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STROFI LI TLISSEN IR-RUĦ 
Fl-unjoni intimà ma’ Alla, l-Għarus maħbub tagħha 

                                                                
SAN ĠWANN TAS-SALIB 
 
STROFA 1 
O fjamma ħajja ta’ m ħabba 
Li bil- ħlewwa tferi lir-ru ħi  
Fiċ-ċentru l-iktar fond tag ħha! Ladarba  
Issa int m’intix oppressiva, 
Issa kkonsma! Jekk din hi r-rieda tieg ħek:  
Ċarrat il-velu ta’ din il-laqg ħa ħelwa! 
 
TIFSIRA       
1. Issa r-ruħ tħoss li hija kollha mkebbsa fl-għaqda divina, u li l-palat tagħha hu 
kollu maħsul fi glorja u mħabba, illi fl-iżjed parti intima tas-sustanza tagħha hija 
mgħarrha b’xejn inqas minn xmajjar ta’ glorja, li jabbundaw fl-għaxqiet, u li minn 
sidirha jfawru xmajjar ta’ ilma ħaj (Ġw 7, 38), li l-Iben ta’ Alla ddikjara li jfawru 
f’erwieħ bħal dawn. Għalhekk jidher, li billi hi trasformata bil-qawwa f’Alla, maħtufa 
b’mod ta’ l-għaġeb minnu u mżejna b’doni hekk għonja u virtujiet, hi singularment 
qrib il-beatitudni – daqshekk qrib, li velu rqiq biss jifridha. 
 U r-ruħ tara li kull darba li dik il-fjamma delikata ta’ mħabba, mkebbsa fiha, 
tattakkaha,  tagħmel dan bħallikieku tigglorifikaha bi glorja ġentili u qawwija. Bħal din 
hi l-glorja li din il-fjamma ta’ mħabba tagħti li kull darba li tassorbi u tattakka, jidher li 
tkun ser tagħti ħajja dejjiema u ċċarrat il-velu tal-ħajja mortali, li ftit biss jonqos, u li 
minħabba dan in-nuqqas ir-ruħ ma tirċevix il-glorja dejjiema għal kollox. Għalhekk 
b’xewqa mkebbsa r-ruħ tgħid lill-fjamma, l-iSpirtu s-Santu, li issa jċarrat il-velu tal-
ħajja mortali b’dik il-laqgħa ħelwa li fiha Hu jikkomunika tassew bis-sħiħ dak  li milli 
jidher ikun ser jagħti kull darba li jiltaqa’ magħha, jiġifieri, glorja sħiħa u perfetta. 
 
 U hi tgħid hekk. 
2.                                                   O fjamma ħajja ta’ m ħabba 
 Biex tenfasizza s-sentiment u l-istima li biha titkellem f’dawn l-erba’ strofi, ir-
ruħ tuża f’kull waħda minnhom l-esklamazzjonijiet, “O” u “kif” li jenfasizzaw l-
affezzjoni. Kull darba li jitlissnu, huma jikxfu aktar dwar il-ġewwieni milli jesprimi l-
ilsien. “O” sservi biex tesprimi x-xewqa qawwija u biex tuża persważjoni waqt it-talb. 
Ir-ruħ tuża din l-espressjoni għal żewġ raġunijiet f’din l-istrofa għax hi turi u 
tenfasizza x-xewqa immensa tagħha, u  tipperswadi l-imħabba biex titlifha. 
 
3. Din il-fjamma ta’ mħabba hija l-iSpirtu tal-Għarus tagħha, li hu l-iSpirtu s-
Santu. Ir-ruħ tħossu ġo fiha mhux biss bħala nar li jikkunsmaha u jittrasformaha, 
imma bħala nar li jaħraq u jħaġġeġ fiha kif semmejt. U dik il-fjamma, kull darba li 
tħaġġeġ, taħsel lir-ruħ fil-glorja u tiffriskaha bil-kwalità tal-ħajja divina. Hekk hi l-
attività tal-iSpirtu s-Santu fir-ruħ trasformata f’imħabba, l-għemejjel interjuri li 
jipproduċi jnibbtu l-fjammi, għax huma għemejjel ta’ mħabba ħuġġġieġa li fiha r-rieda 
tar-ruħ magħquda ma’ dik il-fjamma,  li saret  ħaġa waħda magħha, tħobb b’mod l-
aktar sublimi. 
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 Għalhekk dawn l-għemejjel ta’ mħabba huma l-aktar prezzjużi, waħda 
minnhom timmerita u tiswa aktar mill-għemejjel kollha kbar kemm huma kbar, li xi 
ħadd seta’ għamel f’ħajtu kollha mingħajr din it-trasformazzjoni. L-istess differenza li 
hemm bejn drawwa u att teżisti wkoll  bejn it-trasformazzjoni fi mħabba u l-fjamma 
ta’ mħabba, hija bħad-differenza bejn l-injam li qed jaqbad u l-fjamma li toħroġ 
minnu, għax il-fjamma hija l-effett tan-nar li hemm preżenti. 
 
4. Għalhekk nistgħu inqabblu r-ruħ fil-kundizzjoni ordinarja tagħha f’dan l-istat ta’ 
trasformazzjoni ta’ mħabba maz-zokk tal-injam li hu mdeffes fin-nar, u l-għemejjel ta’ 
din ir-ruħ mal-fjamma li tħaġġeġ min-nar ta’ l-imħabba. Aktar ma hu qawwi n-nar ta’ 
l-unjoni, aktar iħaġġeġ fi fjammi bil-qawwa dan in-nar. L-għemejjel tar-rieda huma 
magħqudin ma’ din il-fjamma u jitilgħu ‘l fuq, miġjubin u assorbiti fil-fjamma ta’ l-
iSpirtu Qaddis, l-istess kif l-anġlu tela’ lejn Alla fil-fjamma tas-sagrifiċċju ta’ Manuha 
(ara: Imħallfin 13, 20) F’dan l-istat ir-ruħ ma tistax tagħmel għemejjel għax l-iSpirtu 
s-Santu jagħmilhom kollha hu u jressaqha lejhom. Għalhekk l-għemejjel kollha tar-
ruħ huma divini, ladarba ċ-ċaqliq lejn dawn l-għemejjel u l-esekuzzjoni tagħhom 
jibda minn Alla. Għalhekk jidher lil xi persuna li kull darba li l-fjamma tħaġġeġ, 
iġġiegħelu jħobb b’għaxqa u kwalità divina, hi tkun qiegħda tagħtih ħajja dejjiema, 
ladarba terfgħu lejn l-attività ta’ Alla f’Alla. 
 
5. Din hi l-lingwa u dawn huma l-kelmiet li Alla jgħid fl-erwieħ li huma ppurifikati, 
imnaddfa, u kollha mkebbsin, bħalma qal David, "Il-wegħda tiegħek jien ippruvajtha 
(S. 118, 140) u l-profeta Ġeremija "Kelmti jaqaw mhix bħan-nar jaħraq?" (Ġer 23, 
29). Kif jgħid Alla nnifsu permezz ta’ San Ġwann, dawn il-kelmiet huma spirtu u 
ħajja"  (Ġw 6, 64). Dan l-ispirtu u ħajja jingħarfu mill-erwieħ li għandhom widnejn 
biex jisimgħu, dawk l-erwieħ,  li huma mnaddfa u innamrati. Dawk li m’għandhomx il-
palat f’postu, imma jfittxu togħmiet oħra, ma jistgħux iduqu l-ispirtu u l-ħajja ta’ 
kliemu, kliemu, ma jogħġobhomx aktar. 
 Għalhekk aktar ma kienu għoljin il-kliem tal-Iben ta’ Alla, aktar kienu bla 
togħma għall-impuri, bħalma ġara meta hu ppriedka d-duttrina maħbuba u sovrana 
tal-Ewkaristija Qaddisa,  għax ħafna telquh. (Ġw 6, 60-61, 67) 
 
6. Dawk li ma jiggustawx il-lingwa li Alla jitkellem fihom m’għandhomx jaħsbu li l-
oħrajn ma jiggustawhiex, San Pietru daqha  fir-ruħ tiegħu u meta qal lil Kristu, 
“Mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem.” (Ġw 6, 69) U l-
mara Samaritana nsiet l-ilma u l-barmil minħabba l-ħlewwa ta’ kliem Ġesù , Í(Ġw 4, 
28.) 
 Ladarba din ir-ruħ hija hekk qrib ta’ Alla li hija trasformata fil-fjamma ta’ 
mħabba, li fiha l-Missier, l-Iben u l-iSpirtu s-Santu jiġu kkomunikati lilha, kif jista’ xi 
ħadd  ma jemminx li qiegħda tgawdi minn qabel il-ħajja dejjiema?  Imma b’dankollu 
hi ma tgawdix dan perfettament ladarba l-kundizzjonijiet ta’ din il-ħajja ma 
jippermettux dan. Imma l-għaxqa li dak it-tkebbis tal-iSpirtu Qaddis inissel fir-ruħ hu 
hekk sublimi li jġegħilha tgħaraf dak li ddewwaq, il-ħajja dejjiema. Għalhek tirreferi 
għal din il-fjamma bħala ħajja, mhux għax il-fjamma mhix dejjem ħajja, imma 
minħabba dan l-effett; hi ġġiegħel lir-ruħ tgħix f’Alla spiritwalment u ġġarrab il-ħajja 
ta’ Alla bħalma jsemmi David “Ngħanni ferħan b’ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj” (S. 83, 3) 
David ma rreferiex għal Alla bħala ħaj minħabba xi ħtieġa li jagħmel hekk, għax Alla 
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dejjem ħaj, imma biex juri li l-ispirtu u s-sensi, trasformati f’Alla, igawduh b’mod ħaj – 
jiġifieri l-ħajja ta’ Alla, ħajja dejjiema. U David lanqas ma sejjaħlu Alla l-ħaj ħlief  għax 
hu kien igawdih b’mod ħaj, għalkemm mhux b’mod perfett, imma bħallikieku b’lemħa 
ta’ ħajja dejjiema. Għalhekk f’din il-fjamma r-ruħ iġġarrab ‘l Alla b’mod ċar u dduqu 
b’għaxqa u ħlewwa li tesklama,  O fjamma ħajja ta’ mħabba! 
 
7.                                   Li bil- ħlewwa tferi lir-ru ħi     
     

Jiġifieri,  O fjamma ħajja ta’ mħabba li bil-ħeġġa tiegħek tmissni bil-ħlewwa. 
Ladarba din il-fjamma hija fjamma ta’ ħajja divina, hija tferi lir-ruħ bil-ħlewwa tal-ħajja 
t’Alla, u tferiha u tqanqalha hekk fil-fond tant li ġġegħilha tinħall f’imħabba. Dak li 
Għarusa qalet fil-Kantiku. Kienet hekk imqanqla  li ruħha nħallet, u għalhekk tgħid, 
“Lill-maħbub tiegħi jiena stess mort ftaħtlu Ħassejt ruħi ħierġa minħabba fih” (Għan 
5, 6.) Għax il-kliem ta’ Alla huwa l-effett li jipproduċi fir-ruħ. 
 
8. Imma kif jista’ xi ħadd jgħid li l-fjamma tferi lir-ruħ ladarba ma fadal xejn fiha xi 
tferi, issa li hi kollha maħruqa bin-nar ta’ l-imħabba?  Hija xi ħaġa tassew sabiħa li 
ladarba l-imħabba qatt ma tkun għażżiena, imma f’ċaqliq kontinwu, hi dejjem 
ixxerred il-fjammi ma kullimkien bħal nar iħeġġeġ, u la dmirha hu li tferi biex 
tikkawża l-imħabba u l-għaxqa, u hija preżenti f’din ir-ruħ  bħala fjamma ħajja, hija 
tibgħat fil-feriti tagħha  bħal tħeġġiġ l-aktar ħelu ta’ mħabba delikata. Mimlija ferħ  u 
b’mod festiv tipprattika l-arti u l-logħbiet ta’ mħabba, bħallikieku fil-palazz tat-tieġ 
tagħha, bħalma Assweru għamel ma’ Ester [2, 17.] Alla juri l-grazzji tiegħu, juri l-
għana u l-glorja tal-kobor tiegħu li jista’ jwettaq dak li qal fil-Poverbi:  “Jien kont 
maġenbu bħala mgħallem, il-għaxqa tiegħu, jum wara ieħor, nitliegħeb il-ħin kollu 
quddiemu; nitliegħeb fuq l-art imhejjija għall-bnedmin, nitgħaxxaq b’ulied il-bnedmin” 
[Prov 8, 30-31.]   jiġifieri billi nsawwab l-għaxqiet fuqhom. Għalhekk dan il-feriment 
(il-logħbiet Tiegħu), huma fjammi ta’ mess ħelu;  li jiġu min-nar tal-imħabba, li 
mhumiex għażżeninn, f’daqqa waħda jmissu r-ruħ. Dawn, hija tgħid, jiġru fuq ġewwa 
u jidorbu r-ruħ.    
 
9.                                            Fiċ-ċentru l-iktar fond tag ħha 
 
 Din il-festa ssir fis-sustanza tar-ruħ, fejn la ċ-ċentru tas-sensi u l-anqas id-
demonju ma jilħqu. Għalhekk huwa l-aktar żgur, sustanzjali, u jgħaxxaq, aktar ma 
jkun ġewwieni, aktar ikun safi. U aktar ma tkun kbira s-safa, aktar Alla jikkomunika 
lilu nnifsu bil-kotra u ta’ sikwit. Għalhekk l-għaxqa u l-ferħ tar-ruħ hija daqshekk aktar 
qawwija għax Alla huwa dak li qiegħed jagħmel dan waqt li r-ruħ ma tagħmel xejn. 
Ladarba r-ruħ ma tista’ tagħmel xejn minn jeddha ħlief permezz tal-għajnuna tas-
sensi umani, li minnhom hija ħielsa għalkollox u ħafna ‘l bogħod, il-ħsieb waħdieni 
tagħha issa huwa li tirċievi minn Alla, li Hu biss jista’ jqanqal ir-ruħ u jaħdem fiha fil-
profondità tagħha. Għalhekk it-tqanqiliet kollha ta’ din ir-ruħ huma divini. Għalkemm 
huma tagħha, dan jiġri għax Alla jħaddimhom fiha u magħha, għax hi tridhom u 
taċċettahom.  

Ladarba ngħidu li l-fjamma tferi fiċ-ċentru l-aktar fond tar-ruħ, dan ifisser li r-
ruħ għandha ċentri oħra anqas fondi, se nispjegaw x’nifhmu b’dan il-kliem. 
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10. L-ewwel jeħtieġ inkunu nafu li billi hi spirtu, ir-ruħ ma għandiex fl-esseri tagħha l-
għoli jew il-baxx, l-aktar fond jew lanqas fond bħal ma għandhom l-iġsma 
kwantitattivi. Ladarba m’għandhiex partijiet m’hemmx differenza għal dak li ħiereġ 
jew dieħel;  kollox hu ta’ xorta waħda u m’għandux gradi ta’ fond kwantitattiv. Ma 
tistax tirċievi dawl akbar f’parti milli f’oħra bħal fl-iġsma fiżiċi, imma hi kollha kemm hi 
mdawla  fl-istess grad ta’ qawwa akbar jew inqas, bħall-arja li hi mdawla jew mhix 
imdawla skont il-gradi. 

 
11. Biċ-ċentru l-aktar fond ta’ oġġett aħna nifhmu li hu l-aktar punt ‘il bogħod 
possibbli mill-esseri u l-qawwa u l-forza ta’ ħidma u ċaqliq ta’ dak l-oġġett. Għalhekk 
nar jew blata għandhom il-qawwa naturali u ċaqliq meħtieġ biex jaslu saċ-ċentru 
tagħhom, imma ma jistgħux imorru aktar ‘il bogħod minnhom, jew ma jirnexxilhomx 
jaslu u jibqgħu hemmhekk, jekk mhux minħabba impediment qawwi kuntrarju għaċ-
ċaqliq tagħhom. 
 Għalhekk insostnu li meta blata hija fl-art, b’ċertu mod qiegħda fiċ-ċentru 
tagħha, ukoll jekk mhix fiċ-ċentru l-aktar profond tagħha, għax qiegħda  fl-isfera taċ-
ċentru tagħha, attività, u ċaqliq;  b’dankollu ma ngħidux li waslet fiċ-ċentru l-aktar 
fond tagħha, li hu f’nofs l-art. Għalhekk dejjem għandha l-qawwa, is-setgħa, u l-
inklinazzjoni li tinżel aktar fil-fond u tilħaq l-aħħar u l-aktar ċentru fond;  u hekk kienet 
tagħmel kieku t-tfixkil kellu jitneħħa. Imma meta tasal u m’għandiex aktar saħħa jew 
inklinazzjoni lejn aktar ċaqliq, ngħidu li qiegħda fiċ-ċentru l-aktar fond tagħha. 

 
12. Iċ-ċentru tar-ruħ huwa Alla. Meta tkun waslet għand Alla bil-ħiliet kollha ta’ l-
esseri tagħha u l-qawwa tal-ħidma u l-inklinazzjoni tagħha, tkun waslet fl-aħħar u fl-
iżjed ċentru fond f’Alla, issir taf, tħobb, u tgawdi ‘l Alla bil-qawwa kollha tagħha. Meta 
ma tkunx waslet f’dan il-punt (bħalma jiġri f’din il-ħajja mortali, li fiha r-ruħ ma tistax 
tilħaq ‘l Alla bil-qawwa tagħha kollha, ukoll jekk qiegħda fiċ-ċentru tagħha – li hu Alla 
u l-unjoni tiegħu magħha), xorta jibqgħalha ċ-ċaqliq u l-qawwa biex timxi aktar ‘il 
quddiem u ma tkunx sodisfatta. Għalkemm qiegħda fiċ-ċentru, imma għad mhix fiċ-
ċentru l-aktar fond, għax tista tinżel aktar f’Alla. 

 
13. Ta’ min jinnota, għalhekk, li l-imħabba hija l-inklinazzjoni, il-qawwa u s-saħħa tar-
ruħ, fil-mixja lejn Alla, għax l-imħabba tgħaqqadha ma’ Alla. Aktar ma għandha gradi 
ta’ mħabba, aktar tidħol fil-fond f’Alla u tiċċentra lilha nfisha fiH. Nistgħu ngħidu li 
hemm daqshekk ċentri f’Alla possibbli għar-ruħ, u kull wieħed aktar fond mill-ieħor, 
daqs kemm hemm gradi ta’ mħabba possibbli għaliha. Imħabba aktar qawwija hija 
imħabba aktar unittiva, u għalhekk nistgħu nifhmu l-ħafna postijiet li l-Iben ta’ Alla qal 
li hemm fid-dar ta’ Missieru. (Ġw 14, 2.) 
Għalhekk, meta r-ruħ tkun fiċ-ċentru tagħha – li hu Alla – huwa biżżejjed għaliha 
biex ikollha grad wieħed ta’ mħabba, għax bi grad wieħed biss hija tingħaqad 
miegħu permezz tal-grazzja. Jekk ikollha żewġ gradi, tingħaqad u tikkonċentra f’Alla 
f’ċentru aktar fond. Kieku tasal għal tliet gradi, tkun iċċentrat lilha nfisha fit-tielet 
ċentru. Imma meta tasal fl-aħħar grad, l-imħabba ta’ Alla tasal biex tferi lir-ruħ fiċ-
ċentru aħħari u l-aktar fond, li jittrasfromaha u jsaffiha fl-esseri, fil-qawwa u s-saħħa 
tagħha kollha skont il-ħila tagħha, sakemm tasal li tidher li tkun Alla. 
 Meta d-dawl jiddi fuq kristall nadif u safi, insibu li daqskemm hu qawwi l-grad 
tad-dawl, il-kristall jikkonċentra aktar dawl u aktar ma jsir jiddi, jista’ jkun daqshekk 
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jiddi minħabba l-kotra ta’ dawl li jirċievi li jidher kollu dawl. Imbagħad il-kristall ma 
jingħarafx mid-dawl, ladarba huwa mdawwal skont il-ħila sħiħa tiegħu, li jdher li jkun 
dawl. 

 
14.  Meta ruħ tgħid li l-fjamma ta’ mħabba tferiha fiċ-ċentru l-aktar fond, ifisser li 
ladarba l-iSpirtu s-Santu jasal sas-sustanza, qawwa u s-saħħa tagħha,  jattakkaha u 
jferiha. Hi ma tgħidx li dan il-feriment huwa parti essenzjali u integrali bħal fil-viżjoni 
beatifika tal-ħajja li ġejja. Għalkemm xi ħadd jasal fi stat għoli ta’ perfezzjoni f’din il-
ħajja mortali bħal dik li qegħdin niddiskutu, la jista’ jasal fl-istat perfett tal-glorja; 
għalkemm forsi b’mod ħafif Alla jista’ jaqlgħalu xi favur bħal dan.. Imma r-ruħ tgħid 
dan biex turi l-milja u l-kotra tal-għaxqa u l-glorja li tħoss f’dal-mod ta’ 
komunikazzjoni mill-iSpirtu s-Santu. Din l-għaxqa hija wisq aktar qawwija u ħelwa 
daqskemm tkun kbira u sustanzjali t-trasformazzjoni tar-ruħ u tkun konċentrata 
f’Alla. Ladarba dan iċ-ċentru huwa l-ibgħad li jista’ jkun fil-ħajja preżenti – għalkemm  
mhux perfettament aċċessibbli bħal fil-ħajja l-oħra – tirreferi għaliha bħala ċ-ċentru l-
aktar fond. 
 Ukoll jekk ir-ruħ tista’ forsi jkollha drawwa ta’ mħabba perfetta bħal fil-ħajja l-
oħra,  imma l-ħidma u l-frott ta’ l-imħabba jikber sa grad hekk għoli f’dan l-istat li 
tixbah sewwa l-istat beatifiku. Tant jixxiebħu li r-ruó tissogra tafferma biss dak li 
kienet tafferma dwar il-ħajja l-oħra, jiġifieri: iċ-ċentru l-aktar fond ta’ ruħi. 

 
15. Ladarba dawn l-esperjenza rari (li huma dawk li nattribwixxu lir-ruħ f’dan l-istat) 
huma aktar importanti milli kredibbli, ma niddubitax li xi wħud, li ma jifhmuhomx bl-
għarfien li għandhom jew jafu bihom bl-esperjenza, jew ma jirnexxilhomx 
jemmnuhom jew iqisu l-ispjega tagħhom bħala esaġerazzjoni, jew jaħsbu li huma 
inqas milli fil-fatt huma. 
 Imma jiena nwieġeb lil dawn kollha li l-Missier tad-dwal (Ġak 1, 17), mhux 
idejh magħluqin  imma jxerred lilu nnifsu bil-kotra, bħalma tagħmel ix-xemx bir-raġġi 
tagħha, bla ma jħares lejn wiċċ ħadd (Atti 10, 34),  kulfejn hemm  il-wisa’ – dejjem 
juri lilu nnifsu bil-ferħ matul it-toroq u l-isqaqien – ma jaħsibhiex jew jogħqod 
jikkunsidra ta’ importanza żgħira li jfittex l-għaxqiet tiegħu ma’ wlied il-bnedmin fuq 
mejda komuni fid-dinja (ara Prov 8, 31) 
 U m’għandux jitqies bħala ma jitwemminx li fir-ruħ li issa qegħda tiġi 
eżaminata, ippurifikata, u msoffija fin-nar tat-tribulazzjonijiet, provi, u ħafna għamliet 
ta’ tentazzjonijçt, tibqa fidila fl-imóabba,  li l-weæda ta’ l-Iben ta’ Alla titwettaq, il-
wegħda tat-Trinità l-aktar Qaddisa li tiġi u tgħammar f’kull min iħobbha. (Ġw 14, 23) 
It-Trinità Qaddisa tgħammar fir-ruħ billi divinament iddawwal l-intellet tagħha bil-
għerf tal-Iben, tgħaxxaq ir-rieda tagħha fl-iSpirtu s-Santu, u billi tassorbiha b’qawwa 
fit-tgħanniqa kollha għaxqa tal-ħlewwa tal-Missier. 

 
16. Jekk Hu jaġixxi hekk f’xi erwieħ, bħal ma hu tassew li jagħmel hekk, għandu 
jitwemmen li din ir-ruħ li qed nitkellmu dwarha ma titħalliex tibqa’ lura li tirċievi dawn 
il-favuri minn Alla. Għax dak li qegħdin nispjegaw dwar l-attività ta’ l-iSpirtu s-Santu li 
qiegħed ġo fiha hija xi ħaġa wisq akbar minn dak li jiġri fil-komunikazzjoni u t-
trasformazzjoni ta’ mħabba. Din ta’ l-aħħar tixbah lill-ġamar jixgħel, waqt li ta’ qabel 
tixbah lill ġamar li mhux biss jixgħel imma ġamar li sar hekk sħun li joħroġ fjamma 
ħajja. 
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 U hekk dawn iż-żewġ xorta ta’ unjoni (unjoni ta’ mħabba waħedha u unjoni 
b’imħabba f’fjamma) li b’xi mod jixbhu lin-nar ta’ Alla, li Isaija jgħid, li qiegħda fuq 
Sijon, u għal forn tiegħu li hu f’Ġerusalemm. (Is 31, 9)  Wieħed ifisser il-Knisja 
Militanti, li fiha n-nar ta’ l-imħabba mhux imkebbes għal kollox; l-ieħor ifisser il-viżjoni 
tal-paċi, li hija l-Knisja Trijumfanti (Innu tal-ewwel Għasar Dedikazzjoni ta’ Knisja. 
fejn dan in-nar qisu forn iħeġġeħ li fih hemm viżjoni ta’ paði, imma, meta jitqabbel 
mal-unjoni komuni l-oħra, din l-unjoni tixbah forn iħeġġeġ li fih hemm viżjoni wisq 
aktar paċifika, glorjuża u ħelwa, l-istess kif hi l-fjamma li hi aktar ċara u tiddi aktar 
mill-faħam jaqbad. 

 
17.  Għalherkk ir-ruħ, meta tħoss din il-fjamma ħajja ta’ mħabba qiegħda 
tikkomunikalha kull ġid, ladarba din l-imħabba divina íġorr kollox magħha, tesklama: 
“O fjamma ħajja ta’ mħabba li bil-ħlewwa tferi lir-ruħi.” Dan hu bħallikieku ngħidu: O 
mħabba mkebbsa, biċ-ċaqliq tiegħek ta’ mħabba inti qiegħda tigglorifikani b’għoġba 
skont il-ħila  u saħħa akbar ta’ ruħi, waqt li ssawwab l-għerf divin skont il-ħila kollha 
tal-intellett tiegħi, u mħabba li tikkomunika skont il-qawwa akbar tar-rieda tiegħi, u 
nifraħ fis-sustanza ta’ ruħi bit-torrent ta’ l-għaxqa tiegħek bil-mess divin tiegħek u l-
unjoni sustanzjali, f’armonija mas-safa akbar tas-sustanza tiegħi u l-ħila u l-wisa’ tal-
memorja tiegħi! 
 U dan hu dak li jiġri, f’mod li ma jistax jitfisser, fil-ħin li din il-fjamma ta’ mħabba 
tgħola ‘l fuq fir-ruħ. Ladarba r-ruħ hija kollha kemm hi ppurifikata fis-sustanza u l-
fakultajiet tagħha (memorja intellett u rieda), is-sustanza divina li, minħabba s-safa 
tagħha, bħalma jgħid l-Għaref, tmiss profondament kullimkien, u b’mod sublimi u fin 
(Għerf 7, 24], tassorbi r-ruħ fiha nfisha bil-fjamma divina tagħha. U f’dik l-immersjoni 
tar-ruħ fil-għerf, l-iSpirtu s-Santu jibda jċaqlaq it-tnemnin glorjuż tal-fjamma Tiegħu. 
Ladarba l-fjamma hi hekk ġentili r-ruħ iżżid: 
 
18.                               Ladarba issa Int m’intix oppressssiva, 
  
    Dan ifisser: Int issa ma tibqax iddejjaqni jew tfixkilni jew tgħajjijni bħal qabel. Ta’ 
min jiftakar li meta r-ruħ kienet fl-istat ta’ purifikazzjoni spiritwali, li kien fi żmien tal-
bidu tal-kontemplazzjoni, din il-fjamma ta’ Alla ma kienetx daqshekk ħabiba u ġentili 
lejha bħal ma hi issa f’dan l-istat ta’ unjoni. Biex nispjegaw dan ikollna ntawlu ftit. 
 
19. Qabel ma n-nar divin jiġi mdaħħal u mgħaqqad mas-sustanza tar-ruħ permezz 
tal-purifikazzjoni sħiħa u perfetta tal-persuna u s-safa tal-fjamma tagħha, li hu l-
iSpirtu s-Santu, jferiha billi jeqred u jikkonsma l-imperfezzjonijiet tad-drawwiet ħżiena 
tagħha. Dan hu x-xogħol ta’ l-iSpirtu s-Santu li fih Hu jiddisponiha għall-unjoni divina 
u t-trasformazzjoni f’Alla permezz ta’ l-imħabba. 
 L-istess nar ta’ mħabba li wara jingħaqad mar-ruħ, waqt li jigglorifikaha, dak li 
qabel attakkaha biex jippurifikaha, l-istess kif in-nar li jippenetra zokk ta’ l-injam hu l-
istess li l-ewwel jassaltaha, iferiha bil-fjamma tiegħu, inixxifha, u jneżżagħha mill-
kwalitajiet koroh tagħha sakemm tkun lesta biex tkun minfuda u trasformata fin-nar. 
 Kittieba spiritwali jsejħu lil din l-attività it-triq purgattiva. Fiha l-bniedem isofri 
ċaħda kbira u jħoss afflizzjonijiet tqal fl-ispirtu tiegħu, li ordinarjament jitfawru fis-
sensi, għax din il-fjamma hija oppressiva ħafna. 



 

 

-  7 -

-  7 -

 F’din il-purifikazzjoni ta’ tħejjija l-fjamma  ma tiddix għall-bniedem imma tkun 
mudlama. Jekk tixħet xi ftit dawl, ir-raġuni waħdanija hija li r-ruħ tkun tista’ tara l-
miżerji u d-difetti tagħha. Mhix ġentili imma ddejjaq. Ukoll jekk xi drabi tagħti s-sħana 
ta’ mħabba, tagħmel dan b’turment u wġíegħ.  Mhix bil-għaxqa imma niexfa. 
Għalkemm xi drabi Alla jagħti xi ftit għaxqa biex isaħħaħha u jinkuraġġiha, ir-ruħ is-
sofri għal dan qabel u wara bi prova oħra. U lanqas il-fjamma ma tkun tiffriska u 
mimlija paċi, imma tikkonsma u titlewwem, iíġġiegħel lil dak li jkun iħossu ħażin u 
jsofri bl-għarfien tiegħu nnifsu. Għalhekk mhix glorjuża għar-ruħ, imma aktarx tibda 
tħossha miżera u mħawwda fid-dawl spiritwali ta’ l-għarfien tagħha nfisha li 
ssawwab fiha. Kif jgħid Ġeremija, Alla jibgħat in-nar f’għadamha u jgħallimha (Lam 
1, 13]; u bħalma jgħid David, Hu jippruvaha bin-nar (S. 16, 3) 
 
20. F’dan l-istadju l-bniedem isofri minn provi ħorox fl-intellet, nixfa qawwija u taħwid 
fir-rieda tiegħu, u għarfien li jtaqqal tal-miżerji  fil-memorja tiegħu, għax l-għajn 
spiritwali tiegħu tagħtih stampa ċara tiegħu nnifsu. Fis-sustanza ta’ ruħu jsofri l-
abbandun, faqar kbir, nixfa kesħa, u xi drabi sħana. Ma jsib serħan imkien, u anqas 
hemm xi ħsieb li jfarrġu, u anqas jista’ jerfa’ qalbu lejn Alla, tant ikun oppress minn 
din il-uġġieġa. Din il-purifikazzjoni tixbah dak li Ġob qal li Alla għamillu: “M’għadekx li 
kont, sirt krudil miegħi”. (Ġob 30, 21) Għax meta ruħ iġġarrab dawn il-
purifikazzjonijiet f’daqqa waħda, jidher tassew li Alla mhux kuntent biha u sar krudil. 
 
