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“Għad Tasal is-Siegħa u Issa Hi…”
Introduzzjoni
Il-kelma ‘Eskatoloġija’ ġejja mill-kelma griega ‘eskaton’ li tfisser “ta’ l-aħħar”. Għalhekk
l-Eskatoloġija hija l-studju dwar il-veritajiet tal-aħħar. Fil-vanġelu ta’ San Ġwann nsibu
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espressjoni interessanti ħafna:
“Għad tasal is-siegħa u issa
hi” (ara 4:23; 5:25 u 16:32).
Din l-espressjoni wasslet għal
diversi interpretazzjonijiet fost
l-istudjuzi. Minn naħa, San
Ġwann jagħmel enfasi fuq
il-preżent bħala ż-żmien talġudizzju, izda min-naħa l-oħra
nsibu riferimenti għall-ġudizzju
u l-qawmien fil-futur.

L-Eskatoloġija f ’San Ġwann
Il-Missier jibgħat lil Ibnu fiddinja
Il-ġudizzju tal-Missier diġa`
seħħ meta huwa bagħat lil
Ġesù Kristu fid-dinja. Dawk
li jemmnu fiH isalvaw, waqt
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li dawk li ma jemmnux jiġu
kkundannati, kif naqraw f ’3:1819.
Huwa permezz ta’ Kristu li
wieħed jasal għal għand ilMissier kif insibu f ’14:1-3:
“Tħallux qalbkom titħawwad.
Emmnu f ’Alla u emmnu fija
ukoll. Fid-dar ta’ Missieri hemm
ħafna postijiet: li ma kienx
hekk, kont ngħidilkom, sejjer
inħejjilkom fejn toqogħdu? U
meta mmur u nħejjilkom post,
nerġa’ niġi biex neħodkom
miegħi biex fejn inkun jien,
tkunu intom ukoll.”
Għalhekk mela naraw li
l-Eskatoloġija ta’ San Ġwann
hija kkristallizzata fil-persuna ta’
Kristu, mibgħut mill-Missier.

Kristu: Il-Bidu u t-Tmiem
San Ġwann jikkonċentra
l-Eskatoloġija tiegħu fuq Kristu:
“Jien hu l-qawmien u l-ħajja.
Kull min jemmen fija, ukoll
jekk imut, jgħix, u kull min
igħix u jemmen fija, dan ma
jmut qatt.” (11:25). Ġesù huwa
l-Iben mibgħut fid-dinja biex
jirrivela lil Alla lid-dinja. Ġesù
huwa ħaġa waħda mal-Missier
f ’dak li għandu x’jaqsam
mal-ġudizzju: “Il-Missier ma
jagħmel ħaqq minn ħadd,
imma ħalla f ’idejn l-Iben
biex jagħmel il-ħaqq kollu
Hu” (5:22). Din l-eskatoloġija
realizzata fi Kristu hija f ’rabta
mal-qawmien u l-ġudizzju li
għad irid isir.
Ġesù huwa wkoll dak li
jagħti l-ħajja: “Għax bħalma
l-Missier iqajjem lill-mejtin u
jagħtihom il-ħajja, hekk ukoll
l-Iben jagħti l-ħajja lil dawk
li jrid Hu” (5:21). Għalhekk
mela Ġwanni jippreżenta
eskatoloġija verament
żviluppata, ippersonifikata
f ’Ġesù Kristu, igglorifikat,
li jgħammar flimkien malMissier u mal-Ispirtu s-Santu.
Dawk li jemmnu għandhom
il-ħajja ‘issa’ (ara 5:24 u 6:47).
Min-naħa l-oħra, dawk li ma
jemmnux f ’Ġesù diġa` ltaqgħu
mal-kundanna tagħhom u se
jibqgħu fil-mewt: “Min jemmen
fih ma jkunx ikkundannat; iżda
min ma jemminx huwa diġa`
ikkundannat, għax ma emminx
fl-isem ta’ l-Iben il-waħdieni ta’
Alla” (3:18).
Madankollu, fl-istess vanġelu,
Ġesù nsibuh jistqarr li għad
irid jerġa’ jqajjem ‘fl-aħħar
jum’ lil dawk li l-Missier afdalu

f ’idejh, dawk li bit-twemmin
tagħhom fil-Kelma tiegħu
diġa` għandhom il-Ħajja (ara
6:39, 40, 44 u 54). Il-Kelma li
Huwa xandar għad tagħmel
ħaqq ‘fl-aħħar jum’ minn dawk
li ma laqgħuhx, fejn f ’waqt li
ma jkunx mistenni ‘is-siegħa
għad trid tiġi’, Ġesù se jiġbor ilpopli għat-tgawdija jew għallkundanna. Dawk li għad iridu
jiġu mqajma minnu fl-aħħar
jum diġa` għandhom il-ħajja:
“Min iħobb lil ħajtu jitlifha;
imma min jobgħod lil ħajtu
f ’din id-dinja jħarisha għallħajja ta’ dejjem” (12:25). Din
hija r-rabta bejn l-eskatoloġija
rrealizzata minn Kristu filpreżent u dik li għad trid tiġi
anke permezz tiegħu. Kristu
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hu verament il-bidu u t-tmiem
tal-Eskatoloġija.

“Issa” u “Dak li ġej”
L-aċċettazzjoni ta’ Ġesù,
hija l-element deċisiv li fuqu
jrid isir il-ġudizzju: “Smajtu
x’għidtilkom: Jiena sejjer u
nerġa’ niġi għandkom. Kieku
kontu tħobbuni, kontu tifirħu
li sejjer għand Missieri, għax
il-Missier hu akbar minni”
(14:28). Hemm bżonn mela
li wieħed jorbot mal-preżent
l-idea tal-ġudizzju fil-ġejjieni.
Dan huwa eżatt dak li nsibu
fir-raba’ vanġelu. Il-ħaqq ‘flaħħar jum’ jagħmel viżibbli u
juri fil-beraħ il-karattru veru
tal-bnedmin quddiem irrivelazzjoni definittiva ta’ Alla
f ’Ġesù Kristu.
Il-fidi fil-kelma ta’ Ġesù hija
att mhux ta’ mument wieħed
biss, iżda ta’ ħajja sħiħa, hija
fuq kollox mixja lejn l-aħħar
jum. Din il-fidi fi Kristu
tinkorpora l-eskatoloġija ta’
‘issa’ u ‘dik li ġejja’. Il-ħajja issa u
l-qawmien fil-ġejjieni mhumiex
inkompatibbli iżda jitobu lil
xulxin. “Min jemmen fija,
imqar jekk imut, ikollu l-ħajja”
(11:25). Għalhekk il-ħajja filġejjieni għad tinkuruna l-fidi
sħiħa f ’Ġesù fil-preżent meta
narawH u ngħixu miegħU
wiċċ imb wiċċ.

Konklużjoni
Għalhekk mela fi kliem
sempliċi, San Ġwann qed
igħidilna sabiex ngħixu
sewwa il-preżent għax minnu
jiddependi l-futur, jew ilħajja għad-tgawdija ta’ dejjem

42

! L-Art ImqaddSA ! Ottubru - Diċembru 2008

jew il-mewt fil-kundanna
ta’ dejjem. Huwa jirnexxielu
jorbot il-preżent u l-futur
tal- Eskatoloġija fil-Persuna ta’
Kristu. Il-Ħajja Eterna f ’Ġesù
Kristu diġa’ bdiet bil-Qawmien
Tiegħu li huwa garanzija għallqawmien tagħna fil-Jum ilKbir.
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