
1 
 

Il-modalità tal-Evanġelizzazzjoni: Sinodalità u interjorità 
Dun Anton Teuma – Isqof t’Għawdex 
 
Fit-tieni jum norbtu mal-ferħ li ħiereġ mill-esperjenza “ta’ dak li rajna b’għajnejna u dak li missew idejna” (1Ġw 
1). l-Isqof Anton Teuma jitħaddet fuq il-modalità tal-evanġelizzazzjoni: is-sinodalità u r-responsabbiltà tal-
komunità kollha, mibnija fuq l-interjorità fil-ħajja nisranija u l-vokazzjoni saċerdotali. 

 
 
Introduzzjoni 
 
Nixtieq nitlaq mir-riflessjoni li għadu kif għamel fr.Peter. Jekk fil-kliem ta’ Von 
Balthazar, Pietru jirrapreżenta l-ministeru, Ġwanni jirrapreżenta l-ħajja reliġjuża 
waqt li Marija ta’ Magdala tirrapreżenta l-lajkat, dan ifisser li biex issir l-
esperjenza ta’ Kristu Rxoxt, it-tlieta mhux biss huma meħtieġa, imma huma 
indispensabbli għal xulxin. 
 
Kieku jkollna nieqfu  fuq kull persunaġġ, l-ebda wieħed jew waħda minnhom, 
weħidhom, ma kienu kapaċi jagħmlu esperjenza sħiħa ta’ Ġesù mqajjem. Anzi, 
waħedhom jagħmlu esperjenza tan-nuqqas, tal-vojt. 
 
Jistax ikun li ħafna mill-għejja tagħna, mill-frustrazzjonijiet pastorali tagħna, mir-
rabbja tagħna, tiġi mill-fatt li dawn ngħixuhom waħedna? 
 
Li kieku Marija ta’ Magdala, bil-femminilita’ u bis-sensibilita’ tagħha ma marretx 
tfittex lil Ġesu’ mejjet, li kieku Ġwanni bl-ispontanjeta’ tiegħu li tiġi minn 
affettivita’ orjentata lejn il-Mulej, ma telaqx jiġri lejn il-qabar, li kieku Pietru bit-
toqol tal-argumentazzjonijiet tiegħu ma segwiex lil Ġwanni, kieku d-dixxipli ma 
kienux jidħlu fil-qabar, u Marija ma kenitx tiltaqa’ mal-ġennien fuq barra tal-
qabar. 
 
 
Evanġelizzazzjoni minnha nfisha sinodali 
 
B’differenza minn ħafna Rabbini ta’ żmienu, Ġesù mhux biss sejjaħ dixxipli iżda 
għamel appostli. “Min jisma’ lilkom jisma’ lili u min iwarrab lilkom iwarrab lili. 
Min iwarrab lili ikun iwarrab lil dak li bagħtni.” (Lq 10,16). Hija sorprendenti 
għall-aħħar l-għażla ta’ Ġesù li jgħarraf lill-Missier flimkien ma’ oħrajn. U dawk li 
jagħrfuh, huma wkoll jingħaqdu miegħu u mal-komunità tiegħu u jsiru huma 
wkoll Evanġelizzaturi, nies li jgħinu oħrajn jagħmlu l-esperjenza ta’ Alla. “Alla li 
ma joqgħodx ifittex tiegħu…” (Fil 2,6). 
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L-istil ta’ Alla hu komunitarju, sinodali: “jimxi mal-bniedem fil-ġnien” (Ġen 3,8), 
jimxi ma’ Abram, ma’ Iżakk u Ġakobb. “Jien inkun miegħek” (Ġen 31,3: Ġen 26,3; 
Ġen 28,15; Ġen 32,10). Jagħżel li jkompli n-nisel uman bil-koperazzjoni attiva tal-
bnedmin. Jitlob li jiġi mħares il-ħolqien/ l-ambjent, bis-sehem indispensabbli tal-
bnedmin (Ġen 1,28). Iħabbar saltna ta’ mħabba u paċi imma jħalliha f’idejn l-
għażliet tal-bnedmin. Iwaqqaf komunità li temmen u jazzarda jħalliha f’idejna, 
saċerdoti, reliġjużi u lajċi (Mt 16,17-19). 
 