21. Impossibbli niddeskrivi dak li r-ruħ qiegħda tħoss f’dan il-perijodu;  ftit anqas mill-
pwieni tal-Purgatorju. Jien ma nafx kif nispjega l-kobor ta’ din  l-oppressjoni u l-kobor 
tas-sofferenza li jħoss, ħlief b’dak li Ġeremija jgħid dwar dan: “Jiena l-bniedem li 
ġarrabt il-hemm taħt il-ħatar tal-qilla tiegħu. Lili saqni u mexxieni. Kontrija jdawwar 
idejh u jerġa’ il-jum kollu  Tertraqli laħmi u ġildi, farrakli għadmi. Bena madwari u 
dawwarni bl-imrar u l-hemm. ġegħilni ngħammar fid-dlamijiet, bħall-mejtin minn 
żmien il-qedem. Dawwarni b’ħajt li ma noħroġx; għabbieni bi ktajjen tqal” (Lam 3, 1)-
Ġeremija jilmenta minn dan u jibqa’ jgħid wisq iżjed. 
 Ladarba Alla b’dal-mod jirmedja u jfejjaq ir-ruħ mill-ħafna mard tagħha, u 
jwassalha għas-saħħa, ikollha bilfors issofri skont il-marda tagħha minn din il-
purifikazzjoni u kura. Tobija hawn iqiegħed il-qalb fuq il-faħam bix jeħles u jkeċċi ‘l 
barra kull xorta ta’ demonju. (Tob 6, 8) Il-mard kollu tar-ruħ jinġieb fid-dawl; 
jitqiegħed quddiem għajnejha biex jinħassu u jitfejqu.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
22. Issa bid-dawl u s-sħana tan-nar divin, hija tara u tħoss dawk id-dgħufijiet u 
miżerji li qabel kienu jgħammru fiha, moħbija bla ma jinħassu, l-istess kif l-umdità 
taz-zokk tal-injam ħadd ma kien jaf biha sakemm bin-nar  bdiet tgħereq u ddaħħan u 
ċċaqċaq. U dan hu li l-fjamma tagħmel lir-ruħ imperfetta. 
 Għaliex (O ħaġa tal-għaġeb) il-kuntrarji issa jqumu kontra l-kuntrarji – dawk 
tar-ruħ kontra dawk ta’ Alla li jattakkawha. U kif jgħidu l-filosfi: Kuntrarju meta jkun 
ħdejn ieħor jagħmlu jidher aktar. Jiíġġieldu fir-ruħ, jitħabtu biex ikeċċu lil xulxin biex 
isaltnu. Jiġifieri: Il-virtujiet u proprjetajiet ta’ Alla, li huma għal kollox perfetti, jiġġieldu 
kontra d-drawwiet u l-proprjetajiet tar-ruħ, li huma għalkollox imperfetti; u r-ruħ issofri 
dawn iż-żewġ kuntrarji fiha nfisha. 
 Meta l-uġġieġa, ladarba d-dawl tagħha huwa eċċesivament brillanti, jiddi fuq ir-
ruħ, jiddi fuq id-dlamjiet tar-ruħ, li huma wkoll eċċessivi. Il-bniedem imbagħad  iħoss 
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id-dlamijiet naturali u vizzji li huma kontra d-dawl sopranaturali u ma jirnexxilux 
iwarrab id-dawl sopranaturali għax ma għandux fih innifsu bħalma jkollu d-dlamijiet 
tiegħu - u d-dlamijiet ma jifhmux id-dawl (Ġw 1, 5). Iħoss dawn id-dlamijiet 
daqskemm id-dawl jiddi fuqhom għax ħadd ma jista' jintebaħ bid-dlamijiet tiegħu 
mingħajr ma d-dawl divin jiffoka fuqhom. Meta jitkeċċew ‘il barra, hu jiddawwal u 
ladarba jkun trasformat, jara d-dawl fih innifsu, ladarba l-għajn spiritwali tiegħu 
kienet imnaddfa u msaħħha bid-dawl divin.. Dawl immens jikkawża dlam totali 
f’għajn dgħajfa u impura, Għax oġġett li hu sensibbli ħafna, jisraq il-fakultà relattiva 
tiegħu. U hekk din il-fjamma kienet oppressiva għall-għajn intellettwali. 
 
23. Billi l-fjamma minnha nfisha tħobb bil-kotra, u b’imħabba lir-rieda tagħha li hi 
eċċessivament niexfa u iebsa. Meta l-fjamma tattakka r-rieda bil-ħlewwa u bl-
imħabba, l-ebbusija tinħass ħdejn l-imħabba. Din ir-rieda ma tħossx l-imħabba u l-
ħlewwa tal-fjamma, għax minħabba l-ebbusija kuntrarja u n-nixfa, ma tkunx imħejjija 
għal dan, sakemm l-imħabba u l-ħlewwa jkeċċu n-nixfa u l-ebbusija lejn ir-rieda, din 
tagħraf l-ebbusija u n-nixfa naturali tagħha lejn il-Mulej. Ma tħossx l-imħabba u l-
ħlewwa tal-uġġieħ, billi imfixkla mill-ebbusija u n-nixfa, li fihom ma ssib ebda 
tenerezza u mħabba li kuma l-kuntrarji tagħhom sakemm imkeċċijin minnha, ma 
jsaltnux fir-rieda l-imħabba u t-tenerezza ta’ Alla biss. B’dal-mod il-fjamma tattakka 
lir-rieda, u íġegħilha tħoss l-ebbusija u n-nixfa  

Billi din il-ħuġġieħa hi tajba u ħelwa, u r-rieda għandha palat spiritwali mfixkel 
bl-umuri u l-affezzjonijiet diżordinati, il-fjamma kerha u morra lejn ir-rieda u ma 
ttħallihiex idduq l-ikel ħelu ta’ l-imħabba ta’ Alla. U għalhekk tħoss it-tfixkil u nuqqas 
ta’ togħma ħdejn fjamma daqshekk kbira u ta’ għaxqa. Ir-rieda ma ġġarrabx it-
tgħoma tal-fjamma għax ma tosshiex fiha nfisha; hi tħoss biss dak li għandha fiha 
nfisha – il-miżerja tagħha. 

 U fl-aħħarnett, minħabba li din il-fjamma fiha għana u għaxqiet immensi, u r-
ruħ minnha nfisha hija għalkollox fqira, bla ebda ħwejjeġ jew xi sodisfazzjon, ir-ruħ 
taf u tħoss b’mod ċar li ħdejn din it-tjubija u dawn l-għana u l-għaxqiet tħoss il-
miżerja tagħha, il-faqar, u l-ħażen. Għax il-ħażen ma jistax jifhem it-tjubija, u lanqas 
il-faqar ma jifhem l-għana, eċċ., sakemm din il-fjamma tippurifika lill-bniedem għal 
kollox u b’din it-trasformazzjoni tgħanih, tigglorifikah u tgħaxxqu. 
  Dil-fjamma qabel ħaqrett lir-ruħ b’mod li ma jitfissirx, ladarba l-kuntrarji kienu 
qegħdin jiġġieldu mal-kuntrarji: Alla, li hu għalkollox perfett u kontra l-
imperfezzjonijiet kollha tar-ruħ. Alla jagħmel dan billi jittrasforma r-ruħ fih innifsu. Hu 
jista’ jrattab, jippaċifika, u jnaddafha, bħalma jagħmel in-nar meta jibdilha fih innifsu. 
 
24. Mhumiex ħafna li jgħaddu minn purifikazzjoni hekk qawwija. Dawk biss li Alla 
jixtieq jerfa’ għall-ogħla grad ta’ unjoni. Għax Hu jħejji lil kull wieħed b’purifikazzjoni 
ftit jew wisq ħarxa skont il-grad li fih jixtieq jerfgħu, u wkoll skont l-impurità u l-
imperfezzjoni ta’ dik il-persuna. 
 Din it-tbatija tixbah lil dik tal-Purgatorju. L-istess kif l-ispirti jsofru t-tisfija 
hemmhekk biex ikunu jistgħu jaraw ‘l Alla b’viżjoni ċara fil-ħajja li ġejja, l-erwieħ fil-
mod tagħhom isofru l-purifikazzjoni hawn fuq l-art biex ikunu jistgħu ikunu 
trasformati fiH permezz ta’ l-imħabba f’din il-ħajja. 
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25. Fil-Lejl kollu dlam tat-Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel  tkellimna mill-qawwa ta’ 
din il-purifikazzjoni, kemm hi akbar jew inqas, u meta hija fl-intellett, u meta tkun fir-
rieda, u kif hija fil-memorja, u meta u kif hija wkoll fis-sustanza tar-ruħ, u wkoll meta 
tinvolvi r-ruħ sħiħa;  iddiskutejna wkoll, il-purifikazzjoni tal-parti sensorja, u kif tista 
tkun iġġudikata meta din il-purifikazzjoni hija tal-parti sensorja u meta tkun fil-parti 
spiritwali, u l-ħin u l-istadju tal-mixja spiritwali li fiha tibda. La spjegajna dan kollu, 
mhux il-ħsieb tagħna hawn, li nerġa nidħol fih. Biżżejjed inkunu nafu li l-istess Alla li 
jixtieq jidħol fir-ruħ permezz tal-unjoni u t-trasformazzjoni  ta’ mħabba  ikun Hu l-
ewwel li jattakkaha u jsaffiha bid-dawl u s-sħana tal-fjamma divina tiegħu, l-istess kif 
in-nar li jippenetra l-injam huwa l-istess li jħejji għal dan, kif għedna. Għalhekk l-
istess fjamma li issa hi ġentili, ladarba daħlet fir-ruħ, hija dik li qabel kienet 
oppressiva, u tattakkaha minn barra. 
 
26. Din hi t-tifsira tal-vers preżenti, “Issa minix oppressiva” Qisu qed ngħidu: Issa 
mhux biss m’intix mudlama kif kont qabel, imma Int  id-dawl divin ta’ l-intellett tiegħi li 
bih nista’ nħares lejk;  u Int mhux biss waqaft tgħamilni dgħajjef fid-dgħufija tiegħi, 
imma Int aktarx is-saħħa tar-rieda tiegħi, li biha nista’ nħobbok u ngawdik, billi 
nikkonverti kollni kemm jien fl-imħabba divina; u Int m’intix aktar tqil u tross is-
sustanza ta’ ruħi, imma int il-glorja, l-għaxqa  u l-kobor ta’ ruħi, għax il-kliem tal-
Għanja divina jista’ jingħad għalija: “Min hija din li tielgħa mid-deżert, tielgħa 
mistrieħa fuq il-maħbub tagħha?” (Għanja 8, 5] 
 
27.               Issa kkonsma! Jekk din hi r-rieda tieg ħek 
 
  Jiġifieri, fittex ikkonsma ż-żwieġ spiritwali miegħi perfettament permezz tal-viżjoni 
beatifika. Din hija t-talba tar-ruħ. Jekk hu veru li f’dan l-istat għoli tkun konformi mar-
rieda ta’ Alla u kuntenta waqt li hi trasformata f’imħabba ma trid xejn għaliha nfisha, 
u lanqas tissogra titlob xi ħaġa, imma kollox għal Maħbub tagħha, (għax kif jgħid 
San Pawl: L-imħabba ma tfittix dak li hu tagħha, (1 Kor 13, 5), b’dankollu ladarba 
tgħix fit-tama, li fiha hu impossibbli ma tħossx ċertu vojt, hi toħrġilha tnehida, ukoll 
jekk ħelwa u delikata, skont in-nuqqas li tilħaq il-pussess perfett tal-adozzjoni ta’ 
wlied Alla fejn, meta twettaq il-glorja tiegħu, l-appetiti jikkalmaw ukoll. Billi r-ruħ ukoll 
fid-dinja hija f’għaqda ma’ Alla, (meta nqum nithenna bid-dehra tiegħek)  (S. 16, 15) 
wisq iżjed jekk ir-ruħ, bħalma jiġri fil-każ preżenti, diġà iggustat it-togħma u għalhekk 
tixxennaq għaliha. Ix-xewqa tagħha hi li kieku il-Mulej  ma saħħaħx il-parti sensorja 
bil-leminija tiegħu u ipproteġieh, kif għamel ma’ Mosè fuq il-blata biex ikun jista’ jara 
l-glorja tiegħu bla ma jmut. (Eż 33, 22) kieku ma kull vampa divina kienet tiċċarrat u 
tmut, għax il-parti inferjuri ma tiflaħx isostni daqsekk nar sublimi ta’ glorja. 
 
28. Billi x-xewqa tar-ruħ u t-talba tagħha huma nieqsa mill-piena, li tagħha issa hi 
inkapaċi; u minflok ma hi animata minn xewqa ġentili u kollha għaxqa, issa tfittex 
dan fil-konformità tal-ispirtu u tas-sens. Fil-vers issa jgħid: jekk trid  tikkonsma għax 
ir-rieda u l-appetit saru ħaġa waħda ma’ Alla, tant li r-ruħ tqis li l-glorja tagħha hi li 
tagħmel dak li jrid Alla. 
 Imma  r-riflessi ta’ l-imħabba  u tal-glorja li jiġu f’daqqa waħda ma  jidhrux 
b’mod ċar fil-mess divin fil-bieb tad-dħul fir-ruħ bla ma jidħlu minħabba d-djuqija tad-
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dar tal-art, huma hekk sublimi li aktarx ikun sinjal ta’ mħabba żgħira la ma 
jippruvawx jidħlu f’dik il-perfezzjoni u t-twettiq tal-imħabba. 
 Barra minn dan, ir-ruħ taf li f’din il-komunikazzjoni ħelwa, l-iSpirtu s-Santu 
jsejħilha bil-glorja immensa li Hu b’mod tal-għaġeb u b’affezzjoni ġentili jqiegħed 
quddiem għajnejha, u jgħidilha dak li qal lill-għarusa tal-Għanja tal-Għanjiet. L-
għarusa hekk tirreferi għal dan: Qabad jitkellem hu, il-maħbub tiegħi, u qiegħed 
jgħidli: “Maħbuba tiegħi, qum, ejja, sabiħa tiegħi! Għax, ara, għaddiet ix-xitwa 
spiċċat, ix-xita marret. Fuq l-art ġa deher il-ward, iż-żmien tal-għana wasal, fuq artna 
nstema’ il-gamiem. Diġà beda mit-tin ħiereġ il-frott, u n-nwar tad-dwieli jxerred riħa 
ħelwa. Maħbuba tiegħi, qum ejja, ġmiel tiegħi! Ħamiema tiegħi ġewwa x-xquq tal-
blat, moħbija ġo xi rdum, urini wiċċek, semmgħali leħnek, għax leħnek ħlejju, u 
sbejjaħ wiċċek (Għan 2, 10-14) 
 Ir-ruħ f’sensazzjoni sublimi ta’ glorja tgħaraf b’mod ċar dawn il-ħwejjeġ kollha li 
l-iSpirtu s-Santu jikkomunikalha għax jixtieq idaħħalha f’dik il-glorja u juriha din il-
fjamma ħelwa u ġentili. Għalhekk, ir-ruħ twíeġeb: “Jekk trid, ikkonsma” espressjoni li 
tagħmel lill-Għarus iż-żewġ talbiet li għallimna fl-Evanġelju: Adveniat regnum tuum, 
fiat voluntas tua (Mt 6, 10) qisha qiegħda tgħid: Issa kkonsma, agħtini din is-saltna, 
jekk trid jiġifieri jekk dan jaqbel mar-rieda tiegħek. 

 
29.                    Ċarrat il-velu ta’ din il-laqg ħa ħelwa  

 
Il-velu hu dak li jfixkel ġrajja hekk speċjali bħal din.  

Hu ħafif li tasal għand Alla jekk l-impedimenti kollha jitneħħew u l-velijiet li 
jifirdu r-ruħ mill-unjoni Miegħu jiċċartu. Ngħid għalija, tlieta huma l-velijiet li jistgħu 
ifixklu għaqda bħal din u li r-ruħ jeħtieġ iċċarrat biex tingħata lil Alla u jkun tagħha 
għalkollox.  Dawn huma: Dak temporali, li jħaddan il-ħlejjaq kollha. Dak naturali, li fih 
l-opri u l-inklinazzjonijiet purament naturali;  u dak sensittiv. It-tielet, jiġifieri l-għaqda 
tar-ruħ mal-ġisem, jiġifieri l-ħajja annimali u sensittiva li minnha jitkellem San Pawl: 
Aħna nafu li jekk din it-tinda tal-għamara tagħna fl-art tiġġarraf, aħna għandna dar 
oħra, maħduma mhux bl-idejn, imma xogħol ta’ Alla, għal dejjem fis-sema. (2 Kor 5, 
1) 
 L-ewwel żewġ velijiet jeħtieġ jiċċartu biex niksbu l-unjoni divina li fiha issa 
nkunu ċħadna l-ħwejjeġ kollha tad-dinja, ikunu mortifikati l-appetiti u l-affetti naturali, 
u l-azzjonijiet tar-ruħ minn naturali jsiru divini. 
 Dan ix-xogħol kollu ta’ tixjin jitwettaq permezz tal-laqgħat dolorużi tal-fjamma, 
fiż-żmien li fih kienet oppressa mir-ruħ. Din fil-fatt jirnexxilha ċċarrat iż-żewġ velijiet 
fiż-żmien tal-purifikazzjoni spiritwali li minnu tkellimna; minn hawn tgħaddi għall-
unjoni ma’ Alla, fejn qiegħda bħalissa, għalhekk issa ma fadalx ħlief li jiċċarrat it-
tielet velu, dak tal-ħajja sensittiva. Għalhekk hi tgħid fil-vers velu u mhux “velijiet”,  
għax issa dan għad mhux imċarrat, billi hu raffinat ħafna, delikat u spiritwali, 
permezz tal-unjoni ma’ Alla, il-fjamma ma tistax tkun ħarxa kif kienet ma’ l-oħrajn, 
imma bil-ħlewwa u s-soavità. Għalhekk ir-ruħ issejjaħ ħelu dan l-inkontru, ħelu u 
jgħaxxaq iżjed daqs kemm iżjed jidher li qiegħed fil-punt li jiċċarrat il-velu tal-ħajja. 
 
30. Tajjeb nirreġistraw kif il-mewt naturali ta’ dawk li waslu f’dan l-istat, għalkemm 
tidher li hi bħal tal-oħrajn, imma mhix differenti ħafna minħabba l-kawżi li 
jipproduċuha u bil-mod kif isseħħ. Fil-fatt waqt li l-oħrajn imutu bil-mard jew bix-
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xjuħija, il-mewt ta’ dawn il-persuni ma tiġix hekk, minkejja li jkunu morda jew xjuħ; 
ruħhom ma tiġix maħtufa minnhom jekk mhux b’xi qawwa  jew inkontru ta’ mħabba, 
wisq aktar sublimi minn ta’ qabel, għalhekk kapaċi jċarrat dan il-velu u jaħtaf il-
ġawhra tar-ruħ.  

U hekk il-mewt ta’ dawn hija aktar ħelwa u soavi milli qatt kienet fil-ħajja 
spiritwali tagħhom għax imutu minħabba r-rapimenti sublimi u inkontri ta’ hena akbar 
minn dawk li kellhom fil-passat, ladarba huma bħal ċinju li qrib il-mewt ikanta wisq 
aktar sabiħ. Għalhekk David jgħid li għażiża f’għajnejn il-Mulej hi l-mewt tal-ħbieb 
tiegħu (S. 115, 15), għax fiha hemm miġbura r-rikkezzi kollha tar-ruħ, ix-xmajjar 
tagħha ta’ mħabba jferrgħu fil-baħar, xmajjar li huma tant wesgħin li jixbhu l-baħar. 
Issa jingħaqdu l-ewwel u l-aħħar teżori biex jakkumpanjaw il-ġust li jitlaq lejn is-
saltna tiegħu, waqt, li bħalma jgħid Isaija, minn tarf l-art smajna l-għana: “Glorja lill-
ġust” (Is 24, 16). 
 
31. Fi żmien ta’ dawn il-laqgħat glorjużi r-ruħ hi konxja li hi lesta biex tieħu pussess 
żgur u perfett tas-saltna tagħha, għax taf li hi safja, għanja bil-virtujiet u disposta 
għal saltna bħal din. Hu Alla li f’dan l-istat juriha l-ġmiel tiegħu u jagħmlilha garanti 
tad-doni u tal-virtujiet li kien taha, u jittrasforma kollox f’imħabba u tifħir, mingħajr 
ebda dell ta preżunzjoni u frugħa, ladarba  m’għandhiex aktar il-ħmira ta’ l-
imperfezzjoni li tħassar kollox. Ladarba taf  kif il-ħaġa waħdanija ta’ tfixkil hija l-ħajja 
naturali, li minnha tinsab maħkuma u maqbuda u l-ħelsien tagħha mfixkel, tixtieq li 
tkun maħlula biex tara lilha nfisha ma’ Kristu (Fil 1, 23) Tinkedd tara kif ħajja tant 
miżera timpedilha l-pussess tal-ħajja l-oħra qawwija u sublimi, u għalhekk titlob li l-
velu jiċċarrat: Ċarrat il-velu għal din il-laqgħa ħelwa! 
 
  Issejħilha velu għal tliet raġunijiet: L-ewwel għar-rabta li hemm bejn l-ispirtu u l-
ġisem;  it-tieni, għax isservi ta’ firda bejn ir-ruħ u Alla; it-tielet, għax billi l-velu mhux 
tant fitt  u opak li ma jħallix dawl qawwi jgħaddi minnu, għalhekk fl-istat preżenti, ir-
rabta li tkellmina minnha, billi kienet spiritwali biżżejjed ċara u fina, jidher daqshekk 
delikat li jħalli d-dawl tad-divinità jgħaddi minnu. Waqt li fehmet il-qawwa tal-ħajja l-
oħra, ir-ruħ tagħraf il-fraíġlità ta’ dik preżenti li jidher velu l-iżjed fin, anzi għanqbuta, 
kif jgħid David meta jikteb: Jintemmu bħal tnegħida s-snin ta’ ħajjitna (S 89, 9). 
Għar-ruħ daqshekk eżaltata, jidhru anki anqas ladarba jkunu rċevew is-sentimenti 
proprji ta’ Alla, iħossu l-ħwejjeġ kif iħosshom Hu, li fl-għajnejn tiegħu, kif jerġa’ jgħid 
David: "Elf sena huma għalik bħal jum tal- bieraħ li għadda" (S. 89, 4) u Isaija: Il-
ġnus kollha qishom xejn quddiemu (Is 40, 17). L-istess siwi għandhom il-ħwejjeġ 
kollha f’għajnejn ir-ruħ: ma huma xejn u hi nfisha hija xejn għall-għajnejh:  Alla biss 
hu kollox għaliha. 
 
33. Issa ninnotaw: għal liema raġuni r-ruħ titlob lil Alla biex iċarrat il-velu flok titolbu li 
jqattgħu jew jeqirdu? Hemm erba raġunijiet. 
 L-ewwelnett tgħid hekk biex titkellem bi proprjetà akbar, ladarba l-kelma 
‘ċċarrat’ hi aktar f’postha minn tqatta’ jew teqred. 
 It-tieni,  għax l-imħabba tħobb il-forza ta’ l-imħabba u l-mess qawwi, imħarreġ 
aktar fit-tiċrit milli l-għass jew fil-qerda.  
 It-tielet:  għax l-imħabba tixtieq li l-għemil ikun mill-iqsar, biex isir malajr, u l-
għemil għandu aktar forza u siwi skont kemm ikun qasir u spiritwali. Il-virtù unita 
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tgawdi aktar forza minn dik li tifred. L-imħabba tidħol fir-ruħ bl-istess mod ta’ kif il-
forma tingħaqad mal-materja, f’ħakka t’għajn, bla ma qabel kien hemm xi għemil u 
sa dak il-ħin ma hemm ebda għemil imma d-dispożizzjoni għalih. L-għemil spiritwali  
jiġi prodott fir-ruħ f’ħakka t’għajn, għax infuż minn Alla, waqt li dak kollu li tagħmel 
minn jeddha hu aktar dispożizzjoni ta’ xewqat u ta’ affetti waħda wara l-oħra, li qatt 
ma jaslu li jkunu għemil perfett ta’ mħabba jew ta’ kontemplazzjoni  b’eċċezzjoni li xi 
darba, jiġifieri meta jkunu ffurmati minn Alla fl-ispirtu. Għalhekk l-Għaref jgħid: 
Tgħidx: “Hu jħares lejn  il-kotra ta’ l-offerti tiegħi u jilqgħahom meta noffrihom lil Alla 
l-Għoli  ( Sir 7, 9). Kif is-soltu jingħad li talba qasira tinfed is-sema. Għalhekk ir-ruħ 
disposta, fi żmien qasir tista’ tagħmel għemejjel aktar numerużi u intensi milli 
tagħmel ruħ mhix disposta matul żmien twil. Proprju minħabba d-dispożizzjoni li biha 
hi mogħnija hi tibqa’ fit-tul f’għemil ta’ mħabba jew ta’ kontemplazzjoni. L-oħra, bil-
maqlub tuża l-ħin kollu tagħha biex tħejji l-ispirtu u wkoll wara tħejjija bħal din is-soltu 
in-nar idum biex jippenetra fl-injam, issa għax hu umdu ħafna, issa għax ma saħanx 
biżżejjed, issa għal ħaġa, issa għal oħra. Imma l-għemil ta’ mħabba fi ftit ħin 
jippenetra fir-ruħ disposta għax l-għemil tal-imħabba jidħol immedjatament, għax ma 
kull messa ix-xrara tħaġġeġ fl-għalf xott, u għalhekk ir-ruħ tippreferixxi ż-żmien qasir 
tat-tiċrit milli l-għass tat-tqattigħ jew tal-qerda. 
 Ir-raba’, għax il-velu tal-ħajja jispiċċa qabel. Fil-fatt biex tqatta’ u teqred hemm 
bżonn riflessjoni akbar, ladarba hu mistenni li l-ħaġa  tkun misjura u perfetta  jew li 
tivverifika xi kas ieħor, waqt li biex tqatta’ ma tistenniex il-maturità u xejn minn dan. 
 
34. Ir-ruħ innamrata ma tixtieqx dan it-tqattigħ biex ma tbatix b-istennija li ħajjitha 
tkun meqruda b’mod naturali, jew maqtugħa f’dan jew dak il-ħin. Il-forza ta’ l-
imġabba u d-dispożizzjoni li r-ruħ tara fiha nfisha, iġġegħila tixtieq u tittallab li l-velu 
tal-ħajja jiċċarrat minnufih b’laqgħa sopranaturali u forza ta’ mħabba. 
 Hi taf tajjeb ħafna li l-Mulej soltu jsejjaħ lejh qabel iż-żmien l-erwieħ li jħobbuh 
ħafna u jwassalhom fit-tmiem malajr, permezz ta’ dik l-imħabba, li kienu jkunu waslu 
fiha bil-pass tagħhom. L-Għaref qal:  Wieħed kien jgħix fost il-midinbin, imma kien 
jogħġob ‘l Alla; għalhekk Alla ħabbu u ħadu miegħu. Ħatfu biex il-ħażen ma 
jħassarlux moħħu, jew il-qerq iqarraq b’ruħu. Għax is-seħer tal-ħażen idallam it-
tajjeb u l-irwiefen tal-passjoni jdawru l-moħħ bla qerq. Fi żmien qasir laħaq il-milja 
tal-perfezzjoni ta’ ħajja twila. Billi kien jogħġob lil Mulej, hu ħadu malajr minn qalb il-
ħażen. In-nies rawh dan, imma ma fehmux, u lanqas biss ħasbu. (Għerf 3, 10-14). 
Sa hawn hu l-kliem ta’ l-Għaref, li minnu nistgħu naraw b’liema proprjetà r-ruħ tuża l-
kliem “ħatfu”  u “malajr” li juru nuqqas ta’ kull għass. Fil-kelma ‘malajr’ tidher sewwa 
l-ħeffa li biha Alla ipperfezzjona l-imħabba tal-ġust; fil-kelma ‘ħatfuh jidher sewwa kif 
ir-ruħ tíġi meħudha qabel iż-żmien.  
 Għalhekk hu importanti ħafna li r-ruħ titħarreġ matul il-ħajja fl-għemejel ta’ 
mħabba biex tiġi perfezzjonata f’qasir żmien u hekk ma jkollhiex tistenna la hawn fl-
art jew fil-Purgatorju biex tara ‘l Alla. 
 
35. Issa nistgħu nistudjaw għaliex l-assalt interjuri li minnu qegħdin nitkellmu 
jissejjaħ laqgħa u mhux ħaġ’oħra. Għax ir-ruħ tħoss f’Alla xewqa infinita li l-ħajja 
tispiċċa, waqt li hi konxja li dan ma jiġrix għax għadu ma wasalx il-waqt tal-
perfezzjoni tagħha, tara li Alla, biex jikkunsmaha u jeħlisha mill-ġisem, jinvestiha 
b’mod divin u glorjuż b’mod ta’ laqgħa. Ladarba l-għan tagħhom huwa li 
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jippurifikawha u jiġbduha ‘l barra mill-ġisem, huma tassew laqgħat, li bihom dejjem 
jippenetra u jiddivinizza s-sustanza tar-ruħ, fuq kollox jassorbiha fuq kull esseri fl-
esseri divin. 
 Dan jíġri għax Alla jinvestiha u jinfidha b’mod ħaj fl-iSpirtu s-Santu li l-
komunikazzjonijiet tiegħu huma qawwija, meta huma mħeġġin, bħalma f’din il-
laqgħa. Billi issa tiggosta ħafna ‘l Alla, ir-ruħ issejjaħlu ħelu  mhux għax il-laqgħat l-
oħra mhumiex hekk għax hekk hu l-mess l-ieħor li tirċievi f’dan l-istat, imma għax 
dan hu iżjed eċċellenti minnhom kollha. Fil-fatt, kif nafu, hu magħmul minn Alla biex 
jiddistakka r-ruħ u jigglorifikaha kemm jista’ jkun malajr; għalhekk ikollha l-kuraġġ 
tgħid: Ċarrat il-velu… 
 
36 Nirrikapitolaw l-istrofa kollha, bħallikieku ngħidu:  O fjamma tal-iSpirtu s-Santu li 
tant tinfidli s-sustanza tiegħi bil-ħlewwa u l-intimità u taħraqha bin-nar glorjuż 
tiegħek! Ladarba issa inti tant ħabiba li turini lilek innifsek mixtieq li tingħata lili fil-
ħajja ta’ dejjem, ismagħni: jekk it-talb tiegħi fil-passat ma wasalx għandek, meta bix-
xewqa u bit-tbatija tal-imħabba, li fiha l-ispirtu tiegħi u s-sens tiegħi isofru minħabba 
l-kobor tal-fjakkezza u impurità u tal-ftit forza ta’ mħabba li kelli, jiena nitolbok li tħoll 
lir-ruħi u tressaqni lejk, ladarba hi tixtieqek b’ħeġġa kbira; ladarba l-imħabba bla 
sabar ma tippermettilix li nadatta għall-kondizzjoni ta’ ħajja li fiha kont nixtieq li 
nibqa’; jekk il-ħeġġa ta’ mħabba ma kienetx biżżejed biex nikseb dan, għax kienu 
neqsin mill-kwalitajiet meħtieġa biex nirċevih, imma issa jiena msaħħha fl-imħabba 
tant li s-sens u l-ispirtu tiegħi  mhux biss ma jaslux fik, imma anzi mogħtija ħajja 
ġdida, il-qalb u l-ġisem tiegħi jsibu l-hena tagħhom f’Alla, l-ħaj (S. 83, 3), 
b’konformità kbira taż-żewġ partijiet. Għalhekk nitolbok dak li inti trid, imma ma rridx 
dak li int ma tridx, anzi anqas jgħaddili minn moħħi li nitlobulek. Għax issa t-talbiet 
tiegħi huma aktar validi u jaqblu għal għajnejk, ladarba jiġu minn għandek li ġġagħlni 
nagħmilhom, b’hena u gost jiena nagħmel it-talbiet fl-iSpirtu s-Santu. Billi l-ġudizzju 
tiegħi ġej mill-wiċċ tiegħek, jiġifieri meta Inti tistma u tisma’ t-talbiet tiegħi, ċarrat il-
velu delikat tal-ħajja tiegħi bla ma tippermetti  li jasal fil-mument li fih tkun 
maqtugħha mill-età u mis-snin, sabiex jien inkun nista’ nħobb bla naf bil-milja u l-
għatx li bih ruħi tixtieq. 
 
 
STROFA 2 
 
O ħruq ħelu! 
O ġid ġentili! O messa delikata 
Li taf il- ħajja ta’ dejjem, 
U li tħallas kull dejn! 
Waqt li toqtol, biddilt il-mewt fil- ħajja!! 
   
 
 
TIFSIRA 
 
1. -  F’din l-istrofa r-ru tifhem kif il-Persuni tat-Trinità, il-Missier, l-Iben u l-iSpirtu s-
Santu, iwettqu fiha l-opra divina ta’ l-unjoni. U hekk l-id, u l-óruq u l-mess huma l-
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istess ħaġa, imma r-ruħ tuża dawn it-tlett ismijiet għax jaqblu mat-tlett Persuni, u t-
tieni mill-effet li kull wieħed jipproduċi. Il-ħruq huwa l-iSpirtu s-Santu, l-id tal-Missier 
u l-mess tal-Iben. Għalhekk ir-ruħ tgħolli lill-Missier, l-Iben u l-iSpirtu s-Santu u 
tenfasizza tlett grazzji u favuri li l-Persuni Divini jipproduċu fiha li bihom tibdel il-
mewt fil-ħajja, waqt li tittrasformaha fiha nfisha. 
 L-ewwel waħda hija ferita ta’ għaxqa li r-ruħ tattribwixxi lill-iSpirtu s-Santu u 
għalhekk tissejjaħ ħruq ħelu . 
 It-tieni hija l-gost tal-ħajja ta’ dejjem  li r-ruħ tattribwixxi lill-Iben u għalhekk 
tissejjaħ messa delikata. 
 It-tielet hija trasformazzjoni f’Alla, jiġifieri don li bih ir-ruħ tkun imħallsa fil-wisa’; 
u li tiġí attribwita lill-Missier u għalhekk tissejjaħ id ġentili. 
 Għalkemm ir-ruħ issemmihom it-tlett Persuni Divini minħabba l-effetti li 
jipproduċu, imma titkellem biss ma’ wieħed minnhom meta tgħid fil-ħajja int inbdilt,  

Għax it-tlieta li huma jaġixxu flimkien u għalhekk ir-ru tattribwixxi kollox lil 
wieħed u kollox lil kollha kemm huma. 
 Imbaæad jiġi l-vers:  
  
2.                                             O ħruq ħelu! 
 

  Dan il-ħruq huwa l-iSpirtu s-Santu ladarba kif Mosè jafferma fid-
Dewteronomju: Il-Mulej Alla tiegħek nar qerried, jiġifieri nar ta’ mħabba li fih qawwa 
infinita, jista’ jikkonsma bla tarf u, jittrasforma fih innifsu lir-ruħ li jmiss, imma jaħraq 
lil kull wieħed skont id-dispożizzjoni tiegħu kif irid u meta jrid. Meta dan in-nar ta’ 
mħabba, li hu infinit, ikun irid jaħraq ir-ruħ b’ċerta insistenza, il-ħruq jasal sa grad 
hekk ħoli li jidher li jaħraq aktar minn kull nar ieħor. Għalhekk f’din l-unjoni, ir-ruħ lill-
iSpirtu s-Santu ssejjaħlu ħruq għax in-nar hu aktar qawwi u jipproduċi effetti akbar 
minn kull nar ieħor; hekk jagħmel l-għemil ta’ din l-unjoni, għax hu kostitwit min-nar 
ta’ mħabba imkebbes wisq aktar min-nirien l-oħra, u għalhekk fil-konfront tagħhom 
jissejjaħ ħruq. U ladarba b’xi mod dan in-nar divin ittrasforma fih innifsu lir-ruħ u din 
mhux biss tħoss il-ħruq, imma ssir ferita waħda kollha kemm hi ta’ nar iħeġġeġ 
 
3. -  Hija ħaġa tal-għaġeb u denja li tkun mgħarufa li dan in-nar divin huwa hekk 
qawwi li kien jikkonsma elf dinjiet b’aktar ħeffa milli n-nar tad-dinja jaħraq tibna, ma 
jikkunsmax u jaħraq lir-ruħ li fiha jaqbad, U ma jnikkithiex; imma aktarx skont il-
qawwa ta’ mħabbitha, jiddivinizzaha u jgħaxxaqha, billi jaħraq b’mod ħelu minħabba 
s-safa tagħhom kif naqraw fl-Atti tal-Appostli li íara lid-dixxipli, li ħassewhom 
imkebbsin bin-nar li niżel fuqhom (2, 2-3) li bih, kif jgħid San Girgor, maħruqa minn 
ħÍewwa u ġentilment bl-imħabba. [Omelija 30 fl-Evanġ. PL 76, 1220]. Il-Knisja 
tafferma l-istess meta tgħid: Niżel nar mis-sema, mhux jaħraq, imma jdawwal, ma 
jikkunsmax imma jagħti d-dawl. Ladarba l-għan ta’ Alla f’dawn il-komunikazzjonijiet 
hu dak li jeżalta r-ruħ, għalhekk ma jgħajjihiex jew jirrestrinġiha imma jikkonfortaha u 
jgħożżha, ma jdallamhiex u lanqas jaħraqha kif jagħmel in-nar bil-faħam, imma 
jdawwalha u jgħaniha. Għalhekk issejjaħlu ħruq ħelu. 
 
