
Ir-raba’ jum 

 
L-urāenza ta’ katekeŜi soda 

 
śgur li lkoll kemm aħna irëivejna xi darba jew oħra lezzjoni ta’ duttrina nisranija. Almenu, 
ngħid għalija, kieku kellhom jistaqsuni x’inhuma l-aktar affarijiet li tiftakar minn tfulitek Ŝgur 
li quddiem fil-lista jkun hemm l-esperjenza li kelli fil-MUSEUM, fejn tgħallimt l-veritajiet 
baŜiëi tal-fidi nisranija. Ovvjament l-ewwel esperjenza ta’ katekeŜi u l-aktar importanti 
nirëevuha fil-familja, mingħand il-genituri tagħna. Anke fl-iskejjel bl-isforz ta’ ħafna għalliema 
nitgħallmu ngħixu ta’ nsara veri. Ħafna huma l-esperjenzi ta’ katekeŜi f’ħajjitna, u ta’ dan 
għandna nroddu ħajr lil Alla u lill-Knisja. 
 
Però, dan il-āid kollu qed fil-periklu li jintilef, u dak li kien ta’ tant għajnuna għalina forsi 
mhux qegħdin ngħadduh lit-tfal tagħna. U għaliex? Għax forsi ngħixu f’soëjetà li titkellem fuq 
il-pluralità tal-hsieb, u d-drittijiet ta’ l-espresjoni, u l-ugwaljanza fil-ħsieb bir-riskju li toħloq 
konfuŜjoni dwar x’inhu l-veru u x’inhu t-tajjeb. Veru li għandu jkun hemm rispett għall-idejat 
ta’ kulħadd, però mingħajr ma ninsew ir-rispett fundamentali għall-verità! U l-verità hija 
waħda. U hija din il-verità li tagħmilna bnedmin ħielsa. Aħna nemmnu li din il-verità tinsab 
f’Persuna, Āesù ta’ Nazaret. Ma nistgħux aħna f’isem il-modernità naslu għall-konkluŜjoni li 
kull ħsieb jew kull raāunament huwa ugwali u tajjeb fl-istess ħin. Dan il-pluraliŜmu jeqred it-
tfittxija għall-verità li għandha tkun il-baŜi ta’ kull riëerka umana. 
 
Dan ir-relativiŜmu etiku jinsab madwarna. Irridu nkunu attenti li ma jiārilniex li naqgħu fih 
aħna wkoll, għax iwassal għal konsegwenzi koroh fejn anki jintilef is-sens ta x’inhu tajjeb jew 
x’inhu ħaŜin. Fejn kollox jgħaddi u xejn mhu xejn għax “kulħadd jagħmel hekk”, bħallikieku l-
maāāoranza tiddeëiedi l-fidi tagħna. Ma nistgħux, f’isem il-libertà tal-ħsieb, inkissru l-aktar 
ħwejjeā għeŜieŜ għalina u għas-soëjetà, bħalma hi l-familja u d-dinjità tal-persuna umana. 
 
Bħala nsara rridu nibqgħu sodi fil-prinëiji li tgħallimna mid-duttrina li rëivejna mingħand il-
Knisja. Din il-formazzjoni fil-fidi però trid tkompli. Ma nistgħux nikkuntentaw biss b’dak li 
tgħallimna meta konna Ŝgħar. Ħadd ma baqa’ jilbes il-ħwejjeā ta’ tarbija. Il-formazzjoni 
nisranija hija kontinwa, ħadd ma jista’ jgħid li jaf kollox fuq il-fidi. Għalhekk hija importanti 
qabel xejn il-parteëipazjoni tagħna fil-liturāija, għax huwa fil-liturāija b’mod speëjali fil-
quddiesa tal-Ħadd, li aħna nirëievu l-ogħla livell ta’ evanāelizzazzjoni. Però hi importanti 
wkoll il-parteëipazzjoni tagħna f’mumenti oħra tal-ħajja tal-komunità nisranija, bħalma huma l-
eŜerëizzi tar-Randan, u laqgħat oħra ta’ formazzjoni li minn Ŝmien għal Ŝmien toffrilna l-
parroëëa tagħna. Imma għal mixja ta’ fidi aktar soda u profonda ma rridux nikkuntentaw biss 
b’xi laqgħat darba kull tant, imma jeħtieā inkunu membri ta’ Għaqdiet u Movimenti ekkleŜjali, 
ta’ gruppi ewkaristiëi u ta’ Lectio Divina li jirriflettu fuq il-Kelma t’Alla... Verament is-sbuħija 
tal-Knisja Kattolika tinsab fid-diversità ta’ proposti ta’ spiritwalità u formazzjoni li hemm fiha. 
Kulħadd għandu jfittex spazju fil-ħajja tiegħu fejn jipprova jikber fil-fidi tiegħu, fejn ikun jista’ 
jistaqsi u jfittex tweāibiet għall-mistoqsijiet l-aktar importanti tal-ħajja. Hu minn Kristu u mill-
kelma tiegħu li nistgħu nsibu sens veru għal dak li hemm fil-qalb tagħna. Għalhekk l-isqfijiet 
fil-pastorali tar-Randan iħeāāuna biex ikollna katekeŜi soda li twassalna għal-laqgħa personali 
ma’ Kristu. 
 
Però din il-preokkupazzjoni għandna tintwera wkoll fil-qasam tal-formazzjoni tat-tfal tagħna. 
Huma l-āenituri l-ewwel katekisti ta’ wliedhom. L-ulied jitgħallmu mhux tant mill-kliem iŜda 
mill-eŜempju tal-āenituri tagħhom. X’edukazzjoni nisranija qed nagħtu lil uliedna? Barra minn 
hekk, kemm insegwu lil uliedna fil-formazzjoni nisranija – id-duttrina – li huma jirëievu fil-
parroëëi? Kemm jinteressana li wliedna jikbru bħala nsara? Il-āenituri flimkien mas-soëjetà 
kollha kemm hi għandhom ifittxu li l-edukazzjoni li tingħata fl-iskejjel tagħna tkun edukazzjoni 
mibnija tassew fuq il-valuri li, kif qalulna l-isqfijiet fl-aħħar pastorali tagħhom, ħafna minnhom 
huma frott il-Vanāelu u t-tagħlim tal-Knisja. 
 



Jekk irridu soëjetà mibnija fis-sod irridu ninbnew aħna stess fis-sod, billi nkunu – kbar u Ŝgħar 
– insara maturi, iffurmata fit-tagħlim tal-verità tal-Vanāelu, li hu l-kelma ta’ Kristu. 


