
Ghejjun ta’ Ilma Frisk u Dejjem Haj 

 

Holqa bejn il-Hbieb ta’ Missirijiet il-Knisja 

ppubblikata mis-Socjeta’ Patristika Maltija 

 

Nru 29    22 ta’ Diċembru 2020 

 

 

Kelmtejn bejn il-Hbieb: 

Admirabile Commercium 
 

Għeżież ħbieb, 

 

Is-sliem tal-Mulej Ġesù jkun ma’ kull wieħed u waħda minnkom! 

 

Ilna ma niltaqgħu ... mhux biss fiżikament, imma wkoll permezz ta’ din il-ħolqa bejn il-ħbieb! 

Iċ-ċirkustanzi huma li huma, u lkoll nafu, ftit jew wisq, fejn sibna ruħna. Ilkoll għaddejna minn 

esperjenzi ta’ tlugħ u nżul ... dawl u dlam ... ċertezza u inċertezza. Spiss nistaqsi lili nnifsi, u 

anki nistieden lil dawk li niltaqa’ magħhom biex jagħmlu l-istess mistoqsija: “Mulej, xi trid 

minna f’dawn il-jiem ta’ sfida?” 

 

Kif stqarr il-Papa Franġisku fl-enċiklika tiegħu Fratelli tutti tat-3 t’Ottubru li għadda, “traġedja 

dinjija bħalma hi l-pandemija tal-Covid-19, għal xi waqtiet reġgħet qajmet fina s-sens li aħna 

komunità globali, u li ninsabu lkoll fl-istess dgħajsa, fejn il-problemi ta’ kull persuna huma l-

problemi ta’ kulħadd. Għal darb’oħra rrealizzajna li ħadd mhu salvat waħdu; nistgħu niġu 

salvati biss jekk inkunu flimkien” (n.32). 

 

F’dawn il-jiem għeżież tal-Milied – u l-festi tal-Familja Mqaddsa, l-Ewwel tas-Sena, l-

Epifanija u l-Magħmudija tal-Mulej – aħna lkoll mistiedna nieqfu ftit u nirriflettu fuq il-qawwa 

rebbieħa tas-Salvatur tagħna l-bnedmin, li sar bniedem bħalna. Kemm hi sabiħa u f’waqtha dik 

l-espressjoni li niltaqgħu magħha ta’ spiss fil-liturġija tal-jiem li ġejjin meta nitfakkru li “l-

ħwejjeġ tas-sema jingħaqdu ma’ dawk tal-art”! Xi wħud minn Missirijiet il-Knisja użaw din l-

espressjoni teoloġika qawwija u mimlija tifsira – admirabile commercium. Il-liturġista u kittieb 

magħruf, il-Beatu Columba Marmion (1858-1923), Benedittin, qal dan: “Il-misteru tal-

Inkarnazzjoni huwa skambju meraviljuż (admirabile commercium) bejn id-divinità u l-umanità 

... Meta sar bniedem, l-Iben (il-Verb) ġabilna sehem mid-divinità tiegħu ... Permezz tal-

Inkarnazzjoni, Alla sar viżibbli biex aħna nkunu nistgħu nisimgħuh u nimitawh.” 

 

Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jwasslilna din l-antifona straordinarja: “O admirabile 

commercium! Creator generis humani, animatum corpus sumens, de Virgine nasci dignatus 

est; et, procedens homo sine semine, largitus est nobis Suam deitatem” (para.526), li bil-Malti 

hi: “B’bidla tal-għaġeb! Il-ħallieq tal-bnedmin ħa ġisem ħaj u twieled minn Marija Verġni; sar 

bniedem bħalna biex jagħtina sehem fin-natura tiegħu ta’ Alla”. Din hija wkoll l-antifona tal-

Kantiku ta’ Marija li nitolbu fl-ewwel u fit-tieni Għasar tas-Solennità tal-Verġni Marija Omm 

Alla (1 ta’ Jannar), fi tmiem l-Ottava tal-Milied. 



