Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 7
“Il-Passjoni tal-Mulej” Luqa 22, 14-23, 56
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin
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Intronizzazzjoni tal-Bibbja
Kant
Qari siltiet mill-Kelma
Ħin ta’ talb fis-skiet.
Meta taħseb dwar il-passjoni ta’ Ġesù, x’jiġik f’moħħok?
a. Il-misteru tat-tbatija
i. Ġesù mnikket, qed ibati... (Lq 22,39-46)
ii. Imma hawn tbatija spiritwali ... l-imħabba t’Alla għall-bniedem, lil
Ġesù swietlu ħafna, swietlu d-demm.
iii. Għaliex? ... id-dnub, il-le għal Alla.
iv. Id-dnub fl-Eden kien le għal Alla u kull dnub huwa hekk.
v. Allura kull dnub għandu l-konsegwenzi tiegħu ... tinqata’ minn
Alla, mhux jiġġieled miegħek Alla,
imma l-midneb ikun
qed jinqata’ minn Alla.
vi. Alla l-Imbierek ħalaqni biex nidħol f’intimità miegħu ... meta
nidneb inkun qed ngħidlu li ma rridx, jiġifieri nitlef dak li Alla
ħalaqni għalih, l-intimità tiegħi ma’ Alla ...
vii. Fi kliem ieħor, bid-dnub nitlef l-iskop ta’ ħajti.
viii. Bil-passjoni, Ġesù ħa fuqu l-konsegwenza tad-dnub. U din
kienet l-akbar tbatija ta’ Ġesù, li ħass il-firda tiegħu minn Alla
Missieru ... Alla abbandunah.
ix. Fi kliem ieħor, fil-Ġnien taż-Żebbuġ, Ġesù kien qed iħoss ittbatija kiefra tal-bniedem maqtugħ minn Alla, kien qed iħoss leffett tad-dnub.
x. Ġesù, fil-Ġnien taż-Żebbuġ, kien qed jgħix it-tbatija kbira talbniedem maqtugħ minn Alla, meta Alla kien ħalaq ilbniedem xbieha tiegħu.
xi. Fl-istess ħin, waqt li Ġesù kien għaddej minn din it-tbatija, lappostli, minflok ħassew miegħu, raqdu.
xii. F’dan il-mument intimu ta’ tbatija kbira, meta Ġesù tant xtaqhom
ikunu miegħu, l-appostli jorqdu.
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xiii. L-appostli nistgħu nkunu aħna, quddiem it-tbatija ta’ tant nies, li
għax m’għandhomx lil Alla f’ħajjithom minħabba d-dnub,
għaddejjin minn tant tbatija.
xiv. Ħaġa żgħira biex inkunu aljenati, moħħna f’affarijiet oħra, u ma
nkunux konxji mill-kruha tad-dnub li jaqtgħek minn Alla.
xv. Ġesù quddiemna qiegħed ibati, fil-ġisem mistiku tiegħu, u
aħna aljenati, ma nagħtux kas, norqdu.
xvi. Staqsi lilek innifsek: permezz ta’ min Ġesù qiegħed jgħidlek
“ishar miegħi” ...
1. min qed ibati qrib tiegħek?
2. min jinsab imdejjaq qrib tiegħek?
xvii. Ġesù mhux qiegħed jgħidlek: “solvilu l-problemi”
xviii. Qed jgħidlek “kun miegħu/magħha”.
xix. It-tbatija vera ta’ Ġesù tidher fit-tbatija tan-nies illum mhux flistatwi u l-wirjiet.
xx. Ħaġa żgħira biex inkun “qrib” l-istatwi/wirjiet, imma bogħod minn
Ġesù li qed ibati fin-nies.
xxi. Il-purċissjonijiet, il-vari u l-wirjiet huma affarijiet sbieħ, imma
għandhom jgħinuna biex naraw lil Ġesù li qed ibati fin-nies
madwarna.
b. Pietru jiċħad lil Ġesù. (Lq 22, 54-62)
i. Ninnutaw li lil Pietru Ġesù fetaħlu għajnejh minn qabel ma kien
se jiċħdu.
ii. Imma Pietru, fl-entużjażmu tiegħu, ma basarx li jasal biex jiċħdu.
iii. Nista’ nkun jien li qatt ma nobsor li nista’ niżbalja u niċħad lil
Ġesù,
iv. Għax ħadd minna ma jista’ jkun ċert minnu nnifsu, għax aħna
dgħajfin ... u allura:
1. Ma nibżgħux mid-dgħufija tagħna
2. Ma nkunux prużuntużi u naħsbu li qatt ma nistgħu
niżbaljaw.
3. Inkunu UMLI, u nammettu d-dgħufija ...
4. Ħaġa żgħira biex niċħad lil xi ħadd.
5. Inkun ingrat.
6. Inwarrab mill-ħbiberija.
7. Ma nsellimx, eċċ.
c. It-Tradiment ta’ Ġuda (Lq 22,47-48)
i. Niċċelebraw il-passjoni ta’ Ġesù kif suppost jekk inpoġġu jdejna
fuq il-pjagi ta’ Ġesù illum ...
ii. Kemm naraw esperjenzi ta’ tradiment !!
iii. Ngħidu aħna tradiment fiż-żwieġ, li sar ħaġa ta’ kuljum.
1. it-tradiment tal-imħabba bejn ħbiebi
2. tradimenti fuq il-post tax-xogħol.
3. tradimenti fuq il-mezzi soċjali.
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4. tradimenti bil-pornografija bejn ‘maħbubin’.
d. Ridikulaġni u żebliħ (Lq 23, 11)
i. … libbsuh il-porpora, beżqulu f’wiċċu, eċċ.
ii. kemm naraw nies imwaqqgħin għaċ-ċajt,
iii. minħabba kulur tal-ġilda, reliġjon
iv. differenti jew orjentazzjoni sesswali?
v. Li tirridikola jew twaqqa’ għaċ-ċajt sar lil Kristu u għadu jsir illum.
vi. Il-passjoni ta’ Ġesù għadha sejra fil-ġisem mistiku ta’ Kristu.
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