4. -  Ir-ruħ fortunata li tasal sa dan il-ħruq, idduq kollox, tiggosta kollox, tagħmel dak 
kollu li tixtieq, u timxi ‘l quddiem, ħadd ma jirbħilha u anqas imissha, għax hija 
waħda minn dawk li minnha jitkellem l-Appostlu: “Il-bniedem spiritwali jgħarbel 



 

 

-  15 -

-  15 -  

kollox, u lilu ma jgħarblu ħadd” (1 Kor 2, 15), u għal darb’oħra: “L-iSpirtu jgħarbel 
kollox, sa fil-qiegħ ta’ Alla” (ibid 10).  Fil-fatt proprjetà ta’ l-imħabba hi dik li tgħarbel 
il-ġid kollu tal-Maħbub. 
 
5 -  Kemm hi kbira l-glorja tagħkom, o erwieħ li stħaqqilkom taslu għal dan in-nar 
sublimi, li, billi għandu qawwa infinita kapaċi li tikkunsmakom u xxejjinkom, bla ma 
jikkunsmakom immensament fil-glorja! Tistgħaġbux li Alla jwassal erwieħ fi stat hekk 
sublimi, ladarba x-xemx tingħaraf proprju billi tipproduċi effetti tal-għaġeb, kif jgħid l-
iSpirtu s-Santu, jaħraq il-muntanji bi tlett modi, jiġifieri l-muntanji tal-qaddisin.  

 Billi dan il-ħruq huwa ħelu kif għidna, kemm tkun hienja r-ruħ mimsusa minn 
nar bħal dan? Jekk tkun trid tispjega dan l-hena ma tkunx kapaċi, imma tgħożżu 
f’qalbha u tfaħħru bil-fomm u tgħidlu:  
 
6.      O ħruq ta’ g ħaxqa! 
    
 Wara li tkellimna mill-ħruq, ir-ruħ titkellem mil-ġerħa li ġiet mill-ħruq. Il-ħruq kien 
ħelu, skont dak li għedna kien ħelu, u hekk il-ġerħa bla dubju jeħtieġ tkun konformi 
mal-ħruq. Għalhekk il-ġerħa tal-ħruq ħelu tkun tgħaxxaq ladarba, bħal ħruq, tkun 
ġerħa ta’ mħabba ħelwa u għalhekk tgħaxxaq bil-ħlewwa. 
 
7. -  Biex nifhmu n-natura tal-ġerħa li magħha tkellmet ir-ruħ, tajjeb inkunu nafu kif il-
ħruq tan-nar naturali dejjem iħalli ġeróa fejn imiss, anzi æandu l-proprjetà li jekk ikun 
applikat fuq ġerħa li ma saritx bin-nar, iġgħelha ssir ġerħa tan-nar. Hekk dan il-ħruq 
tal-imħabba jħalli r-ruħ mill-ewwel miġruħa bl-imħabba. Kemm jekk ir-ruħ hija 
miġruħa bi ġrieħi oħra ta’ miżerja u dnubiet u kemm jekk tkun f’saħħitha, dan il-ħruq 
ta’ mħabba mill-ewwel iġib ġerħa ta’ mħabba f’min tolqot, u dawk il-ġrieħi li ġew minn 
kawżi oħra isiru ġrieħi ta’ mħabba. 
 Imma bejn dan il-ħruq ta’ mħabba u dak magħmul min-nar naturali hemm 
differenza: dan ta’ l-aħħar ma jistax ifejjaq il-ġrieħi li saru qabel, jekk ma jkunux 
applikati mediċini oħra, waqt li dik li saret bil-ħruq tal-imħabba ma tistax titfejjaq minn 
ebda mediċina oħra, imma titfejjaq bl-istess ħruq li kkaġunatha, anzi dak stess li 
jfejjaqha, waqt li jfejjaqha jerġa jikkawża l-ġerħa b’mod akbar. Kull darba li l-ħruq ta’ 
l-imħabba jmiss il-ġerħa tal-imħabba, tinħoloq ġerħa aktar fonda, u hekk  aktar ma 
tferi, aktar tfejjaq u tikkura. U hekk maħruqa bl-imħabba u saret ġerħa waħda ta’ 
mħabba, hi tkun kollha kemm hi mfejqa, għax trasformata fiha nfisha.  
 Minn ġerħa bħal din titkellem issa r-ruħ, kollha miġruħa u fl-istess ħin kollha 
mfejqa. U ladarba wkoll f’dal każ, il-ħruq ma jwaqqafx l-għemil tagħha, li hi dik li 
tmiss u tferi bl-imħabba, u billi kollox hu ta’ għaxqa u kollox san, l-effett tagħha hu li 
tfejjaq il-ġerħa, kif jagħmel tabib tajjeb. Għalhekk ir-ruħ tgħid: O ġerħa ta’ għaxqa! 
 O ġerħa li tgħaxxaq wisq iżjed, daqshekk hu ħelu n-nar tal-imħabba li minnha 
íiet! Hu l-iSpirtu s-Santu li għamilha, imqanqal mix-xewqa li jiffavorixxi lir-ruħ; u daqs 
kemm ix-xewqa tiegħu hi kbira, hekk ukoll tkun il-ġerħa, u għalhekk tkun imgħaxxqa 
bil-kbir 
 
8. -  O ġerħa li tgħaxxaq magħmula minn dak li ma jafx jagħmel ħlief ifejjaq! O ġerħa 
l-aktar xortiha tajba, għax int ġejt magħmula biss għal-għaxqa, li l-kwalità tagħha hi l-
għaxqa tar-ruħ miġruħa! Int kbira, o, ġerħa, u kbir hu dak li għamlek u kbir hu l-gost 
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imnissel minnek, għax infinit hu n-nar ta’ mħabba li jgħaxxqek, skont il-kapaċità u l-
kobor tiegħek! O ġerħa tassew li tgħaxxaq u tant tgħaxxaq daqskemm il-ħruq ta’ 
mħabba jinfed fl-intimu tas-sostanza tar-ruħ, waqt li jaħraq dak kollu li jista’ jinħaraq, 
biex jgħaxxaq kemm tista’ tgħaxxaq! 
 Kif naħseb jien, dan il-ħruq u din il-ġerħa jilħqu l-ogħla grad possibbli fl-istat 
preżenti. Ladarba hemm ħafna modi oħra li bihom Alla jaħraq ir-ruħ, imma dawn 
mhumiex bħal dan u ma jilħqux dan il-grad. Dan hu mess tad-Divinità fir-ruħ bla 
ebda forma jew figura intellettwali jew immaġġnarja. 
 
9. -  Imma hemm mod ieħor aktar sublimi kif taħraq ir-ruħ b’forma intellettwali, li hu 
dak li ġej. Jista’ jiġri li, billi r-ruħ imkebbsa bl-imħabba ta’ Alla, għalkemm ma tkunx fi 
grad għoli ħafna (imma jaqbel ħafna li tkun hekk, għax dan irrid ngħid) ir-ruħ tħoss li 
Serafin qiegħed jattakkaha bi vleġġa jew foxxna li taħraq ħafna bin-nar ta’ mħabba. 
Din il-vleġġa, tinfed ir-ruħ li ġa qiegħda taqbad biex ngħidu aħjar bħal fjamma, u 
jaħraqha b’mod sublimi. Imbagħad, dan il-ħruq, jinfed ir-ruħ bis-sajjetta li minnha 
tkellimna, u jagħmel li l-fjamma tgħola bil-qawwa ta’ forn jew ta’ forġa meta tqalleb il-
faħam tagħha. Miíġruħa b’din il-vleġġa tan-nar ir-ruħ tiggosta l-ġerħa bl-oħla għaxqa 
għax għalkemm hi kollha mħawda bil-ħlewwa kbira b’dak li għamel is-Serafin, li fih 
ħasset ħeġġa kbira u qerda tal-imħabba, tħoss ukoll il-ġerħa ħelwa u l-qawwa tal-
ħaxixa li ssevi biex tittempra l-vleġġa, bħala ponta misnuna li tidħol fis-sustanza ta’ l-
ispirtu, fil-qalb minfuda tagħha. 
 
10. -   Min jista’ jitkellem kif jixtieq minn dan il-punt intimu tal-ġerħa li tidher tolqot iċ-
ċentru ta’ l-ispirtu, fejn tħoss l-akbar għaxqa?  Għar-ruħ jidher li f’dal-punt għandha 
żerriegħa tal-mustarda żgħira ħafna u mkebbsa li xxerred madwarha nar qawwi ta’ 
mabba. 
 Dan in-nar li ġej mis-sustanza u mill-qawwa tal-punt ħaj li fih tinsab is-sustanza 
u l-qawwa ta’ din il-ħaxixa, dan in-nar jinħass jidħol b’mod fin mill-vini kollha 
spiritwali u sustanzjali tar-ruħ, skont il-qawwa ta’ l-imħabba tagħha. Imbgħad tinħass 
tikber u titqawwa fl-imħabba u permezz ta’ dan tirfina l-imħabba b’mod hekk għoli li 
jidher qisu baħar ta' nar kollu mħabba li jaħraq l-organiżmu kollu tagħha, u timlih bl-
imħabba. 
 Imbagħad għar-ruħ jidher li l-univers kollu huwa baħar ta’ mħabba li fih issib 
ruħha mgħarrha, għax waqt li hi konxja taċ-ċentru ta’ l-imħabba fiha nfisha, ma 
jirnexxilhiex tara t-trufijiet ta’ din l-imħabba.  
 
11. -  Madwar l-hena li r-ruħ tħoss f’dan l-istat nistgħu ngħidu biss li hi allura 
tesperimenta kemm għandu raġun l-Evanġelju is-saltna tas-sema tixbah iż-żerriegħa 
tal-mustarda li, bis-sħana kbira tagħha, għalkemm hija tant żgħira, imma ssir siġra 
kbira (Mt 13, 31), ladarba hi taf li saret kważi fjamma immensa ta’ mħabba li ġiet 
mill-punt imkebbes li hemm fiċ-ċentru tal-iSpirtu. 
 
12. -  Ftit huma l-erwieħ li jaslu fi stat bħal dan, imma fil-fatt xi wħud jaslu, 
speċjalment dawk li l-qawwa u l-ispirtu tagħhom jetġieġilhom jinfondu ruħhom fis-
suċċessjoni ta’ wliedhom, la Alla jagħti r-rikkezzi u d-doni tal-ewwel frott ta’ l-ispirtu lil 
fundaturi, skont in-numru tad-dixxendenti tagħhom fid-duttrina u fl-ispirtu. 
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13. -  Għalhekk induru għall-opra mitmuma ta’ dak is-Serafin li tassew hi li jidrob l-
interjuri tar-ruħ. U hekk,  jekk Alla xi drabi jippermetti wkoll fis-sensi esterni jidher xi 
effett li jaqbel mal-ġerħa interna. Hekk íara lil San Franġisk li kien midrub mis-
Serafin u f’ruħu għamillu ħames ġerħiet ta’ mħabba, u dehru wkoll is-sinjali tagħhom 
f’ġismu fejn ġew stampati mill-Anġlu bħala effetti ta’ dak li ġara fl-ispirtu. 
 Fil-fatt Alla ma jagħti ebda grazzja lill-ġisem jekk qabel ma jkunx taha lir-ruħ u 
għalhekk kemm huma akbar l-hena u l-qawwa ta’ mħabba kkawżati mill-ġerħa 
ġewwenija, tant akbar tkun dik tal-ġerħa esterna, u meta tikber waħda tikber ukoll l-
oħra. 
 Dan jiġri għaliex dawn l-erwieħ huma purifikati u mqawwija f’Alla, dak li għall-
ġisem li jitħassar huwa kawża ta’ dulur u turment, isir ħelu u ta’ gost għall-ispirtu 
b’saħħtu u san. Hija ħaġa tal-għaġeb li tħoss jikber id-dulur fil-hena; dan għadda 
minnu Ġobb fil-ġerħiet tiegħu meta jgħid lil Alla: inkun mifni u qisek iljun tagħmilli 
kaċċa, imqar mirakli tagħmel biex tilħaqni (Ġob 10, 16) Hija ħaġa tassew tixraq tal-
kotra tal-ħlewwa kemm hu kbir il-ġid tiegħek, Mulej, li inti rfajt għal min jibża’ 
minnek.(S. 30, 20) li r-ruħ tgawdi tant ħlewwiet akbar daqs kemm akbar huma d-
duluri u t-turmenti li tgħaddi minnhom. 
 Imma meta ġerħa bħal din issir biss fir-ruħ bla ma tidher minn barra, l-hena 
jista’ jkun wisq aktar intens u aktar profond. Fil-fatt, la l-ġisem iservi ta’ rażan għall-
ispirtu, meta l-ġid ta’ dan jiġi komunikat lir-ruħ, hi tiġbed ir-riedni u tqiegħed ir-rażan 
f’ħalq iż-żiemel ġerrej tal-ispirtu, u jrażżan li-ġirja kbira tiegħu, ir-riedni jinqatgħu jekk 
iż-żiemel juża l-qawwa kollha tiegħu. Imma jekk ma jinqatgħux, jibqgħu iżommu l-
ispirtu oppress u jiċħdulu l-ħelsien ladarba: Ruħna mtaqqla b’ġisem li jitħassar, u 
għar-ruħ li taħseb  hu piż it-tafal li fih tgħammar (Għerf 9. 15). 
 
14. -  Jien ngħid dan biex nagħmilha ċara li min irid jersaq lejn Alla u jserraħ fuq il-
ħila u r-raġunar naturali, ma tantx ikun spiritwali. Hemm xi wħud li jaħsbu li bil-forza 
biss u bl-attività tas-sensi, li minnhom infushom huma baxxi u xejn iżjed minn 
naturali, jistgħu jilħqu s-saħħa u l-għoli ta’ l-ispirtu sopranaturali. Wieħed ma jasalx 
għal din il-quċċata bla ma jrażżan u jwarrab kull attività tas-sensi. 
 Imma hi ħaġa differenti meta l-effett tal-ispirtu jfawwar is-sensi. Meta jkun 
hekk, l-effett fis-sensi jgħaddi  minn abbundanza tal-ispirtu, bħal każ tal-ġerħiet li jiġu 
mill-qawwa interna u jidhru minn barra. Dan ġara lil San Pawl li l-kompassjoni kbira 
tiegħu għat-tbatijiet ta’ Kristu  uriet ruħha fil-ġisem, kif ifisser lill-Galatin: "Jien inġib 
f’ġismi l-marki ta’ Kristu" (Gal 6, 17). 
 
15. -  Għedna biżżejjed dwar il-ħruq u l-ġerħa. Jekk dan hu hekk, kif tkun l-id  u l-
mess li minnu ġejjin?  Ir-ruħ tirrivela dan fil-vers li jmiss aktar permezz ta’ stagħġib 
milli bl-ispegazzjoni, meta tgħid:  
 
16.                           O id ġentili! O messa delikata! 
  

Din l-id hija l-Missier Etern ħanin u jista’ kollox. Ladarba hija ġeneruża u 
għanja daqskemm hija rikka, hija tagħti, meta tkun tinfetaħ biex issawwab il-grazzji 
tagħha,  tagħni lir-ruħ bil-ġid u l-abbundanza. Għalhekk ir-ruħ issejħilha id ġentili. 
Dan qisu qed ngħidu:  O id, inti hekk ġentili għal ruħi, li tmiss billi tistrieħ ġentilment, 
daqskemm int kellek tkun qawwija biżżejjed li tgħarraq id-dinja kollha kieku kellek 
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tistrieħ b’mod goff, għax bil-ħarsa, tiegħek biss titriegħed l-art (S. 103, 32),  ikexkex 
il-ġnus; imbagħad il-muntanji ta’ dejjem jitqanqlu minn posthom (Lh 3, 6). Ħennu 
għalija, ħennu għalija intom ħbiebi, għax l-id ta’ Alla laqtitni (Ġob 19, 21), meta int 
messejtu bi ftit ħruxija, għalhekk int ħabiba u ħelwa miegħi, daqs kemm kont ħarxa 
miegħu , daqshekk ieħor bi ħbiberija, bi pjaċir u bi ħlewwa tmiss ir-ruħ tiegħi.! 
 Inti fil-fatt toqtol u tagħti l-ħajja… u ħadd ma hemm li jeħles minn idejja (Deut 
32, 39). Imma int o ħajja divina, qatt ma toqtol jekk mhux biex tagħti l-ħajja, qatt ma 
tferi jekk mhux biex tfejjaq. Meta tikkastiga l-messa tiegħek hija ġentili, imma hi 
biżżejjed biex teqred id-dinja. Meta żżiegħel, inti tistrieħ bil-qawwa, u hekk l-hena tal-
ħlewwa tiegħek ma titkejjilx. Int ferejtni biex tfejjaqni, o id divina, u fija qtilt dak li kien 
qiegħed iżommni mejjet u bla ħajja ta’ Alla, li fih issa nħossni ngħix. Int għamilt dan 
bil-liberalità tal-grazzja wisq kbira li wżajt miegħi fil-messa li biha missejtni  bid-dija 
tal-glorja ta’ Alla u x-xbiha tal-essenza tiegħu (Lh 1, 3), li hu l-Iben waħdieni tiegħek 
li billi hu s-sustanza tiegħek jinfirex minn tarf sa tarf bil-qawwa (Għerf 8, 1). Dan l-
Iben waħdieni tiegħek, jew l-id kollha ħniena tal-Missier, huwa l-messa delikata li 
biha inti ferejtni bil-qawwa tal-ħruq tiegħek. 
 
17. -  O messa delikata,Verb, Iben ta’ Alla, li bid-delikatezza tal-esseri divin tiegħek 
tinfed b’mod fin fis-sustanza ta’ ruħi u missha bil-ħlewwa, assorbiha kollha fik 
innifsek b’hena u ħlewwa  li ma semgħux bih f’Kangħan, anqas f’Teman (Baruk 3, 
22)! O messa profonda u delikata tal-Verb, li għalija  hi wisq iżjed delikata ladarba int 
riegħedt il-muntanji u farrakt il-ġebel fuq il-Muntanja Horeb bid-dell tal-qawwa u tal-
forza tiegħek li  mxew quddiemek. Inti tajt lil profeta l-esperjenza l-aktar ħelwa u 
qawwija fiż-żiffa ħelwa (1 Slat 19, 11-12)! O żiffa ħelwa ladarba int żiffa delikata u 
ħelwa, għidilna: Kif int il-Verb, l-Iben ta’ Alla, tmiss b’mod ħafif u ġentili, ladarba inti 
daqshekk qawwi u tal-biża? O hienja dik ir-ruħ li int għalkemm, terribbli u qawwi, 
tmissha bil-ħlewwa!  Xandar dan lid-dinja!  Imma int ma tridx ixxandar dan lid-dinja  
 
18. -  O mess elf għal elf darba ħelu, daqshekk qawwi u setgħani daqs kemm hu 
delikat, ladarba bil-forza tal-ħlewwa tiegħek ixxejjen ir-ruħ, tbiegħdha mill-ħwejjeġ l-
oħra kollha u żżommha u tgħaqqadha miegħek biss! U hekk delikat l-effett li tħalli 
fiha li kull mess ieħor tal-ħwejjeġ l-oħra kollha sublimi jew miżeri, fiha jidhru goffi u 
vili; ir-ruħ tħossha offiża jekk biss tħares lejhom  kieku jkollha x’taqsam magħhom 
għaliha jkunu ta’ piena u turment. 
 
19. -  Ta’ min ikun jaf li l-wisa’ u l-ħila ta’ oġġett jikkorrispondi għall-irfinar tiegħu, u 
aktar ma jkun miftuħ u kkomunikat ikun aktar fin u delikat. Il-Verb, dak li jmiss ir-ruħ, 
hu ħelu immensament, waqt li din tkun ir-reċipjent wiesgħa u kapaċi minħabba d-
delikatezza u l-purifikazzjoni li għandha f’dan l-istat. O mess delikat li tikkomunika 
mar-ruħ tiegħi, inti timlieli lir-ruħi aktar ma tkun sustanzjali Int, u aktar ma ruħi tkun 
safja! 
 
20. -  Tajjeb ukoll niftakru li aktar mal-mess ikun delikat ikun daqshekk akbar l-hena 
u l-ferħ li jikkomunika fejn imiss, inqas ma jkun il-volum tiegħu. Dan il-mess divin 
m’għandux volum, għax il-Verb li minnu jġíi huwa nieqes minn kull aspett u minn kull 
piż, forma u aċċident, insomma minn dak kollu illi jdawru u jagħmillu l-limiti għas-
sustanza. Għalhekk il-mess ta’ dak li jitkellem issa, billi hu sustanzjali, jiġifieri mis-
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sustanza, ma jistax jitfisser. Għalhekk,o mess ħelu  delikat b’mod liema bħalu, għax 
magħmul fir-ruħ bis-sutanza u bl-esseri l-aktar sempliċi tiegħek, u għalhekk tmiss 
b’mod tant fin tkollu mħabba u delikat.  
 
21.                                  li dduq il- ħajja eterna! 
 
      Ukoll jekk mhux fi grad perfett, f’dan il-mess ta’ Alla, ir-ruħ fil-fatt tiggosta ċerta 
togħma  ta’ ħajja eterna. 
 Dan nistgħu nemmnuh jekk wieħed jaħseb, kemm jeħtieġ, li dan hu mess 
sustanzjali, jiíġfieri tas-sustanza ta’ Alla f’din ir-ruħ, mess li għalih waslu ħafna 
qaddisin f’din il-ħajja.. 
 Għalhekk impossibbli jesprimi d-delikatezza tal-hena li jħoss fih;  Nixtieq li ma 
nitkellimx dwar dan biex ma nagħtix l-impressjoni li dan mhux wisq aktar minn dak li 
nispjega. M’hemmx kliem adatt biex tispjega l-ħwejjeġ sublimi ta’ Alla li jiġru f’dawn l-
erwieħ. Il-kliem xieraq għall-persuna li tirċievi dawn il-favuri hu dak li tifhimhom, 
iġġarabhom fiha nfisha, tgawdihom u tiskot. Dawn il-ħwejjeġ b’ċertu mod jixbhu liċ-
ċagħka li dwarha San Ġwann jgħid: "nagħtih ukoll ċagħka bajda b’isem ġdid minqux 
fuqha li ħadd ma jkun jafu ħlief min jirċeviha" (Apok 2, 17); u hekk, hu biss jista’ jgħid 
bil-verità li jaf il-ħajja eterna. 
 Fil-fatt għalkemm f’din il-ħajja il-mess divin ma jistax jitgawda perfettament, 
b’dankollu, billi hu mess ta’ Alla - jaf bil-ħajja eterna -. Għalhekk ir-ruħ hawn tiggosta 
l-ħwejjeġ ta’ Alla, ladarba Alla jikkomunikalha l-qawwa, l-għerf, l-imħabba, il-ġmiel, il-
grazzja, u t-tjieba. U ladarba Alla hu dawn il-ħwejjeġ kollha, ir-ruħ tiggustahom 
f’messa waħda divina, u allura tgawdi skont is-setgħat u s-sustanza tagħha. 
 
22. -  Minħabba din l-għaqda mal-ispirtu, minn dan il-ġid tar-ruħ ifawwar xi drabi fil-
ġisem id-dilka ta’ l-iSpirtu s-Santu; is-sustanza kollha sensibbli u l-membri kollha, l-
għadam, u l-mudullun igawdu mhux b’mod ħafif kif soltu jiġri, imma b’sentiment kbir 
ta’ ħlewwa u glorja, li jinħassu sat-trufijiet tar-riġlejn u tal-idejn. Il-ġisem, f’din tar-ruħ, 
iħoss tant glorja li kif jaf hu jigglorifika ‘l Mulej li jħossu ġo għadmu, u skont David 
jgħid:  Saħansitra għadmi kollu jgħid:  “Min hu bħalek Mulej!” (S. 34, 10).  
 U ladarba dan kollu li nistgħu ngħidu dwar dan l-argument, huwa inferjuri mir-
realtà, għalhekk naffermaw kemm għall-ġisem u kemm għar-ruħ li jafu bil-ħajja 
eterna. 
 
23.                                      U tħallas kull dejn. 
 
23. -  Ir-ruġ titkellem hekk għax daqet il-ħajja eterna li issa tiggosta u ssib il-ħlas tat-
tbatijiet li sofriet biex waslet f’dan l-istat. Issa mhux biss tagħraf li hi imħallsa skont il-
ġustizzja, imma mħallsa żżejjed. Issa tifhem sewwa l-verità tal-wegħdiet magħmula 
mill-Għarus, li fl-Evanġelju jgħid li  jħallas bil-mija fil-wieħed (Mt 19, 29). Fil-fatt 
m’hemm ebda sofferenza, tentazzjoni, penitenza u ebda inkwiet ieħor li tkun 
għaddiet minnu li għalih ma tikkorrispondix f’din il-ħajja għal mitt darba konsolazzjoni 
u hena. Galhekk hi tista’ tgħid ġustament: u tħallas kull dejn. 
 
24. -  Biex insiru nafu kif u liema huma d-djun li tagħhom ir-ruħ tħossha mħallsa,  
jeħtieġ niftakru li fit-triq ordinarja ebda ruħ ma tista’ tasal għas-saltna u għall-istat 
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għoli taż-żwieġ jekk qabel ma tkunx għaddiet minn ħafna tribulazzjonijiet u ħafna 
provi ladarba kif jingħad fl-Atti tal-Appostli (14, 21), jeħtieġ inbatu ħafna biex nidħlu 
fis-saltna ta’ Alla,  F’dan l-istat dawn it-tribulazzjonijiet issa spiċċaw, għax ir-ruħ billi 
ġiet purifikata ma ssofrix iżjed. 
 
25. -  Il-provi li jsofru l-erwieħ li jeħtiġilhom jaslu f’dan l-istat huma ta’ tlett għamliet, 
jiġifieri: tribulazzjonijiet u dwejjaq,  beúæat u tentazzjonijiet ta’ óafna æamliet min-
naħa tad-dinja; tentazzjonijiet, nixfa u afflizzjonijiet min-naħa tas-sensi; 
tribulazzjonijiet, dalma, inkwiet, abbandun, tentazzjonijiet, u provi oħra fl-ispirtu. 
B’dal-mod ir-ruħ tiġi purifikata fis-sensi u kemm fl-ispiritwali, kif għedna meta 
tkellimna mir-raba’ vers ta’ l-ewwel strofa. 
 Dawn it-tribulazzjonijiet huma meħtieġa biex naslu f’dan l-istat għax, bħalma 
likur ta’ kwalità superjuri jitqiegħed biss f’kontenitur b’saħħtu, ippreparat u nadif, u 
hekk ukoll għaqda għolja bħal din titwettaq biss f’ruħ imsaħħha bit-tribulazzjonijiet 
mudlama u kontra qalbha, għax permezz ta’ dawn jiġi purifikat u msaħħaħ is-sens, 
permezz ta’ oħrajn jirfina ruħu, jiġi purifikat kif jiddisponi l-ispirtu. (L-istess) kif fil-ħajja 
l-oóħra, qabel tingħaqad ma’ Alla fil-glorja, l-ispirti impuri jgħaddu mill-pwieni tan-nar, 
hekk ukoll f’din, qabel l-unjoni tal-perfezzjoni, hu meħtieġ li jgħaddu min-nar tal-
pwieni li semmejna. In-nar f’xi wħud jaħdem bil-kbir, f’oħrajn b’anqas qawwa, 
f’oħrajn inqas, f’oħrajn aktar fit-tul, f’oħrajn inqas, skont il-grad ta’ unjoni li biha Alla 
jrid jerfgħana f’konformità ma kemm għandhom bżonn ikunu purifikati. 
 
26. -  Permezz ta’ dawn it-tribulazzjonijiet, li bihom Alla jqiegħed ir-ruħ u s-sensi, hi 
tikseb il-virtù, il-qawwa u mal-morr tikseb il-perfezzjoni, għax il-virtù tipperfezzjona 
fid-dgħufija  (2 Kor 12, 9), u tikkultiva ruħha bit-taħriġ tas-sofferenzi. Il-ħadid ma 
jiswa xejn għall-ħaddied u anqas jista’ jiġi addattat għalih, mingħajr in-nar u l-martell; 
bħalma jgħid Ġeremija li min-nar li tah l-għerf: "xeħetli n-nar mill-għoli u għamel 
minni ħerba sħiħa" (Lam 1, 13); għall-martell jgħid: "Inti kkastigajtni u jien nerġa lura" 
(Ġer 31, 18). Għalhekk Bin Sirak jafferma: "Ftit jaf min ma ġarrabx. Rajt ħafna fil-ġiri 
tiegħi u fhimt aktar milli nista’ ngħid bil-kliem" (34, 9-11). 
 
27. -  Hawn ta’ min jinnota l-għala huma ftit dawk li jaslu sa dan l-istat hekk sublimi 
ta’ unjoni ma’ Alla. Dan jiġri mhux għax Alla jrid li jkunu ftit l-ispirti mgħollija bħal 
dawn, anzi jixtieq li kulħadd ikun perfett,  imma għax ftit isib li lesti jissottomettu 
għall-ħidma hekk għolja u sublimi. Jissottomettihom għall-provi żgħar, imma jsibhom 
tant fjakki li mill-ewwel jaħarbu kull xogħol, ma jridux jissottomettu ruħhom għal l-
iċken inkomdu u mortifikazzjoni, għalhekk ma jsibhomx qawwija u fidili f’dan il-ftit li 
fil-ħniena tiegħu irid jibda jippruvahom, Jirrealiżża li jkunu wisq inqas adatti għall-
provi ogħla  u għalhekk ma jibqax miexi fil-purifikazzjoni u li jerfgħahom mit-trab ta’ l-
art, permezz tal-mortifikazzjoni, li għaliha hemm bżonn il-qawwa u l-kostanza ogħla 
minn dawk li wrew huma. 
 Hemm ħafna li jixtiequ jimxu ‘l quddiem u jitolbu b’insistenza kbira lil Alla li 
jgħaddihom minn dan l-istat ta’ perfezzjoni. Imma meta Hu, bħal ma hu meħtieġ, 
jibda jmexxihom mill-ewwel tribulazzjonijiet, huma jirribellaw, jerġgħu lura, jaħarbu 
mit-triq id-dejqa tal-ħajja u jfittxu t-triq il-wiesgħa tal-konsolazzjoni,  jiġifieri dik tat-
telfien. B’dal mod, meta Alla jibda jagħtihom dak li talbu, huma jirrifjutawh u jsiru 
bħal ħaġa vojta ladarba min-naħa jixtiequ li jkunu merfugħin għall-istat tal-perfetti, 
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min-naħa l-oħra jirrifjutaw li jitmexxew mit-triq tas-sofferenzi. Anzi anqas biss ma 
riedu jagħtu l-ewwel passi, u jissottomettu għal dak il-ftit li kulħadd ikollu jbati. 

Lil dawn nistgħu ngħidulhom ma’ Ġeremija: "Jekk tgħejja tiġri ma’ rġiel jiġru, kif 
se ttellaq maż-żwiemel? Jekk int tintreħa f’art is-sliem, x’se tagħmel f’nofs il-boskijiet 
tal-Ġordan? (12, 5), bħallikieku ngħidu: Jekk fit-tribulazzjonijiet li niltaqgħu magħhom 
fit-triq lixxa u ordinarja intom kontu tiġru għax kien hemm ħafna, u intom stajtu timxu 
bil-mod, kif se tlaħħqu mal-pass taż-żiemel, li jfisser it-tribulazzjonijiet ogħla mill-
ordinarji li għalihom is-saħħa umana u l-ġiri mhux biżżejjed?  U intom ma ridtux li 
twarrbu l-paċi u l-pjaċiri tad-dinja tagħkom, li hi s-senswalità tagħkom, teħduha 
kontra kull ħaġa, jew tqanqlu gwerra, Jien ma nafx kif intom tixtiequ li tidħlu fl-ilmijiet 
qawwija tat-tribulazzjonijiet spiritwali u l-provi, li huma aktar intimi. 
 
