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Editorjal

Is-Sa`erdot ma’ {enbna

Is-sejħa għas-sa`erdozju fiha l-misteru. Fiha l-misteru għax il-Mulej
isejjaħ, mhux lil min f’għajnejna jidher li jixraqlu, i\da lil min jidhirlu Hu
u jogħ[ob Lilu. Kull sejħa hi misterju\a wkoll fl-impuls intern, fil-qalba ta’
qalb il-bniedem u fit-twe[iba partikolari u personalizzata li kull imsejjaħ
jagħti.
Fid-dinja li qed ngħixu fiha, l-a``ettazzjoni tas-sejħa hija wkoll miraklu.
Il-kultura madwarna għamlet id-divertiment u l-pja`ir l-ogħla u l-oħla għan
tal-ħajja, u l-għan aħħari tagħha; hi kultura li tinnamrana mad-divertiment u
mal-pja`ir tant li saħansitra naslu biex immutu għalihom. Min jilqa’ s-sejħa
għall-vokazzjoni sa`erdotali jkun lest li jinjora dan kollu; mhux jinjorah
passivament, imma bħal Ulisse, il-protagonist ta’ Omeru, isodd widnejh,
jgħatti għajnejh u jintrabat ma’ l-arblu tad-dgħajsa sabiex ma jin[ibidx
mill-għanja tas-sireni.
I\da għall-imsejjaħ, id-dgħajsa hija d-dgħajsa ta’ Pietru, u l-arblu taddgħajsa hu s-Salib ta’ Kristu. Għaliex is-sa`erdozju je\i[i l-għoti tal-ħajja,
jekk mhux f’mument qasir u erojku bħal ta’ Massimiljanu Kolbe, fil-qadi
fit-tul u bla heda, moħbi u bla fanfara, tal-pastorali kontinwa bħal dik ta’
Giovanni Maria Vianney. Hu qadi li jherri kieku mhux għax l-Ispirtu ta’
Kristu jsostni biex l-għotja tingħata bil-ferħ u bl-imħabba.
Is-sa`erdot huwa medjatur bejn Alla u l-poplu tiegħu. Aħna li nemmnu,
din id-dinjità mhux dejjem nagħrfuha u nistmawha kif suppost. Forsi għaliex
għandna s-sa`erdot ma’ [enbna u s-servizz tiegħu ta’ medjazzjoni bejna u
Alla qatt ma ji[i nieqes. Drajna, għalhekk, lis-sa`erdot neħduh “for granted”.
Sant Wistin isejħilha “dinjità venerabbli” u jgħid li “f’idejn is-sa`erdot
l-Iben t’Alla jinkarna mill-[did bħalma qabel inkarna fil-[uf ta’ Marija.”
}add mill-membri kollha tal-Knisja, fid-diversi ministeri tagħha, ma jista’
jinjora jew jittratta din id-dinjità b’indifferenza – la min i[orrha u lanqas
min jistenniha f’dawk li għandhom i[orruha. It-traskura[ni għad-dettall
fl-im[iba lejha tbaxxiha aktar milli tbaxxi kwalunkwe karriera, professjoni
jew vokazzjoni oħra. Il-ħidma tas-sa`erdot hija l-medjazzjoni għall-qdusija
– azzjoni b’impenn għall-perfezzjoni, i\da li tabilħaqq te\i[i saqajn fl-art
u ħsieb fis-sema. Madankollu, hu stess mhux perfett.
Is-saqajn fl-art huma meħtie[a għas-servizz lill-aħwa, i\da bħal kull par
saqajn oħra li jterrqu fis-so`jetà, tiegħu wkoll jistgħu jinbarmu minn xi
pass \baljat. Meta ji[ri hekk, ukoll jekk it-twissija xierqa għandha ssir u
ssir f’waqtha, min tabilħaqq jemmen m’għandux jehda fi kritika spjetata,
mingħajr mogħdrija. L-atte[[ament ta’ min jemmen fid-dinjità tassa`erdozju għandu jkollu, ftit jew wisq, minn dak li jesprimi San Fran[isk
t’Assisi : “Li kieku kelli l-għerf ta’ Salamun, u kont niltaqa’ ma’ sa`erdoti ta’
min jitħassarhom, ma kontx nipprietka kontra r-rieda tagħhom fil-parro``i
tagħhom… Imqar jekk huma kellhom jippersegwitawni, xorta waħda kont
nirrikorri għandhom”.
Kull nisrani, li jixraqlu l-isem, ikun jixtieq li jirrikorri għand is-sa`erdot
fil-punt tal-mewt. Imma s-sa`erdot jaqdina ħajjitna kollha.
Din is-sena ddedikata lis-sa`erdozju mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Benedittu
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