Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 2
“L-armla fqira offriet aktar minn kulħadd” Mk 12, 38-44
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin
1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja.
2. Kant
3. Qari tal-Kelma Mk 12, 38-44
• Il-Kelma t’Alla qed tasal għandek illum, fis-sitwazzjoni tiegħek.
• Innutajt xi ħaġa? Qanqlitlek xi mistoqsija?
• Tħoss li qed tgħidlek xi ħaġa?
4. Ħin biex jitkellmu l-parteċipanti.
5. Ħsieb:
• Ġesù fit-Tempju quddiem il-kaxxi tal-offerti: kien ikun hemm 13-il kaxxa
tal-injam, imma bi speċi ta’ lembut tal-metall in-naħa ta’ fuq.
• Dak iż-żmien kien hemm l-idea li l-ġid li jkollok kien sinjal ta’ spiritwalità,
speċi Alla jpattilek talli qed tgħix tajjeb.
• Dak iż-żmien kellhom muniti tal-metall mhux karti, allura skont il-ħoss
tikkalkula x’tefgħu.
• Id-deċmi suppost kienu 10%.
• Ġesù jinnota s-sinjuri jitfgħu ħafna u armla tefgħet biċċtejn żgħar u
jgħid li tefgħet aktar minnhom kollha.
• Ġesù jara l-qalb u mhux dak li jidher; u dan jgħodd għal kollox, kull
azzjoni li nagħmlu, kull għajnuna, kull imħabba.
• Mela mhux kemm, imma kif jew skont kemm tista’.
• Ma ninsewx, jien ma nista’ nagħti xejn lil Alla għax Hu ma jonqsu xejn.
L-għotja tiegħi turi kemm nistmah jew kemm inħobbu, kemm lest
niċċaħħad milli għandi.
• Kemm toffri huwa sinjal tal-fidiuċja tiegħek fih.
• Ġesù kemm-il darba semma d-deċmi:
i. Lk 11, 42: Qed jgħid lill-Fariżej, “intom tħallsu d-deċmi fuq innagħniegħ u l-fejġel u fuq kull xorta ta’ ħxejjex, u mbagħad għal
dik li hi ġustizzja u mħabba ta’ Alla, tħallu kollox għaddej. Dawn
kien imisskom tħarsu, mingħajr ma tħallu lill-oħrajn barra.”
ii.
“Ma tafux li min iservi fit-tempju jiekol mit-tempju,
u dawk li jservu l-artal jaqsmu mal-artal? Hekk ukoll il-Mulej
ordna li dawk li jxandru l-Evanġelju jgħixu mill-Evanġelju.”
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Issa llum smajna lil Ġesù “din l-armla fqira tefgħet aktar minn dawk
kollha li tefgħu fit-teżor.”
Għaliex? “Għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi, filfaqar tagħha, tefgħet kulma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix.”
Mela, meta tagħti karità, jekk qed tagħti biex tidher, jew biex ifaħħruk, ilħlas tkun qed tieħdu mingħand in-nies stess.
Ġesù jkellimna ċar dwar dan: “Qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma
tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru quddiemhom, għax inkella ma
jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smewwiet.” (Mt 6, 1)
Ġesù mhux qed jikkundanna l-ġid...
Li takkwistah b’mod illeċtu hu ħażin.
Li tużah biex tidher jew biex in-nies ifaħħruk hu ħażin.
Żewġ mistoqsijiet personali:
i. Jien ma’ min inqis lili nnifsi, sinjur jew fqir?
ii. Meta nagħti karità, miż-żejjed inkun qed nagħti?
Alla jevalwa l-għotja minn kemm għandi mhux minn kemm nagħti!
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