28. -  O erwieħ li fil-ħwejjeġ spiritwali tixtiequ timxu fis-sigurtà u konsolazzjoni fit-
toroq tal-ispirtu! Kieku kontu tafu kemm jinħtieġ li ssofru biex taslu għal din is-sigurtà 
u konsolazzjoni, u kif mingħajrha, ma tistgħux taslu għal dak li tixtiequ, imma biss 
tmorru lura, qatt ma kontu tfittxu l-kumdità la minn Alla u anqas  mill-ħlejjaq. Imma 
kontu tgħannqu s-salib u msallbin tixtiequ tixorbu l-morr u l-ħall, u tqisu dan bħala 
xorti  wisq tajba, għax meta tmutu għad-dinja u għalikom infuskom, intom kontu 
tgħixu f’Alla fl-hena tal-ispirtu, u waqt li ssofru bil-paċenzja u l-fedeltà is-sofferenzi 
ċkejknin esterni, kontu timmeritaw li l-Mulej jitfa’ għajnejh fuqkom u jsaffikom u 
jnaddafkom aktar fil-fond permezz ta xi provi spiritwali aktar interni biex imbagħad  
jagħtikom ġid aktar intimu. 
 Fil-fatt dawk li lilhom il-Mulej jagħti l-grazzja hekk sabiħa li jippruvahom aktar 
interjorment biex ikun ġeneruż magħhom fid-doni u fil-merti iridu jkunu għamlu ħafna 
servizzi għalih, u kellhom paċenzja u kostanza minħabba fiH, u f’ħajjithom u 
f’ħidmiethom kienu għoġbuh ħafna. Għax hu jippruvahom b’dal mod biex huma 
jimxu ‘l qudiem fid-doni u l-merti, bħalma għamel  mat-twajjeb Tobija li lilu San Rafel 
qallu: "Meta int ma qagħdtx taħsibha darbtejn biex tqum, tħalli l-ikel, u tmur tkeffen il-
mejjet, jien kont mibgħut biex inġarrbek (12, 13). U hekk kif tgħid l-iSkrittura, wara 
din il-prova, "il-kumplament ta’ ħajtu għaddih fil-ferħ". (Tob 14, 4). L-istess ġara lill-
qaddis Ġob li meta Alla aċċetta l-għemejjel tiegħu quddiem l-ispirti tajba u ħziena, 
Hu mill-ewwel iffavorih billi bagħtlu dawk il-provi kbar biex wara, seta’ jgħollih wisq 
izjed. U dan għamlu meta kattarlu ġidu, kemm spiritwali u kemm temporali. 
 
29. -  Hekk jimxi Alla ma’ dawk li jrid imexxihom il quddiem, b’dak li l-aktar hu ta’ ġid 
għalihom: jaħseb biex ikunu ttentati biex jigglorifikahom kemm jista’ jkun, jiġifieri 
sakemm iwassalhom għall-unjoni mal-għerf divin tiegħu li skont ma jgħid David hi, 
fidda mgħoddija min-nar, tal-ġisem tagħna u seba’ darbiet imsoffija mit-trab (S 11, 
7), jiġifieri msoffija kemm jista’ jkun. M’hemmx għalfejn intawwal iżjed biex ngħid 
liema natura hija kull waħda minn dawn is-seba’ purifikazzjonijiet meħtieġa biex 
naslu għall-għerf ta’ Alla, li għalih jikkorrispondu s-seba’ gradi ta’ mħabba. Għerf 
bħal dan, ikun skont kemm tkun kbira l-unjoni miegħu, imma fid-dinja u għar-ruħ 
bħala fidda, waqt li fis-sema tkun bħad-deheb. 
 
30. -  Jaqbel li r-ruħ íġġib ruħha b’kostanza u paċenzja kbira f’dawn it-tribulazzjonijiet 
u f’dawn il-provi interrni u esterni, spiritwali jew tal-ġisem, kbar jew żgħar, inqisuhom 
kollha bħala ġejjin minn id Alla għall-ġid u s-saħħa tagħha. Ma taħrabhomx għax hu 
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ta’ saħħa għaliha, u timxi wara l-parir tal-Għaref: Jekk jinkorla għalik il-kap tiegħek 
terħix postok (jiíġfieri il-post tal-prova tiegħek, li hu l-prova mibgħuta lilek minn Alla), 
għax il-kalma twitti żbalji kbar (Koh 10, 4), jiġifieri taqta’ l-għerq ta’ dnubietek u tal-
imperfezzjonijiet tiegħek, jiíifieri d-drawwiet ħżiena, għax il-lotta kumbattuta fost il-
provi, id-dwejjaq u t-tentazzjonijiet jitfu d-drawwiet ħżiena u imperfetti tar-ruħ, 
jippurifikawha u jerġgħu jagħtuha l-ħajja.  
 Għalhekk ir-ruħ għandha tapprezzahom ħafna meta jibgħathomlha l-Mulej 
waqt li tirrifletti kemm huma ftit dawk li jimmeritaw li jkun kkunsmati mis-sofferenzi 
biex jaslu għal stat hekk sublimi. 
 
31. -  Nerġgħu lura għall-kumment tiegħi, ir-ruħ issa taf li l-għemil tagħha rnexxa, u li 
issa "il-lejl jiddi bħan-nar, id-dlam bħad-dawl għalik" (S. 138, 12) u kif qabel issieħbet 
fit-tribulazzjoni, issa tissieħeb fil-konsolazzjonijiet, u fis-saltna. "B'hekk it-tama 
tagħna fikom hi dejjem qawwija, għax aħna nafu li, kif intom taqsmu magħna s-
sofferenzi tagħna, hekk ukoll taqsmi l-faraġp tagħna" ((2 Kor 1, 7) Għax Alla jħallas 
il-provi interni u esterni tajjeb ħafna b'ġid divin għar-ruħ u għall-ġisem. Biex ma jkunx 
hemm prova  li ma jkollhiex premju kbir.Għalhekk kuntenta għalkollox f’dan il-vers 
tistqarr: "u tħallas kull dejn" waqt li tirringrazja lil Mulej kif għamel ukoll ma’ David fil-
vers tas-salm: Minn għawġ kbir u qalil int għaddejtni; iżda int terġa’ tagħtini l-ħajja 
minn qiegħ l-art terġa’ t-tellgħani. Kattartli l-kobor tiegħi; erġa’ agħtini l-faraġ tiegħi 
(S. 70, 20-21). 
 U hekk din-ir-ruħ li, qabel ma waslet f’dan l-istat, bħal Mordekaj baqgħet 
barra ħdejn il-bieb tal-palazz, jibki fil-pjazza ta’ Susan minħabba l-periklu ta’ ħajtu li 
kien jinsab fih imlibbes ix-xkejjer, u ma riedx jilbes il-ħwejjeġ li bagħtitlu r-Reġina 
Ester (Est 4, 1-2.  4). Għax ma kien ħa ebda premju għall-qadi li kien ta lis-sultan u 
għall fedeltà biex jiddefendi l-unur u l-ħajja tas-Sultan (Est 6, 3).  F’xi jum, bħal fil-
kas ta’ Mordekaj, ir-ruħ titħallas għat-tribulazzjonijiet u s-servizzi kollha tagħha (Est 
6, 10,  11) u mhux biss tiddaħħal fil-palazz u tieqaf, imlibbsa lbies irjali, quddiem is-
Sultan, imma wkoll tingħata l-kuruna rjali, ix-xettru, u t-tron, u ċ-ċurkett irjali, biex 
tkun tista’ tagħmel li trid u tneħħi dak li ma jogħġobhiex fis-saltna tal-Għarus tagħha. 
(Est 3, 10-13) Dawk li jiksbu dan l-istat  jaqilæu dak kollu li jridu. Issa tkun mhux biss 
imħallsa wisq tajjeb, imma l-għedewwa tagħha l-appetiti inordinati ġa mietu, għax 
dawk kienu qed jeqirdu l-ħajja spiritwali li fiha issa qiegħda tgħix permezz tal-
fakultajiet u l-appetiti tagħha. Għalhekk tgħid:  
 
32                               Waqt li toqtol, biddilt il-mewt fil- ħajja 
 
   Il-mewt mhix ħlief in-nuqqas ta’ ħajja ladarba meta din tibda, ma jibqa’ ebda ħjiel 
ta’ mewt. Skont l-aspett spiritwali hemm żewġ għamliet ta’ ħajja, waħda hi dik 
beatifika li tikkonsisti fil-viżjoni ta’ Alla u naslu għaliha bil-mewt naturali, kif jgħid San 
Pawl: "Aħna nafu li jekk din it-tinda tal-għamara tagħna fl-art tiġġarraf, aħna 
għandna dar oħra, maħduma mhux bl-idejn, imma xogħol ta’ Alla għal dejjem fis-
sema  (2 Kor 5, 1); l-oħra hija l-ħajja spiritwali perfetta u tikkonsisti fil-pussess ta’ 
Alla bl-unjoni ta’ mħabba. Naslu għaliha bil-mortifikazzjoni sħiħa tal-vizzijiet u tal-
appetiti u tan-natura nfisha; anzi, sakemm ma nagħmlux dan, ma nistgħux naslu 
għall-perfezzjoni ta’ din il-ħajja spiritwali tal-unjoni ma’ Alla, skont l-istess Appostlu: 
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"Għax jekk tgħixu skont il-ġisem, tmutu; imma jekk tmewtu l-għemil tal-ġisem bl-
iSpirtu, tgħixu" (Rum 8, 13). 
 
33. -   Ta’ min jinnota li dak li r-ruħ issejjaħ mewt, huwa l-bniedem qadim kollu, 
jġíifieri kull użu tas-setgħat, tal-memorja, tal-intellett u tar-rieda, li jkunu okkupati fil-
ħwejjeġ tad-dinja u tal-appetiti li jiggustaw il-ħwejjeġ maħluqa, dan kollu hu għemil 
tal-ħajja qadima u għalhekk iġġb il-mewt tal-ħajja ġdida, jiġifieri dik spiritwali. Ir-ruħ 
ma tistax tgħix perfettament f’din il-ħajja qadima, jekk din ma tmutx għalkollox għal 
bniedem il-qadim kif iwissi San Pawl: "Għandkom twarrbu l-ħajja tagħkom ta’ qabel 
u tinżgħu l-bniedem il-qadim, imħassar bix-xewqat tal-pjaċiri qarrieqa (Ef 4, 22). 
F’din il-ħajja ġdida, meta r-ruħ tkun waslet għall-perfezzjoni tal-unjoni ma’ Alla li 
minnha qed nitkellmu, l-appetiti kollha tagħha, is-setgħat tagħha skont l-inklinazzjoni 
u l-għemil, li kienu kollha għemil tal-mewt u nuqqas ta’ ħajja spiritwali, issa jinbidlu 
f’dawk divini. 
 
34. -  U ladarba kif jgħidu l-filosfi, kull esseri ħaj jgħix permezz ta’ l-għemil proprju 
tiegħu, ir-ruħ li għandha l-għemil tagħha f’Alla, u tgawdi l-għaqda miegħu, tgħix ħajja 
divina u għalhekk il-mewt tagħha tinbidel f’ħajja, jiġifieri l-ħajja annimali tinbidel fi 
spiritwali. 
 L-intellett li qabel din l-unjoni kien jifhem b’mod naturali, bil-qawwa u s-saħħa 
tad-dawl u tas-sensi naturali tiegħu, issa, hu mqanqal u nfurmat minn prinðipju ieħor, 
minn dak sopranaturali ta’ Alla u għalhekk ibiddlu fid-divin, ladarba għall-unjoni, l-
intellett tar-ruħ u dak ta’ Alla li huma ħaġa waħda. 
 Ir-rieda wkoll, li qabel kienet tħobb b’mod fjakk, biss bl-appetit naturali tagħha 
b’mod vili, issa nbidlet f’ħajja ta’ mħabba divina, għax tħobb b’mod sublimi 
b’imħabba divina, imqanqal mill-iSpirtu s-Santu, li fih ġa għexet ħajja ta’ mħabba, 
għax ir-rieda Tiegħu u r-rieda tagħha huma ħaġa waħda biss. 
 Il-memorja li minnha nfisha għarfet biss l-għamliet u x-xbihat tal-ħlejjaq, 
permezz ta’ unjoni bħal din tinbidel  niftakar fis-snin ta’ qabel (S. 76, 6) 
 U l-appetit li kellu biss il-kapaċità u l-forza li jiggosta t-togħma tal-ħlejjaq li 
jagħtu l-mewt, issa jinbidel fil-gost u t-togħma ta’ ikel divin, imqanqal minn prinċipju 
ieħor aktar ħaj minn qatt qabel, jiíġfiieri tal-hena divin, li għalih issa għandu biss l-
appetit ta’ Alla. 
 Fl-aħħar it-tqanqil u l-għemil u x-xeħtiet li r-ruħ kellha minħabba l-ħajja naturali 
tagħhom, f’din l-unjoni jinbidlu fi tqanqil divin mejjet għal ħidma  u l-inklinazzjoni, u 
ħaj għal Alla. Fil-fatt, ir-ruħ bħala vera bint Alla, f’kollox titqanqal mill-ispirtu Tiegħu 
kif jafferma San Pawl: "Dawk kollha li jmexxihom l-iSpirtu ta’ Alla huma wlied Alla"  
(Rum 8, 14). 
 B’dal mod, l-intellett tar-ruħ, hu intellett ta’ Alla, ir-rieda, ir-rieda ta’ Alla, il-
memorja, memorja ta’ Alla,  l-hena, hena ta’ Alla, u s-sustanza tiegħu, għalkemm 
mhix is-sustanza ta’ Alla għax ma tistax tinbidel sustanzjalment Fih, imma hi Alla bit-
tisħib, la hija magħquda u assorbita Fih. Dan iseħħ f’dan l-istat perfett ta’ ħajja 
spiritwali, ukoll jekk mhux b’mod perfett bħal fl-oħrajn. B’dal-mod ir-ruħ hija mejta 
għal dak kollu li kien fiha. 
 Meta r-ruħ titkellem minnha nfisha tiddikjara f’dan il-vers: 'Waqt li toqtol, biddilt 
il-mewt fil-óajja!' Għalhekk bir-raġun ir-ruħ tista’ tesklama: "Ngħix, imma mhux jien, 
iżda jgħix fija Kristu". (Gal 2, 20). U hekk il-mewt tagħha tinbidel fil-ħajja ta’ Alla, 
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għax bih fiha iseħħ ħafna proprju kif jgħid San Pawl: "Inbelgħet il-mewt fir-rebħa" (1 
Kor 15, 54) u dak li Hosea jgħid f’isem Alla: "Neħlishom minn id il-Qiegħ. Nifdihom 
mill-mewt" (13, 14), bħal kieku ngħidu: La darba jien il-ħajja, billi jin il-mewt tal-
mewet, il-mewt tinħataf fil-ħajja, li jien il-ħajja, jiena mejjet bil-mewt, u l-mewt tkun 
maħtufa fil-ħajja. 
 
35. -  B’dal mod ir-ruħ tiġi maħtufa fil-ħajja divina, meħlusa minn dak kollu li hu tad-
dinja u minn kull appettit naturali tittieħed  fil-kantini tas-Sultan fejn tithenna u tifraħ 
fil-Maóbub taæha, tiftakar f’sidru aktar mill-inbid, u tgħid: "Jiena sewda, imma 
sbejħa, ja bniet ta’ Ġerusalemm" (Għan 1, 5), għax l-iswed  naturali tiegħi inbidel fil-
ġmiel tas-Sultan tas-sema. 
 
36. -  F’din il-kundizzjoni ta’ ħajja hekk perfetta, ir-ruħ minn ġewwa u minn barra hi 
bħal kieku se tkun dejjem fil-festa u minn xufftejha toħroġ vuċi qawwija ta’ tifħir divin, 
bħala għanja dejjem ġdida, imxappa fil-ferħ u l-imħabba għax għarfet l-istat għoli 
tagħha. Kultant timxi bil-hena u tiffrotta, u tirripeti fl-ispirtu l-kliem ta’ Ġob: Sebħi 
baqa’ jiġġedded miegħi, dejjem ġdid il-qaws f’idejja (29, 20), bħal kieku ngħidu: 
Għalkemm hu waħdu, kollox jista’, jibqa’ dak li hu fih innifsu, u jíġġedded kollox 
(Għerf 7, 27), billi issa hu għal dejjem  marbut mal-glorja tiegħi, inġeddu l-ħin kollu, 
jiíġfieri ma nħallihx jixjieħ bħal qabel, u jkattar il-jiem tiegħi, jiġifieri l-merti tiegħi 
għas-sema, bħalma l-palma tkattar il-friegħi tagħha. 
 Fil-fatt huma kbar fil-għadd u l-kwalità l-merti tar-ruħ li tinstab fi stat bħal dan, 
għalhekk tkanta lil Alla dak kollu li David jgħid fis-salm: "Ngħollik Mulej għax erfajtni, 
u l-aktar fl-aħħar żewġ versi: Int bdiltli fi żfin l-għali tiegħi, neżżajtni min-niket, bil-ferħ 
ħażżimtni. Għalhekk ruħi tgħannilek bla heda; Mulej Alla tiegħi, infaħħrek għal 
dejjem!" (Salm 29) 
  M’hemmx għalfejn nistgħġbu li r-ruħ tgawdi sikwit dan il-ferħ kbir, frottament u 
tifħir lil Alla. Fil-fatt ir-ruħ barra mill-għarfien tal-grazzji li taf li rċeviet, issa tħoss lil 
Alla li hu hekk attent għaliha u jiffavoriha u li jerfagħha bi kliem prezzjuż u delikat u 
sublimi u issa b’din jew dik il-grazzja jagħti x’jifhem li Hu m’għandux persuna oħra 
x’jiffavorixxi fid-dinja u m’għandux xi ħaġ’oħra fiex jokkupa ruħu, imma qiegħed 
hemm għaliha biss. Maħkuma minn sentimenti bħal dawn, hekk tesprimi ma’ l-
għarusa tal-Kantiċi: "Hu tiegħi, il-Maħbub tiegħi, jiena tiegħu". (2, 16). 
 
 

STROFA 3 
 

O lampi tan-nar, 
Li fid-dija ħajja tag ħhom 
l-għerien fondi tas-sens uman, 
li kien skur u g ħama 
b’kura tal-g ħaġeb 
għal Maħbub tag ħhom jag ħtu dawl u s ħana! 
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TIFSIRA 
 
1. -  Jogħġob ‘l Alla jagħtini l-għajnuna tiegħu, li għandi bżonnha ħafna, biex 
nispjega l-profondità ta’ din l-istrofa. Il-qarrej, imbagħad, għandu bżonn l-attenzjoni 
għax jekk hu nieqes mill-esperjenza, jaħseb li hu oskur u twil il-kumment tiegħi, waqt 
li jekk għandu l-esperjenza, iqisu forsi ċar u jogħġbu. 
 F’din l-istrofa r-ruħ tgħolli u tirringrazzja lil Għarus tagħha għall-favuri sbieħ li 
tirċievi mill-unjoni li għandha miegħu. Hu permezz ta’ din li jikkomunika ħafna ideat 
ta’ mħabba minnu nnifsu. Is-setgħat u s-sensi tar-ruħ imdawla u innamrati minnu. 
Dak li qabel din l-unjoni kien oskur u æama, issa jista’ jiíi mdawwal u moæti s-sóana 
tal-imóabba kif fil-fatt hekk jiíri, biex tkun tista’ ddawwal u tóobb lil dak li kebbisha u 
innamra maæha. Fil-fatt il-veru maóbub ikun hieni meta japplika dak li hu u dak li 
jiswa, æalih innifsu u dak li æandu u li jirðçvi fil-maóbub; u aktar ma dan ikun kbir, 
aktar ikollu sodifazzjon. Ir-ruó æalhekk issa tgawdi æax, minóabba l-isplenduri u l-
imóabba li jirðçvi, jista’ jiddi quddiem  il-maħbub tiegħu u jħobbu. 
 Ekku l-vers:  
 
2.     O lampi tan-nar! 
 
  L-ewwel nett ta’ min jinnota li l-lampa tagħti d-dawl u s-sħana. 
 BIEx nifhmu x’lampi huma dawn li qiegħda titkellem dwarhom ir-ruħ u kif jiddu 
u jsaħħnu fiha jagħtu s-sħana, meħtieġ inkunu nafu li Alla, fl-esseri sempliċi u 
waħdieni tiegħu huma l-virtujiet kollha u l-kobor ta’ l-attributi tiegħu, huwa setgħani, 
għaref, tajjeb, ħanin, ġust, qawwi, iħobb, eðð., b’attributi oħra infiniti, li aħna ma 
ngħarfux. Billi Hu fl-esseri sempliċi tiegħu hu dawn il-ħwejjeġ kollha, meta hu 
magħqud mar-ruħ, iqis li hu f’waqtu li jagħti dan l-għarfien, u hi tara b’mod ċar. Fih 
dawn il-virtujiet u kobor, jiġifieri li jista’ kollox, l-għerf, it-tjubija, il-ħniena, eċċ. 
Ladarba kull wieħed minn dawn l-attributi hu l-istess esseri ta’ Alla fis-suppositum 
waħdieni tiegħu, li hu l-Missier, l-Iben u l-iSpirtu s-Santu u ladarba kull wieħed minn 
dawn l-attributi hu Alla nnifsu li, kif għedna huwa dawl infinit jew nar divin infinit, jiġri 
li  kull wieħed minn dawn l-attributi bla għadd jagħti d-dawl bħala Alla, u għalhekk 
kull wieħed minnhom huwa lampa ta’ nar li ddawwal ir-ruħ u tagħtiha s-sħana ta’ l-
imħabba. 
 
3. -  Ladarba tirċievi l-għarfien ta’ dawn l-attributi f’att wieħed ta’ unjoni, l-istess Alla 
jkun għaliha ħafna lampi li flimkien jagħtu dawl u sħana, ladarba hi għandha l-
għarfien ċar ta’ kull wieħed u bihom hi fjamma ta’ imħabba. U hekk ir-ruħ 
partikularment imkebbsa minn kull wieħed u minnhom kollha flimkien, għax l-attributi 
kollha huma esseri wieħed u għalhekk dawn il-lampi kollha huma lampa waħda li 
skont il-virtù tagħha u l-attribut tagħha tagħti d-dawl u ssaħħan bħal ħafna lampi. 
Għalhekk f’att wieħed ta’ għarfien  ta’ dawn il-lampi ir-ruħ tħobb permezz ta’ kull 
waħda u ta’ kollha f’daqqa u f’dan l-att twassal imħabba speċjali minn kull waħda u 
minn kollha flimkien. 
 Fil-fatt id-dija li toħroġ mil-lampa tal-esseri ta’ Alla għax hu jista’ kollox, tagħti 
lir-ruħ dawl u sħana ta’ mħabba ta’ Alla għax jista’ kollox u għalhekk Hu ikun għar-
ruħ lampa waħda ta’ omnipotenza u tagħti dawl u kull għarfien skont dan l-attribut. 
Id-dija ta’ din il-lampa bħala għerf, tagħti dawl u sħana ta’ mħabba ta’ Alla għax hu 
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għaref u għalhekk issa Hu għar-ruħ lampa ta’ għerf. Id-dija ta’ din il-lampa bħala 
tjubija, tagħti dawl u sħana ta’ mħabba ta’ Alla għax hu tajjeb u għalhekk issa Hu 
għar-ruħ lampa ta’ tjubija. Bl-istess mod  Alla hu għar-ruħ lampa ta’ ġustizzja, ta’ 
qawwa, ta’ ħniena u tal-attributi l-oħra kollha, li Fih magħqudin jippreżentaw ruħhom 
lir-ruħ. Id-dawl li tirċievi minn dawn l-attributi kollha flimkien, hu mdawwar mis-sħana 
ta’ l-imħabba divina li biha tħobb ‘l Alla, Għax Alla hu dawn il-ħwejjeġ kollha. 
Għalhekk f’din il-komunikazzjoni li Alla jagħmel tiegħu innifsu lir-ruħ, li kif naħsibha 
jien hija l-akbar possibbli f’din il-ħajja, Hu ikun għar-ruħ bħal-lampi bla għadd li 
jagħtu l-għarfien u l-imħabba ta’ Alla. 
 
4. -  Mosè ra dawn il-lampi fuq il-muntanja Sinaj fejn, meta Alla għadda quddiemu, il-
Profeta inxteħet fl-art u semma xi wħud minnhom: Alla li jagħder u jħenn; tqil biex 
jagħdab u kbir fit-tjieba u l-fedeltà. Iħares it-tjieba għal elf ġenerazzjoni u jaħfer il-
ħażen, id-dnub u l-ħtija; imma ma jħalli xejn għaddej; (Eż 34, 6-7)  Minn dawn l-
espressjonijiet jidher li l-attributi u l-virtujiet magħrufin u l-iżjed maħbubin f’dak il-
mument minn Mosè kienu dawk tal-omnipotenza, tad-dominju, tad-divinità, tal-
ħniena, tal-ġustizzja, tal-verità u tat-tjubija ta’ Alla, li kienet għarfien l-iżjed għoli tal-
Mulej. 
 Billi l-imħabba li rċieva minn Alla kienet taqbel mal-għarfien, l-hena tal-
imħabba li gawda kienet l-aktar sublimi. 
 
5. -  Għalhekk meħtieġ li ninnontaw li l-ferħ li tirċievi r-ruħ fl-estasi ta’ mħabba 
permezz tan-nar tad-dawl ta’ dawn il-lampi hu tal-għaġeb u immens, għax tant hi 
abbundanti bħalkieku kienet ta’ ħafna lampi, u kull waħda minnhom taħraq bl-
imħabba u bil-ħeġġa tagħha tgħin dik tal-oħrajn u bil-fjamma proprja titma dawk ta’ l-
oħrajn, bl-istess mod li bih kull waħda tikkomunika d-dawl lill-oħra, ladarba kull 
attribut iservi bçx næarfu çóor. U hekk dawn il-lampi kollha saru dawl wieħed u nar, 
u kull waħda dawl u nar. 
 Issa r-ruħ issib ruħha assorbita għalkollox fi fjammi delikati, feruta bil-ħlewwa 
f’kull waħda minnhom u fihom kollha f’salt, u midruba mill-ġdid b’mod qawwi mill-
imħabba tal-ħajja divina, waqt li tifhem b’mod perfett li din hi mħabba tal-ħajja 
eterna, unjoni tal-ġid kollu, li issa tħoss b’xi mod, u tagħraf sewwa l-ġid tal-verità tal-
kliem tal-Għarus tal-Kantiċi jiġífieri li l-lampi tal-imħabba huma lampi tan-nar u ta’ 
fjamma (8, 6). 
 Int sabiħa fil-passi tiegħek u ż-żraben tiegħek, bint il-Prinðep! Min jista’ 
jirrakkonta l-kobor, is-sublimità tal-hena u l-maestà tiegħek fid-dija tal-għaġeb ta’ 
mħabba tal-lampi tiegħek? 
 
6. -  L-iSkrittura Mqaddsa tirrakkonta kif waħda minn dawn il-lampi għaddiet 
quddiem Abraham u ġabitlu, biża’ kbir u mudlam, għax dik kienet simbolu tal-
ġustizzja rigoruża magħmula mill-Kananej (Ġen 15, 12-17). Għalhekk dawn il-lampi 
kollha ta’ għarfien ta’ Alla li jiddu b’mod hieni u ta’ mħabba ma jagħmlulekx o ruħ 
fortunata, dawl u ferħ wisq akbar mill-biża’ u d-dlam li seħħew f’Abraham minn dak 
id-dawl waħdieni?  Kemm kbir, eċċellenti u differenti se jkun il-ferħ tiegħek, għax 
fihom kollha  u minnhom kollha int tirċievi l-imħabba ta’ Alla, li jingħata għas-setgħat 
tiegħek skont il-kwalità u l-attributi tiegħu. 
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Fil-fatt, min iħobb u jagħmel il-ġid lil xi ħadd ieħor, iħobbu u jagħmillu l-ġid 
skont in-natura proprja u l-kwalitajiet li għandu. U hekk l-Għarus tiegħek, li qiegħed 
fik, jagħtik il-grazzji skont in-natura Tiegħu, għax billi jista’ kollox jgħamillek il-ġid u 
jħobbok bl-omnipotenza tiegħu; għax hu għaref, tħoss li jagħmillek il-ġid u jħobbok 
bil-għerf tiegħu, billi hu tajjeb, tħossu li jħobbok bit-tjubija tiegħu, iħobbok għax hu 
qaddis u jagħtik il-grazzji bil-qdusija, billi hu ġust, iħobbok bil-ġustizzja, billi hu ħanin 
inti tħoss il-ħniena tiegħu, billi hu esseri qawwi sublimi u delikat, iħoss li jħobbok bil-
forza, bis-sublimità u bid-delikatezza. Billi Hu sempliċi u pur, ifhem li jħobbok bis-
sempliċità u l-purità, billi hu veru, li jħobbok tassew, billi hu liberali tħoss li jħobbok 
bil-liberalità u jagħmillek il-ġid mingħajr interessi, imma biss għax iridlek il-ġid, billi fl-
aħħar huwa l-virtù ta’ l-umiltà summa, iħobbok b’umiltà u stima kbira, u jagħmlek 
ugwali Æalih, u minn din it-triq jurik b’wiðð ferrçói u mimli bil-grazzja u jgħidlek bl-
akbar hena tiegħu: “Jiena tiegħek u għalik,  u hieni li nkun dak li jien biex ningħata 
lilek u biex inkun tiegħek” 
 
7. -  Min għalhekk, o ruħ fortunata, jista’ jitkellem dwar dak li qiegħda tħoss meta 
tara lilek daqshekk maħbuba u gglorifikata b’tant mertu?  Nistgħu ngħidu li l-ħodon 
tiegħek qisu "għamra qamħ, bil-ġilji mdawwar" (Kantiku 7, 3) għax waqt li qegħdin 
tgawdu flimkien il-qamħ tal-ħobż tal-ħajja, il-ġilji, jew virtujiet li int imdawra bihom 
jipprovdulek l-hena. Dawn fil-fatt huma wlied is-Sultan, skont David, "bil-mirra u s-
sabbara u l-kassja, kollha fwieħa lbiesek." (S. 44, 9) li wliedu huma l-għarfien tal-
grazzji u l-virtù li jikkomunikalek il-Maħbub, li fihom  inti għalkollox mgħarrha biex 
issir ukoll "il-bir ta’ l-ilma ħaj inti l-ġiebja tal-ilma ġieri, nieżel mil-Libanu!" (Għanja tal-
għanjiet (4, 15), jiġifieri minn Alla. F’dan inti tifraħ b’mod tal-għaġeb skont l-armonija 
kollha tar-ruħ u tal-ġisem, sirt  kollok ġenna msoqqija minn Alla, sakemm fik iseħħ 
ukoll il-kliem tas-salm (45, 5)  "hemm xmara li s-swieqi tagħha iferrħu l-belt ta’ Alla." 
 
8. -  Ħaġa tal-għaġeb! F’dan l-istat mir-ruħ ifawru l-ilmijiet divini, u minnha, bħal minn 
għajn kbira, jiġru ma’ kullimkien. 
 Fil-fatt jekk din il-komunikazzjoni hija dawl u nar tal-lampi ta’ Alla, dan in-nar, 
kif ġa għedna, hu hekk ħelu li, billi hu ukoll immens, jixbah l-ilmijiet tal-ħajja li jaqtgħu 
l-għatx ta’ l-ispirtu li bil-qawwa kien jixtiequ. Għalhekk dawn il-lampi tan-nar huma 
ilma ħaj tal-ispirtu, bħalma kienu dawk li niżlu fuq l-Appostli (Atti 2, 3) li għalkemm 
kienu lampi tan-nar kienu fl-istess ħin ilma ċar u limpidu. Hekk irrefera għalihom il-
profeta Eżekjel (36, 25-26) meta ħabbar il-miíja tal-iSpirtu s-Santu: Inroxx fuqkom 
ilma safi u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom. Għalkemm huwa nar, huwa wkoll ilma. 
 Dan jixbah lin-nar tas-sagrifiċċju li Ġeremija ħeba fil-ġiebja li, sakemm baqa’ 
moħbi, kien ilma, imma meta kellu jintuża għas-sagrifiċċju sar nar (2 Makk 1, 20-22). 
Bl-istess mod l-ispirtu ta’ Alla, waqt li hu moħbi fil-vini tar-ruħ, jixbah lil-ilma ħelu u 
delizzjuż li jaqta’ l-għatx ta’ l-ispirtu, imma mbagħad jekk jintuża fis-sagrifiċċju tal-
imħabba ta’ Alla hu ugwali għall fjammi ħajjin tan-nar, li huma lampi tal-għemil ta’ 
mħabba u tal-fjammi li minnhom jitkellem l-Għarus tal-Kantiċi. Ir-ruħ issa ssejħilhom 
fjammi għax mhux biss tiggustahom bħala ilma, imma wkoll bóala ħuġġieħa 
jħarriġha fl-imħabba ta’ Alla. Anzi, billi fil-komunikazzjoni tal-ispirtu ta’ dawn il-lampi 
ruħhom issir imkebbsa u mħarrġa fl-imħabba, b’għemil ta’ mħabba, aktar minn, 
“ilma” tippreferixxi ssejħilhom lampi u tgħid: 'O lampi tan-nar!'  
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 Dak kollu li nista’ ngħid f’dan is-sens hu dejjem inferjuri għar-realtà, ladarba t-
trasformazzjoni tar-ruó f’Alla ma titfissirx bil-kliem. Kollox jiníabar fi ftit kliem: Ir-ruħ 
saret Alla bil-partiċipazzjoni ta’ Alla u bl-attributi tiegħu li jissejħu lampi tan-nar. 
 