Ħafna minna mmissjaw l-Irtiri ta’ ġurnata li soltu nagħmlu fir-Randan u fl-Avvent. L-aħħar 

irtir li għamilna kien f’Diċembru 2019. B’tama u fiduċja sħiħa fil-Mulej, jeħtieġ li nkomplu 

nistennew u nitolbu għal rebbiegħa ġdida. 

 

Nawgura lil kull wieħed u waħda minnkom kull ġid fil-Mulej! Nawgura wkoll Milied qaddis 

u s-sliem tat-Tarbija Divina! 

 

Dun Hector Scerri 

President 

 

 

 

Siltiet qosra, imma sinifikattivi, għal dan iż-żmien ... minn Missirijiet il-Knisja: 

 

 

“Il-Mulej tal-ħlejjaq kollha ġie taħt sura ta’ qaddej, liebes il-faqar, sabiex il-priża, imbeżżgħa, 

ma taħrablux. Għażel biex jitwieled fl-inċertezza ta’ għalqa bla difiża, twieled minn verġni 

fqajra, f’faqar l-aktar kbir, sabiex fis-skiet, ikun jista’ jmur ifittex il-bnedmin ħalli jsalvahom” 

(Teodotu ta’ Anċira, Diskors nhar jum Twelid is-Salvatur). 

 

“Alla fid-dinja, Alla fost il-bnedmin: mhux Alla li jagħti l-liġi qalb ilsna tan-nar, daqq tat-

tromba fuq għolja ddaħħan jew fi sħab sfiq fost ragħad u beraq, li jqanqlu l-biża’ f’dawk li 

qegħdin jisimgħuh; imma Alla b’ġisem, li ħlewwa jkellem lill-ħlejjaq li għandhom l-istess 

natura tiegħu. Alla b’ġisem, li ma jaħdimx mill-bogħod u permezz ta’ profeti, imma permezz 

tal-umanità li huwa ħa fuqu u libbes il-persuna tiegħu biha, sabiex iressaq lejh, fl-istess ġisem 

tagħna li huwa ħa għalih innifsu, lill-bnedmin kollha” (San Bażilju l-Kbira, Omeliji). 

 

“O għana bla tarf moħbija taħt id-dehra tal-faqar! Mimdud f’maxtura u heżżeż id-dinja kollha; 

huwa mkebbeb fil-faxex u kisser il-ktajjen tad-dnub; għadu anqas biss beda jlaqlaq u jgħallem 

lill-Maġi u ħarrikhom lejn il-konverżjoni” (San Ġwann Griżostmu, Omelija għall-jum tal-

Milied). 

 

“Fit-teżor ta’ Sidna, miftuħ beraħ għalina, x’don ieħor aqwa mill-paċi nistgħu nsibu? Huwa d-

don li tant jixraq lill-festa li qegħdin niċċelebraw, dik il-paċi li tħabbret għall-ewwel darba mill-

qtajja’ tal-anġli fit-twelid tal-Mulej. Hija l-paċi li tnissel l-ulied ta’ Alla, u tgħajjex l-għożża u 

l-għaqda ta’ bejniethom; hija l-mistrieħ tal-qaddisin fis-sema u l-għamara tal-ħajja ta’ dejjem” 

(San Ljun il-Kbir, Diskorsi). 

 

“Taqtgħux qalbkom, o bnedmin, li tistgħu ssiru wlied ta’ Alla ... ġaladarba l-istess Iben ta’ 

Alla, il-Verb ta’ Alla ‘sar bniedem u għammar fostna.’ Agħmlu l-istess bħalu, siru spirti u 

għammru fih, li sar bniedem u għammar fostna. Mela issa m’għandniex għalfejn naqtgħu 

qalbna aktar, aħna, ulied il-bnedmin, li nistgħu nsiru bis-sehem tal-Verb, ulied ta’ Alla, issa li 

l-Iben ta’ Alla, meta ħa l-istess ġisem bħal tagħna, sar Bin il-bniedem” (Santu Wistin, Ittra 

140). 

 

 


