LECTIO DIVINA
IT-TIENI ĦADD TAR-RANDAN (A)
Mt 17,1-9
(Sitt ijiem wara) Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil ħuh Ġwanni, tellagħhom fuq
muntanja għolja weħidhom, u tbiddel quddiemhom.
Il-kapitlu 16 ta’ Mattew, li jiġi qabel din is-silta, joffrielna l-kuntest għall-ġrajja tattrasfigurazzjoni. F’Ċesarija ta’ Filippu, Ġesù kien staqsa lid-dixxipli tiegħu n-nies min jgħidu li
hu, u mbagħad staqsa lilhom: “Imma intom min tgħidu li jien?” (16,13-15). It-tweġiba ta’
Pietru: “Int il-Messija, Bin Alla l-ħaj” irċeviet it-tifħir ta’ Ġesù u ġabet magħha barka u
wiegħda (16,16-19). Dritt wara dan, Ġesù ħabbrilhom x’tip ta’ Messija kellu jkun: Messija li
se jkollu “jbati ħafna” (16,21). Il-kliem tiegħu ħasad lid-dixxipli, tant li “Pietru ġibdu lejh u
beda jlumu u jgħidlu: ‘Allaħares, Mulej! Ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik!’.” (16,22).
Jidher li d-dixxipli ma setgħux jifhmu u jaċċettaw il-fatt li Ġesù kellu jbati, u lanqas
irnexxielhom jifhmu l-kundizzjonijiet tad-dixxipulat: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu
jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha; imma min
jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi, isibha.” (16,24-25).
Dan kollu ġara “sitt ijiem qabel”. Minħabba f’hekk id-dixxipli kienu mħawwda, u daħlu
f’dalma ta’ fidi. Ma setgħux jifhmuh aktar lil Ġesù, u żgur li f’qalbhom bdew jistaqsu: Aħna
x’tip ta’ Messija mexjin warajh? Min hu dan fil-verità? X’futur se jkollna niffaċċjaw? Nistgħu
nafdawh?...
Dawn il-mistoqsijiet jaħbtu ma’ moħħna wkoll fis-snin tal-formazzjoni tagħna. Diġà fis-snin
tas-Seminarju, meta nħarsu ġo fina u madwarna, quddiem Kristu li qed ibati fil-falliment
pastorali ta’ saċerdot li għadu żgħir, fil-problemi li Kappillan isaqqaf wiċċu magħhom kuljum,
fis-solitudni ta’ saċerdot anzjan, eċċ., bla ma rridu nistaqsu: Min hu dan Ġesù li jien miexi
warajh? Fejn se jeħodni? X’hemm lest għalija?...
Id-dixxipli kienu għadhom ma jistgħux jifhmu xi jfisser “fit-tielet jum iqum” (Mt 16,21; Mk
9,9-10). Veru wkoll li huma ma kienux semgħu l-leħen tal-Missier fil-Ġordan jgħid fuqu: “Dan
hu Ibni l-għażiż; fih sibt l-għaxqa tiegħi” (Mt 3,17). Huwa normali għalhekk li jaqgħu fuqhom
il-biża’, id-dubju u l-qtigħ ta’ qalb li jġiegħluhom jaħsbu li żbaljaw it-triq.
Ġesù jifhem it-tħassib tad-dixxipli, jagħdirhom fid-dgħufija tagħhom u jiddeċiedi li joffrilhom
esperjenza ta’ inkuraġġiment. Huwa jeħodhom fuq “muntanja għolja” biex idewwaqhom ftit
mill-glorja tiegħu.
Ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil ħuh Ġwanni. Huma t-tliet dixxipli li kellhom jishru
miegħu fil-Ġetsemani, u li kellhom iwettqu lil ħuthom.
Tellagħhom fuq muntanja għolja weħidhom. Hija l-muntanja interjuri, il-muntanja tat-talb, li
nistgħu nitilgħuha biss weħidna. Hija muntanja għolja, u għalhekk it-triq li twassal għaliha