9.     Fid-dija tag ħhom. 
 

  Biex nifhmu liema huma d-dijiet tal-lampi li minnhom titkellem ir-ruħ u kif din 
tiddi fihom huwa tajjeb li nsiru nafu, li d-dijiet huma l-għarfien kollu mħabba li l-
attributi divini jagħtu minnhom infushom lir-ruħ li hi magħquda magħhom skont is-
setgħat tagħhom, tiddi bħalhom, għax imbidlet f’dija kollha mħabba. Imma d-dawl 
tad-dija li fih tistkenn ir-ruħ bi sħana kollha mħabba ma ġġibx ruħha bħal-lampi 
materjali li bil-vampi tagħhom idawlu l-oġġetti ta’ madwarhom, imma bħal dawk li 
jdawlu l-ħwejjeġ interni fil-fjamma, għax ir-ruħ qiegħda f’dawn id-dijiet. Għalhekk 
tgħid: 'fid-dija tagħhom', li jfisser ír-ruħ stess, u mhux dan biss, imma wkoll saret nar 
u nbidlet fih. 
 Għalhekk nistgħu ngħidu li saret bħall-arja li nsibu fl-intern ta’ fjamma 
mixgħulha u trasformata fiha, għax mhix ħlief arja f’fjamma u ċ-ċaqliq tagħha 
mhumiex biss tal-arja, u lanqas min-nar li minnu komposta l-fjamma, imma mit-tnejn 
flimkien, għax in-nar isaħħan l-arja f’fjamma li hemm fih. 
 
10. -  B’dal-mod ir-ruħ bis-setgħat tagħha tiġi mdawla minn ġewwa bid-dija ta’ Alla. 
Iċ-ċaqliq ta’ dawn il-fjammi divini, jiġifieri l-vibrazzjonijiet u l-vampi li minnhom 
tkellimna, ma jiġux biss minnha trasformata fil-fjammi tal-iSpirtu s-Santu, u lanqas 
minn din il-Persuna Divina, imma mit-tnejn flimkien, għax huwa Alla li jċaqlaq ir-ruħ 
bħalma n-nar iċaqlaq l-arja mkebbsa. U hekk dawn iċ-ċaqliqiet ta’ Alla u tar-ruħ lejn 
Alla mhumiex biss dija imma wkoll glorifikazzjoni. 
 Fil-fatt huma l-logħbiet u l-festa ferrieħa li, kif għedna jfissru t-tieni vers ta’ l-
ewwel strofa, l-iSpirtu s-Santu jispira  fir-ruħ. Jidher li Hu dejjem jixtieq isawwab il-
ħajja eterna u jittrasportaha kompletament għall-glorja perfetta billi jressaqha lejh 
innifsu. Fil-fatt il-ġid kollu, ta’ l-ewwel u tal-aħħar, kbir u żgħir, li Alla jagħmel lir-ruħ, 
huma dejjem mogħtija bil-ħsieb li jmexxiha għal-ħajja eterna kif jiġri lin-nar li jagħmel 
kull ċaqliq u ġiri tiegħu fl-arja mkebbsa biex jiġborha fih u jmexxiha fiċ-ċentru ta’ l-
isfera tagħha, tentattiv li ma jilħaqx l-għan tiegħu għax hi qiegħda fl-isfera tagħha. U 
hekk, għalkemm iċ-ċaqliq ta’ l-iSpirtu s-Santu  hu effikaċissmu biex jassorbi r-ruħ fi 
glorja kbira, b’dankollu ma jirnexxilux sakemm ma jasalx il-ħin li fih toħroġ mill-isfera 
ta’ l-arja ta’ din il-ħajja tal-ġisem biex tidħol fiċ-ċentru tal-ispirtu tal-ħajja perfetta fi 
Kristu. 
 
11. -  Imma jaqbel inkunu nafu li dan iċ-ċaqliq huwa aktarx tar-ruħ milli ta’ Alla, għax 
dan ma jiċċaqlaqx. Għalhekk dawn ir-riflessi ta’ glorja  divina li r-ruħ tirċievi  huma 
stabbli, perfetti u kontinwi, mogħnija b’serenità soda f’Alla kif il quddiem ikunu wkoll 
fiha, bla ebda tibdil la iżjed u la anqas u mingħajr indħil ta’ ċaqliq ieħor. Imbagħad ir-
ruħ tara kif minkejja li kien jidher fuq l-art li Alla kien jiċċaqlaq fiha, fil-fatt ma 
jiċċaqlaqx, bħalma n-nar jibqa’ ma jiċċaqlaqx fl-isfera tiegħu. Tgħaraf ukoll li ma 
kienetx qiegħda tgawdi l-glorja perfetta. 
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12. -  B’dak li għedna u b’dak li se ngħidu issa nifhmu bil-ħeffa x’inhi l-eċċellenza 
tad-dija ta’ dawn il-lampi tan-nar, li b’isem ieħor jgħidulhom  'dlamijiet'.  
 Biex nifhmu dan jeħtieġ niftakru li “ddallam” ifisser tagħmel dell, iddellel li hi l-
istess  bħal tipproteġi u tiffavorixxi lil xi ħadd, għax meta  ngħidu li aħna qegħdin taħt 
id-dell ta’ xi persuna ifisser li hu qiegħed qribna biex jiffavorina u jipproteġina. 
 Għalhekk it-tidlil tal-iSpirtu s-Santu li semma l-anġlu Gabrijel kien il-grazzja 
mogħtija lil Marija minn Alla li tnissel l-Iben ta’ Alla: "L-iSpirtu s-Santu jiġi fuqek u l-
qawwa tal-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek (Lq 1, 35). 
 
13. -  Biex nifhmu sewwa kif Alla ipproduċa dan id-dell  jew iddallam b’dija kbira, li 
huma l-istess ħaġa, jeħtieġ niftakru li kull oġġett jixħet dell u jipproduċih skont in-
natura u l-porprjetà tal-oġġett. Jekk huwa opak u skur jagħmel dell skur, jekk hu 
trasparenti u fin jagħmel dell ċar u fin. Hekk id-dell tad-dlam jew id-dell tad-dawl ikun 
dawl ta’ l-istess ġeneru. 
 
14. -  Għalhekk, billi dawn il-virtujiet u dawn l-attributi ta’ Alla huma lampi mkebbsa u 
jiddu u billi qegħdin qrib ir-ruħ ma jistax ikun li ma jmissuhiex bid-dell tagħhom, u 
dan min-naħa tiegħu hu mkebbes u jiddi bħal-lampa li minnu ġiet; dan id-dell 
għalhekk huwa dija. Għalhekk id-dell li l-lampa tal-ġmiel ta’ Alla tixħet fuq ir-ruħ, ikun 
ġmiel ieħor li jaqbel man-natura tal-ġmiel divin, id-dell li ġej mill-qawwa se jkun 
qawwa oħra li taqbel ma dik ta’ Alla, id-dell li ġej mill-għerf divin se jkun għerf ieħor li 
jaqbel ma’ dak ta’ Alla u hekk jingħad għal-lampi l-oħra. Anzi biex ngħidu aħjar, 
ikunu l-istess għerf, ġmiel u qawwa divina fid-dell perfett. Ladarba dell bħal dan 
jaqbel man-natura  u l-porprjetà ta’ Alla, jiġifieri l-istess Alla fid-dell, ir-ruħ tgħaraf 
sewwa l-eċċellenza Tiegħu. 
 
15. -  Mela kif se jkunu d-dellijiet tal-kobor tal-virtujiet Tiegħu u l-attributi li l-iSpirtu s-
Santu jixħet fir-ruħ?  Għax hu tant qrib tagħha li d-dellijiet tiegħu mhux biss 
imissuha, imma jgħaqqduha ma’ dan il-kobor fid-delliieçt u d-dija tagħhom, sabiex 
tifhem u tgawdi l-qawwa divina fid-dell ta’ l-omnipotenza divina, ta’ l-għerf divin, tat-
tjubija infinita ta’ Alla, eċċ., u fl-aħħar tiggosta l-glorja ta’ Alla fid-dell tal-glorja tiegħu 
li jgħinha tgħaraf il-proprjetà u n-natura tal-glorja divina. 
 Dan kollu jseħħ fid-dell ċar u mkebbes tal-lampi jiddu u mkebbsin, li 
jikkostitwixxu dawl waħdieni u sempliċi tal–Esseri divin li fl-istess ħin jiddi f’dawn il-
modi kollha. 
 
16. -   Xi tħoss ir-ruħ meta tesperimenta l-għarfien u l-komunikazzjoni tal-viżjoni li 
kellu Eżekjel (1, 15) ta’ annimal b’erba’ uċuh u r-rota b’erba’ roti, u rajt li d-dehra 
tagħhom kienet ta’ faħam imkebbes u ta’ lampi u rajt ir-rota, jiġifieri l-għerf divin, 
mimlija għajnejn interni u esterni, jiġifieri l-għarfien ta’ Alla u tad-dija tal-qawwa 
tiegħu, u ħassejt fl-ispirtu tiegħu il-ħoss tal-mixja tiegħu jixbah il-ħoss ta’ folla kbira 
jew ta’ eżerċtu, li jfissru l-ħafna ħwejjeġ distinti bin-numri li r-ruħ issa tifhem li hu l-
ħoss waħdieni tal-mixja ta’ Alla ġo fiha.; u fl-aħħar tiggosta dak il-ħoss taċ-ċaqliq tal-
ġwienaħ li skont il-Profeta jixbah lil-ħoss ta’ ħafna ilmijiet u għall-ħoss ta’ Alla l-aktar 
għoli, kliem li jfissru l-qawwa ta’ l-ilmijiet divini li jimlew ir-ruħ waqt li l-iSpirtu s-Santu 
jittajjar fil-ħġejjeġ tal-imħabba jferrħuha, għax issa tgawdi l-glorja ta’ Alla fix-xbiha u 
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dell tiegħu, kif jerġa’ jgħid il-Profeta (2, 1) li l-viżjoni ta’ dak l-annimal u ta’ dik ir-rota 
kienu xbiha tal-glorja tal-Mulej?  
 Min jista’ jgħid kemm din ir-ruħ fortunata tħossha merfugħa, meta ssir taf li hi 
glorifikata, kemm tidher tal-għaġeb fil-ġmiel qaddis tagħha? Meta tara lilha nfisha  
assedjata mill-ilmijiet ta’ dawn id-dijiet divini, tirrealiżża li l-Missier etern għoġbu 
jagħtiha l-art kollha ilma ta’ fuq u ta’ taħt kif għamel missier Għaksa biex iwieġeb 
għat-tnegħid tagħha. (Ġoż 15, 18-19), æax dawn l-ilmijiet isaqqu u jinfdu r-ruħ u l-
ġisem, li huma l-parti superjuri u inferjuri. 
 
17. -  Hija ħaġa tal-għaġeb li dawn il-lampi tal-attributi divini huma esseri wieħed biss 
u  jitgawdew Fih biss. Jidhru u jitgawdew distintament, kull waħda mkebbsa daqs l-
oħra u kull waħda hija s-sustanza ta’ l-oħra. O abbiss ta’ hena tant iżjed  kotran daqs 
kemm huma iżjed kotrana r-rikezzi tiegħek miġbura fl-unità u fis-sempliċita infinita ta’ 
esseri waħdieni fejn il-wieġed jingħaraf u jitgawda b’mod tali li ma jimpedix l-għarfien 
u t-tgawdija tal-ieħor. Anzi kull grazzja u virtù li hemm fik issir dawl għall kulħadd, 
għax minħabba s-safa  tiegħek, u l-għerf divin, jidhru fik ħafna ħwejjeġ permezz ta’ 
wieħed ladarba inti d-depożtu tat-teżori tal-Missier Etern, "Hu raġġ ta’ dawl ta’ 
dejjem, mera bla tebgħa u xbiha tat-tjieba tiegħu". (Għerf 7, 26) Fid-dija tiegħu, 
 
18    l-għerien fondi tas-sens uman, 
 
    Jiġifieri s-setgħat tar-ruħ, memorja, intellett u rieda, li huma tant profondi daqs 
kemm huma kapaċi ta’ ġid kbir, għax ma jaqtgħux l-għatx bi ħwejjeġ inferjuri għal 
dawk infiniti. Minn dak li jsofru meta huma vojti, nistgħu nifhmu b’xi mod, kemm 
jieħdu pjaċir meta huma mimlija b’Alla, ladarba żewġ affarijiet kontra xulxin jitfgħu 
dawl fuq xulxin. 
 L-ewwelnett jeħtieġ ninnotaw li dawn l-għerien tas-setgħat, meta m’humiex 
vojta, imsoffijjin u nodfa minn kull affett tal-ħlejjaq, ma jħossux il-vojt kbir tal-kapaċità 
kbira tagħhom. Kull ħaġa żgħira li teħel magħhom f’din il-ħajja hija biżżejjed biex 
tgħabbihom u toħroġhom barra minnhom infushom li ma jagħrfux id-dannu proprju, 
in-nuqqas tal-ġid immens u li ma jagħrfux il-kapaċità proprja tagħhom. 
 Ħaġa tal-għaġeb ninnotaw kif waqt li aħna kapaċi ta’ ġid infinit, ikun biżżejjed l-
iċken ġid uman li ma jħalliniex nieħdu dan il-ġid jekk qabel ma nkunux żvojtajna lilna 
nfusna internament. 
 Imma meta dawn l-għerien ikunu vojti u ndaf, il-ġuħ, l-għatx u l-inkwiet tas-
sens spiritwali isiru intollerabbli. Ladarba huma għerien fondi, l-erwieħ isofru ħafna, 
għall-ikel li jonqoshom, li hu Alla.   
 Dan is-sentiment kbir ir-ruħ tgħaddi minnu lejn it-tmiem tal-purifikazzjoni u t-
tidwil, qabel ma tasal għall-unjoni, fejn issa dawn ix-xewqat jiġu maqtgħuha. Billi l-
appettit spiritwali hu ħieles u safi minn kull ħlejqa u minn kull affett lejha nfisha, issa 
jintilfu l-karatteristiċi naturali tagħha, għax ġa għandha dawk divini, u hija disposta, 
imma b’dankollu għad m’għandhiex il-komunikazzjoni tad-divinità fl-unjoni ma’ Alla, 
ir-ruħ tħoss il-piena u l-għatx li ġew fiha minħabba  vojt bħal dan li hu akbar mill-
mewt. Speċjalment meta raġġ divin li bilkemm jidher bħallikieku minn xi xquq u ma 
jasalx għand ir-ruħ. Dawn huma dawk li jsofru  bi mħabba bla sabar, għax ma 
jistgħux idumu wisq bla ma jirċievu xi favuri jew inkella jmutu. 
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19. -  L-ewwel għar li minnu se nitkellmu issa huwa l-intellett  li l-vojt tiegħu huwa l-
għatx għal Alla tant hu klubi li David iqabblu mal-għatx taċ-ċerv. Għatx bħal dan 
huwa hekk qawwi li ma setax isib wieħed akbar biex iqqabbel miegħu:  "Bħalma 
għażżiela tixxennaq għan-nixxigħat ta’ l-ilma, hekk tixxennaq ruħi Għalik, Alla tiegħi  
(Salm 41, 1): u l-għatx tal-ilmijiet tal-għerf ta’ Alla, li hu oġġett tal-intellett. 
 
20. -  It-tieni għar huwa r-rieda, li l-vojt tagħha huwa ġuħ ta’ Alla hekk kbir li íġiegħel 
ir-ruħ iħossha ħażin. Dwar dan ukoll jitkellem David: "Tixxennaq u tinfena ruħi għat-
tempju tal-Mulej" (Salm 83, 3) Huwa l-ġuħ tal-perfezzjoni tal-imħabba li għalih ir-ruħ 
tittama. 
 
21. -  It-tielet għar huwa l-memorja, li l-vojt tagħha jikkonsisti fl-inkwiet u fil-qerda tar-
ruħ għall-pussess ta’ Alla. kif jinnota Ġeremija meta jgħid: "Il-ħsieb ta’ hemmi u 
inkwieti, assenzju u mrar! Tiftakar ruħi u taħseb, u tinfena ġewwa fija"  (Lam 3, 20); 
Meta naħseb f’dawn l-affarijiet ġo qalbi Jiena ngħix fit-tama ta’ Alla  
 
22. -  Il-kapaċità ta’ dawn l-għerien hija profonda, għax tista’ tesa’ lil Alla li hu abbiss 
ta’ tjieba infinita. Għalhekk il-kapaċità tagħhom hija b’ċertu mod infinita bħalma jkun 
infinit l-għatx tagħhom; anki l-ġuħ tagħhom huwa wkoll infinit u profond, u mewt 
infinita jkunu l-inkwiet u l-piena tagħhom. Ukoll jekk f’din id-dinja ma jsofrux 
intensament bĦalma jsofru fil-ħajja l-oħra, isofru imma fi xbiha ħajja ta’ dak in-
nuqqas infinit, għax ir-ruħ għandha ċerta dispożizzjoni li tirċeviha  fil-milja.     
 Imma din it–tbatija hija ta’ kwalità oħra, għax qiegħda  fl-intimu tal-imħabba tar-
rieda, li ma tnaqqasx il-piena, għax iżjed kemm tkun kbira l-piena, wisq iżjed u bla 
sabar tkun ir-ruħ biex ikollha lil Alla tagħha li tistennih dejjem b’xewqa kbira 
 
23. -  Imma, Alla tiegħi, jekk hu veru li  meta r-ruħ tixtieq verament lil Mulej, ġa 
jkollha lil dak li tħobb, bħalma jafferma San Girgor meta jikkommenta lil San Ġwann, 
kif tista’ ssofri għal dak li għandek diġà? Fix-xewqa li San Pietru jgħid li l-anġli 
għandhom biex jaraw l-Iben ta’ Alla (1 Pt 1, 12), imma m’għandhom ebda piena jew 
inkwiet, għax ġa qiegħed għandhom, għalhekk aktar mar-ruħ tixtieq lil Alla aktar 
tippossedih, u li jkollha ’l Alla jhenniha u jissodifaha. L-istess l-anġli meta jissodisfaw 
ix-xewqa tagħhom, jithennew għax qiegħed għandhom, għax l-ispirtu tagħhom 
qiegħed dejjem jimtela’ bl-oġġett tax-xewqa tagħhom bla nkwiet jew għatx. La ma 
hemm ebda nkwiet, huma dejjem jixtiequ, u ma jsofrux għax qiegħed għandhom. 
Għalhekk jidher li aktar ma tkun kbira x-xewqa  tar-ruħ aktar se jkun kbir is-
sodisfazzjon u l-hena milli t-tbatijiet u l-piena. 
 
24. -  Dwar din il-kwistjoni tajjeb naraw id-differenza li hemm bejn li jkollok ’l Alla bil-
grazzja fiha nfisha biss u jkollok lilU permezz tal-unjoni; għax wieħed qiegħed fl-
imħabba u l-ieħor fih ukoll il-komunikazzjoni. Id-differenza tixbah dik bejn għerusija u 
żwieġ. 
 Fl-għerusija hemm biss ftehim u rieda bejn tnejn, u l-għarus jagħti ġawhar u 
tiúżin lill-għarusa tiegħu. Imma fiż-żwieġ hemm ukoll komunikazzjoni u għaqda bejn 
il-persuni. Għalkemm l-għarus ġie li jżur lill-għarusa fl-għerusija u jħġibilha  r-rigali, 
imma m’hemmx għaqda ta’ persuni, u dan lanqas jeżisti fl-għan tal-għerusija. L-
istess, meta r-ruħ tkun waslet f’safa bħal din fiha nfisha u fil-fakultajiet tagħha, ir-
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rieda tkun safja ħafna u msoffija minn sodisfazzjonijiet u appetiti barranin fil-partijiet 
inferjuri u superjuri, u tat ‘l ‘iva’ tagħha lil Alla dwar dan, la issa r-rieda ta’ Alla u tar-
ruħ huma ħaġa waħda bil-kunsens liberu tagħhom, imbagħad ir-ruħ jibda jkollha ‘l 
Alla sakemm dan hu possibbli permezz tar-rieda u l-grazzja. U dan ifisser li f’dik l-iva 
tar-ruħ, Alla jkun ta l-iva vera u sħiħa  tal-grazzja Tiegħu. Dan huwa stat għoli ta’ 
għerusija spiritwali bejn ir-ruħ u l-Kelma, li fiha l-Għarus jiffavoriha u ta’ sikwit iżurha 
bi żjarat ta’ mġabba li minnhom tirċievi hena immens. 
  
25. -  Ladarba r-ruħ waslet f’tant safa fiha nfisha u fis-setgħat taħha li jkollha r-rieda 
msoffija ħafna mill-gosti u l-appetiti barranin skont il-parti inferjuri u superjuri, u tkun 
lissnet interjorment l-“iva” tagħha dwar dawn il-ħwejjeġ kollha, ladarba r-rieda ta’ Alla  
u tar-ruħ issa saru ħaġa waħda bil-kunsens persunali u ħieles, B’dankollu dan l-hena 
ma jilħaqx dawk taż-żwieġ, għax  huma tħejjijiet għall-għaqda taż-żwieġ. Għalkemm 
hu veru li din l-għerusija sseħħ fir-ruħ li hi tassew imsoffija minn kull affezzjoni għall-
ħlejjaq – għax l-għerusija spiritwali ma sseħx qabel jiġri dan – ir-ruħ jibqgħalha 
tħejjijiet oħra pożittivi minn Alla. Hi teħtieġ iż-żjarat u r-rigali Tiegħu li bihom isaffiha, 
isebbaħha u jirfinaha aktar biex tkun imħejjija sewwa għall-għaqda daqshekk għolja. 
 Din it-tħejjija tieħu ż-żmien, għal xi wħud aktar minn oħrajn, la Alla jagħmel dan 
ix-xogħol skont il-mod tar-ruħ. Dan jixbah lil dawk ix-xebbiet magħżula mis-Sultan 
Assweru. Għalkemm kien ġabhom mill-pajjiżi tagħhom u minn dar Missierhom, xorta 
kellhom jistennew sena, avolja fil-palazz, qabel ma jidħlu ħdejn is-sultan. Fl-ewwel 
nofs tas-sena  kienu jitħejjew b’ungwenti ta’ mirra u ħwawar oħra, u fin-nofs l-ieħor 
b’ungwenti l-aktar prezzjużi. Wara dan kollu kienu jiddaħħlu fil-kamra tas-Sultan.   
 
26. -  Matul dan iż-żmçn ta’ għerusija u tad-dilka tal-iSpirtu s-Santu, li jħejju għaż-
żwieġ, jintużaw ungwenti aktar sublimi li jiddisponu għall-unjoni ma’ Alla,  l-
ansjetajiet tal-għerien tar-ruħ is-soltu jkunu estremi u delikati. Ladarba dawn l-
ungwenti huma tħejjija prossima għall-għaqda ma’ Alla, għax huma marbutin b’mod 
intimu ma’ Alla u għalhekk iħajru lir-ruħ u jagħmluha kapaċi li tgawdih b’aktar 
delikatezza, ix-xewqa għalih hi aktar irfinuta u profonda u x-xewqa għal Alla hija t-
tħejjija għall-għaqda miegħu. 
 
27. -  Kemm hu mument xieraq biex inwissu l-erwieħ li Alla jmexxi għal dilkiet delikati 
bħal dawn, biex jaraw sewwa x’inhuma jagħmlu u f’idejn min għandhom jintelqu biex 
ma jerġgħux lura, ukoll jekk dan m’għandux x’jaqsam mal-argument li qegħdin 
nittrattaw. 
 Imma tant hu kbir id-dulur u l-kompassjoni li nħoss f’qalbi meta nara l-erwieħ 
iduru lura, - mhux biss għax ma jimxux il-quddiem fid-dilkiet, imma wkoll għax jitilfu l-
effetti tagħhom - id-dulur hu hekk kbir li ma nistax ma nwissihomx dwar x’għandhom 
jagħmlu biex jevitaw ħsara bħal din. Dan jgħin ukoll biex nifhmu sewwa l-proprjetà 
ta’ dawn l-għerien. 
 
28. -  L-ewwelnett ta’ min ikun jaf li jekk persuna qiegħda tfittex ‘l Alla, il-Maħbub 
tiegħu qiegħed ifittxu wisq iżjed.  U jekk ruħ timmira x-xewqa tagħha lejn Alla, li jfuħu 
quddiemu bħall-kolonna tad-duħħan li titla’ mill-ħwawar aromatiċi tal-mirra u tal-
inċens (Għanja 3, 6), Alla jibgħatilha l-fwieħa tal-ungwenti Tiegħu li biha jiġbidha u 
jġegħilha tiġri warajH (Għanja 1, 13),  u dawn huma l-ispirazzjonijiet u l-messiet 
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divini tiegħu. Sakemm dawn l-ispirazzjonijiet u l-mess huma Tiegħu, huma dejjem 
marbuta u regolati bil-perfezzjoni tal-lġíi u tal-fidi Tiegħu. Hu permezz ta’ din il-
perfezzjoni li persuna għandha dejjem tersaq fil-qrib Tiegħu.  

Għalhekk tajjeb nifhmu li x-xewqa ta’ Alla fil-grazzji kollha li jagħmel bl-
ungwenti l-aktar sublimi u delikati li Hu jaħti fil-favuri ta’ ungwenti u dilkiet ifuħu 
kollha Tiegħu hija, li fil-biċċa l-kbira jaqblu man-natura divina sakemm ma tkunx 
waslet f’dispożizzjoni hekk delikata u pura li jkun jistħoqqilha l-unjoni ma’ Alla u t-
trasformazzjoni sustanzjali fil-fakultajiet kollha tagħha.   
 
29. –   Ir-ruó taf li f’din l-opra l-aġent prinċipali huwa Alla u li hu jmexxiha bħala 
gwida tal-għomja li jaqbadha minn idejha u jeħodha f’post li hi ma tafx kif tasal fih, 
jiġifieri lejn il-ġid sopranaturali li la l-intellett, la r-rieda u lanqas il-memorja tagħha 
ma jistgħu jagħrfu n-natura tiegħu. Ir-ruħ għandha tuża l-attenzjoni kollha meħtieġa 
biex ma tfixkilx lill-gwida li jmexxiha skont it-triq li jrid Alla, maħsuba għall-perfezzjoni 
tal-lġíi divina u tal-fidi. 
 Ir-ruħ tista’ tikkawża dan it-tfixkil billi tħalli lilha nfisha tkun immexxija minn 
agħma ieħor. Hemm tliet għomja li jistgħu jġíbduha mit-triq:  id-direttur spiritwali, ix-
xitan, u r-ruħ infisha. Biex ir-ruħ tifhem kif dan jiġri, nitkellmu ftit fuq kull wieħed. 
 
30. -  Dwar l-ewwel wieħed, ir-ruħ li trid tassew timxi ‘l quddiem fil-ġabra u fil-
perfezzjoni għandha toqgħod attenta f’idejn min se tintelaq, għax id-dixxiplu jkun 
bħall-imgħallem u l-iben bħall-missier. Ħalli tifhem li din it-triq speċjalment fil-partijiet 
sublimi (u wkoll f’dawk intermedjarji), bilkemm tista’ ssib mexxej perfett bid-doti 
kollha li hemm bżonn, għax hu meħtieġ li jkun istruwit u diskret. Direttur għandu 
jkollu l-esperjenza. Għalkemm il-pedament biex tmexxi ruħ lejn l-ispirtu huwa l-għerf 
u d-diskrezzjoni, id-direttur ma jirnexxilux li jmexxi r-ruħ il-quddiem u lanqas jifhimha 
jekk ma jkollux l-esperjenza ta’ spirtu veru u pur. 
 
31. -  Għalhekk ħafna diretturi spiritwali jikkawżaw ħsara kbira lil għadd ta’ erwieħ, 
għax jekk ma jafux it-toroq u l-proprjetajiet ta’ l-ispirtu, ordinarjament itellfuhom id-
dilkiet tal-ungwenti divini li bihom l-iSpirtu s-Santu iħejjihom għalih innifsu. 
Jgħallmuhom modi baxxi oħra li qrawhom ‘l hawn u ‘l hinn, li huma tajbin biss għal 
dawk li għadhom fil-bidu u jafu biss dak li jiġri f’dawn, - (u jogħġob ‘l Alla  li jafu sa 
hawn), ma jħallux lil dawn l-erwieħ li jimxu aktar ‘il quddiem minn dawn il-modi 
diskursivi u immaġinattivi ukoll jekk Alla jkun jixtieq iwassalhom ‘l hinn mill-ħiliet 
naturali tagħhom, imma bil-kapaċità naturali l-erwieħ ma jistgħux jimxu ‘l quddiem. 
 
32. -  Biex nifhmu aħjar, tajjeb inkunu nafu li dan l-istadju tal-prinċipjanti  huwa dak li 
fih wieħed jimmedita u jsiru atti diskursivi bl-immaġinazzjoni. Fih hu meħtieġ li r-ruħ 
tiġi mogħtija argumenti fuqiex timmedita, ir-ruħ imbagħad, min-naħa tagħha 
għandha tagħmel atti interjuri u tapprofitta mill-gost sensibbli tal-ħwejjeġ tal-ispirtu 
biex l-appetit, mogħni bit-togħma tal-ġid spiritwali, jinqata’ minn dak tal-ġid materjali, 
u jwarrab ukoll il-ħwejjeġ kollha tad-dinja. Imma meta l-appetit b’xi mod ikun 
mitmugħ xi ftit mill-ħwejjeġ tal-ispirtu u jidra jagħmel dan, bil-qawwa u l-
perseveranza, Alla, kif jgħidu, jibda joftom ir-ruħ u jqiegħdha fi stat ta’ 
kontemplazzjoni. Dan iseħħ f’xi wħud fi żmien qasir, speċjalment fir-reliġjużi, għax 
meta jiċċaħdu mill-ħwejjeġ tad-dinja aktar malajr, jakkomodaw is-sensi u l-appetiti lil 
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Alla, u fl-attività tagħhom, jgħaddu għall-ispirtu li Alla jaħdem fihom. Dan jiġri meta l-
atti diskursivi u l-meditazzjonijiet jieqfu, kif ukoll is-sodisfazzjon sensibbli u l-fervur 
tal-bidu, u issa ma tkunx tista’ tagħmel il-meditazzjoni diskursiva bħal qabel, jew 
issib l-għajnuna tas-sensi. Il-parti sensorja ssib ruħha f’nixfa għax ir-rikezzi tagħha 
għaddew għall-ispirtu, li muhiex tas-sensi. 
 Ladarba r-ruħ ma tistax tiffunzjona naturalment ħlief permezz tas-sensi, ikun 
Alla li f’dan l-istat ikun l-aġent, u r–ruħ tkun dik li tirċievi. Ir-ruħ iġġib ruħha biss bħala 
dik li tirċievi u bħala dik li fiha qiegħda tiġri xi ħaġa;  Alla hu dak li jagħti u dak li 
jaħdem fiha billi jagħti ħwejjeġ spiritwali fil-kontemplazzjoni (li hija l-għarfien flimkien 
mal-imħabba , jiġifieri għarfien kollu mħabba), mingħajr l-atti naturali tar-ruħ u r-
riflessjonijiet diskursivi, għax issa ma tistax tidħol fihom bħal qabel. 
 
33. -  Għalhekk issa r-ruħ jeħtieġ titmexxa b’mod għalkollox kuntrarju ħal dak ta’ 
qabel. Jekk qabel kienet tingħata argumenti biex timmedita u għalhekk kienet 
timmedita, issa, bil-maqlub jeġtieġ li jitneħħew u m’għandiex titħalla timmedita, għax, 
kif jgħidu, kieku trid lanqas tista’ tagħmlu u titfixkel. Jekk qabel kienet tfittex, u ssib, 
gost u fervur, issa bil-maqlub ma tridhomx u lanqas tfittixhom, ladarba mhux biss ma 
ssibhomx titħabat kemm titħabat, imma ssib biss in-nixfa. Bl-attività li tixtieq 
tħaddem bis-sensi, titlef il-ġid kwiet u paðċfiku li b’mod sigriet kien qed jingħata lill-
ispirtu tagħha. Meta titlef dan il-ġid, ma tirbaħx l-ieħor, għax dawn il-ħwejjeġ 
m’għadhomx jingħataw permezz tas-sensi bħal qabel.. 
 Għalhekk id-diretturi m’għandhomx jimponu l-meditazzjoni fuq persuni f’dan l-
istat, u anqas għandhom jobbligawhom  jagħmlu atti jew ifittxu s-sodisfazzjon u l-
fervur. Attività bħal din tkun qiegħda tqiegħed it-tfixkil fit-triq tal-aġent li Hu Alla, li 
b’mod sigriet u bil-kwiet jinserixxi fir-ruħ għerf kollu mħabba u għarfien, mingħajr atti 
speċifiċi; għalkemm xi drabi jagħmel ukoll dawk speċifiċi fir-ruħ  għal ċertu tul ta’ 
żmien. Hekk l-individwu min-naħa tiegħu għandu jimxi ‘l quddiem b’attenzjoni kollha 
mħabba lejn Alla, bla ma jagħmel atti speċfiċi. Għandu jġib ruħu b’mod passiv, kif 
għedna, bla sforzi min-naħa tiegħu, imma b’għarfien sempliċi kollu mħabba, bħala 
persuna li jiftaħ għajnejh b’attenzjoni kollha mħabba. 
 
