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 DAĦLA TAL-AWTUR 

 
It-talb mentali huwa mezz li mingħajru ma ngħaddux tal-ħajja 

ġewwiena; anzi, is-soltu hu n-nifs spontanju tagħha. B’danakollu din 
l-ispontanjetà ma tirrealizzax ruħha għal xi żmien bl-isforz tagħha: fi 
kliem ieħor, jeħtieġ nitgħallmu nagħmlu l-orazzjoni. Biex insibu t-triq 
twieldu l-metodi tal-orazzjoni.  

M'hemmx ħafna, u kollha għandhom is-siwi tagħhom; fosthom il-
metodu Tereżjan, imfawwar bit-tagħlim ta' Santa Tereża ta' Ġesù, 
fundatriċi tal-Karmelitani Skalzi hija l-Imgħallma kbira tal-ħajja 
spiritwali. 

* * * 

Issa hija magħrufa sewwa l-idea tal-orazzjoni mentali ta’ Santa 
Tereża. Fil-ktieb tal-Ħajja kitbet li hu “tisħib ta’ ħbiberija”, li fih ir-ruħ 
titkellem ta' sikwit b’mod intimu ma' Dak li naf żgur li jħobbna. Dan 
hu element tad-definizzjoni li fih l-idea ta’ mħabba, imma fl-aħħar il-
Qaddisa ssemmi li r-ruħ għandha wkoll “tagħraf” u tkun konxja tal-
imħabba ta’ Alla għaliha: dan hu x-xogħol tal-intellett fit-talb. 

Mela, skont Santa Tereża, hemm it-taħriġ kemm tal-intellett u 
kemm tar-rieda fit-talb mentali: l-intellett ifittex li jikkonvinċi lir-ruħ li 
Alla jħobbha u jixtieq li jkun maħbub minnha, ir-rieda, meta twieġeb 
għall-istedina divina tħobb. Dak kollox. M’hemmx tifsira aħjar tat-talb. 

Imma kif se nħaddmuha fil-prattika? Dan hu x-xogħol tal-
metodu. 

Biex nifhmu b’mod ċar l-istruttura tal-metodu Tereżjan, jeħtieġ 
inżommu f’moħħna d-definizzjoni tat-talb mogħtija hawn fuq, 
imbagħad malajr naraw li titwettaq fil-milja tagħha b’dan il-metodu, li 
tassew ifisser li titkellem b’imħabba mal-Mulej, ladarba nkunu fhimna 
li hu jħobbna. 

Ma nistgħux inkellmu ‘l Alla b’mod intimu jekk m’aħniex f’kuntatt 
miegħu. Għal din ir-raġuni, nagħmlu użu mill-“preparazzjoni”, li 
tikkonsisti filli nqiegħdu ruħna aktar direttament fil-preżenza ta’ Alla, 
waqt li nduru lejh b’xi ħsieb tajjeb. 
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Biex nikkonvinċu ruħna li Alla jħobbna, aħna nagħżlu bħala 
suġġett għall-meditazzjoni waħda mil-veritajiet tal-fidi li turina sewwa 
l-imħabba tiiegħu: dan hu l-għan tal-qari ta’ silta addattata. 

B’danakollu mhux biżżejjed li sempliċiment naqraw il-materja, 
imma jeħtieġ nifluha sewwa, u m’hemmx triq aħjar li nagħmlu dan 
ħlief billi nirriflettu fuqha - billi nimmeditaw. 

Il-verità kollha rivelata tista’ turini l-imħabba ta’ Alla għalija, imma 
llum jien nipprova nifhimha billi nirrifletti fuq it-tema li nkun għażilt 
għall-qari tiegħi.  Nagħmel użu mill-ħsibijiet tajbin li hemm fis-suġġett 
tal-meditazzjoni biex tassew nikkonvinċi ruħi mill-imħabba tiegħu, 
sabiex l-imħabba lejh tasal spontanjament ġo qalbi, u forsi bil-kliem 
fuq xofftejja. 

B’hekk tibda t-taħdita tiegħi ma’ Alla, ngħidlu b’kull mod possibbli 
(waqt li nuża l-kliem li jiġi f’moħħi spontanjament) li nħobbu, li rrid 
inħobbu, li rrid nimxi ‘l quddiem fl-imħabba qaddisa tiegħu, u li jien 
nixtieq nippruvalu l-imħabba tiegħi bl-għemil tiegħi, billi nagħmel ir-
rieda tiegħu. 

U issa qegħdin fiċ-ċentru, il-qalba tat-talb. 

Għal ħafna erwieħ, xejn iżjed ma hu meħtieġ. 

Imma xi wħud jippreferu varjetà akbar, għalhekk biex itawlu 
aktar il-konverżazzjoni ma’ Alla, għandhom l-aħħar tliet passi fil-
metodu. Dawn madankollu tista’ tagħmilhom u tista’ ma 
tagħmilhomx. 

Radd il-Ħajr :  Wara li nkunu erġajna għedna lil Alla li nħobbuh, 
niżżuh ħajr għall-benefiċċji kollha li rċevejna mingħandu u nuruh li 
aħna grati. 

Offerta : Konxji li rċevejna daqshekk favuri, nippruvaw inħallsu 
d-dejn tagħna sakemm nistgħu billi nagħmlu xi riżoluzzjoni. Billi 
bosta persuni spiritwali jagħmlu l-meditazzjoni darbtejn kuljum, kull 
meditazzjoni toffri żewġ punti. 

Ir-ruħ imbagħad tibda tirrifletti, billi tgħin lilha nfisha bit-test li 
jkun diġà nqara. 

B’dan il-mod tgħaddi spontanjament għat-taħdita li skont il-
ħsieb Tereżjan, huwa l-“qalba,”  iċ-ċentru tat-talb. 
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Għalhekk il-meditazzjonijiet tagħna huma diretti biex jgħinu l-
erwieħ l-aktar f’dan il-punt. Għal dan l-għan ippruvajna nagħtu lil kull 
taħdita għamla li hi biżżejjed wiesgħa, b’danakollu, jistgħu jintużaw 
liberament kif wieħed jixtieq, kull ruħ tagħżel dak li jogħġobha skont 
il-ħtieġa tal-waqt. Biex it-taħditiet ikunu aktar effikaċi, għażilna 
espressjonijiet imħeġġa u ħsibijiet meħudin mill-kitbiet tal-qaddisin u 
erwieħ oħra mħeġġin. Sikwit kellna nagħmlu xi modifikazzjonijiet 
żgħar fit-test, biex nadattawh għall-għamla intima tat-taħdita. 
B’danakollu dejjem nagħtukom is-sors minn fejn ittieħdu. 

It-taħditiet jikkonsistu minn espressjonijiet ta’ mħabba, li 
jalternaw mal-petizzjonijiet, atti ta’ radd-il ħajr, tqanqil ir-ruħ lejn Alla, 
dawn imbagħad  jikkonkretizzaw ruħhom fir-riżoluzzjonijiet. 

Nittamaw li dawn il-meditazzjonijiet, miktubin b’dan il-mod, 
jgħinu ‘l-erwieħ biex japplikaw ruħhom effettivament fit-talb mentali 
skont l-idea u l-metodu Tereżjan. 

L-ispiritwalità Tereżjana hija l-ispiritwalità tal-intimità divina, 
jiġifieri tipprova tmantni fl-erwieħ l-ideal ta’ intimità ma’ Alla u 
tmexxihom lejn dan l-ideal, prinċipalment permezz tat-talb mentali. It-
talb mentali għalhekk għandu jkun intunat ma’ din l-aspirazzjoni hekk 
għolja u kbira. 

Dan huwa “t-ton” li ppruvajna nagħtu lill-meditazzjonijiet tagħna, 
u t-titlu, Intimità Divina, juri l-ħsieb tagħna li ngħinu l-erwieħ kemm 
nistgħu biex jilħqu dan l-għan hekk kbir. 

Barra minn dan, l-ispiritwalità Tereżjana hija wkoll duttrinali. 
Santa Tereża ta’ Ġesù, “l-imgħallma kbira tal-ħajja spiritwali”  dejjem 
xtaqet - u talbtet biex twettaq ix-xewqa tagħha - li l-ħajja axxetika u 
mistika ta’ dawk li kienu għeżież għaliha tkun imwaqqfa fuq duttrina 
soda, għax il-Qaddisa kienet tħobb ħafna t-teoloġija. Din hi r-raġuni 
għala xtaqna nibnu dawn il-meditazzjonijiet bi sfond teoloġiku serju. 
Anzi fittixna li nordnawhom b’mod li matul il-mixja ta’ sena nistudjaw 
il-problemi l-iżjed importanti tal-ħajja spiritwali u r-realtajiet kollha 
sopranaturali li niltaqgħu magħhom fil-ħajja interjuri. 

Jalla l-iSpirtu Qaddis, l-iSpirtu ta’ mħabba, li jogħġbu jgħammar 
fir-ruħ tagħna biex iwassalha bil-mod il-mod taħt l-influss u d-
direzzjoni tiegħu, jalla jixgħel fina, “b’effużjoni abbundanti” dik l-
imħabba li twassalna fl-intimità ma’ Alla!  U Marija Santissma l-Omm 
tal-Imħabba s-sabiħa, li r-ruħ tagħha mimlija bil-grazzja, kienet 
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dejjem imqanqla mill-iSpirtu Qaddis, taqlgħalna minn dan l-iSpirtu 
divin il-grazzja li nkunu miftuħin għall-istediniet tiegħu, sabiex 
nirrealizzaw bl-għajnuna assidwa u l-prattika effettiva tat-talb 
mentali, l-ideal kollu ġmiel ta’ għaqda intima ma’ Alla. 

P. Gabriel ta’ Santa Marija Maddalena, O.C.D. 

Ruma, Festa tal-Qalb ta’ Ġesù, 1952. 
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AVVIŻ dwar iċ-Ċiklu Liturġiku 

 
1. Fil-Ħdud u s-Solennitajiet  li l-qari tagħhom huma f’ċiklu ta’ 

tliet snin hemm tliet meditazzjonijiet, wieħed għal Sena A, ieħor għal 
Sena B u l-ieħor għal Sena Ċ.  Fis-sena 2011 nużaw dawk tas-Sena 
A u fis-snin ta’ wara nimxu skont din it-tabella ta’ hawn taħt :  

 

Sena A 2011 2014 2017 2020 2023 

Sena B 2012 2015 2018 2021 2024 

Sena Ċ 2013 2016 2019 2022 2025 
 
2. Għall-Ħdud u l-Festi li fihom l-ewwel żewġ qari jew l-

Evanġelju huma l-istess għat-tliet snin (e.g. Festa tal-Familja 
Mqaddsa, Ħadd il-Palm eċċ.)  tingħata meditazzjoni waħda. 

 
3. Matul ir-Randan u l-Ġimgħat ta’ Żmien il-Għid, il-

meditazzjonijiet jaqblu mal-Liturġija; kif ukoll – għalkemm mhux 
daqshekk strettament – matul l-Avvent u fiż-Żmien bejn it-Tlugħ tal-
Mulej fis-Sema u Għid il-Ħamsin. 

 
4. Id-diskorsi – it-talb jew elevazzjonijiet li jiġu wara kull 

meditazzjoni – huma kważi kollha meħudin minn dawn l-għejjun: l-
iSkrittura Mqaddsa, il-Liturġija, il-kitbiet tal-Qaddisin jew kittieba 
spiritwali ta’ ċertu siwi. Għalkemm dawn it-testi huma kkwotati 
b’ċerta libertà biex ikunu aktar addattati għat-talb, u sikwit l-għamla 
oriġinali tagħhom ġiet mibdula f’diskors aktar dirett, b’danakollu ġew 
miżmuma kemm jista’ jkun qrib il-ħsieb u l-ittra tal-awtur. Meta kienet 
meħtieġa l-akkomodazzjoni, dan ġie muri bis-sinjal “ara”. 



 

12 

TAQSIRIET 

 
ID-DOKUMENTI TAL-KONĊILJU VATIKAN II 

 
AA Lajċi    LG  Il-Knisja 
AG Missjonijiet   NAE Mhux Insara 
CD Isqfijiet    OE Knejjes tal-Lvant 
DH Libertà Reliġjuża  OT For. Saċerdotali 
DV Rivelazzjoni   PC Ħajja Reliġjuża 
GE Edukazzjoni Nisranija  PO Saċerdoti 
GS Knisja fid-Dinja tal-lum SC Liturġija 
IM  Komunikazzjoni Soċjali UR Ekumeniżmu 
 
Test użat: “ID-DOKUMENTI TAL-KONĊILJU VATIKAN II” 

Edizzjoni Studia 1982. 
 

IL-KITBA TAL-QADDISIN KARMELITANI TEREŻJANI (Bil-Malti) 
 
Santa Tereża ta' Ġesù 
Fund Fundazzjonijiet 
Kastell Kastell Interjuri 
Ħajja Il-Ktieb tal-Ħajja 
Triq Triq tal-Perfezzjoni 
Stqarr Stqarrijiet Spiritwali 
Għanja Meditazzjonijiet fuq l-Għanja tal-Għanjiet 
Tqanqil Tqanqil ir-Ruħ quddiem Alla 
 
 
San Ġwann tas-Salib 
Telgħa Telgħa tal-Muntanja Karmel 
Lejl Lejl Kollu Dlam 
Massimi Massimi u Sentenzi Spiritwali 
 
Santa Tereża tal-Bambin Ġesù 
Storja ta' Ruħ 
Ittri Magħżula 
Poeżija Kitbiet Poetiċi u Talbiet 
L-Aħħar Ħsibijiet 
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Qaddisin Oħra 
L-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin 
Id-Djalogi ta' Santa Katerina ta' Siena 
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1.  L-EWWEL ĦADD TAL-AVVENT 

SENA A 

“Ejja, nimxu fid-dawl tal-Mulej!” (Is 2, 5).  
 

 

1. It-tema ċentrali tal-Avvent hija l-miġja tal-Mulej, meqjusa taħt 
aspetti diversi. L-ewwel nett naraw l-istennija tar-Rabta l-Qadima, li l-
ħin kollu hi mmirata lejn il-miġja tal-Messija. Il-profeziji li l-Liturġija 
tippreżentalna f’dan iż-żmien, kollha jkellmuna mill-miġja tiegħu 
b’mod li f’qalbna nħossu dik ix-xewqa u l-ħtieġa ta’ Alla li hu 
daqshekk ħaj fil-kitba profetika. Fl-istess ħin jistednuna niżżu ħajr ‘l 
Alla għad-don kbir tas-salvazzjoni, li issa m’għadhiex tidher biss fuq 
l-orizzont bħala ġrajja futura li hi biss imwiegħda u ttamata, imma 
ġrajja li kienet realtà konsolanti minn żmien l-inkarnazzjoni tal-Iben 
ta’ Alla u t-twelid tiegħu fiż-żmien. Il-Feddej ġie, fih it-tamiet tar-Rabta 
l-Qadima ġew imwettqa u dawk tar-Rabta l-Ġdida nfetħu beraħ. Din 
mela hija l-istennija l-ġdida: il-miġja tas-Salvatur jeħtieġ titwettaq fil-
qalb ta’ kull wieħed minna, għax issa l-istorja umana kollha timmira 
lejn il-parousia, jiġifieri, ir-ritorn ta’ Kristu fil-glorja fl-aħħar taż-żmien.  
Huwa f’dan il-kuntest li aħna jeħtiġilna nisimgħu u nimmeditaw il-qari 
tal-Avvent. 

Isaija jenfasizza l-era messjanika li fiha l-popli kollha għad jiġu 
f’Ġerusalemm biex jaduraw lil Alla wieħed: “Kotra sħiħa ta’ popli 
għad jiġu u jgħidu: ‘Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej, lejn  
id-dar ta’ Alla ta’ Ġakobb biex jgħallimna t-triqat tiegħu’ ” (Is 2, 3). 
Miġburin mill-ġdid fil-fidi waħda vera, il-bnedmin kollha jsiru aħwa u 
“s-sengħa tal-gwerra ma jitgħallmuhiex iżjed” (ib. 4). 

Ġerusalemm hija x-xbieha tal-Knisja, imwaqqfa minn Alla bħala 
“sagrament universali ta’ salvazzjoni” (LG 48), hija tiftaħ dirgħajha 
beraħ għall-bnedmin kollha biex twassalhom għand Kristu ħalli, 
huma u jimxu fuq it-tagħlim tiegħu, ikunu jistgħu jgħixu bħal aħwa fl-
armonija u l-paċi. Imma kemm hi twila t-triq li għad fadlilna 
quddiemna qabel ma jitwettaq dan! Kull Nisrani għandu jkun leħen li 
jsejjaħ lill-bnedmin bil-ħeġġa ta’ Isaija għall-fidi waħda u għall-
imħabba tal-aħwa. Il-profeta jagħlaq bi stedina qawwija: “Ejja, ħalli 
nimxu fid-dawl tal-Mulej” (2, 5). 
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Fit-tieni qari, San Pawl jgħidilna eżattament x’għandna nagħmlu 
biex nimxu f’dak id-dawl: “Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam” (Rum 
13, 12), jiġifieri nwarrbu d-dnub fl-għamliet tiegħu kollha, u “nilbsu l-
armi tad-dawl” (ibid.) li jfisser, nilbsu l-virtù, speċjalment bil-fidi u l-
imħabba. Dan huwa tassew urġenti “għax is-salvazzjoni tagħna hija 
eqreb minn meta bdejna nemmnu” (13, 11). Fil-fatt l-istorja riesqa 
lejn l-aħħar fażi tagħha: l-aħħar miġja tal-Mulej. Iż-żmien li fadal biex 
nilħqu dan l-għan, jeħtieġ li ngħadduh bilgħaqal. Il-Mulej li diġà ġie 
fit-twelid tiegħu għad-dinja ġo Betlehem, li hu l-ħin kollu preżenti fil-
ħajja ta’ kull bniedem, u li għandu jiġi fl-aħħar taż-żmien, jeħtieġ li 
jkun milqugħ, segwit u mistenni fil-fidi, fit-tama u  f’imħabba ħajja u 
attiva. Ġesù nnifsu tkellem dwar l-attitudni ta’ stennija viġilanti li 
għandha tikkaratterizza l-ħajja kollha tan-Nisrani: “Ishru, mela, għax 
ma tafux il-jum li fih jiġi Sidkom” (Mt 24, 42). Dan juri mhux biss il-
parusija, imma wkoll il-miġja tal-Mulej li sseħħ għal kull wieħed 
minna fi tmiem ħajjitna, meta niltaqgħu mas-Salvatur tagħna wiċċ 
imb wiċċ, u li għandu jkun l-isbaħ jum, il-bidu tal-ħajja ta’ dejjem. 
“Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa li 
fiha jiġi Bin il-Bniedem” (ib. 44). 
 

 Nitolbuk, Alla li tista’ kollox, li tkattar il-qawwa tar-rieda 
tagħna biex nagħmlu l-ġid sabiex Kristu jsibna nistennew il-miġja 
tiiegħu u jsejħilna ħdejh fis-saltna tas-sema (Kolletta). 

O Mulej, jalla t-Tqarbina tagħna tgħallimna nħobbu s-sema. 
Jalla l-wegħda u  t-tama tas-sema tmexxina fit-triq tagħna fid-dinja 
(Wara t-Tqarbin). 

Missal Ruman 
 

● L-imħabba tagħna lejk, Mulej tistrieħ fuq il-pedament sod tal-
imħabba li hi l-premju tagħha nfisha. U din l-imħabba ma tistax 
titqiegħed fid-dubju, għax ġiet murija hekk biċ-ċar f’niket u tbatijiet 
hekk kbar, sat-tixrid tad-demm u t-telfien tal-ħajja. Ikun jogħġob lill-
Maestà Tiegħu li jagħtina l-imħabba tiegħu qabel ma jeħodna minn 
din il-ħajja, għax tkun ħaġa kbira fis-siegħa ta’ mewtna, meta ma 
nkunux nafu fejn sejrin, li narawna ġġudikati minn Dak li ħabbejna 
fuq il-ħwejjeġ kollha u b’imħabba hekk qawwija li tnessina għalkollox 
lilna nfusna. Nistgħu nimxu fiż-żgur bil-ħlas tad-djun tagħna, ma 
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nkunux sejrin f’art barranija, iżda f’pajjiżna għax hija art ta’ Dak li 
nħobbu hekk bis-sħiħ u Hu jħobbna. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Triq 40, 7-8 
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SENA B 

O Mulej, inti l-missier tagħna... Mhux li kont iċċarrat is-smewwiet u 
tinżel! (Is 63, 16-19). 

 

Minn dakinhar tal-ewwel dnub ta’ Adam meta Alla offra lil Adam 
il-wegħda tal-Feddej, it-tamiet tal-umanità kienu mmirati lejn il-wisq 
mistennija salvazzjoni. Il-profeti kienu x-xandara tagħha li ma 
jgħejjewx iħabbruha. “Inti, Mulej, il-feddej tagħna, sa minn dejjem 
huwa ismek. Ara! inti kont imgħaddab għalina, u aħna dnibna. 
Domna fi dnubna. U issa, Mulej, int missierna” (Is 63, 16; 64; 4-7). 
Is-sens qawwi tad-dnub tal-bniedem u tan-nuqqas ta’ ħila li jerfa’ lilu 
nnifsu jitħalltu max-xewqa tiiegħu għas-salvazzjoni u mal-fiduċja 
tiiegħu f’Alla li hi espressa f’kelmiet kważi evanġeliċi: “inti l-Missier 
tagħna.” Isaija bit-talba mqanqla tiegħu jidher qed ifittex iħaffef il-
miġja tal-Mulej: “Mhux li kont iċċarrat is-smewwiet u tinżel minn 
hemm!” (64, 1). Mill-istorja nafu kif din l-għajta nstemgħet u l-wegħda 
ta’ Alla twettqet: is-smewwiet infetħu tassew, u l-bniedem irċieva s-
Salvatur, il-Mulej Ġesù. B’dankollu t-talba ta’ Isaija għadha tgħodd u 
l-Liturġija matul l-Avvent titlob: “Mhux li kont iċċarrat is-smewwiet u 
tinżel minn hemm!” (64, 1). L-Iben ta’ Alla, storikament, diġà ġie, bil-
passjoni, mewt u qawmien tiegħu huwa diġà salva l-umanità 
midinba. B’danakollu, għalkemm dan il-misteru hu fih innifsu 
mwettaq, jeħtieġ jirripeti ruħu għal kull bniedem u kontinwament 
imġedded fih sakemm jasal “fix-xirka ta’ Ibnu Sidna Ġesù Kristu” (I 
Kor 1, 9). Imma sakemm din l-għaqda mhix perfetta, jew sakemm 
għad m’aħniex għalkollox meħudin u mibdulin bil-grazzja, aħna 
nibqgħu nistennew is-Salvatur tagħna. Huwa jiġi l-ħin kollu permezz 
tas-Sagramenti, fil-kelma tiiegħu mwassla mill-Knisja, u bl-
ispirazzjonijiet u l-impulsi ġewwenija. Jeħtieġ li ma nieqfux nilqgħuh 
u nixtiequ l-miġja tiiegħu bil-modi li huma dejjem aktar intimi, 
profondi u trasformanti. “L-iSpirtu u l-Għarusa (il-Knisja) jgħidu: ‘Ejja!’ 
u l-fidili kollha jirripetu: ‘Ejja, Mulej Ġesù!’ ” (Ap 22, 17.20). 

Waqt li San Pawl jifraħ lill-Korintin għall-grazzja ta’ Alla li huma 
rċevew fi Kristu, għaliex fih stagħnew f’kollox u fih għandhom kull 
don, fl-istess ħin jgħidilhom biex jistennew “id-dehra ta’ Sidna Ġesù 
Kristu” (I Kor 1, 4-7). Il-fakra kollha gratitudni tat-twelid tal-Mulej 
tagħna u tad-doni kollha li rċevejna mingħandu, u d-dehra glorjuża 
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tiegħu fl-aħħar taż-żmien, huma ż-żewġ kolonni li fuqhom jistrieħ l-
Avvent. Jekk dan iż-żmien hu tassew mimli bi stennija viġilanti, 
flimkien mal-għemil tajjeb, Alla nnifsu, bħalma jgħid l-Appostlu, 
jagħmel lilna li nemmnu, qawwijin sal-aħħar, “bla ħtija fil-jum ta’ 
Sidna Ġesù Kristu” (ibid. 8). Għall-fedeltà ta’ dak li jgħix fl-istennija 
ta’ Alla tiiegħu, tikkorrispondi l-fedeltà ta’ Alla li żgur iżomm il-
wegħdiet tiegħu. 

Il-fedeltà tal-bniedem trid tkun kif jipproponiha l-Evanġelju (Mk 
13, 34-37): servizz ġeneruż fit-temmija tad-dmir bla ma jċedi għall-
għajja jew l-għażż. Jeħtieġlu jkun bħal qaddej għaqli li ma jmurx 
jorqod waqt li sidu mhux id-dar, imma jwettaq id-dmirijiet fdati lilu, 
biex meta sidu jerġa’ lura, ”filgħaxija, jew f’nofsillejl, jew x’ħin jidden 
is-serduk jew inkella mas-sebħ” (ibid. 35) isibu dejjem f’postu, 
ħsiebu biss f’xogħlu, u mhux beżgħan bħal wieħed maqbud fl-iżball, 
imma ferħan li qed jerġa’ jarah. Ladarba għan-Nisrani Alla hu mhux 
biss sid, imma missier, din il-laqgħa tkun mimlija bl-hena. 

 

● Int, Mulej, Missierna, ismek il-Feddej tagħna sa minn dejjem. 
Għaliex, Mulej, iġġegħilna nwarrbu minn triqatek, u twebbsilna 
qalbna biex ma nibżgħux minnek? Erġa’ lura minħabba l-qaddejja 
tiiegħek. Mhux li kont iċċarrat is-smewwiet u tinżel minn hemm. 

Int tilqa’ bil-ferħ lil min jagħmel is-sewwa, lil dawk li jiftakru fi 
triqatek. Ara! int kont imgħaddab għalina, u aħna dnibna... Tniġġisna 
lkoll, u sirna bħal ċarruta maħmuġa, bħal werqa lkoll dnibna u 
ħżunijietna bħal riħ ġarrewna. 

Ħadd ma hawn li jsejjaħ ismek, li jitħarrek biex iżomm miegħek. 
Għax int ħbejt wiċċek minna, u rħejtna f’idejn ħżunijietna. U issa 
Mulej, int Missierna, aħna t-tafal u inti l-fuħħari, aħna lkoll għemil 
idejk. La tinkorlax iżżejjed, Mulej, la tiftakarx fil-ħażen tagħna għal 
dejjem. Ara, ħares, aħna lkoll il-poplu tiegħek. 

Isaija 63,16-17; 64, 1.5-9 
 

● Urini, Mulej, il-ħniena tiegħek u agħtini s-salvazzjoni tiegħek. 
O Għerf infinit, ejja u mexxini fit-triqat tas-sema. O Dija tal-glorja tal-
Missier, ejja u dawwalni bid-dija tal-virtù tiegħek. O Xemx tal-
ġustizzja, ejja u agħti d-dawl u s-sħana tal-ħajja lil min qiegħed fid-
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dell tal-mewt. O Għalliem tal-ġnus, ejja għallimni. O Salvatur tad-
dinja, ejja u salvani. 

L. Da Ponte, Meditazioni II, 15, 2 
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SENA Ċ 

O Mulej, qawwilna qalbna  bi qdusija bla għajb fil-miġja ta’ Sidna 
Ġesù (I Tess 3, 13). 

 

“Ara, għad jiġu jiem - jgħid il-Mulej - meta nġib fuq dar Iżrael u 
dar Ġuda l-ġid li wegħdthom, intella’ min-nisel ta’ David rimja tas-
sewwa” (Ġer 33, 14-15). Ġeremija jħabbar l-intenzjoni ta’ Alla li 
jwettaq il-wegħda tas-Salvatur li kellu jitwieled miż-żerriegħa ta’ 
David, hawnhekk imxebbha bħala “rimja tas-sewwa.” Hu jerġa’ 
jwaqqaf “il-ġustizzja fuq l-art,” jiġifieri jsalva lill-bnedmin mid-dnub u 
jwassalhom lura għand Alla. 

It-twettiq tal-ġrajja l-kbira li seħħet bit-twelid tas-Salvatur mill-
Verġni Marija hu wieħed mill-punti importanti tal-Avvent. Il-Knisja 
toqgħod attenta li l-poplu ta’ Alla ma jillimtax ruħu għal tifkira 
superfiċjali, minflok tridhom iħejju ruħhom biex jerġgħu jgħixu fil-fond 
il-misteru ineffabbli tal-Kelma ta’ Alla magħmul bniedem “għas-saħħa 
tagħna” (Kredu). U billi s-salvazzjoni tintemm jew tilħaq l-umanità 
kollha fl-aħħar taż-żmien, meta “jaraw lil Bin il-Bniedem ġej b’qawwa 
u glorja kbira” (Lq 21, 27), il-fidili huma mħeġġa li jgħixu Avvent 
kontinwu. It-tifkira tat-twelid tal-Mulej jeħtieġ ngħixuha “fl-istennija 
tat-tama mbierka u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu” (Missal 
Ruman). Il-Mulej ġie, ġej, u għad jiġi, aħna jeħtieġ nilqgħuh u 
nistennewh. Jekk il-ħajja tan-Nisrani titwarrab minn dan, allura 
tintemm fix-xejn. 

Meta l-Knisja tibda l-Avvent bil-qari tal-Evanġelju li jitkellem mit-
tmiem tad-dinja u mill-parusija tal-Mulej, m’għandha ebda ħsieb li 
tbeżża’ lil uliedha, imma li twissihom li ż-żmien għaddej u li l-ħajja 
temporali hi temporanja, li l-oġġett tat-tama u x-xewqa tagħna ma 
jistax ikun il-belt tal-art, imma dik tas-sema. Jekk id-dinja ta’ issa hija 
mħabbta bil-gwerer, bid-diżordni, b’filosofiji foloz u drawwiet ħżiena, 
dan kollu għandu jkun twissija li jekk il-bniedem iwarrab lil Alla, il-
bniedem jinqered. Bih biss nistgħu nsalvaw. Għalhekk “qawwu 
qalbkom u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib” (Lq 21, 
28). L-għan tal-Knisja hu li tqajjem fi qlubna x-xewqa u l-ħtieġa tas-
salvazzjoni, u stennija kollha ħrara għas-Salvatur. Minflok li nħallu 
lilna nfusna niġu mirbuħa u mkaxkra mill-ħwejjeġ tad-dinja, hemm 
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bżonn li naħkmuhom u ngħixu bil-miġja tal-Mulej dejjem quddiem 
għajnejna. “Oqogħdu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed ma 
jmejtilkomx qalbkom u tħallux li l-ħafna tħassib għall-ħtiġijiet tal-ħajja 
jeħdilkom raskom li ma ssibux dak il-Jum fuqkom għal għarrieda” 
(21, 34). Jeħtieġ mela li “nitolbu u nishru l-ħin kollu” (21 36) u nużaw 
il-ħin biex nimxu ‘l quddiem fl-imħabba lejn Alla u lejn għajrna. Dan 
hu li San Pawl jixtieq meta jeżorta: “Ħuti jalla l-Mulej ikattrilkom u 
jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd, ħalli jqawwilkom 
qalbkom u jkollkom qdusija bla għajb għal meta jiġi Sidna Ġesù” (I 
Tess 3, 12-13). Il-ġustizzja u l-qdusija li l-Mulej ġie jġibilna fuq l-art 
jeħtieġ tagħmel l-għeruq u tikber fil-qalb tan-Nisrani u minn hemm 
tixtered mad-dinja kollha. 
 

● “Għalik nixxennaq il-jum kollu. Ftakar fit-tjieba u l-ħniena 
tiegħek għax huma minn dejjem, Mulej. Tajjeb u sewwa l-Mulej, 
għalhekk juri triqtu lill-ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem 
lill-fqajrin it-triq tiegħu.” 

Salm 25, 5-6.8-10 
 

● X’jiswieli, lili li naf sewwa dnubieti, jekk int tiġi, o Mulej, u ma 
tidħolx ġo ruħi u fl-ispirtu tiegħi, jekk int, o Kristu, ma tgħixx ġewwa 
fija, u lanqas titkellem miegħi? Huwa għandi li jeħtieġ tiġi, għalija li l-
Avvent li ġej jeħtieġ ikun realtà. It-tieni miġja tiegħek, o Mulej, issir fl-
aħħar tad-dinja, imbagħad inkunu nistgħu ngħidu: “Id-dinja ssallbet 
għalija, u jiena għad-dinja.” 

 Ħu ħsieb Mulej li l-aħħar tad-dinja jsibni ħsiebi fis-sema. 
Imbagħad l-għerf, il-virtù u l-ġustizzja, u l-fidwa jkunu kollha preżenti 
għalija. O Kristu, inti tassew li mitt darba għad-dnubiet tal-poplu 
tiegħek, imma bil-ħsieb li tifdihom minn dnubiethom kuljum. 

San Ambroġ, Kumment għall-Vanġelu ta’ S. Luqa 10, 7-8 
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2.  IMSEJĦIN GĦALL-QDUSIJA 

“Qajjem il-qawwa tiegħek, u ejja ħa ssalvana” (Salm 80, 3). 

 

1. Mal-waqgħa ta’ Adam, id-dnub farrak il-pjan tal-qdusija tal-
bniedem. Il-ġenituri ewlenin tagħna, maħluqin fuq is-sura u x-xbieha 
ta’ Alla, fl-istat tal-grazzja u l-ġustizzja li għamlithom ulied tal-Aktar 
Għoli, waqgħu fil-qiegħ nett tal-miżerja, u niżżlu magħhom lill-
umanità kollha. Għal sekli sħaħ, il-bniedem kien jitniehed fid-dnub 
tiegħu, li ħoloq abbiss infinit, il-bniedem kien bla ħila li jerfa’ lilu 
nnifsu. 

Biex jagħmel dak li l-bniedem ma setax jagħmel, jiġifieri li jeqred 
id-dnub ta’ ġo fih u jerġa’ jġib lilu nnifsu fil-grazzja, Alla wiegħed 
Salvatur. Din il-wegħda, magħmula u mġedda matul is-sekli, ma 
kellhiex tkun għall-poplu ta’ Iżrael biss, kienet tinvolvi l-bnedmin 
kollha. Isaija kien diġà raha: “Kotra  sħiħa ta’ popli għad jiġu u jgħidu: 
‘Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej, lejn id-dar ta’ Alla ta’ 
Ġakobb, biex jgħallimna t-triqat tiegħu’” (Is 2, 3). U Ġesù nnifsu 
qalha b’mod ċar: “Jien ngħidilkom li għad jiġu ħafna mil-Lvant u mill-
Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma’ Abraham u ma’ Iżakk u ma’ 
Ġakobb fis-Saltna tas-Smewwiet” (Mt 8, 11). 

Il-Mulej Ġesù ġie biex isalva l-popli kollha, biex jistieden lil 
kulħadd għall-mejda ta’ Missieru fis-saltna tas-sema, għax Alla “jrid li 
l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jagħrfu l-verità” (I Tim 2, 4). 
Biex kulħadd isalva, Alla tana “lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min 
jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’dejjem” (Ġw 3, 16). 
Daqshekk Alla ħabb id-dinja! Iżrael kien id-depożitarju tal-wegħda 
divina u kellu l-missjoni li jgħaddiha minn ġenerazzjoni għall-oħra, 
imma ma kienx il-waħdieni li gawda minnha. Sa mill-bidu nett, fil-
pjan ta’ Alla, il-wegħda kienet maħsuba għall-familja kollha tal-
bnedmin: ħadd ma tħalla barra. Ġesù s-Salvatur ġie għal kull wieħed 
minna, u lil kull wieħed joffri l-mezzi meħtieġa għas-salvazzjoni. 

 

2.  Meta kiteb lill-Insara ta’ Korintu, San Pawl indirizza l-ittra 
tiegħu: lilkom li intom “imsejħa biex tkunu qaddisin flimkien ma’ dawk 
kollha li f’kull pajjiż isejħu l-isem ta’ Ġesù Kristu Sidna” (I Kor 1, 2). 
Dawk kollha li jemmnu fi Kristu, huma ta’ liema nazzjon huma, huma 
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“msejħa biex ikunu qaddisin” li fi kliem l-Appostlu jfisser fuq kollox li  
tappartjeni, li tkun konsagrat ‘l Alla bil-magħmudija, u mbagħad bis-
saħħa ta’ din il-konsagrazzjoni, issir personalment qaddis. 

Il-qdusija, bħas-salvazzjoni, hija offruta lill-bnedmin kollha. 
“Kunu qaddisin għax jien Qaddis” (Lev 11, 44) qal Alla lill-poplu ta’ 
Iżrael, u Ġesù speċifika: “Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett 
Missierkom li hu fis-smewwiet” (Mt 5, 48). Il-Mulej tagħna ma qalx 
dal-kliem lil xi grupp magħżul, anqas ma rriservahom għall-Appostli 
tiegħu u l-ħbieb intimi, qalhom quddiem il-folla li mxiet warajh. Hu, il-
wieħed Kollu-Qaddis, ġie biex iqaddes il-bnedmin kollha u joffri lil 
kull wieħed il-mezzi meħtieġa mhux biss għas-salvazzjoni, imma 
wkoll għall-qdusija. “Jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja, u ħajja bil-kotra” 
(Ġw 10, 10). 

Il-Knisja qatt ma tgħajja ttenni u twaħħlilna f’moħħna dan it-
tagħlim tal-Mulej. “Ħalli ħadd ma jaħseb, li (l-qdusija) tgħodd biss 
għal ftit nies magħżula, waqt li l-oħrajn jistgħu jillimitaw ruħhom għal-
livell anqas ta’ virtù. Assolutament kulħadd hu inkluż f’din il-liġi, 
m’hemmx eċċezzjonijiet” (Piju XI, AAS, 1923, p. 50). Il-Konċilju 
Vatikan II reġa’ saħħaħ b’mod partikulari s-sejħa universali għall-
qdusija:  kull wieħed fil-Knisja, kemm jekk “jagħmel parti mill-
ġerarkija, jew jekk qed tingħatalu kura minnha, huwa msejjaħ għall-
qdusija, il-Mulej Ġesù, għalliem u mudell divin ta’ kull perfezzjoni, lid-
dixxipli kollha u lil kull wieħed minnhom, kienet x’kienet il-kundizzjoni 
tagħhom, ippriedkalhom il-qdusija tal-ħajja li tagħha hu stess hu l-
awtur u dak li jipperfezzjonaha” (LG 39, 40). Aħna ma nistgħux 
insibu r-riżorsi u l-enerġija għall-qdusija tagħna fina nfusna, Alla biss 
huwa qaddis u Alla waħdu jista’ jagħmilna qaddisin. Alla nnifsu jrid li 
jqaddes il-ħlejjaq tiegħu, u f’Ġesù joffri lil kull wieħed minna l-milja 
tal-mezzi għall-qdusija. 

 

● O Mulejja, b’liema qawwa turi li tista’ kollox! M’hemmx 
għalfejn noqogħdu nfittxu ħafna raġunijiet għal dak li tkun trid int, 
għax inti tassew li inti ‘l fuq minn kull raġuni naturali u tagħmel li 
kollox jista’ jkun, hekk li turi biċ-ċar lil kulħadd li aħna għandna biss 
inħobbuk b’qalbna kollha, waqt li tassew inħallu kollox għalik. 

Kemm jingħad tajjeb li inti ma tagħmilx qerq taħt il-libsa tal-liġi. 
Għax jiena, Mulej, la nista’ nara u lanqas nifhem kif it-triq li twassalni 
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għandek tista’ tkun dejqa. Fil-fehma tiegħi hija triq irjali, mhux 
mogħdija, triq li kull min jaqbad miexi fiha bis-serjetà għandu jħoss 
ruħu aktar fiż-żgur. Din hija triq ħielsa minn kull għamla ta’ ġebel li 
jista’ jaqa’ fuq min iterraqha u mill-perikli kollha tal-mogħdijiet fil-
muntanji, irrid ngħid mill-okkażjonijiet tad-dnub. Dik li jiena nsejjaħ 
mogħdija, mogħdija tassew kerha u l-aktar dejqa, hija t-triq li fuq 
ġenb wieħed għandha wied dejjaq u għammieq li malajr tista’ taqa’ 
fih, waqt li fuq il-ġenb l-ieħor hemm irdum bi blat maqtugħ għoli: 
bilkemm wieħed jieħu pass b’ieħor li ma jsibx ruħu isfel imtertaq 
biċċiet. 

Kull min iħobbok tassew, ġid tiegħi, jimxi minn triq l-aktar 
wiesgħa u rjali. Jinsab fiż-żgur għax ‘il bogħod minn kull irdum: hekk 
kif ikun se jiżloq, hemm int, Mulej, biex tagħtih idek. Waqgħa waħda 
mhix biżżejjed biex tieħdu lejn it-telfien, anzi lanqas ħafna waqgħat 
ma huma biżżejjed, jekk huwa jfittex li jħobb lilek u mhux il-ħwejjeġ 
ta’ din id-dinja. Ikun tassew miexi tul il-wied tal-umiltà.  

Ngħid għalija, ma nistax nifhem għaliex ħafna jibżgħu jaqbdu 
miexja fit-triq tal-perfezzjoni. Minħabba dak li hu fih innifsu, ħa 
jagħtina l-Mulej li nifhmu kemm qatt ma aħna żguri fost it-taqlib kbir u 
l-perikli ċari li niltaqgħu magħhom meta nimxu wara l-folla, u kif min-
naħa l-oħra nkunu tassew fiż-żgur meta nagħmlu minn kollox biex 
nimxu ‘l quddiem fit-triq ta’ Alla. Ħa nżommu għajnejna dejjem 
imsammrin fih, għax m’għandna qatt nibżgħu li din ix-Xemx tal-
ġustizzja sejra tgħib, jew li Hu sejjer iħallina nitilfu t-triq fid-dlam tal-
lejl jekk ma nkunux aħna li nitilquh l-ewwel. 

Santa Tereża ta’ Ġesù, Ħajja 35, 13-14 
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3.  IMQADDSIN FI KRISTU ĠESÙ 

“Uri lilna, Mulej it-tjieba tiegħek, u s-salvazzjoni tiegħek agħtina” 
(Salm 85, 7). 

 

1. “Jiena niżżiħajr dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom għall-
grazzja li Alla tagħkom, lilkom fi Kristu Ġesù” (I Kor 1, 4), jikteb San 
Pawl lill-Korintin. Hija biss il-grazzja ta’ Alla li tiġġustifikana u 
tqaddisna: din il-grazzja tiġi lill-bniedem bil-merti infiniti ta’ Sidna 
Ġesù, u hija mogħtija b’xejn lil dawk li jemmnu fih. “Dawk li jimxu 
wara Kristu,” jgħallem il-Vatikan II, “huma msejħin minn Alla u 
ġġustifikati f’Ġesù Kristu mhux b’xi ħidma tagħhom iżda skont il-pjan 
ta’ Alla u bil-grazzja tiegħu, bil-magħmudija tal-fidi saru tassew ulied 
Alla u jagħmlu sehem min-natura tiegħu. B’hekk huma saru tassew 
qaddisin. Jeħtieġ għalhekk li bl-għajnuna ta’ Alla, huma jħarsu u 
jipperfezzjonaw fil-ħajja tagħhom din il-qdusija li rċevew” (LG 40). 

Il-Magħmudija żergħet fina ż-żerriegħa tal-qdusija, żerriegħa li 
ġġib frott bil-bosta għax iġġagħalna nissieħbu fil-ħajja divina, u 
għalhekk fil-qdusija ta’ Alla, żerriegħa li kapaċi tipproduċi l-frott 
prezzjuż ta’ ħajja qaddisa, u ta’ ħajja eterna meta aħna ngħinu l-
iżvilupp tagħha b’rieda tajba. Kull Nisrani rċieva dan id-don: kull 
Nisrani jista’ jsir qaddis, u jsir tassew, mhux bil-qies tal-għemejjel ftit 
jew wisq kbar li għandna l-ħila nwettqu, imma fil-qies li bih, bl-
għajnuna ta’ Alla, il-grazzja mogħtija lilu bil-magħmudija, iġġib il-frott. 
Ladarba huwa mgħammed, huwa qaddis bi dritt, u hekk imissu jkun, 
billi jgħix ukoll ħajja qaddisa, u jagħmel għemejjel qaddisa xierqa ta’ 
iben ta’ Alla, salvat u mifdi minn Kristu, u membru tal-Knisja li hi l-
Ġisem Mistiku ta’ Kristu. Alla li sejjaħlu u qaddsu f’Ibnu, jagħtih il-
grazzji kollha meħtieġa biex iwassal sat-tmiem ix-xogħol li nbeda fih. 
“Alla jżomm kelmtu, minnu kontu msejħin biex tidħlu fix-xirka ta’ Ibnu 
Sidna Ġesù Kristu” (I Kor 1, 9). 
 

2. Darba Ġesù qal lid-dixxipli: “Henjin l-għajnejn li jaraw dak li 
qegħdin taraw intom! Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten 
riedu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawhx, u jisimgħu dak li 
qegħdin tisimgħu intom u ma semgħuhx!” (Lq 10, 23-24). Matul is-
sekli twal kollha li ġew qabel it-twelid ta’ Kristu, kienet ix-xewqa tan-
nies ta’ Iżrael li jaraw is-Salvatur, li jisimgħu l-kliem tiegħu tal-ħajja ta’ 
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dejjem, u li jkunu mifdijin minnu. Dak kollu li kien l-oġġett tax-xewqa 
mħeġġa ta’ numru ma jingħaddx ta’ nies ġusti issa sar realtà għal 
Iżrael il-ġdid, il-Knisja ta’ Kristu, li għal elfejn sena kienet qiegħda 
tgħix u tikber bil-grazzja qaddiesa tal-Mulej tagħha. Issa kull Nisrani 
jista’ jgawdi l-milja tagħha, imberkin aħna jekk nifhmu kif nieħdu 
vantaġġ minnha. 

Imma biex il-grazzja ta’ Kristu ġġib il-frott tal-qdusija, jeħtieġ li 
tbiddel u tagħmel tagħha l-esseri u l-attività tagħna kollha, tqaddisna 
f’kull azzjoni, fil-ħsibijiet, xewqat, intenzjonijiet u għemejjel, f’kull 
dettal u fil-ħajja tagħna kollha kemm hi. Waqt li l-grazzja tikber u 
timmatura fina li nemmnu, hija tinfluwenzana aktar bil-qawwi, u meta 
l-influwenza qaddiesa tinfirex fl-attivitajiet kollha tagħna, tmexxina 
lejn it-twettiq tar-rieda ta’ Alla u l-glorja tiegħu; imbagħad tassew 
ngħixu f’għaqda ma’ Kristu, magħqudin intimament ma’ Alla, u 
nissieħbu fil-ħajja u l-qdusija tiiegħu. Din hi l-milja tal-grazzja, il-milja 
tal-ħajja Nisranija, il-qdusija awtentika. 

Il-qdusija ma tikkonsistix fil-kobor ta’ għemejjel esterni jew fl-
għana tad-doni naturali, imma fil-milja tal-iżvilupp tal-grazzja u l-
imħabba li rċevejna fil-magħmudija, żvilupp li jitwettaq aktar ma 
niftħu qalbna għad-don divin, u nkunu dejjem miftuħin għal Alla, lesti 
u miftuħin għall-istedina u għall-azzjoni qaddiesa tiegħu. Hekk, 
Nisrani umli ħafna, li m’għandu ebda post importanti fil-Knisja, u 
m’għandux xi doni naturali speċjali u ebda missjoni xi jwettaq, jista’ 
jilħaq grad għoli ta’ qdusija. Infatti Ġesù li ġie biex isalva u jqaddes 
b’mod speċjali lil dawn in-nies umli, nies li ma jafhom ħadd, qal: 
“Infaħħrek, Missier sid is-sema u l-art, għax int dal-ħwejjeġ ħbejthom 
lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin” (Lq 10, 21). 

 

● O Missier etern, għal liema raġuni tajt dinjità bħal din lill-
bniedem? Kien għax l-imħabba imprezzabbli li biha ħarist il-ħlejqa 
tiegħek fik innifsek u nnamrajt minnha, biex inkunu nistgħu ngawdu 
t-tjubija l-aktar għolja u eterna tiegħek. Minħabba d-dnub tagħna, 
tlifna d-dinjità li inti tajtna, bir-ribelljoni tagħna waqajna f’taqbida mal-
ħniena tiegħek, u hekk sirna għedewwa tiegħek. Int, imqanqal mill-
istess nar ta’ mħabba li ġagħlek toħloqna, xtaqt tagħmel paċi mal-
umanità li waqgħet f’dik it-taqbida kbira. Sabiex minnha. Inti toħroġ 
il-paċi l-kbira, u tajtna l-Kelma, ta’ Ibnek il-Waħdieni biex ikun 
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medjatur bejnek u bejnna. Hu kien il-ġustizzja tagħna, għaliex ħa 
fuqu l-inġustizzja tagħna u obda r-rieda tiegħek meta libes in-natura 
umana tagħna. 

O abbiss ta’ mħabba! Liema qalb setgħet iżżomm li ma 
tinqasamx għad-dehra tal-Maestà divina nieżla fix-xejn tal-umanità 
tagħna: Aħna xbieha tiegħek u inti tagħna, grazzi għall-għaqda li 
għamilt magħna, ħbejt id-divinità tiegħek fis-sħaba miżerabbli u t-
taħsir ta’ Adam. Għal liema raġuni? Imħabba! Int O Alla sirt bniedem, 
u l-bniedem sar Alla. 

