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Il-kelma “Fidi”, aħna ġeneralment nifhmu l-att 
tal-menti li bih naċċettaw bħala veri l-veritajiet 
rivelati minn Alla, għaliex irrivelahomlna Hu. Dan 
il-ħsieb jaqbel mal-ħsieb bibbliku fuq il-Fidi, iżda 
l-Bibbja, f’dan ir-rigward, tafferma aktar is-sens 
tal-fiduċja tal-bniedem li jaċċetta l-Kelma ta’ Alla; 
għax Alla, la jqarraq u lanqas jitqarraq.

Il-ħsieb bibbliku tal-Fidi, joħroġ mill-għerq 
“aman” (emmen), li tfisser  “tkun fis-sod”, moħħok 
mistrieħ li tkun fis-sewwa żgur, għax isserraħ fuq il-
kelma ta’ Alla li hu “fidil”, ta’ min jafdah u joqgħod 
fuqu, ta’ kelmtu (Dewteronomju 7, 9; Ġeremija 42, 
5). Wieħed jemmen f’Alla, jew aħjar, lil Alla, għax 
jafda fih, u joqgħod b’moħħu mistrieħ fuq il-kelma 
tiegħu.

Naraw x’jgħidilna l-Konċilju Vatikan it-Tieni 
fuq dan is-suġġett: F’Kapitlu III, insibu f’numru 
84, naqraw: “It-tifsir tal-Wirt tal-Fidi - Il-wirt tal-
Fidi fdat lill-Milja kollha tal-Knisja”: “Il-wirt 
imqaddes” (1 Timotju 6, 20; 2 Timotju 1, 12-14) 
tal-fidi (depositum fidei) li jinsab fit-Tradizzjoni 
u fl-Iskrittura Mqaddsa, ġie fdat mill-Appostli 
lill-Knisja kollha. “Il-Poplu Qaddis ta’ Alla kollu, 
huwa u jintrabat ma’ dan il-wirt, flimkien mar-
rgħajja, jibqa’ dejjem sħiħ fit-tagħlim tal-Appostli, 
fl-għaqda bejn kulħadd, fil-qsim tal-ħobż u fit-talb, 
hekk li fil-ħarsien, fil-ħajja u fl-istqarrija tal-Fidi 
li twasslitlu, ikun hemm, bejn ir-rgħajja u l-fidili, 
għaqda fl-ispirtu tassew singulari”. 

Din kienet il-Fidi ta’ Abraham (Genesi 15, 6), li 
fit-tradizzjoni Lhudija u Nisranija, ittieħdet bħala 
eżempju tal-Fidi vera (Rumani 4,3; Galatin 3,6; 
Lhud 11,8).

Temmen f’Alla, jew lil Alla, ifisser taċċetta 
l-Kelma tiegħu, ukoll jekk tqila jew iebsa, u toqgħod 
għaliha, b’moħħok mistrieħ għal kollox.

Fit-Testment il-ġdid, jibqa’ l-istess ħsieb tal-Fidi 
f’Alla tat-Testment il-Qadim, iżda jingħad ukoll, u 
fl-istess sens għall-Fidi f’Ġesù Kristu.

Il-Kelma Griega għall-Fidi tat-Testment il-Ġdid 

hi “pistis”, u l-verb “pisteuo” - “nemmen”.
Tfisser sew il-fidi f’Alla u f’Ġesù Kristu, u sew 

il-fiduċja fihom, jew fil-kelma tagħhom. Għalhekk 
hi wkoll fidi fl-Evanġelju, jew ubbidjenza għall-
Evanġelju ta’ Ġesù Kristu (Rumani 5,1; 10,16; 
16,26)

Fit-Testment il-Ġdid, Ġesù hu l-oġġett tal-Fidi 
u fl-istess ħin mottiv tal-Fidi. L-Evanġelji juru 
li Ġesù kien jitlob lin-nies jemmnu fih innifsu u 
jemmnu għall-kelma tiegħu. Il-Profeti kienu jħeġġu 
l-poplu biex jemmnu f’Alla u jemmnu għall-kelma 
tiegħu mwassla lilhom permezz tagħhom. Ġesù 
kien jippreżenta lilu nnifsu u s-setgħa tiegħu bħala 
oġġett tal-Fidi (Mattew 9,28; Mark 4,41; Luqa 8,35; 
Mark 2,10). Min jemmen, irid jaċċetta lil Ġesù ta’ 
Nazaret kif hu nnifsu jippreżenta ruħu.

