi kien wieħed mir-ragħajja żgħażagħ li kienu jmorru jagħtu daqqa t’id lil dawk aktar anzjani
jirgħu n-nagħaġ qrib il-belt ta’ Betlehem. Levi kien tip ferrieħi u f’qalbu kellu ħafna xewqat.
Kull meta kont titkellem miegħu ta’ spiss kont tisimgħu jgħid l-espressjoni “kemm nixtieq”.
“Kemm nixtieq li jkolli merħla nagħaġ tiegħi; kemm nixtieq li kieku kont sinjur; kemm nixtieq li
kieku ndur id-dinja nivvjaġġa…” Dejjem hekk kien sejjer, kemm nixtieq dik u kemm nixtieq loħra.
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Hekk ukoll dak il-lejl tal-Milied, Levi kien qiegħed madwar in-nar jitkellem ma’ xi ragħajja oħra
– kien qiegħed jgħidilhom: “Kemm nixtieq nixtri ħmar biex jgħinni fix-xogħol.” Il-ħmar xtaqu
b’saħħtu, griż… u insomma elf dettall ieħor. F’daqqa waħda ġie wieħed ragħaj jiġri qalilhom:
“Smajtu x’ġara? Illejla twieled il-Messija f’Betlehem!” “IL-MESSIJA?” staqsew ilkoll flimkien
l-oħrajn. “Hekk qalulna l-anġli, wieġeb l-ieħor!” Dak il-ħin qam Levi u qal: “Għax ma mmorrux
inżuruh f’Betlehem? Kemm nixtieq kieku nara l-Messija!” Ir-ragħajja l-oħra kollha qablu, u Levi
kien diġà qabad il-ħorġa u l-bastun biex jitlaq lejn Betlehem… meta minn warajh sema’ leħen
jgħidlu: “Int fejn taħseb li sejjer?”
Kien Ġona, is-sid li miegħu kien jaħdem Levi. “Sejjer sa Betlehem nara l-Messija,” wieġbu Levi.
“Jiddispjaċini,” qallu Ġona, “imma xi ħadd irid joqgħod man-nagħaġ... ma nistgħux inħalluhom
hawn weħidhom fil-għalqa mingħajr ħadd ma jieħu ħsiebhom… u int, billi l-iżgħar wieħed
fostna, ikollok tagħmel sagrifiċċju u toqgħod int.” “Imma jien nixtieq immur nara l-Messija!”
qallu Levi. “Imma jien inħallsek biex tieħu ħsieb in-nagħaġ,” wieġbu Ġona. “Se jkollok tibqa’
hawn!” Għalxejn ipprova jipprotesta Levi, ma kienx hemm mod kif jikkonvinċi lil Ġona – xi
ħadd ried joqgħod mal-merħla, in-nagħaġ ma setgħux jibqgħu weħidhom! Għalhekk ir-ragħajja
kollha erħewlha lejn Betlehem, barra ragħaj wieħed, Levi, li kellu jibqa’ waħdu jieħu ħsieb innagħaġ.
Intefa’ waħdu, imdejjaq u kważi bid-dmugħ f’għajnejh, fuq ġebla. Beda jgħid bejnu u bejn ruħu:
“Kemm xtaqt mort Betlehem mal-oħrajn… min jaf kemm hu gustuż il-Messija... kemm xtaqt
niltaqa’ miegħu… kemm jien xortija ħażina...” Dak il-lejl hekk għaddih Levi, waħdu, imdejjaq u
kultant jisma’ l-għajta ta’ xi nagħaġa. Tant kien imdejjaq, li malli waslu lura sħabu minn
Betlehem, ma staqsihomx kif marru, imma mar mill-ewwel jorqod mingħajr ma qal kelma lil
ħadd.
Imma matul il-lejl, ġratlu xi ħaġa verament stramba u mhux tas-soltu. Levi ħolom ħolma
stramba. Ra tifel żgħir, imdawwar b’ħafna dawl u anġli, qiegħed jgħidlu: “Levi! Levi! Jiena
Ġesù, il-Messija! Naf kemm xtaqt tiġi tarani llum, imma kellek tagħmel sagrifiċċju… Grazzi tassagrifiċċju li għamilt biex sħabek setgħu jiġu jarawni! Xi kultant huwa importanti li niċċaħdu
minn xi ħaġa… anke jien għad nagħmel ħafna sagrifiċċji għalik!”
Levi dak il-ħin fetaħ għajnejh, qam u f’qalbu kellu ferħ kbir. Ma kienx għadu mdejjaq għassagrifiċċju li kellu jagħmel… kien iltaqa’ mal-Messija xorta waħda… u bis-sagrifiċċju tiegħu, irragħajja l-oħra kienu setgħu huma wkoll jiltaqgħu mas-Salvatur.