S. Katerina ta’ Siena, Djalogu 13 
 

● Lejk Jien nerfa’ ruħi, Mulej, Alla tiegħi. Fik jien nittama, ma 
jkollix għax nitħawwad; ma jifirħux l-għedewwa tiegħi minħabba fija. 
Kulmin jittama fik ma jkollux għax jitħawwad, jitħawwad min malajr 
jonqsok mill-kelma. Triqatek, Mulej, għarrafni, il-mogħdijiet tiegħek 
għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. 

 



 

28 

4.  QADDISIN FL-IMĦABBA 

“Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena, il-jiem kollha ta’ ħajti” 
(Salm 23, 6). 

 

1. “Jixxotta Sidi l-Mulej id-dmugħ minn fuq kull wiċċ” (Is 25, 8) 
jgħid Isaija għall-ħidma tas-salvazzjoni li ġurnata kellu jwettaq Alla 
favur il-poplu tiegħu. U dan seħħ fil-miġja ta’ Ġesù: “U bdew resqin 
lejh ġemgħat kbar ta’ nies,” jirrakkonta Mattew “li kellhom magħhom 
zopop, għomja, immankati, imbikkmin, u ħafna oħrajn, qegħduhomlu 
f’riġlejh, u hu fejjaqhom” (15, 30). Il-ħidma ta’ Kristu hi preżentata 
mill-bidu bħala għemil ta’ tjieba, ta’ mħabba bla tarf u għajnuna għall-
miżerji kollha tal-bnedmin. B’dal-mod Ġesù rrivela lill-bnedmin in-
natura intima ta’ Alla : l-imħabba.  

 “Alla hu mħabba” (I Ġw 4, 16), qal aktar tard l-appostlu 
Ġwanni li ġibed din il-konklużjoni, mhux teoriji, imma dak li hu nnifsu 
ra u mess b’idejh, il-Kelma tal-ħajja, l-Iben ta’ Alla (ibid. 1, 1): morda 
mfejqin, mejtin irxuxtati, l-imnikktin mgħejjuna, il-midinbin maħfura u 
milqugħa. Wisq iżjed, Ġwanni kien sema’ d-diskorsi tal-Mulej fuq l-
imħabba tal-Missier tas-sema, imħabba li Ġesù laħħam fih innifsu u 
li biha wasal biex jagħti ħajtu għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Dan 
kollu, l-Appostlu bl-ispirazzjoni tal-iSpirtu Qaddis, ġabru fil-kelmiet 
“Alla hu mħabba.” 

It-tifsira ta’ dawn il-ftit kelmiet hija tassew profonda. Alla hu 
mħabba, jew dak kollu li hemm f’Alla, l-esseri kollu ta’ Alla, hu 
mħabba. Alla huwa essenzjalment imħabba. L-imħabba, anki dik 
umana, hija x-xewqa għall-ġid, hija l-att tar-rieda li twassal lejn il-ġid. 
F’Alla, esseri bla tarf, l-imħabba hi rieda bla tarf għat-tajjeb li tressaq 
lejn il-ġid bla tarf li hu Alla nnifsu. L-imħabba f’Alla, mela, hija 
għoġba bla tarf għall-ġid infinit li fih isib l-hena kollha tiegħu, imma fl-
istess ħin Alla ma jagħlaqx l-imħabba fih innifsu biss, imma jxerridha 
‘l barra minnu billi jsejjaħ għall-ħajja ħlejjaq bla għadd biex 
jikkomunikalhom it-tjubija u l-hena tiegħu. Hu, li hu mħabba, joħloq 
bnedmin f’att ta’ mħabba, u b’att ta’ mħabba jżommhom u 
jmexxihom għall-hena billi jiġbidhom lejh, l-aqwa ġid, u jagħmilhom 
kapaċi jħobbuh. 
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2. “Alla hu mħabba, u min jgħammar fl-imħabba jgħammar 
f’Alla, u Alla fih” (I Ġw 4, 16). Alla sawwab l-imħabba tiegħu fi qlubna 
permezz tal-iSpirtu s-Santu li ngħata lilna, għalhekk l-ewwel don u l-
iżjed meħtieġ, huwa l-karità li biha aħna nħobbu lil Alla fuq kollox, u 
lill-proxxmu tagħna minħabba fih” (LG 42). 

Il-ħajja tan-Nisrani, bħala ħajja ta’ Alla, jeħtieġ li tkun 
essenzjalment imħabba: qabelkollox, imħabba lejn Alla tjubija bla 
tarf, u għalhekk, imħabba lejn il-bnedmin kollha. Dan hu possibbli 
għax Alla tefa’ fil-qalb tal-fidili, xrara tal-imħabba tiiegħu bla tarf. Min 
jikkopera ma’ din l-imħabba divina u jgħix fiha “jgħix f’Alla, u Alla fih” 
proprju għax jissieħeb fil-ħajja ta’ Alla li hija mħabba. Imma min bid-
dnub jopponi l-imħabba, jitfi fih l-imħabba divina u jaqa’ dritt fil-mewt: 
“Min ma jħobbx jinsab fil-mewt” (I Ġw 3, 14). L-imħabba u l-grazzja 
jsiru ħaġa waħda li ma tinfiridx: impossibbli tgħix fil-grazzja ta’ Alla 
jekk tirrifjuta l-imħabba tiegħu, impossibbli “tissieħeb fin-natura ta’ 
Alla” (2 Pt 1, 4) jekk il-qalb hija magħluqa għall-imħabba, għax Alla 
huwa mħabba. Bil-maqlub, aktar ma n-Nisrani jikber fl-imħabba, 
aktar jgħix f’Alla f’għaqda intima miegħu, sal-punt li ma jgħixx aktar 
għalih innifsu imma għal Alla (S. Tumas 2-2, 16, 6). 

L-imħabba twassal lill-bniedem li jissieħeb fl-imħabba li hi Alla, u 
tagħmlu jixbah lil Alla, bħall-Iben tiiegħu u tgħaqqdu miegħu; mela 
din hi l-akbar virtù mhux biss f’din il-ħajja, imma anki fl-oħra. L-
imħabba fil-fatt tibqa’ għal dejjem u mill-qawwa tagħha tiddependi l-
beatitudni ta’ dejjem ta’ kull magħżul. 

Kull Nisrani hu qaddis, għax jissieħeb fil-qdusija ta’ Alla, 
daqskemm jissieħeb fl-imħabba tiiegħu. Minn hawn jiġi li l-imħabba 
hija tassew “l-ewwel don u l-aktar wieħed meħtieġ” li Alla ta lill-
bniedem u fl-istess ħin huwa l-ewwel u l-akbar kmandament ta’ Alla. 
“Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek b’qalbek kollha u b’moħħok kollu. Dan 
hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbhu: Ħobb lil 
għajrek bħalek innifsek” (Mt 22, 37-39). L-imħabba hi l-essenza tal-
qdusija, u d-dinamiżmu tal-ħajja nisranija, tal-ħajja tal-grazzja. 
 

● Kemm hu ħafif tgħid: Alla huwa mħabba! Iva, il-frażi hi qasira, 
imma jekk tiżinha, kemm fiha piż! Alla huwa mħabba... min 
jgħammar fl-imħabba jgħammar f’Alla, u Alla fih. Agħmel l-għamara 
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tiegħek f’Alla u Alla jgħammar fik. Alla jibqa’ fik biex iżommok miegħu 
ħalli ma taqax (I Ġw 9, 1). 

Ara, Mulej, kif inti tqanqalni biex inħobbok. Kont inkun kapaċi 
nħobbok kieku ma ħabbejtnix int l-ewwel? Jekk qabel kont għażżien 
biex inħobbok, tħallix issa li ndum ma nwieġeb għall-imħabba 
tiegħek. Int kont l-ewwel li ħabbejtni... u anqas wara dan ma kont 
lest biex inħobbok! 

Għalkemm kont midneb int ħabbejtni u qridt il-ħażen tiegħi, int 
ħabbejtni minkejja li kont ħażin, imma ma sejjaħtlix fil-Knisja għax 
jien issuktajt fil-ħażen tiegħi. Int ħabbejtni meta kont marid, imma 
ġejt iżżurni biex tfejjaqni. B’dan int għarraft l-imħabba tiegħek għalija, 
għax inti ġejt fid-dinja biex jiena jkolli l-ħajja (I Ġw 7, 7). 

Ma rridx inkun waħdi li nfaħħrek, ma rridx inkun waħdi li 
nħobbok, ma rridx inkun waħdi li ngħannqek, għax meta nkun 
għannaqtek jien, xorta jkun baqa’ wisa’ biex jgħannquk l-oħrajn... 

Kien imissni nistħi li ridt inressaqlek imħabba għajjura!... Jiena 
nressaqlek fl-imħabba lil qrabati u lin-nies tad-dar tiegħi... Anzi 
nressaqlek daqskemm nista’, permezz tat-tħeġġiġ, tat-talb, tad-
diskorsi, tar-raġunamenti, flimkien mal-manswetudni u l-ħlewwa. Iva, 
jien inwassalhom biex iħobbuk u hekk aħna lkoll inkunu magħqudin 
biex nigglorifikawk (In Ps 33, 11, 7). 

S. Wistin 
 

● L-imħabba tnissel u titlob imħabba. U għalkemm aħna nkunu 
għadna fil-bidu tat-triq tal-qdusija, u dejjem hekk imsejkna, nagħmlu 
ħilitna biex dan inżommuh dejjem quddiem għajnejna u nqajmu fina 
l-imħabba, għax jekk il-Mulej jagħtina mqar darba, li din l-imħabba 
titnaqqax fil-qiegħ ta’ qalbna, kollox isirilna ħafif, u naħdmu ħafna 
f’aqsar żmien u bi tbatija inqas. Li kien il-Maestà Tiegħu jagħtina din 
l-imħabba, ladarba Hu jaf tajjeb kemm neħtiġuha, li kien jagħtihielna 
għall-imħabba li ġibilna permezz ta’ Ibnu l-aktar glorjuż li 
għarrafhielna bi prezz hekk kbir għalih fit-tbatijiet li sofra! 

S. Tereża ta’ Ġesù, Ħajja, 22, 14 

 



 

31 

5.  ID-DAR FUQ IL-BLAT 

“Triqatek Mulej, għarrafni, il-mogħdijiet tiegħek għallimni” 
(Salm 25, 4) 

 

It-triq li twassal għall-qdusija, u għalhekk twassal għand Alla, ma 
tistax tkun immarkata ħlief minn Alla u mir-rieda tiegħu. Ġesù stess 
qal: “Mhux kull min jgħidli ‘Mulej, Mulej,’ jidħol fis-saltna tas-
smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet” 
(Mt 7, 21). U biex juri li dawk li huma l-aktar magħqudin miiegħu u l-
aktar maħbubin minnu huma proprju dawk li jagħmlu r-rieda ta’ Alla, 
issokta jgħid: “Min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet, dak 
huwa ħija, u oħti, u ommi” (Mt 12, 50). 

Il-qaddisin sabu l-ispirazzjoni tagħhom fl-iskola ta’ Ġesù. S. 
Tereża ta’ Avila, wara li esperimentat il-komunikazzjonijiet mistiċi l-
aktar għoljin, ma ddejqitx tgħid: “Hija ħaġa ċara li l-ogħla perfezzjoni 
ma tinstabx fl-għaxqiet interjuri jew f’xi rapimenti kbar jew f’xi 
viżjonijiet jew fl-ispirtu tal-profezija, imma filli jkollna r-rieda tagħna 
hekk ħaġa waħda ma’ dik ta’ Alla illi ma jkun hemm xejn li nagħarfu li 
Alla jrid li aħna ma nkunux irridu wkoll b’qalbna kollha, u filli nilqgħu 
l-qares bl-istess ferħ li bih nilqgħu l-ħelu” (Fundazzjonijiet 5, 10). S. 
Tereża tal-Bambin Ġesù tgħid l-istess kliem: “Il-perfezzjoni qiegħda 
filli nagħmlu r-rieda tiegħu, li nkunu dak li jridna nkunu” (Ms A 2w). 

Il-vera mħabba ta’ Alla tikkonsisti filli ningħaqdu għalkollox mar-
rieda qaddisa tiegħu, u ma rridux nagħmlu jew inkunu, jekk mhux 
dak li jrid il-Mulej, sal-punt li n-Nisrani jsir ‘rieda ħajja ta’ Alla’. Jekk 
narawha f’dan id-dawl, il-qdusija hija possibbli għal kull ħlejqa ta’ 
rieda tajba, anzi mhux ta’ min iħalli barra li min jgħaddi ħajja umli u 
moħbija jista’ jingħaqad mar-rieda divina bħal tal-akbar qaddis u forsi 
aktar minn dak li lilu Alla afdalu missjoni importanti u għanih bi 
grazzji mistiċi speċjali. Aktar ma ħlejqa tagħmel u tieħu gost tagħmel 
ir-rieda ta’ Alla, daqshekk ieħor hija perfetta u qaddisa. 

 

2. “Kull min jisma’ dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien - 
jgħid Ġesù - isir jixbah lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. 
Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, 
iżda ma ġġarrfitx għax kellha s-sisien tagħha fuq il-blat” (Mt 7, 24-
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25). Ir-rieda ta’ Alla rivelata fl-iSkrittura Mqaddsa u l-aktar fil-
kmandamenti divini, u murija fid-dispożizzjonijiet tal-Providenza li 
trieġi u tmexxi l-ħajja kollha tal-bniedem, hija l-blata sħiħa u żgura li 
fuqha jeħtieġ tinbena l-qdusija nisranija. Huwa biss fuq pedament 
bħal dan li tista’ titla ‘l fuq fl-għoli bla periklu li taqa’, minkejja l-qilla 
tat-tempesti. 

Min qiegħed jixxennaq għall-qdusija jeħtieġ dejjem joqgħod 
attent għat-tentazzjoni li jrid isir qaddis kif jidhirlu hu, skont kif 
jaħsibha hu, kif ifassal u jagħmel l-għażliet personali tiiegħu. Din 
tkun kontradizzjoni għax ladarba Alla waħdu hu l-uniku qaddis u jista’ 
jqaddes lill-bniedem, għalhekk huwa biss jaf x’inhu l-aħjar għall-
qdusija ta’ dak li jkun. It-triq waħdanija li twassal żgur għall-qdusija 
hija dik magħżula minn Alla. Għalhekk l-ewwel kundizzjoni meħtieġa 
biex ma naħdmux għalxejn, hija li nintelqu kollna kemm aħna għar-
rieda ta’ Alla, u nħalluh imexxina hu b’fiduċja sħiħa. 

San Ġwann tas-Salib jgħallem li l-għaqda perfetta ma’ Alla, u 
għalhekk il-qdusija, qiegħda “fil-bidla sħiħa tar-rieda tagħna, fir-rieda 
ta’ Alla, hekk li fir-ruħ ma jkun hemm xejn li jmur kontra r-rieda tal-
Aktar Għoli, iżda kull att tagħha jiddependi f’kollox minn kif jogħġbu 
Alla” (Telgħa I, 11, 2). Din hi kwistjoni ta’ bidla li tiġi mill-imħabba li 
biha l-bniedem ma jridx, ma jfittixx, ma jixtieqx u ma jagħmilx ħlief ir-
rieda ta’ Alla li għandu jkun maħbub fuq kull ħaġa u anki aktar minnu 
nnifsu. L-imħabba fil-fatt twassal li irridu jew ma rridux l-istess 
ħwejjeġ, l-istess affetti, l-istess xewqat, l-istess ideal u l-istess għemil 
li jrid Alla. 

U waqt li n-Nisrani, bl-għajnuna tal-grazzja, ifittex li jingħaqad 
f’kollox mar-rieda ta’ Alla, din l-istess rieda tqaddsu u tagħmlu kapaċi 
ta’ għaqda dejjem sħiħa li tiżviluppa f’konformità dejjem miexja ‘l 
quddiem lejn ir-rieda divina. Dawn huma l-bnedmin li jogħġbu ‘l Alla, 
it-tajbin li Isaija ħabbar bħala l-waħdiena li jixirqilhom jidħlu 
f’Ġerusalemm il-ġdida: “Iftħu l-bibien, biex jidħol il-poplu ġust li 
jżomm is-sewwa” (Is 26, 2). 
 

● O Alla tiegħi, għallimni mhux biss dwar dak li trid, imma anki 
dwar min int, għax aktar ma nagħarfek aktar inħobbok, u li nħobbok 
huwa l-ewwel dmir tiegħi, dak li fuq kollox trid minni, u wkoll l-akbar 
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ħtieġa tiegħi.... U flimkien mad-dawl, agħtini l-qawwa biex inwettqu, 
O Alla tiegħi, mhux biżżejjed inħobbok u nagħraf ir-rieda tiiegħek 
imma jeħtieġ li jkolli x-xewqa li nservik, ix-xewqa li nagħmel dak li trid 
int. 

Fejjaqni, Mulej, jiena għama, ma narax ir-rieda tiegħek, ma 
nagħrafx f’elf ħaġa dak li inti trid minni, ma narax il-ġmiel tiegħek, u 
billi ma narakx ma nħobbokx biżżejjed.... Dawwal l-għajnejn tiegħi, o 
Alla tiegħi, fejjaq l-għama tiegħi, ħallini nara r-rieda tiegħek u nara l-
ġmiel tiegħek. Jiena zopp ukoll, o Alla tiegħi: fejjaq lil riġlejja dgħajfin: 
ma għandi ebda saħħa biex niġi ħdejk meta ssejjaħli, biex nimxi fit-
triqat tiegħek, ebda saħħa biex inwettaq fil-prattika dak li ġġagħalni 
nara, ebda saħħa biex nagħmel ir-rieda tiegħek meta turihieli, jiena 
nkaxkar riġlejja u nzappap ikrah meta nasal biex nimxi warajk. O Alla 
tiegħi, fejjaqni fil-mixi tiegħi, agħmel li niġri warajk, u nimxi wara l-
fwejjaħ tiegħek, minflok nitkaxkar u nzappap biex nimxi warajk. 

Agħmilni b’saħħti, agħtini l-qawwa li nġorr is-salib tiegħi u li 
nimxi warajk, il-qawwa biex nagħmel dak kollu li trid minni... O Alla 
tiegħi! Imbagħad, agħmel li nadurak bil-qawwiet kollha ta’ ruħi, li 
nfaħħrek minn qiegħ qalbi... Agħmel li nikkonsma, ninħataf u nintilef 
fl-adorazzjoni tiegħek, o wisq maħbub tiegħi Ġesù! Id-dawl biex nara 
r-rieda tiegħek, il-qawwa biex inwettaqha, l-imħabba biex nintilef fl-
adorazzjoni tiegħek, dawn huma l-grazzji li nitolbok ixxerred 
madwarek... O Alla tiegħi, agħtini li nissieħeb bl-abbundanza fihom 
it-tlieta, inti li taf kemm għandu bżonn dan l-imsejken għama, dan iz-
zopp daqshekk biered li hawn f’riġlejk. 

Beatu Ch. de Foucauld, Sulle feste dell’anno, Op. sp. p. 298-299 
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6.  IL-ĦAJJA FIR-RIEDA TA’ ALLA 

“Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int 
Alla tas-salvazzjoni tiegħi” (Salm 25, 5). 

 

1. “U dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb, u meħlusin mis-
swied u d-dlam għajnejn il-għomja jaraw” (Is 29, 18). Il-profezija ta’ 
Isaija seħħet bil-miġja ta’ Ġesù, mhux biss fis-sens materjali imma 
wkoll fis-sens spiritwali: huwa ħejja l-qlub tal-bnedmin biex jisimgħu 
l-kelma ta’ Alla u fetħilhom għajnejhom biex jagħrfu t-triqat tiiegħu, u 
r-rieda tiiegħu. Id-dinja għandha bżonn ta’ din il-ħidma li ddawwal. Is-
sejħa mimlija fiduċja taż-żewġ għomja ta’ Ġeriko: “Bin David, ħenn 
għalina!” (Mt 9, 27) hija dejjem attwali u l-aktar matul l-Avvent, iż-
żmien ta’ xewqa ġdida għas-salvazzjoni u għall-qdusija. Barra minn 
dan huwa dejjem meħtieġ li Ġesù jerġa’ jiġi biex jeħles lill-bnedmin 
“mid-dlam u d-dell” li jfixklu l-għarfien u t-twettiq sħiħ tar-rieda ta’ 
Alla. 

Ir-rieda ta’ Alla ma tidhirx biss permezz ta’ preċetti preċiżi, imma 
hija miktuba wkoll fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja li joħolqu għal kull bniedem 
dmirijiet li minnhom ma jistax jaħrab. 

Jiġu l-ewwel id-dmirijiet tal-istat tal-persuna: dawn jiddeterminaw 
għal kull wieħed l-imġiba ta’ kuljum li tkun taqbel mar-rieda ta’ Alla. 
Għar-reliġjuż hemm id-dmirijiet kif murija fir-Regola li jħaddan u fil-
leħen ħaj tas-superjuri, għas-saċerdot hemm dawk li ġejjin mill-
ministeru, f’għaqda sħiħa tal-moħħ u l-għemil mal-Isqof, għal-Lajċi 
hemm l-impenji li jiġu mill-familja, għall-professjoni u għas-sojċetà li 
fiha jgħixu. Jiġu mbagħad id-dmirijiet marbutin ma’ sitwazzjonijiet 
oħra li Alla jrid jew għallanqas huma permessi minnu: saħħa jew 
mard, għana jew faqar, nixfa jew komfort spiritwali, kontradizzjonijiet 
jew suċċessi, diżgrazzji jew faraġ. Dan kollu kif imqassam mill-id 
paterna ta’ Alla, li “ma’ dawk li jħobbuh... jaħdem f’kollox id f’id għall-
ġid tagħhom” (Rum 8, 28). U skont dawn iċ-ċirkustanzi diversi, Alla 
jippreżenta lil kull Nisrani dmirijiet partikulari ta’ sottomissjoni, ta’ 
paċenzja, ta’ mħabba, ta’ ħidma, forsi wkoll dawk ta’ firda, ta’ 
sagrifiċċju, ta’ ġenerożità. Jekk nimxu fit-triq tad-dmir inkunu żguri li 
mexjin fir-rieda ta’ Alla u li nikbru fl-imħabba tiegħu. 
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“Biex l-imħabba, bħal żerriegħa tajba, tikber fina u tagħti l-frott, 
kull Nisrani għandu jisma’ bil-qalb il-kelma ta’ Alla u, bl-għajnuna tal-
grazzja ta’ Alla, jagħmel bil-fatti r-rieda tiegħu” (LG 42). 

 

2. “Il-qdusija proprjament tikkonsisti biss fil-qbil mar-rieda divina, 
espressa fi twettiq eżatt u bla heda tad-dmirijiet tal-istat proprju” 
(Benedittu XV, AAS, 1920, p. 173). Il-qdusija żgur mhix qiegħda 
f’għemil straordinarju, imma nsibuha essenzjalment fil-linja tad-dmir, 
mela, allura, fil-qabda ta’ kull ħlejqa ta’ rieda tajba. Imma titlob twettiq 
tad-dmir ġeneruż u bla waqfien. Ġeneruż: mingħajr traskuraġni, bix-
xewqa li nogħġbu ‘l Alla f’kull għemil, lesti biex inħaddnu kull 
espressjoni tar-rieda tiegħu. Bla waqfien: fiċ-ċirkustanzi u 
sitwazzjonijiet kollha anki l-anqas henjin u li jogħġbuna, ukoll fil-
ħinijiet mudlama ta’ niket, għajja jew nixfa, u hekk kuljum. “Liema 
virtù mhux komuni hija meħtieġa biex inwettqu... bl-attenzjoni, pjetà 
u ħeġġa ġewwenija tal-ispirtu, il-kumpless kollu tal-ħwejjeġ komuni li 
jimlew il-ħajja ta’ kuljum tagħna” (Piju XI, Bertetto v. 1, p. 759). 

Dan it-taħriġ isir aktar ħafif daqskemm in-Nisrani jagħraf iħares 
lejn id-dettalji tal-ħajja tiegħu fid-dawl tal-fidi, biex jitgħallem jagħraf 
fihom is-sinjali tar-rieda ta’ Alla. Ħlejqa li tassew tħobb lill-Mulej, malli 
tintebaħ li Alla jrid xi ħaġa, tagħmilha bla dewmien, ukoll jekk 
tiswielha ħafna. Ċertu dewmien jew reżistenzi jiġu mhux l-iżjed għax 
ma jkunux iridu jagħmluhom, imma għax ma jifhmux ir-rieda ta’ Alla. 
Huwa l-ispirtu ta’ fidi li jeħtieġ idawwalna f’dan il-punt daqshekk 
importanti. 

“Għalhekk il-fidili kollha, ikunu x’ikunu l-kundizzjonijiet ta’ 
ħajjithom, jew ix-xogħol jew iċ-ċirkustanzi, anzi permezz ta’ dan 
kollu, jitqaddsu kuljum iżjed jekk jaċċettaw kollox b’fidi minn idejn il-
Missier tas-sema” (LG 41). Il-fidi tgħinna mmorru ‘l hemm mit-titpin 
tal-ħwejjeġ tal-art u naraw l-id ta’ Alla li jmexxi u jiggwida kull ħaġa 
għall-qdusija tal-magħżulin tiegħu. Lil Alla qatt ma għandna ngħidulu 
le. 
 

● Imma issa, ara, nagħtik ir-rieda tiegħi b’qalbi kollha, ukoll jekk 
bħalissa mhix ħielsa mit-tfittxija tal-ġibdiet tiegħi nnifsi, għax naf 
sewwa minn dak li għaddejt minnu għal żmien twil x’ġid kbir nikseb 
meta nħalli r-rieda tiegħi f’tiegħek. ...Ikun li trid int - jiġifieri wettaq 
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fija, Mulej, ir-rieda tiiegħek, u agħmel dan b’kull mod u manjiera li trid 
int, Mulej. Jekk trid twettaqha bit-tiġrib, agħtini l-qawwa, u ħa jiġi kull 
tiġrib. Jekk bil-persekuzzjonijiet jew bil-mard u b’kull nuqqas ta’ ġieħ 
jew bil-ħtieġa ta’ ħaġa u oħra, hawn jien mhux sejra ndur lura, 
Missier tiegħi! 

O aħwa tiegħi, x’saħħa għandu dan id-don! Meta ma tonqosx il-
fehma soda li għandu jkun hemm miegħu, ma jagħmel xejn inqas 
milli jiġbed lil Dak li jista’ kollox biex isir ħaġa waħda magħna li aħna 
hekk baxxi, u lilna jiġbidna fih innifsu, hekk li jagħmel li sseħħ l-
unjoni bejn il-ħallieq u l-ħlejqa tiegħu. 

Aktar ma nkunu qawwija f’ruħna u aktar ma nuruh b’għemilna li 
kliemna mhux biss kliem sabiħ, aktar u aktar il-Mulej jiġbidna lejh u 
jerfa’ lil ruħna mill-ftietaq ta’ din l-art u minnha nfisha, biex jagħtiha l-
ħila li tilqa’ mingħandu grazzji kbar, għax Hu ma jieqafx iħallas dan il-
qadi f’din il-ħajja ta’ hawn. Hu hekk jistma l-qadi tagħna illi aħna 
lanqas nafu x’nitolbu aktar, waqt li l-Maestà tiiegħu ma jgħejja qatt 
jagħtina. Mhux kuntent li għamel lil din ir-ruħ tkun ħaġa waħda 
miegħu billi għaqqadha miegħu, jibda jitgħaxxaq biha, jikxfilha l-
ħwejjeġ moħbija tiegħu, u jifraħ li hija tifhem x’rebħet u li tagħraf xi 
ħaġa minn dak li għad irid jagħtiha. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Triq 32, 4.10-12 
 

● O Mulej, ir-rieda tiegħek issir fis-sema u fl-art, fejn ma 
għandna ebda pjaċir mingħajr taħlita ta’ dulur, lanqas ward bla xewk, 
lanqas jum li warajh ma jiġix il-lejl, lanqas ir-rebbiegħa li qabilha ma 
tiġix ix-xitwa, fl-art o Mulej, fejn il-konsolazzjonijiet huma rari u t-tiġrib 
huwa bla għadd. B’dankollu, o Mulej, tkun ir-rieda tiegħek mhux biss 
fit-temmija tal-kmandamenti tiegħek, kunsilli u ispirazzjonijiet li aħna 
jmissna nipprattikaw, imma wkoll fid-duluri u l-pwieni li jkollna nsofru, 
biex ir-rieda tiegħek tagħmel fina, għalina u minna dak kollu li 
jogħġbok. 

S. Franġisk ta’ Sales, Il Teotimo 9, 1 
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7.  ĦABBARA TAS-SALVAZZJONI 

Lilek Mulej infaħħru, għax ħelu u xieraq it-tifħir tiegħek. Hu jiġma’ l-
imxerrdin  ta’ Iżrael. Hu jfejjaq il-qlub maqsuma, hu jorbot il-ġrieħi 

tagħhom (S 147, 1-3). 

 

1. “Imxennaq il-Mulej biex jagħdirkom, u għalhekk iqum biex 
iħenn għalikom, Poplu ta’ Sijon, ma tibkix aktar. Il-Mulej iħenn għalik 
mal-ħoss tal-għajta tiegħek, malli jisimgħek jagħtik widen” (Is 30, 18-
19). Bi kliem delikat Isaija jfisser l-imħabba ta’ Alla li qatt ma tgħajja 
lejn il-poplu tiegħu. Imma l-wirja sħiħa ta’ din l-imħabba tinsab fil-
persuna tal-Messija, li jwettaq u jinkarna fid-dinja b’mod tal-għaġeb 
dak kollu li l-profeti kienu ħabbru. “Ġesù dar l-ibliet u l-irħula kollha 
jgħallem fis-sinagogi, ixandar il-Bxara t-Tajba tas-Saltna, u jfejjaq kull 
xorta ta’ mard u ‘l kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u 
tħassarhom, għax kienu mdejqa u mitluqa bħal nagħaġ bla ragħaj” 
(Mt 30 35-36). Ġesù hu l-Għimmanu-El, Alla li ħabb lill-bnedmin sa 
wasal li waqqaf it-tinda tiegħu f’nofshom “biex idewwi l-ġrieħi u 
jfejjaq it-tbenġil tas-swat tiegħu” (Is 30, 26). 

Ġesù mhux biss jingħata lil kulħadd, imma jsejjaħ lill-ħbieb 
tiegħu biex jikkoperaw fil-ħidma tiegħu. Proprju quddiem id-dehra tal-
folol fil-ħtieġa ta’ min imexxihom u jgħinhom, hu “qal lid-dixxipli 
tiegħu: “Il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-
ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu” (Mt 9, 37-38). “Itolbu!” 
Din hi l-ewwel koperazzjoni li jitlob Ġesù minn dawk li huma tiegħu: 
itolbu mill-Missier ħaddiema biżżejjed biex jevanġelizzaw id-dinja 
kollha. Anzi hemm x’uħud li jafdalhom missjoni ta’ talba perpetwa, 
“Għad li l-ħtieġa tal-appostolat attiv qiegħda ssir urġenti, dejjem 
jibqgħalhom post ta’ ġieħ l-istituti ta’ ħajja mogħtija għall-
kontemplazzjoni... jkabbruh bis-saħħa għammiela tal-appostolat 
misterjuż tagħhom” (PC 7). Oħrajn, Ġesù jagħżilhom bħala 
ħaddiema tiegħu u jibgħathom direttament fil-ħsad tiegħu. “Sejjaħ 
lejh it-tnax-il dixxiplu tiegħu... u bagħathom b’dawn l-ordnijiet... 
‘morru... xandru u għidu li s-saltna tas-smewwiet waslet’ ” (Mt 10, 1. 
5-7). L-Insara kollha, għalkemm b’modi differenti, huma msejħa biex 
jikkoperaw fil-ħidma tas-salvazzjoni, “is-sejħa Nisranija hija, infatti, 
min-natura tagħha sejħa wkoll għall-appostolat” (AA 2). Il-bniedem li 
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jemmen, salvat minn Kristu, issa jeħtieġlu jsir, fih u miegħu, ħabbar u 
dak li jġib is-salvazzjoni. 

 

2.  Meta bagħat l-Appostli tiegħu biex ixandru s-saltna tas-sema, 
Ġesù qal: “B’xejn ħadtu u b’xejn agħtu” (Mt 10, 8). L-Imgħallem 
sejħilhom lejh, ħabbrilhom u tahom is-salvazzjoni: ħafrilhom 
dnubiethom u tahom id-don tal-grazzja tiegħu. Issa kien imiss lilhom 
li jagħmlu hekk huma wkoll ma’ ħuthom: ixandru l-Evanġelju, idawlu 
l-moħħ u jiddisponu l-qlub għall-konverżjoni. Mhux hekk biss, imma 
bħal Ġesù kellhom jieħdu ħsieb ukoll tal-ġid materjali tal-bnedmin: 
“Fejqu l-morda, qajmu l-mejtin, fejqu l-imġiddmin, keċċu x-xjaten” 
(ibid.). L-Iben ta’ Alla li ried jilbes il-ġisem uman, kien jaf tajjeb li l-
bniedem mhux spirtu biss, u ried isalvah fil-persuna kollha sħiħa 
tiiegħu. Kif il-bniedem ma jistax iwarrab il-ġisem tiegħu, hekk ma 
nistgħux nagħtuh il-ġid spiritwali jekk inħallu barra l-ġid materjali. 
Ġesù li kien jgħallem lill-folol u kattar il-ħobż biex jaqtgħalhom il-ġuħ, 
li ħafer id-dnubiet u fejjaq l-iġsma, kien qed jurina li l-ħidma tas-
salvazzjoni trid tħaddan il-bniedem kollu u fl-istess ħin uriena l-eħfef 
triq biex naslu għall-qalb tal-bniedem. It-triq li fl-imħabba bla tarf 
tiegħu mexa minnha Ġesù hija t-triq li minnha kellhom jimxu biex 
jikkoperaw fis-salvazzjoni tal-aħwa. 

Bħalma Ġesù biex isalva l-umanità kellu jsir bniedem u adatta 
ruħu għas-sitwazzjoni konkreta tal-bnedmin, hekk l-appostli jeħtieġ 
ikunu jafu jsiru ħaġa waħda ma’ ħuthom billi jgħixu l-kundizzjonijiet 
eżistenzjali tagħhom. Dan ma jolqotx biss lill-appostli bi professjoni - 
saċerdoti, reliġjużi, persuni konsagrati ‘l Alla - imma wkoll lil kull 
Nisrani, u biex jagħmel dan m’hemmx bżonn jgħallem, imma jħabbar 
l-Evanġelju wisq aktar bil-ħajja milli bil-kelma, jixhed għalih bl-
imħabba, bis-servizz fratern u ġeneruż mogħti lil kull min hu fil-
bżonn. B’hekk il-fidili jikkoperaw mar-rieda salvifika ta’ Alla “u b’hekk 
juru lil kulħadd, fis-servizz temporali stess, l-imħabba li biha Alla 
ħabb id-dinja” (LG 41). 

 

● O ragħaj ta’ Iżrael, agħti widen int li tmexxi bħal merħla...(il-
poplu tiegħek). Qajjem il-qawwa tiegħek, u ejja ħa ssalvana. 
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Alla tal-eżerċti, itfa’ fuqna d-dija ta’ wiċċek, u nkunu salvi....Erġa’ 
ejja, Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema, u ara, u żur ‘il din id-dielja. Ħu 
ħsieb dak li ħawlet lemintek...ħa tkun idek fuq il-bniedem ta’ 
lemintek, fuq il-bniedem li int saħħaħt għalik. Aħna ma nitbegħdux 
minnek, roddilna l-ħajja, u aħna nsejħu ismek. 

Reġġagħna għal li konna, Alla tal-eżerċti; itfa’ fuqna d-dija ta’ 
wiċċek, u aħna nkunu salvi.” 

Salm 80, 2-4.15-20 
 

● Lil dawn l-erwieħ Alla jagħtihom xewqa l-aktar qawwija li ma 
jonqsuh f’ebda ħaġa, żgħira kemm hija żgħira, u li jekk jista’ jkun, ma 
jkollhom ebda nuqqas ta’ perfezzjoni. Minħabba f’dan biss, jekk 
mhux għal ħaġ’oħra, ir-ruħ tfittex li taħrab in-nies u timtela’ b’għira 
kbira għal dawk li għexu fid-deżert. Min-naħa l-oħra, tkun trid 
tinxteħet f’nofs id-dinja, jekk bis-saħħa ta’ dan tgħin imqar ruħ waħda 
biex tfaħħar aktar lil Alla. 

O msejken farfett ċkejken, imxekkel bi ktajjen hekk qawwija illi 
ma jħallukx ittir fejn trid! Ħenn għalih, Alla tiegħi, u ordna li b’xi mod 
ikun jista’ jwettaq xi ftit ix-xewqat tiegħu għall-akbar ġieħ u sebħ 
tiegħek. La toqgħodx tiftakar kemm huwa ħaġa baxxa u li ma 
jistħoqqlux ħwejjeġ kbar. Inti setgħan, Mulej, għax għamilt li jerġa’ 
lura dak il-baħar kbir, ix-xmara kbira tal-Ġordan, u ħallejt jgħaddi lil 
ulied Iżrael. 

Ifrex, Mulej, id-driegħ setgħan tiegħek u la tħallix li din id-
daqsxejn ta’ ħlejqa taħli ħajjitha fi ħwejjeġ hekk baxxi. Ħa jidher fiha 
l-kobor tiegħek, ukoll jekk hija mara l-aktar dgħajfa, sabiex id-dinja 
tagħraf li xejn mhu ġej mill-ħlejqa nfisha, u għalhekk, tfaħħar lilek. 
Jiswielha x’jiswielha, dan huwa dak li trid hi. Kieku kellha elf ħajja 
x’toffri, hi tinsab lesta li tagħtihom kollha biex bis-saħħa tagħha, ruħ 
waħda tkun tista’ tfaħħrek xi ftit aktar 

S. Tereża ta’ Ġesù, Għamajjar VI, 6, 3-4 
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8.  IT-TIENI ĦADD TAL-AVVENT 

SENA A 

“Mulej, jalla nkun kapaċi nagħti frott xieraq tal-indiema” (Mt 3, 8). 

 

Il-figura tal-Messija tidher aktar ċara fil-profeziji: “Għad toħroġ 
fergħa miz-zokk ta’ Ġessi, għad tinbet rimja minn għeruqu” (Mt 11, 
1). Meta d-dinastija ta’ David - iz-zokk ta’ Ġessi - kienet tidher kważi 
nixfet għal zokk niexef, twieled is-Salvatur, mill-Verġni ta’ Nazaret, 
mart Ġużeppi li kien mir-razza ta’ David. Isaija jippreżenta lis-
Salvatur mimli bl-iSpirtu s-Santu, mogħni bid-doni tiiegħu u ħsiebu li 
“jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja” (ibid. 4), li jgħin lill-umli u lill-
maħqurin li se jkollhom post speċjali fil-ħidma tiiegħu ta’ salvazzjoni. 
Hekk bl-allegorija ta’ ġemgħa paċifika ta’ annimali li bl-istint huma 
għedewwa, il-profeta jitkellem mill-paċi li l-Messija se jġib fid-dinja, u 
jgħallem lill-bnedmin biex jirbħu l-passjonijiet li jġagħluhom jaġixxu 
bħal annimali feroċi lejn xulxin, u minflok, iħobbu lil xulxin bħal aħwa. 
Allura “l-għerq ta’ Ġessi (Ġesù Salvatur) jieqaf bħala sinjal għall-
popli, lilu jfittxu l-ġnus” (ibid. 10). Din hi l-istampa ta’ salvazzjoni 
universali li San Pawl juża fl-ittra lir-Rumani fejn jikkwota kważi 
kelma b’kelma dan l-aħħar vers ta’ Isaija (Rum 15, 12). 

“Kristu” - jgħid l-Appostlu - “sar qaddej tal-Lhud ċirkonċiżi 
minħabba l-fedeltà ta’ Alla, biex iseħħu l-wegħdiet li għamel lill-
Patrijarki, u biex il-pagani wkoll ifaħħru lil Alla minħabba l-ħniena 
tiegħu” (ibid. 9). Hawn jerġa’ jdur għat-tema tal-imħabba reċiproka: 
“Għalhekk ilqgħu lil xulxin bħalma Kristu wkoll laqa’ lilkom, għall-
glorja ta’ Alla” (ibid. 7). L-eżempju tal-Mulej li jilqa’ u jsalva lill-
bnedmin kollha huwa l-pedament tal-imġiba kollha mħabba li huma 
jmissu jkollhom lejn xulxin. L-imħabba, il-ftehim, il-paċi mħabbra mill-
profeti bħala l-kwalitajiet taż-żmien messjaniku huma fil-verità l-qalba 
tal-messaġġ ta’ Kristu, u b’dan kollu wara tant sekli ta’ Kristjaniżmu, 
l-umanità għadha mifruda bil-mibegħda, nuqqas ta’ ftehim u ġlied 
bejn l-aħwa. Id-dinja għadha mhix miftuħa u konvertita għall-
Evanġelju. U għalhekk aktar minn qatt qabel hu attwali l-leħen tal-
Battista li jinstema’ fl-Avvent: “Indmu għax is-Saltna tas-smewwiet 
waslet” (Mt 3, 2). Il-profeti kollha ppriedkaw il-konverżjoni, imma l-
Battista biss kellu l-ħila juri l-urġenza tagħha bil-wasla imminenti tas-



 

41 

saltna tas-sema, bil-preżenza tal-Messija fid-dinja. Lill-poplu 
miġmugħ biex jisimgħu, qallu: “Jien ngħid għalija, ngħammidkom bl-
ilma għall-indiema, imma min ġej warajja hu aqwa minni... Hu 
jgħammidkom bl-iSpirtu s-Santu u n-nar” (Mt 3, 11). Ġesù ġie, 
istitwixxa l-magħmudija “bl-iSpirtu s-Santu u n-nar” frott tal-passjoni, 
il-mewt u l-qawmien tiegħu, imma kemm mgħammdin huma 
għalkollox konvertiti lejh, għall-Evanġelju tiegħu, għall-kmandament 
tiegħu tal-imħabba? L-Avvent isejjaħ lil kulħadd għall-konverżjoni 
serja “għax is-saltna ta’ Alla waslet.” Aktar fil-qrib illum mill-bieraħ 
għax minn sekli ilu Kristu hu preżenti u jaħdem fid-dinja bil-grazzja 
tiegħu, bl-Ewkaristija, bis-Sagramenti, imma aħna għad ma lqajniehx 
fil-milja kollha, għad ma tajniehx il-wisa’ kollu tal-qalb u l-ħajja 
tagħna. 

 

● Uri l-qawwa tiegħek, Mulej, għinna bil-qawwa kollha: l-
imħabba tiegħek tirbaħ fina r-reżistenza tad-dnub u tagħżel il-waqt 
tas-salvazzjoni. 

Kolletta Ħamis I Ġimgħa tal-Avvent 
 

● O Mulej, kieku ħabbejtek bil-qawwa tiegħi kollha, b’din l-
imħabba, kont inħobb lil għajri bħali nnifsi. Imma minflok, tant jiena 
indifferenti għat-tbatijiet tiegħu, waqt li jiena tant sensibbli dwar l-
inqas tbatija tiegħi. Inħossni kiesaħ meta nħoss għalih, inħossni tqil 
biex ngħinu, u biered biex insabbru. Fejn hi l-ħeġġa, fejn hi l-ħlewwa 
ta’ San Pawl? Li nibku ma’ min jibki, li nifirħu ma’ min jifraħ, li nkunu 
dgħajfa mad-dgħajfin, li nsofru daqslikieku qegħdin ninħarqu 
f’ħuġġieġa aħna stess meta xi ħadd huwa skandalizzat – fejn hu dan 
kollu? 

O Alla tiegħi, jekk f’qalbi m’hemm xejn minn dan, allura jkolli 
ngħid li ma nħobbx lil għajri bħali nnifsi, u lanqas inħobb lilek bis-
saħħa tiegħi kollha. O Alla tiegħi, ġagħalni nifhem liema hi l-marda 
tiegħi, u kemm neħtieġek biex nuża s-saħħa u l-qawwa tiegħi biex 
inkun irrid dak li tassew nixtieq u li nibda tassew irridu. 

J.B. Bossuet, Meditazioni sul Vangelo III, 48, v. 1, p. 225-256 
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SENA B 

“Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek, u s-salvazzjoni tiegħek agħtina” 
(Salm 85, 8). 

 

Mil-Liturġija tal-Avvent titla’ għajta qawwija li ssejjaħ il-bnedmin 
kollha biex iħejju t-toroq tal-Mulej li għandu jiġi. Din l-għajta ħarġet 
minn fomm Isaija fir-Rabta l-Qadima: “Ħejju t-triq għall-Mulej fid-
deżert, wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xagħri. Jintradam kull 
wied, u jitniżżlu l-muntanji u l-għoljiet” (Is 40, 3-4). L-oġġett immedjat 
tal-profezija kien ir-ritorn ta’ Iżrael mill-eżilju li kellu jitwettaq taħt it-
tmexxija ta’ Alla, imħabbar u mistenni bħala salvatur tal-poplu tiegħu 
u li għalih kellha titħejja t-triq minn ġod-deżert. Imma bħala oġġett 
aktar ‘il bogħod, il-profezija kienet tirreferi għall-miġja tal-Messija li 
kellu jeħles lill-Iżrael u l-umanità kollha mill-jasar tad-dnub. Kellu jkun 
hu r-ragħaj li jiġma’ “l-merħla tiegħu, bi driegħu jiġma’ l-ħrief, u fi 
ħdanu jerfagħhom, u n-nagħaġ ireddgħu jmexxihom bil-mod il-mod” 
(Isaija 40, 11). Figura sabiħa ta’ Ġesù r-ragħaj it-tajjeb li jħobb in-
nagħaġ tiegħu tant li jagħti ħajtu għalihom. 

L-għajta ta’ Isaija, fl-Evanġelju hija mtennija u mwassla minn 
Ġwanni l-Battista msejjaħ “Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Ħejju 
t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu” (Mk 1, 3). Hekk Mark l-
Evanġelista jippreżenta l-prekursur li jgħammed “fid-deżert u jxandar 
magħmudija ta’ ndiema għall-maħfra tad-dnubiet” (Mk 1, 4). Il-figura 
ħarxa tal-Battista ssaħħaħ il-predikazzjoni tiegħu: tistieden lill-
bnedmin biex iħejju t-triq tal-Mulej, imma hu l-ewwel wieħed li ħejjiha 
fih innifsu billi rtira fid-deżert fejn għex maħlul minn dak kollu li ma 
kienx Alla: “kien jilbes libsa tax-xagħar tal-ġemel, bi ħżiem tal-ġild 
madwar qaddu, u kien jiekol ġradijiet u għasel selvaġġ” (Mk 1, 6). L-
istorbju tax-xalar u l-irtubija tal-ħajja ma kinux l-ambjent xieraq la 
biex titħabbar u lanqas biex tinstema’ l-istedina għall-penitenza. Il-
predikatur jeħtieġlu jippriedka iżjed bil-ħajja milli bil-kelma u min 
jisma’ jeħtieġ jagħmel dan fi klima ta’ skiet, ta’ talb u ta’ ċaħda. Hekk 
in-Nisrani għandu jħejji ruħu biex ifakkar il-miġja tal-Mulej fil-ġisem, 
biex jilqa’ l-grazzja tal-Milied fil-milja tagħha. 

Inħejju ruħna wkoll għall-miġja tal-Mulej fil-glorja, li għaliha 
jeħtieġ inħejju lilna nfusna biex “tkun qaddisa u tajba ħajjitkom” (2 Pt 
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3, 11-12). L-istennija għall-parusija ġabet lill-ewwel Insara fi stat ta’ 
bla sabar, waqt li oħrajn, li wrew id-dewmien tagħha, waqqgħuha 
għaċ-ċajt u ngħataw għall-ħajja laxka u libera. Għalhekk San Pietru 
fakkar lil kulħadd li Alla ma jqisx iż-żmien bħall-bnedmin: għalih “jum 
wieħed hu bħal elf sena” (2 Pt 3, 8). U jekk l-aħħar miġja tal-Mulej 
iddum ma tiġi, mhux għax Alla ma jwettaqx il-wegħdiet tiegħu, imma 
“qiegħed jistabar bikom għax ma jridx li xi ħadd jintilef, imma li 
kulħadd jersaq għall-indiema” (2 Pt 3, 9). Hija l-ħniena ta’ Alla li 
ttawwal iż-żmien, kull wieħed għandu japprofitta minn dan għall-
konverżjoni tiegħu u biex jikkopera ma’ dik tal-oħrajn. Minflok 
ninħlew fil-ħwejjeġ tad-dinja, aħna bħala Nsara jmissna ngħixu 
b’qalbna mdawra lejn “il-jum tal-Mulej” li jiġi żgur “bħal ħalliel” (2 Pt 
3, 10). Jeħtieġ inġibu ruħna sewwa biex niġu misjuba “fis-sliem, bla 
tebgħa u bla dnub” (2 Pt 3, 14) għal dakinhar, u qabel dan ukoll, 
għall-aħħar jum tagħna, meta l-ħajja ta’ din l-art iċċedi postha lill-
ħajja ta’ dejjem, id-don ta’ Kristu Salvatur lil dawk li jemmnu fih. 