34. -  Ladarba Alla, meta jagħti l-grazzji tiegħu jittratta miegħu b’għarfien sempliċi u 
kollu mħabba, allura r-ruħ ukoll tittratta Miegħu b’għarfien sempliċi u kollha mħabba, 
għax b’dal-mod għarfien jiltaqa’ ma’ għarfien u mħabba ma’ mħabba. Fil-fatt hu 
meħtieġ li min jirċievi, jadatta ruħu għal ħaġa li jirċievi u mhux mod ieħor, biex jirċievi 
u jżomm bl-istess mod li ngħatalu, għax kif jgħidu l-filosfi, kull ħaġa li jirċievi, 
jirċeviha bil-mod ta’ min jirċeviha. 
 Huwa ċar għalhekk li jekk ma tħallix il-mod naturali jaġixxi, ir-ruħ ma tirċevix 
dak il-ġid ħlief b’mod naturali u għalhekk ma tirċevihx imma tibqa’ biss b’għemil 
naturali, ladarba dak li hu sopranaturali ma jistax joqgħod f’dak li hu naturali u 
m’għandu xejn komuni miegħu. Jekk ir-ruħ tkun trid taġixxi minnha nfisha, b’mod 
divers mill-għarfien kollu mħabba passiv li minnu tkellimna, li fih kienet tibqa’ passiva 
u trankwilla, bla ma tagħmel ebda għemil naturali, ħlief dak li Alla jqanqalha għal xi 
għemil, tkun qiegħda tpoġġi tfixkil għall-ġid li l-Mulej jkun irid jikkomunikalha b’mod 
sopranaturali fl-għarfien kollu mħabba. Dan kollu jseħħ fil-bidu f’taħriġ spiritwali ta’ 
tisfija interjuri u mbagħad fi ħlewwa ta’ mħabba akbar 
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Jekk, kif hu tassew veru, ir-ruħ tirċievi għarfien bħal dan passivament u skont 
il-mod sopranaturali ta’ Alla, u mhux kif tifhem hi, jiġri li biex tirċevih jetieġ li tixxejjen 
fl-għemil naturali tagħha, ħielsa, mistrieħa, kwieta u kalma, kif jogħġob lil Alla, l-
istess bħall arja li aktar ma tkun imdawla u msaħħna mix-xemx daqshekk ieħor tkun 
ċara u kalma. U hekk ir-ruħ ma għandha bżonn tintrabat ma’ xejn, la ma’ 
meditazzjoni la ma’ xi gost sensibbli jew spiritwali u anqas ma xi ħidma oħra; stat bó 
ħal dan fil-fatt jesiġi l-ispirtu kemm ħieles u mxejjen dwar il-ħwejjeġ kollha, għax kull 
ħsieb jew riflessjoni diskursiva jew sodisfazzjon li fuqu jkun irid jistrieħ żgur ifixklu u 
jinkwetah, u jagħmel ħsejjes fis-skiet profond tas-sensi u l-ispirtu tiegħu, li hu 
jippossiedi minħabba dan is-smigħ delikat u profond. Alla jkellem lill-qalb f’din is-
solitudni, li hu semma permezz ta’ Hosea (Hosea 2, 14), f’paċi suprema u 
trankwillità, waqt li r-ruħ tisma’, bħal David, għal dak li Alla jrid jgħidlu (S. 84, 9), 
għax hu jlissen din il-paċi f’din is-solitudni. 

 
35. -  Għalhekk meta jiġri li tħossha nieżla fis-silenzju u li tħossha mġegħilha tisma’, 
ir-ruħ għandha tinsa wkoll l-għarfien kollu mħabba, li semmejt, biex tibqa’ libera għal 
dak li Alla jkun jixtieq minnha. Fil-fatt  għandha tuża l-għarfien kollu mabba meta ma 
tħosshiex fis-solitudni, jew fil-mistrieħ, jew fis-smigħ spiritwali, ħwejjeġ li jiġru dejjem 
imseħbin minn kwiet paċifiku u rapiment interjuri. 
 
36. -  Xi drabi wara li tkun bdiet tidħol f’dan l-istat sempliċi u trankwill ta’ 
kontemplazzjoni, li jseħħ meta hi ma jirnexxiliex timmedita, ir-ruħ, fl-ebda ħin ma 
għandha tippreokkupa ruħha li timmedita u lanqas isserraħ fil-gosti spiritwali, imma 
għandha tibqa’ wieqfa bla ma sserraħ, bl-ispirtu għalkollox distakkat minn kollox kif 
jgħidu li għamel Habakkuk biex jisma’ l-kliem tal-Mulej: Se noqgħod għassa f’posti, 
se nibqa’ wieqaf fuq it-torri tiegħi, nistenna ħalli nara x’sejjer jgħidli. (2, 1). Dan hu 
bħal kieku ngħidu: nerfa’ moħħi ‘l fuq minn kull għemil jew għarfien li jista’ jiġi fis-
sensi tiegħi u dak li jistgħu jiftakru, inwarrab dak kollu ta’ hawn isfel, u nsaħħaħ it-
torri (jiġifieri tas-setgħat tiegħi) inwaqqfilhom kull azzjoni, biex niċievi bil-
kontemplazzjoni li tkun ikkomunikata lili min-naħa ta’ Alla. Fil-fatt il-kontemplazzjoni 
pura tikkonsisti f’li tirċievi. 
 
37. -  Imma mhux possibbli li tirċievi l-ogħla għerf u l-lingwaġġ divin tal-
kontemplazzjoni ħlief fi spirtu  silenzjuż u distakkat mill-gosti u mill-għarfien 
diskursiv, kif jgħid Isaija: Lil min se jagħllem l-għerf? U lil min se jfiehem il-messaġġ 
lit-trabi bilkemm miftumin?  (28, 9). 
 
38. -  Neħħi, o ruħ, it-trab, ix-xagħar u t-tbajja u aħsel għajnejk, u x-xemx tiddi 
ddawlek, u tara ċar. O direttur spiritwali, qiegħed lir-ruħ fil-paċi, eħlisha mill-madmad 
u l-jasar tal-għemil dgħajjef tagħha li hi l-jasar fl-Eġittu (li fih ftit jew wisq jiġbru t-tiben 
biex issajjar il-madum), u ħudha fl-art imwegħda li tnixxi ħalib u għasel. Aħseb li Alla 
jsejjaħ ir-ruħ għal dan il-ħelsien u l-mistrieħ qaddis fid-deżert fejn  tibqa’ liebsa l-libsa 
tal-festa u mżejna bil-ġojjelli, tad-deheb u l-fidda, għax issa neżżgħu lil Eġittu u 
ħadulu r-rikkezzi tiegħu (Eż 12, 35-36), jiġifieri l-parti tas-sensi. Mhux dan biss, imma 
l-Eġittu għereq fil-baħar tal-kontemplazzjoni, fejn ma jsib la għajnuna, la post fejn 
iqiegħed riġlejh u issa jgħereq u jħalli liberu lill-Iben ta’ Alla, li hu l-ispirtu, li ħareġ 
mil-limiti u mill-jasar tal-għemil tas-sensi, li hu l-mod baxx tiegħu, il-mod goff li jħoss, 
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il-mod fqir tiegħu li jiggosta u jħobb. Agħmel dan ladarba Alla ta lir-ruħ il-manna 
ħelwa li t-togħma tagħha fiha t-togħmiet u l-gosti kollha li bihom tixtieq li r-ruħ tkun 
okkupata fix-xogħol tagħha, b’dankollu ladarba hi delikata tinħall fil-ħalq, ma 
ttiegħemx jekk titħallat ma’ xi togħma oħra jew ma’ xi ħaġa oħra. Meta r-ruħ tersaq 
lejn dan l-istat, titħabat biex tiddistakka ruħha mis-sodisfazzjonijiet kollha, pjaċiri, u 
meditazzjonijiet spiritwali, u tinkwetahiex  b’xi kura jew titlob minnha ħwejjeġ aħjar 
jew aktar inferjuri, wassalha kemm tista’ lejn is-solitudni u d-distakk. Fil-fatt aktar ma 
tasal għall din it-trankwillità, aktar tkun il-kotra li biha tirċievi l-infużjoni tal-ispirtu tal-
għerf divin, għerf, kollu mħabba, trankwill, paċifiku, ħelu, li jferraħ, tħossha kultant 
midruba bil-ħlewwa bla ma taf la minn fejn ġej u (lanqas kif) għax dan ġie lilha 
mogħti mingħajr l-intervent tagħha. 
 
39. -  L-anqas li Alla jaħdem fir-ruħ f’din it-telqa qaddisa u f’din is-solitudni huwa ġid 
li ma jitkejjilx wisq akbar minn dak li r-ruħ u d-direttur tagħha jistgħu jimmaġinaw; 
issa ma tistax tara, imma tiddi meta jkun il-waqt. L-anqas li r-ruħ tagħraf huwa d-
distakk u l-indifferenza xi drabi akbar u drabi oħra iżgħar lejn il-ħwejjeġ kollha 
b’xeħta għas-solitudni għat-twarrib tal-ħlejjaq kollha tad-dinja u b’nifs ħelu ta’ 
mħabba u ta’ ħajja fl-ispirtu. Dak kollu li ma jixxejjinx isir għaliha dwejjaq, għax meta 
tiggosta l-ispirtu, dak kollu li għandu x’jaqsam mal-ġisem isir bla togħma. 
 
40. -  Imma nerġa’ ngħid, il-barkiet interjuri li jibqgħu impressi fir-ruħ mill-
kontemplazzjoni moħbija bla ma  tintebaħ bihom, huma inestimabbli għax huma 
dilkiet l-aktar sigrieti u l-aktar delikati tal-iSpirtu s-Santu, li jerġgħu jimlew fis-sigriet 
ir-ruħ bir-rikkezzi, bid-doni, u bil-grazzji spiritwali għax Hu Alla li jaħdem bħala Alla. 
 
41. -  Dawn id-dilkiet u finezzi tal-iSpirtu s-Santu huma hekk delikati u sublimi u 
jipposiedu safa tant fina li ma tistax tinftiehem la mir-ruħ u anqas minn min imexxiha, 
imma biss minn dak li b’ħeffa kbira jinfondiha fiha. Hu biżżejjed  għar-ruħ li tkun trid 
tagħmel xi għemil bil-memorja, l-intellett u r-rieda, jew tapplika s-sens u l-appetit biex 
minnu tiġbor xi għarfien jew xi gost, għax dawn id-dilkiet malajr jiġu disturbati u 
mwaqqfin, li jkun ta’ ħsara kbira u dulur kbir  . 
 
42. -  O każ gravi li jistħoqqlu kunsiderazzjoni, għax għalkemm ma jidhirx ta’ ħsara u 
jidher kważi xejn imma la daħal f’dawn id-dilkiet qaddisa, huwa ta’ ħsara kbira u 
jistħoqqlu sogħba akbar mill-ħsara magħmula fit-tfixkil u l-ħerba ta’ ħafna erwieħ 
komuni li ma jinsabux fi grad ta’ dija sublimi! Jekk wiċċ impitter perfettament ikun 
irtukkat b’kuluri baxxi u goffi minn id rozza, il-ħsara tkun akbar u aktar rilevanti u 
toħloq indiema u piena jekk dik l-id tkun ħassret pitturi oħra ta’ preġju anqas. Min 
qatt jista’ jsewwi x-xogħol ta’ dik l-id tant delikata, jiġifieri tal-iSpirtu s-Santu, wara li 
tkun imħassra minn id goffa?  
 
43. -  Għalkemm din il-ħsara hi aqwa minn kull ħaġa immaġinabbli, hija hekk komuni 
li bilkemm jista’ jinstab xi direttur spiritwali li ma jikkawżax dil-ħsara fl-erwieħ li Alla 
jkun beda jiġborhom f’dal mod ta’ kontemplazzjoni. Kemm il-darba Alla jkun qed 
jidlek lil xi kontemplattiv b’xi ungwent delikat ta’ għarfien kollu mħabba, kalma, 
paċifika, solitarja u wisq il-bogħod milli nqata’ mis-sensi u dak li hu immaġinabbli, li 
minħabba f’dan dal-persuna ma jistax jimmedita, u anqas jirrifletti fuq xi ħaġa u 
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anqas igawdi xi ħaġa tas-sema u tal-art (ladarba Alla daħħlu f’dik it-telqa solitarja tah 
ix-xeħta għas-solitudni), imbagħad jiġi direttur spiritwali li, bħall-ħaddied, ma jafx 
ħlief isammar u jsabbat bil-fakultajiet. Ladarba t-tismir fil-fakultajiet hu dak kollu li jaf 
dan id-direttur, u ma jafx aktar minn kif timmedita, jgħid:  “Isa, warrab dawn il-perijodi 
ta’ mistrieħ, li jfissru għass u ħela ta’ żmien; ħu u immedita u agħmel għemil interjuri 
għax hu meħtieġ li int tagħmel il-parti tiegħek; dal-metodu l-ieħor hu t-triq tal-
illużjonijiet u tipiku tal-boloh.” 
 
44. -  Hekk la ma jifhmux la l-gradi tal-orazzjoni u anqas it-toroq tal-ispirtu, dawn id-
diretturi ma jafux li dawk l-atti li huma jgħidu li r-ruħ għandha tagħmel, u r-riflessjoni 
diskursiva li jriduha titħarreġ fiha, ikunu ġa twettqu, ladarba r-ruħ tkun ġa waslet fiċ-
ċaħda u s-silenzju tas-sensi u tal-meditazzjoni u waslet fit-triq tal-ispirtu, li hi l-
kontemplazzjoni. Fil-kontemplazzjoni l-attività tas-sensi u tar-riflessjoni diskursiva 
jkunu waqfu, u Alla waħdu huwa l-aġent u Dak li mbagħad jitkellem fis-sigriet mar-
ruħ solitarja u siekta. Dawn id-diretturi ma jirnexxilhomx josservaw li jekk iridu 
jġegħlu persuna, li b’dan il-mod waslet għall-ispirtu, li timxi fit-triq tas-sensi, dik il-
persuna terġa’ lura u titfixkel. Jekk xi ħadd ġa wasal fi tmiem il-vjaġġ jibqa’ sejjer 
biex jasal fit-tmiem, neċessarjament jitbiegħed minn dak it-tarf, barra milli jkun 
jagħmel ħaġa tad-daħk. 
 Meta l-individwu, permezz tal-attività tal-fakultajiet tiegħu, wasal fil-ġabra tal-
kwiet li kull persuna spiritwali tfittex, li fiha l-għemil ta’ dawn il-fakultajiet jieqaf, mhux 
biss ikun ħela ta’ żmien li jirrepeti l-atti tal-fakultajiet biex jikseb  din il-ġabra, imma 
jkun ta’ ħsara, għax meta jabbanduna l-ġabra li ġa għandu, jitfixkel. 
 
45. -  La dawn id-diretturi spiritwali ma jifhmux x’inhi ġabra u solitudni spiritwali, u 
lanqas il-proprjetajiet tagħha, solitudni li fiha Alla jsawwab fir-ruħ id-dilkiet sublimi li 
minnhom tkellimt, huma jdeffsu jew jindaħlu b’dilkiet minn taħriġ spiritwali aktar 
baxx, li hu l-attività tar-ruħ. Hemm differenza kbira bejn dak li r-ruħ tagħmel hija 
nfisha u l-ħidma divina, bejn in-naturali u s-sopranaturali. F’wieħed, Alla jaħdem fir-
ruħ b’mod sopranturali, u f’ieħor, ir-ruħ taħdem biss b’mod naturali. Dak li hu agħar 
hu li bl-għemil naturali tagħha r-ruħ titlef is-solitudni ġewwenija  u tal-ġabra tagħha u 
għalhekk titlef ukoll ix-xbiha sublimi li Alla kien qiegħed ipinġi fiha. Għalhekk l-isforzi 
kollha tagħha ikunu qishom wieħed isammar in-nagħla flok il-musmar, u waqt li min-
naħa jagħmel il-ħsara, min-naħa l-oħra ma jieħu ebda profitt. 
 
46. -  Dawn  id-diretturi spiritwali għandhom jirriflettu  li huma nfishom mhumiex l-
aġent prinċipali, il-gwida, u dak li jqanqal l-erwieħ f’dan li qegħdin ngħidu; imma l-
aġent prinċipali huwa l-iSpirtu s-Santu, li qatt ma jittraskura l-erwieħ, u li huma 
(diretturi) huma biss strumenti biex jiddiriġuhom fil-perfezzjoni permezz tal-fidi u l-liġi 
ta’ Alla, skont ma l-ispirtu jagħti lil kull wieħed. Għalhekk l-għan waħdieni m’għandux 
ikun li jakkomoda l-erwieħ skont il-metodu u l-kundizzjoni tiegħu imma għandu 
jistudja t-triq li minnha Alla qiegħed imexxihom, u jekk ma jgħarafhiex, għandu 
jħallihom weħidhom u ma jdejjaqhomx. U f’armonija mat-triq u l-ispirtu li minnhom 
jgħaddihom Alla, id-direttur għandu jitħabat li jmexxihom f’solitudni akbar, 
trankwillità, u liberta tal-ispirtu. Għandu jagħtihom il-wisa’ biex meta Alla 
jintroduċihom f’din is-solitudni ma jorbtilhomx il-fakultajiet tal-ġisem u tar-ruħ ma’ xi 
oġġett partikulari, interjuri jew esterjuri, u ma joqgħodx jinkwieta bil-ħsieb li mhu 
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qiegħed isir xejn. Ukoll jekk ir-ruħ ma tkun qiegħda tagħmel xejn dak il-waqt, imma 
Alla jkun qiegħed jagħmel xi ħaġa fiha. Id-diretturi spiritwali għandhom iħaffu lir-ruħ u 
jwassluha fis-solitudni u t-telqa biex ma tkunx marbuta ma’ xi għarfien partikulari, 
tad-dinja jew tas-sema, jew b’xi xewqa ta’ xi sodisfazzjon jew pjaċir jew xi biża’ 
ieħor, b’mod li tkun battala, permezz ta’ ċaħda pura minn kull ħlejqa u mqiegħda fil-
faqar spiritwali. Dan hu dak li r-ruħ għandha tagħmel biha nfisha, kif l-Iben ta’ Alla 
jagħtiha parir:  "Min ma jiċħadx lilu nnifsu ma jistax ikun dixxiplu tiegħi". (Lq 14, 33) 
Dan il-parir jirreferi mhux biss għaċ-ċaħda skont ir-rieda tal-ħwejjeġ kollha temporali 
u korporali, imma wkoll għaċ-ċaħda mill-ħwejjeġ spiritwali, li jinkludu l-faqar spiritwali 
li l-Iben ta’ Alla jsejjaħlu beatitudni. [Mt 5, 3] Meta r-ruħ teħles lilha nfisha mill-
ħwejjeíġ kollha u tikseb il-vojt u ċ-ċaħda minnhom, li hu dak li tista’ tagħmel hi 
nfisha, bilfors imbagħad li Alla ma jonqosx li jagħmel il-parti tiegħu billi jikkomunika 
lilu  nnifsu lilha, mill-anqas b’mod sieket u sigriet. Hu wisq aktar impossibbli milli 
kieku x-xemx ma tiddix f’jum sabiħ fuq art nadifa u vojta. Kif ix-xemx titla’ filgħodu u 
tiddi fuq id-dar tiegħek biex id-dawl tagħha jidħol jekk tiftaħ it-twieqi, hekk Alla li la 
jongħos u lanqas jorqod dak li jħares lil Iżrael (S. 120, 4), jidħol fir-ruħ battala u 
jimliha bil-grazzji tiegħu. 
 
47. -  Alla bħax-xemx, qiegħed fuq l-erwieħ lest biex jingħata lilhom. Jalla d-diretturi 
jikkuntentaw billi jiddisponu l-erwieħ għal dan, skont il-perfezzjoni evanġelika, li 
qiegħda fl-għera u l-vojt tas-sensi u l-ispirtu; u jalla ma jixtiqux li jmorru ‘l hinn aktar 
minn dan fil-bini, ladarba din il-funzjoni tmiss biss lill-Missier id-dawl li minnu jiġi kull 
ġid u kull don perfett. (Ġak 1, 17) Jekk il-Mulej  kif jgħid David  ma jibnix id-dar, 
għalxejn jaħdmu l-bennejja [S. 126, 1] billi Alla hu l-ħaddiem sopranaturali, hu jibni 
f’kull ruħ b’mod sopranaturali il-bini li jixtieq, jekk int Direttur tħejjijha billi titħabat biex 
ixxejjinha fil-ħidmiet u l-affezzjonijiet naturali tagħha, li la għandhom il-ħila u lanqas 
il-qawwa biex jibnu bini sopranaturali. Il-ħidmiet u l-affezzjonijiet naturali aktar ifixklu 
milli jgħinu f’dan l-istadju. Dmir tiegħek li tħejji lir-ruħ, u l-uffiċċju ta’ Alla, kif jgħid il-
Għaref hu li tiddirieġi l-passi tagħha. (Prov 16, 9), li tindirizzaha għal-ġid 
sopranaturali mit-triqat u l-modi li la int u lanqas ir-ruħ ma jistgħu jifhmuhom. 
Għalhekk la tgħidx: "O, ir-ruħ ma timxix ‘il quddiem, għax ma hi tagħmel xejn!"  Jekk 
hu veru li ma hi tagħmel xejn, jien nurik li qiegħda tagħmel ħafna, proprju għax ma hi 
tagħmel xejn. Fil-fatt jekk l-intellett jaħdem biex jiżvojta lilu nnifsu mill-għarfien 
partikulari, naturali u spiritwali, jimxi ħafna ‘l quddiem, u aktar ma jeħles mill-għarfien 
partikulari u mill-għemil tal-għarfien, aktar jimxi ‘l quddiem jimxi lejn l-aqwa ġid 
sopranaturali. 
 
48. -  Inti tæid: "O r-ruħ ma tifhem xejn b’mod partikulari u għalhekk ma timxix ‘il 
quddiem"   Anzi jiena ngħidlek li proprju l-kuntrarju, jekk ikollha xi għarfien partikulari 
ma timxix il quddiem. Ir-raġuni hi li Alla jittraxxendi l-intellett  u huwa inkomprensibbli 
u inaċċessibbli għalih.  

Għalhekk waqt li l-intellett qed jifhem, ma jkunx riesaq lejn Alla imma jkun 
jitbiegħed minnu. Jeħtieġ jitbiegħed minnu nnifsu u mill-għarfien tiegħu biex jimxi 
f’Alla fil-fidi, billi jemmen u mhux jifhem. B’dal-mod ir-ruħ tasal fil-perfezzjoni, għax 
tingħaqad ma’ Alla bil-fidi u mhux b’xi mod ieħor, u tersaq lejn Alla aktar billi ma 
tifhimx milli jekk tifhem. Tinkwetax dwar dan; jekk l-intellett ma jerġax lura ( li hekk 
jagħmel kieku kellu jixtieq li jokkupa ruħu b’għarfien partikulari u riflessjonijiet 
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diskursivi oħrajn) imma jixtieq jibqa’ ħiemed, hu jimxi ‘l quddiem. Hekk jiżvojta ruħu 
minn dak kollu li jifhem, għax Alla mhu xejn minn dan. Alla ma jidħolx ġo qalb li fiha 
hemm xi ħaddieħor. Meta jasal għal din il-perfezzjoni, li ma tmurx lura, ifisser li tmur 
il quddiem billi l-intellett jistabbilixxi ruħu fil-fidi u hekk jimxi ‘l quddiem meta jdallam 
lilu nnifsu, għax il-fidi hija dlam għall-intellett. Ladarba l-intellett ma jistax jifhem in-
natura ta’ Alla, ikollu jimxi fis-sottomissjoni lejH aktar milli billi jifhem., hekk jimxi ‘l 
quddiem billi ma jifhimx. Biex ikun hieni l-intellett imissu jagħmel dak li inti 
tikkundanna, jiġifieri għandu jevita li jagħti każ ta’ xi għarfien partikulari, għax ma 
jistax jersaq lejn Alla b’dan l-għarfien, li aktarx ifixklu fil-mixja lejH. 
 
49. -   Inti tgħid: Jekk l-intellett ma jifhimx ħwejjeġ partikulari, ir-rieda tkun fil-għass u 
ma tħobbx, ħaġa li dejjem għandha tkun evitata fit-triq spiritwali, għax ir-rieda tista’ 
tħobb biss dak li jifhem l-intellett. Iva, speċjalment fl-għemejjel naturali tar-ruħ, huwa 
veru li r-rieda tħobb biss dak li l-intellet jagħraf b’mod ċar, imma fil-kontemplazzjoni li 
minnha qegħdin nitkellmu, li fiha Alla jsawwab xi ħaġa fir-ruħ, ma jkunx hemm bżonn 
ta’ ebda għarfien ċar u anqas xi għemil tal-intellett, għax Alla f’att wieħed 
jikkomunika dawl u mħabba, jiíġfieri għarfien sopranaturali kollu mħabba, li nistgħu 
inqabbluh mad-dawl li jsaħħan, għax barra li jiddi, iħobb ukoll. Dan l-għarfien huwa 
ġenerali u mudlam għall-intellett għax huwa għarfien kontemplattiv, li huwa raġġ ta’ 
dlam għall-intellett, bħalma jgħallem San Dijonisju. Għalhekk  dak li l-intelliġenza hi 
għall-intellett, hekk l-imħabba fir-rieda u għalhekk, la l-għarfien infuż ta’ Alla fl-
intellett huwa ġeneralment imdallam u mhux ċar, allura wkoll l-imħabba tkun 
ġenerika u nieqsa miċ-ċarezza f’kull ħaġa meħuda b’mod partilkulari.  

Ladarba hu dawl u mħabba, Alla, meta jingħata lir-ruħ, jinforma bl-istess mod 
bl-għarfien u l-imħabba s-setgħat tal-intellett u tar-rieda; b’dankollu, ma jkunux 
jinftehmu f’din il-ħajja, għax għarfien u mħabba bħal dawn huma mudlama. 

Imma f’din il-komunikazzjoni delikata Hu xi drabi jingħata u jolqot fakultà aktar 
minn oħra. Għalhekk ta’ sikwit jingħaraf iżjed bħala għarfien milli mħabba u drabi 
oħra iżjed imħabba milli għarfien u xi drabi oħra l-għarfien kollu jinħass mingħajr l-
imħabba, jew jinħass kollu mħabba mingħajr għarfien. Għalhekk ir-ruħ dwar dak li 
għandu x’jaqsam mal-għemil naturali li jsir bl-intellett, ma tistax tħobb bla ma tifhem, 
imma għalhekk f’dak li għandu x’jaqsam ma’ dak li Alla jaħdem fiha, bħalma jagħmel 
f’dan li qegħdin nitkellmu minnu, hemm differenza, għax Hu jista’ jikkomunika d-doni 
tiegħu lil fakultà waħda bla ma hu obbligat jagħmel hekk fil-fakultà l-oħra u għalhekk 
jista’ jkebbes ir-rieda billi jmissha bis-sħana tal-imħabba tiegħu, ukoll jekk l-intellett 
jibqa’ rieqed, bħalma min ikun qrib in-nar iħoss is-sħana bla ma jara n-nar. 

 
50. -  B’dal-mod ir-rieda sikwit tħossha mkebbsa, imqanqla u innamrata, bla ma taf 
jew tagħraf ebda ħaġa aktar speċjali minn qabel. Huwa Alla li jordna l-imħabba fiha 
kif tafferma l-għarusa tal-Kantiċi: "Daħħalni fil-kantini tal-inbid, l-istendard tiegħu fuqi 
hi l-imħabba". (Għanja 2, 4) 
 Mela, f’dal-kaz m’għandniex għalfejn nibżgħu mill-għass tar-rieda għax, jekk 
min-naħa tagħha ma tibqax tibgħat sinjali ta’ mħabba  lil għarfien partikulari, Alla 
jwettaqhom fiha, isakkarha fis-sigriet b’imħabba infuża, jew permezz tal-għarfien tal-
kontemplazzjoni jew mingħajru, meta nqabbluhom ma’ dawk li tista’ tagħmel ir-ruħ, 
dawn l-għemejjel ikunu wisq aktar meritorji u ta’ gost, daqskemm Hu akbar dak li 
jċaqlaq u jsawwab din l-imħabba, jiġifieri Alla. 
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51. -  Il-Mulej jinfuża din l-imħabba fir-rieda, meta tkun battala u distakkata minn kull 
gost u affett partikulari naturali u sopranaturali.  
 Għalhekk ara li r-rieda tkun battala u distakkata mill-affetti kollha tagħha; li ma 
ddurx lura u tfittex il-gost proprju tagħha f’xi pjaċir, hi timxi ‘l quddiem, ukoll jekk 
partikularment ma tħosshiex f’Alla, billi tgħola fuq il-ħwejjeġ kollha lejH. Għalkemm  
ma tgawdix ‘l Alla partikularment  b’mod ċar, u lanqas tħobbu b’għemil daqshekk 
ċar, imma tgawdih b’mod oskur u sigriet f’dik l-infuzjoni ġenerali wisq aktar milli 
tħobb il-ħwejjeġ l-oħra kollha, għax imbagħad tara ċar li xejn ma jissodisfaha 
daqskemm il-kwiet solitarju. U hi tħobbu fuq il-ħwejjeġ maħbuba kollha, ladarba 
warrbet il-gosti u l-pjaċiri kollha ta’ dawn il-ħwejjeġ, li issa mgħadhomx jogħoġbuha. 
 Għalhekk ir-ruħ m’għandhiex għax tinkwieta, imma tikkonvinċi ruħha li se timxi 
‘l quddiem jekk ir-rieda tagħha ma ssibx għajnuna fil-gosti u l-pjaċiri ta’ għemil 
partikulari, għax il-fatt li ma tergax lura biex tintrabat ma’ xi ħaġa sensibbli huwa 
sinjal li miexja ‘l quddiem lejn l-inaċċessibbli, li hu Alla, u għalhekk mhux ħaġa kbira 
li ma tħossux. 
 Biex ir-rieda tersaq lejn Alla flok isserraħ għandha tiddistakka ruħha minn kull 
ħaġa ta’ pjaċir u ta’ gost; jekk tagħmel hekk tkun qiegħda twettaq perfettament il-
preċett ta’ l-imħabba li jikkonsisti f’li tħobb lill-Mulej fuq kull ħaġa oħra, u dan ma 
tistax tagħmlu mingħajr il-prattika tax-xejn u tal-battal quddiem il-ħwejjeġ kollha. 
 
52. -   Mhemmx biża’ jekk il-memorja tibqa’ vojta mill-forom u x-xbihat għax ir-ruħ, li 
hi meħlusa minnhom, tersaq aktar lejn Alla. Anzi aktar ma tfittex li sserraħ fl-
imaġinazzjoni, daqshekk ieħor titbiegħed minn Alla u tiltaqa’ mal-perikli, għax Hu, 
billi ma nistgħux nimmaġinawh, ma jaqax taħt l-immaġinazzjoni.. 
 
53. -  Dawn id-diretturi għalhekk ma jifhmux lill-erwieħ li jinsabu fl-istat ta’ 
kontemplazzjoni kwieta u solitarja, għax huma ma waslux sa hawn u ma jafux xi 
tfisser li titlaq ir-raġunar tal-meditazzjoni. Billi jaħsbu li erwieħ bħal dawn qegħdin fil-
għass, ifixklu l-paċi tal-kontemplazzjoni trankwilla u kwieta li Alla minn jeddu 
jagħtihom, u jġgħeluhom jimmeditaw u jitkellmu mal-immaġinazzjoni u li jagħmlu 
għemil interjuri.  Meta jagħmlu dan dawn l-erwieħ isibu stmerrija, nixfa u distrazzjoni; 
huma jkun jixtiequ li jibqgħu fit-telqa qaddisa tagħhom u l-ġabra kollha paċi li 
kellhom. Ladarba s-sensi ma jsibux ma’ xiex jaqbdu, u fiex jieħdu pjaċir, jew jagħmlu  
f’din il-ġabra, dawn id-diretturi  jipperswadu lill-erwieħ li jiħabtu għas-sodisfazzjon u 
għal ħsus ta’ fervur, waqt li misshom tawhom parir oppost. Meta dawn il-persuni ma 
jkunux jistgħu iwettqu dan bħal qabel, (għax iż-żmien ta’ din l-attività jkun għadda u 
din mhix it-triq tagħhom,) allura jinkwetaw doppjament, u jaħsbu li huma mitlufin. Id-
diretturi jġiegħeluhom jemmnu dan u joħolqulhom nixfa ta’ l-ispirtu, u jċaħħduhom 
mid-dilkiet prezzjużi li Alla kien qiegħed jagħtihom fis-solitudni u fit-trankwillità. Dawn 
id-diretturi jagħmlulhom ħsara kbira u joħolqluhom dulur u jirvinawhom, għax min-
naħa persuni bħal dawn imorru lura u min-naħa l-oħra jsofru għalxejn. 
 
54. -  Dawn id-diretturi ma jafux xinhu spirtu. Joffendu lil Alla u jonqsuh mir-rispett, 
meta jindaħlu bil-mod goff tagħhom fix-xogħol ta’ Alla. Il-Mulej ikun tħabat ħafna biex 
wassal erwieħ bħal dawn sa dan il-punt u jgħożż ħafna l-fatt  li jkun wassalhom fis-
solitudni u għal vojt tal-fakultajiet u l-opri tagħhom biex ikun jista’ jkellem lil qalbhom, 
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ħaġa li Hu dejjem jixtieq. Ladarba huwa Hu li issa jsaltan fir-ruħ b’kotra ta’ paċi u 
kalma, jieħu l-inizjattiva Hu nnifsu billi jagħmel li l-għemejjel naturali tal-fakultajiet 
jintfew, dawk li bihom ir-ruħ tħabtet il-lejl kollu bla ma wettqet xejn, jitma’ l-ispirtu 
mingħajr l-attività tas-sensi għax la s-sens u anqas il-funzjonijçt tiegħu ma jwasslu 
għall-ispirtu. 
 
55. -  Daqskemm il-Mulej japprezza din it-trankwillità, din ir-raqda u sospensjoni tas-
sens, nistgħu nintebħu b’mod ċar mill-kliem ħerqan li jgħid l-Għarus tal-Kantiċi: Bniet  
ta’ Ġerusalemm, nitlobkom b’ħerqa, f’ġieħ il-għażżiela jew iċ-ċrief tar-raba’, le, la 
tqajmux l-imħabba, qabel ma jogħġob lilha (3, 5). B’dan il-mod Hu jġegħilha tifhem 
kemm iħobb il-mistrieħ u t-tnissija solitarja, għax iqabbilha mal-annimali solitarji u li 
jħobbu l-irtir. Imma dawn id-diretturi spiritwali ma jridux li r-ruħ ikollha l-mistrieħ u l-
kwiet, imma jixtiequ li taħdem dejjem u li tgħajja b’mod li ma tħallix lil Alla jaħdem 
imma bl-attività tagħha tħassar u xxejjen dak li qiegħed jagħmel. Dawn l-għemejjel 
tar-ruħ huma bħall-volpijiet ċkejknin li jeqirdu l-vinja sabiħa tar-ruħ (2, 15), għalhekk 
il-Mulej jilmenta b’fomm Isaija: “Intom ħarbattu qasam id-dwieli” (3, 14). 
 