Riflessjoni
Xi tfisser tħobb? Din tfisser li tbati għall-oħrajn, iċċedi, ma tagħmilx li jkollok aptit tagħmel...
Ħarsa lejn il-ġenituri tagħna li ħafna drabi jkollhom imorru għax-xogħol, iqumu kmieni
filgħodu, inaddfu d-dar, isajru, eċċ. Anki jekk ma jkollhomx aptit, huma jagħmlu sagrifiċċju
għax iħobbuna.
Alla wkoll għażel li jsir bniedem bħalna, ibati sakemm miet fuq salib, biex jurina li jħobbna.
“Tgħidx le!!” Meta xi ħadd ikollu bżonn għajnuna, anki meta ma jkollokx aptit!
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Applikazzjoni permezz ta’ Storja Qasira
Darba kien hemm re li xtaq jgħin lil xi ħadd. Sejjaħ lil wieħed mis-servi tiegħu. Qallu:
“X’imkien għandi teżor moħbi, ħa nibgħatek tħaffer għalih. Dak li ssib, nofsu jkun għalik.” “Kif
tgħidli sinjur,” wieġbu dak. U hekk għamel il-qaddej. Mar fejn qallu r-re u beda jħaffer. Imma
wara ġurnata tħaffir ma sab xejn. L-għada r-re reġa’ sejjaħlu u qallu: “Illum ħa nerġa’ nibgħatek
tħaffer.” “Kif tgħidli sinjur,” wieġbu. Il-qaddej għamel kif qallu s-sinjur u mar iħaffer, imma ma
sab xejn. Fit-tielet jum ir-re reġa’ sejjaħlu u reġa’ bagħtu jħaffer. Issa l-qaddej kien għejja jħaffer
u xħin reġa’ ma sab xejn, mar irrabjat fejn ir-re u qallu: “Sinjur, xbajt inħaffer, ma sibt xejn.
M’iniex ħa nkompli nħaffer.” Ir-re qallu: “Jiġifieri int qed tgħid le għall-ordni tiegħi?” Il-qaddej
qallu: “Iva, xbajt inħaffer, hemm ma hemm xejn!” “Ma jimpurtax,” wieġbu r-re, “imma kun af, li
b’din il-le tiegħek qiegħed titlef ħafna!”
L-għada r-re bagħat għal qaddej ieħor u bagħtu jħaffer… dan naturalment sab it-teżor!
Qatt ma għandek tgħid le lil min iridlek il-ġid… dik il-le tista’ tiswik ħafna!
Impenn għall-Għada
Nipprova ma ngħidx le lil min jitlobni l-għajnuna.

Offertorju
Mal-offerti tittella’ x-xbieha tar-Ragħaj u titwaħħal f’postha fil-board quddiem l-altar.

Talb tal-Fidili
(1) Għar-ragħajja tal-Knisja: biex ikunu lesti li jħobbu tassew lill-merħla u jkunu lesti li jagħmlu
sagrifiċċji għaliha. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(2) Għaż-żgħażagħ: biex meta jħossu s-sejħa biex jiżżewġu jew isiru saċerdoti ma jibżgħux
iwieġbu ‘iva’, anki jekk din iġġib magħha sagrifiċċji. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(3) Għal dawk il-persuni li qed ibatu mill-vizzji: biex
isibu min jgħinhom ħalli b’kuraġġ jiġġieldu dawn iddiffikultajiet. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(4) Għall-ġenituri kollha: biex iħobbu tassew lil
uliedhom u jfittxu li jgħallmuhom is-sewwa. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(5) Għalina lkoll: biex ma naqtgħux qalbna meta nsibu
xi diffikultà fl-istudju tagħna. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
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Liturġija tal-Ewkaristija

Wara t-Tqarbin
Innu tar-Ragħajja mit-tfal iż-żgħar.
Avviżi
* Jinqara mill-ġdid l-impenn għall-għada.

106

7 Novena – Bħal Ġwakkin infaħħar u nadura lil Ġesù!
L-Erbgħa 21 ta’ Diċembru 2016

Att Penitenzjali
Tittella’ l-ismiley ta’ lejliet, tifel iżommha f’idu waqt li l-oħrajn jaqraw l-Att Penitenzjali.
Int li żammejt sod sal-aħħar u obbdejt f’kollox lil Alla l-Missier,
aħfrilna ta’ kemm-il darba qtajna qalbna fl-iskola u fil-homework tagħna:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Int li kont lest li tagħmel sagrifiċċju għax tħobbna ħafna,
aħfrilna talli kultant ma nkunux lesti li nieqfu mil-logħob biex ngħinu lill-ġenituri:
Kristu ħniena.
R/. Kristu ħniena.
Int li weġibt dejjem ‘iva’ għar-rieda tal-Missier,
aħfrilna ta’ kemm-il darba għedna ‘le’ lill-ġenituri, lill-katekisti u lit-teachers tagħna:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Liturġija tal-Kelma
Preżentazzjoni tar-Ragħaj mill-Anġlu (jinġab envelope, jinfetaħ u jinqara)
Diġà wasalna fis-7 jum… daqt jitwieled Ġesù fostna! Int x’tagħmel kieku
tiltaqa’ ma’ Ġesù? Tagħmel bħal Ġwakkin?

Mistoqsijiet lit-Tfal dwar il-Karatteristiċi tar-Ragħaj
Tintwera fuq l-iscreen il-pittura tar-Ragħaj tal-ġurnata u jsiru mistoqsijiet lit-tfal
liema jaħsbu li huma l-karatteristiċi partikulari ta’ dan ir-Ragħaj.

fuq

Rakkont tal-Istorja
Ġwakkin, ir-Ragħaj li jadura lil Ġesù
Ġwakkin kien hu wkoll wieħed mir-ragħajja… hu kien mit-tribù ta’ Aaron u infatti ħafna kienu
jistaqsuh: “Kif qatt ma sirt qassis?” Kienu jistaqsuh din il-mistoqsija għax Ġwakkin kien
verament raġel tajjeb. Kien jitlob ħafna, kien jaqra l-Iskrittura, qatt ma kien ifalli s-Sinagoga
nhar ta’ Sibt u qatt ma għamel deni lil ħadd. Infatti kulħadd kien iżommu bħala qaddis: “Dak irragħaj qaddis,” kont tismagħhom jgħidu. Bħall-bqija tal-poplu Lhudi, Ġwakkin kien jistenna ttwelid tal-Messija. Kien jaf u jemmen li t-twelid tiegħu kien fil-qrib.
Dakinhar tal-Milied hu wkoll kien l-għalqa mal-bqija ta’ sħabu jirgħa l-merħliet. Waqt li sħabu
kienu qed jixorbu ftit inbid u jgħidu xi ċajta madwar in-nar, Ġwakkin kien waħdu fil-ġenb, jitlob.
Ġwakkin kien imxebba’ bir-Rumani. Dawn kienu dejjem jikkmandawhom, kien xeba’ jgħix fil107

