
L-IMPORTANZA TAT~TRADUZJONl 

TAL-PROF SAYDON 

(Diskors fl-Akkademja iż.Zurrieq. 25.ii.<?O) 

Ta ' DUN KARM SANT 

KEMM-il"darba ġejt iż.>Żurrieq daqqa għal ħaġa u daqqa għal oħra. Iżda 
qatt daqs illum ma ħadt pjaċir niġi. :Din id~darba ġejt mhux biex nara 
l~ġmiel tal-Knisja jew ta,l-festi li ta,għmlu; jonkella biex nistieden il,..Ban-

. da Santa, Kat~rina għall- festa tal-Lunzjata; jew biex nara l-ħbieb li għandi . 
ħafna minnhom fostkom. Illum ġejt biex nagħti, ġieh u qima lil wieħed sa .. 
ċerdot ,li għamel unur, ,u unur mhux żgħir, .Iil dan ir~raħal ta, ' Santa Kat~ 
rina , lill-Malt a, u lill-Knisja Mqaddsa bix-xogħol tiegħu. ;U-Wisq Reveren
du Mons .- :Rrof. :P •. 1i'., $aydon għamel dak li llum bla tlaqliq ngħidilkom li 
l - ebda għaref ma jagħme l: qaleb fil-Malti l-KotQa tal-Iskrittqra, ,ħamsa u 
sebgħin ktieb mill-Lhudi u l-Grieg, l-ilsna li bihom inkitbu. ~add ma jista' 
jifhem dan daqs min ta ruħu bis- serjeta għall-istudju tal-Kotba Mqaddsa. : 
Iżda barra li hi ħaġa tqila fiha nfisha, hi kienet ,ħaġa tassew se"Yj a llum 
meta l-poplu tagħna tista' tgħid kollu jaf jaqra bil-Malti u għandu bżonn 
ikun jaf dawn il-Kot ba fuq , ponot subgħajh. ! Għal dan għandna tassew 
għax niżżu ħajr lillProf. ;Saydon, nibqgħu nafuhulu u biex nagħmlu dan se 
nurikom fuq fuq l- Importwza u l-ħti,eġa ta,' dax-xogħol ta,l-Professur, li 
barra li kien u li hu mgħallem tiegħi għandi l-unur ngħoddu fos t l- għe że ż 
ħbieb. :Li kieku ma kienx hu kieku llum ma iniex qiegħed quddien'1ktom 
inkellimkom fuq dan. Tgħallilnt minn għandu fl~Universita u fi<f..dar tiegħu 

taż-Żurrieq ; raj t u jaħdem, jis tudja u jikt~b ; u tgħaxxaqt ,bir--reqqa u s-ser--
j eta li bihom kien iniżżel kelma wara li jkun għarbilha u qiesha u wiżenha. : 
Stagħġibt bil-kuraġġ u s-sabar tiegħu fit-,tfixkiLli iltaqa miegħu, t.f1xkil xi 
mindaqqiet minn bnadi li ma tistenniex; iżda l-Professur, miġburf'kamart,u 

u daru l-bogħod minn kullħad ma' Alla, miegħu nnifsu u mal-kotbati,egħu 
baqa.' sejjer jaħdem u jishar sakemm wara ħidma ta' tletin sena sħaħ was
sal fit-tmiem it-~r~duzjoni t al-Kotba Mqaddsa bil-Malti",: 

I~ żmenijiet .1i għadde jja minnhom huma żmenijietta, ' t aqlib liema bħalu 
li fih għandna nidħlu daħla sewwa fil- qalba tal~ fidi,biex naraw x ' inhi sew
wa n-natura essenzjali ta,l-Kristjaneżmu biex ngħixu aħna ta,' nsara' u nib
nu sewwa ' ċ-civitas christiana mill-ħerba int~llettwali, morali, spiritWali . 
u reliġjuża ta,' madwarna. M,erba intellett,wali għax bil~qajla l-qajla l-għerf 
tal-bniedem qed jinqata' ġmielu mlnnAlla; ħerba morali tin~nuqqas ta ' rażna 
fl-imġieba u ħajjitna, ħerba spiritwali fiċ~ ċaħda tal-ħajja ta,' l- ispirtu. ħer-
ba reliġjuża għax ħafna ti.1fu kull sens ta' reliġjon ħierġa mill-qalb biex 
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ħolqu reliġjon oħra, reliġjon imdawra u miġbura fil-persuna t~lobniedemo : 
Dan li qed ngħid mhux biss għallopajjiżi .barranin fejn għadu jsalt an 