56. -  Forsi, dawn id-diretturi jibaljaw minħabba ż-żelu tagħhom, għax ma jafux aħjar. 
Imma dan mhux biżżejjed biex taħfrilhom il-pariri li jagħtu b’mod temerarju bla ma 
jifhmu minn qabel il-mixja tar-ruħ u l-ispirtu li minnu hi titmexxa u għalhekk ideffsu l-
id goffa tagħhom f’dak li ma jifhmux, bla ma jħallu dan, għal min jaf aktar minnhom. 
Dan hu importanti, u huwa żball kbir li jtellef lir-ruħ ġid li ma jitkejjilx u jħalliha rvinata 
minħabba t-temerità, meta hu obligat li jkun jaf it-triq ġusta, skont id-dmir tal-uffiċċju 
tiegħu u ma jiżbaljax, dan ma jeħlisx mill-kastig, skont il-ħsara li jkun għamel. Fil-fatt 
il-ħwejjeġ ta’ Alla għandhom ikunu trattati bi prudenza kbira u b’għajnejn miftuħa 
sewwa u l-aktar meta qed nittrattaw minn affarijiet daqshekk importanti, minn ġid 
sublimi, bħal ma hu dak ta’ dawn l-erwieħ, li minnhom hemm il-possibbiltà ta’ profitt 
infinit jekk isibu t-triq il-ġusta, u telfa infinita jekk jieħdu xi żball. 
 
57. -  Imma jekk int tinsisti li għandek xi skuża, għalkemm jien ma narahiex, 
għallanqas ma tistax tammetti li għandu xi skuża dak li qed imexxi ruħ u qatt ma 
jħalliha minn idejh minħabba xi konsiderazzjoni li jafha hu, imma li ma jibqax 
mingħajr kastig jekk qatt ma jħalliha titlaq minn idejh. Huwa żgur li din ir-ruħ 
għandha timxi ‘l quddiem u tipprofitta waqt il-mixja spiritwali  tagħha, li fiha Alla 
dejjem jgħinha, u għandha tbiddel il-metodu tal-orazzjoni u teħtieġ duttrina u spirtu 
aktar għoljin minn dawk tad-direttur. Mhux kollha għandhom xjenza biżżejjed għall-
każi kollha u l-istati kollha li jeżistu fit-triq tal-ispirtu jew li għandhom spirtu perfett li 
jafu kif ir-ruħ għandha titmexxa, għallanqas ħadd ma għandu jemmen li għandu r-
rekwiżiti kollha jew jaħseb li Alla ma jridx imexxi r-ruħ aktar il-quddiem. Min jaf 
jiżmarra l-injam mhux dejjem jaf jiskolpi statwa; min jaf jiskolpi mhux dejjem jaf 
jiżboh u jirfini l-istatwa, jekk xi ħadd jaf jirfini mhux dejjem jaf ipitter u anqas min jaf 
ipitter ma jaf jagħti l-aħħar irtokk u hekk iwassalha fit-tmiem. Kull wieħed fl-istatwa  
ma jistax jagħmel iżjed milli jaf, u jekk ifettillu jagħmel iżjed  jgħarraqha. 
 
58. -  Naraw mela, li jekk inti biss żmarratur, li x-xogħol tiegħu hu dak li jmexxi lir-ruħ 
għad-disprezz tad-dinja u għal-mortifikazzjoni tal-appetiti tagħha, jew billi int skultur 
tajjeb, li xogħlok hu li tgħallimha l-meditazzjoni qaddisa, għax ma tafx aktar minn 
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dan, kif tista’ tmexxi din ir-ruħ fil-perfezzjoni aħħarija ta’ pittura rfinuta, li ma 
tikkonsistix fl-iżmarrar, fl-iskultura u fl-irfinir, imma fl-opra li Alla jtemm fiha? U allura 
hu żgur li jekk tħalliha marbuta mad-duttrina tiegħek, li hi dejjem l-istess, ir-ruħ jew 
teríġa lura jew mill-anqas ma tagħmel ebda progress. Fil-fatt, għidli x’jiġrilha statwa 
jekk ma tafx ħlief tagħti daqqiet bil-martell u tiżmarraha, li fir-ruħ jikkorrispondi fir-ruħ 
għat-taħriġ tas-setgħat? Meta se tkun lesta?  Meta u kif Alla jista’ jpittirha?  Jista’ 
jkun li inti tista’ ttemm dawn ix-xogħlijiet kollha u tibqa’ temmen li ruħ m’għandiex 
bżonn ħlief lilek?  
 
59. -  Nagħtu kas li għal xi ruħ tista’ tagħmel dawn il-ħwejjeġ kollha (għax forsi 
m’għandhiex doti biżżejjed biex timxi ‘l quddiem), hu kważi impossibbli li jkollok il-
kwalitajiet neċessarji biex tmexxi lil dawk kollha li ma tridx titlaq minn idejk. Alla 
jmexxi lil kull ruħ minn triq differenti b’mod li diffiċli ssib spirtu li fil-mod ta’ tmexxija 
jaqbel biss  in-nofs tal-mod li timxi ma’ spirtu ieħor. Fil-fatt, min bħal San Pawl, 
għandu d-don li jsir kollox ma’ kulħadd biex isalva lil kulħadd ?  (I Kor 9, 22). Inti 
twerwer l-erwieħ, teħdilhom il-libertà u tiġġudika l-libertà tad-duttrina evanġelika 
b’mod tali li mhux biss timpedihom li jitilquk imma, dak li hu agħar, jekk 
b’kumbinazzjoni ssir taf li xi waħda minnhom ikkonsultat ma’ ieħor jew biex tittratta xi 
argument ħax forsi int ma kontx il-wieħed adatt biex tikkonsulta (jew Alla mexxa lil 
dan  l-ieħor li jista’ jitgħallem dak li int ma għallimtx), timxi magħha  - u nistħi ngħid -  
b’tilwim ġelus li jinstab bejn il-koppji miżżewġa. U din mhix ġelosija għal glorja ta’ 
Alla, imma ġelosija mqanqla mis-suppervja u l-preżunzjoni tiegħek jew xi 
imperfezzjoni oħra, (għax int ma għandekx taħseb li jekk naqset lilek, allura naqset 
lill Alla). 
 
60. -  Alla jisħon sewwa ma’ min jaġixxi hekk u f’Eżekjel iwgħedhom kastigi: Intom 
tixorbu l-ħalib u tilbsu s-suf tagħhom, toqtlu n-ngħaġ imsemmna, u l-merħla [tiegħi] 
ma tirgħawhiex (Eżek 34, 3) 
 
61. - Dawn id-diretturi għalhekk jeħtieġ iħallu liberi l-erwieħ, anzi għandhom 
jinkuraġġuhom meta dawn ikunu jridu jsibu xi ħaġa aħjar. Id-direttur ma jafx il-mezzi 
li bihom Alla jkun jixtieq l-aħjar għal erwieħ bħal dawn speċjalment meta dawn ma 
jkunux sodisfatti bit-tagħlim tad-direttur. Dan huwa sinjal li d-direttur mhux qiegħed 
jgħinhom, jew gġax Alla jkun irid imexxihom minn triq differenti minn dik li kien qed 
imexxihom id-direttur, jew minħabba d-direttur innifsu li jkun biddel il-metodu tiegħu. 
Id-diretturi nfishom għandhom jagħtuhom parir li jfittxu li xi ħaddieħor, mill-bqija 
kollox ikun ġej minn suppervja u preżunzjoni jew minn xi ambizzjoni oħra. 
 
62. -  Imma nħallu dan fil-ġenb biex nitkellmu minn ħażen ieħor ta’ dawn id-diretturi 
jew minn metodi oħra wisq agħar li jużaw. Nistgħu ngħidu li Alla jagħti lil xi erwieħ 
xewqat u aspirazzjonijiet qaddisa li ħallu d-dinja, li jbiddlu l-istat tal-ħajja u li jservu 
lill-Mulej, u jiddisprezzaw id-dinja; Alla jieħu gost ħafna jmexxihom sa dan il-punt 
għax il-frugħa tad-dinja Lilu ma togħġbux. Imma d-diretturi bir-raġuni umana u 
b’motivi kontra t-tagħlim ta’ Kristu, dwar l-umiltà u d-disprezz tal-ħwejjeġ kollha, u 
billi jħarsu lejn l-interessi u għall-gost proprju jew għax jibżgħu mingħajr raġuni, 
iġegħluhom jiddiferixxu l-esekuzzjoni, jew jagħmluhielhom diffiċli jew, dak li hu 
agħar, li jneħħu minn qalbhom dawn ix-xewqat. Billi jkollhom spirtu ftit devot, 
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imtaqqal mill-ispirtu tad-dinja u xejn teneru lejn Ġesù, ma jidħlux u anqas iħallu lil 
min jidħol mill-bieb dejjaq tal-ħajja. Is-Salvatur jheddidhom f’San Luqa: Ħażin 
għalikom intom il-æorrief tal-lġíi! Intom ħtaftu l-muftieħ tal-għerf, biex imbagħad 
intom stess ma dħaltux u żammejtu lura lil min ried jidħol (Lq 14, 23).  Imma huma, 
bil-kuntrarju, iġegħluhom jibqgħu barra. 
 B’dal mod, id-direttur li hu agħma jista’ jfixkel il-ħajja tar-ruħ, li hu l-iSpirtu s-
Santu. dan jista’ jseħħ mod ieħor: hemm dawk li jafu bih u hemm dawk li ma jafux 
bih;  imma la tal-ewwel u anqas tat-tieni ma jeħilsu mill-kastig, bi dmir huma obligati 
jirriflettu fuq dak li jagħmlu. 
 
63. -   It-tieni agħma li, bħalma għedna jista’ jfixkel ir-ruħ f’dan it-tip ta’ ġabra, huwa 
d-demonju, li jrid li r-ruħ issir għamja bħalu. Meta jaraha f’din is-solitudni sublimi li 
fiha jiġu infużi d-dilkiet delikati tal-iSpirtu s-Santu (il-ħażin iħoss id-dulur u l-għira, 
għax jara li r-ruħ mhux biss tarrikkixxi ħafna lilha nfisha, imma wkoll ittir, bla ma jista’ 
jissorprendiha f’xi ħaġa għax hi solitarja, imneżżgħa u ‘l bogħod minn kull ħlejqa u 
ħjiel tagħha nfisha,) hu jfittex li jwaqqagħha  waqt il-ġabra b’xi kataretta ta’ għarfien 
jew xi sħaba ta’ gost sensibbli, xi drabi tajjeb biex ipaxxiha aktar u jġibha lura għall-
ħwejjeġ partikulari u l-għemil tas-sensi, u jġgħelha ddur għal dan l-għarfien tajjeb u 
sodisfazzjoni, tħaddnu u timxi lejn Alla waqt li sserraħ fuqu. B’dal mod ifixkilha u 
jaqtagħha malajr mis-solitudni u mill-ġabra li fiha, l-iSpirtu s-Santu jagħmel 
għeġubijiet bħal dawk. 
 Għalhekk ir-ruħ, billi hi miġbuda naturalment biex tħoss u tiggosta, 
speċjalment jekk qiegħda tfittex xi ħaġa, u ma tifhimx it-triq li għaddejja minnha, 
malajr tħaddan dak l-għarfien u dak is-sodisfazzjon provdut mid-demonju, u titlef is-
solitudni li fiha kien qiegħda l-Mulej, għax meta tagħmel xi ħaġa jidhrilha li miexja 
sewwa, waqt li qabel fil-kwiet u s-solitudni tas-setgħat kienet taħseb li ma kienet 
qiegħda tagħmel xejn.  Dan hu ingann kbir ladarba bħala waħda li m’għandhiex 
esperjenza, biex taqta’ l-għatx ta’ ftit għarfien jew gost partikulari, ma tħallix li tkun 
maħtufa kollha kemm hi minn Alla li jassorbiha fih innifsu permezz tad-dilkiet 
spiritwali u solitarji. 
 
64. -  B’dal mod id-demonju b’ħaġa ta’ xejn, jagħmel ħsarat kbar fir-ruħ, iġegħlha 
titlef rikkezzi infiniti, billi jħajjarha b’lixka ċkejkna, bħalma jsir mal-ħut, jaħtafha mill-
ilmijiet sempliċi tal-ispirtu fejn qabel kienet  maħtufa minn Alla bla ma ssib ebda 
qiegħ jew fejn isserraħ. B’din il-lixka  d-demonju jippovdilha appoġġ, sakemm tkun 
tista’ serraħ u tkun tista’ timxi fl-art, bi tbatija, flok ma tgħum iżjed fl-ilma ta’ Silwam, li 
jgħaddi ħelu, ħelu. (Isaija 8, 6)  fejn hi kienet maħsula mid-dilkiet ta’ Alla. 
  Id-demonju jaf li dan hu importanti ħafna li ta’ min jinnota li ladarba jwettaq 
aktar permezz ta’ ħsara żgħira milli bi ħsrara kbira li ssir lil ħafna oħrajn, bħalma 
għedna, bilkemm issib wieħed li hu miexi f’din it-triq li fuqu ma jġibx ħsara u telfien 
serju. Dan il-ħażin jistabbilixxi ruħu bl-attenzjoni fil-passaġġ mis-sens għall-ispirtu, 
iqarraq bl-erwieħ u jitma l-parti tas-sensi, kif għedna, bi ħwejjeġ sensibbli. Ir-ruħ ma 
taħsibx li hemm x’titlef f’dan, u b’hekk ma jirnexxiliex tidħol fil-kamra ta’ ġewwa tal-
Għarus, u tibqa’ fuq l-għatba biex tara x’qiegħed jiġri barra fil-parti tas-sensi. 
 Id-demonju iħares fuq kull min hu mkabbar (Ġob 41, 26) fir-ruħ biex 
jikkumbattih. Għalhekk jekk xi ruħ tidħol fil-ġabra b’mod li d-demonju ma jkunx jista’ 
jfixkilha fil-mod li semmejna, hu jitħabat biex iġiegħlha tagħti attenzjoni lis-sensi 
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għallanqas permezz tal-biżgħat, jew uġigħ fil-ġisem. jew ħsejjes minn barra u b’hekk 
jiġbidha ‘l barra u jwarrabha  mill-ispirtu interjuri, sakemm meta ma jkunx jista’ 
jagħmel iżjed,  jabbandunaha. 
 Imma hu ħafif għalih li jfixkel u jimblokka r-rikkezzi ta’ dawn l-erwieħ prezzjużi li 
wkoll jekk hu japprezza dan aktar milli jwaqqa’ lil ħafna oħrajn, imma xorta  ma 
jgħoddiex b’xi ħaġa kbira minħabba l-ħeffa li biha jaħdem u l-ftit li jiswielu. Dwar dan 
nistgħu nifhmu l-kliem li Alla jgħid lil Ġob: Jekk ix-xmara tfur, hu le ma jibża’, moħħu 
mistrieħ imqar jekk il-Ġordan jogħla sax-xifer (Ġob 40, 23) li tfisser l-ogħla 
perfezzjoni Min jista jaqbdu minn għajnejh, jew bil-foxxna jtaqqablu mnifsejh?  (Gob 
40, 23) jiġifiri, bil-ponot tal-għarfien li bihom qed iferih, ikeċċi l-ispirtu; għax l-arja li 
toħroġ tiíri minn imnifsejh miġbura li huma mtaqqba u mxerrda ma’ kullimkien. 
Band’oħra jgħid: Ir-raġġi tax-xemx ikunu taħtu u d-deheb jintefa’ madwaru bħat-tajn 
(Ġob 41, 21) għax id-demonju jtellef lill-erwieħ imdawlin ir-raġġi meqjuma tal-
għarfien divin u jneżża lil dawk l-għonja d-deheb prezzjuż tal-iżmalti divini. 
 
65. -  O erwieħ, meta Alla jagħtikom il-grazzja hekk għolja li jmexxikom mill-istat tas-
solitudni u l-ġabra, warrbu mis-sens li jgħajjikom, terggħux lura! Abbandunaw il-mod 
tagħkom ta’ għemil li jekk qabel meta kontu prinċipjanti, kien jgħinkom biex tiċħdu d-
dinja u likom infuskom, imma issa li l-Mulej jaħtikom il-grazzja li jkun Hu nnifsu l-
aġent, ikun tfixkil serju. Alla jitmħakom b’ikel tas-sema ladarba ma tħaddmux il-
fakultajiet tagħkom b’xi ħaġa, u l-anqas tgħabbuhom, imma tiddistakkawhom minn 
kollox, li hu dak kollu li għandkom tagħmlu, flimkien mal-għarfien kollu mħabba li 
meta ma tħossu ebda avverżjoni. (għax ma għandkom tagħmlu ebda forza fuq ir-
ruħ, jekk mhux biex tiddistakkawha u teħilsuha minn kollox, biex ma tbiddlux il-paċi u 
t-trankwillità tagħha), Alla jitmagħha b’ikel tas-sema biex ma jħallihiex vojta. 
 
66. -  It-tielet agħma hija r-ruħ infisha,, billi ma tifhimx lilha nfisha, titfixkel u tagħmel 
il-ħsara. Jekk jirnexxilha taħdem bis-sensi u bir-raġuni biss, hi taħseb li ma qiegħda 
tagħmel xejn meta Alla jintroduċiha f’dak il-vojt u s-solitudni fejn ma tkunx tista’ tuża 
l-fakultajiet u tagħmel l-għemil, u għalhekk titħabat biex tagħmilhom. Ir-ruħ għalhekk, 
li kienet qiegħda tgawdi l-għass tal-paċi spiritwali u s-silenzju, li bihom Alla kien 
qiegħed iżejjinha fil-moħbi, hi titfixkel u jkollha n-nixfa u d-disgust tal-ispirtu, li kien 
qiegħed igawdi l-mistrieħ tal-paċi u tas-silenzju spiritwali, li fih Alla iferraħha fil-
moħbi. Jista’ jagħti l-każ li l-Mulej jinsisti li jżommha f’Dak il-kwiet, u hi minflok tibqa’ 
tgħajjat bl-immaġinazzjoni u l-intellett għax tkun trid taġixxi hi nfisha. Tagħmel bħal 
tarbija, li ssabbat saqajha u tgħajjat għax trid timxi waħidha meta ommha  trid 
terfagħha, u għalhekk la tħalli ‘l ommha timxi u lanqas timxi hi;  jew jixbah lil wieħed 
li jċaqlaq pittura ‘l quddiem u lura waqt li l-pittur qiegħed ipitter b’mod li jew ma jsir 
xejn jew il-pittura titħassar. 
 
67. -  Ir-ruħ għandha tiftakar li għalkemm jidhrilha li mhix miexja ‘l quddiem, timxi 
wisq iżjed milli kieku timxi b’riġlejha; u Alla jerfgħaha f’dirgħajh u hekk, għalkemm 
tkun miexja bil-passi ta’ Alla hi ma tintebaħx b’dan. Ukoll jekk ma tagħmel xejn bil-
fakultajiet tagħha ikun qed isir fiha wisq iżjed minn dak li tista’ tagħmel hi, għax hu 
Alla li jaħdem; u m’hemmx għalfejn nistgħaġbu jekk ma jirnexxilniex narawh, ladarba  
jekk il-Mulej qed jaħdem fina, is-sens li qiegħed fis-silenzju ma jħarafx dan għax kif 
jgħid l-Għaref: Jinstema’ aħjar kliem il-għorrief imlissen bil-kalma mill-ħafna għajjat 
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ta’ kmandant fost il-boloh (Koħ 9, 17) Intelaq f’idejn Alla u afda fiH bla ma tafda fik 
innifsek jew fiż-żewġ għomja, għax jekk tagħmel hekk u ma tapplikax il-fakultajiet f’xi 
ħaġa tkun xi tkun, timxi ‘l quddiem b’mod żgur. 
 
68. -  Imma nerġgħu nduru għall-argumet tal-għerien profondi tal-fakultajiet, li 
dwarhom għidt li r-ruħ issofri ħafna meta Alla jiddisponiha permezz ta’ ungwenti 
prezzjużi tal-iSpirtu s-Santu. Dawn xi drabi jkunu ħwejjeġ fini u delikati u meta jinfdu 
fis-sustanza intima ta’ qiegħ ir-ruħ, tiddisponiha u tferraħha b’mod tali li t-tbatijiet u l-
ħass ħażin tax-xewqa imsieħeb minn vojt kbir ħafna ta’ dawn il-fakultajiet hu kotran.  
 Hawn jeħtieġ ninnotaw li jekk l-ungwenti li ddisponew l-għerien tar-ruħ għall-
għaqda taż-żwieġ spiritwali huma tant għoljin, kemm hu aktar sublimi l-pussess tal-
intelliíġenza, tal-imħabba, tal-glorja tal-intellett, ir-rieda, u l-memorja ta’ din l-għaqda 
ma’ Alla?  Hu żgur li s-sodisfazzjon, il-qtugħ tal-għatx u l-ħlewwa tal-għerien ikun 
jaqbel mal-għatx u l-ġuħ li kellhom, u proporzjonat għad-delikatezza tad-
dispożizzjoni tkun l-eċċellenza tal-pussess tar-ruħ u tal-frott tas-sens tagħha. 
 
69. -  Bis-sens tar-ruħ hawn qed nifhmu il-qawwa jew il-virtù li għandu s-sustanza 
tiegħu li jħoss u jgawdi l-oġġetti tal-fakultajiet spiritwali li bihom  jiggosta l-għerf, l-
imħabba u l-komunikazzjoni ma’ Alla. Għalhekk ir-ruħ hawn issejjaħ 'għerien' 
profondi tas-sens dawk il-fakultajiet li bihom jew fihom hi tinnota u tħoss 
profondament il-kobor u l-eċċellenza tal-għerf divin. Wisq sewwa tgħid għerien 
profondi; fil-fatt tħoss li fihom hemm l-inteliġenzi kbar u l-isplenduri tal-lampi tan-nar, 
u tara biċ-ċar li għandha kapaċità u profondità daqs kemm huma l-għarfien, il-
ħlewwiet u l-gosti li rċeviet minn Alla. Dawn il-ħwejjeġ kollha huma ffissati u 
posseduti fis-sens tar-ruħ, li hi l-virtù u l-ħila li jkollha, li tħoss u li tiggosta kull ħaġa 
permezz tal-għerien tal-fakultajiet, kif is-sens komun tal-fantasija hu l-post tal-
ħwejjeġ tas-sensi esterni. Għal din ir-raġuni s-sens komun tar-ruħ issa sar il-post tal-
ħwejjeġ kbar divini u wisq aktar imdawwal u mogħni daqs kemm tikseb minn din il-
possessjoni għolja u mdawla. li kien skur u għama 
 
70. -   jiġifieri qabel ma Alla dawlu, kif intqal.  Biex nifhmu dan jeħtieġ li l-għajn tibqa’ 
bla ma tara għal żewġ raġunijiet, jew għax tinsab fid-dlam jew għax hi għamja. Alla 
hu d-dawl tal-oġġett tar-ruħ. Meta r-ruħ mhix imdawla minn dan id-dawl, hi tkun fid-
dlam, avolja għandha vista tajba ħafna;  ladarba hi fid-dnub u tapplika l-appetit għal 
kull ħaġa, allura hi għamja imma għalkemm hija mdawla bid-dawl divin, hi anqas taf 
bih, għax għamja. Id-dalma tar-ruħ hija l-injoranza tagħha; qabel ma Alla dawwalha 
b’din it-trasformazzjoni, hi kienet fid-dlam u ma tafx b’tant íid divin, kif jgħid l-Għaref: 
Dawwal l-injoranza tiegħi 
 
71. -  Meta nitkellmu spiritwalment, hemm differenza bejn inkunu fl-oskurità u nsibu 
ruħna fid-dlam. Issib ruħek fid-dlam ifisser li inti agħma u fid-dnub, waqt li tista’ tkun 
fid-dlam bla ma tkun fid-dnub. Dan iseħħ b’żewġ modi jiġifieri dwar l-ordni naturali 
jew sopranaturali,, meta m’għandekx dawl u għarfien dwar ċerti ħwejjeġ naturali jew 
sopranaturali. Ir-ruħ hawn tgħid li qabel ma waslet f’din l-unjoni prezzjuża dak li 
tħoss kien fl-oskurità u kellu x’jaqsam mat-tnejn. 
 Fil-fatt sakemm il-Mulej ma qalx: 'Fiat lux' (Ġen 1, 3) id-dlam baqa' jgħatti l-
wiċċ tal-abbiss tal-għerien tas-sens tar-ruħ. Daqskemm huma profondi d-dlamijiet fil-
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kamp tas-sopranaturali, daqshekk ieħor huma profondi u oskuri l-għerien, ladarba 
mhumiex imdawla minn Alla li hu d-dawl tagħhom. Hekk ukoll ir-ruħ, impossibbli 
terfa’ għajnejha lejn id-dawl divin u taħseb fih għax qatt ma ratu, hi ma tafx in-natura 
tiegħu. Għalhekk ma tistax tixtiequ, għax ma tafx kif inhu: anzi tixtieq id-dlam li taf u 
tgħaddi  minn dlam għal dlam, immexxija minn dak tal-ewwel. Fil-fatt dalma ma 
tistax tmexxi ħlief dalma oħra għax kif jgħid David: Jum lill ieħor jagħti l-aħbar u lejl lil 
ieħor iwassal it-tagħrif (S. 18, 3) u bħalu: Minn  irdum għal irdum (S. 41, 8) abbiss ta’ 
dlam isejjaħ abbiss ieħor ta’ dlam, abbiss ta’ dawl isejjaħ ieħor ta’ dawl, għax kull 
xebh jsejjaħ ix-xebh proprju u jikkomunika miegħu. 
 U l-istess bid-dawl tal-grazzja tiegħu infuża fiha, Alla jkun fetaħ għar-ruħ l-
għajn tal-abbiss ta’ l-ispirtu tiegħu, għad-dawl divin, u b’dan, jagħmilha togħġbu. 
Grazzja bħal din tkun sejħet abbiss ieħor ta’ grazzja, jiġifieri t-trasformazzjoni divina 
preżenti f’Alla, permezz ta’ dik li biha l-għajn tas-sens tibqa’ daqshekk imdawla u 
togħġob lill-Mulej u li jagħmel li d-dawl ta’ Alla u tar-ruħ ikunu ħaġa waħda, għax id-
dawl naturali jingħaqad ma’ dak sopranaturali u jiddi biss dan tal-aħħar, bħala d-
dawl maħluq minn Alla jingħaqad ma’ dak tax-xemx, il-waħda li issa tiddi bla ma l-
oħra tiġi nieqsa. 
 
72. -  Ir-ruħ baqgħet għamja wkoll għax kienet issib il-gost tagħha fi ħwejjeġ oħra. L-
agħma tas-sens  razzjonali u  superjuri huwa l-appettit li bħal kataretta jew sħaba li 
taqa’ fuq l-għajn tar-raġuni, u ma tħallihiex tara l-ħwejjeġ li hemm quddiemha. 
Għalhekk waqt iż-żmien li fih tipproponi xi gost tas-sensi, hi tkun relattivament 
għamja għar-rikkezzi kbar u l-milijiet divini li hemm wara dik il-katarretta. Fil-fatt 
bħalma oġġett, żgħir kemm hu zgħir, imqiegħed fuq l-għajn huwa biżżejjed biex ma 
jħallix jidhru ħwejjeġ oħra, ukoll jekk kbar, li jkunu quddiemha, hekk appettit ċkejken 
u għemil żejjed huma biżżejjed biex ma jħallux ir-ruħ tippossiedi l-ħwejjeġ kbar divini 
moħbija wara l-gosti u l-appetiti li fittxet. 
 
73. -  Min jista’ jgħid kemm hu impossibbli għar-ruħ maħkuma mill-appetiti li 
tiġġudika l-ħwejjeġ ta’ Alla! Biex jirnexxi dan, hemm bżonn bilfors li jitwarrbu l-gosti u 
l-appetiti; u niġġudikawhom bla ma ninqdew bihom, għax inkella żgur inqisu l-
ħwejjeġ ta’ Alla bħala mhumiex divini u nqisu divini dawk il-ħwejjeġ li mhumiex 
tiegħu. Fil-fatt sakemm il-katarretta jew sħaba tibqa’ fuq l-għajn tal-ġudizzju, hi biss 
tibqa’ tidher xi drabi jkollha kulur, u xi drabi kulur ieħor skont kif tidher il-katarretta 
tidher lill-għajn. Persuna jqis il-katarretta bħala Alla għax jara biss il-katarretta li qed 
tgħatti l-fakulta, u Alla ma jiftiehemx bis-sensi. B’dal mod  l-appetit u l-gosti sensibbli 
jfixklu l-għarfien tal-ħwejjeġ sublimi, kif ifiehem l-Għaref: "Is-seħer tal-ħażen idallam 
it-tajjeb, u l-irwiefen tal-passjoni jdawru l-moħħ bla qerq". (Għerf 4, 12), jiġifieri l-
ġudizzju rett. 
 
74. -  Għalhekk min mhux daqstant spiritwali li jkun imsoffi mill-appetiti jew gosti, u 
dwarhom iġib ruħu kwazi qisu bhima, jistma ħafna dawk il-ħwejjeġ li huma baxxi u 
vili għall-ispirtu, dawk jiġifieri li jersqu l-aktar lejn is-sensi li fihom qed jgħix; ftit jagħti 
kas li l-oġġett jew il-kawża hija sopranaturali, jekk l-appetit iqum naturalment u jsib l-
għeruq u s-saħħa fin-natura. B’daqshekk ma jieqafx li jkun appetit naturali, għax fih 
l-istess sustanza u natura li kien ikollu kieku kellu bidu u argument naturali. 
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75. -  Tgħidli: allura, meta r-ruħ tixtieq ‘l Alla, hi tixtiequ b’xewqa mhux sopranaturali 
u għalhekk ma jkollhiex mertu quddiemu?. Inwieġeb li mhux dejjem ikun 
sopranaturali, imma biss meta jkun infuż minn Alla. Dan hu differenti ħafna mix-
xewqa naturali, u sa dan il-ħin ma jkollha kważi ebda mertu. Għalhekk meta tkun int 
innifsek li tixtieq, xewqa bħal din tkun naturali u tibqa’ dejjem hekk jekk ma tkunx 
infurmata b’mod sopranaturali mill-Mulej. Għalhekk meta int minnek innifsek tkun trid 
tapplika l-appetit għall-ġid spiritwali, miġbud mill-gosti tiegħu, tkun qed tħaddem l-
appetit naturali tiegħek;  u għalhekk tqiegħed il-katarretti fuq għajnejk, tkun annimal 
u ma tkunx tista’ tifhem u anqas tiġġudika dak li hu tal-ispirtu li jisboq kull sens u 
appetit naturali. 
 Jekk baqgħalek xi dubju,  jien ma nafx x’naqbad ngħid ħlief  li terġa’ taqra dak 
li ġa għedt u forsi d-dubju jgħib; Għax is-sustanza tal-verità ġa spjegajta u mhux il-
kaz li ntawwal fuq dan. 
 
76. -  Mela dan is-sens tar-ruħ li qabel kien fid-dlam mingħajr id-dawl divin ta’ Alla u 
fil-għama minħabba l-appetiti u l-affetti tagħha, issa permezz tal-unjoni divina mhux 
biss tkun imdawla fuq kollox bl-għerien profondi tagħha, imma flimkien magħhom 
tkun saret tiddi. 
 
77.      Issa agħti s-s ħana u d-dawl daqshekk  

    rari u tal-g ħaġeb lil Ma ħbub tag ħhom 
 
. -  L-għerien tal-fakultajiet issa huma mgħarrgħa fl-isplenduri tal-għaġeb ta’ dawk il-
lampi li jżejnu r-ruħ b’mod tassew tal-għaġeb. Barra milli jagħtu lilhom infushom lil 
Alla, li fih huma imdawlin u mkebbsin jibgħatu lil Alla f’Alla l-istess splenduri li rċevew 
bi glorja kollha mħabba. Inklinati f’Alla lejn Alla jsiru anki huma lampi mixgħula fl-
isplenduri ta’ dawk divini, iwasslu lill-Maħbub l-istess dawl u l-istess sħana ta’ 
mħabba li jirċievu. Issa jagħtu lil dak, li tahielhom, bl-istess mod u l-istess siwi li bih 
irċevew minngħandu, bħalma jiġri fil-ħġieġ meta jintlaqat mix-xemx li titfa d-dija. Fil-
kaz tagħna dan jiġri b’mod sublimi la hemm il-ħidma tar-rieda. 
 
78. -  "Daqshekk rari u tal-għaġeb,", jiġifieri ‘l bogħod minn kull mod ta’ kif naħsbu u 
ogħla minn kull tifħir. Konformi għall-eċċellenza li biha l-intellett - li sar ħaġa waħda 
ma’ dak ta’ Alla - jirċievi l-għerf divin u l-eċċellenza li biha r-ruħ tagħti ‘l Alla, għax ma 
tistax tagħti ħlief bil-mod li rċeviet. Daqs kemm hu eċċellenti il-grad li bih ir-rieda hija 
magħquda mat-tjubija divina, daqshekk ieħor hija eċċellenti dak li bih tagħti ‘l Alla 
l-istess tjubija, għax hi tirċeviha biss biex tagħtiha. L-istess, skont il-perfezzjoni li 
biha hi marbuta mal-kobor divin, ir-ruħ tiddi u tagħti s-sħana skont l-eċċellenza li 
biha tagħrafha. Fl-aħħarnett, il-grad li bih is-sens, jitgħaxxaq, jagħti lill-Maħbub fil-
Maħbub id-dawl u s-sħana li rċieva, hu l-istess bħall-grad tal-attributi tal-ġmiel, 
qawwa, u ġustizzja li Alla jikkomunika, biex hu jħobb lilu nnifsu daqs kemm ħaqqu. 
F’dan jikkomunika lir-ruħ fl-istat preżenti. Issa r-ruħ saret ħaġa waħda ma’ Alla u 
b’ċertu mod hija Alla bil-parteċipazzjoni, kważi dell Tiegħu, b’dankollu  mhux bl-
istess mod perfett kif inhu fil-ħajja l-oħra. 
 Għalhekk, meta saret dell ta’ Alla permezz ta’ din it-trasformazzjoni sustanzjali, 
hija taħdem fiH u permezz Tiegħu, dak li jagħmel minnu nnifsu fiha l-Mulej. Fil-fatt ir-
rieda tat-tnejn hija waħda u l-ħidma ta’ Alla hija wkoll tagħha; Jekk Alla jingħata lir-
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ruħ bir-rieda libera u mogħtija b’xejn, ukoll ir-ruħ, għandha r-rieda tant iżjed libera u 
ġeneruża daqs kemm iżjed tkun unita Miegħu, tagħti lil Alla l-istess Alla f’Alla: dan 
hu don veru u perfett l-għotja tar-ruħ lill-Mulej. 
 Billi f’dan l-istat hi tifhem li Alla hu tassew tagħha u li hi tippossedih f’pusses ta’ 
wirt, bħala iben adottiv, bid-drittijiet kollha bil-qawwa tal-grazzja li l-Mulej għamlilha li 
jingħata lilha u li, bħala ħaġa tagħha, tista’ tagħtiha lil min trid, hija tagħtiha lill-
Maħbub tagħha, la hu l-istess Alla, li ngħata lilha. B’dal-mod tħallas lil Alla dak li 
jmissu, ladarba tagħti daqs kemm irċeviet mingħandu. 
 