Alla jagħżel li ma jagħmel xejn mingħajr il-bnedmin! L-istess inkarnazzjoni, jekk 
minn naħa hi kkawżata mill-imħabba ta’ Alla, minn naħa l-oħra hi kkawżata wkoll 
mill-bnedmin li tilfu triqathom. Id-djalettika bejn il-Franġiskani u d-Dumnikani 
fir-raġuni tal-Inkarnazzjoni turi proprju dan li qegħdin ngħidu. Sant Wistin 
jispjega li biex setgħet isseħħ l-Inkarnazzjoni, Alla silef id-Divinità tiegħu lill-
umanità, waqt li l-bniedem sellef l-umanità dgħajfa tiegħu lil Alla. Alla jistmana 
bħala partners tiegħu fil-ħidma tiegħu fid-dinja, fil-knisja, partners li l-kelma 
tagħna tiswa’ daqs tiegħu – biex ma ngħidx aktar minn tiegħu!  
 
Dan l-ispirtu sinodali ta’ Ġesù jinħass b’mod l-aktar ċar meta l-kmandament il-
kbir “Ħobb lil Alla b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, b’moħħok kollu u bil-qawwa 
tiegħek kollha, u l-proxxmu tiegħek bħalek innifsek” (Mk 12,30-31),  jinbidel fil-
kmandament il-ġdid “Ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Minn dan jagħraf 
kulħadd li intom dixxipli tiegħi, mill-imħabba ta’ bejnietkom.” (Ġw 13,34-35). Is-
sinodalità titlob li aħna s-saċerdoti nkunu animaturi tal-komunjoni. Din mhijiex 
regola, imma għażla.  
 
Dan ifisser li fil-presbiterju, fil-ħajja reliġjuża, fil-parroċċi tagħna, fil-gruppi li 
naħdmu magħhom, irridu nħaddmu l-mudell ċirkulari u nevitaw kemm nistgħu 
l-mudell lineari. Il-mudell lineari hu dak li aħna mdorrijin bih: meta tiġri xi ħaġa 
ħallina nfittxu u nsibu il-kawża speċifika. U aktar ma nindividwa l-kawża aktar 
inkun kapaċi nsib is-soluzzjoni tal-problema.  
 
Eż. Sejjaħt laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-ewwel tqarbina u ġew terz biss 
minnhom. Nista’ nwaħħal fin-nuqqas ta’ nteress fin-nies tar-raħal partikolari u 
naċċetta s-sitwazzjoni. Nista’ nwaħħal f’min kellu jgħaddi l-informazzjoni għax 
dam ma għaddiha. Nista’ nwaħħal fl-iskola li vvintat laqgħa proprju dakinhar 
f’dak il-ħin… Il-mentalità ċirkulari titlobni mhux biss inħares lejn il-komplessità 
sħiħa tal-kawżi, imma wkoll tistimolani biex, mhux inħejji, imma inħejju, flimkien 
ma’ oħrajn, il-laqgħa tal-ġenituri tat-tfal tal-ewwel tqarbina.  
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Is-sinodalità titlobna li nimxu flimkien man-nies tagħna. Iddaħħalna fi djalogu 
kontinwu man-nies li magħhom ngħixu l-mixja tagħna tal-fidi. Dan ifisser li aħna 
nkunu f’kuntatt kontinwu magħhom. Inkunu konxji mir-ritmi tal-familji, xogħol, 
studju, tensjonijiet, impenji extra-kurrikulari, mard, problemi ta’ relazzjonijiet. U 
mhux biss, imma nitkellmu u niddiskutu magħhom il-proposti pastorali tagħna. 
U saħanistra nkunu liberi biżżejjed li nħallu lilhom jagħmlu l-proposti pastorali 
tagħhom. L-ikona tas-Sammaritan it-tajjeb li jħalli lill-ferut ibiddillu triqtu, 
b’differenza mis-Saċerdot u l-Levita li ma tawx każu biex jibqgħu miexja fi 
triqathom, hija rivelativa ħafna f’dan is-sens. 
 
Fuq din il-linja, fil-Knisja ġew maħsuba strutturi li jistgħu jaġevolaw din il-
mentalità ċirkulari, bħalma huma l-presbiterja parrokkjali, il-kunsill parrokkjali, 
il-kunsill ekonomiku.  Fuq livell aktar djoċesan hemm il-kunsill presbiterali, il-
kunsill pastorali, il-kunsulturi, u organi oħra. Ir-reliġjużi għandhom l-organi 
tagħhom, il-ġranet ta’ riflessjoni jew kapitli fil-komunità, il-kapitlu ta’ istitut 
partikolari, il-KSMR fuq livell taż-żewġ djoċesijiet. L-eżistenza tagħhom ma 
tiggarantix il-funzjonament awtentiku jew adegwat tal-konsultazzjoni u tal-
kondiviżjoni.  
 