il-Kr.istjaneżmu jonkella għadhom igħixu fuq il-wirt tiegħu imma wkoll 
għall-gżejjer t~għna~ :Fejn għandna loħa.jja moderna, iloħaj j a konxja mfaSo 
sla fuq teorij i u tagħlim li qed naraw {'ħaddieħor u nimitaw; u ħajj a oħra 

tradizzjonali nis ranija li writqa . min misserij ietqa. :ll-waftda hi ġdida \l 

rriduha għalkemm inħossu li ma għandha x'taqsam xejn malofidi tagħna u 
l -oħra .nħossuha ħaġa waħda magħna imma bil-ħajj a t~għna qed nuru li 
qed inħossuha toqol że jj ed fuqna. jIl- frott .t~ ' din. il-ħajj a doppja , bi ex 
ngħidu hekk, hu t,.taħwid talokuxjenzi u lo ħajja b' żewġt uċuh: reliġj on 
fil-Knis ja u profana fi~ triq' u bnadij iet oħra. : 

Din iloprobl ema, kif. għedna, inħasset barra minn paj jiżna u mmexxi ja 
mit-twiddib u t-twissija t~loKnisja loInsara ħutqa barra mix-xtut t ~għna 
qegħdin biloqajla J-qaj l a jerġgħu lura le jn l-għej jun t al-F idi Nis ranija 
biex minnhom jieħdu loi lma safi għat-tisqij a taloħaj ja t~r-tuħ u jġeddu mill
qiegħ il- ħajj a nisranij ao ·:Ilogħejjun ta ' dan itotagħlim huma totr,adizjoni u 

- l-Kotba Mqaddsa, ,i t-tqe jn għandhom l-istess awtori't l\ u verit a t a' Ġesu 
Krist~ ~ħalhekk nilmħu fost dawn l-ins ara stqdji sħaħ fuq it-,tagħlim tas
Sand Padri" studji . fuq il ... Li t.qrġij a, u s tqdj i fuq il-Kotba Mqadds a. :It
t~għlim t~-Knisja f' dawn il,.paj j iżi ħa xejra ġdida u saħħa liema bħalha: 

qawwa u forza li .qed iżżomm lil ħutna sħaħ kontra s-so ċj aliżmu u lokomtr
niżmu at~w, l-ikb~ u lois ħaħ għadu li qatt kellha l-Knisja: qed i żżomm 
i ebes għax il"materj aliżmu jagħmel x' j agħmel ma jista ' qatt jirbaħ għal 
kollox l-ispirtq t~-bniedemo : 