faqar u kien qiegħed bil-ħeġġa kollha jistenna l-miġja tal-Messija. Ta’ kull filgħaxija lil Alla kien
jitolbu: “Meta se tibgħat il-Messija?”
Dakinhar donnu Alla sema’ talbu, għax kien għadu bil-kemm spiċċa t-talb, meta ġew jiġru xi
ragħajja jgħidu u jgħajtu: “Għandna aħbar sabiħa ferm, dehrulna xi anġli u qalulna li llum
tweldilna l-Messija, f’Betlehem”. Dak il-ħin, malli sema dak il-kliem, qalb Ġwakkin bdiet taqbeż
bil-ferħ! L-Iskrittura kellha raġun: il-Messija kellu jitwieled fil-belt ta’ David, Betlehem, għax ilMessija kellu jkun minn nisel ta’ David! Għalhekk Ġwakkin ma ħasibhiex darbtejn u telaq
flimkien ma’ sħabu lejn Betlehem.
Hu u miexi f’qalbu beda jipprova jimmaġina kif se jkun il-Messija, x’sejjer jgħidlu. Min jaf
kemm ser ikun hemm suldati għassa, minn jaf kemm ser ikun hemm nies jifirħu… twieled ilMessija! Waslu Betlehem imma la sabu suldati u lanqas nies jifirħu, sabu biss stalla li kien fiha
baqra u ħmara, raġel, mara u tarbija għadha titwieled.
Ir-ragħajja bdew jgħidu minn taħt: “Suppost dan hu l-Messija, għax l-anġli hawn qalulna biex
niġu. X’taħseb Ġwakkin? Inti suppost tifhem: huwa dan il-Messija jew żbaljajna t-triq?”
Ġwakkin kien imħasseb, ma setax jifhem: “Kif jista’ jkun li l-Messija jitwieled f’daqshekk
faqar?” Hu ħaseb li ser isib xi palazz, imma minflok sab maxtura! Ħaseb li ser isib ħafna suldati
imma minflok sab baqra u ħmara! Imma xi ħaġa f’qalb Ġwakkin qaltlu: “Dan hu l-Messija!” Dak
il-ħin huwa ftakar li Alla dejjem ħabb lill-bniedem fqir u għalhekk Ġwakkin għolla leħnu u qal:
“Dan hu l-Messija! Alla qiegħed ikellimna permezz ta’ din it-tarbija ċkejkna! Dan hu lEmmanuel, Alla magħna, Alla li sar fqir biex ikun magħna! Alla issa nistgħu narawh, nistgħu
immissuh b’idejna, nistgħu inkunu ħbieb tiegħu!” U dak il-ħin, Ġwakkin niżel għarkupptejh u hu
kien l-ewwel persuna li adurat lil Alla li sar tarbija għalina!

Riflessjoni
Alla magħna, Emmanuel, Alla interessat minna! Lil Ġesù nsibuh ħaj fl-Ewkaristija u filpersuni fil-bżonn: ried jibqa’ magħna! Hu jkun magħna tul il-ġurnata kollha!
Jeħtieġ li ngħidulu grazzi, ngħidulu wkoll sorry meta niżbaljaw u nistaqsuh biex jgħinna.
Dan hu t-talb, nitkellmu ma’ xi ħadd li jħobbna ħafna!
Applikazzjoni permezz ta’ Storja Qasira
Karmena, kienet mara xwejħa dejjem titlob. Lil Ġesù kienet ta’ spiss titolbu: “O Ġesù kemm
nixtieq niltaqa’ miegħek!” Darba waħda kellimha Ġesù f’ħolma u qalilha: “Karmena, illum ġej
għandek!” Tgħidx kemm ferħet Karmena, għax illum kien ġej Ġesù għandha! Għalhekk bdiet
tnaddaf id-dar. F’daqqa waħda ħabbat il-bieb, kienet Marija, il-ġara. Hija talbet lil Karmena ftit
melħ għax kien spiċċalha! Karmena weġbitha: “Itlaq għax għandi x’nagħmel!” Wara ftit reġa’
ħabbat il-bieb, kien tifel ċkejken qed ibiegħ il-ħelu. “Tixtrili ftit ħelu?” Karmena weġbitu: “Le,
għax qed nipprepara għax ġej xi ħadd importanti!” Reġa’ ħabbat il-bieb, kien wieħed fqir.
Qalilha: “Agħtini xi ħaġa x’niekol.” Itlaq minn quddiemi qaltlu Marinton!
Il-ġurnata għaddiet u ġie l-lejl. Marinton kienet imdejqa, Ġesù ma kienx żamm kelmtu, ma kienx
ġie. Għalhekk dakinhar lil Ġesu qaltlu: “Mulej kif ma ġejtx illum? Kemm stennejtek!” Ġesù
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weġibha: “Illum ġejt għandek tliet darbiet, f’dawk il-persuni li kellhom bżonn l-għajnuna kien
hemm jien, imma int keċċejtni ’l barra!”
Ġesù jinsab preżenti fil-fqar, fil-batuti. Dak li nagħmlu magħhom inkunu nagħmluh ma’
Ġesù!
Impenn għall-Għada
Nipprova nżur lil Ġesù fil-knisja u nitkellem miegħu. Ngħidulu thank you, sorry u please.

Talb tal-Fidili
(1) Għas-saċerdoti u għar-reliġjużi: biex ikunu persuni li jitolbu u jgħallmu lilna kif għandna
nitolbu. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(2) Għall-ġenituri u għall-katekisti tagħna: biex jagħtuna eżempji tajba u juruna kemm hu sabiħ
it-talb. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(3) Għal dawk li m’għadhomx jersqu għall-Quddiesa tal-Ħadd: biex jiltaqgħu ma’ xi ħadd li
jista’ jdewwaqhom is-sbuħija tal-Ewkaristija. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(4) Għalina lkoll: biex meta niltaqgħu ma’ sħabna niftakru li kulma ma nagħmlu magħhom
inkunu qed nagħmluh ma’ Ġesù. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(5) Għal dawk it-tfal li qed jippreparaw għall-Ewwel Tqarbina: biex jifhmu kemm hu kbir dan irrigal sabiħ li se jirċievu. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.

