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Kelmtejn bejn il-Hbieb 

 

Diġà għadda aktar minn nofs ir-Randan! Dan huwa żmien qaddis u għażiż, u li 

għal darb’oħra qed ngħixuh f’ċirkustanzi diffiċli, kemm fuq livell uman, kif ukoll 

bħala komunità Nisranija ta’ fidi, tama u mħabba.  

 

Għal din is-sena wkoll, l-Irtiri organizzati mis-Soċjetà Patristika ma jistgħux 

isiru. F’mumenti bħalma għaddejjin minnhom bħalissa, spiss nibdew nirriflettu 

... u napprezzaw tant ċelebrazzjonijiet u attivitajiet li spiss noħduhom for granted. 

Fejn qatt immaġinajna li se jerġa’ jkollna niċċaħħdu miċ-ċelebrazzjonijiet 

għeżież tal-Ġimgħa Mqaddsa u tat-Tridu Qaddis tal-Għid!  

 

Nittama li l-kitbiet ta’ Missirijiet il-Knisja, flimkien ma tant għajnuniet oħra 

reliġjużi permezz tal-midja soċjali u l-midja tradizzjonali, ikomplu jkunu ta’ faraġ 

spiritwali, u ta’ kuraġġ biex inkomplu miexja din it-triq. Nawguralkom ilkoll il-

kumplament ta’ Randan qaddis u ta’ ġid spiritwali kbir f’din ir-rebbiegħa għar-

ruħ tagħna. 

 
Dun Hector Scerri 

President 

 

Siltiet patristiċi utli għal dan iż-żmien 
 

 

I. Aħna mitna ma’ Kristu; qegħdin inġorru fil-ġisem tagħna l-mewt ta’ Kristu, 

biex fina tidher ukoll il-ħajja ta’ Kristu. Mela m’aħniex ngħixu iżjed il-ħajja 

tagħna, imma l-ħajja ta’ Kristu, il-ħajja tal-innoċenza, tas-safa, tas-sempliċità u 

ta’ kull virtù. Jekk qomna ma’ Kristu, infittxu li ngħixu fih u nintrefgħu ’l fuq 

miegħu, ħalli riġlejna ma jibqgħux mal-art fejn jistgħu jingidmu mis-serp. 

 

Sant’Ambroġ, mit-Trattat dwar il-Ħarba mid-Dinja 



 

 

II. Qegħdin ngħixu ż-żmien tar-Randan: il-kelma ta’ Alla, murija permezz tal-

ministeru tagħna, tmantni l-qalb ta’ dawk li jsumu fil-ġisem: hekk il-bniedem 

ġewwieni, imrejjaq minn ikel li jaqbel, jista’ jmantni l-penitenza tal-bniedem 

barrani b’qawwa akbar. Jaqbel ħafna, fil-fatt, għad-devozzjoni tagħna li 

niddisponu lilna nfusna sabiex niċċelebraw il-Passjoni tal-Mulej imsallab, li 

tinsab fil-qrib, billi nsallbu lilna nfusna bit-trażżin tal-pjaċiri tal-ġisem, bħalma 

jgħid l-appostlu: ‘Dawk li huma ta’ Kristu Ġesù sallbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-

passjonijiet tiegħu’ (Gal 5:24). Ma’ dan is-salib, anzi, għandu jibqa’ mdendel bla 

waqfien in-Nisrani, matul ħajtu kollha li tgħaddi fost it-tiġrib. Fil-fatt mhuwiex 

dan iż-żmien illi naqilgħu l-imsiemer.” 

 

Santu Wistin, mid-Diskors 205 

 

 

 

III. Sabiex juri b’liema ħeġġa l-istess Mulej xtaq is-salib u minn liema ħrara kien 

mogħti l-kuraġġ, isma’ kif żbalja l-kap u prinċep tal-appostli, is-sies tal-Knisja, 

meta minħabba l-injoranza pprotesta u qal: ‘Mulej! Ma jkun qatt li dan jgħaddi 

minn għalik,’ wieġbu: ‘Itlaq minn quddiemi, ja xitan! Int tfixkil għalija’ (Mt 

16:23). B’din iċ-ċanfira iebsa ried ifisser b’liema ħeġġa huwa [jiġifieri Kristu] 

kien riesaq lejn is-salib. Għaliex mela tistagħġeb li f’din il-ħajja s-salib huwa tant 

magħruf, mill-waqt li Kristu sejjaħlu glorja u Pawlu jiftaħar bih?” 

 

San Ġwann Griżostmu, mit-Trattat dwar il-Providenza ta’ Alla 

 

 

 

FRAK TAD-DEHEB 

 

“Inqisu li ma noqogħdux nitħabtu biex inġemmgħu u ngeddsu flejjes waqt li 

nħallu lil ħaddieħor fin-nieqes” (San Girgor Nazjanzenu, Diskors 14). 

 

“Il-ħajja tal-bniedem hija kollha nasbiet perikolużi” (Oriġene, Diskors 3 dwar l-

Għanja tal-Għanjiet). 

 

“Mhux min hu fid-dawl idawwal lid-dawl, imma hu d-dawl li jiddi fuqu u 

jdawwal lilu” (Sant’Irinew, Kontra l-Ereżiji). 

 

“Mela ma jkunx tajjeb li taqdi lil Alla sabiex tikseb ferħ fid-dinja, waqt li tmaqdar 

il-fidi proprja, u tqisha ta’ ftit siwi” (Santu Wistin, Ittra 140). 


