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Tnax –il Triq biex nimxu mal-Familja 

TRIQ NO. 1: NIĠĠEDDU FIT-TĦABBIRA TAL-EVANĠELJU 

 
Silta mill-Kelma t’ Alla  - Mill-Evanġelju Skont San Mark (1, 9-15) 

 
 

9U ġara li f’dawk il-jiem ġie Ġesù minn Nazaret tal-Galilija, u tgħammed minn Ġwanni fil-
Ġordan. 10U minnufih hu u tiela’ mill-ilma ra s-smewwiet jinfetħu, u l-Ispirtu bħal ħamiema 
nieżel fuqu; 11u mis-smewwiet instama’ leħen: “Inti ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi.” 
12Imbagħad minnufih l-Ispirtu ħarġu fid-deżert. 13U baqa’ fid-deżert erbgħin jum, jiġġarrab mix-
Xitan. Kien jgħix mal-bhejjem selvaġġi, u kienu jaqduh l-anġli. 14Wara li arrestaw lil Ġwanni, 
Ġesù mar il-Galilija jxandar l-Evanġelju ta’ Alla 15u jgħid: “Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta’ 
Alla waslet; indmu u emmnu fl-Evanġelju.” 
 

 
Punti mill-Kelma t’Alla 

 
(1) Ġie Ġesù minn Nazaret tal-Galilija, u tgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan 

 
Din is-silta trid tpoġġilna l-idea ta’ ħolqien ġdid; ir-rakkont tal-ħolqien il-ġdid li bħal fil-Ktieb tal-
Ġenesi, fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-ispirtu ta’ Alla (Ġen 1) . Huwa l-Ispirtu l-joħroġ mis-
smewwiet imċarrta biex dan il-ħolqien il-ġdid ikollu fih it-timbru li jagħti l-ħajja. San Mark 
jgħidilna li s-smewwiet jinfetħu (1,9) – traduzzjoni aktar preċiża hija is-sema ċċarrtet u li l-istess 
frażi hija użata fil-mewt ta’ Ġesù fuq is-salib meta l-purtiera tas-santwarju ċċarrtet fi tnejn minn 
fuq s’isfel (15,38). 
 

Alla jċarrat is-sema u jinżel = hija l-inizjattiva ta’ Alla li mill-ġdid jerġa’ joħloqna fil-persuna ta’ 
Ġesù. Alla huwa viċin, mhux distanti mill-esperjenza umana.  
 
Ġesù tgħammed  jiġifieri jidħol fl-esperjenza sħiħa tal-bniedem.  
 

 
(2) “Inti ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi.” 
 
Il-messaġġ li joħroġ mis-smewwiet imċarrta huwa messaġġ ta filjazzjoni (li aħna ulied). Il-ħolqien 
il-ġdid iwassalna biex nesprejenzaw l-fatt li aħna ulied Alla. Fih aħna lkoll uliedu li rridu ngħixu 
b’mod ħaj ir-relazzjoni tagħna miegħu li saret possibli biss bil-ħidma ta’ Ġesù mitmuma fuq is-
salib. Infatti l-kliem ibni l-għażiż jridu jfakkruna fil-ġrajja ta’ Abram fil-Ktieb tal-Ġesesi meta l-
Mulej talbu biex joffrilu l-ibnu l-ġħażiż (Ġen 22,2). Huwa Ġesù li jkun offrut bħala l-uniku iben tal-
Missier biex fih aħna nsiru ulied.    
 

Instama’ leħen = din hija l-proposta ta’ Alla lill-bniedem biex jidħol f’relazzjoni miegħu u jiskopri 
l-filjolanza (il-fatt li aħna ulied) tiegħu. 
 

 
(3) l-Ispirtu ħarġu fid-deżert ... Erbgħin jum, jiġġarrab mix-Xitan. 
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Jekk fil-magħmudija ta’ Ġesù naqraw ir-rakont tal-ħolqien il-ġdid, l-esperjenza tad-Deżert hija l-
għajxien mill-ġdid tal-Poplu ta’ Iżrael li għadda mid-deżert fil-Ktieb tal-Eżodu. Interessanti 

immens id-diskrizzjoni ta’ Ġesù fid-deżert: kien jgħix mal-bhejjem selvaġġi – din hija ritratt ta 
kif kellu jkun l-bniedem mingħajr ir-realta’ tad-dnub: amonija mal-ħolqien, anke ma’ dawk li 
mhumiex tal-istess għamla tiegħu. Kien id-dnub li fixkel l-armonija fil-qalb tal-bniedem. L-
istess armonija hija imsaħħa mit-tiġrib fid-deskrizzjoni ta’ kif għal erbgħin jum, jiġġarrab mix-
Xitan.   
 

Ir-realta’ umana hija esperjenza tal-mixja tagħna fid-deżert. Hija l-kriżi bejn l-armonija li lkoll 
nittamaw għaliha u t-tiġrib li aħna nagħdu minnu. 
 

Erbgħin jum = hija l-indikazzjoni ta’ kontinwità fit-tiġrib li nagħdu minnu. Għalhekk meta Alla 
jċarrat is-smewwiet jinżel f’din ir-realtà ta’ tiġrib li aħna nagħdu minnu.  

 
(4) indmu u emmnu fl-Evanġelju 
 
Fit-tiġrib tal-ħajja, hija l-indiema li tressaqna lejn l-ħolqien il-ġdid. Aktar milli sempliċiment 
jidispjaċik, l-kelma indmu tkun tradotta fil-kelma ibdlu (dawwar ir-rotta). l-Evanġelju huwa l-
mezz ta’ kif tbidel t-triq, u tagħraf dak li int. Huwa dan il-mument li bih tibni lilek innifsek fl-

isfond tal-Kelma mħabbra minn Ġesù li twaslek biex tinduna li ż-żmien huwa mitmum, u s-
Saltna ta’ Alla waslet. 
 

L-Evanġelju = li jitħabba lil qalbna biex nkunu ħolqien ġdid. Hija l-Kelma ta’ Alla li tinżel filqalb 
tagħna biex tagħtina spazji ġodda ta’ kien nikbru bħala persuni (jien) u bħala komunità (aħna/ 
knisja). 
 

  

Il-Papa Franġisku fuq li niġġeddu fit-tħabbira tal-Evanġelju 

 
 Nosservaw kif il-Kelma ta’ Alla mhix sekwenza ta’ teoriji fl-arja, imma sieħba fil-vjaġġ anki 

għall-familji fi kriżi jew li għaddejjin minn xi tbatija, u turihom id-destinazzjoni tal-mixja, 
meta Alla għad “jixxuttalhom kull demgħa minn għajnejhom” (Apk 21:4). (AL22) 

 

 L-eku tal-ewwel tħabbira: “Ġesù Kristu jħobbok, ta ħajtu biex jifdik, u issa hu ħaj u qrib 
tiegħek kuljum, biex idawlek, biex isaħħek, biex jeħilsek”. (EG 164) 
 

 Meta komunità tilqa’ t-tħabbira tal-fidwa, l-Ispirtu s-Santu jagħni l-kultura tagħha bil-
qawwa tal-Vanġelu li kapaċi ġġib bidla. (EG 116) 
 

 
 
 
 
Dun George Schembri/laqgħa miżżewġin/Frar 2021 