Offertorju
Mal-offerti tittella’ x-xbieha tar-Ragħaj u titwaħħal f’postha fil-board quddiem l-altar.
Liturġija tal-Ewkaristija

Wara t-Tqarbin
Innu tar-Ragħajja mit-tfal iż-żgħar.

Avviżi
* Jinqara mill-ġdid l-impenn għall-għada.
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8 Novena – Bħal Ġwanni naċċetta l-paċi li jrid jagħtini Ġesù!
Il-Ħamis 22 ta’ Diċembru 2016

Att Penitenzjali
Tittella’ l-ismiley ta’ lejliet, tifel iżommha f’idu waqt li l-oħrajn jaqraw l-Att Penitenzjali.
Int li ta’ kuljum kont issib il-ħin biex titlob u titkellem ma’ Alla l-Missier,
aħfrilna talli aħna ma sibniex ħin għat-talb fil-ġurnata tagħna:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Int li għedtilna li kull min jgħin lil xi ħadd fil-bżonn ikun jgħin lilek,
aħfrilna ta’ kemm-il darba ma konniex lesti li ngħinuk fi sħabna li kellhom bżonna:
Kristu ħniena.
R/. Kristu ħniena.
Int li tinsab ħaj fl-Ewkaristija,
aħfrilna talli ma ġejniex inżuruk fil-knisja jew fil-kappella tal-Ewkaristija:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Liturġija tal-Kelma
Preżentazzjoni tar-Ragħaj mill-Anġlu (jinġab envelope, jinfetaħ u jinqara)
Kif intom tfal? Kemm nieħu gost narakom ferħanin bħal Ġwanni!

Mistoqsijiet lit-Tfal dwar il-Karatteristiċi tar-Ragħaj
Tintwera fuq l-iscreen il-pittura tar-Ragħaj tal-ġurnata u jsiru mistoqsijiet lit-tfal fuq liema
jaħsbu li huma l-karatteristiċi partikulari ta’ dan ir-Ragħaj.

Rakkont tal-Istorja
Ġwanni, ir-Ragħaj li mar jara lil Ġesù u ġie lura ferħan
Ġwanni kien maħbub minn kulħadd! Kien tifel bħall-oħrajn – daqqa ferħan u daqqa inqas. Iħobb
iqatta’ l-ħin tiegħu jilgħab ma’ sħabu. Fuq kollox Ġwanni kellu mħabba kbira għall-annimali – lgħaxqa tiegħu kienet li jmur ma’ missieru, li kien ragħaj, jirgħa n-nagħaġ.
Dakinhar tal-Milied, missier Ġwanni mar jirgħa u Ġwanni mar miegħu. Imma din id-darba ma
kellux tbissima fuq fommu! X’kien inqalgħalu? L-iskola kien iġġieled mal-akbar ħabib tiegħu,
Ruben. Kienu qed jilgħabu flimkien, u Ġwanni beda jgħid li Ruben kien qed jagħmel cheating.
Ruben ma riedx jammetti, hu irrabja u qal kelma żejda lil Ġwanni, hekk li Ġwanni ħa għalih. Issa
Ġwanni kien iddispjaċut għax kien ilhom diġà jumejn ma jitkellmux. Kull wieħed minnhom beda
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iwaħħal fl-ieħor u ħadd ma ried jaċċetta li kellu tort. Ġwanni iwaħħal f’Ruben u Ruben fi
Ġwanni. Kienu diġà ltaqgħu xi darbtejn l-iskola, imma lanqas biss ħarsu lejn wiċċ xulxin.
Ġwanni ma xtaqtx jiġġieled ma’ Ruben, imma dan kien weġġgħu verament b’dik il-kelma li
qallu… u għalhekk Ġwanni ma riedx jaħfirlu! Kien għalhekk li dakinhar Ġwanni kien imdejjaq
meta mar l-għalqa ma’ missieru.
Missieru, xħin ra li kien sar il-ħin, bagħtu jorqod. Imma x’torqod torqod! Ġwanni ma setax
jagħlaq għajn m’għajn: il-ħin kollu kien qed jaħseb f’Ruben u f’dik il-kelma li kien qallu. Żgur u
żgur li ma kienx se jaħfirlu! F’daqqa waħda ġie missieru jgħajjatlu: “Isa Ġwanni qum, iġri, għax
illejla ħa mmorru sa Betlehem għax twieled il-Messija!” Il-Messija? Dan min kien eżatt?
Ġwanni kien tgħallem li xi darba kellu jiġi l-Messija biex isalva lill-poplu Lhudi, imma propju
llejla kellu jitwieled?! F’dan il-lejl kiesaħ?! U mbagħad, għaliex kienu ser imorru Betlehem?
Mela l-Messija kien ser ikollu ħin għalihom? Dak mhux fil-kbarat u n-nies sinjuri kien moħħu.
Imma missieru kien qallu li dehrulhom xi anġli… Għalhekk bejn jaħseb fuq Ruben u bejn jaħseb
fuq il-Messija, Ġwanni telaq lejn Betlehem flimkien ma’ missieru u r-ragħajja l-oħra.
Ġwanni ħaseb li ser imorru fil-kastell ta’ Betlehem… imma għaddew minn quddiem il-palazz u
baqgħu mexjin u fl-aħħar waslu quddiem biċċa stalla. Hawnhekk kellu jitwieled il-Messija?!
Possibbli?! Ġwanni għal daqsxejn ma qalx lil missieru: dan x’ġibtna nagħmlu hawn?! Imma
insomma, iddeċieda li jidħol. Hemm ġew sab raġel u mara u tarbija għadha titwieled. Ġwanni ma
fehem xejn… imma dak il-ħin f’qalbu ħass ferħ u paċi kbira… Hu nesa x’kien għamillu Ruben u
t-tbissima reġgħet dehret fuq xufftejh. Ġwanni telaq minn Betlehem lura lejn id-dar, b’ferħ kbir
f’qalbu!
L-għada Ġwanni qam bi tbissima ikbar minn tas-soltu, beda jitbissem lil kulħadd: lil tal-ħaxix,
lill-furnar, lil dik il-mara xiħa li toqgħod fit-tarf tat-triq u xħin beda jara dik it-tbissima ta’
Ġwanni, kulħadd beda jifraħ u jitbissimlu lura. Hu u sejjer lejn l-iskola iltaqa’ wkoll ma’
Ruben… u anke lil Ruben, Ġwanni tbissimlu u wrieh li ħafirlu… Ruben hekk ried jara u ġie
jgħannaq lil Ġwanni u qallu: “Grazzi talli ħfirtli u erġajt tbissimtli! X’għandek illum, kemm int
ferħan? Ġralek xi ħaġa?” “Iva,” wieġbu Elija, “iltqajt mal-Messija u f’qalbi tani ħafna ferħ u dan
il-ferħ nixtieq naqsmu miegħek u mad-dinja kollha!”

