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Introduzzjoni 

Fit-tagħlim dwar il-Patrijarka 
San Ġużepp spiss jiddominaw 
fost il-virtujiet tal-Qaddis, is-
skiet u l-fatt li kien bniedem 
ġust.  Is-skiet joħroġ mill-fatt 
li Ġużuppi mexa skont ir-rieda 
tal-Mulej b’ubbidjenza u rabba’ 
b’responsabiltà kbira lil Sidna 
Ġesù b’tant umiltà ġewwa Nazaret.  
Li kien bniedem ġust toħroġ ċar 
minn Mattew 1:19 fejn insibu li  
“Ġużeppi, li kien raġel ġust u li ma 
riedx ixandarha quddiem kulħadd, 
għamel f’rasu li jibgħatha bil-
moħbi tan-nies.”   I-skiet, l-umiltà 
u li tkun ġust spiss nassoċjawhom 
mal-konformiżmu jekk mhux ukoll 
mad-dgħjufija. Iżda l-valuri ta’ San 
Ġużepp ma kinux dawn.  Anzi.  
Is-silenzju quddiem it-tbatijiet la 
huwa fil-ħsieb Ġużeppin u lanqas 
dak Nisrani b’mod ġenerali.   
Ġużeppi bħal Sidna Ġesù Kristu 
ma ddejjaq xejn li waqt li jimxi 
b’ġustizzja jagħrbel il-liġijiet 
soċjali ta’ żmienu li ma kienu jqisu 
xejn jitrattaw lill-mara b’dinjità.  
Ma ddejjaq xejn li jpoġġi lil Alla 
fl-ewwel post u jimxi skont ir-rieda 
t’Alla.  Fil-fatt f’Mattew inkomplu 
naqraw li  “Wara li qatagħha li 
jagħmel hekk, deherlu anġlu tal-
Mulej fil-ħolm u qallu: “Ġużeppi, 
bin David, la tibżax tilqa’ għandek 
lil Marija b’martek, għax dak 
li tnissel fiha ġie bil-ħidma tal-
Ispirtu s-Santu.’’

Ġużeppi jurina li nistgħu nkunu 
ġusti imma nimxu b’imħabba, 
li nistgħu nkunu umli imma ta’ 
prinċipju u assertivi f’sens pożittiv.  
Dawn il-valuri mhumiex kontra 
xulxin, anzi biex saħansitra l-istess 
fidi f’Alla titlob minna li jkollna 
twemmin sħiħ u msawwar bit-
tagħlim kif ukoll impenn nisrani. 

Ir-rwol ta’ Ġużeppi fl-Istorja 
tas-Salvazzjoni. 

L-iva ta’ Ġużeppi hija 
kruċjali ħafna fil-pjan 
ta-salvazzjoni tagħna 
u d-deċiżjonijiet illi ħa 
kienu daqstant ieħor 
importanti ħafna.  
Spiss nitkellmu fuq 
l-aċċettazzjoni ta’ 
Marija li tkun Omm 
Alla u l-kliem “Ikun 
minni skont Kelmtek”.  
Forsi ninsew ftit ir-rwol 
ta’ Ġuzeppi wkoll fl-
istorja tas-Salvazzjoni 
li bi prinċipju, b’fidi 
aċċetta dan l-irwol 
hekk kbir u importanti 
għalina.  F’Mattew 
1:20 naqraw “Hi 
jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù, 
għax hu jsalva l-poplu tiegħu 
minn dnubiethom. Ġużeppi, meta 
qam, għamel kif ordnalu l-anġlu 
tal-Mulej.” Fl-Eżortazzjoni 
Apostolika Redemptoris Custos, 
il-Papa Ġwanni Pawlu II jgħidilna 
li Ġużeppi jaqsam ma’ Marija dan 
il-misterju tal-Inkarnazzjoni

Fil-Messaġġ proklamat mill-
Knisja hemm ħafna elementi 
sekondarji, u li jistgħu jinbidlu. 
Madankollu hemm l-element 
essenzjali, li hu s-sustanza tal-
ħajja. Kif jgħid il-Papa Pawlu 
VI, fl-Evangelii Nuntiandi, 
Eżortazzjoni  Apostolika dwar 
l-Evanġelizzazjoni tad-dinja tal-
lum, (1976) Ġesù huwa il-milja 
tal-pjan t’Alla. Mhuwiex suġġett 
fost l-oħrajn, imma iċ-ċentru fost 
kollha. Ma jistax wieħed jgħallem 
id-duttrini tal-fidi b’mod iżolat. 
Mhux biżżejjed li tgħallem li 
Ġesù qam mill-mewt imma trid 
tapplikah fil-kuntest tagħna - is-
salvazzjoni tagħna.