 

● O Alla li tista’ kollox, li tikkmandana nħejju t-triq għall-Kristu l-
Mulej, agħtina li minħabba l-kobor tad-dgħufija tagħna ma ngħejjewx 
nistennew il-preżenza mdawla tat-tabib tas-sema. 

Waqt li nistennew li jiġi l-Iben tiegħek, o Mulej, agħti lill-poplu 
tiegħek, spirtu ta’ għassa kbira, u skont it-tagħlim tas-Salvatur, 
immorru niltaqgħu miegħu bl-imsiebaħ mixgħula 

Kolletta tal-Erbgħa tat-II Ġimgħa tal-Avvent 
 

● O Mulej, l-ewlenin missirijietna fil-fidi stennewk bħaż-żerniq. 
Inti għad tiġi fl-aħħar taż-żmien, meta trid int u meta kollox ikun lest 
għall-ġudizzju tal-aħħar. X’sejjer tagħtini iżjed, u x’se tkun ix-xorti 
dejjiema tiegħi ? 

Inti tagħtini l-maħfra u l-perseveranza, dak id-don tal-għaġeb li 
jinħeba bħal ġawhra taħt l-imrar tal-mewt, li hi s-siġill tal-ħelsien 
għall-magħżulin tiegħek. Jiena nistennih, u jmissni nħejji ruħi aħjar u 
ngħix f’din l-istennija mbierka. 

Alla tiegħi, għall-Avvent definittiv tiegħek, rażżan fija d-dnub li 
jfixkel ix-xogħol tiegħek, eqred dak kollu li jimpedih, irbaħ fuq kull 
dgħufija u ejja, fis-siegħa tiegħek, bħala patrun tant mixtieq. 
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P. Charles, La priere toutes les heures, p. 442 
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SENA Ċ 

“Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu” (Lq 3, 4). 

 

“Neħħi minn fuqek, Ġerusalemm, l-ilbies tal-vistu u n-niket 
tiiegħek, u ilbes id-dija tal-glorja ta’ Alla għal dejjem. Ilbes il-mantar 
tal-ġustizzja ta' Alla...Għax Alla jmexxi lil Iżrael ferħan, bid-dawl tal-
glorja tiegħu, imsieħba mill-ħniena u l-ġustizzja ħierġa minnu” (Baruk 
5, 1-2.9). Il-profeta Baruk, b’lingwaġġ poetiku, jistieden lil 
Ġerusalemm immnikkta u abbandunata minħabba l-eżilju ta’ 
wliedha, biex tifraħ għax qed joqrob il-jum tal-ħelsien u l-poplu għad 
jerġa’ lura, immexxi minn Alla nnifsu. Ġerusalemm hija x-xbieha tal-
Knisja. Anki din, issofri għat-tbegħid u t-tixrid ta’ tant minn uliedha u 
anki hi fl-Avvent hija mistiedna li terġa’ tixgħel it-tamiet tagħha, tafda 
fis-Salvatur li f’kull Milied iġġedded mistikament il-miġja tiiegħu biex 
iwassalha għas-salvazzjoni flimkien mal-poplu tagħha. Id-dnub 
ibiegħed lill-bnedmin minn Alla u mill-Knisja, it-triq tar-ritorn hija 
mħejjija minn Alla stess bl-inkarnazzjoni ta’ Ibnu l-waħdieni. U fl-
Avvent il-poplu l-ġdid ta’ Alla jersaq biex jiltaqa’ miegħu. 

Il-profeti tkellmu dwar triq fid-deżert li tħaffef ir-ritorn tal-eżiljati. 
Imma meta l-Battista, reġa’ beda jippriedkalhom, deher fuq ix-xtut 
tal-Ġordan bħala ”leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-
Mulej. Iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu” (Lq 3, 4), issa ma jħeġġiġhomx 
iżjed biex jibnu toroq materjali, imma aktarx jiddisponi l-qlub biex 
jilqgħu l-Messija li ġa ġie u wasal biex jibda l-ħidma tiegħu. Għal dan 
Ġwanni mar “ixandar magħmudija ta’ ndiema għall-maħfra tad-
dnubiet” (Lq 3, 3). Tikkonverti jfisser titnaddaf mid-dnub, twitti t-
tgħawwiġ tal-qalb u tal-moħħ, issaħħaħ id-dgħufija tal-burdati u tal-
kapriċċi, twaqqa’ l-pretensjonijiet tas-suppervja, tirbaħ ir-reżistenzi 
tal-egoiżmu, teqred il-ħruxija fl-imħabba mal-proxxmu, tfisser fi ftit 
kliem, li nagħmlu minn ħajjitna triq dritta li twassal għand Alla bla 
tidwir u kompromessi. Programm li ma jiqafx fl-Avvent, imma li f’kull 
Avvent jeħtieġ ikun imwettaq b’mod ġdid aktar profond biex inkunu 
lesti għall-miġja tas-Salvatur. Hekk “il-bnedmin kollha jaraw is-
salvazzjoni ta’ Alla” (Lq 3, 6). 

Il-konverżjoni personali tinkludi wkoll l-impenn li naħdmu għall-
ġid tal-aħwa u tal-komunità. Jekk niriflettu ftit fuq it-tieni qari, San 
Pawl jifraħ mal-Filippini għall-kontribut ġeneruż tagħhom, għat-tixrid 
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tal-Evanġelju u jitlob biex l-imħabba tagħhom tikber u ssir dejjem 
aktar imdawla sabiex ikunu “safja u bla ebda ħtija fil-jum ta’ Kristu 
mimlijin bil-frott tal-ġustizzja” (Fil 1, 10-11). Id-dehra eskatoloġika 
tiddomina l-qari u taqbel mal-ispirtu tal-Avvent u hija sejħa ġdida 
biex inħaffu l-konverżjoni tagħna u tal-oħrajn, li tintemm biss “fil-jum 
ta’ Kristu Ġesù” (Fil 1, 6). Imma jeħtieġ niftakru li s-salvazzjoni 
tagħna u tal-oħrajn hija wisq aktar opra ta’ Alla milli tal-bniedem. Il-
bniedem għandu jikkopera b’impenn, imma hu Alla li jibda u jtemm 
ġid hekk kbir (Fil 2, 13). Huwa biss bl-għajnuna tal-grazzja li l-
bniedem, jistgħana bil-frott tal-ġustizzja fl-aħħar jum, għax il-
ġustizzja jew qdusija niksbuha biss billi ninfetħu bl-umiltà u l-fiduċja 
għall-azzjoni qaddiesa tiegħu. 
 

● Qanqal il-qalb tagħna, o Alla, għallimna nħejju t-toroq tal-Iben 
waħdieni tiegħek, u bil-misteru tal-miġja tiegħek, agħmel li nservuk bi 
spirtu mġedded. 

Kolletta, tal-Ħamis tat-II Ġimgħa tal-Avvent 
 

● O Mulej Ġesù, fl-ewwel miġja tiegħek fl-umiltà tan-natura 
umana tagħna, inti wettaqt il-wegħda l-antika u ftaħtilna t-triq tas-
salvazzjoni ta’ dejjem. Agħmel li meta terġa’ tiġi fid-dija tal-glorja 
tiegħek, fl-aħħar inkunu nistgħu naqilgħu fil-milja tad-dawl, il-ġid 
imwiegħed li issa nissugraw nittamaw f’din l-istennija. 

Prefazju 
 

● O Mulej, ma niftaħarx bl-għemil tiegħi, ma nfaħħarx l-għemil 
ta’ idejja: nibża’ li meta inti għad tiflihom, issib aktar dnubiet milli 
merti. Ħaġa waħda nitlob, ħaġa waħda ngħidlek, dan biss nixtieq 
naqla’: la tmaqdarx għemil idejk. 

Ħares fija l-opra tiegħek u mhux tiegħi, għax jekk tħares lejn 
tiegħi, inti tikkundannani, jekk tħares lejn tiegħek tinkurunani. 
Ladarba t-tajjeb tiegħi kollu ġej minnek, allura hu aktar tiegħek milli 
tiegħi... Bil-grazzja tiegħek jiena ġejt salvat permezz tal-fidi, u mhux 
għall-merti tiegħi, imma bid-don tiegħek: mhux bis-saħħa tal-merti 
tiegħi li ma mmurx nitkabbar. Jiena opra ta’ idejk, imfassal fil-grazzja 
tiegħek flimkien mal-opri tajba tiegħi. 
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S. Wistin, In Ps 137, 18 
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9.  IL-KUNĊIZZJONI IMMAKULATA 

8 ta’ Diċembru 

 

“ Ifraħ, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek” (Lq 1, 28). 

 

1. Il-festa ta’ Marija Immakulata taqbel perfettament mal-Avvent, 
waqt li l-Knisja tħejji ruħha għall-miġja tal-Feddej, huwa sewwa li 
naħsbu f’Dik li ġiet imnissla mingħajr dnub għax kellha tkun ommu. 

L-istess wegħda tas-Salvatur hija marbuta, anzi mdaħħla, fil-
wegħda ta’ din ix-Xebba singulari; wara li seħet is-serpent misħut, 
Alla ddikjara: “U jien inqajjem mibegħda bejnek u bejn il-mara, bejn 
nislek u nisilha, u hu - nisilha - jisħaqlek rasek” (Ġen 3, 15). Permezz 
ta’ Marija bdiet il-ġlieda bejn in-nisel tal-mara u n-nisel tas-serpent, 
ġlieda dikjarata sa mill-bidu nett tal-eżistenza tal-Verġni, għax ġiet 
imnissla mingħajr ebda tebgħa ta’ dnub u għalhekk f’oppożizzjoni 
sħiħa kontra’ Satana. Mibegħda li tikber u tispiċċa bir-rebħa meta 
Ġesù, “in-nisel” ta’ Marija, jidher fid-dinja u bil-mewt tiegħu jeqred id-
dnub. Is-sejħa ta’ Marija hija għalhekk l-ewwel pass fl-istorja tas-
salvazzjoni: hija omm il-Feddej u fl-istess ħin hija l-ewwel mifdija, 
meħlusa minn kull dell ta’ ħtija minħabba l-merti ta’ Ġesù. 

Il-privileġġ tal-Immakulata ma jikkonsistix biss fin-nuqqas tad-
dnub oriġinali, imma wisq iżjed għax kienet mimlija bil-grazzja. “L-
Omm ta’ Ġesù, li tat lid-dinja l-istess ħajja li kollox iġġedded... 
mogħnija minn Alla b’doni li jixirqu dmir hekk għoli... sa mill-ewwel 
mument tat-tnissil tagħha kienet mogħnija bid-dija tal-qdusija” (LG 
56). It-tislima ta’ Gabrijel, “Ifraħ mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek” 
(Lq 1, 28), hija l-aktar xhieda qawwija tat-Tnissil bla Tebgħa ta’ 
Marija, li ma kenitx tkun f’sens sħiħ “mimlija bil-grazzja” kieku mqar 
għal waqt wieħed biss kienet imtebbgħa bid-dnub. 

Hekk bdiet l-eżistenza tagħha l-Verġni b’għana ta’ grazzja li 
tgħaddi immensament dik li l-qaddisin kbar jaslu fiha fl-aħħar ta’ 
ħajjithom. Jekk imbagħad inqisu l-fedeltà sħiħa tagħha, id-
disponibbiltà sħiħa tagħha għal Alla, nistgħu nifhmu f’liema mħabba 
għolja u għaqda mal-Aktar Għoli kienet waslet Marija, li “tiżboq bil-
bosta ‘l ħlejjaq l-oħra kollha, fis-sema u fl-art” (LG 53). 
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2. Mat-test evanġeliku li jippreżenta lil Marija “mimlija bil-
grazzja” jaqbel San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Efesin: “Imbierek Alla... li 
mliena b’kull xorta ta’ barka spiritwali, fis-smewwiet fi Kristu. Hekk hu 
għażilna fih, sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, biex inkunu qaddisa 
u bla tebgħa quddiemu fl-imħabba... għat-tifħir tal-glorja tiiegħu.” Il-
Verġni għandha l-ewwel post fil-barka u fl-għażla ta’ Alla, hi li hi l-
ħlejqa waħdiena qaddisa u immakulata f’sens sħiħ għalkollox. 
F’Marija, il-barka ġabet l-isbaħ frott u l-iżjed perfett. Dan kellu jseħħ 
mhux biss għax kienet imbierka u magħżula “fi Kristu” minn qabel 
minħabba l-merti tiegħu, imma wkoll minħabba li fil-qadi ta’ Kristu 
kellha tkun ommu. 

Illum il-Knisja tistieden lil uliedha biex ifaħħru ‘l Alla għall-
għeġubijiet imwettqa f’din il-Verġni umli: “Għannu lill-Mulej għanja 
ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb” (S 98, 1). Il-miraklu tat-
tkissir tal-katina tad-dnub oriġinali li kien jorbot lill-ulied kollha ta’ 
Adam ġie applikat għal Marija anki qabel ma ġiet storikament 
imwettqa l-opra tas-salvazzjoni li Ġesù li twieled minnha kellu 
jwettaq. 

Il-Verġni ta’ Nazaret fetħet il-lista tal-mifdijin, biha bdiet l-istorja 
tas-salvazzjoni li għaliha kkoperat billi tat lid-dinja lil Dak li bih il-
bnedmin kellhom isalvaw. Dawk li jemmnu fis-Salvatur ma jagħmlux 
ħlief jimxu wara Marija imma mhux mingħajr il-medjazzjoni tagħha, 
huma wkoll ġew imbierka u magħżula “fi Kristu” minn Alla “biex ikunu 
qaddisa u bla tebgħa fl-imħabba”. Jekk dan il-pjan divin twettaq 
f’Marija b’milja singulari u privileġġjata, jeħtieġ jitwettaq f’kull Nisrani 
skont il-qies imfassal mill-Aktar Għoli. Biex dan isir, in-Nisrani 
m’għandux ħlief ifassal ħajtu fuq dik tal-Immakulata: jimitaha fil-
fedeltà għall-grazzja, filli żżomm ruħha dejjem miftuħa u mogħtija lil 
Alla. U kif f’Marija il-milja tal-grazzja warrdet fil-milja tal-imħabba ta’ 
Alla, hekk għandha timmatura f’kull Nisrani, l-imħabba lejn Alla u lejn 
l-aħwa, għall-glorja tal-Aktar Għoli u l-kobor tal-Knisja. 
 

● Huwa sewwa u xieraq, o Alla li tista’ kollox, li aħna niżżukħajr, 
u bl-għajnuna tal-qawwa tiegħek niċċelebraw il-festa tal-Verġni 
Mbierka Marija. Mis-sagrifiċċju tagħha ħareġ iz-zokk li mbagħad 
għajjex lilna bil-ħobż tal-anġli. Eva kielet il-frotta tad-dnub, imma 
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Marija reġgħet tatna l-frott ħelu tas-Salvatur. Kemm huma tassew 
diversi l-għemejjel tas-serpent u dawk tal-Verġni! Minn tal-ewwel 
ħareġ il-velenu li firidna minn Alla, imma minn Marija beda l-misteru 
tal-fidwa tagħna. 

Permezz ta’ Eva saltan il-ħażen tat-tentatur, waqt li fil-grazzja ta’ 
Marija il-maestà tas-Salvatur sabet koperazzjoni. Eva, bid-dnub 
qatlet ‘l-istess uliedha, li mbagħad qamu f’Marija fil-grazzja tal-ħallieq 
li ħeles lin-natura umana mill-jasar u reġa’ tana l-ħelsien ta’ qabel. 
Dak li tlifna fil-missier komuni tagħna Adam, erġajna rbaħnieh fi 
Kristu. 

Prefazju Ambrożjan, Maria Regina della Chiesa, p. 18 
 

● Permezz tiegħek, Marija, jalla naslu għand Ibnek, o mbierka 
li sibt grazzja, u tajt il-ħajja u int l-omm tas-salvazzjoni, u bil-
medjazzjoni tiegħek jilqgħana Dak li permezz tiegħek ingħata lilna. 

Jalla l-integrità tiegħek tpatti quddiemu għat-taħsir tagħna, u l-
umiltà tiegħek tant mogħġuba minn Alla, titlob maħfra għall-frugħa 
tagħna. 

L-imħabba kbira tiegħek tgħatti l-kotra ta’ dnubietna, u l-
fekondità glorjuża tiegħek tagħti lilna l-fekondità tal-merti. 

Sinjura, Medjatriċi u Avukata tagħna, ħabbibna ma’ Ibnek, 
irrikkmandana u ressaqna lejh. 

Bil-grazzja li sibt, bil-privileġġ li mmeritajt, bil-ħniena li nissilt, 
agħmel o Mbierka, li Dak li minħabba fik indenja ruħu li jissieħeb fil-
mard u l-miżerja tagħna, bl-interessjoni tiegħek, agħmel li nissieħbu 
fil-glorja u fl-hena tiegħu. 

S. Bernard, In Adventu Domini, 2, 5 
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10.  DIN HIJA T-TRIQ 

“Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej,... 
biex jgħallimna t-triqat tiegħu” (Is 2, 3). 

 

1. Il-kelma ta’ Isaija għadha tidwi fl-Avvent: “Qawwu l-idejn 
mitruħa, saħħu l-irkupptejn imriegħda... Hemm ikun hemm triq, 
isejħulha: ‘It-Triq il-Qaddisa’... minnha jgħaddu l-mifdijin. Jerġgħu 
lura l-mifdijin tal-Mulej” (Is 35 3, 8-9). Kif il-poplu ta’ Iżrael kien 
mistieden biex ma jitlifx il-fiduċja minħabba t-telfiet u l-eżilju li sofra, 
imma kellu jafda f’Alla li kien se jsalvahom u jerġa’ jwassalhom 
Ġerusalemm li fl-aħħar kellha tkun meħlusa u terġa’ tgħix fil-paċi, 
hekk l-Insara huma mħeġġin biex iħejju ruħhom b’qalb fiduċjuża 
għall-miġja mill-ġdid ta’ Ġesù s-Salvatur tagħhom. Ukoll għalihom 
tinfetaħ “Triq Qaddisa” li bit-tmexxija u fuq il-passi ta’ Ġesù 
twassalhom mhux għal Ġerusalemm tal-art, imma għal waħda aktar 
sublimi, il-qdusija. 

San Ġwann tas-Salib ġabar il-mixja kollha li twassal għall-
qdusija f’disinn espressiv ħafna. Fin-naħa ta’ fuq hemm ċirku, 
simbolu ta’ muntanja li l-quċċata tagħha tiffigura l-perfezzjoni 
nisranija; minn isfel, tliet toroq iwasslu għall-quċċata, imma waħda 
biss, l-iktar dejqa, tasal sa fuq: il-qaddis isejħilha “t-triq tax-xejn” u 
hija l-waħdanija li twassal dritt fejn hemm miktub “Hawn fuq 
jgħammru biss il-ġieħ u l-glorja ta’ Alla.” Hija t-triq tax-xejn, għax biex 
tgħaddi minnha jeħtieġ twarrab dak kollu li ma jħallikx tfittex u tħobb 
‘l Alla fuq il-ħwejjeġ kollha, dak li jorbot il-qalb fix-xewqat u l-ġid tal-
art u jżommna lura fit-tiftix egoistiku tas-sodisfazzjon spiritwali. Fil-
lingwaġġ ta’ Isaija, din tista’ tissejjaħ “triq nadifa”, “triq qaddisa”. 
Nadifa minn kull fdal tad-dnub, minn kull tiftix diżordinat tal-ħlejjaq 
jew tagħna nfusna. Qaddisa, jew immirata deċiżament lejn it-tiftix ta’ 
Alla, tal-ġieħ u, l-glorja tiiegħu. 

Hija t-triq li Ġesù Salvatur fetaħ għall-bnedmin, hu stess mexa 
fiha l-ewwel wieħed, hu li “kellu n-natura ta’ Alla ma qagħadx ifittex 
tiegħu li hu daqs Alla imma xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir, 
sar jixbah lill-bnedmin” (Fil 2, 6-7), hu li kien qal: “Jekk xi ħadd irid 
jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu” (Mt 16, 24). 
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2. Fil-ġnub tat-triq tax-xejn, hemm żewġ toroq oħra aktar komdi 
u ħfief li Ġwann tas-Salib semmihom it-toroq “tal-ispirtu imperfett”, 
dawn jieqfu f’nofs il-muntanja u ma jħallux lil dak li jkun jilħaq il-
quċċata. L-ispirtu imperfett hu dak “marbut” mal-ġid tal-art jew anki 
mal-ġid spiritwali li wieħed ifittex għas-sodisfazzjon tiegħu nnifsu. 

Biex toħroġ mit-triq “tal-ispirtu imperfett” jeħtieġ li ma tħobbx u 
ma tridx xi ħaġa li ma tkunx taqbel mar-rieda ta’ Alla. Kull oġġett 
maħbub għalih innifsu u mhux skont ir-rieda ta’ Alla, isir għajn ta’ 
xewqat u preokkupazzjonijiet. Dan iqanqal il-qalb tal-bniedem u 
timbuttah biex jaġxxi għas-sodisfazzjon tiegħu nnifsu. F’wieħed li 
għadu marbut mal-ħwejjeġ tal-art jew miegħu nnifsu, hemm ħafna 
prinċipji ta’ għemil li ma jaqblux mar-rieda ta’ Alla. Ħlejqa bħal din 
qiegħda proprju “fit-toroq tal-ispirtu imperfett” li ma jwasslu qatt għall-
qdusija. Għalhekk fid-disinn, ħdejn dawn, id-Duttur mistiku kiteb: “la 
l-ġid tal-art u lanqas il-ġid tas-sema” mela, xejn. 

M’aħniex nitkellmu mix-xejn li jwassal fil-vojt u fil-mewt, imma 
aktarx fil-kollox, fil-ħajja, il-ħajja mġedda minn Kristu, fih insibu b’qalb 
nadifa l-ġid kollu tal-art u tas-sema. Dan huwa twelid ġdid li minnu l-
bniedem joħroġ ħlejqa ġdida, imlibbsa mill-ġdid fi Kristu, li għall-merti 
tiegħu li għax hu Alla, ried jgħix qalb il-bnedmin, bniedem bħalhom. 
Kull Milied meta nfakkru t-twelid ta’ Ġesù, għandu jfisser għan-
Nisrani twelid ġdid spiritwali. F’din it-triq, it-triq tax-xejn, triq nadifa u 
qaddisa li twassal għall-qdusija, in-Nisrani jiltaqa’ ma’ taħbit u 
ċaħdiet, imma m’għandux jaqta’ qalbu għaliex mhux waħdu. “Tassew 
li l-Mulej jagħtik ħobż l-imrar, u l-ilma tan-niket, iżda ma jinħebiex 
minnek l-Imgħallem tiegħek: għajnejk jaraw l-Imgħallem tiegħek. 
Minn warajk, widnejk jisimgħu kliem li jwissuk u jgħidulek: ‘Din hi t-
triq, għaddi minnha’” (Is 30, 20-21). L-Imgħallem Ġesù qiegħed mad-
dixxiplu tiegħu, għalhekk m’għandux mniex jibża’. 

 

● Issa nħobb lilek biss, nimxi warajk biss, infittex lilek biss, lest 
li nobdi lilek biss għax int tikkmanda bil-ġustizzja, irrid inkun tiegħek. 
Ordna, nitolbok, u kkmanda dak kollu li trid, imma fejjaq u iftaħ lil 
widnejja, biex nisma’ l-kliem tiegħek, fejjaq u iftaħ l-għajnejn tiegħi, 
biex bihom nagħraf ix-xewqat tiegħek. Keċċi minni l-bluha biex 
nagħrfek sewwa. Għidli fejn għandi nħares biex narak u nittama li 
nagħmel dak kollu li tikkmandani. 
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Ilqa’ nitolbok lil dan li ħarab minnek, o Mulej, Missier l-aktar 
ħanin; jidhirli li issa pattejt biżżejjed il-ħtija, li kont ilsir tal-għedewwa 
tiegħek li inti żżommhom mirfes taħt riġlejk, ili ħafna li kont il-ġugarell 
tal-qerq. Nifhem li jeħtieġli niġi lura għandek, il-bieb tiegħek jinfetaħ 
għalija li nħabbat, għallimni t-triq li twassalni għandek. Fadalli biss ir-
rieda, kulma naf hu li l-inċert u d-dgħajjef hu ta’ min ikażbru, u dak li 
hu etern ta’ min ifittxu, u dan hu li qiegħed nagħmel. Missier, ladarba 
naf dan biss u ma nafx liema triq twassalni għandek, agħtini parir int, 
agħtini ħjiel, agħtini dak li neħtieġ għall-vjaġġ. Jekk dawk li jistkennu 
għandek jagħmlu dan bil-fidi, agħtini l-fidi, jekk bil-virtù, agħtini l-virtù, 
jekk hu bix-xjenza, agħtini x-xjenza. Kattar fija l-fidi, kattar it-tama, 
kattar l-imħabba.  

S. Wistin, Soliloqui I, 1 
 

● O Mulejja, kemm huma ħelwin il-mogħdijiet tiegħek! Iżda min 
se jimxi fihom bla biża’? Jien nibża’ ngħix bla ma naqdik, b’danakollu 
meta nibda biex naqdik ma nsib xejn li nista’ nqisu bħala ħlas tajjeb 
għall-anqas ta’ xi ħaġa minn dak li għandi nagħtik. Jidher li rrid 
ningħata kollni kemm jien għal dan il-qadi u, b’dankollu, meta 
naħseb sewwa fuq il-miżerja tiegħi, nara li ma nista’ nagħmel xejn 
tajjeb, sakemm ma tkunx int li tagħtini dan. O Alla tiegħi u ħniena 
tiegħi, x’se naqbad nagħmel biex ma nġibx fix-xejn l-għeġubijiet kbar 
li int tagħmel miegħi? 

La titlaqnix, Mulej, għaliex nittama li fik it-tama tiegħi ma 
jkollhiex għax tirgħex, mhux li kont nibqa’ naqdik dejjem, u agħmel 
minni dak li trid int. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Esklamazzjonijiet, 1, 1-2; 17, 6. 
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11.  KIEKU KONT TAF ID-DON TA’ ALLA! 

“Għannu lill-Mulej, bierku ismu! Ħabbru minn jum għall-ieħor is-
salvazzjoni tiegħu” (Salm 96, 2). 

 

1. “Hawn hu Sidi l-Mulej, li ġej bil-qawwa, bħal ragħaj jirgħa l-
merħla tiegħu, bi driegħu jiġma’ l-ħrief, u fi ħdanu jerfagħhom, u n-
nagħaġ ireddgħu jmexxihom bil-mod il-mod” (Is 40, 10-11). Il-figura 
maestuża ta’ Alla li jiġi bil-qawwa tiegħu biex jeħles lil Iżrael, hija 
segwita mill-figura mansweta u ħelwa tal-Mulej li jmexxi l-poplu 
tiegħu bil-kura mimlija mħabba ta’ ragħaj għall-merħla tiegħu. Xbieha 
tant għażiża għall-profeti l-qodma li kienu jinqdew biha biex juru l-
imħabba ta’ Alla lejn Iżrael. Ġesù qabad din ix-xbieha u applikaha 
għalih, ir-ragħaj it-tajjeb li jħalli “d-disgħa u disgħin nagħġa fuq l-
għoljiet u jmur ifittex dik li tkun intilfitlu” għax ma jridx “li jintilef 
wieħed minn dawn iż-żgħar” (Mt 18, 12.14). Ġesù ragħaj tajjeb li 
jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu, iħobb u jagħraf lill-bnedmin wieħed 
wieħed u jrid iwaqqaf ma’ kull wieħed relazzjoni ta’ intimità kollha 
mħabba bħal dik li hemm bejnu u bejn il-Missier (Ġw 10, 14-15). 
Ħadd, anqas l-iċken wieħed ma hu minsi: Il-Mulej irid jiġma’ 
madwaru lill-bnedmin mhux biss biex isalvahom imma wkoll biex 
joffrilhom il-ħbiberija tiegħu biex idaħħalhom f’għaqda intima miegħu. 
Lil kulħadd jagħmel il-wegħda: “Jekk xi ħadd iħobbni jħares kelmti, u 
Missieri jħobbu, u aħna niġu ngħammru għandu” (Ġw 14, 23). 

Iżrael gawda l-privileġġ tal-preżenza ta’ Alla fost il-poplu tiegħu: 
Alla akkumpanjah tul id-deżert, ipproteġih fuq il-kamp tal-battalja, 
mexxih meta reġa’ lura mill-eżilju ta’ Babilonja, waqqaf id-dar tiegħu 
fl-arka qaddisa u aktar tard fit-tempju ta’ Ġerusalemm. Lil Iżrael il-
ġdid, Ġesù kixef beraħ il-privileġġ tassew kbir: l-inabitazzjoni tat-
Trinità f’dawk li jħobbuh. Alla mhux biss ir-ragħaj jew id-difensur li 
jmexxi, ifarraġ, iħares u jsalva lill-poplu tiegħu, imma huwa l-ħabib, il-
mistieden li jrid iqiegħed l-għamara tiegħu fil-qalb tal-bniedem u jgħix 
miegħu f’intimità ħelwa. 
 

2. Alla huwa neċessarjament preżenti fil-ħlejjaq kollha tiegħu. 
Infatti, biex dawn jeżistu hemm bżonn mhux biss tal-għemil ħallieq 
ta’ Alla, imma wkoll tal-providenza li fih iżżomm il-ħajja, infatti huwa 
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jikkonservahom billi jaħdem fihom u jagħtihom l-eżistenza l-ħin kollu, 
ladarba jaħdem bis-sustanza tiegħu, kull fejn jopra hu preżenti u 
għalhekk qiegħed fil-ħlejjaq kollha. B’dan il-mod Alla qiegħed 
kullimkien, ukoll f’dawk li ma jemmnux u fil-midinbin. 

Imma fl-Insara ħajjin bil-grazzja u bl-imħabba, Alla qiegħed 
b’mod speċjali, li hu proprju dak imwiegħed minn Ġesù: hija l-
preżenza tal-inabitazzjoni. “Jingħad li l-Persuni divini jinabitaw, għax 
huma preżenti b’mod li ma nifhmuhx, fil-ħlejjaq mogħnija bl-
intelliġenza u dawn jistgħu jidħlu f’relazzjoni magħhom permezz tal-
għarfien u l-imħabba, b’mod għalkollox intimu u singulari li hu ‘l barra 
minn kull natura maħluqa” (Piju XII, Mystici Corporis). Fin-Nisrani, it-
tliet Persuni divini qegħdin hemm biex minnu jkunu magħrufa bil-fidi, 
u maħbuba bl-imħabba, u hekk jistednuh jgħix magħhom fi ħbiberija 
intima mal-Missier, mal-Iben u mal-iSpirtu s-Santu. Hu dejjem Ġesù 
li jafferma dan: “Ibqgħu fija, u jiena nibqa’ fikom” (Ġw 15, 4). “Kif inti 
fija, Missier, u jiena fik, ħa jkunu huma wkoll ħaġa waħda fina” (Ibid. 
17, 21), imma fejn hemm il-Missier u l-Iben hemm ukoll l-iSpirtu s-
Santu: “L-iSpirtu tal-verità jgħammar magħkom u huwa fikom” (Ibid. 
14, 17). 

“L-ogħla raġuni tad-dinjità tal-bniedem" - jgħallem il-Vatikan II - 
"qiegħda fis-sejħa tal-bniedem biex jikkomunika ma’ Alla” (GS 19), 
għaqda li titwettaq bil-misteru tal-inabitazzjoni tat-Trinità f’dawk li 
jħobbu ‘l Alla. Lil kull wieħed minn dawn tista’ tiġi ripetuta bl-akbar 
verità l-kelma li tant laqtet lil Swor Eliżabetta tat-Trinità: “Il-Missier 
qiegħed fik, l-Iben qiegħed fik, l-iSpirtu s-Santu qiegħed fik” X’don 
immens! “Kieku kont taf id-don ta’ Alla!” (Ġw 4, 10). 

 

● O Mulejja u ġid waħdieni tiegħi! Ma nistax ngħid dan 
mingħajr ma jġelben id-dmugħ minn għajnejja u mingħajr għaxqa 
kbira ta’ ruħi! Int, Mulej, trid tkun hawn magħna b’dan il-mod, waqt li 
diġà qiegħed magħna tassew fis-Sagrament! Nistgħu nemmnu li dan 
huwa hekk, għax hekk hu tassew, u għalhekk fis-sewwa kollu 
nistgħu nitkellmu b’din it-tixbiha. Jekk ma jfixkluniex ħtijietna, nistgħu 
nithennew bik, u int iva titgħaxxaq bina, għax int għedt li l-għaxqa 
tiegħek hi li tkun ma’ wlied il-bnedmin. O Mulejja, x’inhu dan? Kull 
meta nisma’ dan il-kliem insib faraġ kbir, bħalma sibtu saħansitra 
wkoll meta kont tbegħidt minnek! Għalhekk kif qatt jista’ jkun, Mulej, 
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li jkun hemm xi ruħ li tasal f’dan l-istadju li fih int tagħtiha grazzji hekk 
kbar illi tifhem li fiha inti ssib l-għaxqa tiegħek, u b’danakollu tasal 
biex terġa’ toffendik wara li tkun tajtha ġid hekk kbir u wrejtha b’mod 
hekk ċar l-imħabba tiegħek illi ma tkunx tista’ tiddubita aktar minnha 
meta tara b’liema mod tal-għaġeb tkun qed taħdem fiha? Iva, hemm 
ruħ bħal din: hija r-ruħ tiegħi, għax jien offendejtek mhux darba biss, 
imma ħafna drabi. Li kien jogħġob lit-tjubija tiegħek, Mulej, li nkun 
jiena biss hekk ingrata miegħek, li nkun jiena waħdi li nagħmillek tort 
hekk kbir, li ma nibqax nafhulek b’mod hekk kbir! B’danakollu, it-
tjubija bla tarf tiegħek għarfet ukoll toħroġ xi ħaġa tal-ġid mill-ħażen 
tiegħi: għax akbar ma huwa l-ħażen, aktar jiddi u jilma l-ġid ta’ 
tjubijietek. Kemm tassew għandi għalfejn ngħannilek għal dejjem 
tjubijietek! 

S. Tereża ta’ Ġesù, Ħajja 14, 10 
 

● Alla tiegħi, jiena mwerwer u nitħajjar ngħid: “Tbiegħed minni, 
Mulej, għax jiena midneb,” imma le, ma ngħidx hekk, imma għall-
kuntrarju: “Ibqa’ magħna, Mulej għax riesaq il-lejl.” Jiena qiegħed fil-
lejl tad-dnub, u d-dawl tas-salvazzjoni ma jistax jiġi ħlief minnek; 
ibqa’ Mulej, għax jiena midneb, imma nitwerwer meta nara l-
imperfezzjonijiet kollha li f’kull ħin u f’kull waqt nagħmel quddiemek... 
Inti qiegħed ġewwa fija, u quddiemek, ġo fik, minn filgħodu sa 
filgħaxija, jiena nagħmel l-imperfezzjonijiet, nuqqasijiet bla għadd, 
bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għemil 

Hija waħda mill-ħwejjeġ li servew biex għal ħafna żmien ma 
jħallunix infittxek ġo fija stess biex nadurak u ninxteħet f’riġlejk. Kont 
nibża’ meta kont inħossok ġo fija, daqshekk qrib tal-miżerji tiegħi, 
daqshekk qrib tal-imperfezzjonijiet tiegħi bla għadd. 

Beatu Ch. de Foucauld, Sulle feste dell’anno, Op. sp. p. 311 
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12.  EJJEW GĦANDI 

“Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-Mulej għal min 
għandu l-biża’ tiegħu” (S 103, 13) 

 

1. “Ejjew għandi intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u 
jiena nserraħkom... u ssibu l-mistrieħ għal ruħkom“ (Mt 11, 28-29). 
Ġesù li ġie biex “iwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin u jħabbar il-ħelsien 
lill-imjassrin...u jrodd il-ħelsien lill-maħqurin” (Lq 4, 18) stieden lill-
bnedmin kollha u l-aktar lil dawk li jsofru fil-ġisem u fl-ispirtu, li huma 
mħabbtin bid-diffikultajiet tal-ħajja, biex jersqu lejh: hu jsabbarhom, 
isaħħaħhom u jagħtihom għajnuna u mistrieħ. 

Il-bnedmin tal-lum, imħabbtin b’ħidma bla waqfien, jidhru qishom 
ma jistgħux jieqfu, imma l-ispirtu tagħhom jeħtieġ ħafna dawk il-
waqfiet li jerġgħu jsaħħuhom. M’aħniex nitkellmu mill-mistrieħ li 
jgħażżen, imma minn mistrieħ magħmul mis-solitudni, mis-skiet u 
mit-talb, kundizzjonijiet li mingħajrhom ma ngħaddux jekk irridu nsibu 
lilna nfusna u niltaqgħu ma’ Alla. Ġesù jistieden u jsejjaħ għal dan il-
mistrieħ qalb ma’ qalb fl-intimità: “Ejjew miegħi intom biss weħidkom 
f’xi post imwarrab, u strieħu ftit” (Mk 6, 31). Mingħajr dawn il-pawsiet 
ta’ stennija, tkun illużjoni nippretendu li ngħixu mqar l-iżjed ħajja 
ġewwenija elementari. Kull attività, urġenti u importanti kemm hi, 
jeħtieġ tkun miżmuma f’ċerti limiti, biex tħalli wisa’ biżżejjed għall-
attività aqwa tat-talb. Dawn l-ispazji huma sagri, u ma jistgħux ikunu 
sagrifikati mingħajr ma nissugraw nagħmlu ħsara lill-ħajja spiritwali. 
Hawn tiswa’ l-kelma importanti ta’ Kristu: “Fittxu, mela, is-Saltna 
tiiegħu” (Lq 12, 31). Is-saltna ta’ Alla hija diġà, taħt ċertu aspett, fil-
qalb tan-Nisrani li saret l-għamara tat-Trinità Qaddisa, imma din is-
saltna ma nistgħux insibuha mingħajr waqtiet ta’ ħarba minn kollox u 
minn kulħadd, biex nikkonċentraw fis-skiet u s-solitudni, fit-talb, u d-
djalogu intimu u personali ma’ Alla. 

 

2. “Meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta’ ġewwa, agħlaq il-bieb 
warajk, u itlob lil Missierek li hu fil-moħbi” (Mt 6, 6). Il-Konċilju 
Vatikan II jenfasizza dan il-kliem u jafferma: “In-Nisrani, barra milli hu 
msejjaħ biex jitlob flimkien mal-oħrajn, għandu wkoll jidħol f’kamartu 
biex, fil-moħbi, jitlob lill-Missier” (SC 12). Ċerta għamla ta’ solitudni, 
ta’ rtir effettiv mill-istorbju u mill-preokkupazzjonijiet tal-ħajja hu 
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indispensabbli għat-talb, li fih jeħtieġ ikollna widna biss biex 
nisimgħu lil Alla u leħen biss biex nitkellmu miegħu. Imma s-solitudni 
u l-irtir materjali mhumiex biżżejjed jekk magħhom ma jkunx hemm 
il-ġabra ġewwenija. Ġwanni tas-Salib, meta jikkummenta l-kelma tal-
Mulej, jgħid: “tagħlaq il-bieb warajk, jiġifieri tagħlaq ir-rieda tiegħek 
għall-ħwejjeġ kollha, u titlob lill-Missier tiiegħek” (Kantiku 1, 9). Mhux 
biżżejjed tagħlaq il-bieb tal-kamra tiegħek, imma jeħtieġ tagħlaq ir-
rieda tiegħek għall-ħwejjeġ kollha: negozju, preokkupazzjonijiet, 
ħsibijiet, xewqat, affezzjonijiet, kollox jeħtieġ jagħmel il-wisa’ għall-
ħsieb waħdieni ta’ Alla, il-fakultajiiet tal-bniedem jeħtieġ ikunu ħielsa 
biex nikkonċentraw fiH. 

Santa Tereża ta’ Ġesù tikteb: “Dan il-ftit ħin li qtajna li nagħtuh 
mill-ħafna li naħlu fuqna nfusna u fuq bnedmin oħra li ma jibqgħux 
jafuhulna wisq, ejjew nagħtuhulu ħieles minn kull ħsieb ieħor u mhux 
imxerred fuq ħwejjeġ oħra. U ħa jkollna l-fehma sħiħa li qatt ma 
nerġgħu neħduhulu lura, jiswielna kemm jiswielna tiġrib minħabba 
fih, ikollna kemm ikollna tfixkil jew nixfiet tal-ispirtu” (Triq 23, 2). 
Għalhekk il-bniedem jista’ tassew jiltaqa’ ma’ Alla u jsib fih il-fejqan 
tal-ispirtu għajjien tiegħu, ta’ sikwit mgħarrar fl-inkwiet tal-ħajja, u 
mill-kuntatt intimu ma’ Alla, jiġbed kuljum il-qawwa biex jibqa’ miexi 
f’armonija sħiħa mal-Evanġelju. “Hu li jagħti l-qawwa lill-għajjien, u 
jkattar il-qawwa lil min hu bla saħħa. Jintelqu ż-żgħażagħ u jgħejjew, 
fl-aħjar tagħhom jogħtru l-irġiel. Imma dawk li jittamaw fil-Mulej 
jieħdu saħħithom, jogħlew bil-ġwienaħ bħall-ajkli, jiġru bla ma 
jgħejjew, jimxu bla ma jintelqu" (Is 40, 29-31). 

 

● Alla tiegħi, Trinità li nadura, għinni biex ninsa għalkollox lili 
nnifsi biex nintelaq fik, mistrieħa bla ma nitħarrek bħallikieku ruħi ġa 
qiegħda fl-eternità! Agħmel li xejn ma jtellifni l-paċi tiegħi u joħroġni 
minnek, int li xejn ma jħarrkek, anzi agħmel li kull waqt idaħħalni 
aktar ‘il ġewwa fil-fond tal-Misteru tiegħek! Serraħ lil ruħi, waqqaf 
hemm il-ġenna tiegħek, darek l-għażiża, il-post tas-serħan tiegħek. 
Imqar li jiena qatt ma nħallik waħdek, imma nkun dejjem imqajma fil-
fidi, kollni kemm jiena mitlufa nadurak, mogħtija għall-azzjoni 
ħallieqa tiegħek. 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, Elevazione, p. 605 
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● Jekk ikollna f’moħħna li niftakru li għandna Mistieden bħal 
dan ġewwa fina, jidhirli li ma jistax ikun li nintelqu għall-frugħat u 
għall-ħwejjeġ tad-dinja, għax imbagħad naraw kemm dawn huma 
baxxi meta nqabbluhom ma’ dawk li għandna ġewwa fina... 

Jiena domt mhux ħażin biex dan narah. Kont naf tajjeb li kelli 
ruħ, iżda ma kontx nifhem din ir-ruħ x’kien jistħoqqilha u min kien 
hemm ġewwa fiha, sakemm għalaqt għajnejja għall-frugħat ta’ din id-
dinja biex inkun nista’ nara dan. Għax jidhirli li, kieku fhimt bħalma 
nifhem illum li f’dan il-palazz żgħir ta’ ruħi jgħammar tassew Sultan 
hekk kbir, ma kontx se nħallih waħdu ħafna drabi, imma xi darba 
kont noqgħod ftit miegħu u kont nitħabat aktar biex ma nkunx hekk 
maħmuġa. Iżda kemm għandna nibqgħu tassew mistagħġba li Dak li 
bil-kobor tiegħu jista’ jimla elf dinja, u ħafna u ħafna dinjiet oħra, 
jingħalaq f’ħaġa hekk żgħira! Hekk ried li jgħammar fil-ġuf ta’ Ommu 
l-aktar qaddisa. Fis-sewwa kollu ladarba huwa Sid ta’ kollox, huwa 
ħieles li jagħmel dak li jrid Hu, u għax iħobbna, Hu jimxi mal-kejl 
tagħna... Hu għandu kull setgħa li jagħmel kbir dan il-palazz. Il-qofol 
ta’ kollox huwa li nifhmu li aħna għandna naqtgħuha b’fehma sħiħa li 
nagħtuh ruħna biex tkun tiegħu għalkollox, hekk li nbattluha b’mod li 
Hu jkun jista’ jaħżen fiha jew jieħu minnha dak kollu li jogħġbu, 
bħallikieku kienu ħwejġu  

S. Tereża ta’ Ġesù, Triq 28, 10-12 
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13.  INFITTXU ‘L ALLA 

Mulej, “Jithennew u jifirħu bik dawk kollha li jfittxuk” (S 70, 5). 

 

1. “Jiena l-Mulej Alla tiegħek, inwieżnek minn idek il-leminija, u 
ngħidlek: ‘La tibżax, jiena l-għajnuna tiegħek’” (Is 41, 13). Hekk il-
Mulej żgura lil Iżrael mill-preżenza u l-protezzjoni bla waqfien tiegħu. 

Jekk il-poplu l-qadim ta’ Alla kellu r-raġunijiet kollha biex jafda fil-
Mulej u jħossu dejjem qrib tiiegħu, wisq iżjed qawwija huma r-
raġunijiet li għandu l-poplu l-ġdid, il-poplu nisrani. Alla mhux biss 
huwa qrib ta’ kull Nisrani u jmexxih bil-providenza ta’ missier, imma 
qiegħed saħansitra t-tempju tiegħu fih: “Ma tafux li intom tempju ta’ 
Alla, u li l-iSpirtu ta’ Alla jgħammar fikom?” (I Kor 3, 16). Il-kelma ta’ 
Ġesù tidwi l-ħin kollu fil-qalb tan-Nisrani: “Jekk xi ħadd iħobbni... 
aħna niġu u ngħammru għandu” (Ġw 14, 23). 

Xorta waħda tibqa’ f’moħħna mistoqsija importanti: Jekk Alla 
jgħammar f’kull bniedem li jgħix fil-grazzja, għaliex dal-bniedem 
ikollu jitħabat daqshekk biex isibu u biex jagħraf il-preżenza tiegħu? 
Iwieġeb San Ġwann tas-Salib: “Ta’ min jinnota li l-Verb, l-Iben ta’ 
Alla, flimkien mal-Missier u mal-ISpirtu s-Santu, bl-essenza u bil-
preżenza tiegħu jinsab moħbi fil-ġewwieni tar-ruħ. Għalhekk ir-ruħ li 
trid issibu, jeħtieġ titbiegħed permezz tal-affett u r-rieda, mill-ħwejjeġ 
kollha, u tinġabar fiha nnifisha, bħallikieku l-ħwejjeġ l-oħra ma 
jeżistux” (Kantiku 1, 6). It-tweġiba hija ċara: Alla qiegħed fina, imma 
hu moħbi. Biex insibuh, jeħtieġ nitbiegħdu minn kollox skont l-affett u 
r-rieda. Dan ifisser ninqatgħu, niċċaħħdu, nixxejnu, immutu 
spiritwalment għalina nfusna u għall-ħwejjeġ kollha, mhux tant u 
mhux biss bi tbegħid materjali, imma fuq kollox bit-tixjin tal-affett u 
tar-rieda. Hija t-triq tax-xejn, tal-firda sħiħa, hija l-mewt tal-bniedem 
il-qadim, kundizzjoni indispensabbli biex nerġgħu nilbsu ‘l Kristu, 
biex ngħixu f’Alla. Anki San Pawl qal: “Intom mittu, imma ħajjitkom hi 
moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla” (Kol 3, 3). 

It-tiftix kollu mħabba, ta’ Alla preżenti fil-qalb tal-bniedem, jimxi 
pass pass mal-mewt għad-dinja tagħna nfusna. F’dan is-sens, aktar 
ma mmutu, aktar insibu ‘l Alla. 
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2. Il-ħlejqa, “biex tkellem lill-Missier Etern, ma jeħtiġilhiex tmur 
fis-sema. Ma neħtiġux ġwienaħ biex immorru nsibuh. Jeħtieġ biss li 
ninġabru x’imkien fis-skiet u naħsbu fih ġewwa fina” (S. Tereża ta’ 
Ġesù, Triq 28, 2). Imma fil-verità anki l-Insara, u saħansitra dawk li 
huma konsagrati ‘l Alla, sikwit jikkuntentaw b’ħajja superfiċjali, aktarx 
esterna, li ma tħallihomx jinġabru fihom infushom biex jiltaqgħu ma’ 
Alla. Fil-bniedem hemm dinja sħiħa ta’ ġibdiet, ta’ tħajjir, ta’ 
passjonijiet li jressquh lejn il-ħlejjaq u jġegħluh jagħtihom qalbu, u 
jqiegħed it-tama tiegħu fihom, u jfittex il-komfort fil-preżenza u t-
tifkira tagħhom. Dan kollu jista’ jġegħlu jinsa jew jittraskura t-teżor 
kbir li hemm ġo fih: Alla ħaj u preżenti, li minnu jitlob ħajja aktar 
miġbura, aktar vera, ħajja ta’ intimità miegħu. Il-Mulej jistennih hemm 
fil-qiegħ tal-ispirtu tiegħu, fejn Hu qiegħed l-għamara tiegħu, imma l-
bniedem diffiċli jitgħallem jinġabar f’dik il-profondità u jħalli lilu nnifsu 
jintilef f’elf ħaġa esterna, u jagħtiha l-akbar interess. 