Faċli ħafna li nwaħħlu fl-arċisqof jew fl-uffiċċjali tal-Kurja. Tinsiex, jekk int 
kappillan, li l-istess qed jgħidu għalik is-saċerdoti l-oħra. Ma ninsewx aħna lkoll, 
li hekk qed jgħidu l-lajċi għalina – il-knisja tagħhom, tal-Kleru. Aħna Kristjani tas-
second class. 
 
 
Evanġelizzazzjoni minnha nfisha interjuri. 
 
Dan ifisser li rrid nibda’ minni. Jekk naħseb li hemm bżonn jinbidel il-kappillan, l-
ewwel irid jibda jikkonsulta hu, imbagħad nimxu aħjar; mingħajr ma ninduna 
nkun qed ingerger b’mod lineari biex ikollna mentalità ċirkulari. Hemm bżonn li 
flimkien nidħlu aktar fl-idea tal-korresponsabiltà. Ilkoll kemm aħna responsabbli 
tal-mixja tal-fidi ta’ xulxin.  
 
Jekk niċċelebra sew l-Ewkaristija u nħejji omelija qasira u attenta għal dak li qed 
jgħixu/ ngħixu bħala membri tal-komunità, aktarx li kulma jmur ser ikun hemm 
parteċipazzjoni. Aktar ma jkun hemm parteċipazzjoni aktar ngħix l-Ewkaristija 
f’sens ekkleżżjali, parrokkjali. Aktar ma nagħmlu esperjenza komunitarja aktar l-
Ewkaristija ssir esperjenza sħiħa ta’ mħabba ta’ Alla lejna, imħabba tagħna lejn 
Alla u imħabba tagħna lejn xulxin. U dan fuq il-livell intellettwali, fuq il-livell 
emottiv, fuq il-livell komportamentali, soċjali, kulturali. 
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Hija konverżjoni li aħna lkoll mitluba nagħmlu kontinwament, konverżjoni 
impenjattiva għax tattakka direttament id-dnub – is-suppervja ta’ kull wieħed 
minna. Kull darba li ngħid “għax il-kappillani…”, “għax tal-każin…”, “għax tal-
kurja…”, “għax is-saċerdoti li għandi miegħi…”, “għax l-isqof…”, kull darba nkun 
qiegħed nirraġuna b’mentalità lineari li titbiegħed mill-ispirtu ta’ Ġesù. 
 
Is-sinodalità titlobna li nbiddlu f’qalbna l-mentalità lineari f’mentalità ċirkulari. 
Ekkleżjoloġija lineari hija l-knisja ġerarkika, tal-privileġġi, poter u kontroll, li 
jitħaddmu minn fuq għal isfel mingħajr interruzzjoni. Għalhekk hija l-knisja li 
tiġġudika, tikkundanna, tivvitimizza, toħloq l-capro espiatorio. 
 
Il-konverżjoni li titlob minna s-sinodalità tqis lil kull persuna bħala essenzjali 
għall-komunità kollha. Għalkemm differenti, aħna lkoll membri importanti u 
bżonnjużi tal-istess ġisem. Il-membri kollha jaħdmu wieħed għall-ieħor 
f’relazzjoni ta’ mħaba għall-ġid tal-ġisem kollu (1Kor 12). F’dan is-sens, Von 
Balthazar iqis lill-Knisja bħala ċirkolazzjoni ħajja ta’ qadi bejn it-tlett realtajiet 
tagħha, il-ministeru, il-ħajja kkonsagrata u l-lajkat. Kull realtà taqdi u tagħti l-
ħajja lit-tnejn l-oħra, tant li jew flimkien jew jieqfu jeżistu.  
 
Is-sinodalità titlobni li nqis lili nnifsi bħala membru ugwali għall-membri l-oħra 
tal-komunità nisranija li ngħix fiha. Ugwali ma jfissirx li nissagrifika r-rwol tiegħi 
ta’ Ragħaj Qaddej, imma Ragħaj Qaddej li jaf li r-rwol tiegħu għandu valur daqs 
ta’ kull nagħġa tal-merħla. L-eżistenza tal-merħla tiddependi mir-Ragħaj 
daqskemm l-eżistenza tar-Ragħaj tiddependi mill-merħla. Dan ifisser li 
nippruvaw nisimgħu tassew lil kulħadd, mingħajr ma nħallu lil ħadd barra. Dan 
ifisser li nipruvaw ngħinu lil kulħadd. Ifisser li ma nipruvawx nimponu  l-ideat 
tagħna fuq l-oħrajn bħala verità assoluta (sinjal ta’ Poter), imma niproponu l-
ideat tagħna għall-ġid tal-persuni. Dan ifisser li nqisu lil kulħadd importanti 
indaqs, filwaqt li nirrispettaw id-differenzi ta’ xulxin. 
 
