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Merħba! Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu
għal dawk li qed ibatu għax huma ddiskriminati minħabba r-reliġjon jew il-persekuzzjoni biex
d-dinjità u d-drittijiet tagħhom ikunu rikonoxxuti għax ilkoll aħwa fil-familja umana.

Ninġabar:
Insib post għall-kwiet u nqatta’ ftit ħin fis-silenzju u nħoss il-preżenza t’Alla fija. Naħseb f’dawk
in-nies li qegħdin ibatu diskriminazzjoni u persekuzzjoni minħabba r-reliġjon tagħhom u nitlob lil
Alla biex jipproteġihom.
Fatt ċkejken:
Fid-19 ta' Frar 2018, il-grupp terroristiku Boko Haram ħataf 110 tfajla
tal-iskola ta' bejn il-11 u d-19-il sena minn skola sekondarja tal-bniet
f'Dapchi, in-Niġerja. Ħamsa minnhom mietu fl-istess jum tal-ħtif
tagħhom. L-oħrajn kollha nħelsu xahar wara, ħlief għal Leah Sharibu.
Rebecca Sharibu kienet imdawra minn ġenituri ferħanin u wliedhom li
kienu għadhom kif ġew meħlusin, iżda hi ma setgħet issib lil Leah
imkien. Bil-kemm riedet temmen li Leah ma kinitx fosthom, ħassitha
se tiġġennen. Resqet lejn tnejn mill-ħbieb ta' Leah u staqsiethom:
"Fejn hi Leah, ma nistax insib lil Leah tiegħi, għaliex ħallejtuha warajkom?" It-tfajliet qalulha:
"Il-Boko Haram qalu lil Leah biex taċċetta l-Iżlam, iżda hi rrifjutat. Għalhekk huma qalulha li ma
kinitx se tiġi magħna u li għandha tmur u toqgħod bilqiegħda fil-ġenb ma' tliet tfajliet oħra.
Tlabniha bil-ħerqa biex tgħid li se taċċetta l-fidi Iżlamika u biex tilbes il-hijab u titla’ magħna
fil-vettura. Iżda hi qalet li la l-Iżlam ma kienx il-fidi tagħha, allura għaliex għandha tgħid li kien?
Leah qalet li jekk iridu joqtluha, setgħu jagħmlu li jridu, iżda hi ma kinitx se tgħid illi hi
Musulmana." It-tfajliet qalulha wkoll li Leah kienet talbithom jgħidu lill-ġenituri tagħha biex jitolbu
għaliha. F'Jannar 2020, ġie rrappurtat li Leah Sharibu kienet welldet tifel wara li kienu żewġuha
lill-kmandant tal-Boko Haram. Aktar tard ġie rrappurtat li kellha t-tieni wild tagħha. Leah għadha
sallum fil-jasar.
Naħseb ftit:
Nirrealizza li hawn ħafna nies madwar id-dinja li ma jistgħux iħaddnu l-fidi tagħhom fis-sigurtà?
Kemm jien konxja li ħafna persuni madwar id-dinja jsibu ruħhom fil-ħabs inġustament, jew huma
vittmi ta’ vjolenza u theddid minħabba li jippratikaw ir-reliġjon tagħhom?
Nitlob:
Nitolbok Mulej, sabiex tipproteġi lil dawk kollha li huma ppersegwitati minħabba r-reliġjon
tagħhom, speċjalment għal dawk li huma attivi ħafna fit-tixrid tal-Evanġelju. Nitolbuk ukoll sabiex
tħares u timla’ bil-kuraġġ lil dawk kollha li joffru sapport lil dawk li qed jiġu oppressi minħabba
r-reliġjon tagħhom, u li b’hekk qed ipoġġu ħajjithom fil-periklu.
Kliem ta’ dawl:
Il-persekuzzjoni hi inevitabbli jekk int Nisrani. Aħna m’aħniex akbar mill-imgħallem tagħna, Ġesù
Kristu, li permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu aħna niksbu l-qawwa biex nissaportu kollox.
Monica Mcgowan Johnson

X’nista’ nagħmel:
Nuri solidarjetà mal-vittmi tal-persekuzzjoni billi nissapportja dawk il-kampanji li jitolbu
lill-Gvernijiet biex dejjem juru ġustizzja mal-vittmi. Jekk xi darba niltaqa’ ma’ xi persuna li qed tiġi
ppersegwitata, għandi naqbeż għaliha, anke jekk tħaddan reliġjon oħra.