“Min irid isib xi ħaġa moħbija” - iwissi San Ġwann tas-Salib - 
“jeħtieġlu jidħol sal-moħba fejn din tinsab, u meta jsibha, anki hu 
wkoll ikun moħbi bħalha. Ladarba l-Għarus tiegħek maħbub huwa t-
teżor moħbi fl-għalqa tar-ruħ tiegħek, li għalih in-neguzjant għaqli 
jbiegħ kulma għandu (Mt 13, 44), jeħtieġ li biex issibu, tinsa l-ħwejjeġ 
kollha... tistkenn fil-moħba ta’ ġewwa tal-ispirtu tiegħek” (Kantiku 1, 
9). Jekk ma nwarrbux mid-dinja ta’ barra, u mill-ħajja superfiċjali, ma 
jistax ikun li ngħixu f’għaqda ma’ Dak li ma jabbandunana qatt jekk 
ma nkunux aħna li abbandunajnieh qabel. 

 

● O ruħ l-aktar sabiħa fost il-ħlejjaq kollha, li tant tixtieq taf il-
post fejn jinsab il-Maħbub tiegħek, biex issibu u tingħaqad miegħu! 
Issa, qegħdin ngħidulek li fik stess huwa l-post li fih jgħammar u l-
moħba fejn jinħeba. Allura jiena nista’ nifraħ meta naf li int, Alla 
tiegħi, l-uniku ġid tiegħi u t-tama kollha tiegħi, inti tant qrib tiegħi li 
tgħammar ġo fija, jew biex ngħid aħjar, li jien ma nistax ngħaddi 
mingħajrek. 

X’irrid iżjed, u għaliex għadni nfittex ‘il barra minni, la naf li 
għandi fija l-għana tiegħi, l-għaxqa tiegħi, is-sodisfazzjon tiegħi u s-
saltna tiegħi, la għandi l-Maħbub li nixtieq u nfittex? Miegħek, Alla 
tiegħi, nithenna u nifraħ fil-ġabra tiegħi ġewwenija! Hawn jien 
nixtieqek u nadurak, bla ma nfittxek x’imkien ieħor, għax inkella 
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nintilef u ngħajja, għax la nsibek u lanqas ingawdik b’aktar ċertezza 
u ħeffa, u lanqas tkun qrib tiegħi aktar milli meta tkun ġo fija. 

S. Ġwann tas-Salib, Kantiku 1, 7-8 
 

● Ruħ li toqgħod tiddiskuti dwar il ‘jien’, li ħsiebha fis-
sensibbilità tagħha, li tibqa’ taħseb fuq xi ħaġa inutli, jew dwar xi 
xewqa tkun xi tkun, ruħ bħal din titlef il-forzi tagħha, u mhi xejn 
immirata lejk o Alla!... il-lira tagħha xejn mhi intunata sewwa u kull 
meta tmissha int, ma joħorġux armoniji divini. Fiha għad hemm wisq 
li hu tal-bniedem u għalhekk hija stunata. Ir-ruħ li żżomm xi ħaġa 
għaliha fis-saltna ġewwenija tagħha, li s-setgħat tagħha mhumiex 
“inklużi” fik o Alla, ma tistax tkun “Tifħir ta’ Glorja” perfett. Infatti ma 
ssaltanx fiha l-unità, u minflok tkompli t-tifħir tagħha permezz tal-
ħwejjeġ kollha fis-sempliċità, ikollha toqgħod tintona l-kordi tal-
istrument tagħha, li jkunu kollha xi ftit stunati. Kemm hi meħtieġa din 
l-għaqda sabiħa ġewwenija għar-ruħ li trid tgħix hawn isfel il-ħajja 
tal-Henjin, jiġifieri tal-erwieħ sempliċi, tal-ispirti! 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, 2 Rtir 2 
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14.  IL-ĦAJJA MA’ ALLA 

“Min jimxi warajk Mulej, ikollu d-dawl tal-ħajja” (Ġw 8, 12). 

 

1.  Ġesù xebbah il-bnedmin mat-tfal kapriċċużi li xejn ma 
jogħġobhom u jissodisfahom: “Ġie Ġwanni la jiekol u lanqas jixrob, u 
jgħidu li ‘għandu fih xitan’. Ġie Bin il-Bniedem, jiekol u jixrob, u 
jgħidu, ‘Araw, xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-Publikani u l-
midinbin’” (Mt 11, 18-19). L-istorja tirripeti ruħha, u anki l-bnedmin 
tal-lum isibuha eħfef jikkritikaw l-Evanġelju u l-Knisja, milli jimxu 
wara Kristu Salvatur, dawl u verità bla tarf. 

L-istess Insara mhux dejjem jagħtu xhieda ta’ għaqda sħiħa ma’ 
Kristu, l-eżistenza tagħhom ta’ spiss titbandal bejn il-kapriċċi li jridu 
jew ma jridux, ta’ nuqqas ta’ qbil, bejn il-fidi u l-għemil. Hija biss l-
għaqda sħiħa li tħaddan u timpenja l-ħajja kollha, li tippermetti ‘l 
bniedem iwettaq relazzjoni ħajja u ta’ ħbiberija ma’ Alla. “Jekk xi 
ħadd iħobbni, iħares kelmti” (Ġw 14, 23). 

Biex ngħixu ma’ Alla fil-qalb tagħna stess, mhux dejjem nistgħu 
nieqfu fis-solitudni u fit-talb. Jeżistu okkupazzjonijiet u relazzjonijiet 
mal-oħrajn li huma marbutin mad-dmirijiet tal-istat tagħna u għalhekk 
Alla jridhom. Jekk inwettqu dawn fil-qies mitlub mir-rieda ta’ Alla, 
dawn l-okkupazzjonijiet ma nistgħux ngħidu li minnhom infushom 
ifixkluna fl-għaqda tagħna ma’ Alla. Imma jeħtieġ li nibqgħu fil-limiti 
tar-rieda ta’ Alla u għalhekk inkunu mmexxijin minn ħsieb wieħed: 
nagħmlu d-dmir tagħna biex nogħġbu lil Alla. Imma bil-maqlub, jekk 
waqt li nkunu nwettqu d-dmir, infittxu xi ftit tas-sodisfazzjon personali 
- ngħidu aħna nissodisfaw il-kurżità tagħna jew il-ħtieġa naturali tal-
imħabba, jew nieħdu vantaġġi egoistiċi jew infittxu l-istima tal-oħrajn, 
allura noħorġu mit-triq tar-rieda ta’ Alla, qalbna tibda tinġibed lejn 
ħaġa jew oħra, tintilef fit-tpaċpiċ bla bżonn, jew f’xewqat fiergħa li ma 
jħalluniex ngħixu f’għaqda ma’ Alla. Neħtieġu xogħol ġeneruż u bla 
waqfien biex neħilsu minn din id-dgħufija. Fuq kollox hija meħtieġa 
intenzjoni retta kbira li biha n-Nisrani jfittex ‘l Alla u jingħaqad miegħu 
permezz ta’ kull okkupazzjoni. “Kulma tagħmlu jew tgħidu, agħmlu 
kollox f’isem il-Mulej Ġesù” (Kol 3, 17). 
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2. “Jien hu l-Mulej, Alla tiegħek, jien ngħallmek għall-ġid tiegħek, 
u nqabbdek it-triq fejn għandek timxi. Mhux li kieku tajt widen għall-
kmandamenti tiegħi” (Is 48, 17-18). Il-ħażen kollu tal-bniedem, u l-
iżbalji kollha tiegħu. jiġu meta ma jimxix bis-sħiħ fuq it-tagħlim ta’ 
Alla, fit-tmexxija tiegħu u fil-preċetti tiegħu. Bil-maqlub il-ġid kollu tal-
bniedem jiġi meta hu jgħix b’mod perfett kull ħjiel tar-rieda ta’ Alla. 
“Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom” (Ġw 15, 14). 
L-aqwa ġid tal-ħbiberija ma’ Alla, tal-għaqda miegħu, huwa proprju l-
frott ta’ disponibbiltà ġeneruża għar-rieda divina, disponibbiltà għall-
waqtiet ta’ intimità tat-talb, li jmissha tasal fl-aspetti kollha tal-ħajja. 

Fuq din l-art, l-għaqda ma’ Alla, titwettaq wisq aktar permezz tar-
rieda milli permezz tal-ħsieb. Ukoll meta d-dmir - studju, xogħol, 
tagħlim, negozju - jesiġu tħaddim sfiq tal-moħħ u dedikazzjoni fl-
għemil, il-bniedem jista’ jibqa’ mmirat lejn Alla bl-imħabba tal-qalb, 
jew “bix-xewqa tal-imħabba” li timbuttah bla waqfien biex ifittex lil 
Alla, ir-rieda tiiegħu u l-glorja tiiegħu. Jekk l-imħabba ta’ Kristu 
timbuttah, xejn ma jista’ jifirdu minn Kristu. Allura l-għemil kollu 
tiegħu, in-negozju tiegħu, ix-xogħol tiegħu minflok jaljenawh minn 
Alla, isiru mezzi biex jingħaqad miegħu. Il-Konċilju Vatikan II jgħid: 
“Il-ħidma kollha... it-talb u l-inizjattivi ta’ appostolat, il-ħajja taż-żwieġ 
u tal-familja, ix-xogħol ta’ kuljum, il-mistrieħ tar-ruħ u tal-ġisem, jekk 
isiru fl-iSpirtu, u saħansitra d-dwejjaq tal-ħajja, jekk nerfgħuhom bil-
paċenzja, isiru sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu ‘l Alla permezz ta’ Ġesù 
Kristu” (LG 34). “Sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu ‘l Alla” li jsaħħu 
dejjem il-ħbiberija tal-bniedem ma’ Alla. Imma biex isiru tassew hekk 
jeħtieġ “jitwettqu fl-iSpirtu” jew jaqblu mal-iSpirtu s-Santu li jmexxina 
fi triq waħda: it-twettiq perfett tar-rieda ta’ Alla. Biex dan ikun realtà u 
mhux utopija, minbarra d-distakk hu meħtieġ li nikkultivaw il-ġabra 
ġewwenija biex nistgħu nilqgħu - ukoll fost l-okkupazzjonijiet u n-
negozju - il-leħen tal-iSpirtu, jew l-ispirazzjonijiet tiegħu; l-istediniet 
tiiegħu għalhekk nimxu fuqhom bil-ġenerożità. 

 

 Ġesù, inti għext biex tagħmel ir-rieda ta’ Missierek, u tagħmel 
kollox taħt il-ħarsa tiegħu... Jalla dan ikun ukoll l-ikel tagħna u l-ħajja 
tagħna: - naħdmu bla heda taħt il-ħarsa tiegħek, li ngħixu għal dan, li 
ngħixu l-ħsieb tar-rieda tiegħek, il-ħsieb tal-glorja tiegħek, fit-tfittxija 
ta’ dan, fit-twettiq ta’ dan... Li jkollna r-rieda tiegħek u l-glorja tiegħek 
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bla waqfien quddiem għajnejna. Din hi l-ħajja tagħna, il-ħobż tagħna 
ta’ kuljum, l-ikel tagħna ta’ kull ħin, skont l-eżempju tiegħek o Sinjur 
tiegħi u Alla tiegħi 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Vangelo, Op. sp. p. 212 
 

● “Henjin dawk li triqthom hi bla ħtija, li jimxu fil-liġi tal-Mulej. 
Henjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu, u li jfittxuh b’qalbhom kollha. 
Huma ma jagħmlux ħażen, imma jimxu fit-triqat tal-Mulej. Int tajt il-
preċetti tiegħek, biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħa jżomm sħiħ il-mixi 
tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek! 

Fuq il-preċetti tiegħek irrid naħseb, u nżomm għajnejja fuq it-
triqat tiegħek. Bil-kmandamenti tiegħek irrid nitgħaxxaq, qatt ma 
ninsa l-kelma tiegħek. 

Fehemni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b’qalbi kollha. 
Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek, għax fiha nsib l-
għaxqa tiegħi. Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek, u mhux lejn ir-
regħba. Tħallix lil għajnejja jħarsu lejn il-frugħa, agħtini l-ħajja bil-
kelma tiegħek. 

Salm 119, 1-5.15-16.34-37 
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15.  IT-TIELET ĦADD TAL-AVVENT 

SENA A 

Ejja, Mulej, ħalli ssalvana (Is 35, 4). 

 

Fit-tielet Ħadd tal-Avvent, il-ħsieb tal-Milied li issa qorob, 
jiddomina l-Liturġija u jagħtiha ton ta’ festa. Infatti l-Milied, meta 
niċċelebraw l-Inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla, jimmarka l-bidu tas-
salvazzjoni. L-umanità tara titwettaq il-wegħda l-antika u issa 
għandha s-Salvatur tagħha. Il-qari tal-lum huwa messaġġ ta’ faraġ u 
ta’ konfort: “Għidu lil dawk b’qalbhom imbeżżgħa: ‘Agħmlu l-ħila la 
tibżgħux! Araw, Alla tagħkom... ġej biex isalvakom.’ Imbagħad 
jinfetħu għajnejn il-għomja, jinfetħu widnejn it-torox’. Imbagħad iz-
zopp jaqbeż bħal għażżiela u lsien l-imbikkma jinħall bil-ferħ” (Is 35, 
4-6). Il-kliem ta’ Isaija biex isabbar lill-eżiljati ta’ Iżrael, joqgħod tajjeb 
għall-bnedmin kollha li jixtiequ jikkonvertu aktar lejn Alla u 
jħossuhom bla ħila li jinħallu mid-dnub, mill-medjokrità, mill-frugħa 
tad-dinja. Dal-kliem jinkuraġġihom biex jafdaw fis-Salvatur. Huwa ġej 
biex jagħti s-saħħa, jgħin lid-dgħajfin, ifejjaq il-ġrieħi tad-dnub u 
jwassal lil kulħadd għas-salvazzjoni. 

Bil-miġja ta’ Ġesù, il-profezija twettqet litteralment u Hu stess 
inqeda biha biex jiggarantixxi l-messjanità tiegħu. Il-Battista kien 
qiegħed isegwi l-attività ta’ Ġesù minn ġol-ħabs fejn kien tefgħu 
Erodi. Kien jaf li Ġesù kien il-Messija, imma l-imġiba tiegħu, hekk 
differenti minn kif kienet tħabbret, forsi ħawditu xi ftit; anki d-dixxipli 
tal-Battista ħassew il-bżonn li jkunu mdawlin u Ġwanni bagħathom 
isaqsu lill-Mulej: “Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil 
ħaddieor?” (Mt 11, 3). Bħala tweġiba Ġesù jsemmilhom il-mirakli 
mwettqa: “Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li smajtu u rajtu: l-
għomja jaraw, iz-zopop jimxu, l-imġiddmin ifiequ, it-torox jisimgħu, il-
mejtin iqumu, il-Bxara t-Tajba titħabbar lill-foqra” (Mt 4-5). It-twettiq 
tal-profezija ta’ Isaija jidher ċar. Imma Ġesù jkompli: “Hieni hu min 
ma jitfixkilx minħabba fija” (Mt 4, 6). Ġesù jwettaq il-ħidma ta’ 
Salvatur mhux bid-daqq tat-trombi, imma b’mod sempliċi u umli, ma 
ppreżentax ruħu bħala r-rebbieħ, imma bħala wieħed manswet, 
wieħed fqajjar ġej iħabbar lill-foqra, ifejjaq lill-morda, isalva lill-
midinbin. L-istil tiegħu seta’ jfixkel lil dawk li stennew Messija qawwi 
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u glorjuż, imma l-imġiba tiegħu kienet ta’ inkuraġġiment kbir għal min 
kien iħossu fqir, marid u jeħtieġ is-salvazzjoni. Quddiem it-tjubija u l-
ħlewwa tas-Salvatur il-qalb timtela bit-tama. 

Ma’ dan jaqbel it-tieni qari: “Stabru intom ukoll: qawwu qalbkom 
għax il-miġja tal-Mulej hi fil-qrib” (Ġak 5, 8). Is-sentimenti ta’ fiduċja li 
bihom inħejju għall-Milied, huma l-istess bħal dawk li jmissu jkollna 
għall-miġja mill-ġdid tal-Mulej, meta jiġi mhux biss bħala Salvatur, 
imma wkoll bħala Mħallef. Waqt .li nistennew, jeħtieġ nitħarrġu fil-
kmandament tal-imħabba li jħejjina sewwa u jimliena bil-ħniena lejn 
kulħadd, u “bħala eżempju ta’ tbatija u sabar, ħuti, ħudu l-profeti li 
tkellmu f’isem il-Mulej” (Ġak 5, 10). Kif il-profeti żammew ħarsithom 
dejjem imdawra lejn is-Salvatur imwiegħed, hekk in-Nisrani jeħtieġ 
jgħix b’qalbu mdawra lejn Ġesù u jiġġedded kuljum permezz tal-
grazzja u l-Ewkaristija u jagħmilha aktar qawwija permezz taċ-
ċelebrazzjoni devota tal-Milied, li tilħaq il-milja definittiva u hienja fl-
aħħar jum. 

Twajjeb u ħanin il-Mulej, idum biex jagħdab u kollu tjieba. 
Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej, tjubitu fuq kulma għamel. 

 

● Saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha, minn nisel għal nisel 
il-ħakma tiegħek. Ta’ kelmtu l-Mulej fil-wegħdiet tiegħu kollha, twajjeb 
f’dak kollu li għamel. Iwieżen il-Mulej ‘il kull min hu mitluq. Għajnejn 
kulħadd iħarsu lejk Mulej. Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull 
min isejjaħlu fis-sewwa. Jaqtgħalhom xewqithom ‘il dawk li jibżgħu 
minnu, jisma’ l-għajta tagħhom u jsalvahom. Tifħir il-Mulej ixandar 
fommi, u jbierek kulħadd l-isem qaddis tiegħu għal dejjem ta’ 
dejjem!” 

Salm 145, 8-9.13-15.18-19.21 
 

● O Ġesù, inti dak li kellu jiġi! O Ġesù, inti ġejt! O Ġesù li għad 
terġa’ tiġi fl-aħħar jum biex tiġbor il-magħżulin tiegħek fil-mistrieħ ta’ 
dejjem tiegħek. O Ġesù, int tiġi u tmur il-ħin kollu! Ejja ġo qalbna u 
ġegħilna nħossu l-preżenza tiegħek bħala xi ħaġa ħelwa u ġentili u 
fl-istess ħin qawwija. “U l-iSpirtu u l-Għarusa jgħidu: Ejja ... U min 
għandu l-għatx jiġi. Għaliex inti, o Ġesù, tiġi fina meta aħna wkoll 
niġu għandek. “Iva” - inti tgħid - “ġej dalwaqt.” “Ejja Mulej Ġesù!” 
Ejja, int il-mixtieq mill-ġnus, l-imħabba u t-tama tagħna, il-qawwa u l-
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kenn tagħna, il-faraġ tagħna waqt il-vjaġġ, il-glorja tagħna u l-
mistrieħ ta’ dejjem tagħna, fis-sema pajjiżna. 

J.B. Bossuet, Elevazioni a Dio sui misteri, 10, 6 
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SENA B 

“L-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla Salvatur tiegħi” (Lq 1, 47). 

 

“Nifraħ fuq li nifraħ bil-Mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi b’Alla tiegħi. 
Għax hu libbisni bi lbies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja 
għattieni” (Is 61, 10). L-għanja ta’ ferħ ta’ Ġerusalemm meħlusa u 
mibnija mill-ġdid wara l-eżilju, tiġi applikata għall-Knisja li tifraħ u 
trodd ħajr għall-ħelsien li ġabilha Kristu s-Salvatur. Il-missjoni tiegħu 
hija mfissra mill-profezija ta’ Isaija: “L-iSpirtu ta’ Sidi l-Mulej fuqi, 
għax il-Mulej ikkonsagrani, biex inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin, 
bagħatni ndewwi l-qalb miksura, biex inħabbar il-ħelsien lill-
imjassrin, u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs” (Is 61, 1). Meta Ġesù qara dan 
il-kliem fis-sinagoga ta’ Nazaret, hu applikah għalih innifsu (Lq 4, 17-
21), fih biss il-profezija titwettaq fil-milja tagħha. Huwa biss Kristu li 
għandu qawwa ta’ salvazzjoni universali li ma tfejjaqx biss il-miżerji 
ta’ poplu ċkejken, imma tasal biex tfejjaq il-miżerji tal-umanità kollha, 
qabel kollox jeħlisha mill-miżerja l-iżjed kerha, mid-dnub, għalhekk 
jgħallimha kif tibdel it-tbatija f’mezz ta’ beatitudni ta’ dejjem. Henjin il-
foqra, l-imdejqin, dawk li huma bil-ġuħ, l-ippersegwitati “għax 
tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet” (Mt 5, 10). Dan hu s-sens 
ġewwieni tal-ħidma feddejja tiiegħu. L-Insara jmisshom isiru ħabbara 
biex ifehmuha lill-aħwa u jagħmlu ħilithom bil-ġenerożità tal-fatti biex 
jgħinuhom fit-tbatijiet tagħhom. Imbagħad it-Twelid tas-Salvatur 
jakkwista sens għal dawk li huma ‘l bogħod u jġib il-ferħ fid-dinja. 

Fit-tieni qari San Pawl isemmi l-missjoni ta’ tjubija u ta’ ferħ 
afdata f’idejn l-Insara: “Ifirħu dejjem... Ippruvaw kollox, it-tajjeb 
żommuh, u fuq kollox warrbu kull xorta ta’ ħażen” (I Tess 5, 16-22). 
Mhux l-għemil ħażin biss huwa ħażin, imma wkoll tant għemil tajjeb li 
ma nagħmluhx minħabba l-egoiżmu, il-bruda jew l-indifferenza lejn il-
proxxmu tagħna fil-bżonn. Imma biex inkunu dejjem lesti li nagħmlu 
l-ġid lil kulħadd jeħtieġ ngħixu f’għaqda ma’ Ġesù, infittxu li nidħlu 
fis-sentimenti tiiegħu ta’ tjieba, ta’ mħabba u ta’ ħniena. It-talb huwa 
l-punt importanti ta’ din l-għaqda, u l-Appostlu jgħid: “Itolbu bla heda” 
(I Tess 5, 17). 

Il-fidi ħajja tan-Nisrani u t-tjieba bl-għemil lejn l-aħwa huma 
mezzi qawwija biex nixhdu lil Kristu u nagħmluh magħruf mad-dinja. 
Għadu jgħodd il-kliem tal-Battista: “F’nofskom hemm wieħed li intom 
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ma tafuhx” (Ġw 1, 26). Ġesù qiegħed fostna, fil-Knisja tiegħu, fl-
Ewkaristija, fil-grazzja tiegħu li tagħmlu preżenti u jaħdem fl-
imgħammdin, imma d-dinja ma tagħrfux mhux biss għax tagħlaq 
għajnejha, imma wkoll għax ftit huma dawk li jagħtu xhieda tal-
Evanġelju ħaj u għat-tjieba, li tirrivela t-tjubija tas-Salvatur. U l-Insara 
stess ftit jafuh, għax l-għaqda miegħu hi superfiċjali, ftit mirfuda bit-
talb, nieqsa mill-intimità, u ma jagħrfux fejn hu moħbi: fil-foqra, fil-
batuti, f’dawk li jbatu fil-ġisem u fl-ispirtu. Fl-Avvent, il-Battista 
jippreżenta ruħu bħala mudell ta’ xhud ta’ Kristu, b’fidi qawwija, 
b’ħajja iebsa, bid-diżinteress, bl-umiltà u l-karità huwa ġie “bħala 
xhud biex jixhed għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen” (Ġw 1, 7). 

 

● Ħares lejn il-poplu tiegħek, o Alla, li jistenna bil-fidi t-Twelid 
tal-Mulej: agħtina li ngawdu din il-ġrajja ta’ ferħ għas-salvazzjoni 
tagħna u biex niċċelebrawha bil-ferħ imġedded tagħna. 

Kolletta 
 

● Kemm hija imprezzabbli l-imħabba ta’ dan l-Imgħallem li 
meta ra li l-ilma tal-Profeti qaddisin ma kienx ħaj biżżejjed biex jagħti 
l-ħajja, Huwa ħa minnu nnifsu u offrielna lil Ibnu l-waħdieni magħmul 
bniedem, u tah il-qawwa u s-setgħa f’idejh u qegħidu fil-bini tagħna 
bħala l-ġebla tax-xewka: mingħajru ma nistgħux ngħixu. Huwa tant 
ħelu li kull ħaġa morra li tiltaqa’ miegħu, issir ħelwa. 

S. Katerina ta’ Siena, Epistolario, 181, v. 3, p. 125 
 

● Għalina l-bnedmin, kienet meħtieġa l-miġja tiegħek, o 
Salvatur tagħna, hija meħtieġa l-preżenza tiegħek, o Kristu. Ejja fil-
ħniena kbira tiegħek! Għammar fina bil-fidi u dawwal l-agħma 
tagħna, ibqa’ magħna u għin il-mard tagħna, ħarisna u pproteġina u 
ddefendi l-fraġilità tagħna. Jekk int tkun fina, min jista’ jqarraq bina? 
Jekk int tkun magħna, x’ma nistgħux nagħmlu f’Dak li jfarraġna? 
Jekk inti magħna, min jista’ jkun kontra tagħna? Inti ġejt fid-dinja 
proprju għal dan: għammar fina l-bnedmin, magħna u għalina, 
ħarisna, int iddawwal id-dlam tagħna, tgħin l-għajja tagħna u żżomna 
bogħod mill-perikli. 

S. Bernard, De Adventu Domini, 7, 2 
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SENA Ċ 

“Ara, Alla hu s-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma  nibża’ qatt” 
(Is 12, 2). 

 

Il-Milied qorob, u l-Liturġija tistedinna nifirħu għall-ġrajja kbira li 
ma ndumux ma niċċelebraw, u fl-istess ħin tkompli tħeġġiġna għall-
konverżjoni. L-ewwel żewġ qari jitkellmu mill-ferħ: “Għajjat bil-ferħ ta’ 
qalbek, Bint Sijon, Iżrael, semma’ leħnek! Infexx fl-hena u ifraħ 
b’qalbek kollha, ja bint Ġerusalemm!” (Sof 3, 14). 

Il-kawża ta’ dan il-ferħ mhux biss il-bini mill-ġdid ta’ 
Ġerusalemm, imma wkoll il-Wegħda Messjanika li ġagħlet lill-Profeta 
jiggosta minn qabel il-preżenza ta’ Alla fost il-poplu tiegħu. “Dakinhar 
jgħidu: ‘Il-Mulej Alla tiegħek, qiegħed f’nofsok, gwerrier li jsalva’” (Sof 
3, 16-17). “Dakinhar” daqshekk ferrieħ, ikun il-jum tat-twelid ta’ Ġesù 
f’Betlehem, imbagħad il-Mulej ikun preżenti fid-dinja b’mod l-aktar 
konkret, isir bniedem fost il-bnedmin biex ikun is-Salvatur setgħani 
ta’ kulħadd. 

Jekk Ġerusalemm ferħet fl-istennija ta’ “Dakinhar”, il-Knisja 
tfakkar kull sena din il-ġrajja b’ferħ dejjem akbar. F’dak iż-żmien 
kienet wegħda u tama. Illum hija fatt imwettaq. B’dankollu dan ma 
jeskludix it-tama għax il-bniedem hu dejjem miexi lejn il-Mulej li, 
għalkemm ġa sar bniedem, jeħtieġ jerġa’ jiġi bil-glorja fl-aħħar taż-
żmien. Il-mixja tal-Knisja hi mifruxa bejn dawn iż-żewġ ġrajjiet, u kif 
ferħet fl-ewwel ġrajja, hekk tifraħ għall-aħħar waħda u tħeġġeġ lil 
uliedha biex jifirħu magħha: “Ifirħu dejjem fil-Mulej, nerġa’ 
ngħidilkom, ifirħu... Il-Mulej qorob” (Fil 4, 4-5). Huwa qrib għax diġà 
ġie, huwa qrib għax se jerġa’ jiġi, fil-qrib għax għal min ifittxu bl-
imħabba, kull Milied iġib grazzja ġdida biex jiskopri lill-Mulej u 
jingħaqad miegħu b’mod ġdid u aktar mill-qrib. 

Bi thejjija għall-miġja tal-Mulej, San Pawl flimkien mal-ferħ, 
jirrikmanda l-ħlewwa: “Il-ħlewwa tagħkom, ħa jkunu jafuha l-bnedmin 
kollha” (Fil 4, 5). Fuq din it-tema, jinsisti l-Evanġelju bil-predikazzjoni 
tal-Battista, sabiex iħejji l-erwieħ għall-miġja tal-Messija. “Mela 
x’għandna nagħmlu?” (Lq 3, 10), kienu jistaqsuh il-folol miġbura biex 
jisimgħuh. Hu kien iweġibhom: “Min għandu żewġ ilbiesi, jaqsam ma’ 
min ma għandu xejn, u min għandu x’jiekol, jagħmel l-istess” (Lq 3, 
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11). L-imħabba lejn il-proxxmu flimkien mal-imħabba ta’ Alla hija l-
punt ċentrali tal-konverżjoni, il-bniedem egoist li ħsiebu biss fl-
interessi tiegħu, jeħtieġ jibdel it-triq u jagħti kas tal-bżonnijiet u l-ġid 
tal-aħwa. Anki lill-pubblikani u lis-suldati li staqsewh, Ġwanni 
pproponielhom programm ta’ ġustizzja u ta’ mħabba: “Tissikkaw lil 
ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu. Tisirqu lil ħadd 
bit-theddid jew bil-qerq tagħkom, u kkuntentaw ruħkom bil-paga li 
għandkom.” Il-Battista ma talabhomx affarijiet kbar, imma talab l-
imħabba tal-proxxmu konkretizzata fil-ġenerożità ma’ dawk fil-bżonn, 
u l-onestà meta jħaddmu l-professjoni tagħhom. Dak kien il-bidu tal-
kmandament tal-imħabba li fuqu Ġesù kellu jinsisti ħafna. Ikun 
biżżejjed jekk bil-verità nimxu f’din id-direzzjoni biex nitħejjew sewwa 
għall-Milied. Ġesù, fit-twelid tiegħu, irid li jkun milqugħ mhux biss fil-
persuna tiegħu, imma f’kull bniedem u fuq kollox fil-foqra u fil-batuti li 
magħhom kien iħobb jidentifika ruħu: “Għax jien kont bil-ġuħ u 
tmajtuni... kont għeri u libbistuni” (Mt 25, 35-36). 

 

● Aħna nistennew il-jum tal-anniversarju tat-twelid tiegħek, o 
Ġesù u, skont il-wegħda tiegħek, se narawh dalwaqt ... Agħmel li l-
ispirtu tagħna jintrefa’ ‘l fuq minnu nnifsu, u jiġri bħal miġnun bil-ferħ, 
biex jiltaqa’ miegħek li ġej, waqt li nisfurzaw ‘il quddiem bil-ħeġġa li 
ma tafx tistenna, fix-xewqa li nikkontemplaw il-ġejjieni. 

Ejja, o Mulej, anki qabel il-miġja tiegħek, qabel ma tidher lid-
dinja kollha, ejja u żurna fl-intimu tagħna... Ejja issa u żurna fiż-
żmien ta’ bejn l-ewwel u l-aħħar miġja tiegħek, biex l-ewwel miġja 
tiegħek ma tkunx għalxejn għalina u biex l-aħħar miġja ma ġġibilniex 
sentenza ta’ kundanna. Bil-miġja tiegħek attwali, int tfittex li tfejjaq is-
suppervja tagħna biex tagħmilna naqblu mal-umiltà tiegħek, kif 
urejtna fl-ewwel miġja tiegħek: imbagħad tkun tista’ tbiddel dal-ġisem 
umli tagħna u tagħmlu jixbah lill-ġisem glorjuż tiegħek, li se jidher fl-
aħħar miġja tiegħek. Għal dan nitolbuk bit-talba mħeġġa tagħna: 
ħejjina biex naqilgħu din iż-żjara personali li se tagħtina l-grazzja tal-
ewwel miġja, u twiegħidna l-glorja tal-aħħar miġja tiegħek. Għax int, 
o Alla, tħobb il-ħniena u s-sewwa, u tagħtina l-grazzja u l-glorja: fil-
ħniena tiegħek agħtina l-grazzja u fis-sewwa tiegħek agħtina l-glorja. 

Gwerriku d’Igny, De Adventu Domini, 2, 3
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16.  ID-DEŻERT 

Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int 
Alla tas-salvazzjoni tiegħi. (S 25, 5). 

 

1. “Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasba tixxejjer mar-riħ? Raġel 
liebes fin?” (Mt 11, 7-8), hekk Ġesù beda jfaħħar lill-prekursur tiegħu. 
Il-Battista ma kienx dgħajjef, jixxejjer bħal qasba mar-riħ, lanqas ma 
kien bniedem li jgawdi l-kumditajiet tal-ħajja: kien bniedem qawwi, 
qawwi fil-fidi, iebes fi drawwietu, mogħti kollu kemm hu lil Alla. Kien 
profeta, “iżjed minn profeta” (Mt 11, 9), li għażel id-deżert bħala 
għamara tiegħu, fejn fiċ-ċaħda ta’ kull ġid tad-dinja, fit-talb u fil-
penitenza ħejja ruħu biex iwettaq il-missjoni tiegħu: li jħabbar is-
Salvatur lid-dinja u jħejjilu t-triq. 

Kull għamla ta’ ħajja nisranija titlob, għallinqas f’ċertu qies, id-
deżert... jiġfieri l-mortifikazzjoni, il-penitenza, u ċ-ċaħda milll-ġid tad-
dinja. L-Avvent, iż-żmien li fih tiddomina l-figura tal-Battista, huwa 
sejħa urġenti għal dan id-dmir preżentat bħala mezz indispensabbli 
biex nitħejjew sewwa għall-miġja tal-Mulej. 

Bla dubju l-ewwel penitenza hija dik ġewwenija: il-konverżjoni 
tal-qalb imma s-sinċerità ta’ din, jeħtieġ tintwera bil-penitenza minn 
barra. “Il-karattru ġewwieni u reliġjuż tal-penitenza... ma jeskludix u 
ma jdgħajjifx it-taħriġ estern ta’ din il-virtù, anzi jfakkar b’urġenza l-
ħtieġa tagħha u jġiegħel lill-Knisja, biex tfittex - barra s-sawm u l-
astinenza - espressjonijiet ġodda aktar adatti biex iwettqu l-għan 
stess tal-penitenza. Il-ħtieġa tal-mortifikazzjoni tal-ġisem, tidher ċara 
jekk inqisu l-fraġilità tan-natura tagħna, li fiha, wara d-dnub ta’ Adam, 
il-ġisem u l-ispirtu għandhom xewqat kontra xulxin” (Pawlu VI, 
Paenitemini 8). Iċ-ċiviltà moderna toffri ħafna kumditajiet u pjaċiri 
tas-sensi bi prezz irħis, u jekk naċċettawhom bla lġiem nesponu lill-
ġisem biex idgħajjef ir-rieda tiegħu, u minn ħajtu jagħmel oġġett l-
aktar komuni. Hu meħtieġ li nużaw id-dixxiplina biex nagħrfu ngħidu 
le għal tant sodisfazzjonijiet żejda, hu meħtieġ li nirreżistu għal ħajra 
li ġġegħilna rridu naraw, ingawdu u nesperimentaw kollox. Imbagħad 
“b’dan stess, l-ispirtu tal-bniedem, maħlul aktar mill-jasar tal-ħlejjaq, 
jista’ jintrafa’ aktar malajr għall-qima u l-kontemplazzjoni ta’ Dak li 
ħalaqhom” (GS 57). 
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2. L-ispiritwalità tad-deżert mhix magħmula biss mill-
mortifikazzjonijiet u ċ-ċaħdiet, imma wkoll mill-ġabra, mis-skiet li 
jagħmel il-bniedem disponibbli għal Alla, biex jisma’ l-kelma tiegħu, u 
għall-kontemplazzjoni tal-misteri tiegħu. Il-Profeta hu “wieħed li 
jisma’ kliem Alla” (Num 24, 4) u wara li jkun sema’ dawn il-kelmiet, 
iħabbarhom. Hekk kienu l-profeti l-antiki, hekk kien il-Battista li kien 
mibgħut biex iħabbar il-Messija. Kull Nisrani għandu missjoni 
profetika, ladarba hu msejjaħ biex jisma’ l-kelma ta’ Alla ġo fih, 
imbagħad ilaħħamha f’ħajtu u fl-aħħar jikkomunikaha lil ħutu. Dan 
jitlob skiet u ġabra: skiet mill-ħlejjaq, biex jisma’ ‘l Alla u jifhem il-
kelma tiiegħu. Ma hemmx smigħ mingħajr skiet, min joqgħod ilablab 
ma jistax jisma’ la leħen il-bnedmin u - wisq anqas - leħen Alla li hu 
nnifsu silenzju u jħalli li jinstema’ biss fis-skiet. 

Jekk ir-relazzjonijiet bejn il-bnedmin jitolbu d-djalogu u l-kliem, 
dan m’għandux ifixkilna li noqgħodu kwieti u nisimgħu. Mill-bqija, is-
silenzju li jwassal għar-riflessjoni ġewwenija jagħmilna aktar kapaċi 
nisimgħu, li nifhmu lill-oħrajn, u li nkunu nafu ngħidu f’waqtu kelma 
tajba li ddawwal. Diskors vojt u kliem bl-addoċċ ma jiftħux it-triq għal 
djalogu intelliġenti, perswassiv u xieraq, li jwassal il-kliem ta’ Alla lill-
aħwa. 

Ir-relazzjonijiet ma’ Alla u l-intimità miegħu jitolbu b’mod speċjali 
s-skiet, mhux biss dak ta’ barra imma wkoll dak ġewwieni. Meta 
Swor Eliżabetta tat-Trinità tikkummenta s-salm f’sens spiritwali 
“Isma’, binti, ħares u agħti widen, insa ‘l ġensek u ‘l dar missierek” (S 
45, 11) hija tikteb: “Biex tisma’ jeħtieġ tinsa ‘l darek u l-istess 
missierek, jiġifieri, dak kollu li għandu x’jaqsam mal-ħajja naturali. Li 
tinsa lil niesek jidhirli li hu aktar diffiċli għax dan il-poplu hu dik id-
dinja li minnha nagħmlu parti aħna stess. Dan jinvolvi dak li nħossu, 
it-tifkiriet, l-impressjonijiet, insomma l-‘istess jien’ jeħtieġ ninsewh u 
nabbandunawh” (2 Irtir 10). Imbagħad il-ħlejqa tidħol fis-skiet 
ġewwieni u f’dak is-skiet il-Mulej jikkomunika u jirrivela lilu nnifsu. 

 

● Mulej, fejn tgħammar? 

Ibni, jien ma ngħammarx wisq ‘il bogħod minnek, jiena 
ngħammar ħafna aktar qrib milli tista’ taħseb int: jien jisimni l-
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Mistieden minsi, jiena ngħammar ġo fik, fittixni fis-safa tal-ispirtu, u 
int issibni. 

Mulej, kif nista’ nidħol fija nnifsi fis-safa, ladarba jien miftuħ 
beraħ għas-sensi u mxaqleb lejn dak li hu ‘l barra minni? 

Imxi warajja fuq il-passi tiegħi... lejn it-talb mingħajr irqad. Lejn 
id-deżert fejn ma hemm la l-għar tal-annimali u lanqas il-bejta tal-
għasfur, lejn il-magħmudija tas-Salib, u int issib l-għamara 
ġewwenija fejn jiena ngħix moħbi ġo fik: għax jekk timxi warajja, 
jirnexxilek tidħol fik innifsek. 

G. Canovai, Suscipe Domine , p. 335 
 

 Jiena żgur, Alla tiegħi, li jasal il-jum, ‘il bogħod jew fil-qrib ftit 
jimporta, li fiha nkun xbajt mill-pjaċiri tad-dinja. Inti biss, Mulejja, int l-
ikel li jista’ jxebbgħani għal dejjem. Mill-preżenza tiegħek joħorġu n-
nixxigħat tad-delizzji: li min ikun xorob minnhom darba, ma jkunx 
jista’ jitbiegħed minnhom. Bħal dan hu l-wirt tiegħi, Mulej, issa u 
dejjem. 

Kemm għadni ‘l bogħod, Alla tiegħi, biex naġixxi skont din it-
teorija li jien naf tant tajjeb. Nistqarr li qalbi ntilfet fid-dellijiet. Jidher li 
kważi nippreferixxi kull ħaġa oħra milli l-għaqda miegħek, dejjem lest 
li nitbiegħed minnek u sikwit insib li t-talb sar diffiċli għalija, ma 
hemmx distrazzjoni li ma nippreferix milli naħseb fik. Agħtini l-
grazzja, o Missier, li nħossni nistħi għal dan. Qajjimni mill-għażż u l-
bruda li fihom ninsab, u agħtini l-qawwa li nixtieqek b’qalbi kollha. 
Għallimni l-imħabba għall-meditazzjoni, għall-qari spiritwali, u għat-
talb. Għallimni nħobb dak li moħħi jmissu jorbotni miegħek għall-
eternità kollha. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 306-307 
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17.  IS-SALVAZZJONI MWIEGĦDA LILL-FQAJRIN 

(Mis-17 ta’ Diċembru, uża l-meditazzjonijiet min-numru 21 ’il 
quddiem) 

 

“Il-fqajjar isejjaħlek, Mulej, u inti tisimgħu, 
u mid-dwejjaq tiegħu kollha teħilsu” (S 34, 7). 

 

1. Jum wieħed Ġesù ċanfar bl-aħrax lill-Fariżej u lill-kbarat tal-
poplu: “Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja, u intom ma 
emmintuhx, iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emmnuh” (Mt 21, 32). 
Infatti, il-pubblikani laqgħu l-predikazzjoni tal-Battista, stqarrew id-
dnubiet tagħhom, talbu l-magħmudija tal-penitenza u staqsew: 
“x’għandna nagħmlu?” (Lq 3, 12). Il-Fariżej m’għamlux hekk: “Ma 
biddiltux il-fehma tagħkom u ma emmintux” (Mt 21, 32). Is-suppervja 
għamiethom u kif ma ħallithomx jemmnu lill-prekursur, hekk webbsu 
qalbhom u ħaduha kontra Kristu. Għalhekk Ġesù qalilhom: “Il-
pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-Saltna ta’ Alla” (Mt 21, 
31). Żgur ma kinux id-dnubiet tagħhom li tawhom id-dritt li jidħlu fis-
Saltna, imma kienet l-indiema umli ta’ dnubiethom, l-għarfien umli u 
l-istqarrija tal-miżerja morali, u l-ħtieġa li jkunu salvati. 

Kienet l-umiltà li fetħet il-qalb tal-pubblikani u tal-midinbin biex 
jilqgħu s-salvazzjoni, u dan tahom id-dritt li jidħlu qabel “fis- Saltna 
ta’ Alla”. Is-sitwazzjoni tal-Fariżej kienet proprju bil-maqlub: mhux 
biss ma għarfux u ma stqarrewx id-dnub tagħhom tas-suppervja, 
imma kienu jqisu lilhom infushom ġusti, u li ma jeħtieġu ebda 
maħfra, is-salvazzjoni għaddiet minn ħdejhom u huma ma riduhiex: 
“Il-Fariżej u l-għorrief tal-liġi ġabu fix-xejn il-pjan li Alla kien fassal 
għalihom” (Lq 7, 30). Is-salvazzjoni hija offruta lil kulħadd l-istess, 
imma huma l-umli, il-fqajrin u ċ-ċkejknin biss li jistħoqqilhom 
jilqgħuha. 

Il-profezija ta’ Isaija li Ġesù stess qara u applika għalih innifsu, 
fis-sinagoga ta’ Nazaret għadha sseħħ: “L-iSpirtu tal-Mulej bagħatni 
nxandar il-bxara t-tajba lill-fqajrin” (Lq 4, 18). Dan ma jgħoddx biss 
għal dawk li m’għandhom xejn, li jbatu l-ġuħ, imma fuq kollox għal 
dawk li jaċċettaw in-nuqqas morali, u li jagħrfu l-faqar spiritwali 
tagħhom, li jħossu l-bżonn kbir li jiġu salvati, mifdijin u msoffijin u 
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għalhekk isejħu u jistennew b’qalbhom kollha lis-Salvatur. “Qrib il-
Mulej lejn dawk ta’ qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk b’ruħhom 
mifnija” (S 34, 19). 

 

2. Biex insibu l-Mulej jeħtieġ li nersqu lejh bir-ruħ tal-fqajjar. Alla 
joffri s-salvazzjoni lill-bniedem, isejjaħlu għall-qdusija u għall-għaqda 
miegħu, imma dan il-ġid immens jeħtieġ jiġi milqugħ b’qalb umli, 
konvinti li ma nistgħu nagħmlu xejn mingħajr l-għajnuna divina, għax 
minn Alla biss tiġi l-qawwa u r-rieda. S. Tereża tal-Bambin Ġesù 
qalet: “Il-qdusija ma tikkonsistix f’din jew f’dik il-prattika, imma fid-
dispożizzjoni tal-qalb li tagħmilna umli u ċkejknin f’dirgħajn Alla, waqt 
li nagħrfu d-dgħufija tagħna u fiduċjużi fil-ħlewwa tal-Missier” (L-
Aħħar Kelmiet 3 - VIII). Il-qaddisa ddawlet u ħadet il-kuraġġ “fit-triq 
ċkejkna” tas-sempliċità evanġelika tagħha, mill-kliem tal-iSkrittura: 
“iżiegħlu bikom fuq l-irkopptejn, bħalma omm tfarraġ lil binha, hekk 
jiena nfarraġ lilkom” (Is 66, 12-13). Alla lest jagħmel kollox għall-
ħlejqa li tfittxu mingħajr pretensjonijiet, fil-veru faqar tal-ispirtu, 
konvinta li anki li tfittxu u li tixtiequ huwa don, konvinta li l-forzi 
tagħha ma jiswewx biex isalvawha, iqaddsuha u jwassluha għall-
intimità ma’ Alla. Aktar ma tagħraf li ma tista’ tagħmel xejn, aktar Alla 
jiġbidha lejh. 

Meta l-Iben ta’ Alla ġie fid-dinja, dawwar lilu nnifsu bil-foqra u bl-
uml: Marija u Ġużeppi li kienu ġejjin mir-razza ta’ David, imma kienu 
foqra u ħadd ma jagħti kashom, ma sabux post fil-lukanda, ir-
ragħajja, nies immaqdra bħala nies li ma jiswew għal xejn u spiss 
imwarrba, mhux afdati u mkeċċijin. Fil-ministeru tiegħu Ġesù fittex 
lill-fqar, il-maħqurin, il-midinbin u qal: “Mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, 
imma lill-midinbin” (Mt 9, 13). Min jaħseb li huwa Ġust, min iħossu 
sodisfatt mill-virtù tiiegħu u forsi jmaqdar lill-oħrajn għax iqishom 
anqas minnu, mhu se jieħu ebda frott mill-Milied. Ġesù Salvatur ġie 
għal kulħadd, imma f’qalb mimlija biha nfisha m’hemmx wisa’ biex 
tilqgħu, jew għall-anqas wisa’ ċkejken wisq. Hu biss min imur għand 
Ġesù b’qalb fqajra, joffri wisa’ biżżejjed biex il-grazzja u l-imħabba 
tiegħu jidħlu fih, u biex jistħoqqlu jirċievi l-fidwa “l-faraġ ta’ Iżrael” (Lq 
2, 25). 
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● Bil-Mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Jien fittixt il-
Mulej, u weġibni. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu, u mid-
dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-
Mulej, hieni l-bniedem li jistkenn fih. Is-setgħana jiftaqru u jbatu l-
ġuħ, min ifittex lill-Mulej xejn ma jkun jonqsu. Qrib il-Mulej lejn dawk 
b’qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk b’ruħhom mifnija. Kbar huma l-
ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu l-Mulej. Jifdi l-
Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu, kull min jistkenn fih ma jkollux xi 
jpatti 

Salm 34, 2-1; 19-20.23 
 

● Imqar jekk ħtijietna jixhdu kontrina, Mulej, qum minħabba 
ismek, għax ħafna huma r-ribelljonijiet tagħna, kontrik aħna dnibna. 
Imma inti f’nofsna Mulej, u aħna nissemmew b’ismek. La titlaqniex! 

Aħna nafu Mulej bi dnubietna, għax dnibna kontra tiegħek. 
Tiċħadniex minħabba f’ismek, tkażbarx it-tron tal-glorja tiegħek! 
Ftakar, tiksirx il-patt tiegħek. Mhux inti l-Mulej Alla tagħna? Fik it-
tama tagħna. 

Ġeremija 14, 7.9.20-22 
 

● O Mulej Ġesù Kristu, li ġejt f’din id-dinja biex tfittex u ssalva 
dak li kien mitluf, kieku jiena bniedem ma kontx mitluf, kieku int Bin 
il-Bniedem ma kontx tiġi, imma ladarba jiena bniedem, kont mitluf, 
int li int Alla u bniedem ġejt, u jiena ġejt misjub mill-ġdid. Jiena 
bniedem kont mitluf bir-rieda tiegħi ħielsa, Alla u bniedem ġejt bil-
grazzja tal-ħelsien, Is-suppervja tilfet l-ewwel bniedem u fejn kont 
inkun jien, kieku ma ġejtx int, it-Tieni bniedem? 

Santu Wistin, Sermo 174, 2 
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18.  INFITTXU ‘L ALLA FIL-FIDI 

Mulej, kattar fija l-fidi (Lq 17, 5). 