 
Aktar fraġli imma aktar veri 
 
Is-sinodalità teħlisna mill-preokkupazzjoni li nkunu professjonisti esperti tal-
misteru u tistedinna nkunu qaddejja tal-misteru u animaturi ta’ komunitajiet. 
Għalkemm minn naħa teħlisna mill-ansja tal-prestazzjoni, imma wkoll ma 
tħalliniex insiru lsiera tal-protagoniżmu jew tal-esibizjoniżmu. Dan qalu l-bieraħ 
professur Mario Vassallo meta spjega s-servant leader bħala dak li bħal kulħadd 
irid jirrispondi għall-valuri. 



5 
 

 
Is-sinodalità tgħinna iva niproponu l-Vanġelu, imma b’attenzjoni kbira għas-
sitwazzjoni u għall-bżonnijiet ta’ min se jirċevih. Kif hemm ir-riskju li niproponi 
jew nimponi l-Vanġelu lill-komunità tiegħi mingħajr ma nagħti każ tas-
sitwazzjoni u tal-bżonnijiet tal-komunità, hemm ukoll ir-riskju li għax konxju mis-
sitwazzjoni u mill-bżonnijiet tal-komunità, nispiċċa biex niddilwixxi l-Vanġelu u 
ntellfu s-sustanza tiegħu. Djalogu kontinwu bejn il-vanġelu, is-saċerdoti u l-lajċi 
jevita dan ir-riskju. 
 
Is-sinodalità ma togħġobx lil kulħadd. Tisma’ saċerdoti li jgħidu: L-isqof irid ikun 
aktar deċiż. Ma tridx toqgħod tiddiskuti, imma trid tagħmel li tgħidlek rasek u 
tmexxi. Spiss is-saċerdoti li jgergru l-aktar minn nuqqas ta’ Sinodalità, jkunu 
dawk l-aktar li jiddeċiedu mingħajr ma jisimgħu lill-oħrajn. Oħrajn ikunu jixtiequ 
pożizzjonijiet deċiżi u ċari, sempliċement lesti biex jiġu esegwiti. Is-sinodalità 
mhix mod biex togħġob lill-maġġuranza. Is-sinodalità hi l-uniku mod tal-
Evanġelizzazzjoni.  
 
Inkunu inqas veloċi imma flimkien u naslu aktar fil-bogħod. Dice un proverbio 
africano: “Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai 
insieme a qualcuno”. Col popolo di Dio ti senti sicuro, nel popolo di Dio, nella tua 
appartenenza al popolo di Dio, hai identità. 
 
 
Il-Ferħ tal-Evanġelizzazzjoni. 
 
L-Evanġelizzazzjoni, minnha nfisha hija t-tixrid tal-aħbar ta’ ferħ. L-esperjenza 
nfisha tgħallimna li l-isbaħ mumenti fl-istorja saċerdotali tagħna jkunu dawk 
marbuta mal-ferħ tal-oħrajn. Aħna nifirħu meta b’xi mod nikkontribwixxu għall-
ferħ ta’ ħaddieħor. 
 
Dan jaqbel ħafna ma’ prinċipju psikoloġiku importanti. Il-ferħ ma jistax ikun skop 
fih innifsu imma huwa konsegwenza mhix imfittxija tal-għotja tagħna nfusna. Il-
ferħ jiġina mhux meta nfittxu iżda meta nagħtuh. B’differenza mill-esperjenza 
tal-pjaċir, l-esperjenza tal-ferħ tista’ sseħħ fil-preżenza ta’ ħafna u qatt waħedna.  
 
Il-kelmiet, Knisja, Evanġelizzazzjoni u Ferħ imorru ħafna flimkien: Il-Ferħ tal-
Knisja hija l-Evanġelizzazzjoni; l-esperjenza tal-Knisja hija bżonnjuża għall-Ferħ 
tal-Vanġelu. L-Evanġelizzazzjoni tal-Knisja twassal b’mod indirett għall-Ferħ. 
 