Alla, fit-Testment il-Qadim ħalaq 
il-bniedem xbieha tiegħu, tkellem 
mal-bniedem u ried jaqsam l-istess 
ħajja tiegħu (Gen 3,8);    Alla għamel 
patt ma’ Mose’ li hu jkun Alla 

tagħhom u huma il-poplu tiegħu 
( Eż 19,5);  Alla ried jidħol f’patt 
ma’ Israel, bħal għarus b’fedeltà 
lejn min iħobb ( Osea 2: 19-20). 
Għall-Kattoliċi, Alla mhux biss 
intervena fl-istorja, iżda daħal fl-
istorja permezz ta’ Kristu. Il-milja 
tar-rivelazzjoni ta’ Alla, laħqet il-
qofol tagħha f’Ġesù. Bħalma Alla 
għamel patt mal-poplu Lhudi, u 
ħariġhom mill-Eġittu għal stat 
ta’ libertà, hekk ukoll bil-mewt 
u l-qawmien ta’ Kristu aħna 
għandna salvazzjoni. Kristu, il-
mexxej tagħna, qam mill-mewt, u 
dan huwa ta’ kuraġġ kbir għalina 
l-bnedmin. Permezz ta’ Kristu, 
Alla uriena li jħobbna (Lq. 19,10; 
Gw. 4,42) u ried iwettaq darba għal 
dejjem il-patt ta’ ħbiberija magħna. 
(Mk 14:23).

Fi ftit kliem, Alla tkellem permezz 
tal-istorja u Ġuzeppi kellu rwol 
mill-aktar għoli f’dan l-intervent 
ta’ Alla mal-istorja. 

It-tweġiba tagħna quddiem it-
tbatija.

L-awtur sagru permezz tar-rakkont 
tal-ħolqien irid jgħallimna li 
Alla ħalaq kollox tajjeb u kien il-
bniedem li ġab il-ħażin. Dan iżda
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 jeħtieġ aktar spjegazzjoni fl-ambiti 
differenti tal-ħajja , minħabba li 
hemm elementi u diffikultajiet li 
l-bniedem m’għandux kontroll 
fuqhom.  

It-tweġib ta’ Ġużeppi quddiem 
it-tbatija hija ta’ ispirazzjoni 
kbira għalina.  Ġużeppi sar jaf 
permezz ta’ anġu f’ħolma li Erodi 
kien ifittex lill-Ġesù biex joqtlu.  
Anke hawn naraw il-prinċipji 
ta’ Ġużeppi u t-tweġiba tiegħu 
quddiem it-tbatija. “Ġużeppi qam, 
ħa miegħu lit-tifel u ‘l ommu bil-
lejl u telaq lejn l-Eġittu, (Mt:2:14)”   
Imbagħad naraw ukoll li  meta 
għadda kollox “Ġużeppi 
qam, ħa miegħu lit-tifel 
u ‘l ommu, u mar fl-art 
ta’ Iżrael.  Imma billi 
sama’ li fil-Lhudija kien 
qiegħed isaltan Arkelaws 
flok Erodi missieru, baża’ 
jmur hemm. Fuq twissija 
li kellu fil-ħolm, telaq 
lejn l-inħawi tal-Galilija, 
[Mt:2:23] u mar joqgħod 
f’belt jisimha Nazaret, 
biex hekk iseħħ dak li 
kien ingħad permezz  tal-
profeti, Ikun imsejjaħ 
Nażri.”   F’ Redemptoris 
Custos, il-Papa Ġwanni 
Pawlu II jgħidilna li s-sagrifiċċju 
ta’ Ġużeppi nistgħu nifhmuh biss 
jekk nifhmu l-imħabba profonda 
fil-qalb tiegħu lejn Alla li kien lest 
li jservih.