 

1. “Hieni hu min ma jitfixkilx minħabba fija” (Lq 17, 23). Dawn il-
kelmiet tal-Mulej fihom tagħlima kbira. Meta ġie fid-dinja, Ġesù ma 
ppreżentax ruħu bħala salvatur qawwi u glorjuż, imma bħala umli, 
fqir u manswet. Billi deher daqshekk modest, u sempliċi bniedem 
bħall-oħrajn kollha, ħafna tfixklu għax billi ma kinux jafu jgħaddu ‘l 
hinn mill-aspett uman, ma għarfux fi Kristu l-Messija mwiegħed. Ma 
emmnux il-kelma ta’ Alla rivelata mill-profeti, lanqas għall-mirakli 
mwettqa minn Ġesù, imma għażlu jemmnu l-għarfien nieqes 
tagħhom u qiesu ħaġa taż-żufjett li s-Salvatur tad-dinja se jkun 
bniedem bħalhom f’kollox. 

Biex naċċettaw lill-Kristu u nemmnu fih, biex infittxu u nsibu ‘l 
Alla, neħtieġu l-fidi. Il-fidi hi “l-prova tal-ħwejjeġ li ma jidhrux” (Lhud 
11, 1). Mhix bażata fuq għarfien li jagħtu s-sensi u li jistgħu jiġu 
mkejla mill-bniedem, imma fuq il-kelma ta’ Alla, fuq dak li hu fl-
imħabba tiegħu rrivela dwaru u dwar il-misteri tiegħu. “Lil Alla li 
jirrivela ruħu għandna nagħtuh l-ubbidjenza tal-fidi li biha l-bniedem 
jerħi ruħu kollu kemm hu liberament f’idejn Alla billi lil Alla li jirrivela 
ruħu jagħtih għax irid, il-qima kollha tal-intellett u tar-rieda’ u jilqa’ bil-
qalb ir-rivelazzjoni mogħtija minnu” (DV 5). Il-fidi ma tagħtix ix-xhieda 
tar-realtà divina, imma tagħtina ċ-ċertezza bażata fuq il-kelma ta’ 
Alla-Mħabba. 

Il-fidi tgħidilna li Ġesù ta’ Nazaret, magħruf minn dawk li għexu fi 
żmienu bħala “bin Ġużeppi” (Lq 4, 22), hu l-Iben ta’ Alla, is-Salvatur 
imwiegħed. Aktar ma l-fidi hija ħajja, aktar il-bniedem jilqa’ lil Ġesù fl-
imħabba, u aktar jaċċettah bħala Alla-Bniedem, u aktar jaċċetta fil-
verità l-messaġġ tiegħu u fuqu jfassal ħajtu. 

Ġesù qal: “Jekk xi ħadd iħobbni, Missieri jħobbu, u aħna niġu u 
ngħammru għandu” (Ġw 14, 23), hija l-fidi li tagħti ċ-ċertezza ta’ din 
il-verità sublimi li madankollu taħrab mill-kontroll tas-sensi u tal-
għarfien uman tagħna. Il-fidi tgħidilna li l-misteru tal-inabitazzjoni tat-
Trinità fl-imgħammed huwa realtà infinitament aktar vera minn dawk 
il-ħafna veritajiet li jgħaddu u li jistgħu jiġu verifikati bix-xjenza 
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umana. Huwa meta r-ruħ tkun konvinta għalkollox minn din il-verità li 
ssir kapaċi tqiegħed din ir-realtà divina fuq kull verità tad-dinja. 

 

2. Ġwanni tas-Salib jgħid lil kull bniedem imxennaq għal Alla: 
“Isma’ kelma mimlija sustanza u verità l-iżjed għolja: għandek tfittxu 
fil-fidi u fl-imħabba, bla ma tfittex ebda sodisfazzjon” (Kantiku 1, 11). 
Ħajja ta’ għaqda ma’ Alla ma tistax tkun imsejsa fuq is-sentimenti li 
wieħed iħoss, imma għandha tkun imsejsa biss fuq il-virtujiet 
teologali. Għalhekk jeħtieġ nitgħallmu nfittxu ‘l Alla u nwarrbu kull 
gost u faraġ, anki meta tkun spiritwali, biex nimxu fit-triq tal-“fidi 
safja”. Il-fidi, wisq iżjed minn kull esperjenza sensibbli, minn kull 
għarfien u raġunament, tressaq lill-bniedem f’kuntatt dirett ma’ Alla. 
Hija biss il-fidi “l-mezz waħdieni li huwa qrib u proporzjonat li 
permezz tiegħu r-ruħ tingħaqad ma’ Alla, għax hekk kbir huwa x-
xebh bejn dan il-mezz u Alla illi ma hemm ebda differenza oħra ħlief 
dik li hemm bejn li tara lil Alla u li temmen fih” (San Ġwann tas-Salib, 
Telgħa II, 9, 1). Il-fidi tippreżenta lil Alla kif inhu, mhux billi ġġagħalna 
narawh, imma billi ġġagħlna nemmnu fir-realtà essenzjali tiegħu u b’ 
hekk tpoġġi l-intellett f’kuntatt ma’ Alla. “B’dan il-mezz biss Alla juri 
lilu nnifsu lir-ruħ f‘Dawl Divin, li jmur ‘l hemm minn kull fehim il-moħħ, 
u minħabba f’hekk, akbar ma tkun il-fidi tar-ruħ, aktar tkun qrib ta’ 
Alla fl-għaqda tagħha miegħu” (ibid.). Il-fidi tgħaqqad lill-bniedem ma’ 
Alla, anki jekk m’għandux esperjenza ta’ faraġ; anzi ta’ sikwit Alla 
jċaħħad lil dawk li jfittxuh minn kull gost spiritwali biex fir-
relazzjonijiet miegħu ma jistrieħux fuq is-sentiment, imma fuq il-fidi, u 
jikbru fiha. 

“Kull min jersaq lejn Alla jeħtieġlu jemmen” (Lhud 11, 6). Skont 
kemm il-bniedem jgħix il-fidi, jersaq lejn Alla, jingħaqad miegħu u 
jemmen fl-imħabba tiegħu “Dan hu l-akbar att tal-fidi tagħna” tgħid 
Swor Eliżabetta tat-Trinità: temmen fl-imħabba ta’ Alla, u temmen 
dan b’mod sod anki f’nofs il-provi u d-dalma. Imbagħad ir-ruħ “ma 
tiqafx aktar fil-gosti u fis-sentimenti, ftit jimporta jekk tħossx lil Alla 
jew le, ftit jimporta jekk jagħtihiex ferħ jew tbatijiet. Hi temmen fl-
imħabba tiegħu” (I Irtir, 6, 1). Imma biex naslu f’din “il-fidi li ma 
titfarrakx” jeħtieġ nitħarrġu fiha, hemm bżonn nitolbu: - Mulej “Kattar 
fina l-fidi” (Lq 17, 6). 
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● O Mulej Ġesù Kristu, jiena nemmen fik, imma agħmel li 
nemmen b’mod li nħobbok. Li temmen fik tassew huwa li tħobbok: 
mhux bħalma jemmnu x-xjaten, li ma ħabbewkx u għalhekk 
għalkemm emmnu, qalu: “X’għandna x’naqsmu miegħek, Ġesù Bin 
Alla?” 

O kieku nista’ nemmen, u nemmen b’mod li t-twemmin tiegħi 
jwassalni biex inħobbok, u mhux ngħidlek: “X’għandi x’naqsam 
miegħek?” Imma aktarx ngħid: “Inti fdejtni u jiena rrid inkun tiegħek” 
(In Ps 130, 1). 

 Irrid insejjaħlek, imma għinni biex ma nsemmax biss il-ħoss 
ta’ leħni, waqt li nibqa’ mutu fil-ħajja... Irrid insejjaħlek billi 
niddisprezza d-dinja. Irrid insejjaħlek mhux b’ilsieni, imma bil-ħajja 
tiegħi: biex id-dinja tkun imsallba għalija, u jien għad-dinja. Irrid 
insejjaħlek billi nagħti ħafna lill-fqar (Bin Sirak 88, 12). 

Ngħaqqad mat-twemmin tajjeb il-ħajja t-tajba, biex nagħti glorja 
lilek billi bil-kliem ngħid il-verità u bl-għemil, nagħmel is-sewwa (Bin 
Sirak 183, 13) 

Santu Wistin 
 

● Malli r-ruħ tassew temmen “fl-imħabba hekk kbira li hi fiha” 
allura nistgħu ngħidu għaliha, dak li ntqal għal Mosè: “Kien sod fil-fidi 
tiegħu bħalkieku ra dak li ma jidhirx”. 

O Mulej, jalla ma niqafx fil-gosti u fis-sentimenti: ftit jimpurtani 
jekk inħossokx jew le, ftit jimpurtani jekk tagħtinix ferħ jew tbatijiet. 
Jiena nemmen fl-imħabba tiegħek. 

Aktar ma l-fidi tkun imġarrba, aktar tikber għax ikollha l-ħila 
taqbeż it-tfixkil kollu biex tistrieħ fi ħdan l-Imħabba bla tmiem li ma 
tistax tagħmel ħlief għemil ta’ mħabba. Lil din ir-ruħ daqshekk attenta 
fil-fidi tagħha, il-leħen tiegħek, o Mgħallem, jista’ jgħidilha fl-intimu 
tagħha dik il-kelma li għedt darba lil Marija Madalena: “Mur fil-paċi, il-
fidi tiegħek salvatek.” 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, 1 Irtir 6, 1 
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19.  INFITTXU ‘L ALLA FL-IMĦABBA 

“Mulej, inti tfittixni b’imħabba kbira, b’imħabba kbira ħennejt għalija ” 
(Is 54, 7-8). 

 

1. “Jistgħu jitħarrku l-muntanji, jitheżżu l-għoljiet, imma mħabbti 
minn miegħek ma titħarrikx u s-sliem tal-patt tiegħi ma jitheżżiżx: il-
kelma tal-Mulej li jħenn għalik ” (Is 54, 10). Hekk il-Mulej irrivela lil 
Iżrael il-fedeltà dejjiema tal-imħabba tiegħu. Imħabbtu tiżboq l-
omnipotenza ta’ Alla, il-kobor u l-ġustizzja bla tmiem tiegħu, jew 
aħjar, f’Alla kollox huwa mħabba. Bl-imħabba, Alla ħalaq, jiġbed lejh, 
jikkastiga d-dnub, iwiegħed il-Feddej, iżomm il-wegħdiet tiiegħu u l-
imħabba tiiegħu għal dejjem. “Alla huwa mħabba” (I Ġw 4, 16) u jrid 
li l-bniedem ipattilu bl-imħabba. Jekk l-akbar att ta’ fidi hu li temmen 
fl-imħabba ta’ Alla, l-akbar att ta’ mħabba huwa l-impenn tal-ħajja li 
biha npattu l-imħabba ta’ Alla. 

Il-fidi u l-imħabba, jgħid Ġwanni tas-Salib, “imexxuk minn fejn 
ma tafx sakemm tasal fil-moħba ta’ Alla. Għax il-fidi... hi bħal riġlejn li 
jwasslu r-ruħ għand Alla, u l-imħabba hija l-gwida li tmexxiha” 
(Kantiku 1, 11). F’din il-ħajja l-fidi u l-imħabba jimxu id f’id, waħda 
tgħin lill-oħra u waħda timxi ‘l quddiem daqskemm timxi l-oħra: Il-
bniedem ma jistax iħobb lil Alla jekk ma jemminx fih, u ma jemminx 
b’mod fejjiedi min il-fidi tiegħu mhix ġejja mill-imħabba u fl-imħabba. 
Il-fidi u l-imħabba jħallu lill-bniedem li jsib ‘l Alla u jibda relazzjoni 
intima ta’ ħbiberija miegħu. 

Il-ħlejqa li temmen bil-qawwa kollha tagħha li Alla hu Alla, il-
Mulej suprem li minnu kollox jiddependi u li ħaqqu l-imħabba kollha, 
jistħoqqilha “li l-imħabba tikxfilha dak li l-fidi taħbi ġewwa fiha” (ibid.). 
Anki Ġesù kien qal: “Min iħobbni... jiena wkoll inħobbu u nurih lili 
nnifsi” (Ġw 14, 21). Il-virtù teologali tal-imħabba ssir il-mezz li bih 
Alla u l-misteri tiegħu, jiġu magħrufin wisq aktar fil-fond minn kull 
studju. Dan hu li jiġri fl-orazzjoni kontemplattiva li fiha Alla jiġbed lejh 
lill-bniedem meta jagħtih li jħoss u, biex ngħidu hekk, jesperjenza t-
tjubija u l-kobor infinit tiegħu. Imma l-bniedem m’għandux il-ħila li 
jħobb lil Alla jekk Alla nnifsu ma jnissilhiex fih hu: “huwa bagħat fuq 
kulħadd l-iSpirtu s-Santu li jmexxihom b’qawwa ġewwenija biex 
iħobbu ‘l Alla b’qalbhom kollha” (LG 40). Id-don tal-imħabba ġie 
mogħti lil kull Nisrani mal-magħmudija, issa jmiss lill-bniedem li jiftaħ 
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beraħ lil qalbu u ‘l ħajtu għal dan id-don divin biex jista’ jiżviluppa u 
jimmatura fi ħbiberija qawwija ma’ Alla. 

 

2. “Il-Mulej Alla tagħna, huwa l-Mulej wieħed; u int għandek 
tħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, 
b’moħħok kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha” (Mk 12, 29-30). Dan hu 
l-kmandament il-kbir tal-Mulej li San Pawl saħaq fuqu: “Imxu fl-
imħabba” (Ef 5, 2). L-imħabba teologali, għotja divina, li tgħin lill-
bniedem biex iħobb lil Alla li hu ġid safi, is-safa tagħha hija l-
kundizzjoni tal-intensità tagħha: jiġifieri din l-imħabba għandha 
tikkonsisti fix-xewqa waħdiena li nagħtu gost lil Alla u li nagħmlu r-
rieda tiegħu, bla ma nfittxu xi sodisfazzjon personali. 

L-imħabba li jeħtieġ nersqu biha għand Alla ma tikkonsistix fis-
sentiment, imma hija għemil tar-rieda. Tħobb ’l Alla jfisser “trid il-ġid 
lil Alla”, u l-ġid li l-bniedem jista’ jrid lil Alla huwa dak li Ġesù stess 
għallimna nitolbu: “Jitqaddes ismek, ikun li trid int.” Billi hu Alla, il-ġid 
infinit li minnu jiddependi kollox, il-ġid li hu jixtieq mhux ħlief il-glorja 
tiegħu u t-twettiq tar-rieda tiegħu. 

Fil-prattika, il-bniedem iħobb ‘l Alla daqskemm hu lest iwettaq ir-
rieda divina, bla ebda ansjetà personali jew li jfittex lilu nnifsu. Min 
f’Alla jfittex il-gost u l-faraġ “ma jħobbx lil Alla verament fuq kollox” 
jgħid Ġwanni tas-Salib, imma ma’ Alla jħobb ukoll is-sodisfazzjon 
tiegħu nnifsu, u għalhekk għandu qalbu mifruda bejn l-imħabba ta’ 
Alla u l-imħabba tiegħu nnifsu u ma jistax “iċedi r-rieda tiegħu bil-
qawwa kollha lil Alla” (Ittra 13). Bil-maqlub, il-ħlejqa li f’kull ħaġa 
tfittex biss ir-rieda ta’ Alla, tfittex verament lil Alla bl-imħabba, 
tingħaqad miegħu, tgħix f’għaqda miegħu anki jekk ma tħoss ebda 
ħlewwa. Ladarba huwa dejjem veru li “jekk ir-ruħ tfittex ‘l Alla, wisq 
aktar il-Mulej maħbub tagħha, ifittex lilha.” (Ġwanni tas-Salib, 
Fjamma 3, 28), xi drabi jista’ jiġbidha lejh u jġegħilha tiggosta l-
ħlewwa ta’ mħabbtu, u dan għandu jservi biss biex nagħtu lilna 
nfusna lil Alla b’deċiżjoni u ġenerożità akbar. 

 

● O ġid l-aktar għoli u dejjiemi, min qanqlek, Alla infinit biex 
iddawwal bid-dawl tal-verità tiegħek lili ħlejqa finita? Inti, nar ta’ 
mħabba, inti l-kawża, għax hija dejjem l-imħabba li ġagħlitek u 
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ġġagħlek toħloqna fis-sura u x-xebh tiegħek, li tkun ħanin magħna, li 
tagħti grazzji infiniti li ma jitkejlux lill-ħlejjaq raġonevoli tiegħek. O ġid 
fuq kull ġid! Inti biss it-tajjeb, u inti bgħatt il-Verb ta’ Ibnek il-Waħdieni 
biex jitkellem magħna... X’kienet ir-raġuni? L-imħabba, għaliex inti 
ħabbejtna qabel ma bdejna neżistu. O ġid, u kobor ta’ dejjem, int 
għamilt lilek innifsek umli u ċkejken biex tagħmel lill-bniedem kbir. 
Kull fejn indur ma nsibx ħlief l-abbiss u n-nar tal-imabba tiegħek. 

S. Katerina ta’ Siena, Djalogu 134, p. 364-365 
 

● Hija biss l-imħabba li tagħti siwi lill-għemil, u l-unika ħaġa 
meħtieġa, hi li tkun hekk qawwija li xejn ma jkun jista’ joħnoqha. 
Imma b’liema mod l-imħabba tagħna tista’ tkun tixraq lill-Maħbub, 
jekk int, Alla tiegħi, ma ssaħħaħhiex bl-imħabba li int għandek 
għalija? Se ngerger? M’għandix għalfejn, meta mingħandek dejjem 
kelli xhieda ta’ mħabba wisq akbar minn dawk li stajt nitlob jew 
nixtieq. Le, ma għandi ebda raġun ingerger jekk mhux għall-
immensità tal-ġid li bih għentni. X’nista’ mela nitolbok, ħlejqa 
msejkna bħali? Ngħidlek ma’ Santu Wistin: - “Agħtini o Alla tiegħi, 
agħtini biex nagħti lilek, biex inħallas almenu ftit mill-ħafna li għandi 
nagħtik. Ftakar li jiena ħlejqa tiegħek u agħtini li nagħraf lil Dak li 
ħalaqni sabiex nagħraf inħobbu.  

Jien m’għandix ħlief kliem, m’għandi ħila nagħmel xejn aktar. 
Agħmel, o Alla tiegħi, li quddiemek jiswew almenu x-xewqat tiiegħi, 
bla ma tħares lejn iċ-ċokon tal-merti tiegħi. Jalla lkoll jistħoqqilna 
nħobbuk, Mulej! La jeħtiġilna ngħixu, ħalli ngħixu għalik, u ninsew 
kull interess u kura tagħna nfusna. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ 5, 20 15, 3 
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20.  MUSBIEĦ JIXGĦEL U JIDDI 

Jalla tkun magħruf fuq l-art il-ħajja tiegħek .. Ifaħħruk il-popli, o Alla, 
ifaħħruk il-popli kollha (S 67, 3-4). 

 

1. “Dan kien musbieħ jixgħel u jiddi”, qal Ġesù dwar il-Battista, 
“hu ta xhieda għall-verità” (Ġw 5, 35.  33). L-istess jista’ jingħad għal 
kull Nisrani: Musbieħ jixgħel u jiddi bil-fidi ħajja tista’ ddawwal lill-
oħrajn, bl-imħabba mħeġġa tista’ ssaħħan il-qlub kiesħa u 
indifferenti. Il-fidi u l-imħabba tiegħu jmisshom jagħtu xhieda għall-
verità u l-imħabba ta’ Alla mhux biss bit-talb u l-għemil strettament 
reliġjuż, imma bil-ħajja tiiegħu kollha. Dan jista’ jitwettaq biss meta n-
Nisrani jixxennaq dejjem għal Alla, u jfittex ‘l Alla f’kull għemil u 
ħidma tiegħu. 

Il-Konċilju Vatikan II idur lejn il-lajċi u jirrikkmandalhom “li jaqdu 
bl-onestà d-dmirijiet tagħhom fid-dinja fil-kundizzjonijiet ordinarji tal-
ħajja; huma ma jinfirdux mill-għaqda tagħhom ma’ Kristu, anzi jkunu 
qed isaħħuha u jikbru fiha” (AA 4). In-Nisrani għandu d-dmir li 
jwassal ‘il Kristu lid-dinja u jagħmel dan fil-qies li fih iżomm lilu nnifsu 
magħqud miegħu mhux biss meta jitlob, imma wkoll meta jaħdem, u 
meta jwettaq xi dmir ieħor. Din l-għaqda ma’ Kristu fl-attività titlob 
ġabra ġewwenija u kontroll tagħna nfusna b’mod li qalbna tibqa’ 
dejjem immirata lejn Alla waqt li nixtiequ nagħtuh gost u nfittxu li 
f’kollox inġibu ruħna skont ir-rieda tiiegħu. 

Imma meta l-bniedem jintefa’ bl-addoċċ fil-ħidma b’mod li jsib 
ruħu mkaxkar minnha, allura ma jħossux li għandu l-ħila jikkontrolla 
u jirregola ħajtu skont kif irid Alla. U hawn jista’ jkollna t-tgħawwiġ, 
wara li nkunu għednielu fit-talb li rridu nħobbuh fuq kull ħaġa u li 
rridu nagħmlu biss ir-rieda tiegħu, jiġri li dan kollu jintesa u n-Nisrani 
jsib ruħu jagħmel bħall-pagani, jirregola lilu nnifsu mhux skont l-
Evanġelju, imma skont l-ispirtu tad-dinja. Imbagħad, ma jibqax iżjed 
“musbieħ jixgħel u jiddi” u ħajtu ma tibqax “tagħti xhieda tal-verità.” 

 

2. San Ġwann tas-Salib kiteb lil wieħed reliġjuż: “Sew jekk tkun 
qiegħed tiekol u sew jekk tixrob, jekk tkun qiegħed titkellem jew 
tikkomunika ma’ bnedmin fid-dinja, u sew jekk tkun qiegħed tagħmel 
kull ħaġa oħra, ħalli tixtieq dejjem lil Alla, u jkollok qalbek miġbuda 
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lejh”. (Pariri 9) Parir prezzjuż għal kull Nisrani li jrid jgħix magħqud 
ma’ Alla u jwassal lil Alla lill-aħwa. Dan jesiġi li wkoll waqt ix-xogħol 
jeħtieġ ikun jaf jerġa’ lura kultant fih innifsu biex jerġa’ jqajjem il-
ħsieb u wisq iżjed ix-xewqa ta’ Alla, biex iżomm lilu nnifsu fil-
preżenza divina ħalli jagħmel kuntatt ma’ Alla li qiegħed jgħix proprju 
ġo qalbu. Santa Tereża ta’ Ġesù tgħid: “Huwa meħtieġ li noqogħdu 
b’għajnejna miftuħa u attenti ħafna biex, waqt li nkunu qegħdin 
inwettqu dan l-għemil tajjeb, ukoll jekk taħt l-ubbidjenza u b’imħabba 
għall-oħrajn, ħafna drabi nitħaddtu u ningħaqdu ma’ Alla tagħna fil-
qiegħ ta’ ruħna (Fund 5, 17). 

Meta l-ħidma esterna tkun regolata mid-dmir, mill-ubbidjenza 
jew meta nagħmlu xi ħaġa għall-imħabba, diġà għandna l-garanzija li 
aħna magħqudin ma’ Alla, għaliex qed naħdmu skont ir-rieda tiiegħu, 
b’danakollu dejjem jeħtieġ noqogħdu attenti biex din l-għaqda 
nagħmluha attwali u b’għarfien u ninqdew bi ħwejjeġ żgħar biex 
inkabbruha. Dan hu l-mod kif nagħmlu użu minn dawk il-waqtiet 
qosra imma ta’ sikwit li fihom in-Nisrani jinġabar fih innifsu biex 
jiltaqa’ ma’ Alla. Huma bħallikieku s-swar tal-ħajja ġewwenija u fil-fatt 
jiddefenduha mill-periklu li tgħajja u tinħela fil-ħidma esterna. Min 
jogħdos fl-azzjoni bla ebda attenzjoni, ma jdumx ma jitlef id-dehra ta’ 
Alla u r-rieda tiegħu u jispiċċa jaġixxi b’mod għalkollox uman, sikwit 
jitlef il-kalma, jitfixkel u ma jkollux ħila jinġabar fih innifsu. 

Ġesù ċanfar lil Marija mhux għax ingħatat għax-xogħol imma 
għax inkwetat. “Marta! Marta! Inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna 
ħwejjeġ” (Lq 10, 41). Alla jridha l-ħidma, u jridu s-servizz ġeneruż 
għall-aħwa, imma ma jridx l-inkwiet, għaliex fuq kollox, ħaġa waħda 
biss hija meħtieġa: l-għaqda ma’ Alla. Aktar ma n-Nisrani jwettaq 
ħajja intima mal-Mulej, aktar l-imġiba tiegħu tagħti xhieda għal Alla, 
ilaħħam l-ispirtu tal-Evanġelju u jsir għal ħutu “musbieħ jixgħel u 
jiddi” biex imexxihom lejh. 

 

● O Mulej, jien miniex dawl għalija nnifsi, nista’ nkun għajn, 
imma mhux dawl. U x’tiswa li jkollok għajn miftuħa u f’saħħitha jekk 
jonqosha d-dawl? Jiena nerfa’ lejk l-għajta tiegħi u ngħidlek, o Mulej, 
agħti d-dawl lill-musbieħ tiegħi, o Mulej, bid-dawl tiegħek iċċara d-
dlamijiet tiegħi. Minni nnifsi ma nagħtix ħlief dlam: int bil-maqlub int 
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id-dawl li tkeċċi d-dlamijiet u ddawwalni. Mhux minni ġej id-dawl, jien 
m’għandi ebda dawl ħlief fik. 

L-għorrief u l-imgħallma jaħsbu li huma dawl, imma huma dlam, 
u la huma dlam waqt li jaħsbu li huma dawl ma jistgħux jiġu mdawlin. 
Imma dawk li huma dlam u jistqarru li huma dlam, jibqgħu żgħar u 
ma jixtiqux jikbru, dawk huma umli u mhux suppervi... Jagħrfu lilhom 
infushom u jfaħħruk, o Mulej, u ma jwarrbux mit-triq li twassal għas-
saħħa. Huma jfaħħruk u jsejħulek u jiġu meħlusa mill-għedewwa 
tagħhom. 

Lejk indur, Mulej Alla Missier li tista’ kollox, bis-sinċerità tal-qalb 
li jippermettili ċ-ċokon tiegħi, jien niżżik ħajr bl-akbar abbundanza u 
ħeġġa, u b’qalbi kollha nitolbok fit-tjubija kbira tiegħek li tilqa’ t-talb 
tiegħi, bil-qawwa tiegħek, keċċi mill-għemil u l-ħsibijiet tiegħi, lill-
għadu, kattar fija l-fidi, mexxi lil moħħi, agħtini ħsibijiet spiritwali u 
wassalni biex ikolli l-hena tiegħek. 

S. Wistin, Sermo 67,  8-10 
 

● Alla tiegħi, jidhirli li xejn ma jista’ jaljenani minnek ladarba ma 
nagħmel xejn ħlief għalik, u nżomm ruħi dejjem fil-preżenza qaddisa 
tiegħek, taħt il-ħarsa divina tiegħek li tinfed sal-qiegħ nett tar-ruħ. 
Anki f’nofs id-dinja, nista’ nisimgħek fis-skiet ta’ qalb li ma tridx tkun 
ħlief tiegħek. 

Kollox qiegħed fl-intenzjoni li biha nistħu nqaddsu l-iċken 
affarijiet! Nibdlu l-għemil l-iżjed komuni tal-ħajja f’għemil divin! Ir-ruħ 
li tgħix magħquda miegħek, Alla tiegħi, tagħmel biss għemejjel 
sopranaturali u l-ħwejjeġ l-iżjed boloh minflok jifirduni minnek, 
iqarrbuni dejjem iżjed lejk. 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, Ittra 38; 261 
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21.  INFITTXU ‘L ALLA FIL-ĦLEJJAQ 

O għerf tal-Aktar Għoli, li tmexxi kull ħaġa bil-qawwa u l-ħlewwa, ejja 
u għallimni it-triq tal-prudenza (Lezzjonarju). 

 

1. Illum, fil-Liturġija, tidwi l-ewwel antifona tal-Avvent meħuda 
mill-kotba tal-għerf: “Jiena ħriġt minn fomm l-Għoli” (Bin Sirak 24, 3), 
jgħid għalih innifsu l-Għerf, waqt li jippreżenta ruħu bħala persuna, u 
l-Awtur ifaħħru u jgħid: “Jinfirex minn tarf sa tarf tal-art bil-qawwa, u 
jmexxi kollox bil-ħlewwa” (Għerf 8, 1). Fl-Għerf li ħiereġ “minn fomm 
l-Għoli” u mqiegħed biex imexxi l-ħolqien kollu, it-tradizzjoni Kattolika 
rat il-Verb iffigurat minn qabel, il-Kelma sustanzjali ta’ Alla, it-tieni 
Persuna tat-Trinità Qaddisa, l-Għerf etern u mhux maħluq li fih saru 
l-ħwejjeġ kollha u li ġurnata sar bniedem għas-salvazzjoni tal-
bnedmin. Għalhekk fl-Avvent il-Knisja titlob “O għerf tal-Għoli... ejja u 
għallimna t-triq tal-prudenza.” 

Il-bniedem għandu bżonn kbir li jifhem li l-ħwejjeġ kollha, il-
ħlejjaq kollha ġejjin minn Alla u huma mmexxijin mill-Għerf infinit 
tiiegħu. Il-ħolqien kollu jġib fih il-marka tal-Għerf mhux maħluq, u kull 
maħluq jikxef xi aspett tiegħu, u ebda ħlejqa, ebda ġrajja ma taħrab 
mill-ħakma tiiegħu. Li tagħraf l-impronta ta’ Alla f’kull ħlejqa, li tagħraf 
il-pjan tal-Għerf fil-ġrajjiet umani, huwa l-akbar għerf u l-akbar 
prudenza. 

Fuq kollox, il-bniedem, maħluq xbieha ta’ Alla, għandu jiġi 
meqjus u trattat bħala l-kapulavur tal-Għerf etern. Fih, ix-xbieha 
divina, tista’ tiġi mħassra bid-dnub, u l-pjan tal-Għerf infinit jista’ jiġi 
mibdul u mfixkel minn ħafna miżerji morali, imma b’dankollu kemm 
ix-xbieha u kemm il-pjan jibqgħu jeżistu, u min ikun jaf kif 
jiskoprihom ikollu l-hena li jiltaqa’ ma’ Alla f’kull wieħed mill-aħwa. 
Imbagħad ir-relazzjonijiet ma’ għajrna, ma jbegħduniex minn Alla, 
imma jsiru okkażjonijiet oħra biex infittxu u nsibu ‘l Alla, u biex 
inħobbuh u naqduh fil-ħlejjaq tiegħu. Imma dan ma jseħħx jekk in-
Nisrani ma jkunx mela qalbu b’Alla, u wassal il-ħarsa ġewwenija 
tiegħu fit-tul, fuqu, u tgħallem jagħrfu fl-intimità tat-talb. 

 

2. Meta l-Għerf etern ta’ Alla sar bniedem, deher fid-dinja b’wiċċ 
uman, bl-isem ta’ Ġesù, is-Salvatur imħabbar sekli qabel, ħafna ma 
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għarfuhx: “U d-dlam ma fehmux. Ġie f’daru u niesu ma laqgħuhx” 
(Ġwann 1, 5.11). L-għajn imdallma bid-dnub ma tasalx tara fi Kristu, 
l-Iben ta’ Alla li sar bniedem biex isalva “l-poplu tiegħu minn 
dnubiethom” (Mt 1, 21), il-moħħ mogħmi mill-passjoni ma jistax 
jifhem il-kelma ta’ dak li hu l-Kelma tal-Missier. 

Bl-istess mod, il-bniedem li m’għandux qalbu safja, u ħarsa 
ċara, mhux kapaċi jagħraf ‘l Alla u lil Kristu fl-aħwa tiiegħu. “Henjin 
dawk li huma safja f’qalbhom, għax huma jaraw ‘l Alla” (Mt 5, 8), 
dawn jaraw kif inhu fl-eternità,  

Imma permezz tal-fidi jibdew jarawh ukoll f’din il-ħajja u mhux 
biss fih innifsu u fil-misteri tiegħu, imma wkoll fl-opri tiegħu u fil-
ħlejjaq tiegħu. “Huwa biss fid-dawl tal-fidi” - jgħallem il-Konċilju - “u 
fil-meditazzjoni tal-kelma ta’ Alla li wieħed jista’ dejjem u kullimkien 
jagħraf ‘l Alla li fih ‘aħna ngħixu, nitħarrku u aħna’ (Atti 17, 28), li f’kull 
ġrajja tal-ħajja jfittex li jaqra r-rieda tiegħu, li jara lil Kristu f’kull 
bniedem, kemm dak li huwa qrib kemm dawk li hu barrani.” Dan id-
dawl tal-għerf li jgħinna niskopru ‘l Alla f’kull ġrajja tal-ħajja u f’kull 
maħluq, li jġagħlna naraw lill-Kristu f’kull wieħed mill-aħwa, ibiddel 
għalkollox ir-relazzjoni tagħna ma’ għajrna. Minflok nieqfu fil-livell 
purament uman tiegħu, bid-difetti u n-nuqqasijiet li ftit jew wisq 
idejquna, il-ħarsa tagħna għandha tieqaf fuq dak li fih jikxef lil Alla. 
B’dan il-mod naqbżu kull differenza ta’ razza jew ġens, ta’ partit jew 
klassi soċjali, u l-firdiet kollha bejn simpatiċi jew antipatiċi, ħbieb jew 
mhumiex, jemmnu jew le, u f’kull bniedem tara u tirrispetta x-xbieha 
ta’ Alla, tfittex u tagħraf il-wiċċ ta’ Kristu. Anki min jgħix ‘il bogħod 
minn Alla u forsi jeħodha kontra tiegħu, huwa dejjem ħolqien tiiegħu 
u dejjem ibnu, jekk mhux bil-grazzja, almenu bis-sejħa għall-grazzja, 
u dejjem wieħed mill-aħwa ta’ Kristu, jekk mhux fil-fatt għallanqas 
bid-dritt għax Kristu sar bniedem miet u rxoxta, għalih ukoll. Ir-
relazzjonijiet bejn il-bnedmin imbagħad isiru relazzjonijiet ma’ Alla, 
nittrattaw magħhom, ifisser nittrattaw ma’ Kristu, naqdu lill-aħwa, 
ifisser naqdu lil Ġesù. 

 

● Mulej, Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha! X’inhu l-
bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih? Ftit inqas 
mill-allat għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, qegħidtu fuq l-
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għemejjel kollha ta’ jdejk! Kollox taħt riġlejh qegħidtlu. Mulej, Sid 
tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha!” 

Salm 8, 2. 5-10 

 

● Alla tiegħi, agħtini l-grazzja li nara lilek biss fil-ħlejjaq, li ma 
nieqaf qatt fuqhom, li ma nqisx il-ġmiel materjali jew spiritwali 
tagħhom bħala xi ħaġa proprja tagħhom, imma biss bħala rifless 
tiegħek. Agħmel li mmur ‘l hinn mill-velijiet... u ‘l hinn minn dak li 
jidher; nara lilek, li int l-Esseri minnek innifsek li għandek il-milja tal-
essenza u li tfajt parti ċkejkna minnha fil-ħlejqa li togħġobni. 

Jekk nieqaf fil-ħlejjaq hija ħaġa ma tixraqx, ingratitudni, abbuż 
ta’ kunfidenza, għax inti ma tagħtihomx il-ġmiel u anqas tħallini 
nħoss il-ġibda lejhom jekk mhux biex tħalli lilek innifsek tidher lili, 
tiġbidni lejk, u tqajjem fija r-rikonoxxenza għat-tjubija tiegħek, u l-
imħabba tiegħi għall-ġmiel tiegħek. Hekk tistedinni nitla’ sat-tron 
tiegħek u hemm tqiegħed lil ruħi fl-adorazzjoni, fil-kontemplazzjoni 
estatika, fil-gratitudni... ħalli t-taħdit tiegħi isir biss fis-sema, għax id-
dehra tad-dinja ma tagħtinix ħlief ħjiel żgħir tal-ġmiel u l-ħlewwa 
tiegħek. 

Il-ħlejjaq li fihom nammira xi rifless tal-perfezzjonijiet tiegħek, li 
fuqhom jinżel xi raġġ ċkejken tiegħek, Xemx infinita, huma ‘l barra 
minni, ‘l bogħod, mifrudin minni, imma int, Alla tiegħi, perfezzjoni, 
tjubija, verità, imħabba infinita u essenzjali, inti qiegħed fija, inti 
ddawwarni, inti timlieni kollni kemm jien. 

Beatu Ch. de Foucauld, Irtir f’Nazaret, Ecr. Sp., p. 49-50 
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22.  IR-RABA’ ĦADD TAL-AVVENT 

SENA A 

Qattru smewwiet mill-għoli... tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni 
(Is 45, 8) 

 

Il-Liturġija tal-aħħar Ħadd tal-Avvent hija kollha mmirata lejn it-
twelid tas-Salvatur. L-ewwel nett hemm il-profezija dwar l-
Għimmanuel, li tħabbret fi żmien partikularment diffiċli għas-saltna 
ta’ Ġuda. Meta Aħab il-ħażin ma riedx jemmen li Alla jista’ jsalva s-
sitwazzjoni, Isaija wieġbu b’ċanfira iebsa, u biex bħal jipprova li Alla 
jista’ jagħmel ħwejjeġ wisq akbar, żied: “Is-sinjal jagħtihulkom Sidi 
stess: Araw, ix-xebba titqal u tiled iben, u ssemmih Għimmanu-El” (Is 
7, 14). Ukoll jekk il-profezija setgħet talludi għat-twelid tal-werriet tat-
tron, il-milja tat-twettiq tagħha seħħ biss seba’ sekli wara bit-twelid 
mirakoluż ta’ Ġesù, huwa biss seta’ jissodisfa l-milja tat-tifsira 
tagħha. L-Evanġelju ta’ San Mattew jikkonferma din it-tifsira, fil-fatt 
itemm ir-rakkont tat-tnissil verġinali ta’ Ġesù u jgħid: “Dan kollu ġara 
biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal: ‘Ara, 
ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El’ li bi lsienna 
jfisser Alla magħna” (Mt 1, 22-23). 

Fil-ġenealoġija ta’ Ġesù, Mattew juri li Ġesù kien veru bniedem: 
“Bin David, bin Abraham” (Mt 1, 1). Meta jirrakkonta t-twelid tiegħu 
minn Marija Verġni li saret omm “bil-ħidma tal-iSpirtu s-Santu” (ibid. 
18) jixhed li hu veru Alla, u fl-aħħar billi jirrakkonta l-profezija ta’ 
Isaija, jiddikjara li hu s-Salvatur imwiegħed mill-profeti, l-Għimmanu-
El, Alla-magħna. F’dan il-kwadru daqshekk importanti, Mattew jikxef 
il-velu minn fuq waħda miċ-ċirkustanzi l-iżjed umani u delikati tat-
twelid ta’ Ġesù: id-dubju kiefer ta’ Ġużeppi u l-imġiba tiiegħu meta 
aċċetta l-missjoni afdata lilu minn Alla. Quddiem il-maternità 
misterjuża ta’ Marija, hu kien imħawwad ħafna u ħaseb li jibgħatha 
bil-moħbi. Imma meta l-anġlu tal-Mulej assigurah u ordnalu jeħodha 
b’martu “għax dak li tnissel fiha kien ġej mill-iSpirtu s-Santu” (ibid. 
20), Ġużeppi - raġel ġust u jgħix bil-fidi - obda u ħa fuqu b’sempliċità 
umli r-responsabbiltà straordinarja li jkun ir-raġel tal-Omm Verġni u li 
jkun il-missier verġinali tal-Iben ta’ Alla. Hekk il-ħajja tas-Salvatur 
warrdet imħarsa mill-fidi, mill-ubbidjenza, mill-umiltà, u miċ-ċaħda 
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tal-mastrudaxxa ta’ Nazaret. Dawn huma l-virtujiet li bihom jeħtieġ 
nilqgħu lill-Mulej li wasal biex jiġi. 

Fit-tieni qari, San Pawl jaqbel mal-profeti u ma’ Mattew meta 
jipproklama li Ġesù “skont it-tnissil tal-ġisem, twieled min-nisel ta’ 
David” (Rum 1, 4) u ma’ Mattew meta jiddikjarah “Iben ta’ Alla” 
(ibid.). L-Appostlu li jiddefenixxi lilu nnifsu “qaddej ta’ Kristu Ġesù” 
(Rum 1, 1) magħżul biex jippriedka l-Evanġelju tiegħu, f’żewġ 
frażijiet jiġbor il-ħajja kollha u l-opra tas-Salvatur: mit-twelid fil-ġisem 
sal-qawmien glorjuż, u għall-qawwa tiegħu li jqaddes il-bnedmin. Fil-
fatt l-inkarnazzjoni, il-passjoni, il-qawmien tal-Mulej huma misteru 
wieħed li għandu l-bidu tiegħu f’Betlehem u l-quċċata tiegħu fl-Għid. 
B’dankollu l-Milied idawwal l-Għid f’dak li jirrivela l-bidu u n-natura ta’ 
dak li miet fuq is-salib għas-saħħa tad-dinja dak kien l-Iben ta’ Alla, 
il-Verb inkarnat. 

 

● Mulej Missier qaddis, Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, tajjeb u ta’ 
ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimien irroddulek ħajr, bi 
Kristu Sidna. 

Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-Omm verġni 
rabbietu bl-akbar għożża. Ġwanni ħabbru b’tifħir meta qorob u wrieh 
meta wasal. Hu qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru 
tat-twelid tiegħu, biex isibna nishru u nitolbu, u nithennew fit-tifħir 
tiegħu. 

It-Tieni Prefazju tal-Avvent 
 

● Kont tassew raġel ġust u fidil, Ġużeppi, biex lilek ġiet afdata 
Marija bħala martek, l-Omm tas-Salvatur. Kont il-qaddej fidil u għaref 
li l-Mulej għażel biex tkun ta’ konfort għall-Omm tiegħu u tieħu 
ħsiebu fi tfulitu, tipprovdilu l-għajxien, kif ukoll il-koperatur waħdieni 
fidil fil-pjan kbir tiegħu għas-salvazzjoni. 

Inti kont mid-dar ta’ David u tassew bin David... Bħal David 
ieħor, inti kont il-bniedem għal qalb ta’ Alla u lilek mar jafda s-sigriet 
l-aktar prezzjuż tiegħu, lilek bħal David uriek ħwejjeġ moħbija tal-
għerf tiegħu, u lilek irrivela l-misteru moħbi mill-kbarat tad-dinja. Lilek 
ġie mogħti li tara lil dak li ħafna slaten u profeti xtaqu jarawh u ma 
rawhx, li jisimgħuh u ma semgħuhx. Int mhux biss rajtu u smajt il-
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kliem tiegħu, imma wkoll kont iġġorru fuq dirgħajk, tgħallmu jimxi, 
tgħannqu u żżiegħel bih, titimgħu u tipproteġih. 

S. Bernard, Super “Missus,” 2, 16 
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SENA B 

O Mulej. li tiggwida d-dar ta’ Iżrael ...  eħlisna bil-qawwa ta’ driegħek 
(Lezzjonarju). 

 

Illum il-Liturġija tal-Kelma toffrilna waħda mill-aktar profeziji 
messjaniċi importanti u t-twettiq tagħha: Is-Sultan David ried jibni 
“dar,” tempju, lill-Mulej, imma l-Mulej ried li Natan jgħidlu li Hu ried 
mod ieħor, minflok, kellu jkun Alla nnifsu li jieħu ħsieb id-“dar” ta’ 
David billi jtawwal il-linja tad-dixxendenti tiegħu, għax minnha s-
Salvatur kellu jitwieled: “Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu 
sħaħ għal dejjem” (2, Sam 7, 16). Ħafna drabi fil-kors tal-istorja 
deher li l-familja ta’ David kienet se tispiċċa, imma Alla dejjem 
ħelisha ladarba minnha kellu jiġi “Ġużeppi, ir-raġel ta’ Marija li 
minnha twieled Ġesù li jgħidulu Kristu” (Mt 1, 16), lilu “l-Mulej Alla 
jagħtih it-tron ta’ David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar 
Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu” (Lq 1, 32-33). 
Dak kollu li Alla wiegħed, seħħ minkejja l-ġrajjiet koroh tal-istorja, id-
dnubiet tal-bnedmin, il-ħtijiet u l-ħażen tal-istess suċċessuri ta’ 
David. Alla huwa dejjem fidil: ”Għamilt patt mal-magħżul tiegħi, ħlift lil 
David il-qaddej tiegħi... It-tjieba tiegħi, inżommha fuqu għal dejjem, u 
l-patt tiegħi miegħu jibqa’ sħiħ” (S 89, 4.29). 

Flimkien mal-fedeltà ta’ Alla, il-Liturġija tal-lum tippreżenta l-
fedeltà ta’ Marija, li fiha seħħet l-iSkrittura. Kollox kien previst fil-pjan 
etern ta’ Alla u kollox kien ġa lest għall-inkarnazzjoni tal-Verb fil-ġuf 
ta’ xebba mid-dar ta’ David; imma fil-ħin li dan il-pjan kellu jsir storja: 
“Missier il-ħniena ried li l-kunsens ta’ dik li kienet magħżula biex tkun 
omm isir qabel l-inkarnazzjoni” (LG 56). San Luqa jirrakkonta d-
djalogu sublimi bejn Marija u l-Anġlu, li jagħlaq bl-aċċettazzjoni umli 
u bla kundizzjoni ta’ Marija: “Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej, isir minni 
skont kelmtek” Il-fiat ta’ Alla ħalaq mix-xejn il-ħwejjeġ kollha, il-fiat ta’ 
Marija ta bidu għall-fidwa tal-ħlejjaq kollha. Marija hija t-tempju tal-
Patt il-ġdid, wisq aktar prezzjuż minn dak li David ried jibni lill-Mulej 
tiegħu, tempju ħaj li fih jagħlaq mhux l-arka qaddisa, imma lill-Iben 
ta’ Alla. Marija hija l-iżjed waħda fidila, miftuħa totalment u 
disponibbli għar-rieda tal-Aktar Għoli: u hu proprju bl-għajnuna tal-
fedeltà tagħha li seħħ il-misteru tas-salvazzjoni universali fi Kristu 
Ġesù. 
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San Pawl jifraħ quddiem dan il-misteru kbir “li kien moħbi fis-
skiet tal-eternità u għarrfu lill-ġnus bil-Kitba tal-Profeti, skont l-ordni 
ta’ Alla ta’ dejjem” (Rum 16, 25-26), m’għadux iżjed riservat għas-
salvazzjoni ta’ Iżrael biss, imma ordnat għas-salvazzjoni tal-ġnus 
kollha, u jispjega li l-għan ta’ din ir-rivelazzjoni hi li l-bnedmin kollha 
“jwassalhom għall-ubbidjenza tal-fidi” (ibid.). Hija biss il-fidi li tagħmel 
lill-bniedem kapaċi jilqa’ u jadura l-misteru ta’ Alla wieħed magħmul 
bniedem, u l-fidi tiegħu jeħtieġ timxi fuq l-eżempju ta’ Marija li 
aċċettat dak li ma setax jitwemmen - issir omm waqt li tibqa’ xebba, 
omm tal-Iben ta’ Alla waqt li hija ħlejqa - “b’fidi mhux mittiefsa b’xi 
dubju” (LG 63). 

“Lil dan Alla waħdu fl-għerf” (Rum 16, 27) tingħata glorja għall-
misteru kbir tas-salvazzjoni, glorja offruta lilu “permezz ta’ Ġesù 
Kristu” (ibid.) u lix-Xebba umli ta’ Nazaret, strument doċli biex 
jitwettaq il-pjan divin, lilhom jingħata ħajr minn kull bniedem salvat 
f’Ġesù Kristu. 

 

● Bit-tħabbira tal-anġlu, o Alla l-aktar Għoli, il-Verġni safja saret 
omm tal-Verb tiegħek u mimlija bid-dawl tal-iSpirtu ġiet ikkonsagrata 
tempju tad-divinità: agħtina li nintrabtu fl-umiltà mar-rieda tiegħek, 
bħalma l-Verġni Marija afdat lilha nfisha għall-kelma tiegħek 

Kolletta 20 ta’ Diċembru 
 

● O Verġni Omm, inti se tagħti d-dawl lil tarbija, se trabbi 
tarbija, imma meta tħares lejn dan iċ-ċkejken, aħseb fil-kobor tiegħu: 
hu se jkun kbir għaliex il-Mulej isebbħu quddiem is-slaten, u s-slaten 
kollha tad-dinja jadurawh, u l-ġnus kollha jkunu suġġetti lejh. Ikabbar 
għalhekk ir-ruħ tiegħek il-Mulej għaliex “dan se jkun kbir u jissejjaħ 
Iben tal-Aktar Għoli!” Hu se jkun kbir u ħwejjeġ kbar iwettaq fik Dak li 
hu setgħani u qaddis hu l-isem tiegħu! 

U liema isem hu aktar qaddis minn Dak li hu l-Iben tal-Aktar 
Għoli? Ikun imfakkar ukoll minna, ħlejjaq umli, il-Mulej kbir, li biex 
jagħmel lilna kbar, sar hu nnifsu ċkejken. “Għax tweldilna tifel, 
ingħatalna Iben.” 

