
 

 
 

“It-tagħlim it-tajjeb hu l-għajn ta’ kull ġid” 
 

Hi espressjoni li kien iħobb jgħid San Ġorġ Preca, il-Fundatur tal-
MUSEUM. Kien jħajjar għal mod ta’ tagħlim li jifhmu kulħadd. Għaliex 
għandek titkellem tqil meta dawk li qed jisimgħu m'għandhomx                        
l-istess livell ta' tagħlim? Meta titkellem ħafif, jifhmek kulħadd, anke                           
ż-żgħar, u b'hekk jista' jsir il-ġid.  
 

Allura San Ġorġ Preca kien iġib l-eżempji, bħal ta' dak it-tifel li meta ra                        
l-baħar hekk fond, beda jibza' għax qal li jekk il-baħar hu tant kbir, mela 
kemm hu ikbar Alla! ll-baħar, l-għasafar, il-fjuri u l-bqija tal-ħolqien 
iwassluna biex nieħdu idea żgħira ta' Alla.  
 

" In-nies lil Alla ma jħobbuhx għax ma jafuhx."  - San Ġorġ Preca 
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IT-TAGĦLIM TAL-KNISJA 
 

It-tagħlim irid ikun “tajjeb”. Mela hawn tagħlim ħażin? Iva, għax 
ikun hawn min iwassal tagħlim meta ma studjax biżżejjed dwar 
dak li tgħallem il-Knisja Kattolika. Jew għax ma jkunx aġġornat bl-
aħħar tagħlim tal-Knisja. Ikun hemm ukoll min ifixkel lin-nies 
għax ma jkollux intenzjoni tajba. It-tagħlim “it-tajjeb” insibuh fil-
Bibbja meta hi spjegata b’mod li biha l-Mulej qed ikellimna llum. 
 

It-”tagħlim it-tajjeb” insibuh fil-kotba tal-katekiżmu tal-Knisja, 
bħall-ktieb tant sabiħ “Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika”. Billi dan 
hu volum b’ħafna paġni, il-Papa Emeritu Benedittu XVI ġabar 
minnhu tagħlim fil-qosor f’għamla ta’ mistoqsija u tweġiba.                               
Il-ktieb jismu “Il-Kompendju tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika”. 
Ikollna wkoll l-omeliji tal-Quddiesa li s-Saċerdoti jwasslulna 
b’mod tassew sabiħ, u f’laqgħat oħra ta’ tagħlim. 

FHIEX MOĦĦNA? 
 

Hawn tagħlim? U żgur li hawn. Minn kullimkien. Ġurnali, rivisti, televixin u radju, informazzjoni 
online u l-bqija. Aħna liema qed nagħżlu? Inkunu tant aljenati dwar aħbarijiet, politika, varjetà, 
riċetti, pariri għad-dehra personali u mistoqsijiet dwar saħħa. Forsi qed ninsew kemm hu 
importanti t-tagħim mibni fuq il-valuri tal-Vanġelu. Kemm inkunu aħjar kieku jkollna mġiba 
ispirata mill-imħabba, mill-ftehim, mill-ħlewwa, mill-mogħdrija, mill-maħfra u minn kwalitajiet 
oħra li jgħinuna ngħixu fil-paċi magħna nfusna u mal-oħrajn. Hawn ħafna ilħna li jħawduna. 
Għalhekk irridu nużaw l-intelliġenza tagħna u nagħżlu dak li b’mod partikulari jkabbar fina                                  
l-kultura tal-karità, li tant neħtieġu llum. 


