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LECTIO DIVINA 

IS-SITT ĦADD TAL-GĦID (C) 

 

Ġw 14,23-29 

  

v. 14 – Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru 

għandu. 

F’dawn il-kelmiet ta’ Ġesù  għandna kundizzjoni u konsegwenzi: 

Il-kundizzjoni: JEKK XI ĦADD IĦOBBNI     IĦARES KELMTI 

Il-konsegwenzi: MISSIERI JĦOBBU, 

U AĦNA NIĠU U NGĦAMMRU GĦANDU 

Din il-frażi għandha dawn l-elementi:  

 imħabba,  

 il-Kelma u  

 l-għamara tal-Missier u tal-Iben f’dak li jkun.  

Meta nara dawn l-elementi jien personalment niftakar f’żewġ sentenzi oħra minn San Ġwann 

innifsu: “Il-Kelma ta’ Alla saret laħam u għamlet l-għamara tagħha fostna” (1,14), u “Alla 

hekk ħabb lid-dinja li taha lil Ibnu l-Waħdieni” (3,16). 

Jiġi, allura, li f’min iħobb lil Ġesù Kristu, u f’min jagħmel ir-rieda tiegħu, mhux biss isseħħ l-

Inkarnazzjoni, imma anke l-Missier ikun jista’ jwettaq l-akbar xewqa tiegħu: li jkun tassew l-

Għimmanu-El – Alla magħna!! Dun Ġorġ kien iħobb juża frażi minn Prov 8,31: “L-għaxqa 

tiegħu li jkun ma’ wlied il-bnedmin”. 

Imma għal dan:  

 biex, allura, Alla jinżel jgħammar fina,  

 biex aħna nsiru tempji ta’ Alla,  

 biex, allura, Alla jkun jista’ jsib postu fid-dinja permezz tagħna,  

hemm bżonn li “nħarsu” l-kelma ta’ Ġesù. Mill-Prologu tal-Vanġelu ta’ San Ġwann nafu li l-

Kelma ta’ Alla hija Ġesù nnifsu – il-moħħ u r-rieda ta’ Alla, l-espressjoni personali tal-Kelma 

ta’ Alla. 
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Dan iseħħ meta “nħarsu” din il-Kelma. Fi Ġwanni l-imħabba mhix kwistjoni ta’ emozzjonijiet 

biss, imma hi l-imħabba murija fil-konkret: billi d-dixxiplu jew in-Nisrani jagħmel dak li jrid 

Alla minnu, hu x’inhu.  

U lanqas hi biss nagħmel dik il-ħaġa, nobdi dak il-kmandament, nieħu ċirkostanza minn idejn 

Alla... imma jkolli attitudni sħiħa (u allura kontinwa) ta’ dak li jrid Alla minni: hija l-attitudni 

ta’ min jaf u jgħix il-fatt li hu jiddependi għal kollox minn dak li jrid Alla minnu. “Inħarsu” l-

Kelma hija allura a style of life (ma ninsewx x’għedna issa aktar minn darba: il-qdusija hija li 

tagħmel ir-rieda ta’ Alla kemm jista’ jkun DEJJEM, kemm jista’ jkun malajr u kemm jista’ 

jkun bil-qalb). 

Konsegwenza ta’ din l-attitudni:   ix-xhieda, it-tħabbir ta’ din l-attitudni bil-ħajja tagħna. 

Speċi jekk jien ngħix ir-rieda ta’ Alla għalija jien inkun qed ngħid lil dawk ta’ madwari: “Jien 

nemmen f’Alla, Alla jgħammar fija, u qiegħed nurikom dan bil-mod kif ngħix!” Ġesù nnifsu 

qal: “Minn hawn jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi jekk ikollkom l-imħabba wieħed lejn 

l-ieħor” (Ġw 13,35). 

 

v.24 – Il-Kelma li qegħdin tisimgħu m’hijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni 

“Il-Kelma ta’ Alla saret laħam”! 

 

v.26 – Id-Difensur, l-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u 

jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. 

Difensur mhux għax aħna dejjem qegħdin il-qorti u hu dejjem jiddefendina. Il-kelma difensur 

hija paraklētos li minnha ġejja l-kelma “paraklitu”. Tfisser: dak li hu msejjaħ ħdejn xi ħadd; l-

istess dak li tfisser il-kelma “ad-vocatus”, avukat, dak li hu msejjaħ ħdejn xi ħadd. 

L-Ispirtu s-Santu huwa l-ispirtu l-Qaddis għax hu l-Ispirtu ta’ Alla. Dak jibagħtu Alla biex:(1) 

jgħallem u (2) jfakkar kollox li qalilna Ġesù. 

Meta ngħidu jgħallem u jfakkar ifisser li joħroġ għad-dawl dak li fil-fatt hemm fina diġà. Int 

meta tgħallem u tfakkar xi ħaġa lil xi ħadd ma żżidlux xi ħaġa extra ma’ li għandu ġewwa. 

Inti tgħin lill-persuna l-oħra toħroġ għad-dawl dak li diġà jkun hemm fiha u tagħmilha konxja 

ta’ dak li ġa hemm fiha. L-Ispirtu s-Santu juża dak li aħna diġà, ulied Alla, biex jitlob fina! 

Dan ifakkarni f’dak li rrefera tant għalih Papa Franġisku f’Amoris Laetitia: id-dixxerniment. 

Jien, bħala seminarista ma jistax ikolli fija l-attitudni li l-persuna l-oħra m’għandha xejn u rrid 

kontinwament nagħtiha jien; ma nistax ikolli fija l-attitudni li l-persuna l-oħra ma taf xejn u 

jien naf kollox. Għall-kuntrarju, fina jrid ikun hemm l-attitudni li, f’ambjent ta’ talb, aħna 

ngħinu lill-persuna l-oħra biex hi nnifisha tagħraf dak li jrid Alla minnha. Irridu nkunu 
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ffurmati mhux biex niddettaw lil ħaddieħor imma biex ngħinu lil ħutna ħalli huma jagħmlu d-

dixxernimenti tagħhom; fil-kuntatti tagħna rridu ngħinu lill-oħrajn joħorġu dak li hemm 

fihom u huma jagħmlu l-għażliet taghhom f’ambjent ta’ talb u allura f’rabta mar-rieda ta’ 

Alla. 

 

Il-kumplament huwa l-wegħda li Alla jagħmel magħna kontinwament: jien inqiegħed ruħi ġo 

fikom: “U nqiegħed ruħi ġo fikom, u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi, u li 

żżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom.  28U tgħammru fl-art li tajt ’il missirijietkom, u 

intom tkunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom” (Eżek 36,27-28). 

 

MEDITATIO 

 Jekk xi ħadd iħobbni – nista’ jien ma nħobbx lil Alla/Ġesù? 

 Il-fatt li tħobbu hija deċiżjoni libera. Qatt ħsibt fuq din id-deċiżjoni? 

 X’jiġifieri tixhed għall-fidi tiegħek? 

 Xi tfisser ir-realtà li Alla hu magħna, Alla hu mal-bniedem? 

 

CONTEMPLATIO 

 * Alla li nemmen fih hu Alla konkret ħafna: mhux biss sar bniedem bħali  

 imma jista’ u jrid jiltaqa’ miegħi fi bnedmin oħra. 