79. -   F’din l-għotja lil Alla, ir-ruħ toffrilu l-iSpirtu s-Santu bħala ħaġa proprja tagħha 
biex hu jħobb lilu nnifsu fl-iSpirtu s-Santu bħalma jistħoqqlu, ir-ruħ tgawdi delizzju 
inestimabbli li jagħti l-frott, meta tara li hi qiegħda tagħti ‘l Alla xi ħaġa li hi tiegħu li 
tixraqlu skont l-esseri infinit tiegħu. Għalkemm hu minnu li r-ruħ ma tistax tagħti ‘l 
Alla mill-ġdid lilu nnifsu, ladarba fih innifsu, huwa dejjem hu nnifsu, b’dankollu  hi 
tagħmel dan tassew u perfettament, li tagħti dak kollu li ngħatat minnu biex tpatti 
għall-imħabba, li jfisser li tagħti daqs kemm ġiet mogħtija. U Alla li ma nistgħux 
nikkunsidrawh li jitħallas b’xi ħaġa inqas, jiġi kunsidrat imħallas b’dik l-għotja tar-ruħ, 
u Hu jaċċettaha bil-qalb bħala xi ħaġa li tatu minn tagħha. F’dan l-istess don Hu 
jħobbha mill-ġdid, u f’dan iċ-ċediment ta’ Alla lir-ruħ, ir-ruħ ukoll tħobbu bħallikieku 
mill-ġdid. 
 Imħabba reċiproka hija attwalment iffurmata bejn Alla u r-ruħ, bħall-għaqda 
taż-żwieġ u t-telqa li fiha l-ġid tat-tnejn, - l-essenza divina - li kull wieħed jippossiedi 
liberament bir-raġuni taċ-ċediment volontarju waqt li bejniethom jipposseduhom it-
tnejn flimkien. Huma jgħidu lil xulxin dak li l-Iben ta’ Alla skont San Ġwann lissen  lill-
Missier: "Omnia mea tua sunt et tua mea sunt et clarificatus sum in eis “ Dak kollu li  
hu tiegħi huwa tiegħek u dak li hu tiegħek huwa tiegħi, u jien igglorifikat permezz 
tagħhom” (Ġw 17, 10) Fil-ħajja li ġejja dan jibqa’ sejjer bla ma jaqta’ u jiffruttifika 
perfettament, imma  f’dan l-istat ta’ unjoni dan iseħħ, għalkemm mhux perfettament 
bħal fil-ħajja l-oħra, meta Alla jipproduċi fir-ruħ dan l-att ta’ trasformazzjoni.  
 Issa jidher ċar li r-ruħ tista tagħti dan id-don ukoll jekk dan id-don għandu 
entità akbar mill-esseri tar-ruħ u l-kapaċità tagħha, għax jekk persuna għandha 
ħafna nazzjonijiet u saltniet, li għandhom kobor aktar milli għandu hu jkun jista’ 
jagħtihom lil min irid hu. 
 
80. -  L-akbar hena tar-ruħ tikkonsisti fil-fatt li taf li tista’ tagħti ‘l Alla iżjed minn kemm 
tiswa hi nfisha, b’dak id-dawl, b’dik is-sħana divina u b’dik is-solitudni. Dan tagħmlu 
fis-sema permezz tad-dawl tal-glorja u f’din il-ħajja permezz ta’ fidi mdawla ħafna. 
Bl-istess mod, l-għerien profondi tal-ħsus joħorġu minnhom b’eċċellenza rari, sħana 
u dawl flimkien għal Maħbub tagħhom. B’dal-mod l-għerien profondi tas-sens uman - 
b’kuraġġ tal-għaġeb - għal Maħbub tagħhom jagħtu dawl u sħana flimkien. 
“Flimkien”, għax il-komunikazzjoni tal-Missier u tal-Iben u tal-iSpirtu s-Santu fir-ruħ 
hija ħaġa waħda;  hija d-dawl u n-nar ta’ mħabba fih. 
 
81. -  Issa jmissna neżaminaw fil-qosor il-prerogattivi sbieħ li bihom ir-ruħ tikseb dan 
id-don. 
 Dwar dan jeħtieġ niftakru kif, waqt li ngawdu minn ċertu ħjiel ta’ fruttament tal-
intellett u tal-affett kawżat mill-unjoni ma’ Alla, li bih tħossha mfawra bil-ħlewwiet u 
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obbligata għal dan il-favur hekk kbir, ir-ruħ tagħmel lil Alla l-għotja ta’ Alla u tagħha 
nfisha b’modi tal-għaġeb. Fil-fatt hija ġġib ruħha miegħu b’maestrija rari dwar l-
imħabba, kif ukoll fil-konfronti tal-ħjiel tal-iffruttament, u għalhekk tat-tifħir u tal-
gratitudni.  
 
82. -  Dwar ta’ l-ewwel – l-imħabba tagħha -  hemm tliet kwalitajiet ta’ eðċċllenza.  L-
ewwel wieħed hu li r-ruħ hawn tħobb ‘l Alla, mhux permezz tagħha nfisha, imma 
permezz tiegħU. Din hi kwalità ta’ min jammiraha, għax hija tħobb permezz tal-
iSpirtu s-Santu, bħalma l-Missier u l-Iben iħobbu ‘l xulxin: biex l-imħabba li biha 
ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom (Ġw 17, 26) 
 It-tieni tikkonsisti f’li tħobb ‘l Alla f’Alla, ladarba f’din l-unjoni, ir-ruħ tiġi assorbita 
b’qawwa  fl-imħabba tiegħU, u Alla b’qawwa kbira jingħata lilha. 
 It-tielet preġju prinċipali jikkonsisti f’li tħobb ‘l Alla għal dak li Hu; fil-fatt ma 
tħobbux biss għax magħha kien ġeneruż, twajjeb u kbir, imma b’forza akbar għax 
Hu huwa fih innifsu essenzjalmwnt dawn il-ħwejjeġ kollha. 
 
83. -  Dwar l-iffruttament li minnu tkellimna, ir-ruħ għandha tliet preġji oħra tal-
għaġeb, prezzjużi u prinċipali. 
 L-ewwel wieħed hu li hi f’dan l-istat tgawdi ‘l Alla permezz ta’ Alla nnifsu għax 
hi tgħaqqad l-intellett mal-omnipotenza, l-għerf, it-tjubija, eċċ., għalkemm mhux ċar 
daqs ma jkun fil-ħajja l-oħra, hija tgawdi dawn il-ħwejjeġ kollha li jifthemu 
partikularment, bħalma semmejna .  
 It-tieni preġju prinċipali ta’ dan l-iffruttament jikkonsisti f’li nsibu l-ħlewwa biss 
f’Alla, mingħajr mil-preżenza ta’ xi ħlejqa.. 
 It-tielet preġju hu dak li tgawdih biss għal dak li Hu, bla ma ddaħħal xi gost 
persunali. 
 
84. -  Dwar it-tifħir, li r-ruħ tagħti lil Alla f’din l-unjoni, hemm tlett doti. 
 L-ewwel waħda  hi li r-ruħ tfaħħru bi dmir għax kif jgħid Isaija, taf li ġiet 
maħluqa biex tfaħħar ‘l Alla:“Poplu li sawwart għalija, biex ixandar it-tifħir tiegħi (Is 
43, 21). 
 It-tieni dota hija dik li tigglorifika lill-Mulej għall-benefiċċji li rċeviet u għall-
ħlewwa li r-ruħ iġġarrab meta tfaħħru. 
 It-tielet tikkonsisti meta tfaħħar ‘l Alla għal dak li Hu fih innifsu li bih, ukoll kieku 
ma rċeviet ebda ħlewwa xorta tfaħħru. 
 
85. -  Dwar il-gratitudni hi għandha tlett perfezzjonijiet prinċipali. 
 L-ewwel waħda hi dik  li tkun grata għall-ġid naturali u spiritwali u l-benefiċċji li 
rċeviet. 
 It-tieni tikkonsisti fi ħlewwa kbira li tħoss fit-tifħir ‘l Alla ladarba tiġi assorbita 
b’ħeġġa kbira fit-tifħir.  
 It-tielet hija fik li tfaħħar lill-Mulej biss għal dak li Hu, u din il-ħaġa hija eċċellenti 
ħafna u ta’ pjaċir. 
 
 
 
 



 

 

-  5 0 -

-  5 0 -  

STROFA 4. 
 B’kemm ħlewwa kollha m ħabba 
Inti tqajjem f’qalbi 
Fejn waħdek u fis-sigriet inti tg ħammar! 
U fin-nifs ħelu tieg ħek, 
Mimli b’ ġid u glorja 
B’liema  ħlewwa timla’ qalbi bl-im ħabba! 
 
TIFSIRA 
1. Ir-ruħ hawn iddur lejn l-Għarus tagħha b’imħabba kbira, biex tistmah u tiżżih 
ħajr għaż-żewġ effetti tal-għaġeb li xi drabi jagħtiha permezz ta’ din l-unjoni, waqt li 
tinnota wkoll il-mod li fih kull wieħed huwa maħdum, kif ukoll effett ieħor li jfawwar 
fiha minn din l-unjoni;  barra minn dan tiddikjara l-mod li bih kull wieħed minnhom 
iseħħ u l-konsegwenzi li jiġu minnu. 
 
2. L-ewwel effet hu qawmien mill-ġdid ta’ Alla fir-ruħ; qawmien li jiġi bil-ħlewwa  u bl-
imħabba. 

It-tieni huwa n-nifs ta’ Alla fir-ruħ;  il-mod kif dan iseħħ jikkonsisti fil-ġid u fil-
glorja li tiġi komunikata f’dan in-nifs. L-effetti ta’ din il-grazzja huma dawk li jimlewha 
bl-imħabba kollha ħlewwa. 
 
3. Għalhekk ir-ruħ bħal kieku tgħid: O Verb u Għarus kemm hu ħelu u kollu 
mħabba l-qawmien mill-ġdid tiegħek fiċ-ċentru ta’ ruħi, jiíġfieri fis-sustanza pura u 
intima tagħha,  li fiha tgħammar bħala sinjur, mhux biss bħal fid-dar tiegħek jew fis-
sodda tiegħek, imma wkoll  f’qalbi, intimament u strettament uniti! U bin-nifs  li 
joħroġ f’dan il-qawmien ġdid u kollu ħlewwa u mimli bil-íġd u bil-glorja, b’liema 
delikatezza jiena nħobbok! Ir-ruħ tuża dan ix-xebh għax l-esperjenza tagħha hija l-
istess bħal ta’ wieħed li meta jqum jieħu nifs qawwi. 
 Ir-ruħ tuża dan it-tqabbil għax l-esperjenza tagħha hawn hekk tixbaħ lil dak li 
meta jqum jieħu nifs profond            Issa jiġu l-versi:                                                         
 
4                                        Liema ġentilezza u  
                                     mħabba tqajjem ġo qalbi, 
 
 Hemm ħafna modi  ta qawmien li Alla juża fir-ruħ tant hemm minnhom, li żgur 
qatt ma jirnexxilna nispjegawhom kollha, imma dan il-qawmien tal-Iben ta' Alla , li r-
ruħ tixtieq issemmi huwa wieħed li hu tassew sublimi u ta' benefiċċju kbir. Għax dan 
il-qawmien huwa ċaqliq tal-Verb fis-sustanza tar-ruħ, u hu ta’ tant kobor, qawwa, 
glorja u ħlewwa, li r-ruħ jidhrilha li l-balzmi, u l-ħwawar u l-fjuri kollha tad-dinja 
jiċaqilqu bil-qawwa  biex ixerrdu l-fwieħa tagħhom. Jidhrilha li s-saltniet u d-dominji 
tad-dinja, u l-virtujiet u l-qawwiet tas-sema qed jiċċaqilqu; fl-aħħar jidhrilha li l-virtujiet 
kollha, is-sustanzi, il-perfezzjonijiet u l-grazzji ta’ kull ħaġa maħluqa jiddu u flimkien 
kollha jiċċaqilqu. 
 Ladarba kif jafferma San Ġwann: 'Kollox bih sar' (1, 3) u skont l-Appostlu: Fih 
jgħixu u jiċċaqilqu (Atti 17, 28);  jiíġri li meta jiċċaqlaq dan is-Sinjur fir-ruħ li kif jgħid 
Isaija: 'Hu jerfa’ d-dominju fuq spallejh' li huma s-saltniet tas-sema, tal-art u tal-infern  
u l-ħwejjeġ li hemm fihom isostnihom kollha kif jæid San Pawl: iżomm id-dinja kollha 
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bil-kelma setgħana tiegħu (Lh 1, 3), jidher li dawn il-ħwejjeġ kollha jiċċaqilqu 
flimkien, kif flimkien mad-dinja jiċċaqilqu wkoll il-ħwejjeġ materjali li hemm fiha bħal 
kieku xejn. Hekk jiġri meta jiċċaqlaq il-Prinċep li, li flok iġorruh, iġorr miegħu l-
ħwejjeġ kollha. 
 
5. Imma anqas dan ix-xebh mhu korrett, għax f’dan il-każ mhux biss jidher lir-ruħ 
li l-ħwejjeġ kollha jiċċaqilqu, imma juru l-ġmilijiet ta’ l-esseri tagħhom infushom, il-
virtù, il-ġmiel, il-grazzja, u l-għerq tal-mixja tagħhom u ta’ ħajjithom. Ir-ruħ imbagħad 
tara kif il-ħlejjaq tas-sema u tal-art għandhom il-ħajja tagħhom proprja u t-tul proprju 
f’Alla u tifhem b’mod ċar kif naqraw fil-ktieb tal-Għerf:  Bil-ħila tiegħi jaħkmu l-
ħakkiema, u l-mexxejja jagħmlu liġijiet tajba. Bil-ħila tiegħi jaħkmu l-ħakkiema u l-
kbarat imexxu l-art. (Prov 8, 15-1 
 Ukoll jekk hu veru li r-ruħ f’dan l-istat tara kif dawn il-ħwejjeġ, għax huma 
maħluqin, huma distinti minn Alla, għax għandhom esseri maħluq, b’dankollu dak li 
tifhem minn Alla, bl-esseri tiegħu dawn il-ħwejjeġ kollha b’eminenza infinita, hija tali 
li r-ruħ taf dawn il-ħwejjeġ aħjar fl-esseri ta’ Alla milli fihom infushom. Din hi l-għaxqa 
kbira  ta’ dan il-qawmien; tara il-ħlejjaq permezz ta’ Alla u mhux lil Alla permezz tal-
ħlejjaq, li jfisser l-istess li tagħraf l-effetti permezz tal-kawża tagħhom u mhux il-
kawża permezz tal-effetti:  dan hu għarfien medjat, waqt li tal-ewwel hu essenzjali. 
 
6.  Ma nistgħux nifhmu kif ir-ruħ tirċievi dan iċ-ċaqliq meta Alla hu immutabbli, 
ladarba, ukoll kieku fil-verità Hu ma kienx jiċċalaq,  tar-ruħ jidher bil-maqlub. Fil-fatt 
hija r-ruħ li tiġġedded u mċaqilqa minn Alla, biex tgawdi din il-vista sopranaturali, u 
tirċievi r-rivelazzjoni għal kollox ġdida tal-ħajja divina, tal-esseri u tal-armonija tal-
ħlejjaq kollha biċ-ċaqliq  tagħhom f’Alla. Ir-ruħ jidhrilha li hu Alla li jiċċaqlaq u li l-
kawża tiegħu l-isem tal-effett prodott, kif jgħid l-Għaref: Għax l-għerf jitħarrek aktar 
minn kull ħaġa oħra li tiħarrek (Għerf 7, 24). Dan jiġri mhux għax l-għerf jiċċaqlaq, 
imma għax hu l-prinċipju u l-għerq ta’ kull ċaqliq; jibqa’ sod fih innifsu jissokta l-
Għaref, u jġedded il-ħwejjeġ kollha, għax b’dan irid jafferma li hu aktar attiv mill-
ħwejjeġ attivi kollha. Ikollna nammettu li f’dan iċ-ċaqliq ir-ruħ hija dik li tkun imċaqilqa 
u li mir-raqda tal-vista naturali tíġi msejħa għall-vista sopranaturali. Għal dan hi 
tapplika kif xieraq l-isem ta’ qawmien ġdid. 
 
7. -  Imma  Alla, kif ir-ruħ tifhem sewwa, dejjem imexxi u jċaqlaq il-ħlejjaq kollha, 
jagħtihom l-esseri, l-virtù, il-grazzji u d-doni, li kollha qegħdin għandu virtwalment, bi 
preżenza u sustanjalment. Ir-ruħ b’ħarsa waħda tara li hu Alla fih innifsu li hu fil-
ħlejjaq bħallikieku xi ħadd jiftaħ il-bieb ta’ palazz, u jara f’daqqa waħda d-dinjità tal-
persuna li tgħammar fih u dak li qiegħda tagħmel. 
 Dwar il-mod li bih iseħħ il-qawmien ġdid tar-ruħ u l-ħarsa tiegħu, naħseb li, 
meta ssib ruħha f’Alla bħal kull ħlejqa oħra, il-Mulej jeħlisha min xi velijiet jew purtieri 
mdendlin quddiemha, biex tkun tista’ tarah kif inhu. Imbagħad id-dehra ta’ wiċċu, 
mimlija bil-grazzji, tidher parzjalment u b’mod mhux ċar  għax ma tneħħewx il-velijiet 
kollha, li jċaqilqu l-ħwejjeġ kollha, juri lilu nnifsu u l-ħidma tiegħu u għalhekk jidher 
jiċċaqlaq hu ukoll magħhom u huma miegħu. Għalhekk għar-ruħ jidher li Alla qed 
jiċċaqlaq u jqum mill-ġdid, mentri hija hi li hi mċaqilqa u mqajma mill-ġdid. 
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8. -  Tant hi baxxa l-kundizzjoni tal-ħajja tagħna li naħsbu li l-oħrajn huma bħalna u 
niġġudikawhom skont kif aħna aħna, la darba l-ġudizzju jibda minn ġo fina u mhux 
minn barra. Hekk il-ħalliel jaħseb li l-oħrajn jisirqu wkoll, iż-żieni u l-brikkun jaħsbu li 
l-oħrajn huma bħalhom, għax jiġġudikaw mill-ħażen  tagħhom. It-tajjeb min-naħa l-
oħra jaħseb tajjeb fuq l-oħrajn, għax jiġġudika mit-tjubija tiegħu; min imbagħad hu 
traskurat u għażżien, jaħseb li l-oħrajn huma bħalu. Għalhekk, meta aħna traskurati 
u reqdin quddiem Alla, jidhrilna li Hu huwa rieqed u jinsiena, kif jidher fis-Salm 43 (v 
24), fejn David jgħid lill-Mulej: "Qum! Għax int rieqed, Sid tiegħi?" David attribwixxa 
lil Alla dak li hu tal-bniedem, ladarba l-bnedmin huma dawk li waqgħu u raqdu, hu 
jgħid ‘l Alla biex iqum għalkemm dak li jgħasses fuq Iżrael ma jorqod qatt (S. 120, 4). 
 
9. -  Imma la darba kull ġid tal-bniedem ġej minn Alla u l-bniedem minnu nnifsu ma 
jista’ jagħmel xejn tajjeb, sewwa ngħidu li l-qawmien tagħna huwa l-qawmien ta’ Alla 
u għalhekk bħalkieku David jgħid lil Alla: Qum għal darbtejn, għax aħna b’żewġ modi  
ninsabu reqdin u mwaqqgħin. Ir-ruħ kienet mgħarrgħa fl-irqad li minnu ma setgħetx 
tqum minnha nfisha. Alla biss seta’ jiftħilha għajnejha u jqajjimha. Għalhekk xieraq li 
din il-ħidma tal-Mulej issejħilha qawmien ġdid:   Inti tqajjem f’qalbi. 
 
 Qajjimna u dawwalna int, o Mulej tiegħi, biex nagħrfu u nħobbu l-barkiet li inti 
dejjem tipproponilna, u biex aħna nifhmu li int iċċaqlaqt biex issawwab il-grazzji 
fuqna  u li int ftakart fina. 
 
10. -   Hu għal kollox impossibbli ngħidu kemm ir-ruħ tagħraf u tħoss il-
komunikazzjoni tal-eċċellenza ta’ Alla f’dan il-qawmien, għax billi hi komunikazzjoni 
tal-eċċellenza divina fis-sustanza tar-ruħ, li hi l-qalb li minnha issa  titkellem, fiha 
jinstema’ b’qawwa infinita il-leħen ta’ għadd kbir ta’ perfezzjonijiet ta’ eluf ta’ virtujiet 
li qatt ma nistgħu ngħodduhom. Ir-ruħ mgħaddsa fiha nfisha ssir terribilment u 
fermament tal-biża’ bħall-eżerċtu bl-istendardi mqassmin (Għanja  6, 10), u ssir 
ġentili u ssaħħar bil-ġentilezza u s-seħer tal-ħlejjaq. 
 
11. -  Imma issa jiġi d-dubju: Kif tista’ ruħ  tissaporti komunikazzjoni daqshekk 
qawwija fil-ġisem, li m’għandux il-ħila u l-qawwa li jissaporti eċċess bħal dan bla ma 
jmut . Is-sultana Ester tant beżgħet li tilfet is-sensi għal sempliċi dehra tal-aspett 
terribbli tas-sultan Assweru fuq it-tron, imlibbes bil-ħwejjeġ irjali u jiddi bid-deheb u l-
ħaġar prezzjużi, u s-sultana biddlet il-kulur bil-ħass ħażin, u ntelqet fuq ras il-
qaddejja miexja quddiemha. (Ester 4, 7). Jekk il-glorja tgħafas fuq dak li jaraha. 
Imma kemm għandha raġun ir-ruħ li jħossha ħażin f’dan il-qawmien, għax ma tarax 
anġlu, imma ‘l Alla b’wiċċu mimli bil-grazzja tal-ħlejjaq kollha, mimli bis-setgħa u 
glorja, terribbli u b’leħen ta’ perfezzjoni infinita. Dwar dan il-leħen Ġob jgħid: Dawn 
m’humiex għajr intietef tal-qawwa tiegħu, tfesfisa dgħajfa li nisimgħu fuqu! Min 
jiflaħha, mela, ir-ragħda tal-qawwa kollha tiegħu?  (26, 14).  
 
12. -  Hemm żewġ kawżi li bihom ir-ruħ, f’dan il-qawmien setgħan u glorjuż, ma 
tmutx u ma tibżax. 
 L-ewwel waħda hija din: billi issa qiegħda fi stat ta’ perfezzjoni li fih il-parti 
inferjuri hi msoffija ħafna u saret taqbel mal-ispirtu, ma tgħaddix minn din il-ħsara u 
minn din il-piena li l-ispirtu u s-sens mhux purifikati s-soltu jgħaddu minnu meta 
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jirċievu komunikazzjoni spiritwali. Ukoll jekk dan mhux biżżejjed biex ma jsofru ebda 
ħsara quddiem tant kobor u glorja, għax komunikazzjoni bħal din tisboq in-natura, u 
tħassarha kif jagħmel is-sensibbli żżejjed mal-qawwa:  il-kliem ta’ Ġobb għandhu 
jifthiehem hekk. 
 It-tieni kawża hi dik  li tgħodd għall-każ tagħna. Ir-ruħ titkellem dwarha fl-ewwel 
vers meta tgħid li Alla juri ruħu ħelu u kollu mħabba. Waqt li l-Mulej juri lir-ruħ il-
kobor u l-glorja biex jerfagħha u jiffavoriha, huwa jgħinha biex ma jiġrilha xejn, 
iqawwilha l-parti tas-sensi u jikxef il-kobor tiegħu bil-ġentilezza u bl-imħabba bla ma 
juża s-sensi, biex il-persuna ma tkunx taf jekk dan ġarax fil-ġisem jew barra minnu. 
Dak li bil-leminija tiegħu qawwa lil Mosè biex ikun jista’ jara l-glorja tiegħu, jista’ 
jagħmel dan faċilment. (Es 33, 22) 
 B’hekk ir-ruħ iġġarrab fiH daqstant ġentilezza u mħabba bla ma ġġarrab il-
qawwa u d-dominju u l-kobor, għax f’Alla kollox hu ħaġa waħda. Il-ħlewwa hi 
qawwija, u l-protezzjoni hija qawwija fil-ġentilezza u l-imħabba, biex ir-ruħ tista’ tiflaħ 
il-ħlewwa qawwija, u flok iħossha ħażin tieqaf bil-qawwa u s-saħħa. Jekk Ester 
ħassha ħażin, kien għax is-sultan ma weriex ruħu favur tagħha għall-ewwel, imma: 
xeħet ħarsa qalilha fuqha (Est 15, 10) Imma mbagħad ġiet f’tagħha meta ħares lejha 
bil-ħlewwa., ħareġ idejh bix-xettru u messha bih u għannaqha u qalilha li huwa ħuha 
u m’għandiex għax tibża’ (Est 15, 11-12) 
 
13. -   U billi issa s-Sultan tas-sema jimxi b’mod ta’ ħbiberija mar-ruħ, bħallikieku ma’ 
ħabib u ħuha, hi ma tibżax iżjed. Fil-fatt jirrivelalha bla ma jbeżżagħha, imma bil-
ħlewwa, bil-qawwa tas-setgħa u l-imħabba tat-tjubija tiegħu, Jikkomunikalha minn 
qalbu, qawwa u mħabba, jersaq lejha mit-tron tiegħu li hu r-ruħ infisha, bħal Għarus 
li ħareġ mill-kamra tat-tieġ tiegħu (S. 18, 6), fejn kien moħbi u dar lejha, imissha bix-
xettru tiegħu, u jgħannaqha bħala ħuha. Hemm insibu l-ħwejjeġ irjali u l-fwieħa 
tagħhom, li huma l-virtujiet tal-għaġeb tiegħu; Hemm l-isplendur dehbi, li hu l-
imħabba;  hemm id-dija tal-ħaġar prezzjuż tal-għarfien tas-sustanzi għoljin  u baxxi;  
hemm il-wiċċ tal-Verb, mimli bil-grazzji, li jiddu fuq is-sultana, li hi r-ruħ, u jlibbisha 
b’tali mod, li issa hi trasformata f’dawn l-attributi tas-Sultan tas-sema, issa taf li hi 
saret sultana, dak li qal David mis-sultana tas-Salm jista’ jingħad għaliha: "f’lemintek 
is-sultana mżejna b’deheb ta’ Ofir" (44, 10). 
 U la dan kollu jseħħ fis-sustanza intima tar-ruħ, hi tgħid: 
 
14.             Fejn waħdek Int tg ħammar fis-sigriet  
 
Ir-ruħ tgħid li hu jgħammar f’qalbha fis-sigriet għax din it-tgħanniqa ħelwa sseħħ fil-
profondità tas-sustanza tagħha. 
 Tajjeb ninnotaw li Alla jgħammar moħbi fis-sigriet fis-sustanza tal-erwieħ kollha 
għax kieku ma kienx hekk, ma jistgħux jeżistu. Imma hemm differenza fil-modi 
differenti ta’ preżenza. F’xi wħud jgħammar waħdu, f’oħrajn le, f’xi wħud jgħammar 
kuntent, f’oħrajn ikun imdejjaq; f’xi wħud iħossu qiegħed f’daru, jikkmanda u jmexxi 
kollox, f’oħrajn iħossu barrani f’dar l-oħrajn, fejn ma jħalluhx jikkmanda jew jagħmel 
xi ħaġa oħra. 
 Ir-ruħ li fiha anqas gosti u appetiti proprji hija dik li fiha jgħammar iżjed waħdu, 
aktar kuntent u iżjed iħossu f’daru li jmexxiha u jiggvernaha: u hemm jgħammar wisq 
aktar sigriet aktar ma jkun waħdu. U hekk f’din ir-ruħ issa ma jgħammarx iżjed xi 
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appetit u anqas xi xbiha jew xi għamliet u anqas ebda affezzjoni għal xi ħlejqa 
maħluqa, il-Maħbub jgħammar b’mod l-aktar sigriet, b'tgħannieqa wisq iżjed intima, 
daqs kemm hi safja u mbiegħda minn kull ħlejqa li mhix Alla. 
 Il-Mulej jgħammar f’ruħ bħal din tant moħbi li ma jippermettix la li d-demonju u 
anqas l-intellett uman li jindaħal f’din it-tgħanniqa biex isir jaf kif seħħet. B’dankollu, 
dan mhux moħbi għar-ruħ li waslet f’din il-perfezzjoni, li tħoss fiha din it tgħanniqa, 
imma dan iseħħ biss fil-ħin tal-qawmien. Fil-fatt, meta Hu jwettaq dan il-qawmien, ir-
ruħ jidhrilha li tqajjem fiha dak li qabel kien rieqed. |Għalkemm kienet qiegħda 
tħoddu u tgawdih, dan seħħ bħalkieku ma’ maħbub li kien rieqed, għax l-għarfien u l-
imħabba ma jiġux komunikati reċiprokament waqt li wieħed għadu rieqed. 
 
15. -  Kemm hi xortiha tajba r-ruħ li dejjem tħoss li Alla rieqed u qed jistrieħ ġo fiha! 
Kemm jaqbel li hi tiċċaħħad mill-ħwejjeġ u n-negozji tad-dinja, u tgħix fi trankwillità 
immensa biex bl-ebda ħoss jew ċaqliqa ma tinkwieta lil qalbha fejn jgħammar il-
Maħbub. 
 Is-soltu, Hu jkun hemm fit-tgħanniqa mal-Għarusa tiegħu, bħal kieku rieqed fis-
sustanza tar-ruħ. Din taf bih sewwa u ordinarjament  tgawdiH. Kieku kien dejjem 
imqajjem ġo fiha u jikkomunikalha l-għarfien u l-imħabba, diġà tkun qiegħda fil-
glorja. Għax jekk meta tqum, bilkemm jiftaħ għajnejh, ikollu effett daqshekk fir-ruħ, 
x’kien ikun kieku kien ikun imqajjem għalkollox? 
 
16. -  Il-Mulej jgħammar, kuntent ukoll f’erwieħ oħra li jkunu għadhom ma waslux 
f’din l-unjoni imma huma fil-grazzja ta’ Alla. B’dankollu ma jkunux disposti kif għandu 
jkun, u għalhekk l-għamara tiegħu tibqa’ sigrieta għalihom. Is-soltu ma jħossuhx, 
ħlief meta jkun irid jagħtihom xi qawmien mimli għaxqa. Imma dal-qawmien  mhux 
ta’ kwalità għolja, u anqas jitqabbel ma’ dawn, u anqas sigriet għall-intellett u għad-
demonju, li xorta jibqa' jifhem xi ħaġa permezz taċ-ċaqliq tas-sensi. Għax is-sensi 
m’humiex imxejna għalkollox sakemm ir-ruħ tkun għadha ma waslitx f’din l-unjoni, u 
tibqa’ jkollha xi attività u ċaqliq dwar l-ispiritwali, ladarba għada mhix spiritwali 
biżżejjed. 
 Imma fil-qawmien tal-Għarus fir-ruħ perfetta kollox hu perfett, għax kollox 
qiegħed jagħmel Hu. U fil-qawmien iġib ruħu b’mod li jkkorrispondi ma kif wieħed 
iqum u jieħu n-nifs: ir-ruħ tħoss hena straordinarja fin-nifs tal-iSpirtu s-Santu f’Alla, li 
fih tiġi glorifikata u maħbuba għalhekk fil-versi li ġejjin tgħid:  
 
17.   U fin-nifs ħelu tieg ħek, mimli b’ ġid u glorja 

B’liema ħlewwa timla’ qalbi bl-im ħabba! 
 
     Ma nixtieqx nitkellem fuq din l-ispirazzjoni, mimlija bil-ġid u l-glorja u mħabba 
delikata ta' Alla, għax naf b’mod ċar li ma nafx nitkellem dwaru u kieku kelli nipprova, 
żgur li jidher anqas milli hu. Huwa nifs li Alla jipproduċi fir-ruħ li fiha, permezz tal-
qawmien tal-għarfien għoli tad-divinità, l-iSpirtu s-Santu jonfoħ fiha bl-istess 
proporzjon tal-intelliġenza Tiegħu u tal-għarfien divin, li fiha jassorbiha profondament 
fih innifsu, iqajjem fiha l-imħabba bil-forza u delikatezza skont dak li hi tara fiH. 
Tassorbi l-istess proporzjon tal-għerf u l-għarfien Tiegħu, Tqajjem l-imħabba tagħha 
b'eċċellenza divina u delikatezza skont dak li tara fiH. Ladarba n-nifs tiegħu hu mimli 
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bil-ġid u l-glorja, li fiha b'mod li ma jistax jitfisser fil-profondità ta' Alla li lilu unur u 
glorja għal-dejjem ta' dejjem .Ammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


