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IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA 
 

 

Is-seba’ opri tal-Ħniena li jmissu l-ġisem huma s-seba’ għemejjel ta’ karità bbażati fuq id-

diskors ta’ Ġesù dwar fuq xhiex ser inkunu ġġudikati fil-ġudizzju universali (Mt 25: 41): li 

titma’ lil min hu bil-ġuħ; tisqi lil min hu bil-għatx; tlibbes lil min hu għarwien; tilqa’ lil min 

hu bla dar; iżżur lil morda; iżżur lill-ħabsin; u tidfen lil mejtin. 

 

Imbagħad hemm l-opri tal-Ħniena li jmissu r-ruħ tal-proxxmu, u dawn huma: li tgħallem lil 

min ma jafx; tagħti parir tajjeb lill-ħosbenin; twiddeb lill-midinbin; tfarraġ lill-imnikktin; 

taħfer il-ħtijiet; tistabar b’min idejqek; u titlob ‘l Alla għall-ħajjin u għall-mejtin. Il-prattika 

ta’ dawn l-opri hija neċessarja li ssir minna lkoll.  

 

Hawn tkellimna fuq x’ser jiġri fl-aħħar tad-dinja: ser jiġġudikana dwar kif ġibna ruħna 

f’ħajjitna. Sa mit-Testment il-Qadim, Alla l-Missier wera kif iridna naġixxu billi Hu stess 

uriena li jagħder u jħenn, hu tqil biex jinkorla u kbir fit-tjieba u fil-fedeltà tiegħu. Tant ħabb 

lill-bnedmin li meta wasal iż-żmien,  huwa bagħat lil Ibnu, imwieled mill-Verġni Marija, biex 

jurina darba għal dejjem l-imħabba tiegħu. F’ħajtu Ġesu’ Kristu wera, bil-kelma - u fisser bil-

parabboli - bil-ġesti tiegħu u bil-persuna tiegħu, il-ħniena kbira tal-Missier. 

 

Il-Ħniena ta’ Alla hi raġuni ta’ ferħ għalina, kif ukoll ta’ serħan u ta’ sliem. Alla jiltaqa’ 

magħna permezz tal-ħniena tiegħu, filwaqt li aħna wkoll, min-naħa tagħna, irridu nuru l-

ħniena mal-oħrajn. Nagħmlu dan meta nħarsu b’għajnejn sinċiera lejn dawk li niltaqgħu 

magħhom tul il-mixja tal-ħajja. Il-ħniena hi t-triq li tgħaqqadna ma’ Alla, għax tiftaħ il-qalb 

għat-tama li aħna maħbuba għal dejjem minkejja l-limiti tad-dnub tagħna. 

 

Hemm waqtiet li fihom aħna msejħin b’mod aqwa biex nieqfu u naħsbu fuq il-ħniena ta’ Alla 

biex aħna stess insiru sinjal li jidher tal-Missier li jaħdem f’ħajjitna. Hu għalhekk li-Papa 

Franġisku jgħidilna li dan il-Ġublew tal-Ħniena hu żmien tajjeb għall-Knisja.  

 

Is-Sena Mqaddsa fetħet fit-8 ta’ Diċembru 2015, festa tal-Kunċizzjoni Immakulata. Din il-

festa turi l-mod ta’ kif Alla ilu jaħdem sa mill-bidu tal-istorja tagħna. Wara d-dnub ta’ Adam 

u Eva, Alla ma riedx iħalli lill-bniedem waħdu u jintrebaħ mill-ħażen. Għalhekk hu ħaseb u 

ried lil Marija, qaddisa u bla tebgħa fl-imħabba, biex issir Omm il-Feddej tal-

bniedem. Quddiem il-kruha tad-dnub, Alla jwieġeb bil-kotra tal-ħniena tiegħu, u jaħfer. Alla 

uriena li l-ħniena tiegħu se tkun dejjem ikbar minn kull dnub, u mhemmx limitu għall-

imħabba ta’ Alla li jaħfer. 


