IR-RGHAJ IT-TAJJEB
(Giovanni 10:1-21)

TGHALLEM BL-AMMENT: Gv 10:14

Jiena r-ragħaj it-tajjeb; jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u nnagħaġ tiegħi jagħrfu lili
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IMLA L-VOJT
1. "Tassew tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-nagħaġ _______ imma
jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant. Gv. 10:1
VERU JEW FALZ
2. Imma min jidħol mill-bieb hu r-ragħaj tan-nagħaġ. Gv. 10:2
VERU JEW FALZ
3. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-nagħaġ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-nagħaġ
tiegħu waħda waħda b'isimhom u joħroġhom barra. Gv 10:3
IMLA L-VOJT
4. U meta joħroġ in-nagħaġ tiegħu, huwa jmur quddiemhom u n-nagħaġ jimxu warajh,
għax jisimgħu _______ Gv 10:4
5. Għalhekk Ġesù raġa' qalilhom: "Tassew tassew ngħidilkom li l-bieb tan-nagħaġ
huwa _______ Gv 10:7
VERU JEW FALZ
6. Jiena hu l-bieb; jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jsalva, u jidħol u joħroġ u
jsib fejn jirgħa Gv 10:9
IMLA L-VOJT
7. Jiena r-ragħaj it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti _______ għan-nagħaġ tiegħu.
Gv 10:11
8. Jiena r-ragħaj it-tajjeb; jiena _________ in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi jagħrfu lili,
Gv 10:14
9. Bħalma l-Missier jagħraf lili u jiena nagħraf lill-Missier; u _________ tiegħi nagħti ħajti.
Gv 10:15
(It-test evangeliku tar-rghajj it-tajjeb jinsab pagna 6)
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Dan ir-rghaj tilef xi nghag mill-merhla.
Tista’ tghinu jsib ghal inqas seba’ minnhom mitlufa qalb lgholjiet. Meta isshom kollha tista’ tpingi l-istampa
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Il-parabbola tan-nagħaġ
[10:1] "Tassew tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-nagħaġ mill-bieb
imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant.
[10:2] Imma min jidħol mill-bieb hu r-ragħaj tan-nagħaġ.
[10:3] Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-nagħaġ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ innagħaġ tiegħu waħda waħda b'isimhom u joħroġhom barra.
[10:4] U meta joħroġ in-nagħaġ tiegħu, huwa jmur quddiemhom u n-nagħaġ jimxu
warajh, għax jisimgħu leħnu.
[10:5] Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu, għax leħen
barrani ma jafuhx."
[10:6] Din il-parabbola qalhielhom Ġesù, iżda huma ma fehmux x'ried jgħidilhom
biha.

Ġesù r-ragħaj it-tajjeb
[10:7] Għalhekk Ġesù raġa' qalilhom: "Tassew tassew ngħidilkom li l-bieb tannagħaġ huwa jien
[10:8] Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti. Iżda n-nagħaġ
lilhom ma semgħuhomx.
[10:9] Jiena hu l-bieb; jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jsalva, u jidħol u
joħroġ u jsib fejn jirgħa.
[10:10] Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqred. Jiena ġejt biex
ikollkom il-ħajja, u ħajja bil-kotra.
[10:11] Jiena r-ragħaj it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu.
[10:12] Il-mikri, li m'huwiex ir-ragħaj, u li n-nagħaġ m'humiex tiegħu, jara l-lupu ġej,
u jħalli n-nagħaġ u jaħrab; u l-lupu jaħtafhom u jxerridhom.
[10:13] Mikri hu, u ma jħabbilx rasu min-nagħaġ.
[10:14] Jiena r-ragħaj it-tajjeb; jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi
jagħrfu lili,
[10:15] bħalma l-Missier jagħraf lili u jiena nagħraf lill-Missier; u għan-nagħaġ
tiegħi nagħti ħajti.
[10:16] Għandi wkoll nagħaġ oħra, li m'humiex minn dan il-maqjel; lilhom ukoll
jeħtieġ li niġbor, u huma jisimgħu leħni, u jkun hemm merħla waħda, ragħaj
wieħed.
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[10:17] Għalhekk iħobbni l-Missier, għax jien nagħti ħajti, biex nerġa' neħodha.
[10:18] Ħadd ma jeħodhieli, iżda jien nagħtiha minn rajja. Għandi setgħa li
nagħtiha, u għandi s-setgħa li nerġa' neħodha; din hi l-ordni li ħadt mingħand
Missieri."
[10:19] Il-Lhud reġgħu ma qablux bejniethom dwar dan il-kliem.
[10:20] Bosta minnhom qalu: "Dan għandu fih xitan u qiegħed jhewden; għalfejn
toqogħdu tisimgħuh?"
[10:21] Imma oħrajn qalu: "Dan m'huwiex kliem ta' wieħed li għandu xitan fih. Mela
xitan jista' jiftaħ għajnejn l-għomja?"
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