mhijiex waħda faċli; hija triq fit-telgħa. Hija t-telgħa tal-fidi li, meta jkollna l-kuraġġ
nitilgħuha sa fuq, nistgħu nduqu minn din id-dinja stess il-ferħ tas-sema. Huma dawk ilmumenti ta’ konsolazzjoni spiritwali li l-Mulej jagħtina anke fil-qalba ta’ xi esperjenza tqila u
mudlama. Il-ferħ tat-Tabor mhuwiex dak li ġej mis-suċċess apparenti ta’ din id-dinja, bħal
dak li ġarrbu d-dixxpli meta rnexxew fil-ministeru tagħhom (ara Lq 10,17-20), imma huwa
ferħ intimament marbut mas-Salib. Il-ferħ perfett jinsab fis-Salib!
... u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, u lbiesu sar abjad bħad-dawl.
San Ljun il-Kbir jagħti żewġ raġunijiet għaliex Ġesù tbiddel (μετεμορφώθη) quddiem iddixxipli: “Din il-bidla kollha għamilha l-ewwelnett biex id-dixxipli ma jħawdux qalbhom u ma
jitfixklux minħabba s-salib tiegħu; hekk huma, wara li jarawh fil-kobor tad-dinjità moħbija
tiegħu, ma jitħawdux meta jarawh imċekken taħt it-tbatija li laqa’ minn rajh. Iżda hu, bi
ħsieb xejn inqas, ried ukoll b’hekk iqiegħed minn qabel is-sisien tat-tama tal-Knisja mqaddsa,
biex il-ġisem kollu ta’ Kristu jagħraf il-bidla li għad jirċievi b’don minn Alla, u l-membri tiegħu
jqawwu qalbhom bil-wegħda li għad jissieħbu fil-ġieħ li deher jiddi fir-ras.” Fi kliem ieħor, ilbidla ta’ Ġesù trid tkompli fid-dixxipli, it-trasformazzjoni tiegħu trid tkompli fittrasformazzjoni tagħhom. Dak li ġara fir-Ras fuq il-muntanja tat-trasfigurazzjoni jrid ikompli
jseħħ fil-membri tal-Ġisem tiegħu, li hu l-Knisja, jiġifieri f’kull wieħed minna.
Darbtejn oħra fit-Testment il-Ġdid insibu l-verb “tittrasfigura” applikat għan-nisrani. Fiżżewġ każijiet huwa Pawlu li jitkellem minn din it-trasfigurazzjoni tal-bniedem fi Kristu. Fl-ittra
lir-Rumani huwa jistieden lill-insara biex joffru ġisimhom bħala vittma ħajja u qaddisa li
togħġob lil Alla u għalhekk jgħidilhom: “Timxux max-xejra ta’ din id-dinja iżda nbidlu
(μεταμορφοῦσθε) skont it-tiġdid ta’ fehmietkom...” (Rm 12,2). F’dawn il-kelmiet għandna leku tas-sejħa ta’ Ġesù meta jxandar is-Saltna ta’ Alla u jsejjaħ għall-indiema (metanoeîte),
jiġifieri għall-bidla tal-moħħ u l-qalb. Fit-tieni ittra lill-Korintin San Pawl ixebbaħ lilna li
nħarsu lejn il-wiċċ ta’ Kristu mal-Lhud li kienu jħarsu lejn wiċċ Mosè huwa u nieżel millmuntanja, bid-differenza li l-Lhud kellhom velu jifridhom mill-wiċċ ta’ Mosè waqt li aħna
m’għandna ebda velu imma nistgħu nħarsu lejn Kristu b’wiċċna mikxuf. Barra minn hekk
aħna qegħdin ninbidlu fih, ħaġa li l-Lhud ma setgħux jagħmluha. “Aħna lkoll, li b’wiċċna
mikxuf nirriflettu bħal f’mera l-glorja tal-Mulej, qegħdin ninbidlu (μεταμορφούμεθα) fl-istess
xbieha minn glorja għal glorja skont ma jagħtina l-Mulej, li hu Spirtu.” (2Kor 3,18). Waqt li flewwel silta l-enfasi qiegħda fuq l-impenn tan-nisrani (“timxux max-xejra ta’ din id-dinja iżda
nbidlu...”), fit-tieni waħda l-enfasi qiegħda fuq il-grazzja ta’ Alla (“skont ma jagħtina lMulej”). Dawn it-tnejn jeħtieġ jimxu flimkien.
U dehrulhom Mosè u Elija jitħadtu miegħu.
Il-glorja li Ġesù juri lid-dixxipli tiegħu hija dik li għad jaqsam mal-persunaġġi l-kbar tal-istorja
ta’ Iżrael: Mosè, li permezz tiegħu seħħ il-Patt bejn Alla u l-poplu; u Elija, il-profeta meħud
fis-sema u li kien mistenni jxandar il-miġja tal-Messija. F’Ġesù jsibu l-milja tagħhom il-Liġi u lProfeti. Fih isibu wkoll il-milja tal-glorja tagħhom Mosè u Elija. F’Ġesù jingħaqdu l-Antik u lĠdid Testment. Fih issib il-milja tagħha l-istorja kollha tas-salvazzjoni. Id-dixxipli huma
msejħin biex jidħlu huma wkoll f’din l-istorja biex jaqsmu ma’ Ġesù, flimkien mal-Qaddisin
kollha, il-glorja tiegħu. “Hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, sabiex ikun hu l-ewwel
f’kollox...” (Kol 1,18).

Permezz ta’ dan ir-rakkont l-evanġelista jrid iqawwi l-qalb tad-dixxipli ta’ żmienu li,
imħabbtin minħabba l-fidi tagħhom, kienu qed isibuha diffiċli jibqgħu sħaħ fil-mixja tagħhom
wara l-Mulej. Hu jixtieq ifakkarhom li huma wkoll imsejħin jissieħbu ma’ Kristu fil-glorja
tiegħu, bil-kundizzjoni li jissieħbu miegħu fi tbatijietu (ara 2Tim 1,8; 2,11-12).
Sħaba kollha dawl għattiethom, u minn ġos-sħaba nstema’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni lgħażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu.”
Hawn għandna l-paradoss ta’ sħaba kollha dawl: is-sħaba li taħbi u tikxef lil Alla fl-istess ħin.
Fid-dlam, id-dawl! Fit-tbatija, il-ferħ! Il-leħen tal-Missier minn ġos-sħaba mhux biss jassigura
lid-dixxipli min hu fil-verità Ġesù imma wkoll jgħidilhom kif għandhom jgħixu r-relazzjoni
tagħhom miegħu, jew x’għandu jkun l-atteġġjament tagħhom lejh: “Isimgħu lilu”.

MEDITATIO
Fil-mixja tiegħi wara Ġesù, hemm xi ħaġa li bħalissa qed ittaqqalni jew taqtgħali qalbi?...
Meta kien l-aħħar mument ta’ konsolazzjoni (spiritwali) li l-Mulej tani f’din il-mixja tiegħi
biex jagħmilli kuraġġ?...

ORATIO - CONTEMPLATIO
Nikkontempla lil Ġesù fil-glorja tiegħu, waqt li nidħol miegħu fis-Salib. Nitolbu jsaħħaħ fija ttama li għad nissieħeb miegħu fil-glorja eterna.