Kull tnin josserva , jaħseb u jifli sewwa l-qagħda reliġjuża u so ċjali 

tal-gżejj er. tagħna għandu j int~baħ mala jr li xejn inqas minnpajjiżi oħra 10 
gże jj er ta ' Malt~ u Għawdex għaddej j in mill-istess ilma bid-divrenzja li 
barra diġa jins abu mgħarrgħa fu<. Rivoluzjoni .jonkella jinsabu f'taqli ba 
daqs hekk kbira li qegħdin , j itħabtu u jirsistq biex j erġgħu jxettl,u, iraw
mu, jkabbru u j s aħħu l-ħajja Nisrani ja . Aħna l i għadna ma wa salniex f ' dan 
l-i st ~t għandna noqogħdu attenti biex infarfru t-~rab u l-għanqbut li dawru 
u fors i ħonqu għal kollox l-ispirtq ġenwin tal-F idi tagħna. :Jekk ma jsirx 
dan jis ta ' jiġrilna li dak li konna naħsbu li hu ħajj a reliġj uża u rusrani ja 
ġenwina ma kienx ħaġa oħra ħlief qoxra bla ħajj a u bla gos t. , ;Għalhekk 
għidtilkom li .t<>tr,aduzjoni Maltij a .t~oBibbja magħmula fuq kriterji serji u 
sodi ma setgħetx ta s al f'ide jna f' waqt akt~ t a jjeb minn dan. :Jinħtieġ li 
nitgħallmu l-Bibbja kif imfissra mis-Sand, Padri .u l-Knisja. Kliem loAp
post1u Missierna lil Timotew. jista' jingħad lil .. Malta: 'Sa minn żgħożitek 
inti t~f il,.Kitba ~qaddsa lL ti,s t a ' t~għti~ ile għerf għaSosalvazzjoni per
mezz t~l-fidi fi Kristu Ġesu. ':. Kull kitba mil huma minn Alla, ·tiswa wkoll 
għaHagħlimJ , għaċ-ċanfir , għatotwiddib, għat-taħriġ fil-ġustizzja, biex 
il-bniedem t '.Alla jkun mit~um, mrawwam għal kull għamil tajjeb, 2 Titu. 3, , 
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140 17. ):Hriq tas-salvazzjoni, ,jiġifieri, tal-fidi u l-ħajja nisranija ta,għna, . 
hi dik li juruna tO,tradizzjoni u l-Bibbja miġbura flimkienfileħajja ta,l-Litq.I" 
ġija_ta,l-Knisja kif kienu sa minn deijem filoħajja ta,loKn,isja. : 

B'inkejja tat-tfixkil-1i loKnisja f 'Malta, qed issib quddiemha ħadd ma 
jista' jiċħad li hemm x'itik x'ti~tama sewwa u dan hu logħatx għatotagħlim 
f'kull qasam tal-ħajja sew jekk hu reliġjuż. sew jekk hu profan. :Dan l· 
għat:x; għat-tagħlim kien li .ħoloq il-ħtieġa ta,' kitba Maltija u nies li kell· 
hom u għandhom għal qalbhom itotagħliIlL tal. poplu ħasbu biex kitQu u 
qegħdin jiktbu art~li,: .gazzetti.u kotQa b'dan il-għan. :It-~r,aduzjoni talo 
Bibbja bil-Malti. kif kit~b iloprof. :Saydon .innifsu, hi . marbuta ma ' din iċo 
ċaqliqa ta,l-Kitba Maltija. : Loewwel tfildutturi bħal Prof. jSaydon stess 
kienu kollha mexxejja ta,lomoviment favur l- Ilsien Malti bħala mezz ta' 
ta,għlim u edukazjoni .popolari. Jekk dan il-moviment kien il-frott, ,ta,~ din 
ix-xewqa qaddisa ta,' tagħlim ilopoplu, dan il~moviment stess, flimkien ma' 
l-edukazjoni obligatorja issokta saħħaħ u kebbes i.x.»xewqa tal .. poplu li 
jitgħallem u jieħu sehem qawwi fil-ħajja talopajjiż. :Ma baqax iktar passiv 
quddiem il-problemi ta,l-ġurnats, ; imma ri'edikun jaf, jaħseb u jagħti l-fehma 
tiegħu fuqha. Ġara għalhekk li bħalissa filopajjiż tagħna hawn mewġa ta' 
taqlib 'li jekk fiha loperikli, .fiha wkoll itotajjeb tagħha sew għal dik li hi . 
ħajja ċivilLkemm dik reliġjuża . Fejn qabel kellna poplu li ma jafx jaqra 
kelmtejn ta ' tagħlim reliġjuż illum nistgħu intqh kotba u kitba oħra fuq il
veritajiet t~lo fidi u jaqmhom,itiegħmhom, jixta,rrhoJll, jiggu;stahom ·u jinheja 
bihpm. Fi kliem ieħor illum ilopoplu ta,għna jista'_jaqbad 1iloKotqa Mqaddsa 
f ' idejh, jaqrahom u jieħu l-għana kollu li jista' jsib fihom. :U dan issa 
jista' jagħmlu għax tgħallem u għax għandu f 'idejh itotraduzjoni Maltija 
magħmula bis-sengħa mill-ilsna oriġinali il-Grieg u l-Lhudi, li bihom inkitbu 
dawn il. Kotqa Mqaddsa. Għandna tassew għax niżżu ħajr lill- P rovvidenza 
ta,' Alla li :sewwa sew f'dan iżożmien tatna f'idejna l-għodda ewlenija 
biex nerġ~ħu naraw sewwa x 'inhi lefidi ta,għna u dmirijietna skond ibVan
ġelu t.a,' Gesu Kristq. :Bisosaħħa taloKotba Mqaddsa niġu wicċ imb'wiċċ 
ma' Ġesu u ma ' Alla loimbi erek bħalma żewġt ,iħbieb jilta,qgħu meta jaqo 
raw loittri ta ' xulxin. U bħalma l-ittri j'servu biex iġeddu ujJcebbsu mill
ġdid loimħabba bejn min jiktibhom hekk imħabbitna għal Alla tiġġedded 
meta aħna nduqu l-benna tal-Keima .t'Alla. :U dan hu l-bżonn kbir ta,ż" 
żmenijiet ~a,għna: Imħabba kbira lejn Alla u l-Knisja ti,egħu. : 