Il-bniedem minn dejjem jistaqsi 
dwar it-tbatija u sa żmien il-
monarkija f’Israel kienet diġa 
bdiet il-ħidma riflessiva dwar 
il-problemi tal-ħajja, fosthom 
għalfejn Alla jippermetti it-tbatija. 
Il-mistoqsija illi għadna nistaqsu 
sa llum tmur daqshekk il-bogħod, 
f’wieħed mill-akbar kotba li qatt 
inkitbu u li jmur lura sas-seklu 
ħamsa qabel Kristu, u qed nirreferi 
għall-ktieb ta’ Ġob.  Il-Ktieb ta’ 
Ġob huwa wieħed mill-isbaħ testi

li għandna, mhux biss mil-
lat letterarju imma anke mil-
lat filosofiku u teoloġiku għax 
jippreżenta quddiemna l-aktar 
ħsibijiet għoljin imma mistoqsijiet 
illi jsaqsi kull persuna dwar it-
tifsira tal-ħajja tagħna, speċjalment 
fit-tbatija.

Fil-ktieb ta’ Ġob għandna il-
karattru ta’ Elifaż li qed jgħid illi 
t-traġedja tiegħu Ġob ġabha fuqu 
bi dnub:  “Milli rajt jien, dawk li 
jaħsdu l-ħażen u l-għawġ jiżirgħu, 
ħażen u għawġ jaħżdu” (Gob 4: 8).   
Il-fatti kienu bil-kontra. Ġob kien 
raġel ġust u jibża’ minn Alla, imma 

xorta kellu jgħaddi minn dawn il-
mumenti diffiċli. Illum nistgħu 
nifhmu kemm huwa ħażin illi 
nippruvaw nagħtu tweġiba għat-
tbatija, meta nħarsu lura kemm 
batew persuni bi bżonnijiet speċjali 
u l-familjari tagħhom l-aktar minn 
vjolenza morali u psikoloġika ta’ 
soċjetà li ppruvat tagħti risposta 
għall-ħolqien.  Ma rridux immorru 
fl-imgħoddi iżda għax sa ftit ilu 
reġa’ beda jċaqċaq minn xi gruppi 
li l-abort jista’ jkun ta’ soluzzjoni 
għal numru ta’ raġunijiet. 

Quddiem id-diffikultà Ġużeppi 
m’għażiltx is-soluzzjoni faċli.  Ħa 
numru ta’ deċiżjonijiet.  Lil Marija 
ħadha b’martu.  Ħarab minn 
pajjiżu, li kien iħobb u komdu fih

lejn l-Eġittu daqstant il-bogħod.  
Ra kif għamel biex jibda jew 
ikompli l-ħidma tiegħu f’Nażaret.

Bħal Ġużeppi ma nistgħux 
nibqgħu indifferenti.

In-nisrani ma jistax jibqa’ 
indifferenti lejn l-inġustizzji u 
l-ħażen.  L-esperjenza qarsa tas-
snin sittin f’Malta, ħalliet togħma 
morra tas-sehem tal-Knisja fil-
qasam politiku u soċjali, li naffret 
lil bosta u wasslet messaġġ żbaljat 
li l-Knisja għandha tkun passiva fil-
qasam soċjali u politiku u l-ħidma 
tagħha għandha tkun ristretta biss 

għall-liturġija. 

Ġwanni Pawlu II fl-
Eżortazzjoni Apostolika 
Christifidelis Laici jwissina 
dwar dan it-tip ta’ atejiżmu 
ġdid li qed jinbet fil-forma 
ta’ indifferenza reliġjuża u 
sekulariżmu.   Fl-enċiklika 
Sollicitudo Rei Socialis 
dwar it-tagħlim soċjali tal-
knisja jgħidilna li dan it-
tagħlim: 
“Min-naħa hu tagħlim 
kostanti, ma jinbidilx, 
għaliex hu mibni fuq prinċipji 

fundamentali, fuq “prinċipji 
tar-raġuni”, fuq “kriterji ta’ 
ġudizzju”, fuq “direttivi ta’ mġiba 
fl-egħmil”         (Istruzzjoni tal-
Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-
fidi, Libertatis Conscientia tat-22 
ta’ Marzu 1986; ittra appostolika 
Octogesima Adveniens tal-14 ta’ 
Mejju 1971, 4) u fuq kollox fuq 
rabta vitali mal-Evanġelju tal-
Mulej; min-naħa l-oħra it-tagħlim 
soċjali tal-Knisja hu dejjem ġdid 
għaliex irid jadatta ruħu bilfors u 
kif jaqbel, mal-ħajja tal-bniedem 
fid-dinja li kontinwament tinbidel, 
u mal-ġrajjiet li jseħħu tul il-medda 
taż-żmien, għax din hi l-ħajja tal-
bniedem u tas-soċjetà fid-dinja.”