Il-Fidi tiġi mill-kelma, mis-smigħ tal-kelma ta’ 
Kristu (Rumani 10,14-17). Għalhekk, jeħtieġ ix-
xandir bil-“Kelma tal-Fidi” (Rumani 10,8). Jemmen 
min jisma’ l-kelma, jilqagħha u joqgħod għaliha; 
biha jasal għall-“ubbidjenza tal-Fidi” (Rumani 1,5). 
Dan ifisser li l-Fidi mhijiex biss aċċettazzjoni tal-
kelma, iżda wkoll azzjoni skont il-Kelma. Għal 
Pawlu m’hemmx Fidi vera mingħajr l-azzjoni li 
toħroġ mill-Fidi. Hawn jiġi jaqbel mat-tagħlim ta’ 
San Ġakbu li, “hi mejta l-Fidi mingħajr għemil” 
(Ġakbu 2,26). Mhux min jisma’ l-Kelma jkun 
iġġustifikat quddiem Alla, iżda min, wara li jkun 
semagħha, jaċċettaha, joqgħod għaliha u jagħmilha 
(Ġakbu 1,22-25; Rumani 13,8-10). Din hi l-Fidi 
ħajja, u l-Fidi tagħti l-ħajja.

Il-Fidi hi l-pedament tal-ħwejjeġ li għandna 
nittamaw, hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma jidhrux 
(Lhud 11,1). Il-bniedem li jemmen ma jaċċettax 
biss il-Kelma ta’ Alla u ta’ Ibnu Ġesù Kristu għal 
din il-ħajja, iżda jemmen ukoll fil-wegħdiet tal-ħajja 
ta’ dejjem li għad trid tiġi (1 Tessalonkin 4,14).

Mhux biżżejjed li temmen, imma trid tipprattika 
wkoll dak li temmen. Inti trid tkun taf mhux biss 
ir-Reliġjon Kattolika, imma li tgħixha wkoll, u li 
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bl-eżempji tajba tiegħek, tkun kapaċi twassalha lill-
oħrajn. U lanqas dan mhu biżżejjed, għax hemm 
bżonn li tkun taf ukoll tiddefendiha r-Reliġjon - bil-
karità kollha - kontra dawk li jriduk tabbandunaha 
- għax huma twemmin vojt. U biex tkun taf sewwa 
x’titlob minnek ir-Reliġjon Kattolika, trid taqbad 
f’idejk il-“Katekiżmu tal-Knisja Kattolika”; trid 
tkun midħla sewwa tal-Iskrittura Mqaddsa; li tgħix 
ħajja eżemplari; li jiġri x’jiġri kontra r-Reliġjon 
Kattolika, int ma għandek qatt iċċedi għall-qerq 
u l-gideb ta’ min m’għandux Fidi u li jridek tkun 
bħalu. Ma tistax tkun beżżiegħ u indifferenti.

Aħna għandna nkunu nies ferħanin li aħna membri 
tal-Knisja Kattolika, u li Alla għoġbu jibgħatna 
f’familja nisranija, u li l-ġenituri tagħna tellgħuna 
fir-rispett lejn Alla u lejn il-Knisja li waqqaf fostna 
Ibnu Ġesù Kristu. Aħna għandna napprezzaw bis-

sħiħ din il-ġawhra li għandna f’idejna, u għandna 
nieħdu ħsiebha u nikkurawha biex ma tinteliex 
bl-għabra u bil-ħmieġ li jistgħu jaqgħu fuqha, u 
jtappnuha u jħammġuha. U agħar minn hekk, ikun 
meta wieħed jasal biex isir indifferenti, traskurat 
għall-Fidi li jkun irċieva u ħaddem matul ħajtu, 
u ma jibqax jiftakar f’dak id-don (ir-rigal kbir) li 
Alla jkun tah permezz tal-Magħmudija, u li għamlu 
membru ħaj fil-Knisja Kattolika, li Ibnu stess 
waqqaf għas-salvazzjoni tal-bnedmin.

“AGNOSCE, O CHRISTIANE, DIGNITATEM 
TUAM!”

“AGĦRAF, O NISRANI, ID-DINJITÀ (IL-
KOBOR) TIEGĦEK!”

(Espressjoni tal-Papa San Leone l-Kbir)

Ning˙aqdu mad-Dinja kollha 
˙alli nag˙tu qima lill-

IMQADDSA 
VERÌNI MARIJA

f’g˙eluq sninha nhar it-8 ta’ Settembru.

Ag˙tiha r-RuΩarju b˙ala rigal
“Mur u ppriedka r-RuΩarju u l-g˙adu ta’ kull ©id 

ji©i mirbu˙.” - il-Madonna lil San Duminku

“Wie˙ed mill-mezzi l-iΩjed tajba biex naslu li nbiddlu 
˙ajjitna m’huwiex ˙a©a o˙ra ˙lief 

ir-reçita tar-RuΩarju.” - Papa Ljun XIII