L-Appostl,u Missierna .jgħallimna lil-Kotba Mqaddsa jtqna ·.s-salvaz· 
zjoni. Din isosalvazzjoni ti,bda bil- fidi f'Ġesu Kristqj imma ma jistax wieo 
ħed jemmen jekk ma jkunx jaf il-verit:3, ippridkata minn Ġesu Kristu u 10 
Appostlj. ti,egħu. :Din il-verit:3, nsibuha fitotradizzjoni .tal-Knisja li tibda 
minn ż.mien Ġesu u tasal sa jiemna. :l.oewwel ħolqa f'din il-katina twila 
huma l-Kotqa Mqaddsa. L -ebda dokument ieħor sew uffiċjali tal-Knisja 
kemm mil1-Kit~a tas-Santi. Padri ma hu eqdem milloKotqa Mqaddsa jekk 
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iriwll,nbu xi wieħed jew; t.qejn. :Għalhekk barra> li loKotqa Mqaddsa huma sa 
pirati minn Alla u għalhekk għandhom awtqrit~ assoluta, huma li jwassluna 
loiktar lejn Ġesu u zmeni[etu. :Hemm insibu ras ilogħajn tgelgel bloilma 
safi talopredikazz.joni .ta' Gesu u loAppostU •. Minn hemm biss nistgħu nito 
għallmu sewwa x ' inhi sosalvazzjoni li ġieb Ge;;u li fih għandna nemmnu •. 
U,.Kotqa Mqaddsa, speċjalment i toTestqlent iloGdid,huma lofrott ta ' loewo 
w.el ġenerazzjoni taloKnisja Mqaddsa, dik iloġenerazzjoni lmrawwma minn 
Ġesu stess u loAppostli • . _ 

IloBibbja turina s ewwa ·x 'inhi sosalvazzjoni mwett.qa minn Ġesu Kristu, 
loIben t' Alla u Iben Mari ja, li bat~, ,miet.. u .qam milloImwiet biex aħna 
ngħixu u nirbħu lograzzja li tl;ina bilowaqa' t~ ' Adam. lli sosalvazzjoni li 
minnha aħna għandna sehem jekk kemm -ilo:larba nieħdu sehem fitutbatija 
t~' Ġesu u nsofru miegħu. Hawn iloqofol taloħajj a nisrani ja. :Jikteb loApo 
postlu lilloKorintin: 'Meta ġej t għandkom, buti, ma ġej tx inħabbrilkom ixo 
xhieda .t'Alla bi kliem għoli jew bilogħerfo Għax ma f idt naf xejn fo s tkom 
ħlief Ġe~u Kristu u Ġesu Kris tu Msallab. 'j I~osalib ta ' Ġesu hu loqofol t ~lo 
fidi Nis ranij a, tgħallimna ilo Bibbja •. 