Twelidt għalina, Mulej, mhux għalik, għax tnissilt sa mill-eternità 
b’mod wisq iżjed nobbli mill-Missier, ma kellekx bżonn titwieled fiż-
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żmien minn omm. Ma twelidtx għall-anġli, dawk li ġa kienu 
jipposseduk fil-maestà tiegħek, ma kellhomx bżonnok ċkejken. Mela 
twelidt għalina u ngħatajt lilna, għax aħna biss kellna bżonnok. 

San Bernard, Super “Missus” 3, 13 

 



 

98 

SENA Ċ 

“Hawn jien, ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek, o Alla” (Lhud 10, 7). 

 

Il-Liturġija tal-aħħar Ħadd tal-Avvent issemma’ l-leħen ta’ lejlet it-
twelid. Il-profeziji fuq il-Messija jirċievu tifsira minn Mikea li jurina l-
post tat-twelid f’raħal żgħir, fejn kien joqgħod David, li minnu kien 
mistenni s-Salvatur: “Imma int, Betlehem ta’ Efrata, ċkejkna fost il-
familji ta’ Ġuda, minnek għad joħroġli dak li jkun prinċep f’Iżrael” (Mik 
5, 1). Fil-frażi li jmiss: “Hu għandu l-bidu tiegħu mill-qedem” (ibid.), 
nistgħu naraw allużjoni għall-bidu etern u għalhekk għad-divinità tal-
Messija. Hekk fissirha San Mattew li fl-Evanġelju tiegħu jqiegħed din 
il-profezija bħala tweġiba tal-qassisin il-kbar dwar il-post tat-twelid ta’ 
Ġesù (Mt 2, 4-6). Bħal Isaija (7, 14), Mikea jitkellem minn omm il-
Messija - “Sa ma teħles dik li hi fl-uġigħ tal-ħlas” (Mik 5, 2) - bla ma 
jsemmi lill-missier, u jħalli jidher għallinqas indirettament, it-twelid 
tiegħu straordinarju. Fl-aħħar isemmi x-xogħol tiegħu: isalva u 
jgħaqqad “il-fdal” ta’ Iżrael, imexxihom bħal ragħaj “bil-qawwa tal-
Mulej” u jifrex id-dominju tiegħu “sat-trufijiet tal-art” (ibid. 2, 3). Il-
figura ta’ Ġesù li twieled umli u mhux magħruf ġo Betlehem u 
sadattant Iben ta’ Alla, li ġie biex jifdi l-“fdal ta’ Iżrael” u biex iġib is-
salvazzjoni u s-sliem lill-ġnus kollha, tidher sewwa fil-profezjia ta’ 
Mikea. 

Ma’ dan il-kwadru jiżdied ieħor aktar ġewwieni - ippreżentat 
minn San Pawl - li jenfasiżża l-intenzjonijiet tal-Iben ta’ Alla mill-waqt 
tal-inkarnazzjoni tiegħu: “Hawn jien, ġejt biex nagħmel ir-rieda 
tiegħek, o Alla” (Lhud 10, 7). Is-sagrifiċċji l-qodma ma kenux jiswew 
biex ipattu għad-dnubiet tal-bnedmin u lanqas biex jagħtu qima 
xierqa ‘l Alla. Għalhekk l-Iben joffri lilu nnifsu: jilbes il-ġisem li ħejjielu 
l-Missier, f’dak il-ġisem jitwieled, jgħix fiż-żmien bħala vittma offruta 
f’sagrifiċċju ma jaqta’ xejn li jiġi kkunsmat fuq is-Salib. Sagrifiċċju 
waħdieni magħġub quddiem Alla, li jista’ jifdi lill-bnedmin u li jneħħi 
għalkollox, kull sagrifiċċju ieħor. “Hawn jien ġej”, l-ubbidjenza għar-
rieda tal-Missier hija l-motiv profond tal-ħajja kollha ta’ Kristu, minn 
Betlehem sal-Golgota u sal-Qawmien. Il-Milied diġà qiegħed juri l-
Għid, il-wieħed u l-ieħor mhumiex ħlief żewġ mumenti ta’ sagrifiċċju 
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wieħed, imqiegħed għall-glorja ta’ Alla u għas-salvazzjoni tal-
bnedmin. 

L-“hawn jien ġej” tal-Iben hu l-eku l-iżjed perfett tal-“hawn jien il-
qaddejja tal-Mulej” tal-Omm. Ukoll il-ħajja ta’ Marija hija offerta bla 
ma taqta’ għar-rieda tal-Missier, imwettqa fl-ubbidjenza, immexxija 
mill-fidi u spirata mill-imħabba. “Bil-fidi u l-ubbidjenza tagħha 
ġġenerat fuq l-art l-istess Iben tal-Missier” (LG 63), bil-fidi u l-
ubbidjenza tagħha, dritt wara t-tħabbira tal-Anġlu, titlaq bl-għaġla 
biex iżżur lill-qariba Eliżabetta u toffrilha s-servizzi tagħha ta’ 
“qaddejja” tal-bnedmin kif ukoll ta’ Alla. Dan hu l-qadi kbir ta’ Marija 
għall-umanità: twassal lill-Kristu kif wasslitu lil Eliżabetta. Permezz 
tax-Xebba-Omm, is-Salvatur iżur id-dar ta’ Żakkarija, u fil-fatt jimliha 
bl-iSpirtu s-Santu, biex Eliżabetta tiskopri l-misteru li kien qiegħed 
jitwettaq f’Marija, u Ġwanni jifraħ fil-ġuf ta’ ommu. Dan kollu ġara 
għax l-Omm Imbierka emmnet il-kelma ta’ Alla, u waqt li emmnet, 
offriet lilha nfisha lir-rieda ta’ Alla: “Imbierka dik li emmnet” (Lq 1, 45). 
L-eżempju ta’ Marija jgħallimna kif ħlejqa sempliċi tista’ tissieħeb fil-
misteru ta’ Kristu u ġġib lill-Kristu fid-dinja permezz ta’ “iva” li l-ħin 
kollu qiegħda tiġi mtennija fil-fidi u mgħajxa f’ubbidjenza ta’ mħabba 
għar-rieda ta’ Alla. 

 

● O Alla ħallieq u feddej tad-dinja, inti ridt li l-Verb tiegħek isir 
bniedem minn Omm Verġni; isma’ t-talba tagħna u agħtina li l-Iben 
waħdieni tiegħek, li sar bniedem bħalna, jikkomunikalna l-ħajja 
tiegħu divina. 

Kolletta 17 ta’ Diċembru 
 

● O Marija, inti ma ddubitajtx imma emmint, qlajt il-premju ġust 
tal-fidi tiegħek. “Imbierka inti li emmint.” Imma aħna wkoll henjin 
għaliex smajna u emminna: kull ruħ li temmen, tnissel u tiġġenera l-
kelma ta’ Alla, u tagħraf l-opri tiegħu. 

Agħmel, o Marija, li f’kull wieħed minna jkun hemm ir-ruħ 
tiegħek biex issebbaħ ‘il-Mulej, li f’kull wieħed minna jkun hemm l-
ispirtu tiegħek biex nifirħu f’Alla. Jekk fil-ġisem inti biss l-Omm ta’ 
Kristu, skont il-fidi, Kristu hu mnissel f’kulħadd, għinni o Marija biex 
nirċievi fija l-Verb ta’ Alla. 
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S. Ambrog, Kumment għall-Vanġ. S. Luqa, 2, 26 
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23.  O GĦERQ TA’ ĠESSI 

O Għerq ta’ Ġessi, li waqaft bħala sinjal għall-popli, ejja biex 
teħlisna, u la tiddawwarx (Lezz.). 

 

1. L-antifoni l-kbar li ġejjin fl-aħħar ferji tal-Avvent, ma jagħmlux 
ħlief isejħu taħt aspetti diversi lis-Salvatur, u japplikaw għalih biċċiet 
mill-profeziji messjaniċi, u jġibu għad-dawl it-titli differenti tal-opra 
tiegħu li ssalva. Tnejn minn dawn l-antifoni - O għerq ta’ Ġessi, O 
Muftieħ ta’ David - jaffermaw b’mod partikulari li Kristu ġej mir-razza 
ta’ David u fih jilqgħu t-twettiq tal-wegħdiet magħmula lis-sultan ta’ 
Iżrael. Isaija qal: “Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta’ Ġessi, għad tinbet 
rimja minn għeruqu... l-għerq ta’ Ġessi jieqaf bħala sinjal għall-popli. 
Lilu jfittxu l-ġnus” (Is 11, 1.10). U Ġeremija: “Araw, għad jasal żmien 
- Oraklu tal-Mulej - meta nqajjem lil David rimja ġusta, li jsaltan ta’ 
sultan, u jmexxi bilgħaqal u jagħmel is-sewwa u l-ħaqq fil-pajjiż” (Ġer 
23, 5). Dan kollu kellu jitwettaq meta mill-għerq ta’ Ġessi, missier 
David, Ġesù s-Salvatur jitwieled, hu jitqiegħed quddiem il-popli bħala 
s-sinjal, bħala stendard tas-salvazzjoni. Il-ġnus kollha jħarsu lejh 
imxennqin, ifittxuh, jistennewh, isejħulu: “Ejja eħlisna, u la 
tiddawwarx.” 

Id-dinja stennietu għal eluf ta’ snin, u issa li ilu magħna eluf oħra 
ta’ snin, bilkemm jagħrfuh bħala Salvatur, bħala Iben ta’ Alla, veru 
Alla u veru bniedem. B’danakollu d-dinja għandha bżonnu ħafna, 
illum bħall-bieraħ, u għada bħal-lum, Kristu hu u jkun dejjem is-sinjal 
waħdieni tas-salvazzjoni li bih il-bnedmin ikunu salvati. L-antifoni l-
kbar, bħall-profeziji, juru fid-dawl il-ġenealoġija umana biex juru ċar li 
jekk hu l-“Għerf li ħareġ mill-fomm tal-Aktar Għoli,” jekk il-Verb hu l-
Iben ta’ Alla, huwa wkoll l-Iben tal-bniedem. Kristu jappartjeni lill-
umanità u fl-istess ħin huwa l-quċċata tagħha, hu l-“muftieħ, iċ-
ċentru u l-iskop tal-bniedem u tal-istorja tiegħu” (GS 10), hu sar 
bniedem biex fih il-bniedem isib lil Alla. 

 

2. “O Muftieħ ta’ David” L-imfietaħ juru s-setgħa u għalhekk is-
saltna, f’dal-każ is-saltna ta’ David imsawba fuq Kristu. Ukoll fl-
Apokalissi, Kristu jidher bħala dak “li għandu l-muftieħ ta’ David, li 
jiftaħ u ħadd ma jagħlaq, jagħlaq u ħadd ma jiftaħ” (Apk 3, 7). Jidher 
ċar li hu ma jħaddimx is-setgħa tiegħu biss fuq is-saltna ta’ David, li 
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minnha ġej, imma ‘l hinn minn kull saltna tad-dinja, u jwassal għas-
saltna tas-sema li tagħha hu l-Mulej ta’ dejjem u li lejha jrid 
iwassalna lkoll. Kristu huwa l-ogħla sultan li għandu s-setgħa li jiftaħ 
għall-bnedmin is-saltna tal-Missier, u jiftaħha mhux b’xi ġest ta’ 
awtorità imma b’ġest ta’ mħabba kollha ħniena li għamlitu bniedem 
fost il-bnedmin u ġagħlitu biex jagħtihom il-ħajja biex jiksbilhom id-
dritt li jidħlu fid-dar ta’ Missieru. Bit-tixjin tal-Inkarnazzjoni, bit-tbatijiet 
tal-Passjoni tiegħu, bil-Mewt u l-Qawmien tiegħu, Kristu sar “il-
muftieħ” tas-saltna tas-sema. 

Meta fit-twelid ta’ Ibnu, Żakkarija reġa’ akkwista l-kliem li kien 
tilef bin-nuqqas ta’ twemmin tiegħu, mill-ewwel infexx f’kantiku li fih 
faħħar lill-Messija li tiegħu Ġwanni kellu jkun il-prekursur. “Mimli bl-
iSpirtu s-Santu” jfisser il-missjoni tal-Messija “li mill-għoli jiġi jżurna 
bħax-xemx tielgħa, u jagħti d-dawl lil min jinsab fid-dlamijiet u d-dell 
tal-mewt” (Lq 1, 78-79). Il-Liturġija ħadet dan il-kliem u daħħlitu fir-
raba’ antifona kbira tal-Avvent: “O Muftieħ ta’ David ejja, eħles mill-
ħabs lill-ilsir li qiegħed fid-dlam.” Biex Kristu jdaħħal lill-bnedmin fis-
saltna tal-Missier, jeħtieġ l-ewwel jeħlishom mill-ħabs tad-dnub, mid-
dlam tal-mewt. Hu, id-dawl etern, id-dija tal-Missier, irid idawwal il-
moħħ u l-qalb tagħhom biex ibattalhom mid-dell tal-ħażen, biex 
jeħlishom mill-jasar ta’ Satana. Nitħejjew għall-Milied ifisser li 
ninfetħu għad-dawl ta’ Kristu, inħalluh idawwalna bil-kelma tiegħu, 
bl-Evanġelju tiegħu, biex narmu d-dlamijiet u nimxu warajh, id-dawl li 
ġej iżurna mill-għoli. 

 

● Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta’ Ġessi, għad tinbet rimja 
minn għeruqu. Fuqu jistrieħ l-iSpirtu tal-Mulej, l-iSpirtu tal-għerf u d-
dehen, l-iSpirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-iSpirtu tal-għerf u l-biża’ tal-
Mulej. 

Dakinhar inti tgħid: “Inroddlok ħajr Mulej, għaliex għadabt għalija 
imma l-korla tiegħek reġgħet lura, u farraġtni. Ara, int Alla tas-
salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma jkollix għax nibża’. Għax il-
qawwa u l-għana tiegħi hu l-Mulej, u s-salvazzjoni tiegħi hu. Kollkom 
ferħana timlew l-ilma mill-għejjun tas-salvazzjoni.” 

Is 12, 1-3 
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● O verità, dawl tal-qalb tiegħi, la tħallix li jkunu d-dlamijiet 
tiegħi li jkellmuni. Jien ħallejt lili nnifsi naqa’ fihom, u sibt ruħi fid-
dlamijiet. Imma wkoll hemm jiena ħabbejtek. Żbaljajt, imma ftakart 
fik. Smajt leħnek warajja, li kien jistedinni biex nerġa’ lura, u bilkemm 
smajtu minħabba l-konfużjoni tal-passjonijiet li rvellaw kontra tiegħi. 
U issa nerġa’ lura nilheġ għall-għajn tiegħek. Ħadd m’għandu 
jżommni: Minnha nixrob u ngħix. Tħallinix inkun il-ħajja tiegħi, minni 
nnifsi għext ħażin, u kont il-mewt għalija nnifsi, jiena nerġa ngħix fik 
(Stqarrijiet, XII 10, 10). 

Mulej, għandi l-għatx! Għajn tal-ħajja, xebbagħni!... Ejja, o 
Mulej, la ddumx. Ejja, Mulej Ġesù, ejja u żurna fil-paċi. Ejja u eħles lil 
dan il-priġunier mill-ħabs, sabiex nifirħu quddiemek b’qalbna kollha. 
Ejja, Salvatur tagħna: ejja, o mixtieq mill-ġnus kollha. Urina ‘l wiċċek 
u nkunu salvi (ps. Sol 35). 

Santu Wistin 
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24.  IL-VERĠNI TAL-INKARNAZZJONI 

“O Muftieħ ta’ David, li tiftaħ il-bieb tas-Saltna ta’ dejjem, ejja ħa 
toħroġ lill-ilsir li qiegħed fid-dlam” (Lezz.). 

 

1. Jekk il-ħajja ta’ Marija kienet dejjem miġbura u konċentrata 
f’Alla, kellha bilfors tkun hekk b’mod speċjali f’dak iż-żmien li fih bil-
ħidma tal-iSpirtu s-Santu, il-Verb sar bniedem f’ġufha. L-anġlu 
Gabrijel sabha fis-solitudni u l-ġabra u, f’dik l-atmosfera, uriha d-
digrieti ta’ Alla: “L-iSpirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-Għoli tixħet 
id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, 
u jissejjaħ Bin Alla” (Lq 1, 35). 

Il-ġabra ħejjiet lill-Verġni biex tkun miftuħa ħalli tisma’ l-bxara 
divina, miftuħa għall-kunsens, lesta għall-għotja sħiħa. F’dak il-ħin hi 
“laqgħet f’qalbha u f’ġisimha l-Verb ta’ Alla” (LG 53) u Alla sar 
preżenti f’Marija b’mod għalkollox singulari, li jiżboq kull preżenza 
oħra ta’ Alla fil-ħlejqa. Il-Verġni umli saret għalhekk it-tabernaklu tal-
Verb etern, kienet konxja ta’ dan u esprimietu fil-kantiku sublimi 
tagħha: “Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, għax is-Setgħani għamel 
miegħi ħwejjeġ kbar” (Lq 1, 46.49). B’danakollu taħbi fis-skiet il-
misteru divin, u tgħix miegħu waqt li tadurah fil-moħbi ta’ qalbha. 
Jasal il-jum li fih Ġużeppi jintebaħ bil-kundizzjoni tagħha u ma jafx kif 
se jġib ruħu, imma Marija ma tħossx li għandha tikser is-skiet tagħha 
la biex tiġġustifika ruħha, u lanqas biex tagħti xi spjegazzjoni. Alla li 
kellimha u qiegħed jaħdem fiha jaf kif jiddefendi l-misteru tiegħu, u 
meta għandu jindaħal. Marija hija żgura minn dan: tħalli kollox f’idejh 
u għalkemm qiegħda ssofri, tkompli tiskot, waqt li żżomm bil-fedeltà 
s-sigriet ta’ Alla. Dak is-skiet bilfors li mess il-qalb tal-Aktar Għoli, u 
ara, Anġlu tal-Mulej jidher fil-ħolm lil Ġużeppi u jgħidlu: “Ġużeppi, bin 
David, xejn la tibża’ tieħu lil Marija b’martek, għax dak li tnissel fiha 
ġej mill-iSpirtu s-Santu” (Mt 1, 20). Alla ma jistax jirreżisti quddiem is-
skiet li hu kollu fedeltà, u fiduċja bla kundizzjoni, u impenn totali tar-
ruħ f’idejh. 

 

2. Alla ma ngħata lil ebda ħlejqa, aktar milli ngħata lil Marija, 
imma ebda ħlejqa aktar minnha ma fehmet il-kobor tal-għotja divina 
li tagħha kienet l-għassiesa u l-adoratriċi l-aktar li tħobb u l-aktar 
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fidila. Hekk tippreżentaha Eliżabetta tat-Trinità: “Kien hemm ħlejqa 
waħda li għarfet din l-għotja ta’ Alla, u li qatt ma tilfet imqar atomu 
wieħed minn din l-għotja. Kienet il-Verġni fidila: ‘dik li żammet dan 
kollu f’qalbha.’ Il-Missier imil lejn din il-ħlejqa hekk sabiħa, li anqas 
taf bil-ġmiel tagħha nfisha, u ried li tkun l-Omm fiż-żmien ta’ Dak li hu 
Ibnu mill-eternità. Għalhekk jidħol l-iSpirtu tal-imħabba li jippresiedi 
kull ħidma ta’ Alla, u l-Verġni tlissen il-fiat tagħha: ‘Ara, jiena l-
qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skont kelmtek’. L-akbar fost il-misteri 
twettaq, u bin-niżla tal-Verb ġo fiha, Marija kienet għal dejjem 
maħtufa u miżmuma minn Alla” (1 Irtir 10, 1). 

U waqt li Marija tadura fis-skiet il-misteru li twettaq fiha, ma 
ttraskuratx id-dmirijiet umli tal-ħajja, l-għajxien tagħha ma’ Alla ħaj 
fiha ma fixkilhiex mil-fatti konkreti tal-ħajja ta’ kuljum. Imma l-istil 
tagħha huwa dejjem ta’ adoratriċi tal-Aktar Għoli. “B’liema paċi u 
b’liema ġabra kienet tersaq lejn kull ħaġa! Kif kienet tiddivinizza l-
ħwejjeġ l-aktar komuni ta’ kuljum! F’kollox u għal kollox, għall-għotja 
ta’ Alla, il-Verġni kienet tibqa’ f’adorazzjoni. Dan ma kienx ifixkilha li 
tingħata minn barra meta kien hemm kwistjoni ta’ mħabba. “Jidhirli” 
tikkonkludi Eliżabetta tat-Trinità “li l-imġiba tal-Verġni matul ix-xhur li 
għaddew mit-Tħabbira sat-Twelid, għandha tkun mudell tal-erwieħ li 
qegħdin jgħixu ħajja ġewwenija, tal-ħlejjaq li Alla għażel biex jgħixu 
fihom infushom.” 

Marija tgħallem lin-Nisrani s-sigriet tal-ħajja ġewwenija, miġbura 
f’Alla preżenti fl-ispirtu tagħha. Din hi ġabra li sseħħ billi wieħed 
jaħrab il-kurżità, it-tpaċpiċ żejjed, l-okkupazzjonijiet inutli, ġabra li tiġi 
mgħejjuna mis-skiet, u bis-sens tal-Preżenza divina u bl-adorazzjoni. 
Dan is-skiet mhuwiex faqar, imma milja ta’ ħajja, intensità ta’ xewqa, 
u għajta qawwija lil Alla, u titlob lis-Salvatur mhux għaliha biss imma 
għal kulħadd: O muftieħ ta’ David. Li tiftaħ u ħadd ma jagħlaq, ejja 
ħa toħroġ mill-ħabs lill-ilsir li qiegħed fid-dlam u d-dell tal-mewt. 
(Lezz.). 

 

● O Marija, tempju tat-Trinità. O Marija li ġġibilna n-nar 
ġewwieni, Marija li toffrilna l-ħniena. Marija li erġajt xtrajt in-nisel tal-
bnedmin għaliex iġġorr ġo fik il-Verb li ħallas il-prezz tad-dinja. Kristu 
xtara d-dinja bil-passjoni tiegħu, u int xtrajtu permezz tas-sofferenza 
tal-ġisem u tal-moħħ. 
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O Marija, baħar ta’ heda, Marija li tagħti s-sliem, Marija art li 
tagħti l-frott. Int, Marija, int ix-xitla ġdida li minnha għandna l-fjur 
imfewwaħ tal-Verb Waħdieni Bin Alla, għaliex fik, art għammiela, 
inżera’ dan il-Verb. Inti l-art u x-xitla, o Marija, karru tan-nar, int 
ġarrejt dan in-nar moħbi u mgħotti taħt l-irmied tal-umiltà tiegħek. 

S. Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 116-117 
 

● O Marija, wara Ġesù, u bla dubju, bil-bogħod li jifred l-infinit 
mill-finit, int ukoll it-tifħir kbir ta’ glorja tat-Trinità Qaddisa. Int kont 
dejjem safja, bla tebgħa, perfetta f’għajnejn il-Missier qaddis għal 
tliet darbiet. Ir-ruħ tiegħek hija hekk sempliċi u t-tqanqil tagħha 
daqshekk profond li ħadd ma jista’ jifhmu. Il-ħajja kollha tiegħek tista’ 
tinġabar f’dawn il-ftit kelmiet: “Il-Verġni żammet dawn il-ħwejjeġ ġo 
qalbha.” Inti għext fil-qalb tiiegħek, f’tant profondità li l-ħarsa tal-
bnedmin ma tistax tinfed. Meta naqraw fl-Evanġelju li “mort tħaffef 
lejn l-għoljiet ta’ Ġuda” biex twettaq ix-xogħol tiegħek ta’ mħabba 
għand il-qariba tiegħek Eliżabetta, narak għaddejja hekk sabiħa, 
hekk kalma u maestuża, kollok kemm int miġbura fik innifsek mal-
Verb ta’ Alla! Ukoll it-talba tiegħek, bħal tiegħu, kienet dejjem: “Ara! 
Hawn jien” Min? “Il-qaddejja tal-Mulej”, l-iċken waħda mill-ħlejjaq 
tiegħu, inti l-Omm tiegħu! 

Inti kont tassew ġenwina fl-umiltà tiegħek, għaliex kont tinsa lilek 
innifsek, meħlusa minnek innifsek. Għalhekk stajt tgħanni: “Is-
Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Il-ġnus kollha jsejħuli 
mbierka” 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, 2 Irtir, 15 
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25.  O XEMX TIELGĦA 

O Xemx tielgħa, dija tad-dawl ta’ dejjem u xemx tal-ġustizzja, ejja u 
dawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt (Lezz.). 

 

1. “Il-maħbub tiiegħi! Arah, hu ġej, jaqbeż fuq il-muntanji, 
jitqabeż fuq l-għoljiet. Il-maħbub tiegħi qiegħed jgħidli: Maħbuba 
tiegħi, qum, ejja sabiħa tiegħi!” (Għanjiet 2, 8.10).Taħt ix-xbieha tat-
tieġ l-iSkrittura Mqaddsa tippreżenta ‘l Alla li, bħal għarus, jieħu l-
inizjattiva u jersaq lejn il-maħbuba tiegħu: Iżrael, il-ġens minnu 
magħżul u mfittex bħala għarusa. F’dan kollu nistgħu naraw dak li 
ġara meta l-Verb etern, l-Iben ta’ Alla, tgħarras man-natura umana 
billi ngħaqad magħha fil-ġuf verġinali ta’ Marija. 

Jekk b’din l-għaqda sublimi Kristu sar l-għarus mistiku tal-Knisja, 
u permezz tagħha ta' kull ħlejqa li hu feda, il-Verġni Marija ta’ 
Nazaret hija l-Maħbuba per eċċellenza li l-Iben ta’ Alla jsejjaħ u 
jagħżel għalih: “Maħbuba tiegħi, qum, ejja sabiħa tiegħi!” (ibid. 13). 
Marija wieġbet għall-istedina u l-Verb ingħatalha bħala għarus 
mistiku u fl-istess ħin bħala iben tassew. Imma waqt li l-Verġni hija 
mitlufa fl-adorazzjoni ta’ dal-misteru sublimi, hija tħoss li dan id-don 
ineffabbli mhuwiex għaliha biss; kienet taf li kienet id-depożitarja 
tiegħu biex issieħeb fih lill-umanità kollha. Waqt li laqgħet 
b’attenzjoni u bil-ħlewwa dik l-istedina ġewwenija, “qamet u marret 
tħaffef lejn l-għoljiet” (Lq 1, 39) biex tmur f’dar il-qariba tagħha 
Eliżabetta li dwarha l-Anġlu qalilha li kienet sejra ssir omm. Marija 
ma kenitx weħidha: il-Verb li sar bniedem kien magħha, u tassew 
mar magħha lejn l-għoljiet biex jiltaqa’ mal-ħlejjaq tiegħu li kien ġie 
biex isalvahom. Hekk bdiet Marija l-missjoni tagħha li twassal lil 
Kristu lid-dinja. Ġarritu fis-skiet, imma huwa Alla ħaj li fiha qiegħed 
jirrivela lilu nnifsu. “Malli Eliżabetta semgħet lil Marija sselmilha, it-
tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-iSpirtu s-Santu” 
(ibid. 41). 

Marija tgħallem lil dawk kollha li jemmnu u l-aktar lill-appostli li 
lill-Kristu jwassluh lill-aħwa mhux tant bil-kelma daqskemm bl-
għaqda miegħu, biex jagħmlulu l-wisa’ u jħalluh jikber f’qalbhom. 
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2.  Marija hija dik li ġġib lill-Kristu, li wasal biex jitla’ fuq id-dinja 
bħal “dija tad-dawl ta’ dejjem u Xemx tal-ġustizzja.” Id-dija tiegħu hi 
tant kbira li ma tistax tibqa’ moħbija u taħdem permezz ta’ ommu: 
“Malli smajt f’widnejja leħen it-tislima tiegħek,” qalet Eliżabetta, “it-
tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ” (Lq 1, 44). Dak li l-Anġlu qal lil 
Żakkarija, “martek Eliżabetta se tagħtik iben, u jimtela bi spirtu 
qaddis sa minn ġuf ommu”, issa twettaq. Il-Prekursur jitqaddes qabel 
it-twelid bil-medjazzjoni ta’ Marija, li billi kienet Omm l-Iben ta’ Alla, 
hija wkoll medjatriċi tal-grazzja u tal-qdusija mhux biss għal Ġwanni 
l-Battista, “li fost ulied in-nisa ma hemm ħadd akbar minnu” (Lq 7, 
28), imma għall-bnedmin kollha ta’ kull żmien u ta’ kull ġens. 

L-Omm Verġni hi daqshekk safja, daqshekk trasparenti li l-
preżenza tagħha biss tikxef l-isplendur u d-dawl ta’ Kristu. Il-bnedmin 
“li qegħdin fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt”, neqsin mid-dawl u 
mhumiex kapaċi jilqgħuh, għandhom ħtieġa kbira li jirrikorru għall-
medjazzjoni tagħha ta’ omm. Marija hija t-triq li twassal għand Kristu, 
u l-Omm li tkeċċi d-dlamijiet, li thejji l-qlub biex jilqgħu lill-Feddej. Fl-
istess ħin hija l-mudell tan-Nisrani, li ladarba rċieva ‘l Kristu, għandu 
jgħaddih lil ħutu. Hekk ukoll il-ħajja tan-Nisrani għandha tkun 
daqshekk safja, ċara, ġenwina li tkun tista’ turi lill-Mulej f’kull għemil. 
Kristu “d-dija tad-dawl ta’ dejjem u x-Xemx tal-ġustizzja” għandu jiddi 
fl-imġiba tagħna l-Insara u b’hekk ikeċċi d-dlamijiet, id-dubji, l-iżbalji, 
il-preġudizzji, l-inċertezzi ta’ ħafna li forsi ma jemmnux għax 
għadhom ma ltaqgħux ma’ xi ħadd li jaf jagħti xhieda effettiva tal-
Evanġelju. In-Nisrani jitlob għalih innifsu u għal ħutu kollha billi jafda 
kollox fl-interċessjoni qawwija ta’ Marija: “O Xemx tielgħa, dija tad-
dawl ta’ dejjem u xemx tal-ġustizzja, ejja u dawwal lil dawk li jinsabu 
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt” (Lezz.). 

O Omm maħbuba, int li ġarrejt lil Ġesù hekk sewwa, għallimna 
nġorruh ġewwa fina. Meta nitqarbnu hu jkun ġo fina bħalma kien ġo 
fik, bil-ġisem tiegħu, u dejjem ġo fina bħalma kien ġo fik bl-essenza 
divina tiegħu. 

Għallimna nġorruh bl-istess imħabba tiegħek, bil-ġabra tiegħek 
bil-kontemplazzjoni u bl-adorazzjoni tiegħek. Għallimna, ja Omm, 
nivvjaġġaw bħalma vvjaġġajt int, fit-tnissija assoluta tal-ħwejjeġ 
materjali, bil-ħarsa tar-ruħ iffissata l-ħin kollu fuq Ġesù li ġarrejt ġo 
ġufek, tikkontemplah, tadurah, tammirah bla waqfien, waqt li tgħaddi 
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minn fost il-ħlejjaq qisek f’ħolma, u tara dak kollu li ma kienx Ġesù 
bħala ċpar, waqt li hu jiddi u jilma fir-ruħ tiegħek, jiddi bħax-xemx, 
idawwar il-qalb tiegħek u jdawwal l-ispirtu tiegħek. Għallimna nimxu 
fil-vjaġġ li nagħmlu fuq l-art u fil-vjaġġ kollu tal-ħajja, bħalma mxejt 
int fil-vjaġġi tiegħek u bħalma għamilt fil-ġranet kollha tal-eżistenza 
tiegħek, waqt li naraw il-ħwejjeġ esterni bħallikieku kienu mgħarra 
fid-dlamijiet kbar, u b’għajnejna fissi fuq Ġesù li jdawwal ir-ruħ 
tagħna bħal leħħa tan-nar: Et nox illuminatio mea in deliciis meis. O! 
Iva, Alla tiegħi, jalla dak li mhux int, ikun għalina bħal lejl mudlam, u li 
int, iddawwal il-ġewwieni ta’ ruħna bid-dija sabiħa tiegħek. 

Beatu Ch. de Foucauld, Sulle feste dell’anno, Op. sp. p. 309-310 
 

 Mulej, ma nitolbokx iġġedded it-twelid tiegħek bħala bniedem 
li diġà twettaq, imma nitolbok li tħallini nitwieled fid-divinità tiegħek. 
Dak li biss il-grazzja tiegħek wettqet fil-ġisem ta’ Marija, wettqu issa 
fl-iSpirtu tal-Knisja tiegħek. Jalla l-fidi sħiħa tal-Knisja tiegħek 
tnisslek, jalla l-intelliġenza bla tebgħa tagħha twelldek, jalla r-ruħ 
tagħha, imħarsa mill-qawwa tas-Setgħani, iżżommok għal dejjem! 

Missal Możarabiku, PL 85, 18 
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26.  IL-MISTERU L-KBIR 

“O Sultan tal-ġnus u ġebla tax-xewka tal-Knisja, ejja u salva lill-
bniedem li inti ħlaqt mit-trab” (Lezzjonarju). 

 

1. Il-Liturġija mimlija bl-istennija dejjem tikber tas-Salvatur, 
tenfasizza x-xewqa tal-bnedmin kollha li stennewh matul is-sekli: “O 
Sultan tal-ġnus, ejja!” (Lezz). Din ix-xewqa kbira dejjem attwali f’kull 
bniedem li jagħraf il-bżonn tiegħu tas-salvazzjoni, jeħtieġ jesprimi 
ruħu anki fl-impenn li jifhem dejjem aħjar il-misteru tas-Salvatur. U 
dan ifisser li nidħlu aktar ‘il ġewwa fil-misteru tal-Imħabba infinita li hi 
biss għandha l-ħila tfissru. 

“Alla huwa mħabba” (I Ġw 4, 16): kulma jagħmel fih innifsu u 
barra minnu nnifsu huwa ħidma ta’ mħabba. Billi huwa l-ġid infinit, hu 
ma jista’ jħobb xejn li hu ‘l barra minnu bix-xewqa li jżid l-hena 
tiegħu: fih għandu kollox. Għalhekk, f’Alla, l-att li jħobb, u li jrid il-
ħlejjaq, ifisser sempliċiment li jifrex ‘il barra minnu t-tjubija infinita 
tiegħu, il-perfezzjonijiet tiegħu, u jikkomunika lill-oħrajn l-esseri u l-
hena tiegħu. Huwa b’dan il-mod li Alla ħabb lill-bniedem b’imħabba 
eterna u waqt li ħabbu, sejjaħlu fl-eżistenza, waqt li tah il-ħajja 
naturali u sopranaturali. Alla, fil-fatt, mhux biss għamel lill-bniedem 
mix-xejn, imma ħalqu fil-qagħda ta’ iben tiegħu, destinat biex 
jissieħeb fil-ħajja intima tiegħu, u fl-hena eterna tiegħu. Dan kien l-
ewwel pjan tal-imħabba immensa ta’ Alla lejn il-bniedem, imma meta 
l-bniedem waqa’ fid-dnub, Alla, li kien ħalqu f’att ta’ mħabba, ried 
jifdih f’att ta’ mħabba wisq akbar. 

Ara mela, kif il-misteru tal-Inkarnazzjoni jippreżenta ruħu 
quddiemna bħala wirja l-iżjed għolja tal-“Imħabba kbira li biha Alla 
ħabbna” (Ef 2, 4), “b’dan dehret l-imħabba ta’ Alla fina, għax Alla 
bagħat lil Ibnu l-waħdieni fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-
imħabba: mhux għax aħna ħabbejna ‘l Alla, imma għax ħabbna Hu u 
bagħat lil Ibnu biex ikun ta’ tpattija għal dnubietna” (1 Ġw 4, 9-10). 
Wara li ta lill-bniedem il-ħajja naturali, u wara li ddestinah għal ħajja 
sopranaturali, x’seta’ jagħmel aktar Alla għall-bniedem milli jagħtih 
lilu nnifsu. Il-Kelma tiegħu saret laħam biex jeħles lill-bniedem mid-
dnub. 
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2. Alla huwa mħabba, u mhix sorprża mela jekk l-istorja tal-
għemil tiegħu favur il-bniedem hija storja ta’ mħabba, u ta’ mħabba 
mimlija ħniena. Il-pjan tal-ħolqien u tal-fidwa jitfawwar mill-“Għajn tal-
imħabba li hi l-imħabba ta’ Alla l-Missier li... għat-tjieba kbira u 
ħanina tiegħu ħalaqna għax ried Hu u barra hekk mingħajr ebda 
jedd tagħna, sejħilna biex nieħdu sehem mill-ħajja u l-glorja tiegħu” 
(AG 2). L-ewwel fażi ta’ dan il-pjan hija d-destinazzjoni eterna tal-
bniedem għad-dehra u l-ħajja intima ta’ Alla li ġġib il-frott, u t-tieni 
hija l-misteru tal-Inkarnazzjoni. 

Id-dnub ta’ Adam qered l-ewwel pjan tal-irfigħ tal-umanità għall-
istat sopranaturali: il-bnedmin kollha waqgħu u mad-dnub oriġinali 
ssuktaw żiedu d-dnubiet tagħhom personali: “Il-bnedmin kollha dinbu 
u ċċaħħdu mill-glorja ta’ Alla,” jgħid San Pawl (Rum 3, 23). Alla seta’ 
jaħfer kollox imma kien jixraq li minħabba l-qdusija u l-ġustizzja 
tiegħu ried sodisfazzjon li l-bniedem ma seta’ qatt iwettaq. Għalhekk 
twettqet l-akbar opra tal-ħniena ta’ Alla: Persuna tat-Trinità Qaddisa, 
it-tieni waħda, ġiet biex tagħmel dak li l-bniedem ma setax jagħmel. 
Dan hu l-Verb, l-Uniġenitu ta’ Alla, li “niżel mis-smewwiet għalina l-
bnedmin u għall-fidwa tagħna, ħa l-ġisem bis-setgħa tal-iSpirtu s-
Santu minn Marija Verġni u sar bniedem” (Kredu). L-imħabba kollha 
ħniena ta’ Alla tilħaq l-aqwa wirja tagħha. Jekk ma hemmx 
ingratitudni u miżerja akbar mid-dnub, ma jistax ikun hemm imħabba 
aktar kbira minn ta’ Dak li jitbaxxa fuq daqstant ingratitudni biex jerfa’ 
lill-bniedem għad-dija li kellu qabel. U Alla għamel dan mhux bi 
profeta jew bl-aktar anġlu sublimi, imma għamlu personalment: It-
Trinità Qaddisa kollha wettqet l-Inkarnazzjoni li l-għan tagħha kien l-
għaqda tan-natura umana mal-persuna tal-Verb. L-Iben ta’ Alla ġie 
biex isalva l-bniedem li Hu stess kien għamel mit-trab. Hu l-ħallieq, 
is-Sultan tal-ġnus kollha, li ġedded għemil idejh personalment u 
qiegħed il-pedament tal-Knisja li fiha ried jerġa’ jgħaqqad lil uliedu 
kollha mxerrdin. 

 

● Alla tiegħi, agħmilni denja li nagħraf l-ogħla misteru li ħadmet 
l-imħabba ineffabbli l-aktar imħeġġa tiegħek, mogħtija mill-istess 
Trinità: il-misteru tal-Inkarnazzjoni l-iżjed qaddisa tiegħek, li kienet 
għalina l-bidu tas-salvazzjoni tagħna. Din l-Inkarnazzjoni għamlet 
żewġ ħwejjeġ għalina: l-ewwel waħda hi li mlietna bl-imħabba; it-
tieni, li żguratilna s-salvazzjoni tagħna. O! Mħabba li ħadd ma jista’ 
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jifhimha! M’hemmx imħabba akbar minn din: Alla tiegħi sar bniedem 
biex jagħmilni Alla. O mħabba ineffabbli! Biex iġġeddidni inti xejjint 
lilek innifsek meta lbist is-sura tagħna, b’danakollu int ma naqqast 
xejn minnek u mid-divinità tiegħek, imma l-abbiss tat-Tnissil tiegħek 
iġiegħelni ngħid dan il-kliem... O inkomprensibbli li sirt 
komprensibbli! O mhux maħluq li sirt ħlejqa! O Inkonċepibbli li sirt 
konċepibbli! O int li ħadd ma seta’ jmissek issa tista’ tintmess! O 
Mulej, agħmilni denja biex nara l-profondità ta’ din l-imħabba hekk 
għolja li int ikkomunikajtilna fl-inkarnazzjoni l-iżjed qaddisa tiegħek. 

Beata Anġela minn Foligno, Il libro della B. Angela III, 
p. 243-244 

 

● Mulej, kif se nfaħħar u nirringrazzja biżżejjed l-imħabba 
tiegħek? Inti tant ħabbejtni li għall-imħabba tiegħi int li permezz 
tiegħek sar iż-żmien, sirt fiż-żmien; u fid-dinja kont iżgħar fl-età minn 
ħafna mill-qaddejja tiegħek; int li int qabel id-dinja, sirt bniedem, int li 
ħlaqt il-bniedem! Int sirt ħlejqa minn omm maħluqa minnek! Inti 
refgħuk l-idejn li sawwart int, u erdajt mis-sider li mlejt int, inti bkejt 
bħal tarbija fil-maxtura, int li int il-Verb, li mingħajrek tiskot l-
elokwenza tal-bnedmin. 

Santu Wistin, Sermo, 188-2 
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27.  IL-VERB SAR BNIEDEM 

“O Għimmanu-El, sultan u leġiżlatur tagħna, ejja u salvana, Mulej, 
Alla tagħna” (Lezz.). 

 

1. Il-Verb huwa t-tieni Persuna tat-Trinità Qaddisa. Fi ħdan in-
natura divina waħdiena, hemm tliet Persuni, tliet relazzjonijiet ta’ 
eżistenza. Anki l-bniedem hu esseri li jeżisti, l-“eżistenza” hija dik li 
tippermettili ngħid “jien” u li nattribwixxi  lil dan il-“jien” l-għemil li 
nagħmel bħala persuna. F’Alla, fin-natura divina, hemm tliet 
relazzjonijiet li jistgħu jgħidu “jien” dwar l-għemil divin estern, għemil 
komuni għat-tlieta li huma, għax ġejjin min-natura waħda li qegħda 
fit-tliet Persuni divini. Il-Verb għandu n-natura divina bħall-Missier u l-
iSpirtu s-Santu, għandhom l-istess propjetajiet divini ta’ infinità, 
eternità, omnipotenza, omnixxenza, il-kobor u l-perfezzjonijiet divini 
huma tal-Verb, bħalma huma taż-żewġ Persuni l-oħra. Il-Verb, Iben 
Waħdieni, jiddistingwi ruħu mill-Missier biss għax minnu ġie mnissel 
u mill-iSpirtu s-Santu għax dan ġie ispirat mill-Missier u mill-Iben. 
Imma taħt l-aspetti l-oħra kollha l-Verb hu assolutament identiku 
għall-Missier u għall-iSpirtu s-Santu u jaħdem magħhom l-istess 
għemejjel. Jagħraf u jħobb b’mod infinit, jaħlaq u jżomm l-univers 
kollu. 

Il-Verb huwa Alla! Ġwanni l-Evanġelista jibda l-Evanġelju tiegħu, 
qabel jibda jitkellem dwar it-twelid fiż-żmien ta’ Ġesù, u jippreżenta t-
tnissil etern tal-Verb li kien jeżisti minn dejjem fi ħdan il-Missier, u 
f’kollox indaqs mal-Missier, imma distint minnu: “Fil-bidu kien il-Verb, 
u l-Verb kien ma’ Alla u l-Verb kien Alla” (Ġw 1, 1). Il-Verb hu l-Kelma 
waħdiena tal-Missier, li tesprimi l-Missier għalkollox, il-Missier jagħti 
lill-Iben l-essenza kollha tiegħu nnifsu u n-natura divina. Għalhekk, 
mela, il-Verb kawża effiċjenti u prinċipju ta’ kull ħajja naturali u 
sopranaturali: “Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru, minn kulma 
sar.” Imma l-Verb, dija tal-Missier, mhux biss ħajja, huwa wkoll dawl, 
dawl li jirrivela lill-bnedmin il-kobor u l-misteri ta’ Alla. “Kellu l-ħajja 
fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin” (Ġw 1, 3-4). Il-ħajja naturali, 
il-ħajja tal-grazzja, dawl, għarfien ta’ Alla. kollox jiġina mill-Verb li hu 
Alla, flimkien mal-Missier u mal-iSpirtu s-Santu. 

 



 

114 

2.  “Il-Verb sar bniedem” (Ġw 1, 14). Billi kien Alla, il-Verb hu 
etern u ma jitbiddilx, għalhekk neċessarjament jibqa’ dak li kien. 
manet quod erat. Imma xejn ma kien iżommu illi flimkien mal-Missier 
u mal-iSpirtu s-Santu jaħlaq fiż-żmien natura umana li minflok ikollha 
“jien” limitat u dgħajjef bħal tal-bniedem, tkun ta’ “jien” uman, tkun 
tal-“jien” divin, tal-Persuna tal-Verb u għalhekk ukoll l-għemil u l-
passjonijiet ta’ din in-natura huma tal-Verb. Il-Verb, wara l-
Inkarnazzjoni, għandu natura doppja. In-natura divina, waħdiena li 
jippossiedi fil-komun mal-Missier u mal-iSpirtu s-Santu; u n-natura 
umana, li hi l-istess u għandha l-istess propjetajiet bħal dik tal-
bniedem. 

Il-Verb jibqa’ dak li kien, u b’dankollu billi kien Alla, ma stmerrx 
jieħu n-natura umana mwaqqgħa bid-dnub: “xejjen lilu nnifsu billi ħa 
n-natura ta’ lsir. Sar jixbah lill-bnedmin, u deher minn barra bħala 
bniedem. Ċekken lilu nnifsu” (Fil 2, 7-8). Hekk il-Verb etern sar 
tassew l-Għimmanuel, l-“Alla magħna,” li ġie biex iwaqqaf it-tinda 
tiegħu fost il-bnedmin, jixbahhom f’kollox biex jeħlishom mill-jasar 
tad-dnub u mill-madmad ta’ Satana. 

 

 Trinità għolja u eterna, aħna siġar tal-mewt u int is-siġra tal-
ħajja. O Divinità eterna, x’ħaġa tal-għaġeb li tħares fid-dawl tiegħek, 
lejn is-siġra tal-ħlejqa tiegħek, kif ħarġet minn idejk, kollha safa fl-
innoċenza mhix mittiefsa li int għaqqadt mal-umanità tal-bniedem li 
sawwart mit-tajn tal-art! Imma din is-siġra tal-ħajja, warrbet mill-
innoċenza, u waqgħet bid-diżubbidjenza, u minn siġra tal-ħajja saret 
siġra tal-mewt. Minnha kien joħroġ biss il-frott tal-mewt. Għalhekk 
int, o Trinità kbira u eterna mitlufa fl-imħabba u mħeġġa għall-ħlejqa 
tiegħek, rajt li din is-siġra ma setgħetx tagħti ħlief frott tal-mewt, billi 
kienet mifruda minnek, li int il-ħajja, int ipprovdejt rimedju bl-istess 
imħabba li biha kont ħlaqtha u laqqamt id-divinità tiegħek fis-siġra l-
mejta tal-umanità tagħna. O tilqima ħelwa! inti l-ogħla ħlewwa, int 
indenjajt ruħek tingħaqad mal-ħażin tagħna, int id-dija mad-dlam, inti 
għerf mal-bluha, inti l-ħajja mal-mewt, inti infinit magħna li aħna finiti! 
X’ġagħlek tagħtina l-ħajja, wara li l-ħlejqa tiegħek offendietek 
daqshekk? Kienet biss l-imħabba, għax permezz ta’ din it-tilqima 
għabet il-mewt. 

S. Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 110-112 
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 O Verb divin, huwa int... li jiena nħobb u li tiġbidni! Huwa int 
li, waqt li nxtħett f’din l-art ta’ eżilju, ridt tbati u tmut biex tiġbed l-
erwieħ sa ħdan il-Ħuġġieġa eterna tat-Trinità Mbierka; huwa int li, 
waqt li tlajt mill-ġdid lejn id-Dawl li ma jintlaħaqx li mil-lum ‘il quddiem 
se jkun l-għamara tiegħek, int li tibqa’ wkoll f’dan il-wied tad-dmugħ 
moħbi taħt ix-xbieha ta’ ostja bajda... Int trid tgħajjixni bis-sustanza 
divina tegħek lili, imsejkna ħlejqa ċkejkna li nerġa’ lura fix-xejn jekk 
il-ħarsa divina tiegħek ma tagħtinix il-ħajja f’kull waqt... 

O Ġesù! Ħallini, fit-telfa tal-gratitudni tiegħi, ħallini ngħidlek li l-
imħabba tiegħek tasal sal-ġenn... Kif trid li quddiem dan il-ġenn, 
qalbi ma tagħtix is-salt lejk? Kif jista’ jkun li l-fiduċja tiegħi jkollha ll-
limiti? 

S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ms B 5w 
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28.  ALLA MAGĦNA 

“Għada jkun meqrud id-dnub mill-art, u jsaltan fuqna s-Salvatur tad-
dinja” (Lezzjonarju). 