Riflessjoni
Aħna nixtiequ nkunu tassew ferħanin! Aħna nistgħu nkunu tfal li nagħżlu li nkunu mdejqin.
Dan nagħmluh billi noqogħdu dejjem ingergru, ma napprezzawx l-affarijiet iż-żgħar, noħolqu
ambjent ta’ kompetizzjoni ma’ xulxin, niġġieldu ma’ xulxin...
Ġesù ġie biex iġibilna l-paċi, kif rajna fl-istorja... Ġesù jrid li anki aħna nagħmlu paċi ma’
sħabna. Ejjew biex kull darba li niġġieldu ma’ xi ħadd ikollna l-kuraġġ biex naħfrulu jew
nitolbuh skuża. Hekk anki aħna, inkunu ferħanin!
Applikazzjoni permezz ta’ Storja Qasira
F’Diċembru tal-1914 fid-dinja kien hawn gwerra kbira, l-Ewwel Gwerra Dinjija. Kienet ilha
għaddejja snin, u kienu mietu eluf ta’ suldati. Wasal il-25 ta’ Diċembru u kulħadd kien imdejjaq:
111

qed jiċċelebraw il-Milied jiġġieldu ’l-bogħod mid-dar. F’daqqa waħda s-suldati Ġermaniżi, flok
jisparaw, mill-gandotti fejn kienu mistoħbija, bdew ikantaw il-Christmas Carols. Xħin
semgħuhom, l-Ingliżi wkoll bdew ikantaw il-Christmas Carols. Xħin kulħadd beda jkanta, issuldati, Ġermaniżi u Ingliżi, ħarġu mill-moħba tagħhom u marru qrib xulxin, u flok jisparaw għal
xulxin, bdew jitgħannqu u jawguraw il-Milied it-Tajjeb lil xulxin. Dakinhar tgħidx kemm
kantaw, żifnu u xorbu flimkien. Dawk li għal snin kienu ilhom għedewwa, issa fil-MIlied saru
ħbieb. Għalkemm kellhom ħafna differenzi, kien hemm xi ħaġa li tgħaqqadhom: ilkoll kienu
jemmnu li dakinhar f’Betlehem kien twieled Ġesù, dak li ġab il-paċi. Dakinhar Ġesù ġab il-paċi
anke fil-post tal-gwerra, għax l-Ingliżi u l-Ġermaniżi, iċċelebraw il-Milied flimkien.
Ġesù jrid li dawk li jemmnu fih ikunu persuni li jġibu l-paċi!
Impenn għall-Għada
Nipprova ngħid sorry jew naħfer lil xi ħadd minn sħabi li bħalissa miġġieled miegħu.
Talb tal-Fidili
(1) Għall-konfessuri: biex dejjem jagħtuna ċ-ċans li niltaqgħu mal-kobor tal-ħniena ta’ Alla.
Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(2) Għal dawk il-persuni li qed isibuha diffiċli biex jaħfru lil xulxin: ħalli jsibu l-kuraġġ biex
jagħlqu għajnejhom għall-firda u jġibu l-paċi. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(3) Għal dawk li jinsabu mdejqin: biex il-Milied iservihom bħala mument sabiħ ħalli jerġgħu
jesperjenzaw il-ferħ. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(4) Għall-ħabsin: biex iż-żmien li huma qed jgħaddu fil-ħabs ikun għalihom ċans biex ibiddlu
ħajjithom u meta joħorġu jsibu min jilqagħhom lura b’imħabba. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(5) Għal kull wieħed u waħda minna: biex insibu l-kuraġġ nitolbu skuża u naħfru lil xulxin.
Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
Offertorju
Mal-offerti tittella’ x-xbieha tar-Ragħaj u titwaħħal f’postha fil-board quddiem l-altar.
Liturġija tal-Ewkaristija
Wara t-Tqarbin
Innu tar-Ragħajja mit-tfal iż-żgħar.
Avviżi
* Jinqara mill-ġdid l-impenn għall-għada.
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9 Novena – Alla ried isir bniedem bħalna għax iħobbna ħafna!
Il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru 2016

Att Penitenzjali
Tittella’ l-ismiley ta’ lejliet, tifel iżommha f’idu waqt li l-oħrajn jaqraw l-Att Penitenzjali.
Int li fraħt flimkien mal-mistednin fit-tieġ ta’ Kana,
aħfrilna ta’ kemm-il darba għirna għal sħabna jew weġġgħajnihom bi kliemna:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Int li stedintna biex inħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtna int,
aħfrilna talli ġieli webbisna rasna u għamilna l-geddum flok ma komplejna ma’ sħabna:
Kristu ħniena.
R/. Kristu ħniena.
Int li ħfirt lil dawk li qatluk fuq is-Salib,
aħfrilna ta’ kemm-il darba ma rnexxilniex naħfru lil xulxin:
Mulej ħniena.
R/. Mulej ħniena.
Liturġija tal-Kelma
Preżentazzjoni tax-Xena mill-Anġlu (jinġab envelope, jinfetaħ u jinqara)
Wasalna fl-aħħar tfal! Għada lejlet il-Milied! Għada jitwieled Ġesù: il-ħaruf il-ġdid!

