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Taħriġ Kapitlu 3- Id-diskors ta’ Pietru, pġ. 98,100
Immarka jekk hux Veru jew Falz dawn l-istqarrijiet dwar id-diskors ta’ Pietru lil martu
Salvina.
Veru
1. Ebejer ma jaqbel xejn mal-kliem li jidher jgħid il-karattru ta’
Pietru.
2. Pietru jemmen li xi darba Malta għad tmexxi lilha nnifisha.
3. F’għajnejn Pietru, il-kitbiet u l-kliem patrijottiku li jgħolli lil
Malta huwa biżżejjed biex jinkisbu l-ħelsien u l-indipendenza ta’
Malta.
4. Il-ħelsien, Pietru jarah ġej mill-ġewwieni nett ta’ ftit nies aktar
għorrief mill-bqija u li jservu ta’ mexxejja.
5. Din għandha tkun għażla tal-qalb li jħossha l-poplu kollu.
6. Pietru jqabbel din il-kawża nazzjonali ma’ reliġjon vera li hi
nieqsa mill-materjaliżmu u tiffoka fuq twemmin li ġej mill-qalb.
7. Il-mixja lejn l-awtonomija tal-Maltin għandha tkun xi ħaġa ’l fuq
mill-poplu u li jilħquha biss dawk il-ftit li għandhom l-istess
fehmiet.
8. Il-poplu għandu jkun magħqud b’fehma u xewqa waħda jekk irid
jimxi ’l quddiem.
9. Skont Pietru, il-kostituzzjoni kellha tkun l-ewwel pass lejn il-veru
ħelsien.
10. Fl-edukazzjoni, Pietru jara ċ-ċavetta għall-bidla u għallemanċipazzjoni.
11. Il-ħaddiem għandu jkollu sehem attiv fl-aspetti politiċi, soċjali u
edukattivi biex jifhem aktar il-pożizzjoni tiegħu u jkun jista’
jiġġieled għad-drittijiet tiegħu.
12. Il-bidla “minn ġewwa għal barra” tfisser rabja li ssarraf fi ġlied
kontra l-ħakkiema sabiex il-Maltin jiksbu t-tmexxija ta’ arthom
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stess.
13. Il-mexxejja u l-viżjonarji tal-Maltin m’għandhomx ikunu simbolu
tal-għaqda nazzjonali biss iżda dawk li jwettqu fil-prattika
x-xewqat ta’ poplu wieħed li jrid imexxi lilu nnifsu,
14. Fil-mixja lejn l-awtonomija, Pietru jemmen li għandna nwarrbu
dak kollu li kellna fil-passat u nibdew kollox mill-ġdid. Nibnu
identità ġdida.
15. Il-metafora tat-tajn trid turina li l-futur u l-progress iridu
jinbnew fuq il-pedament sod tal-valuri tal-passat.
16. Salvina tqis lil Pietru bħala bniedem arroganti u li jgħid hu biss
huwa tajjeb.
17. F’Pietru jinħass sens ta’ ġustizzja, mogħdrija u demokrazija.
18. Il-ħajja mimlija bil-“ħmir il-lejl” hija dik il-ħajja mimlija bi
ħwejjeġ superfiċjali u li ma jwassu mkien.
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