 

1. Fost l-opri kollha li ħalaq Alla, fiż-żmien u ‘l barra minnu, l-
inkarnazzjoni feddejja tal-Verb hija l-akbar waħda. L-akbar għaliex l-
għan tagħha mhux sempliċi ħlejqa, kbira kemm hi kbira, imma Alla 
nnifsu, il-Verb etern li libes fiż-żmien in-natura umana. L-
inkarnazzjoni hija l-akbar għax billi kienet l-ogħla wirja tal-imħabba 
kollha ħniena ta’ Alla, hija l-opra li aktar minn kull waħda oħra 
ssebbħu u ssebbħu proprju fl-imħabba li hija l-essenza ta’ Alla. Hija l-
akbar, fl-aħħar nett, għall-ġid immens li twassal lill-bnedmin; il-
maħfra tad-dnubiet, is-salvazzjoni u l-hena tal-bnedmin kollha, 
jiddependu għalkollox mill-inkarnazzjoni tal-Verb, minn Ġesù Verb 
magħmul bniedem. 

Alla l-Missier għażilna “fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, 
biex inkunu qaddisa u bla tebgħa quddiemu fl-imħabba. Iddestinana 
li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta’ Ġesù Kristu. Fih aħna 
għandna l-fidwa skont l-għana tal-grazzja tiegħu. Alla, għani fil-
ħniena tiegħu, bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabbna, meta 
aħna konna mejta minħabba fi dnubietna, tana ħajja ġdida flimkien 
ma’ Kristu. Qajjimna miegħu u qegħidna fis-smewwiet ma’ Kristu 
Ġesù (Ef 1, 4-7; 2, 4-6). 

Ġesù, il-Verb inkarnat, huwa l-għajn waħdanija tas-salvazzjoni u 
tal-qdusija. “Hu x-xbieha ta’ Alla li ma jidhirx” (Kol 1, 15), u l-bniedem 
perfett, illi radd lil ulied Adam ix-xebh ta’ Alla. imħassar fil-bidu mid-
dnub” (GS 22). Mingħajr Kristu, il-bniedem ma setax isejjaħ lil Alla bl-
isem ta’ Missier, ma setax iħobbu bħala ibnu, u anqas jittama li jkun 
imdaħħal fl-intimità tiegħu, u ma kienx ikollu la grazzja u lanqas 
dehra beatifika ta’ Alla. Mingħajr Ġesù, il-bniedem kien ikun maqful 
f’ħajja umana għalkollox, nieqsa minn kull xefaq sopranaturali fiż-
żmien u fl-eternità. 

 

2.  L-ikbar opra ta’ Alla, l-inkarnazzjoni tal-Verb, destinata biex 
iddawwal u ssalva d-dinja kollha, isseħħ fid-dalma, fis-skiet, fost 
ċirkustanzi l-iżjed umli u l-iżjed umani. L-editt ta’ Ċesare jġiegħel lil 
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Marija u ‘l Ġużeppi jħallu d-dar umli ta’ Nazaret. Telqu bil-mixi bħall-
iżjed foqra, minkejja l-qagħda ta’ Marija li kienet waslet biex issir 
omm. Ma ġiehom ebda ħsieb li joġġezzjonaw għall-vjaġġ, imma 
obdew mill-ewwel u b‘sempliċità. Dak li ta l-ordni kien bniedem, 
imma l-ispirtu ta’ fidi tagħhom, fil-kmand tal-imperatur pagan, raw ir-
rieda ta’ Alla. U telqu fiduċjużi fil-Providenza, Alla kien jaf, Alla 
jipprovdi: u “ma’ dawk li jħobbuh f’kollox jaħdem id f’id għall-ġid 
tagħhom” (Rum 8, 28). 

Xejn ma jiġri addoċċ, anki l-post tat-twelid tas-Salvatur kien ġa 
mħabbar mill-profeta: “Imma int, Betlehem ta’ Efrata, ċkejkna, 
minnek għad joħroġli dak li jkun prinċep f’Iżrael” (Mik 5, 1). Bl-
ubbidjenza tal-koppja umli titwettaq il-profezija. Meta waslu fil-belt 
ċkejkna fittxew fejn se joqogħdu imma “ma kienx hemm post 
għalihom fil-lukanda” (Lq 2, 7) u ma kienx baqgħalhom ħlief 
jistkennu f’għar ġol-kampanja. Il-kruha ta’ dak il-kenn tal-annimali ma 
dejqithomx u lanqas ma skandalizzathom, kienu jafu li t-tifel li kellu 
jitwieled kien l-Iben ta’ Alla, imma kienu jafu wkoll li l-ħidmiet ta’ Alla 
huma differenti ħafna minn dawk tal-bnedmin! U jekk Alla ried li l-
akbar opra tiegħu kellha titwettaq hemm, ġo dak l-għar fqajjar, fl-
akbar għaks, fl-akbar faqar, Marija u Ġużeppi ma kellhom ebda 
oġġezzjoni! Kien ikun biżżejjed ftit raġunar biex igergru u jħossuhom 
imħawda. Marija u Ġużeppi kienu tassew umli, għalhekk kienu 
mimlijin bil-fidi f’Alla u lesti li jobduh. Alla, skont l-istil tiegħu, jinqeda 
b’dak kollu li hu umli u mmaqdar f’għajnejn id-dinja, biex iwettaq l-
akbar opri tiegħu. 

Fis-skiet u d-dalma tal-lejl, Marija tagħti iben lid-dinja, “Bin il-
Għoli´ (Lq 1, 32). Hekk fl-aħħar jitwettaq dak li ntqal: “Ara, ix-xebba 
tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El” (Mt 1, 22-23). 

 

 O mħabba l-aktar għolja! O dehra divina! O ineffabbli! O 
Ġesù Kristu, meta ġġiegħelni nintebaħ li int twelidt għalija, o kemm 
hu tal-għaġeb li nifhem dan! Fis-sewwa, li nara u nifhem li inti twelidt 
għalija jimlieni b’kull hena. Iċ-ċertezza li tiġina mill-Inkarnazzjoni hija 
dik stess li tiġi mit-Twelid tiegħek, Hu sar bniedem għall-istess għan 
li twieled għalih. O ta’ min jammirak, kemm huma sbieħ l-opri li 
wettaqt għalina! 

Beata Anġela ta’ Foligno, Libro della B. Angela, III, p. 244-245 
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 Ħaffef, o Ġesù, jien noffrilek qalbi; ruħi hija fqira u nieqsa 
mill-virtù, it-tiben ta’ daqstant imperfezzjonijiet iniggżek u jġagħlek 
tibki - imma, Mulejja, x’tistenna? Dan il-ftit hu kulma għandi. Inħoss 
ħafna għall-faqar tiegħek, u jaqbiżli d-dmugħ. Ġesù, żejjen ir-ruħ 
tiegħi bil-preżenza tiegħek, żejjinha bil-grazzji tiegħek. Aħraq dan it-
tiben u ibdlu f’sodda ratba għall-ġisem l-iżjed qaddis tiegħek. 

Ġesù, jiena hawn nistenniek ġej. Il-ħżiena keċċewk ‘il barra, u r-
riħ kiesaħ daqs is-silġ. Ejja ġo qalbi. Jiena fqajjar imma nagħmel ħilti 
biex insaħħnek kif nista’. Għallanqas nixtieq li togħġbok ix-xewqa 
tiegħi li nilqgħek ħafna, li nixtieq inħobbok b’qalbi kollha u 
nissagrifika ruħi għalik. Min-naħa tiegħek, inti għani u tagħraf il-
ħtiġijiet tiegħi. Inti ħuġġieġa ta’ mħabba u ssaffili qalbi minn dak kollu 
li mhux int, o Qalb imqaddsa. Inti qdusija mhix maħluqa u timlieni 
b’dawk il-grazzji li jagħtu ħajja ġdida lil ruħi. O Ġesù, ejja, għandi 
ħafna xi ngħidlek, tant niket x’nafdalek, tant xewqat, tant wegħdiet, 
tant tamiet. Irrid nadurak, inbusek fuq ġbinek, o ċkejken Ġesù, biex 
ningħata kollni kemm jien lilek għal darb’oħra, għal dejjem. Ejja 
Ġesù tiegħi, tiddawwarx iżjed, ejja, kun il-mistieden tiegħi. 

Beatu Ġwanni XXIII, Il giornale dell’anima 1902, p. 123-124 
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ŻMIEN IL-MILIED 
 

29.  IT-TWELID TAL-MULEJ 

25 ta’ Diċembru 

 

“Jum qaddis jiddi għalina! Ejjew u aduraw ‘il-Mulej (Lezzjonarju). 

 

1. “Illum twieled għalina s-Salvatur, li hu Kristu l-Mulej” (Lezz). 
Il-profeti raw dan il-jum mill-bogħod ta’ sekli ilu, u fissruh b’għadd ta’ 
xbihat: “Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir” (Is 9, 1). Id-dawl li 
kisser id-dlam tad-dnub, tal-jasar u tal-oppressjoni, kien il-bidu tal-
miġja tal-Messija li ġab il-ħelsien, il-ferħ, il-paċi, “Għax tweldilna tifel, 
ingħatalna iben” (Is 9, 5). Il-profezija tiżboq immensament l-istennija 
ta’ David il-ġdid mibgħut minn Alla biex jeħles lill-poplu tiegħu u 
tinxteħet fuq Betlehem u ddawwal it-twelid mhux ta’ xi sultan qawwi, 
imma ta’ “Alla qawwi” magħmul bniedem, hu “t-tifel” li tweldilna, l-
“Iben” li ngħatalna. Lilu biss jixirqu l-ismijiet “Kunsillier tal-għaġeb, 
Alla setgħan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem” (ibid.). Meta 
mbagħad il-profezija saret storja, dawl wisq akbar idda u t-tħabbira 
ma ġietx iżjed minn messaġġier tad-dinja, imma mis-sema. Waqt li 
billejl ir-ragħajja kienu qed jgħassu l-imrieħel tagħhom, “dehrilhom 
anġlu tal-Mulej, il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom, ‘Tibżgħux, għax 
araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. 
Illum tweldilkom Salvatur, li hu l-Messija l-Mulej’” (Lq 2, 9-11). Is-
Salvatur imwiegħed u mistenni tul is-sekli huwa ħaj u jgħix f’nofs il-
bnedmin, “issibu tarbija mfisqija u mimduda f’maxtura” (Lq 2, 12). 
F’dik it-tarbija, il-poplu ġdid ta’ Alla għandu l-Messija mixtieq mill-
qedem, it-tama kbira saret realtà kbira. 

San Pawl jikkontempla dan u jgħid: “Għax dehret il-grazzja ta’ 
Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Feġġet it-tjieba ta’ Alla, 
Salvatur tagħna u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin” (Titu 2, 11, 3,5). 
Dehret fil-Bambin ħelu li qiegħed jistrieħ fi ħdan l-omm Verġni, dan 
hu Alla tagħna, Alla magħna, magħmul wieħed minna, “biex 
jgħallimna nwarrbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja, biex ngħixu 
nistennew it-tama hienja u d-dehra tas-sebħ tal-kbir Alla u Salvatur 
tagħna (ibid. 12-13). Din hi l-ħnejja tat-tama nisranija mifruxa bejn 
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żewġ poli: it-Twelid ta’ Ġesù, bidu ta’ kull salvazzjoni, u l-miġja tiegħu 
fi tmiem is-sekli, l-għan tal-ħajja nisranija kollha. Waqt li jikkontempla 
u jadura t-twelid ta’ Ġesù, in-Nisrani ma jgħixx magħuq fir-realtà u fit-
tama tad-dinja, imma jgħix miftuħ għat-tamiet eterni, fl-istennija li 
ġurnata jiltaqa’ mal-Mulej u Salvatur tiegħu. 

 

2. Il-Liturġija tal-ewwel żewġ Quddisiet tal-Milied tiċċelebra fuq 
kollox it-twelid tal-Iben ta’ Alla fiż-żmien; dik imbagħad tat-tielet 
Quddiesa tasal sat-tnissil etern fi ħdan il-Missier: “Fil-bidu kien il-
Verb, u l-Verb kien ma’ Alla u l-Verb kien Alla” (Ġw 1, 1). Alla bħala l- 
Missier, il-Verb li kien jeżisti minn dejjem u li fil-bidu taż-żmien kien 
preżenti għall-opra tal-ħolqien, fil-milja taż-żmien “sar bniedem u 
għammar fostna” (Ġw 1, 14). Misteru li qatt ma nstema’ bħalu, ma 
tistax tesprimih, b’danakollu mhux mit, lanqas figura, imma realtà 
storika, dokumentata: “u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu 
mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni, mimli bil-grazzja u l-verità” (ibid.). 
L-evanġelista kien jafu lil Ġesù, għex miegħu, semgħu, messu u fih 
għaraf il-Verb etern inkarnat fl-umanità tagħna. Il-ħwejjeġ kbar 
imħabbra mill-profeti dwar il-Messija, mhuma xejn ħdejn ir-realtà li 
Alla sar bniedem. 

Ġwanni jerfa’ ftit il-velu tal-misteru, fejn l-Iben ta’ Alla meta sar 
bniedem niżel fil-livell tal-bniedem biex jerfa’ ‘l-bniedem għad-dinjità 
Tiegħu: “Lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla” (Ġw 1, 
12). Mhux biss, imma sar bniedem biex lil Alla jagħmlu aċċessibbli 
għall-bniedem, biex isir jafu: “Lil Alla għadu ħadd ma rah imma 
għarrafhulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla, li hu fi ħdan il-Missier” (Ġw 1, 
18). San Pawl jieħu dan il-ħsieb u jiżviluppah: “Fl-imgħoddi Alla 
tkellem permezz tal-profeti. Issa f’dan l-aħħar żmien, huwa tkellem 
permezz ta’ Ibnu” (Lh 1, 1-2). Il-profeti kienu dawk li wasslu l-kelma 
ta’ Alla, imma Ġesù huwa l-Kelma, il-Verb ta’ Alla, Kelma inkarnata li 
fissret ‘l Alla f’lingwa umana waqt li rrivelat fuq kollox l-imħabba 
infinita tiegħu għall-bnedmin. Il-profeti qalu ħwejjeġ tal-għaġeb dwar 
l-imħabba ta’ Alla imma l-Iben ta’ Alla laħħam din l-imħabba u wriha 
ħajja, u tista’ tmissha fil-persuna tiegħu. Dik “it-tarbija mfisqija u 
mimduda f’maxtura” (Lq 2, 12) tgħid lill-bnedmin li Alla jħobbhom sal-
punt li jagħti ‘l Ibnu l-waħdieni għas-salvazzjoni tagħhom. Dan il-
messaġġ mogħti darba mill-anġli lir-ragħajja, illum jeħtieġ jitwassal 
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lill-bnedmin kollha - l-aktar lill-fqar, lill-umli, lill-immaqdrin, lil dawk 
imħabbtin - mhux iżjed mill-anġli imma mill-Insara. X’jiswa li 
tiċċelebra t-Twelid ta’ Ġesù jekk l-Insara ma jafux kif iħabbruh lil 
ħuthom bl-eżempju ta’ ħajjithom? Jiċċelebra tassew il-Milied min 
jilqa’ fih lill-Mulej b’fidi u mħabba dejjem akbar li tħallihom iwelldu u 
jgħajjxu fil-qalb tagħhom li tkun tista’ tintwera lid-dinja permezz tat-
tjieba, il-ħniena, u l-għotja ta’ dawk li jemmnu fih. 

“Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir, in-nies li joqogħdu 
f’art id-dlam, dawl kbir idda fuqhom. Għax tweldilna tifel, ingħatalna 
Iben, is-saltna tkun fuq spallejh u jsemmuh, Kunsillier tal-għaġeb, 
Alla setgħan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem” (Is 9, 1-5). 

O, hieni dak it-twelid, meta l-Omm Xebba, bil-ħidma tal-iSpirtu s-
Santu, ġabet fid-dinja s-salvazzjoni tagħna, u t-Tfajjel Feddej tad-
dinja juri l-wiċċ divin tiegħu! Kantaw eżerċti tas-sema, kantaw anġli 
kollha! Kull setgħa fl-univers, għannu t-tifħir lil Alla, ebda lsien 
m’għandu jiskot, kull leħen jingħaqad f’armonija. Dan hu dak li l-poeti 
kantaw fis-sekli l-qodma, u l-paġni kollhom verità li kienu ħabbru l-
profeti, l-imwiegħed ta’ darba, jidher, il-ħwejjeġ kollha flimkien 
ifaħħruh! 

Aurelio Prudenzio, Inni della giornata, p. 139 
 

 O Alla, int b’mod tal-għaġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu 
u b’għaġeb akbar ġeddidtu wara li waqa’, agħmel li nissieħbu ma’ 
Kristu fin-natura tiegħu ta’ Alla kif hu għoġbu jissieħeb magħna fin-
natura tagħna l-bnedmin. 

Kolletta 
 

 Inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu l-misteru tas-
salvazzjoni, u bid-dehra ta’ Ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int 
fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. 

III Prefazju tal-Milied 
 

 O ħelu Tfajjel ta’ Betlehem, agħmel li nkun nista’ nersaq 
b’ruħi kollha lejn dan il-misteru profond tal-Milied. Qiegħed fil-qlub 
tal-bnedmin dik il-paċi li huma jfittxu xi drabi b’daqshekk ħruxija u li 
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int biss tista’ tagħti. Għinna biex nagħrfu lilna nfusna aħjar u biex 
ngħixu bħall-aħwa bħala wlied tal-istess Missier. Ikxef il-ġmiel 
tiegħek, il-qdusija tiegħek, is-safa tiegħek. Qajjem fil-qalb tagħna l-
imħabba u r-rikonoxxenza għat-tjieba tiegħek bla qies. Għaqqadna 
lkoll fl-imħabba. Agħtina l-paċi tiegħek tas-sema. 

Beatu Ġwanni XXIII, Breviario, p. 318 
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30.  FESTA TAL-FAMILJA MQADDSA 

Ħadd fl-Ottava tal-Milied 

 

Hieni kull min jibża’ mill-Mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu 
(S 128, 1). 

 

1. Il-festa tal-Familja Mqaddsa, iffissata mil-Liturġija fl-eqqel ta’ 
żmien il-Milied, tixhed li l-Iben ta’ Alla meta ġie fid-dinja ried jidħol 
bħall-bnedmin kollha, f’nukleju familjari, anki jekk minħabba l-
kundizzjonijiet speċjali ta’ Marija u Ġużeppi f’dak li kellhom x’jaqsmu 
Miegħu, din tiegħu kienet familja għalkollox eċċezzjonali. Meta sar 
bniedem ried jimxi mit-triq ta’ kulħadd, li jkollu patrija u familja hawn 
fid-dinja, din tal-aħħar kienet sempliċi u umli li ma kienet tingħaraf 
f’xejn minn barra mill-familji l-oħra Iżraeliti. B’dankollu, l-Evanġelju 
jirrakkonta xi episodji li juru sewwa l-fiżjonomija spiritwali ta’ din il-
familja. 

Erbgħin jum wara t-twelid ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi marru fit-
tempju ta’ Ġerusalemm “biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm 
miktub fil-liġi tal-Mulej” (Lq 2, 22-23). Imdawwal mill-iSpirtu s-Santu, 
Xmun għaraf fit-tarbija “l-Messija tal-Mulej. Ħadu fuq dirgħajh u 
bierek lil Alla,” imbagħad dar lejn l-omm, u wara li tkellem dwar il-
missjoni tal-Iben, qalilha: “u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek” (ibid. 
26.28.35). Meta Marija u Ġużeppi ppreżentaw lil Ġesù fit-tempju, 
aktar milli wettqu formalità biex jobdu l-liġi, huma ġeddew l-offerta 
tal-għotja assoluta tagħhom infushom lil Alla, u proprju fil-kliem ta’ 
Xmun irċevew il-konferma li Alla kien aċċetta dak l-att. Is-sinjal ta’ 
dan kellu jkun “is-sejf” jew it-tbatijiet li kellhom jakkumpanjaw il-passi 
tagħhom u permezz ta’ dawn huma kellhom jissieħbu fil-missjoni tal-
Iben. B’dan l-ispirtu, il-koppja qaddisa kellha taċċetta t-tiġrib tal-ħajja  
mhux daqshekk faċli għaliha, it-taħbit tal-ħarba tagħhom mhix 
ippjanata lejn l-Eġittu, l-inċertezza tal-qagħda tagħhom f’art 
barranija, it-tbatijiet tax-xogħol iebes, il-privazzjonijiet ta’ ħajja fqira u 
aktar tard il-qsim ta’ qalbhom meta tilfu lil binhom fil-pellegrinaġġ lejn 
Ġerusalemm. Ġesù nnifsu fissrilhom ir-raġuni profonda tat-tbatijiet 
tagħhom meta qalilhom: “Ma tafux li jien għandi nkun f’dak li hu ta’ 
Missieri?” (ibid. 49). Qabel ma Ġesù kien tagħhom, hu kien ta’ 
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Missieru tas-sema, Marija u Ġużeppi kellhom l-inkarigu li jwassluh 
għall-missjoni li l-Missier kien afdalu. Din kienet sitwazzjoni li 
minnhom kienet titlob l-akbar ċaħda u li tagħti lil ħajjithom is-sens ta’ 
servizz sħiħ lil Alla mill-qrib mal-opra salvifika tal-Iben. 

Imma l-Evanġelju jippreċiża li meta waslu f’Nazaret, Ġesù “kien 
jobdihom u baqa’ jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja” (ibid. 51-52). 
Nota prezzjuża ta’ kif għandhom jitrabbew it-tfal taħt għajnejn il-
ġenituri Nsara. 

 

2. Il-Familja Mqaddsa hija proposta mill-Knisja bħala mudell ta’ 
kull familja nisranija. Qabel xejn għax is-supremazija ta’ Alla tidher 
bil-qawwa kollha fid-dar ta’ Nazaret: Alla huwa dejjem fl-ewwel post, 
kollox huwa taħtu, xejn ma jridu u xejn ma jagħmlu ħlief dak li jrid hu. 
It-tbatija hija milqugħa bi spirtu ta’ fidi waqt li jaraw f’kull ċirkustanza 
it-twettiq ta’ pjan divin, anki jekk dan jibqa’ sikwit mistur fil-misteru. 
Id-dwejjaq l-aktar ħorox u ebsin ma jħawdux l-armonija proprju għax 
kollox hu meqjus fid-dawl ta’ Alla, għax Ġesù huwa ċ-ċentru ta’ 
mħabbithom, għax Marija u Ġużeppi ħsiebhom il-ħin kollu fih, jinsew 
lilhom infushom, u jissieħbu fil-missjoni tiegħu b’mod sħiħ. 

Meta l-ħajja ta’ familja hija ispirata minn prinċipji bħal dawn, l-
imġiba tagħhom tkun f’postha, l-ubbidjenza lejn Alla u l-liġi tiegħu 
twassal ‘l-ulied biex iqimu l-ġenituri, u lil dawn twassalhom biex 
iħobbu ‘l xulxin u jifhmu lil xulxin iħobbu lill-ulied u jgħallmuhom 
iħobbu l-jeddijiet li Alla għandu fuqhom. Il-qari bibliku ta’ din il-festa 
jimmarka b’mod speċjali żewġ punti ta’ importanza kbira: Il-qima tal-
ulied lejn il-ġenituri, “Il-Mulej għolla l-missier fuq it-tfal. “min jibża’ 
minn missieru jagħmel tajjeb għal dnubietu, u min iweġġaħ lil ommu 
qisu qed jiġma’ f’teżor. Ibni, ieqaf ma’ missierek fi xjuħitu u matul 
ħajtu tweġġagħlux qalbu” (Sir 3, 2-3, 12). Il-massimi antiki ta’ Bin 
Sirak huma estensjoni effettiva tar-raba’ kmandament, wara tant 
sekli għadhom sal-lum attwalità indiskutibbli, ta’ min jimmeditahom 
waqt it-talb. 

It-tieni punt immarkat minn San Pawl fl-ittra lill-Kolossin, fejn 
jittratta l-imħabba reċiproka li għandha tagħmel mill-familja nisranija 
komunità ideali: “Ilbsu mela sentimenti ta’ ħniena, tjieba, umiltà, 
ħlewwa u sabar. Stabru b’xulxin, u, jekk xi ħadd minnkom ikollu xi 
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jgħid ma’ ħaddieor, aħfru lil xulxin” (3, 12-13). Jekk il-familja mhix 
imsejsa fuq l-imħabba nisranija, ikun wisq diffiċli li jibqgħu fl-armonija 
u fl-għaqda tal-qalb. Kollox jirbħu u jaċċettaw jekk huma jħobbu lil 
xulxin, imma kollox isir tassew iebes meta tibred l-imħabba ta’ 
bejniethom. L-imħabba waħdiena li tibqa’, minkejja t-tilwim li jiġri 
wkoll fil-familja, hija dik li tkun imwaqqfa fuq l-imħabba ta’ Alla. 

Meta l-familja nisranija tkun imsejsa fuq l-Evanġelju, allura tkun 
l-ewwel nukleju tal-Knisja, fil-Knisja u mal-Knisja tikkollabora fl-opra 
tas-salvazzjoni. 

 

 O Alla, int tajtna eżempji mill-isbaħ fil-Familja mqaddsa; 
agħmel li nsiru nixbhuha fil-virtujiet tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha 
ta’ mħabba, ħa niġu nithennew dejjem fil-ferħ ta’ darek fis-sema. 

Kolletta 
 

 O Ġesù, int irtirajt f’Nazaret, hemm għaddejt is-snin tat-tfulija 
tiegħek, taż-żgħożija tiegħek sa tletin sena. Għalina u għal 
imħabbitna bqajt tgħix hemm. Għext biex tgħallem lilna, matul dawk 
it-tletin sena ma għajjejtx tgħallimna, mhux bil-kliem imma bis-skiet u 
bl-eżempji tiegħek. Għallimtna fuq kollox li wieħed jista’ jagħmel il-
ġid lill-bnedmin, ħafna ġid, ġid infinit, ġid divin, bla kliem, bla diskorsi, 
bla storbju, fis-skiet, bl-eżempju tajjeb. 

L-eżempju tat-tjieba tad-dmirijiet lejn Alla mwettqin bl-imħabba, 
tat-tjubija lejn il-bnedmin, tal-ħlewwa lejn dawk ta’ madwarna, tad-
dmirijiet familjari mwettqin b’mod qaddis, tal-faqar, tal-ħidma, tal-
umiljazzjoni, tal-ġabra, tal-ħajja moħbija f’Alla, tal-ħajja tat-talb, tal-
penitenza mitluqa u mgħarra f’Alla. Jgħallimna ngħixu bix-xogħol ta’ 
idejna biex ma nkunu ta’ piż għal ħadd u nkunu nistgħu nagħtu xi 
ħaġa lill-foqra, int tagħtina ġmiel bla qies għal ħajja bħal din, il-ġmiel 
li nimitawk. 

Beatu Ch. de Foucauld, Huit jours a Ephrem, Ecr. Sp. p. 135 
 

 O, iva, inti tassew is-Salvatur tiegħi, Alla moħbi! Deus 
absconditus, Israel Salvator. Bla dubju inti tikber fl-età, fl-għerf u fil-
grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin; ruħek fiha sa mill-ewwel 
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mument tad-dħul tiegħek fid-dinja, il-milja tal-grazzja, it-teżori kollha 
tal-għerf u tax-xjenza, imma dan l-għerf u din ix-xjenza inti turihom 
bil-mod il-mod u tibqa’ għal għajnejn il-bnedmin, Alla moħbi, u d-
divinità tiegħek tinħeba wara d-dehra ta’ ħaddiem. O għerf etern, li 
biex terfgħana mill-abbiss li fih tefgħetna d-diżubbidjenza supperva 
ta’ Adam, ridt tgħix fil-ħanut umli u tobdi lill-ħlejjaq, jiena nadurak u 
nbierkek. 

C. Marmion, Cristo nei suoi misteri 9, p. 146 
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31.  NEMMNU FL-IMĦABBA 

26 ta’ Diċembru 

 

It-tjieba tal-Mulej irrid dejjem ngħanni, f’kull żmien inxandar il-fedeltà 
tiegħek (S 89, 2). 

 

1. Fil-ħolqien Alla hekk ħabb lill-bniedem li wasal għamlu sura u 
xbieha tiegħu, fil-fidwa huwa ħabbu tant li għamel lilu nnifsu jixbah 
lill-bniedem. L-Iben ta’ Alla “twieled mill-Verġni Marija, sar tassew 
wieħed minna, jixbahna f’kollox barra mid-dnub” (GS 22). 

Il-Milied hu l-festa per eċċellenza tal-imħabba, u ta' mħabba li 
tirrivela lilha nfisha mhux fit-tbatijiet tas-Salib, imma fl-imħabba ta’ 
tarbija, Alla tagħna, li jifrex idejh għad-dinja biex iġegħilna nifhmu li 
hu jħobbna. Jekk il-ħsieb tal-ġustizzja ta’ Alla jimbuttana għal aktar 
fedeltà u qadi tal-Mulej, wisq iżjed jimbuttana l-ħsieb tal-imħabba 
tiegħu. Biex il-bniedem jimxi fit-triq tal-kmandamenti divini, jeħtieġlu 
jwessa’ qalbu fil-konvinzjoni tal-imħabba infinita ta’ Alla, u għal dan 
jeħtieġlu jikkontempla l-misteru tal-Milied. “U l-Verb sar bniedem u 
għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-
Missier bħala Ibnu l-waħdieni, mimli bil-grazzja u l-verità” (Ġw 1, 14). 
Imma f’Betlehem, il-glorja tal-Verb etern, konsustanzjali mal-Missier, 
bħalu etern, jista’ kollox, jaf kollox, ħallieq tal-univers, hija moħbija 
f’tifel ċkejken li, mill-ewwel mument tal-ħajja fuq l-art, mhux biss 
jissieħeb f’kollox f’kull dgħufija tal-bniedem, imma wkoll iġarrab il-
kundizzjonijiet l-iżjed miżeri u koroh. “Ftakar ħallieq tal-ħwejjeġ 
kollha” tkanta l-Liturġija tal-Milied, “ li darba, inżilt fil-ġuf purissmu tal-
Verġni, u ħadt ġisem bħal tagħna, inti biss li mill-ħdan tal-Missier ġejt 
biex issalva d-dinja” (Brevjar). It-talba mqanqla titkellem mal-qalb ta’ 
Alla u titkellem mal-qalb tan-Nisrani, lil Alla tfakkru fl-għeġubijiet 
imwettqa mill-imħabba tiegħu għas-salvazzjoni tal-bnedmin, lin-
Nisrani tirrepeti l-verità kbira: “Alla huwa mħabba.” Quddiem il-
maxtura ta’ Betlehem jeħtieġ intennu bla ma nieqfu: “u aħna 
għarafna l-imħabba li Alla għandu għalina u emminniha” (1 Ġw 4, 
16). 
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2.  “Alla huwa mħabba” (I Ġw 4, 16). It-teżor moħbi f’din il-kelma 
tal-iSkrittura Mqaddsa huwa immens u huwa t-teżor li Alla jikxef u 
jirrivela għal min jikkonċentra fil-kontemplazzjoni tal-Verb inkarnat. 
Sakemm jirnexxilna nifhmu li Alla hu mħabba infinita, tjubija bla qies 
li hu jagħti u jwassal lill-bnedmin kollha biex jikkomunikalhom il-ġid u 
l-hena tiegħu, il-ħajja spiritwali tfalli, tkun għadha ma żviluppatx, 
għadha mhix profonda. Huwa biss meta n-Nisrani, imdawwal mill-
iSpirtu s-Santu, jidħol fil-misteru tal-imħabba divina, li l-ħajja 
spiritwali tiegħu timmatura. 

M’hemmx triq aħjar biex nifhmu l-imħabba infinita ta’ Alla, ħlief li 
nersqu lejn il-maxtura fqajra fejn hu mimdud Ġesù magħmul 
bniedem għalina. Ġesù l-Verb, il-Kelma tal-Missier, jgħid lil kull 
wieħed minna kelma kbira: Alla jħobbok! 

San Ġwann tas-Salib jgħallem li l-virtujiet u l-attributi divini 
jinkixfu f’Alla permezz tal-misteri sublimi tal-bniedem-Alla (Kantiku 
Spiritwali 37, 2), u fost dawn l-attributi, l-ewwel wieħed huwa dak tal-
imħabba li tikkostitwixxi l-istess esseri divin. Mill-kontemplazzjoni 
kollha mħabba u skiet ta’ Ġesù Bambin jitwieled fina, sens profond u 
li jinfed tal-imħabba bla tarf tiegħu, mhux biss li temmen, u f’ċertu 
sens tesperimenta li Alla jħobbna. Imbagħad ir-rieda taċċetta bl-
imħabba, bil-forzi kollha, u l-ħlejqa tinxteħet biex kollha kemm hi 
temmen fl-imħabba bla tarf. Alla huwa mħabba, din il-verità 
fundamentali ta’ kull ħajja nisranija tinfed sal-qiegħ tal-qalb, in-
Nisrani jħossha, jgħixha għax kważi jmiss lil Alla inkarnat. Min 
jemmen hekk fl-Imħabba bla tarf, isir jaf jingħata kollu kemm hu lilu 
bla qies. Hekk emmen u hekk ta lilu nnifsu l-protomartri Stiefnu li 
llum il-Knisja tippreżentah lil uliedha, bħala tweġiba l-iżjed awtentika 
tal-imħabba ta’ Alla, il-martirju aċċettat biex iżomm il-fidi lejn Dak li 
ġie biex isalvah. 

 Inti, Alla etern, mill-għoli kbir tad-divinità tiegħek inżilt sat-tajn 
tal-umanità tagħna, għax iċ-ċokon tal-intellett tiegħi la jista’ jifhem u 
lanqas jara l-għoli tiegħek. Sabiex iċ-ċokon tiegħi jista’ jara l-kobor 
tiegħek, inti sirt tarbija waqt li ħbejt il-kobor tad-divinità tiegħek fiċ-
ċokon tal-umanità tagħna. U hekk int urejt lilek innifsek lilna fil-Verb, 
l-Iben waħdieni tiegħek, hekk għaraftek jien, abbiss ta’ mħabba, fija! 
Istħi, istħi ħlejqa għamja tant merfugħa u stmata minn Alla tiegħek, li 
ma tafx li Alla, għall-imħabba tiegħu li ma tistax titkejjel, niżel mill-
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għoli tad-divinità saċ-ċokon tat-tajn tal-umanità tiegħek, sabiex 
tagħraf lilu fik. O mħabba bla tarf! Xi tgħid int ruħ tiegħi? Jiena 
ngħidlek: Missier etern, nitolbok ja l-iżjed twajjeb Alla, li tagħti lilna u 
lill-qaddejja kollha tiegħek sehem min-nar ta’ mħabbtek. 

Santa Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 85-87 
 

 O Mulejja, kemm nużaw ħażin il-ġid kollu li inti tagħtina! Il-
Maestà Tiegħek toqgħod tfittex modi u manjieri u triqat ġodda biex 
turi l-imħabba li għandek għalina, u aħna bla esperjenza ta’ xejn fl-
imħabba tiegħek, inżommu mħabbtek bħala ħaġa hekk żgħira illi 
ħsibijietna, imġarra hekk ħażin f’dan kollu, jibqgħu sejrin bil-ħajja tas-
soltu u ma jiqfux ftit biex jaħsbu fuq il-misteri kbar li hemm magħluqa 
f’dan il-kliem li juża l-iSpirtu s-Santu. X’jista’ qatt ikun hemm aħjar 
minn dan il-kliem biex ikebbisna f’imħabbtu u jagħmel li nifhmu li 
mhux għalxejn ried juża dan l-istil. Meta naħseb fuq dak li aħna, 
aktar iħallini mistgħaġba u mbellha l-kobor tal-imħabba li kellu u 
għad għandu għalina. Għax, ladarba għandu din l-imħabba hekk 
kbira għalina malajr nifhem li ma hemmx biex nistgħaġeb bil-kliem li 
bih għarrafna imħabbtu li wara kollox, wera lil kulħadd kemm hija 
kbira f’dak li wettaq għalina. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Meditazzjonijiet, 1, 4. 7 
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32.  INPATTU L-IMĦABBA B’IMĦABBA 

27 ta’ Diċembru 

 

Fit-twelid tiegħek, Mulej, ngħannulek innijiet ta’ mħabba u tifħir 
(Brevjar). 

 

1. “Hu li kellu n-natura ta’ Alla, xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura 
ta’ lsir, u sar jixbah lill-bnedmin (Fil 2, 6-7). Biex jingħaqad man-
natura umana, il-Verb etern ħeba d-divinità, il-maestà, is-setgħa u l-
għerf infinit tiegħu. Araw it-tfajjel divin li ma jafx jitkellem, ma jafx 
jiċċaqlaq waħdu, u li f’kollox jiddependi u jistenna mingħand ommu, 
il-ħlejqa tiegħu. 

L-imħabba vera tiżboq kull tfixkil, taċċetta kull kundizzjoni, 
tħaddan kull ċaħda biex tingħaqad ma’ dak li tħobb. Jekk il-bniedem 
irid jingħaqad ma’ Alla, jeħtieġlu jgħix ħajja li tixbah lil dik li l-Verb 
għadda minnha biex jingħaqad man-natura umana, triq ta’ umiltà tal-
għaġeb, ta’ umiltà bla qies! Din tiftħilna t-triq taċ-ċaħda totali, “it-triq 
tax-xejn”, “Kollox, xejn, kollox, xejn!” hija l-kantaliena li San Ġwann 
tas-Salib ikanta lil Alla tiegħu li sar bniedem. “Biex tasal li jkollok il-
kollox, ma trid tixtieq xejn, għax jekk tixtieq li jkollok xi ħaġa, 
m’għandekx it-teżor kollu tiegħek f’Alla” (Telgħa I, 13, 11-12). Alla 
jkun il-kollox, it-teżor waħdieni tal-ħlejqa, meta din, biex tippossedih, 
tkun taf tiċċaħħad minn kull ġid tal-art u saħansitra minnha nfisha fi 
spirtu ta’ faqar u ta’ umiltà perfetti. Quddiem it-tixjin tal-Verb etern, 
dan il-programm ma jistax jidher iebes wisq, esiġenti wisq. Għal min 
iħobb lil Ġesù m'hemm xejn aktar spontanju u mixtieq milli jimxi 
warajh u jikkonforma miegħu. Biex ipattilu l-imħabba infinita tiegħu, u 
jurih l-imħabba  tiegħu, xejn ma hi ħaġa kbira jekk jiddeċiedi li jinża’ 
ġenerożament minn dak kollu li jista’ joħloq nuqqas ta’ xebh miegħu, 
jew inaqqas l-għaqda miegħu; jeħtieġ ineħħi fuq kollox l-egoiżmu, is-
suppervja, il-frugħa, u li jaħseb li hu xi ħaġa. X’kuntrast kbir hemm 
bejn il-ħtiġijiet fiergħa tal-bniedem u l-umiltà li tqanqal tal-Verb 
inkarnat! “Aħsbu bħalma kien jaħseb Ġesù Kristu.” Jirripeti San 
Pawl: “Hu li kellu n-natura ta’ Alla, xejjen lilu nnifsu” (Fil 2, 5-7). Min 
ma jħobbx lil min ħabbu daqshekk? 
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2. “Intom tafu l-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, li għad li kien 
għani ftaqar minħabba fikom, sabiex intom tistagħnu permezz tal-
faqar tiegħu”(2 Kor 8, 9). Biex iħobb lill-bniedem, biex jagħnih bid-
doni divini tiegħu, Ġesù għażel għalih innifsu l-kundizzjoni tal-ifqar 
fost il-fqar: Marija “fisqietu u medditu f’maxtura għax ma kienx hemm 
post għalihom fil-lukanda” (Lq 2, 7). “Ħalla ‘l min iqegħdu fuq it-tiben 
u ma stmerrx il-maxtura,” tkanta l-Liturġija tal-Milied (Brevjar). Min 
irid jimxi wara Ġesù aktar mill-qrib, jiċċaħħad min jeddu għall-
imħabba tiegħu mir-rabta mal-għana, mill-ġid materjali, jiċċaħħad 
mill-kumdità, u minn dak li hu żejjed. Il-Vot jew Wegħda tal-faqar 
jimpenjaw b’mod speċjali għal din iċ-ċaħda; imma anki mingħajr dan 
l-obbligu, kif jista’ jkun ngħaddu ħajja komda meta l-Iben ta’ Alla ried 
iħaddan tant faqar u nuqqas. Quddiem il-maxtura nħossu li t-triq tax-
xejn mhix qegħda titlob iżżejjed. “Ir-ruħ tfittex dejjem li tmil mhux 
għat-tiftix tal-aħjar fil-ħwejjeġ maħluqa, imma tal-agħar u tixtieq li ma 
jkollha xejn, il-faqar u l-għera għall-imħabba ta’ Ġesù Kristu” (Telgħa 
I, 13, 6). Minn din it-triq naslu malajr Betlehem, fejn l-Iben ta’ Alla 
ngħaqad mal-umanità b’mod l-aktar intimu u personali, hemm fejn 
Alla stenna lill-bnedmin biex jgħaqqadhom miegħu. 

Daqskemm l-umiltà u l-faqar jiddisponu l-qalb għal imħabba 
aktar perfetta lejn Alla u għal għaqda aktar intima miegħu, daqshekk 
ieħor jiddisponu għal imħabba aktar perfetta tal-proxxmu u għaqda 
aktar fraterna. San Pawl jipproponi lill-Insara li jimitaw is-sentimenti 
ta’ umiltà ta’ Ġesù, sabiex jiċħdu l-imħabba lejhom infushom, u 
jirrealizzaw bejniethom għaqda vera tal-ispirti, imħabba unanima (Fil 
2, 2). U jipproponi l-eżempju tal-faqar tal-Mulej, għax nafu kif huwa 
ftaqar biex jagħni lil dawk aktar fil-bżonn. L-imħabba lejn Alla hija 
perfetta biss meta hi perfetta wkoll l-imħabba tal-aħwa. L-appostlu 
Ġwanni li llum il-Knisja tagħmel il-festa tiegħu, huwa l-ħabbar ta’ din 
il-verità kbira; “Min iħobb ‘l Alla, iħobb ukoll lil ħuh” (1 Ġw 4, 21). 

 

 Alla mhux maħluq, agħmilni denja tal-imħabba profonda 
tiegħek u tal-imħabba l-aktar infjammata tiegħek; agħmel li jiena 
jkolli l-ħila nifhem din l-imħabba ineffabbli, li int ikkomunikajtilna meta 
wrejtna l-Iben fl-Inkarnazzjoni, u meta l-Iben wera lilu nnifsu lilna. O 
mħabba ammirabbli u ferrieħa, li fis-sewwa, fik hemm kull togħma, 
kull ħlewwa u kull ferħ! Din hi l-kontemplazzjoni, li terfa’ r-ruħ mid-
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dinja u hemm iżżommha ‘l fuq minnha nfisha fi stat ta’ paċi u ta’ 
trankwillità. 

Beata Anġela ta’ Foligno, Il libro della B. Angela. III, p. 245-246 
 

 Tidħol ir-rieda li ninġibed biex inħobb lil Dak li mingħandu rajt 
ħwejjeġ hekk bla għadd u turijiet ta’ mħabba, u nkun irrid inħallsu ta’ 
dan imqar b’xi ħaġa. Fuq kollox ir-rieda tfakkar lir-ruħ kif Dan li 
jħobbha tassew, qatt ma jħalliha iżda huwa dejjem magħha biex 
jagħtiha ħajja u eżistenza. Imbagħad, l-intellett jgħinha tifhem li ma 
tistax issib ħabib aħjar. Id-dinja kollha hija mimlija gideb, għax il-
ħlewwiet li joffrilha d-demonju huma mimlija b’kull xorta ta’ tbatija, 
tħassib u kontradizzjonijiet. O, Mulej u Alla tiegħi, kif tħassar kollox 
id-drawwa li naqgħu fi ħwejjeġ ta’ frugħa skont il-ġibda tad-dinja 
kollha! Il-fidi tagħna hija hekk mejta illi aktar nixtiequ dak li naraw 
b’għajnejna milli dak li jgħidilna t-twemmin tagħna, għalkemm naraw 
ix-xorti ħażina li tmiss lil dawk li jiġru wara dawn il-ħwejjeġ li jidhru. 
O, Mulejja, hawn hija meħtieġa l-għajnuna tiegħek, għax mingħajrha 
ma nistgħu nagħmlu xejn! Fil-ħniena tiegħek, la tħallix li din ir-ruħ tiġi 
mqarrqa b’mod li tasal biex taħrab kull kumpanija ħażina. 

Santa Tereża ta’ Ġesù, 2 Għamajjar, 4-6 
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33.  GLORJA LIL ALLA 

28 ta’ Diċembru 

 

“Glorja ‘l Alla fl-ogħla tas-smewwiet. Glorja lilek, o Ġesù, 
li twelidt mill-Verġni” (Lq 2, 14, Brevjar). 

 

1.  “F’daqqa waħda ngħaqdu mal-anġlu għadd kbir ta’ qtajja’ tas-
sema, ifaħħru lil Alla u jgħidu: ‘Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet’” 
(Lq 2, 13-14). L-Iben ta’ Alla sar bniedem għas-salvazzjoni tal-
bnedmin, għall-hena tagħhom, hu ġie biex isalva dak li kien mitluf. 
B’dankollu l-għan ewlieni tal-misteru tal-Inkarnazzjoni, bħall-opri 
kollha ta’ Alla, hu l-glorja tiegħu; hu, Ġid waħdieni u assolut, ma seta’ 
jrid xejn jekk mhux għall-glorja tiegħu. Meta bagħat lil Ibnu l-
Waħdieni biex isalva lill-bnedmin, ried isebbaħ it-tjubija bla qies 
tiegħu, jigglorifika lilu nnifsu fis-salvazzjoni tal-umanità, imħaddma 
permezz tal-għemil sublimi tal-imħabba kollha ħniena tiegħu. L-opra 
tal-ħolqien igglorifikat ‘l Alla fl-għerf u fl-omnipotenza, l-opra tal-
Inkarnazzjoni gglorifikatu fl-imħabba tiegħu. U billi Alla ma setax juri 
ħniena u mħabba akbar ħlief li jibgħat lil Ibnu biex isalva lill-bnedmin, 
hekk ebda għemil ma jista’ jigglorifikah aktar mill-Inkarnazzjoni tal-
Verb. U għalhekk fit-twelid tal-Feddej l-anġli kantaw: “Glorja lil Alla fl-
ogħla tas-smewwiet.” Il-Knisja tieħu dan l-innu u tkabbru f’dik il-
“Glorja” li ssir f’kull Quddiesa ta’ festa: “Infaħħruk, inberkuk, 
insebbħuk u nroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek, Mulej Alla, 
Sultan tas-sema”. Qatt daqs fil-festi tal-Milied ma nħossu l-bżonn li 
ntennu dan l-innu aktar bil-qalb milli bil-fomm. Kull Nisrani jrid ifaħħar 
lil Alla tiegħu, hekk immens, hekk kbir, hekk qaddis, imma wkoll hekk 
twajjeb, hekk ħanin, hekk għani fl-imħabba. “Infaħħruk, Missier 
qaddis, għall-kobor tiegħek, għall-għerf u l-imħabba li bihom int 
għamilt kollox. Hekk ħabbejt id-dinja li meta waslet il-milja taż-
żminijiet, bgħattilna ‘l Ibnek il-waħdieni Salvatur tagħna” (IV Talba 
Ewkaristika). Il-kant mhux biżżejjed, ir-ruħ jeħtieġ tinbidel “f’tifħir tal-
glorja tiegħu” bla waqfien. 

 

2. Aħna predestinati fi Kristu “sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja 
tiegħu” (Ef 1, 12). Kull Nisrani hu fih innifsu argument tal-glorja ta’ 
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Kristu, l-irfigħ tiegħu għall-istat sopranaturali, il-qdusija tiegħu, l-hena 
tiegħu fid-dinja, għandhom bħala għan suprem, il-glorja ta’ Dak li 
fdieh. In-Nisrani, bir-raġun, hu kkonsagrat lil Alla, u jeħtieġlu jġib 
ruħu b’mod li l-għemil tiegħu kollu u l-ħajja tiegħu kollha jkunu tifħir 
ta’ glorja lit-Trinità, lil Kristu Sidna. 

F’dawn il-ġranet il-Knisja tiftakar “fl-ewwel frott” tal-“Insara veri”, 
li bil-ħajja u bil-mewt tagħhom, għannew il-glorji tal-Feddej. Il-
Liturġija turihomlna jimxu wara Alla Bambin. L-anġli tad-dinja 
jingħaqdu mal-anġli tas-sema. San Stiefnu l-ewwel martri juri li r-ruħ 
fidila u li tħobb, għandha tkun lesta li tagħti kollox, anki lilha nfisha, 
anki l-ħajja, għall-glorja ta’ Alla tagħha. San Ġwann l-evanġelista, “l-
Appostlu mbierek li ġewlu mikxufa s-sigrieti tas-sema” u kien hu 
aktar minn ħaddieħor li nifed il-misteru ta’ Alla-Mħabba, jikteb li l-
imħabba tal-proxxmu “hija l-preċett tal-Mulej u, jekk jiġi obdut, dan 
biss ikun biżżejjed” (Brevjar) biex jagħti glorja lil dak li hu mħabba 
bla tarf. 

Il-Qaddisin Innoċenti, “fjuri tal-Martri, l-ewwel ġawhar tal-Knisja” 
(Brevjar), jixhdu li l-leħen tal-innoċenza huwa innu ta’ glorja lil Alla, li 
jixbah lil dak tal-anġli: “Is-sebħ tiegħek jgħannih fomm it-tfal u t-trabi 
tal-ħalib, biex iġib fix-xejn l-għadu u ‘l min iqum kontrik” (Salm 8, 3). 
Imma dan l-innu jsir wisq aktar qawwi u elokwenti meta jingħaqad 
mas-sagrifiċċju tad-demm: il-martri Innoċenti ċċelebraw il-glorja ta’ 
Alla “mhux bil-kliem imma bil-mewt.” Ħalli tkun l-imġiba ta’ kull 
Nisrani innu ta’ tifħir lil Alla mhux bil-kliem, imma bl-għemil, għax “il-
fidi li nistqarru bil-fomm għandha tkun xhieda tal-ħajja tagħna” 
(Missal). 