Mistoqsijiet lit-Tfal dwar ix-Xena
Tintwera fuq l-iscreen il-pittura tar-Ragħaj tal-ġurnata u jsiru mistoqsijiet lit-tfal fuq liema
jaħsbu li huma l-karatteristiċi partikulari ta’ dan ir-Ragħaj.

Rakkont tal-Istorja
Ġesù, il-Ħaruf il-ġdid
X’ġara malli r-ragħajja waslu Betlehem, fl-istalla fejn kien hemm Ġużeppi u Marija flimkien
mat-tarbija Ġesù? Malli waslu r-ragħajja, huma bdew jifirħu bit-tarbija u jifirħu lill-ġenituri
tagħha. Xħin ir-ragħajja lill-ġenituri qalulhom prosit, nifirħulkom, huma kienu jweġbuhom: “IlMulej għamel magħna ħwejjeġ kbar!”
Ir-ragħajja taw diversi rigali lill-ġenituri: suf, annimali, laħam, ħobż, ikel... Insomma, ftit minn
dak li kellhom fl-għalqa. Waqt li kienu qegħdin jiffesteġġjaw mal-ġenituri, beda jonfoħ riħ
kiesaħ mit-Tramuntana. It-temperatura niżlet f’daqqa u kien hemm il-ksieħ. Ir-ragħajja kollha
tgħattew bil-ħwejjeġ tax-xitwa li kellhom. Kulħadd kellu biex jitgħatta, ħlief it-tarbija. Omm
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Ġesù kienet inkwetata: biex kienet ser tgħattih f’dak il-ksieħ? Ma kellhiex kutra għat-tarbija…
beżgħet li jimrad. Hi ma kellhiex kutri u wisq inqas ir-ragħajja… dawk xi flixkun inbid kellhom!
“X’se nagħmlu?” bdew jistaqsu wieħed lill-ieħor mifxulin… Iżda l-problema ma tantx damet ma
ssolviet għax f’daqqa waħda, il-ħarufa li Abel kien ġab miegħu u li kien taha bħala rigal lillfamilja tal-Messija, qamet minn fejn kienet u marret qrib it-tarbija biex bis-suf tagħha, u bin-nifs
tagħha ssaħħan lit-tarbija.
Kien il-ħaruf li salva lil Ġesù milli jimrad! Ġesù u l-ħaruf fejn xulxin. It-tarbija u l-ħaruf ma
tantx kienu jixxibħu, imma bejniethom kien hemm xebħ kbir. Ġesù infatti kellu jibqa’ dejjem
ikun imxebbaħ mal-ħaruf… “Hawn hu l-Ħaruf ta’ Alla!” kellu jgħid San Ġwann il-Battista minn
hawn u ftit snin oħra. Ġesù kellu jkun il-ħaruf il-ġdid!

Riflessjoni
Alla sar bniedem u għammar fostna! Għaliex Alla ried isir bniedem? Alla sar bniedem għax
iħobbna ħafna! Hu ried jurina li jinsab fostna biex jagħmlilna kuraġġ. Hu jinsab dejjem magħna
anki meta aħna nħossuna weħidna. ALLA MAGĦNA! Bħall-ħaruf li
mar maġenb it-tarbija Ġesù biex jagħmillu l-wens, hekk hu Alla
magħna.
Alla sar bniedem biex jgħallimna nħobbu! Aħna wkoll jeħtieġ li
nkunu ħaruf għal xulxin, jeħtieġ li bħal Ġesù nħobbu lil xulxin:
nagħtu każ ta’ xulxin, nindunaw bil-bżonnijiet ta’ xulxin, nisimgħu
minn xulxin, nirringrazzjaw lil xulxin, ngħinu lil xulxin, nagħmlu
sagrifiċċju għal xulxin u naħfru lil xulxin.
Applikazzjoni permezz ta’ Storja Qasira
Kien hemm fil-Ġermanja familja fqira ħafna. L-omm u l-missier
kellhom b’kollox tmintax-il tifel u tifla. Fost l-aħwa kien hemm
tnejn: Albrecht u Joseph, li t-tnejn li huma kienu bravi ħafna biex
ipittru u t-tnejn xtaqu li meta jikbru jsiru artisti. Meta kibru ftit u wasal ż-żmien biex imorru luniversità jistudjaw, it-tnejn qalu lil xulxin: aħna nafu li ommna u missierna ma għandhomx biex
iħallsulna l-iskola, ejjew naqtgħu bejnietna u min jirbaħ imur jistudja waqt li l-ieħor jibqa’ hawn
jaħdem fil-minjieri u bil-paga jħallas l-iskola tal-ieħor. Meta l-ewwel wieħed jiggradwa jiġi lura
u jibda jaħdem, u bil-flus li jaqla’ jħallas l-iskola tal-ieħor. Hekk għamlu, qatgħu t-tokk u rebaħ
Albrecht. Albrecht telaq, mar Nuremberg, u hemm beda jistudja l-pittura, waqt li Joseph mar
jaħdem il-minjiera u bil-flus li kien jaqla ħallas l-iskola ta’ ħuh.
Għaddew is-snin, u Albrecht ġie lura mill-università. Kien iggradwa u sar pittur famuż. Waqt likel lil ħuh qallu, “issa jien bil-flus nista’ nħallaslek l-iskola.” Ħuh beda jibki u qallu: “Bixxogħol fil-minjiera, idejja spiċċaw, m’għandix għadma f’idejja li mhix miksura, għandi l-artrite u
r-rogħda, ma għadnix kapaċi naqbad pinzell b’idejja! Imma tinkwetax, għażiż Albrecht, jien dan
kollu għamiltu għalik, b’imħabba, biex int tkun tista’ ssir il-pittur famuż li sirt illum!”
Bi gratitudni, lejn ħuh li tah kollox biex hu jista’ jsir il-pittur li kien, Albrecht pitter dawn iżżewġ idejn, li huma l-idejn ta’ ħuh. Albrecht sar pittur famuż ħafna – Albrecht Durer – imma dan
ma kienx ikun possibbli li kieku ħuh ma tahx kollox: il-flus u saħħtu.
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Ġesù, bħal ħu Albrecht, jagħtina kollox – sar bniedem u miet għalina!
Impenn għall-Għada
Nara li d-dar ikolli presepju ċkejken u filgħaxija, ma’ tal-familja nħarsu lejh u nagħmlulu talba
ċkejkna.