Tissokta tgħallimna loBi bbja li ~salvaw bilofidi f 'Ġe su Kri st u dik ilo 
fidi iġifieri li biha nilqgħu loverit~ ppridkata minnu u nagħtu ruħna kollna 
kemm aħna lilu. : 

L i l Timotew loAppo stl.u Miss ierna j rennHu: ' għatotaħriġ IHQġustizzja , 
biex ilobnh~dem t'Alla jkun mitmum, ,mrawwem għal kull għamiL t a)jebL: 
IloKrist j~eżmu ma huwiex xi sist~ma ta ' filosofija : imma hu progfa~m ta ' 
ħajja, ta ' ħajj a sopranaturali, frott t~lograzzja li jkun firoruħ.. :IloKot ba 
Mqaddsa jgħinuna biex ngħixu din iloħaj j a għaliex. i tuna totagħlim meħti!!ġ , 
i uruna to~riq, imma mhux dan biss: ilaqqgħuna m' Alla loImbierek, loawtqr 
u logħa jn talograzzja. ) loKnisja Mqaddsa t1pċensa loKtieb t~loVanġelu u 
filoKnis ja Griega ns ibu loBibbja miżmuma fuq loartal ħdejn isoSagrament. 
Hemm tinsab ilo.kelma ti,egħu u met~ naqraw inkunu qegħdin niltaqgħu 
wiċċ imb 'wiċċ m' Alla st~ss. lloBibbja hi s agramental li tqanqal fina dawk 
i dodis posizzjonijiet meħtieġa biex nikkorrispondu malograzzja li dak ilo 
ħin Alla anifs u jtipa biL,qalri t~lokelma mqaddsa. JIi tgħinna biex nagħmlu 
dak li j itl~b minna Alla& : 

FiloBibbja ,ns ibu mhux biss it,.~ iq imfassla lilna,lanqas bis s it".~nis sil 
t~dodisposizzioniiiet għallagrazzja imma "!;ko1110eżempji ta ' ħajj a qaddisa; 
insi bu, fi kliem loAppostlu, ,'kull għamil t~jjebr: ilopatrij arki, J.laprofeti,.l'; 
imħallfin, ·,isoSlat~n bħal David, .ilogħorrief, 10Appostli, u Ġesu s tess. :Ma 
hemmx klassi jew kondizzjoni ta ' nies li fiha ma tistax iss ib lqeżempju ta ' 
ħajja qaddis a marbuta m',Alla. Irġiel u nisa, miżżewwġa u m'humiex, kbar 
u . żgħar, għonja u foqra, għorrief u injoran ti, kullħadd għandu jsib loeżo 
empju li minnu jieħu lokuraġġ biex jimxi" 'il quddiem filo ħajja iebsa tala 
qdusija bisosalib fuq spallejh flimkien ma ' Ġesu Kristu. . . 
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Mhux ta' b'xejn mela li J oJ(nisja sa millcewwel ġranet ,tagħha nqdiet , 
b'din iloKelma Mqaddsa biex tr,awwem ilofidili ta,għha, tgħallimhom iloverie 
ta eterna. Jikteb San Ġilormu : ' Jekk hemm xi ħaġa, li f ' din iloħajja żżomo 
mok għaref u fitota,ħwid u noniket tadodinja żżommokkwiet jien żgur li ma 
hemmx ' hlief Hoqari 'u lomeditazżjoni taloKotba Mqaddsa.' . 

ILe QARI TALoKOTBA MQADDSA 

Mi lli għedna jidher car li jinħtieġ li naqraw u naqraw sewwa u tajjebilo 
Kotqa Mqaddsa. lloKnisja ' Mqaddsa dejjem ħeġġet ~loqali tagħhom, sa millo 
bidn..uett taloħajja tagħha. ' _ 

