
It-Tlettax-il Lezzjoni  L-10 ta’ Frar:  San Pawl Missierna

 Fl-10  ta’  Frar  ta’  kull  sena,  il-Knisja  f’Malta,  tiċċelebra  festa 

kbira.   Din tkun iddedikata lill-miġja ta’ San Pawl f’Malta.   Alla 

nqeda  bin-nawfraġju  ta’  San Pawl  sabiex  iwassal  il-fidi  nisranija 

f’Malta fis-sena 60WK.

Għalhekk  f’dan  il-jum  importanti  għalina  l-insara  Maltin 

niċċelebraw it-twelid tal-Knisja f’Malta.

 L-ewwel u l-aktar ħaġa importanti li għandna naghmlu matul dan 

il-jum, huwa li  nisimgħu il-quddies u ngħidu grazzi  kbira u mill-

qalb lil Alla li huwa ried li San Pawl jiġi Malta.

 Skond il-ġrajja  meħuda mill-Atti  ta’  l-Appostli,  la  San Pawl u 

lanqas iċ-ċenturjun ma kellhom intenzjoni li  jiġu Malta.   Il-vjaġġ 

kellu jkun minn Kreta sa Sirakuża.

 It-tempesta li qamet damet sejra erbatax-il jum.  Għax obdew lil 

San  Pawl  li  tkellem  skond  ma  qallu  Alla,  kollha  rnexxielhom 

isalvaw. B’kollox kien hemm 276 ruħ

 Tassew sabiħa hija l-ġrajja tal-lifgħa.  Meta l-lifgħa ħarġet min-

nar u gidmet lil San Pawl, il-Maltin ħasbu li Pawlu kien xi qattiel 

għax għalkemm kien ħelisha mill-għarqa, xorta waħda kellu jmut 

billi l-velenu ta’ dik il-lifgħa kien qerriedi.  Iżda meta raw li għadda 

l-ħin u ma ġralu xejn, huma malajr dawru l-fehma u bdew jaħsbuh li 

kien xi alla.

Alla  veru  nqeda  b’dan  l-inċident  ħalli  lill-Maltin  iġegħilhom 

ikollhom fiduċja f’San Pawl u b’hekk jemmnuh aktar malajr.



X’aktarx li l-ġrajja tan-Nawfraġju seħħet eżattament fix-xahar ta’ 

Novembru.

Li hu żgur huwa li  San Pawl dam tliet  xhur Malta  u li  fihom 

għallem li hemm Alla wieħed u li Ġesu' huwa l-Iben t’Alla l-Messija 

ħaj.  Hu fejjaq lill-morda kollha ta’ din il-gżira permezz tal-mirakli 

li  wettaqhom f’isem  Ġesu'  Kristu.   Fost  dawn  insibu  lil  missier 

Publiju li kien il-ħakem ta’ din il-gżira.  Lil San Publiju, San Pawl 

ħallieh bħala l-ewwel Isqof tal-Knisja f’Malta.

L-Atti  ta’  l-Appostli  nkiteb  minn  San  Luqa.   Allura  nistgħu 

ngħidu li San Luqa kien ukoll Malta dak iż-żmien.

 Importanti li din il-festa tgħinna ngħixu bħala familja waħda fil-

Knisja Maltija ta’ Ġesu' Kristu.