Talb tal-Fidili
(1) Għall-Papa, għall-Isqof tagħna u għas-saċerdoti: biex jagħrfu jużaw il-Festa tal-Milied biex
fiha jxandru lil Ġesù, is-Sultan tal-Paċi. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(2) Għall-persuni li jinsabu weħidhom: biex f’dawn il-ġranet tal-Milied ikun hemm min jiftakar
fihom u jżommilhom kumpanija. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(3) Għall-ġenituri kollha: biex f’dawn il-ġranet jgħinu lil uliedhom jifhmu li huma jħobbuhom
ħafna. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(4) Għal dawk li jinsabu ’l bogħod minn Alla: biex il-misteru tal-Milied jgħinhom jersqu aktar
lejh. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.
(5) Għalina lkoll: biex f’dawn il-ġranet niftakru f’dawk li huma mdejqin u nippruvaw inkunu
qribhom. Nitolbu.
R/. Ismagħna nitolbuk Mulej.

Offertorju
Mal-offerti tittella’ x-xbieha tan-Natività u titwaħħal f’postha fil-board quddiem l-altar.
Liturġija tal-Ewkaristija

Wara t-Tqarbin
Innu tar-Ragħajja mit-tfal iż-żgħar.
Avviżi
* Stedina għall-Quddiesa ta’ Nofsillejl.
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Ħsibijiet li ser jidhru fuq il-Bullettini tal-Ħadd tad-djoċesi fil-Ħdud li ġejjin
L-Ewwel Ħadd tal-Avvent – L-Avvent: mixja lejn ix-xefaq tat-tama ta’ Alla!
Illum nibdew sena liturġika ġdida, jiġifieri mixja ġdida tal-Poplu ta’ Alla ma’ Ġesù Kristu, irRagħaj tagħna, li jmexxina fl-istorja lejn it-twettiq tas-Saltna ta’ Alla. Ejjew niskopru mill-ġdid
il-ġmiel li aħna lkoll f’mixja: il-Knisja, bis-sejħa u bil-missjoni tagħha, l-umanità kollha, il-popli,
iċ-ċiviltà, il-kulturi: kulħadd jinsab f’mixja fit-toroq taż-żmien. Din il-mixja ma tispiċċa qatt.
Bħalma fil-ħajja tagħna dejjem hemm ħtieġa li titlaq mill-ġdid, li tqum u li ssib is-sens veru tależistenza, anki l-familja l-kbira tal-bnedmin għandha bżonn tiskopri mill-ġdid ix-xefaq li lejh
qed timxi: ix-xefaq tat-tama! Żmien l-Avvent jagħtina mill-ġdid ix-xefaq tat-tama, tama li ma
tqarraqx, għaliex il-Mulej sempliċement ma jqarraq qatt! Hu fidil! Hu ma jqarraqx! Ejjew naħsbu
u nħossu dan il-ġmiel! Il-mudell ta’ dan l-atteġġjament spiritwali hu l-Verġni Marija. Tfalja
sempliċi minn raħal sempliċi, li ġġorr f’qalbha t-tama kollha ta’ Alla! F’ġufha, it-tama ta’ Alla
ħadet il-laħam, saret bniedem, saret storja: Ġesù Kristu. Inħallu lilna nfusna nitmexxew minnha,
li hi omm u għax hi ommna, taf kif għandha tmexxina. Ħa tmexxina hi f’dan iż-żmien ta’
stennija u ta’ sahra.
Mill-Anġelus ta’ PAPA FRANĠISKU, 1 ta’ Diċembru 2013.
It-Tieni Ħadd tal-Avvent – Ilqa’ lil Dak li qed joqrob!
Imqiegħed bejn il-Patt l-Antik u l-Patt il-Ġdid, il-Prekursur ta’ Ġesù hu bħal stilla li tiġi qabel
tlugħ ix-xemx, Kristu, dak li – skont profezija ta’ Isaija – “fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej, lispirtu tal-għerf u d-dehen, l-ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-għerf u l-biża' tal-Mulej”
(Is 11,2). F’dan iż-Żmien tal-Avvent, anki aħna msejħin nisimgħu leħen Alla, li jidwi fid-deżert
tad-dinja permezz tal-Iskrittura Mqaddsa, speċjalment meta din l-Iskrittura tiġi mxandra bilqawwa tal-Ispirtu s-Santu. Il-fidi, fil-fatt, titqawwa skont kemm titħalla tiddawwal mill-Kelma
divina. Il-mudell tas-smiegħ hija l-Verġni Marija: “aħna u nikkontemplaw f’Omm Alla eżistenza
totalment immudellata mill-Kelma, niskopru li anki aħna msejħin biex nidħlu fil-misteru tal-fidi,
li permezz tagħha, Kristu jiġi jgħammar f’ħajjitna. Sant’Ambroġ ifakkarna li kull Nisrani li
jemmen, f’ċertu sens inissel fih u jagħti l-ħajja lill-Verb ta’ Alla” (Verbum Domini, 28).
Għeżież, “is-salvazzjoni tagħna sserraħ fuq miġja” kien kiteb Romano Guardini. “Is-Salvatur ġie
mill-libertà ta’ Alla. Għalhekk, l-għażla tal-fidi tikkonsisti f’li tilqa’ lil Dak li qed joqrob. IrRedentur jiġi qrib kull bniedem: fil-ferħat u fid-dwejjaq, meta l-bniedem iħossu miexi fiċ-ċert,
fil-mumenti ta’ stagħġib u fit-tentazzjoni... f’dak kollu li jifforma parti min-natura tiegħu u minn
ħajtu.”
Mill-Anġelus ta’ PAPA BENEDITTU XVI, 5 ta’ Diċembru 2010.