Kemm-i! darba naraw lil' Ġesu Kristu jidħol fisosinagogi .ta ' Nażared~u 
bnadi oħra, j ieħu il"Bibbja f 'idejh u jfissirha lirionies, u dawn, .igħid San 
Luqa, kienu jibqgħu b'għajnejhom imwaħħla fih. :Floaħħar narawh ,nhar ilo 
qawmien tiegħu mill~Imwiet ,ifisser iloprofetitato,Testment iloQadim lido 
dixxipli ta ' Emmaws li 'ma ridux jemmnu firoResurrezzjoni mħabba li Ġesu 
kien imsailab u umiljat quddiem idodinja. Imma Ġesu bi~sabar kollu'urie,., 
hom li kulma sar kien diġl\ mħabbat fi.loBibbja u kif qalu huma st~ss qalbo 
hom bdiet ~i)ċbes bi1,ferħ u l":imħabba meta hu kien qiegħed jitkellem: 'Ma 
kinetx qalbna mixgħula fina hu u jkellimna fit",~r~q u jfissirilna loKot ba? ' 
Lq. 24,32. :LoAppost li mxew fuq loeżempju ta' loImgħallem u bdew huma 
wkoll jaqraw il.,kotba Mqaddsa u jfissruhom lillopoplu. :San Pietru, ,San 
Ġwann, San Pawl, kollha kemm huma bnew itotagħlim tagħhom fuq it",Test-, 
ment il,.Qadim u loVanġelu ta,' Ġesu. Fito~i,eni ,seklu San Ġustillu jiktqilna 
dan ilokliem: ' U filojum imsejjaħ Jum ixoXemx, (jiġifieri i loHadd) j inġemgħu 
fl imkien wieħed dawk kollha li joqogħdu Boibliet u rħula ·u jinqraw HoKoto 
ba ta ' loAppostli u loprofeti kemm idna żożmien. U mbagħad meta jieqaf 
il~qarrej iroras ta,loġemgħa jwiddeb u jħeġġeġ ilomiġemgħa b'tifkira ta ' 
dawn iloħwejjeġ sbieħ.' Dan ilokliem jurina li diġa f 'nofs it"ti,eni seklu ~: 
kienu daħlu loelementi, essenzjali l i nsibu filoQuddiesa llum, fi kliem ieo 
ħoc i l"qari ta, ' loIskrittqra jagħmel sehem impotta,ntifiloLitqrġija , kif għadu 
j sir fi żmienna.' Taraw intom kif filoquddiesa kanta,ta 10 Vanġelu hu kantat , 
biscsollenit~ kollha, għax fih hemm ilokelma t' Nla, iloVerb Etern, li bħalo 
ma nkarna f' ġuf Mari ja i s s a hu nkarnat fi.loKotba Mqaddsa. :.lloKnisja dan 
għamlitu għax fihom de j jem rat ,mezz qawwi għall-perfezzjoni;.għaNagħliin 

u loformazzjoni 'ni sranija ta,lofidili kollha. Lacta,nti~s jikt~b : 'ABna nsejħu 
lopoplu {'ras ilogħajn, jiġifieri loBibbja nfisha, ,sabiex jaqtgħu lcgħa~ li 
loqari t a, l' loIskrittqra j.qajjem fina . ; ~ :Loesperjenza ta, ' kuljum tqrina x'ti,g., 
t a ' tagħmel _ ilokelma t ' All a Boerwieħ. ': U San Ġwann Krisostmu jħeġġeġ 
lilloInsara b' dan ilokliem: ' Jien nitlobkom li tiksbu loIskrittura Mqaddsa, 
li hi doduwa ta,roruħ,.għal1inqas itoTestment iloĠdid ', i 

Dan loeżempju ta' Ġesu, għamil loAppostl~, iiloKeima tas-Sand Padri , 
ileLitqt:ġija t a,loKnisja u Nagħlim ta' l';aħħar Papiet miġbura fi kliem il-Pao 
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pa Piju Tnax: 'Aħna nittamaw li biS<>saħħa ta ' dan ixoxogħol u oħrajn mibo 
nija likulljum qed jixterdu u jikbru bħalma ' huma għaqdiet bibliċi, kono 

gressi, konferenzi, . libreriji, konfrat~rniti għalkmeditazzjoni taloVanġel~ 
li 'l quddiem jikbru leqima, loużu u loist\!.dju eiJ,' $olsktittura u' jservu t~' 

ġid għalleerwieħ kollha', hu biżżejj.ed biex jipperswadilla li .għandna naqe 
raw u nħaddmu lolskrittura iktar u iktar milli għamilna s'issa. j 