Minħabba il-bżonn kbir tal-

Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ‘l ommu bil-lejl u telaq lejn 
l-Eġittu.
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tal-Knisja, imma għinuha biex 
taġġorna il-messaġġ tagħha skond 
iż-żminijiet. Il-Papa Gwanni 
XXIII jibda billi jgħid li d-drittijiet 
tal-bniedem kienu importanti għal 
stabbilità fis-soċjetà. Huwa jgħid 
li kulħadd huwa persuna, u fin-
natura tiegħu għandu l-intelliġenza 
u r-rieda għall-libertà.

Konklużjoni

Permezz tal-ħarsa tiegħi xtaqt 
noħroġ dan l-aspett f’San Ġużepp.  
Ġużeppi kien ġust imma ma beżax 
jevalwa, jqiegħed fuq miżien 
u jieħu deċiżjonijiet iebsa.  Ma 
nħebiex wara l-liġi.   Kien prudenti 
imma ma baqax sieket quddiem 
l-inġustizzja. Ġużeppi ma qgħadx 
jgħajjat ħafna. Permezz tal-
kalma u l-umiltà kellha sseħħ 
l-akbar ġrajja tal-umanità. 

Punt ieħor li xtaqt noħroġ huwa 
dwar il-valuri nsara bħala gwida 
ta’ ħajjitna.  Il-Papa Ljun XIII fl- 

enċiklika dwar id-devozzjoni lejn 
San Ġużepp Quamquam pluries, 
jgħidilna li ninnutaw li l-valuri 
nsara qed jonqsu f’bosta flimkien 
mat-tnawwir tal-morali u attakk 
sfrenat fuq il-Knisja.  Huwa 
ironiku li waqt li bosta ġġieldu 
biex ma nkunux ilsiera fil-ħsieb 
tagħna, llum qed naraw min jistħi 
jew jibża’ jistqarr il-fidi nisranija 
mhux minħabba l-persekuzzjoni 
ta’ xi dittatur, imma minħabba 
l-mewġa qawwija ta’ sekulariżmu 
ateju modern.  Anke hawn bħal 
Ġużeppi rridu nkunu sodi li ma 
beżax iħaddan lil Marija sabiex 
b’hekk kellha sseħħ l-Iskrittura.   

F’Ġużeppi għandna mudell ta’ 
bniedem ta’ valuri, ta’ bniedem 
ta’ prinċipji u bħala Qaddis kbir 
u Patrijarka żgur li ser jgħinna 
quddiem Alla biex ngħixu 
l-Vanġelu u tassew inwettqu kliem 
Ibnu f’din id-dinja li nħobbu lil 
Alla fuq kollox u lil dawk ta’ 
madwarna.  

Evanġelizzazjoni tajba fid-
dinja ta’ llum, il-Qdusija tiegħu 
il-Papa Pawlu VI kien ħareġ 
l-Eżortazzjoni Apostolika bl-isem 
Evangeli Nuntiandi siewja għal 
kull min għandu responsabbiltà 
ta’ l-Evanġelizzazjoni.  Id-dmir li 
nevanġelizzaw ġie mogħti għalina 
f’żewġ impenji fondamentali: 
“Ilbsu l-bniedem ġdid” (Efes. 
4,24; 2, 15; Kol 3,10; Gal. 3, 
27; Rum 13, 14; II Kor. 5, 17 ) u 
“Irrikonċiljaw ruħkhom ma’ Alla” 
(II Kor 5, 20).

Fl-1963, Il-Papa Ġwanni XXIII 
ħareg l-enċiklika bl-isem Pacem 
in Terris, li tirrapreżenta id-
dokument ċentrali għad-duttrina 
tad-drittijiet tal-bniedem, fit-
traduzzjoni tal-Knisja. Pacem 
in Terris, flimkien mal-Konċilju 
Vatikan II, kienu ta’ stadju 
kruċjali fil-kriżi li nħolqot bejn il-
Knisja u l-Kultura sekularizzata 
u modernista tal-Punent. Dawn 
l-isfidi, ma farrkux it-traduzzjoni