It-Tielet Ħadd tal-Avvent – Ġej il-Messija tas-sorpriżi!
F'mument ta' dieqa u dubju fil-ħabs ta' Erodi Antipas, Ġwanni l-Battista jibgħat lid-dixxipli
tiegħu jistaqsu lil Ġesù: “Inti huwa dak li kellu jiġi jew nistennew lil ħaddieħor?” Kif seta', dak li
kien il-prekursur tal-Mulej, dak li stqarru bħala l-Messija u għammdu fl-ilmijiet tal-Ġordan,
jiddubita? Id-dubju kien frott id-dieqa jew frott l-istess missjoni ta' Ġesù, li bħal donnu kien wisq
differenti minn dak li kien jistenna Ġwanni? Ġesù ma kienx lest bil-mannara f'idu biex jaqta' l116

ħaqq! Ġesù huwa l-Messija tas-sorpriżi. Mhuwiex imħallef bla ħniena imma Messija xandâr talħniena, Messija li jfejjaq u jxandar il-Bxara t-Tajba lill-foqra. “Hieni hu min ma jitfixkilx
minħabba fija”. Ġwanni ma tfixkilx. Ġwanni emmen. Ġwanni ta ħajtu minħabba Ġesù. “Hieni hu
min ma jitfixkilx minħabba fija”. Int titfixkel minħabba l-mod kif jiġi Ġesù u kif iġib ruħu
magħna? Tippretendi li jġib ruħu mod ieħor miegħek u ma' ħaddieħor? Kemm aħna lesti li
nilqgħu lil Dak li twieled għalina biex ikun xandâr tal-Aħbar it-Tajba lill-foqra?
Patri Marcello Ghirlando OFM, f’isem il-patrijiet Franġiskani Minuri ta’ Għajnsielem.
Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent – Alla wasal! “Alla-Magħna”!
Sant’Ambroġ jikkummenta li “f’San Ġużepp kien hemm l-imħabba u l-figura tal-ġust, biex ilkwalità tiegħu ta’ xhud tkun iktar denja.” Ambroġ ikompli jgħid li San Ġużepp “ma setax itebba’
lit-Tempju tal-Ispirtu s-Santu, Omm il-Mulej, il-ġuf imtaqqal bil-misteru.” Minkejja li għex
mument ta’ taħwid, Ġużeppi jaġixxi “kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej”, għax kien ċert li qed
jagħmel l-iktar ħaġa ġusta. Anki meta jagħti l-isem “Ġesù” lil dak it-Tifel li jżomm lill-univers
kollu, hu jitqiegħed fl-iskjera tal-qaddejja umli u fidili, simili għall-anġli u għall-profeti, għallmartri u għall-Appostli – kif ikantaw innijiet antiki orjentali. San Ġużepp iħabbar l-għeġubijiet
tal-Mulej hu u jagħti xhieda għall-verġinità ta’ Marija u għall-azzjoni gratwita ta’ Alla, waqt li
jħares il-ħajja tal-Messija fuq din l-art. Inqimu mela l-missier legali ta’ Ġesù għaliex fih hemm
il-profil tal-bniedem ġdid, li jħares b’fiduċja u b’kuraġġ lejn il-futur, ma jsegwix il-pjan li fassal
hu, imma jafda totalment fil-ħniena infinita ta’ Dak li jwettaq il-profeziji u jiftaħ żmien ilħelsien.
Mill-Angelus ta’ PAPA BENEDITTU XVI, 19 ta’ Diċembru 2010.

Solennità tat-Twelid tal-Mulej – Ferħ kbir! Alla żar il-poplu tiegħu! Alla sar bniedem!
Il-Milied jimla l-moħħ u l-qalb ta’ kull bniedem b’sens ta’ stagħġib! Għaliex bniedem
importanti twieled fil-lejl tal-Milied, elfejn sena ilu. U dan nafuh mill-qari tal-Vanġelu li nsibu
fit-tliet Quddisiet tal-Milied. L-ewwel Quddiesa hija dik tal-Vġili, li fiha nsibu studju tar-razza
tal-familja, studju li juri min kienu l-antenati ta’ Ġesù. Bħalna lkoll, Ġesù kellu l-ġenituri tiegħu.
Kristu kien tabilħaqq persuna umana bħalna. It-tieni Quddiesa tal-Milied hija dik ta’ nofsillejl.
Fil-Vanġelu nsibu li t-tarbija hija tabilħaqq is-Salvatur tad-dinja. L-anġlu tal-Mulej iħabbar ferħ
kbir lir-rgħajja għaliex fil-belt ta’ David twieled Salvatur. Il-qari tal-Vanġelu tat-tielet Quddiesa
tal-Milied hu meħud mil-Vanġelu ta’ San Ġwann. Dan il-Vanġelu jibda billi jgħidilna li Ġesù, li
twieled minn Marija f’Betlehem, kien tabilħaqq l-Iben t’Alla. Il-Milied mela, huwa t-twettiq talwegħdiet t’Alla, mhux biss lill-poplu magħżul, iżda lill-bnedmin kollha! Il-Milied mhux biss
huwa solennità liturġika, imma wkoll it-twettiq ta’ ġrajja storika li tiżboq kull żmien. L-ispirtu
tal-Milied għandu jibqa’ fina matul is-sena kollha. Iżda biex dan iseħħ, jeħtieġ li nimxu fuq ittagħlim ta’ Ġesù u nirċevuh ta’ spiss fis-sider tagħna, biex tikber dejjem fina s-Saltna t’Alla.
MONS. ACHILLES CAUCHI, rettur tal-knisja tal-Viżitazzjoni “Taż-Żejt”, l-Għarb.
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