ILoQARI TA' LoISKRlTTURA F' MALTA 

Waħda mill-akkużi taloprot~stanti kontra loKattoliċi hi li ma jaqrawx ilo 
Kotba Mqaddsa. Kif rajna dan mhux veru; jekk ilopoplu ma kienx jaqra 10 
Kelma t',Alla dan għax ma kienx jaf jaqra u floistess ħin ma kienx iħoss 
ilobżonn għax kien jaf iloveritajiet t~lofidi jewmillopredikazzjoni jew millo 
katekiżmu li qatt ma naqsu. :Imma issa li Jobiċċa l-kbira tal-poplu sar jaf 
jaqra jinħti~ġ li jaqbad f' idejħ il-Kelma t' Alla. n op rovvidenza issa tatna 
din it-~raduzzjoni ġdida u ma għandniex skuża oħra biex naħbu ~għażż 
t~għna. : 

Jinħtieġ li 10Bibbja tkun moqrija, min kull wieħed waħdu, mill-familji, , 
millogħaqdiet , . lIli'J.Ħlies li għandhom f'idejpom 'ii~exxija t~lofJaiiiż, jlIlill .. 
għaqdiet ,reliġjużi, .filoKnisja waqt ,il-funzjonijiet. P ' kelma .?"'aħda iloqari 
taloKotqa Mqaddsa għandu jidħol kullimkien bħalma jinsab iroRużarju t a ' 
Marij~ : 

Il~Papa Piju Tnax floEnċiklika Divino Affante Spiritu iħeġġeġ biex dan' 
iloqari jidħol fil-familji nsara kif kien diġa għamel San Ġwann Krisostqmu 
met~ ħeġġeġ lilloInsara b'dan ilokliem: ' Wara lofunzjoni .tal-Knisja meta 
terġgħu lura lejn djarkom hejjużewġ imwejjed waħda bl .. ikel taloġisem u 
looħra bloikel t~ ' loIskritt~a, flalli 1'>.t'll ġel irenni li jkun ingħad u man u 
titgħallem; loanqas ma _għandhom ikunu mċaħhla loqaddejja milloqari I:~o 

Bibbja, ·(LV Pag. ~63).'; Araw xi jkun ifisser kieku kull familj a Maltij a 
ddaħħal fi ħdanha d .. drawwa li t~qra .mqar paġna waħda milloKotba Mqadds a. j 

Dan kienu jagħmluh ilofamilji t~ ' loimgħoddi fejn kienu jafu jaqll'aw u dan 
għandu jsir illum flimkien ma~Rużariu Mqaddes. :Dak lOlstess Spirt \!. so 
Santu li nissel fi ħdan Mari ja 'il Ġesii Krist \!. jnissel issa fina bilokelma 
tiegħu loistess Iben Marija. jlmbierka dik iloFamilja li flok ħafna kot ba u 
ga2';zett.~ li jġibu loħsara f'qalb uliedha .iidarrihom jaqraw u jiggustaw ila 
Kelma t' Alla. Qari bħal dan idarri lomembri t~għha biex meta jikbru u jkunu 
għal=rashom, weħidhom,jibqgħu jaqraw u jitgħallmu loverit a divina iibħaiha, 
ma nsibu mkien ħlief filoKotqa Mqaddsa, fuqhom nimmeditaw u bihom ni ... 
tolbu ħalli ngħixu u nsawru fina 'l-Ġesii Krist~ u nistabru finoniketu s wied 
iloqalb ta' din idodinja, j 

IloBibbja għandha ssib postha_xejn inqas f'idejn l-għaqdiet ta ' l-apos
tolat. Hi1fna jikkuntentaw biss b'kotba miktuba dan l-aħħar li bosta drabi 
huma 'il bogħod g~al dik li .hi ispirazjoni millokotba ta' Alla,'il ~bogħod 
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minn ras ilogħajn. Jinħtieġ li dawn logħaqdiet jekk ircidu t~bilħaqq iagħt~ 
formazzjoni spiritwali soda lillomembritagħhom, ħaġa li mingħajrhama 
jistgħux ikunu appostl~ tajba. jaqbdu loKotba Mqaddsa, idaħħluhom filolibo 
reriji tagħhom u jieħdu ħsieb biex kull membru jaqrahom u jt~mhom sewwa. : 
Iloformoli xottj.talokat~kiŻmu għandhom jinħjew bilokelma ħajja taloViino 
ġelu u lobqija t~loKotba Mqaddsa. :' 
Għedna wkoll li dawn iloKotqa għandho~ ikunu f'idejn inonies li qed 

imexxu jew li għad imexxu lil pajjiżna. Għandu mnejn xi ħadd iwieġeb bi 
tbissima għal dan ilokliem imma aħna ntennu li jekk hemm nies li għando 
hom jagħmlu dan huma t~bilħaqq il"mexxejja talopajjiż. :Huma li jridu jOe 
ħolqu dawk ilokondizzjoni ji et filopajjiż li mhux biss ma jfixklux il-ħajja 
reliġjuża imma li jġħinuha. ~uma li jridu joħolqu iċ-Civitas Cristiana li 
minnha jitkellem Santu Wistin • .li dan ma jistgħux jagħmluh jekk ma Jkollo 
homx fihom isosens taloqdusija taloħolqien kollu, ta ' pajjiżhom, ta ' ħido 
mi et4om. :lloBibbja biss ite,i,na dan isosens. lscsistemi moderni, ito,tagħlim 
modern inkarnatfisoSoċjaliżmu u loKomuniżmu materjalist~ jaqta' dodinja 
għal kollox minn Alla. ]loBibbja turina kif iloħajjatalobniedem kollha kemm 
hi anki fl.affarijiet loaktar profani hi qaddisa u kkonsagrata lil Alla. Hawn 
hu lcqofol tasosalvazzjoni ċivili tagħna; hawn hi lofortizza li minnha rridu 
naħbtu kontri1 logħedewwa t ' Alla u l-Knisja tiegħu. : 

Il-Knisja Mqaddsa bħalissa qed tagħmel minn kollox biex iddaħħal dan 
'isosens taloqdusija filoħajja ta ' kulljum permezz taloLiturġija li hi kollha 

kemm hi magħġuna milloKot ba Mqaddsa. Hekk insibu ħti~ġa oħra taleoKotqa 
Mqaddsa; ilQħti~ġa li nkunu nafuhom biex inkunu nieħdu sehem sewwa 
fileLiturġija jew ilofunzjoni jiet taloKnisja. Qegħdin naraw illum u nisimgħu 
l- qari taloVanġelu u ta' loEpistula filoquddies tal-ħdud u festi, oħra. Dan 
kalhi ġej mixoxewqa kbira t~oKnisja li ..aħna nkunu nafu tajjeb iloKelma 
t a ' Alla kif ħarġet millois.pirazjoni, ta ' l-Ispin~ soSantu. :Kif jiktbilna 
loAppostlu Missierna : 'Kull ma nkiteb minn qabel għatotagħlim tagħna ine 
kiteb, biex 'bisosabar u lcfaraġ taloKitqa jkollna Nama' , Run. J5, 4. ; 
LcGħaqda Biblika Malti ja bi ħsiebha t~għmel minn kollox biex il-Poplu 

tagħna jibda jaqra sewwa iloKelma~ loIskrittura. :Loewwel tieħu ħsieb li 10 

Kotba li baqa' jinbiegħu milloaktar fis u mbaghad t!lħseb li jkun hemm edizo , 

jooi oħra jekk jist~' jkun fi kti,eb wieħed jew tqejn, u ankisiltietjew antoe 
loġiji għallodiversi klassijiet ta ' nies. Hu ttamat li jkun hemm tweġiba mill
pubbliku ' malli jkunu se jittieħdu ilopassi konkreti għal din ileħidma, j 

Aħn~ nifirħu lilloprofessur Saydon ghato~ħabrik ti,egħu, niżżu ħajr lill 
Alla t3.lli tah logħajnuna biex wassal għatotmiem dan ix-xogħol fejjied 
sewwa sew met~ loaktar li għandna bżonn. :Ma nkunux boloh u narmu ito 
teżori li għandna f'idejna. jNisimgħuminn kliem San Ġilormu lill EW,st!lkju: 
'Aqra dejjem ls.Jskrittura, tgħallem kemm tiflaħ. ;Halli nongħas jieħdok bilo 
lejl bil-ktieb f'idejk , u rasek tintelaq fuq iloKtieb miftuħ'. : 
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