 

 O ġid etern u bla tarf, o miġnun bl-imħabba! Int għandek 
bżonn il-ħlejqa tiegħek? Iva, hekk jidhirli, għax inti ġġib ruħek 
bħallikieku mingħajrha ma tistax tgħix, għalkemm inti l-ħajja u kull 
ħaġa ħadet il-ħajja mingħandek u mingħajrek xejn ma jgħix. Inti 
nnamrajt mal-opra ta’ idejk u għoxejt warajha, bħallikieku skirt bis-
saħħa tagħha. Hi taħrablek u int tmur tfittixha, hi titbiegħed u inti 
tersaq lejha, aktar qrib ma tistax tersaq milli tilbes l-umanità tagħha. 

Santa Katerina ta’ Siena, Djalogu 153, p. 442 
 



 

135 

 Int li kont kbir u għani, iċċekkint għalina u sirt fqir, u għażilt li 
titwieled barra mid-dar, ġo stalla, biex tkun imgeżwer fi ftit ħrieqi, 
biex terda’ l-ħalib verġni, u li tkun imqiegħed fil-maxtura bejn il-baqra 
u l-ħmara. “Imbagħad sebaħ għalina l-jum tal-fidwa ġdida, u tar-
restawrazzjoni antika, u tal-hena ta’ dejjem, għalhekk għad-dinja 
kollha is-smewwiet qattru l-għasel!” Ħaddan issa, mela, ruħ tiegħi dik 
il-maxtura divina, agħfas xufftejk fuq ir-riġlejn ċkejkna tat-Tarbija, u 
bushom it-tnejn. Barra minn dan immedita fuq l-għassa tar-ragħajja, 
ħares lejn l-eżerċtu li riesaq tal-anġli, ingħaqad magħhom bil-fomm u 
bil-qalb: Glorja ‘l Alla filgħoli tas-sema u sliem fl-art lill-bnedmin ta’ 
rieda tajba. 

San Bonaventura, Il legno della vita, 4, Op. mist. p. 92 
 

 Alla, biex inkun tifħir tal-glorja tiegħek jeħtieġ li ngħix ġo fik, 
jeħtieġ inħobbok b’imħabba safja u diżinteressata, bla ma nfittex lili 
nnifsi fil-ħlewwa tal-imħabba tiegħek; jeħtieġ inħobbok ‘il fuq mid-
doni tiegħek, daqslikieku ma rċevejt xejn... Issa, kif nista’ nixtieqlek u 
rridlek il-ġid, jekk ma nwettaqx ir-rieda tiegħek, dik ir-rieda li tordna 
kull ħaġa għall-glorja tiegħek? Mela, imissni nintelaq kollni kemm 
jien, b’għajnejja magħluqa f’dik ir-rieda, biex ma nkun irrid xejn ħlief 
dak li trid int. 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, 1 Rtir, 10, 2 
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34.  PAĊI LILL-BNEDMIN 

29 ta’ Diċembru 

 

O Ġesù, Prinċep tas-sliem, agħtini s-sliem tiegħek (Is 9, 5). 

 

1. F’Betlehem l-anġli ħabbru żewġ ħwejjeġ: glorja lil Alla, u paċi 
lill-bnedmin. Ħadd ma jista’ jagħti glorja ‘l Alla daqs iċ-ċkejken tarbija 
li hemm fuq it-tiben: hi waħedha, billi hi l-Verb etern, tista’ tagħti lil 
Alla tifħir perfett u bla tarf, li tixraqlu. U ħadd aktar minn Ġesù 
Salvatur ma jista’ jwassal is-sliem lill-bnedmin billi jsewwi l-offiża tad-
dnub u jħabbeb lill-bniedem mal-Ħallieq tiegħu u bejniethom 
jistabbilixxi patt ġdid: Il-Ħallieq isir Missier u l-bniedem isir ibnu. 

“Alla, biex iwaqqaf il-paċi jew, fi kliem ieħor, il-komunjoni bejnu u 
l-bnedmin, u biex isawwar għaqda ta’ aħwa bejn il-bnedmin kollha - 
bnedmin li huma midinbin - ried li jidħol b’mod ġdid u definittiv fil-
ġrajja tal-bnedmin. Dan għamlu billi bagħat lil Ibnu b’ġisem bħal 
tagħna biex permezz tiegħu jeħles ‘il-bnedmin mill-ħakma tad-dlam u 
tax-xitan u fih jerġa’ jħabbeb il-ħolqien miegħu nnifsu” (AG 3). L-
ewwel u l-akbar paċi li l-bniedem għandu bżonn hija proprju din: 
relazzjoni tajba ma’ Alla, relazjoni filjali ta’ mħabba, ta’ ħbiberija. 
Meta l-anġli kantaw: “paċi fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba”, ħabbru li 
l-Missier tas-sema mhux biss ħafer id-dnub, imma laqa’ lill-bnedmin 
bħala wliedu, daħħalhom f’xirka miegħu nnifsu u r-rieda tajba bla tarf 
ta’ Alla li tbaxxa lejn l-umanità u offrielha l-paċi tiegħu, li fiha hemm 
miġbur kull ġid, kull salvazzjoni. Din il-paċi ġiet mogħtija lill-bnedmin 
permezz ta’ Kristu Salvatur li kien ġa mħabbar mill-profeti bħala 
“Prinċep tal-paċi” (Is 9, 5). Mill-paċi ma’ Alla, mill-fatt li nħossuna 
wliedu u oġġett tal-imħabba tiegħu, toħroġ il-paċi bejn il-bnedmin. U 
anki din il-paċi hi frott tal-medjazzjoni ta’ Kristu: “Kristu hu s-sliem 
tagħna,” jgħid San Pawl, “ġie jħabbar is-sliem, sliem lilkom li kontu 
fil-bogħod, u sliem lil dawk li kienu fil-qrib. Permezz tiegħu, it-tnejn li 
aħna għandna bi Spirtu wieħed id-dħul għand il-Missier (Ef 2, 14. 17-
18). 
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2. “Paċi lill-bnedmin ta’ rieda tajba.” Jekk ir-“rieda tajba” tfisser 
qabel kollox ir-rieda tajba ta’ Alla lejn il-bnedmin, tfisser ukoll ir-rieda 
tajba tal-bnedmin, jiġifieri r-rieda tajba li biha jmisshom jilqgħu l-paċi 
li l-Messija ġab fid-dinja. 

Ir-rieda hija “tajba” meta hi retta, doċli, deċiża. Retta, jiġifieri 
mmirata sinċerament u totalment lejn il-ġid. Doċli dejjem miftuħa 
biex timxi wara kull ħjiel tar-rieda divina. Deċiża, lesta biex tintrabat 
mar-rieda ta’ Alla, anki meta jinqala’ t-tfixkil u d-diffikultajiet li jitolbu 
s-sagrifiċċji. Permezz taċ-ċirkustanzi tal-ħajja, anki l-iżjed ċkejknin, il-
Mulej iħeġġeġ il-ħin kollu għall-ġenerożità, għaċ-ċaħda; jeħtieġ 
ningħataw bla ebda biża’, żguri li jekk Alla jitlobna xi ħaġa, jagħtina 
wkoll il-qawwa biex inwettquha. Hekk kienet l-imġiba tar-ragħajja: kif 
semgħu t-tħabbira tal-Anġlu ħallew kollox, imrieħel u serħan. “Marru 
mela jgħaġġlu, u sabu lit-tarbija mimduda f’maxtura” (Lq 2, 16). 
Kienu l-ewwel li sabu lil Ġesù u li gawdew il-paċi tiegħu. 

“Il-paċi qaddisa,” tgħid Santa Tereża ta’ Ġesù, “tingħaqad mar-
rieda ta’ Alla b’mod hekk sħiħ illi ma jkun hemm ebda firda bejn Alla 
u bejnha, u r-rieda tagħhom it-tnejn hija rieda waħda. U hija rieda 
waħda mhux bil-kliem jew bix-xewqat biss, iżda bl-għemil. Minħabba 
f’hekk, meta r-ruħ tagħraf li, biex taqdi aħjar lill-Għarus tagħha f’xi 
ħaġa, għandha tassew imħabba hekk qawwija u xewqa hekk 
ħerqana li togħġob lilu, ma tisma’ minn ebda raġuni li jġibilha 
moħħha u lanqas ma tagħti kas tal-biża’ ta’ ħaġa jew oħra li l-moħħ 
iqegħdilha quddiem għajnejha, iżda tħalli taħdem fiha l-fidi, hekk li 
ma tqis ebda mistrieħ jew ġid li jista’ jiġiha minn band’oħra” 
(Meditazzjonijiet 3, 1). Din hi “r-rieda tajba” perfetta. Ta’ dan, Marija u 
Ġużeppi huma l-mudell li m’hemmx aqwa minnu: minkejja d-dalma 
tal-misteru u s-sagrifiċċji kbar, intrabtu b’telqa totali fil-pjan divin u 
kellhom l-akbar hena li jilqgħu lis-Sultan tas-sema f’dirgħajhom. 
Aktar ma jkun hemm rieda tajba, akbar ikunu l-għaqda ma’ Alla, il-
paċi u l-ferħ. 
 

 Alla ta’ dejjem, fik nara l-imħabba imprezzabbli; u billi, ħtija 
tal-miżerja u d-dgħufija tagħna aħna naqgħu fil-kruha tad-dnub tad-
diżubbidjenza tal-ewwel missier tagħna, nara li l-imħabba ġġiegħlek 
tħares bil-ħniena fuq l-erwieħ imsejkna tagħna; u li għalhekk bgħatt 
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il-Verb, Ibnek il-Waħdieni, il-Kelma li saret bniedem, moħbi fil-miżerja 
tal-ġisem tagħna, u mlibbes bil-mortalità tagħna. 

U int, Ġesù Kristu, rikonċljatur, u riformatur u feddej tagħna, sirt 
ukoll il-medjatur, il-Kelma, imħabba: u mill-gwerra kbira li l-bniedem 
kellu ma’Alla, inti ħriġt il-paċi l-kbira. 

O Alla ta’ dejjem! Jiena nistqarr u ma niċħadx li int baħar ta’ 
paċi, fejn tpaxxi u titma lir-ruħ li tistrieħ fik permezz tal-imħabba, u l-
għaqda fl-imħabba tikkonforma r-rieda tagħha mar-rieda eterna 
tiegħek, li ma tridx ħlief il-qdusija tagħna. Għalhekk ir-ruħ li 
tikkonsidra dan tinża’ mir-rieda tagħha u tilbes ir-rieda tiegħek. 

S. Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 17. 21 
 

 Ġesù ,inti ġejt biex tmexxi l-passi tagħna fit-triq tal-paċi. O 
paċi, oġġett għażiż tal-qalb tiegħi! O Ġesù li “int” il-“paċi” tiegħi, inti 
għamiltni paċi ma’ Alla, u miegħi nnifsi, ma’ kulħadd; permezz ta’ dan 
inti tħabbeb is-sema u l-art; meta se jseħħ dan, o Ġesù? Meta se 
jseħħ li permezz tal-fidi fil-maħfra tad-dnubiet, permezz tal-paċi fil-
kuxjenza tiegħi, permezz tal-fiduċja ħelwa fil-favuri tiegħek, permezz 
ta’ kondixxenza assoluta u billi nwettaq ir-rieda eterna tiegħek, fiċ-
ċirkustanzi kollha tal-ħajja, jiena nasal li jkolli din il-paċi li hija fik, li 
tiġi minnek u li hi inti nnifsek? 

J. B. Bossuet, Elevazioni a Dio sui misteri. 15, 6 
 

 Verb etern tal-Missier, Iben ta’ Alla u ta’ Marija, ġedded għal 
darb’oħra fil-qiegħ ta’ qlub il-bnedmin il-miraklu tat-Twelid tiegħek! 
Libbes bl-immortalità lil ulied il-fidwa tiegħek; ħejjihom bl-imħabba, 
għaqqad lil kulħadd bir-rabtiet tal-ġisem mistiku tiegħek sakemm il-
milja tiegħek iġġib il-ferħ veru, il-paċi żgura, u l- fraternità vera fost l-
individwi u l-ġnus. Ammen, amemn. 

Beatu Ġwanni XXIII, Breviario, p. 38 
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35.  SINJAL TA’ KONTRADIZZJONI 

30 ta’ Diċembru 

 

Niżżikħajr Mulej, għax għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek 
(Lq 2, 30). 

 

1. L-Evanġelju jirrakkonta li erbgħin jum wara t-twelid ta’ Ġesù, 
Marija u Ġużeppi ħaduh “Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej” 
(Lq 2, 22). Fit-tempju t-tifel ġie milqugħ minn Xmun li għamel dik il-
profezija famuża: “Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna 
f’Iżrael: se jkun sinjal li jmeruh” (ibid. 34). 

L-Iben ta’ Alla sar bniedem għall-bnedmin kollha, u ġab is-
salvazzjoni lil kulħadd, imma bosta ma laqgħuhx. “Id-dinja saret bih” 
jgħid San Ġwann, “imma d-dinja m’għarfitux. Ġie f’daru u niesu ma 
laqgħuhx” (Ġw 1, 10-11). Kemm hi ta’ swied il-qalb din ix-xhieda! 
Dan hu l-misteru kbir tal-libertà tal-bniedem. Alla għamel lill-bniedem 
intelliġenti u ħieles: offrielu t-teżori kollha tas-salvazzjoni u tal-
qdusija miġbura fil-merti infiniti ta’ Ġesù Kristu; il-bniedem hu ħieles li 
jaċċetta jew jirrifjuta. Din hi r-responsabbiltà tal-biża’ tiegħu. Ġesù 
ġie biex isalva l-umanità, biex jagħti lilu nnifsu għall-ġid ta’ kull 
bniedem: hu lest li jagħmel dan, irid jagħmlu, u b’danakollu ma 
jagħmlux jekk il-bniedem ma jaċċettax minn jeddu d-don infinit 
tiegħu, jekk il-bniedem ma jikkorrispondix mar-rieda kollha mħabba 
bl-għotja ħielsa tar-rieda tiegħu. Ladarba Alla “ma jridx iġiegħel lir-
rieda tagħna, hu jieħu dak li jagħtuh, iżda ma jingħatax kollu kemm 
hu lilna sakemm ma jarax li aħna nkunu qegħdin ningħataw kollna 
kemm aħna lilu” (Triq 28, 12). 

Imma jekk għal dawk li jirrifjutawh Ġesù hu motiv ta’ waqgħa, 
għal dawk li jiftħu qalbhom u moħħhom għall-messaġġ tiegħu hu se 
jkun motiv ta’ ħajja, ġdida għalkollox li tista’ tissejjaħ qawmien.  
“Imma lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, dawk li 
jemmnu f’ismu” (Ġw 1, 12). Daqshekk hi kbira s-setgħa tal-fidi li 
tingħata l-ħajja mill-imħabba. 
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2. Minn fost dawk kollha li kienu fit-tempju meta Ġesù kien 
ippreżentat, żewġ persuni biss għarfu fih is-Salvatur: ix-xwejjaħ 
Xmun u l-profetissa Anna. Għal Xmun intqal li kien “raġel ġust u 
tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael u li kellu l-iSpirtu s-Santu fuqu. 
Mar fit-tempju mqanqal mill-iSpirtu s-Santu.” U dwar Anna: “ma 
kienet twarrab qatt mit-tempju, lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-
talb” (Lq 2, 25.27.37). 

Dawn huma l-karatteristiċi tal-ħlejjaq dejjem lesti biex jilqgħu lil 
Ġesù: ġustizzja jew tjubija tal-moħħ u r-rieda, xewqa sinċiera ta’ Alla, 
dejjem assidwi fil-qadi tiegħu, ħajja ta’ talb u ta’ ċaħda. Aktar ma 
dawn id-dispożizzjonijiet ikunu profondi, aktar il-bniedem jinfetaħ 
għall-ħidma divina: id-dawl tal-iSpirtu s-Santu jġiegħelu jagħraf 
f’Ġesù s-salvatur tiegħu u dak li jqaddsu; u Ġesù jkun jista’ jtemm l-
għemil tiegħu fih. Ħlejjaq bħal dawn ikunu b’mod partikulari taħt il-
ħakma tal-ISpirtu s-Santu li jagħtihom l-għarfien tal-ħwejjeġ divini u 
jmexxihom b’mod providenzjali biex fil-waqt tajjeb isibu lil Ġesù, 
jifhmu dejjem aħjar il-messaġġ tiegħu, u jifhmu s-sens tal-Evanġelju 
tiegħu. Biex nagħrfu lill-Mulej jeħtieġ li bħal Xmun inkunu mqanqla 
mill-iSpirtu; u l-iSpirtu jqanqal lil min hu “ġust”, biżżejjed li jkun 
“għażiż għal Alla” u li jgħix fl-istennija tiegħu. L-iSpirtu jqanqal lil 
dawk bħal Anna, “jaqdu l-Mulej lejl u nhar” fit-twettiq tar-rieda tiegħu, 
fit-talb bla ma jaqta’ u fl-ispirtu ta’ penitenza. 

 
Għal dawn il-ħlejjaq Ġesù hu fis-sens l-aktar mimli motiv ta’ 

qawmien; huma dawn l-ulied vera ta’ Alla “li twieldu mhux mid-
demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem, iżda minn Alla” (Ġw 1, 13). “Dawk 
kollha li jmexxihom l-iSpirtu ta’ Alla,” jgħid San Pawl, “huma minn 
Alla  (Rum 8, 14); dawn mietu għad-dnub u qamu għall-ħajja ġdida fi 
Kristu. 

 

 Din id-dinja, li kienet maħluqa minn Alla imma m’għarfitux, 
tinkludi wkoll lir-ruħ tiegħi. Int għamiltni, imlejtni bil-ġid, urejt lilek 
innifsek lili; u ftit ftit abbandunajtek u wasalt li ma nagħrfekx aktar, u 
ma nemminx iżjed fik. Aħfirli! Int ikkonvertejtni, int fittixtni kif ir-
Ragħaj it-tajjeb ifittex in-nagħġa l-mitlufa. Int rġajt ġibtni lura bil-
qawwa u bl-akbar ħlewwa, imlejtni bil-grazzji l-aktar kbar wisq aktar 
minn qabel, int ittrattajt l-iben ħali aħjar mill-iben fidil, u b’danakollu 
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għadni nidneb; meta nidneb, ruħi ma tagħrfekx iżjed, ma tħobbokx 
iżjed. Aħfirli, aħfirli. 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Vangelo, Op. Sp. p. 224-225 
 

 Mulej Ġesù, Alla u Salvatur tagħna, turija tal-Missier, ħuna l-
kbir u ħabib tagħna, agħmel li jirnexxilna nagħrfuk, Saffi l-għajnejn ta’ 
ruħna sakemm jirnexxilna nikkontemplawk bil-ferħ. Sikket il-ħsejjes 
tal-ħlejjaq sakemm mingħajr tfixkil xi ħadd jirnexxilu jqabbadna t-triq 
biex nimxu warajk. Uri lilek innifsek kif darba wrejt lilek innifsek lid-
dixxipli ta’ Għemmaws, meta fissirtilhom il-paġni qaddisa li jitkellmu 
fuq il-misteri tiegħek, biex inħossu l-qlub tagħna “mimlijin ħeġġa” 
biex inħobbuk u nintrabtu miegħek. 

Jiena nemmen fik, Mulej Ġesù, imma kattar il-fidi tiegħi! Għandi 
fiduċja sħiħa fir-realtà u l-milja tal-merti tiegħek imma saħħaħ int din 
il-fiduċja! Jiena nħobbok Mulej, li wrejtna mħabbtek fil-misteri kollha 
tiegħek, imma saħħaħ int il-qalb tiegħi. 

C. Marmion, Cristo nei suoi misteri, 1 p. 9.16 
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36.  LEJN DAK LI HU ETERN 

31 ta’ Diċembru 

 

Jalla ngħix fl-istennija tat-tama hienja u d-dehra tas-sebħ tas-
Salvatur tagħna Ġesù Kristu (Tit 2,13). 

 

1. Iż-żmien jgħaddi u ma jerġax lura. Alla ta lil kull bniedem 
żmien determinat biex fih iwettaq il-pjan li hu ħejja għalih: iż-żmien 
tal-ħajja fid-dinja. Dan hu ż-“żmien it-tajjeb, jum is-salvazzjoni” (2 Kor 
6, 2), li fih jeħtieġ naħdmu bl-attenzjoni biex nikkoperaw mal-grazzja 
għall-qdusija proprja tagħna. Meta jgħaddi dan iż-żmien, ma jerġax 
ikun hemm ieħor; u ż-żmien mgħoddi ħażin ikun mitluf għal dejjem. 
Il-kundizzjoni tal-ħajja tal-bniedem hi mixja bla waqfien, ġirja bla ma 
taqta’ taż-żmien li ma jerġax lura; imma fl-eternità bil-maqlub, ma 
jkunx hemm iżjed tibdil, kollox ikun stabbli. Kull bniedem ikun 
stabbilit fil-grad ta’ mħabba li jkun laħaq wasal fih fiż-żmien; jekk ikun 
grad kbir ta’ mħabba, hekk ikun stabbilit għall-eternità. Malli tieqaf il-
mixja taż-żmien ma jkunx possibbli aktar progress. “Ma ngħejjew 
qatt nagħmlu l-ġid; għax jekk ma naqtgħux qalbna, naħsdu fi 
żmienu. Mela dment li għandna ż-żmien ħa nagħmlu l-ġid ma’ 
kulħadd” (Gal 6, 9-10). Kull sena li tgħaddi hija twissija biex ngħożżu 
ż-żmien preżenti, inqaddsuh bl-imħabba.” Dan ifisser li nagħtu lil kull 
waqt l-akbar imħabba, li nagħmlu etern kull waqt li jgħaddi, nagħtuh 
is-siwi tal-imħabba” (Swor Karmela tal-iSpirtu s-Santu, d. Sp. S., p. 
182). 

L-imħabba tqaddes kull għemil anki l-aktar komuni u indifferenti, 
u jagħtih siwi ta’ ħajja eterna. Anzi “hija l-istess imħabba li ġġegħilna 
ngħixu dejjem iżjed għalih li miet u rxoxta għalina. Għalhekk aħna 
nfittxu li nogħġbu l-Mulej f’kollox, sakemm wara li ntemmu din il-
ħajja, li tiġi darba biss aħna jistħoqqilna nidħlu għall-festa tat-tieġ u 
ningħaqdu mal-imberkin” (LG 48). Jekk jgħix b’dan il-mod, in-Nisrani 
jwettaq il-pjan divin għar-ruħ tiegħu, u jilħaq il-grad ta’ mħabba li Alla 
jistenna minnu u li bih iħobb u jigglorifika ‘l Alla għal dejjem. 
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2. Biex jikber fl-imħabba, il-bniedem għandu biss din il-ġurnata 
qasira ta’ din il-ħajja fid-dinja u biex japprofitta mill-iżjed li jista’, 
jeħtieġ iħaddem mhux biss l-għemil tajjeb, imma jagħmlu b’qalbu 
kollha, bil-ġenerożità li kapaċi jagħmel, jirbaħ l-għażż u t-telqa li 
twasslu dejjem biex jagħmel l-inqas sforz. Imbagħad l-imħabba 
tiegħu tikber bla qies u tkun tista’ tagħti x-xhieda sabiħa ta’ Santa 
Tereża tal-Bambin Ġesù: “Imħabbtek imxiet qabli sa minn tfuliti, 
kibret miegħi, u issa hi abbiss li ma nistax inkejjel il-profondità 
tiegħu” (Ms Ċ 35q). 

Imma liema huma l-għemejjel tajba li kull wieħed għandu 
jagħmel? Huma dawk li r-rieda ta’ Alla turih. Dawn biss jistgħu 
jqaddsuh. “Sakemm għadu binhar,” jgħid Ġesù, “jeħtiġilna nagħmlu 
x-xogħol ta’ Dak li bagħatni, għax jasal il-lejl li fih ħadd ma jkun jista’ 
jaħdem” (Ġw 9, 4). Għal dan hu sar bniedem: “Hawn jien ġejt biex 
nagħmel ir-rieda tiegħek, o Alla” (Lhud 10, 7); għal dan għex:  “Ma 
tafux li jien għandi nkun f’dak li hu ta’ Missieri?“ (Lq 2, 49). Għal 
Ġesù l-ħajja kellha għan wieħed, impenn wieħed: ir-rieda, l-interessi 
u l-glorja tal-Missier. 

Li wieħed jimxi wara Ġesù jfisser li jerġa’ jgħix l-imġiba tiegħu fil-
milja tagħha fl-għarfien li ħaġa waħda biss hi importanti: “li jwettaq il-
ħwejjeġ tal-Missier.” Kemm-il darba jiġri li l-ħajja tan-Nisrani tinfirex 
f’elf direzzjoni, f’elf ħmerija, fi ħwejjeġ li jgħaddu mal-mogħdija taż-
żmien u ma jiswewx ħlief biex juru l-frugħa tal-ħajja tad-dinja. Hu 
biss il-ħin mgħoddi għal Alla, biex titwettaq ir-rieda tiegħu li ma 
tintemmx; meta l-bniedem ikun medhi f’Alla, jissieħeb fl-
immutabbilità ta’ Alla. Imbagħad il-mixja taż-żmien ma titfax velu ta’ 
swied il-qalb fuq l-eżistenza tal-bniedem, imma timlielu qalbu bil-ferh 
għax tressqu eqreb lejn il-laqgħa eterna ma’ Alla. Jalla kull sena tkun 
pass ieħor ‘il quddiem lejn il-veru pajjiżna, u kull ġurnata tkun 
immarkata b’xewqa akbar għall-Mulej: “Ejja, Mulej Ġesù” (Apk 22, 
20). 

 

 Kemm xegħlu tard ix-xewqat tiegħi, u kemm kmieni int, Mulej, 
kont qiegħed tfittixni u ssejjaħli sabiex inkun kollni kemm jien moħħni 
fik! Forsi, Mulej, sejjer titlaq lill-imsejken, u twarrab minnek lit-tallab 
fqir, meta jfittex li jersaq lejk? Forsi hemm xi limiti, Mulej, għall-
għeġubijiet kbar tiegħek u l-opri tal-għaġeb tiegħek? O Alla tiegħi u 
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Ħniena tiegħi! Issa jista’ jingħaraf jekk ruħi hix tifhem lilha nfisha billi 
tara kemm tilfet żmien u kif f’waqt wieħed int tista’, Mulej, trebbaħna 
lura dan iż-żmien mitluf. Jidhirli li din hija bluha, għax is-soltu jgħidu li 
ż-żmien mitluf qatt ma jista’ jerġa’ jinkiseb lura. 

Tkun imbierek, Alla tiegħi! O Mulej, nistqarr is-setgħa kbira 
tiegħek! Jekk inti setgħani bħalma tassew int, x’hemm li ma jistax isir 
għalik li tista’ kollox? 

Int taf tajjeb, Alla tiegħi, li bil-miżerji tiegħi b’kollox qatt ma nqast 
li nagħraf is-setgħa kbira tiegħek u l-ħniena kbira tiegħek. Jgħinni, 
Mulej, dak li ma offendejtekx fih. O Alla tiegħi, erġa’ irbaħli mill-ġdid 
iż-żmien mitluf billi tagħtini l-grazzja sew fil-preżent u sew fil-ġejjieni 
li nkun nista’ nidher quddiemek liebsa għat-tieġ għax, jekk trid, dan 
tista’ tagħmlu.  

S. Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ, 4, 1-2 
 

 Alla tiegħi, ħajti kollha hi mmarkata bi grazzji u favuri 
mogħtija lil wieħed li assolutament ma jistħoqqlux. M’għandix bżonn 
nemmen dan, għax kelli esperjenza twila tal-providenza tiegħek lejja. 
Sena wara l-oħra int mexxejtni ‘l quddiem, neħħejtli l-perikli mit-triq 
tiegħi. Sabbartni, għentni, mexxejtni u ħaristni. Titlaqnix, Mulej, meta 
l-forzi tiegħi jibdew jiddgħajfu! 

Inti ma titlaqnix: għalhekk nista’ nibqa’ trankwill f’dirgħajk u 
traqqadni fi ħdanek. Agħtini biss u kattarli din is-sinċerità lejk li 
tissiġilla l-patt ta’ bejnietna u r-rahan f’qalbi u fil-kuxjenza tiegħi li int 
ma tinsinix, l-iżgħar fost uliedek. 

Beatu J. H. Newman, Maturità christiana, p. 288 
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37.  SOLENNITÀ TAL-OMM QADDISA TA’ ALLA 

1 ta´Jannar 

 

“Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù 
(Lq 1, 42). 

 

1. Ir-riforma liturġika kkonsagrat lil Omm Alla l-ottava tal-Milied li 
taħbat mal-bidu tas-sena ċivili u li skont l-Evanġelju, hija l-ġurnata li 
fih taw l-isem lil Ġesù: “Meta wasal it-tmien jum, semmewh Ġesù” 
(Lq 2, 42). 

L-isem tal-Mulej, espliċitament imsemmi fl-Evanġelju tal-lum, 
jitkellem fl-ewwel qari, bit-test ta’ barka saċerdotali li tqanqal, 
suġġerita minn Alla nnifsu: “Meta tbierku ‘l ulied Iżrael, hekk 
għandkom tgħidulhom: Ibierkek il-Mulej u jħarsek! Jixħet il-Mulej id-
dija ta’ wiċċu fuqek, u jurik il-ħniena! Iħares lejk il-Mulej b’imħabba, u 
jagħtik is-sliem! Hekk huma jsejħu ismi, u jiena nberikhom” (Num 6, 
23-27). Il-barka tal-Mulej, li darba kienet biss għall-poplu ta’ Iżrael, 
illum hi mifruxa għall-ġnus kollha bil-medjazzjoni ta’ Ġesù. “Fi Kristu 
Ġesù” Alla jbierek “b’kull xorta ta’ barka spiritwali” (Ef 1, 3) lil kull 
bniedem li jfittxu b’qalb sinċiera, u minħabba l-merti ta' Ġesù “jħares 
lejk b’imħabba u jagħtik is-sliem” (Num 6, 26). M’hemmx mod aħjar 
biex nibdew is-sena milli nsejħu isem Alla u nirċievu mingħandu d-
don prezzjuż tal-paċi. 

Il-ħsieb tat-tarbija (ta’ tmint ijiem) ma jistax jinfired  minn dak tal-
omm; l-omm Verġni, li tkun dejjem preżenti b’mod diskret kulfejn ikun 
Binha divin. Meta tħares lejha l-Knisja ssejjaħ fuq l-Insara kollha l-
interċessjoni tagħha ta’ omm: “O Alla, agħtina li nħossu l-
interċessjoni ta’ Dik li permezz tagħha ninsabu denji li nilqgħu l-
Awtur tal-ħajja, Ġesù Kristu, l-Iben tiegħek.” Il-barka ta’ Alla tikseb 
biex ngħidu hekk ton matern: l-Insara huma mbierka f’Ġesù bl-
interċessjoni ta’ Marija, għax huwa biss bis-safa u l-imħabba ta’ din 
il-Verġni umli li nsiru “denji li nilqgħu l-Awtur tal-ħajja” Ġesù l-Iben ta’ 
Alla. 

Il-barka tal-Mulej imwiegħda lil Iżrael, permezz ta’ Ġesù Kristu u 
ta’ Marija l-Omm tiegħu, illum tasal għand il-bnedmin kollha u ġġib 
f’kull qalb grazzja u paċi. “Iħenn għalina Alla u jberikna” (S  67, 2). 
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2. Il-preżenza ta’ Marija tidher b’insistenza f’ħafna testi liturġiċi, 

imma f’għamla moħbija, taqbel perfettament mal-karattru tagħha 
kollu umiltà u skiet. 

Fit-tieni qari San Pawl isemmiha, għalkemm ma jsemmix 
isimha; jagħfas biss fuq il-fatt tat-twelid ta’ Kristu minn mara: “Alla 
bagħat ‘l Ibnu mwieled minn mara, biex ikollna l-adozzjoni ta’ wlied” 
(Gal 4, 4-5). L-inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla seħħet verġinalment, 
imma bil-mod normali tan-natura umana: hu twieled minn mara, 
Marija, u dan idaħħlu bħala veru bniedem fost il-bnedmin. Proprju 
għax hu tal-istess razza tagħhom, u għax hu ħuhom fil-ġisem, Ġesù 
seta jifdihom u jagħmilhom ħutu fl-ispirtu u għalhekk jissieħbu fil-
Filjolanza divina tiegħu. Il-grazzja tal-adozzjoni tasal għand il-
bnedmin permezz ta’ Marija, billi kienet omm Kristu, u anki omm 
dawk li fi Kristu jsiru wlied Alla. Jekk fil-qalb tal-Insara hemm “l-ispirtu 
ta’ Ibnu jgħajjat Abba, Missier!” (Gal 4, 6) dan huwa dovut ukoll - 
għax Alla hekk ried - għall-funzjoni materna ta’ Marija Santissma. 

L-Evanġelju tal-lum juri lil Marija twettaq l-uffiċċju tagħha ta’ 
omm. Ir-rakkont ta’ Luqa jagħtina ħjiel ta’ Marija eżatt wara t-twelid 
ta’ Ġesù, tilqa’ lir-ragħajja u turihulhom ferħana (LG 57), u attenta 
toqgħod tisma’ dak li qalu r-ragħajja dwar il-ħwejjeġ kbar li 
ħabbrilhom l-Anġlu. Imbagħad, waqt li r-ragħajja reġgħu lura, 
isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kulma kienu raw u semgħu” (Lq 2, 20), 
Marija baqgħet ħdejn Binha u żammet f’qalbha “dawn il-ħwejjeġ 
kollha u kienet taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha” (LG 19). 

Marija hija omm Ġesù mhux biss għax tagħtu l-laħam u d-
demm, imma wkoll għax hi daħlet u ssieħbet fil-misteru b’mod l-aktar 
intimu: “tat ruħha kollha kemm hi lill-persuna u lill-ħidma ta’ Binha 
meta qdiet il-misteru tal-fidwa, taħt Kristu u ma’ Kristu” (LG 56). Hu 
għalhekk li Marija hija “omm fl-ordni tal-grazzja” (LG  61). 

 

 O Mulej l-aktar twajjeb, int li twelidt għalina minn xebba, 
twarrabx lil dawk li int sawwart b’idejk; uri mħabbtek lejn il-bnedmin, 
o l-aktar Ħanin! Isma’, o Salvatur tagħna, lil dik li nisslitek, l-Omm ta’ 
Alla li tidħol għalina, poplu mnikket. 

Preghiere di rito Bizantino alla Madre di Dio, p. 39-40 
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 Bint dejjem verġni, li stajt tnissel mingħajr l-għajnuna ta’ 
raġel! Għaliex dak li nissilt għandu Missier etern. Bint tar-razza 
umana li ġarrejt lill-Ħallieq fid-dirgħajn materni u divini tiegħek! 

Tassew li int tiswa wisq aktar mill-ħolqien kollu, għax 
mingħandek biss il-Ħallieq wiret il-materja umana tagħna. Ġismu ġie 
msawwar minn ġismek, demmu minn demmek; Alla xorob il-ħalib 
tiegħek, xufftejk messew ix-xufftejn ta’ Alla. 

O Sinjura kollok kemm int ta’ min iħobbok, hienja għal tliet 
darbiet! “Inti mbierka fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek.” O 
Sinjura, bint is-sultan David u Omm Alla, sultan ta’ kollox! Kapolavur 
divin u ħaj, li bih Alla l-Ħallieq jitgħaxxaq, li l-ispirtu tiegħek huwa 
mmexxi minn Alla u ħsiebek fih biss. Minħabba fih int ħadt il-ħajja, 
bil-grazzja tiegħu int servejt għas-salvazzjoni ta’ kulħadd, sakemm 
permezz tiegħek twettaq il-pjan antik ta’ Alla, li hu l-inkarnazzjoni tal-
Verb u t-tqaddis tagħna. 

S. Ġwann Damaxxenu (attribwit), Homilia in nativ. B.V.M., 6, 7-9 
 

 Ġesù, inqis din is-sena ġdida bħala paġna bajda, li l-Missier 
tiegħek ippreżentali u li fiha se jikteb jum wara l-ieħor dak li 
jiddisponi minni kif jogħġob lilu; imma minn issa ‘l quddiem fin-naħa 
ta’ fuq tal-paġna jiena se nikteb b’fiduċja kbira: Domine, fac de me 
sicut vis [Mulej, agħmel bija dak li trid]. U fil-qiegħ tal-paġna diġà 
ktibt l-Ammen tiegħi, hekk ikun, għad-dispożizzjoni tar-rieda divina 
tiegħek. Iva, o Mulej, iva għall-ferh kollu, għad-duluri kollha, għall- 
grazzji kollha, għat-tbatijiet li int ħejjejtli u li se turini jum wara l-ieħor. 
Agħmel li l-Ammen tiegħi tkun l-Ammen tal-Għid, dejjem segwita 
mill-Hallelujah, li ngħidha mill-qalb, bil-ferħ ta’ għotja sħiħa. Agħtini l-
imħabba tiegħek u l-grazzja tiegħek u li nkun għanja biżżejjed. 

Swor Karmela tal-iSpirtu s-Santu, Scritti inediti 
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38.  IT-TIENI ĦADD FUQ IL-MILIED 

Glorja lilek o Kristu, imxandar fost il-pagani, emmnut fid-dinja 
(1 Tim 3, 16) 

 

1. “Il-Verb sar bniedem u għammar fostna” (Ġw 1, 14); dan il-
vers mir-raba’ Evanġelju, ripetut bħala ritornell tas-salm 
responsorjali, jissintesizza l-Liturġija tat-tieni Ħadd wara l-Milied, li 
fiha nibqgħu nirriflettu fuq il-misteru tal-Verb inkarnat. 

L-ewwel qari (Ekkleżjasti 24, 1-4.8-12) idaħħalna fl-argument. 
Hija t-tifsira tal-Għerf divin li mill-bidu tal-ħolqien kien preżenti fid-
dinja waqt li waqqaf il-ħwejjeġ kollha. Skont ir-rieda tal-Aktar Għoli, 
waqqaf “it-tinda tiegħu f’Ġakobb”, jew fost il-poplu ta’ Iżrael: “Jien 
ġejt imwaqqfa f’Sijon. Qegħidt l-għeruq tiegħi fost poplu magħruf, fil-
parti tal-Mulej li hi l-wirt tiegħu.” Fir-Rabta l-Qadima l-għerf huwa 
meqjus fuq kollox bħala attribut u preżenza ta’ Alla f’nofs il-bnedmin. 

Imma fir-Rabta l-Ġdida dan kollu ġie superat immensament. L-
għerf ta’ Alla jippreżenta ruħu bħala Persuna divina, mhux b’mod 
allegoriku, imma b’mod iżjed reali u konkret: huwa Kristu Ġesù, l-
Iben ta’ Alla li fih inkarna l-għerf kollu tal-Missier, u “l-għerf ta’ Alla”  
(1 Kor 1, 25). Fi Kristu, l-Għerf divin ħa l-ġisem ta’ bniedem u ġie 
joqgħod fost il-bnedmin biex jgħarrafhom il-misteri ta’ Alla u 
jmexxihom direttament lejh. Din mhix kwistjoni ta’ rivelazzjoni li tieqaf 
fil-pjan tal-għarfien, imma timmira li tinvolvi l-bnedmin fl-istess ħajja 
divina sakemm tagħmilhom ulied Alla. Din hi t-tema li San Pawl 
ifisser fit-tieni qari: Alla għażilna “minn qabel, biex inkunu għalih ulied 
adottivi permezz ta’ Ġesù Kristu” (Ef 1, 4-5). Li nifhmu dan il-pjan 
divin li jaqbel mal-istorja tas-salvazzjoni, jeħtieġ ikun il-bażi tal-
formazzjoni tal-Insara kollha. Għalhekk l-Appostlu jitlob sabiex Alla 
jagħtihom “spirtu ta’ għerf u ta’ rivelazzjoni” u jdawlilhom l-għajnejn 
ta’ qalbhom biex jagħarfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħhom (ibid.17-
18). Imma min ħlief Ġesù, Għerf u Kelma ta’ Alla, seta’ jirrivela fil-
milja dawn ir-realtajiet divini lill-bnedmin? Waqt li jisma’ u 
jikkontempla lil Ġesù, il-bniedem jiskopri l-pjan tal-għaġeb ta’ Alla 
għas-salvazzjoni tiegħu, jiskopri għal liema tama ġie msejjaħ. 
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2. Waqt li San Pawl kien iħobb jippreżenta lill-Kristu bħala 
“Għerf ta’Alla” (1 Kor 1, 24), “dija tal-glorja ta’ Alla u x-xbieha tal-
essenza tiegħu” (Lh 1, 3), Ġwanni l-Evanġelista jippreżentah bħala l-
Verb, terminu li jfisser fl-istess ħin il-ħsieb u l-kelma ta’ Alla. Din hi l-
istess realtà divina preżentata bi ħjilijiet diversi; l-Iben ta’ Alla hu Alla, 
f’kollox indaqs mal-Missier: fih hemm l-għerf kollu, il-ħsieb kollu u l-
kelma kollha tal-Missier; huwa hu l-Verb. 

“Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma’ Alla u l-Verb kien Alla” 
(Ġw 1, 1).  Hekk Ġwanni jippreżenta t-tieni Persuna tat-Trinità 
Qaddisa, li kienet hemm mal-Missier u mal-iSpirtu s-Santu fil-ħolqien 
tal-univers; imma fuq kollox jippreżenta lill-Verb bħala ħajja u dawl 
tal-bnedmin li ġie fid-dinja biex jagħtihom il-ħajja u jdawwalhom. “Id-
dawl veru li jdawwal kull bniedem, huwa u ġej fid-dinja. Ġie f’daru u 
niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru 
wlied Alla” (ibid. 9. 11-12). Dan hu l-istess ħsieb ta’ San Pawl fl-ittra 
lill-Efesin. Il-Verb, l-Iben ta’ Alla li sar bniedem, ġie fid-dinja u kien 
jismu Ġesù Kristu u dawk li laqgħuh, jew “li jemmnu f’ismu” (ibid.12), 
fih u bih isiru wlied Alla. 

Il-prologu stupend ta’ Ġwanni jogħla f’kontemplazzjoni tal-Verb 
inkarnat. “U l-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-
glorja tiegħu” (ibid. 14). Mhux iżjed l-għerf bħala attribut u sinjal tal-
preżenza ta’ Alla li jiġi u jwaqqaf it-tinda tiegħu fost il-bnedmin, imma 
l-Għerf bħala t-tieni Persuna tat-Trinità Qaddisa, il-Verb ta’ Alla “li sar 
bniedem”, sar tassew bniedem. L-Evanġelista jitkellem dwar dan 
bħala xhud li rah b’għajnejh, messu b’idejh, semgħu b’widnejh (1 Ġw 
1, 1-3); rah jgħammar bħala bniedem fost il-bnedmin, jaqsam 
magħhom il-ħajja tagħhom; u fl-istess ħin seta’ jikkontempla l-glorja 
tiegħu: fuq it-Tabor, fid-dehriet wara l-Qawmien, fil-Tlugħ tiegħu fis-
sema. Dak kollu li l-Evanġelista ra u kkontempla għandu jispira lilna 
meta naqraw ix-xhieda tiegħu, sabiex ilkoll nemmnu fi Kristu, il-
Kelma inkarnata, nilqgħuh u nirċievu mill-milja tiegħu “grazzja fuq 
grazzja” (Ġw 1, 16), speċjalment il-grazzja li nagħrfu ‘l Alla: “Lil Alla 
għadu ħadd ma rah; imma għarrafulna l-Iben il-Waħdieni ta’ Alla, li 
hu fi ħdan il-Missier” (ibid. 18). 

 

 Il-Verb sar bniedem u waqqaf it-tinda tiegħu fostna. Sebbaħ 
Ġerusalemm il-Mulej, faħħar ‘l Alla tiegħek Sijon. Hu jqiegħed fis-
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sliem it-trufijiet ta’ artek u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek. Hu jibgħat 
fuq l-art il-Verb tiegħu u bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. 

Lezzjonarju, Salm Responsorjali 
 

 Għerf etern, mimli tjubija u li tħobb bla qies, int ridt li l-pjaċir u 
l-għaxqa tiegħek jikkonsistu f’li tkun mal-bnedmin u titkellem 
magħhom. U dan int għamilt meta sirt bniedem, meta ħadt il-ġisem 
ta’ bniedem u għext fostna. Ħallini nitgħaxxaq bik, o Kelma divina, 
ħsieb u għerf ta’ Alla. Ħallini nisma’ l-kelma tiegħek li int tgħidli fi 
skiet profond u tal-għaġeb. Ħallini nisma’ bil-widnejn tal-qalb, waqt li 
ngħidlek bħal Samwel: “Tkellem, Mulej, il-qaddej tiegħek qiegħed 
jisma’.” Agħtini li nimponi silenzju fuqi nnifsi u fuq dak kollu li mhux 
Alla, li qalbi tiġri bil-ħlewwa lejn il-Kelma, lejn l-Għerf etern li sar 
bniedem u waqqaf it-tinda tiegħu fostna. 

J.B. Boussuet, Elevazioni a Dio sui misteri, 12, 8 
 

 Ġesù Kristu Mulej tagħna u Alla tagħna, bir-rieda tal-Missier 
sa mill-eternità, inti twelidt fil-milja taż-żminijiet minn Verġni li ma 
kinetx tagħraf raġel; inti qgħadt għal-liġi biex teħlisna mil-liġi; eħlisna 
milli naqdu l-korruzzjoni u agħtina d-dinjità ta’ wlied. 

Mulejja, eħlisna issa minn dik li hi bluha, wettaq il-wegħda 
tiegħek u eħlisna mill-mistħija tad-dnub, biex nerġgħu nimlew ‘il 
qlubna bl-iSpirtu Qaddis tiegħek, biex hekk nistgħu ngħidu: Abba, 
Missier. 

Agħmel minna wlied il-Missier tiegħek, salvana mid-deni kollu ta’ 
din id-dinja. 

Preghiere dei primi cristiani, 218 
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39.  L-ISEM LI JSALVA 

2 ta’ Jannar 

 

“Mulej, Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha! (S 8, 1). 

 

1. “Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, 
semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf” 
(Lq 2, 21). Dan l-isem ma ġiex magħżul fuq l-art, imma fis-sema, u 
ġie mħabbar bir-rieda ta’ Alla kemm lil Marija u kemm lil Ġużeppi. Lil 
Marija l-anġlu qalilha: “Inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih 
Ġesù” (Lq 1, 31), u lil Ġużeppi fissirlu: “Hu jsalva l-poplu tiegħu minn 
dnubiethom” (Mt 1, 21). Ebda isem bħal dak li ngħata lill-Iben tal-
Aktar Għoli, ma jfisser ir-realtà profonda ta’ dak li jġibu fuqu. Ġesù, 
bħalma jgħid ismu, huwa min-natura tiegħu l-Mulej li jsalva. 

“Imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li 
bih aħna għandna nkunu salvi” (Atti 4, 12), iddikjara San Pietru wara 
li fejjaq f’isem Ġesù lill-magħtub li talab il-karità fil-bieb tat-tempju. 
“Jekk dan ir-raġel hu hawn quddiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-
saħħa tal-Isem ta’ Ġesù Kristu ta’ Nazaret u permezz tal-fidi f’dan l-
isem li dan ir-raġel ħa saħħtu” (Atti 4, 10, 3, 16). Pietru, l-ewwel 
ġebla tal-Knisja, hu l-ewwel ħabbar tal-qawwa li ssalva tal-isem ta’ 
Ġesù: fuqu ġiet mibnija l-Knisja, f’ismu l-bnedmin ġew mgħammdin, 
meħlusin mid-dnub, magħmulin ulied Alla, imwasslin għall-ħajja ta’ 
dejjem. “U f’ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni” (Atti 4, 12). 

Ġesù stess qal: “Kulma titolbu lill-Missier f’ismi jagħtihulkom. 
Itolbu u taqilgħu” (Ġw 16, 23-24). Il-Missier ma jistax jirrifjuta lil min 
jitlob f’isem Ibnu. Mhux l-isem fih innifsu li jiswa, imma dak li jfisser, 
u l-isem ta’ Ġesù jista’ kollox għax juri l-misteru, il-qawwa, il-missjoni 
tal-Iben ta’ Alla magħmul bniedem biex ikun is-Salvatur tad-dinja. 
Meta wieħed isejjaħ b’fiduċja l-isem qaddis tiegħu jkun qiegħed 
isejjaħ l-Inkarnazzjoni tiegħu, il-Passjoni u l-Mewt tiegħu u l-
Qawmien tiegħu; din is-sejħa dejjem tħalli effett għax titla’ għand Alla 
mgħejjuna mill-merti infiniti ta’ Ġesù Salvatur. 
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2. San Pawl jippreżenta l-glorja tal-isem ta’ Ġesù bħala premju 
tat-tixjin tal-għaġeb tiegħu: “xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir, 
ċekken lilu nnifsu billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. 
Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull 
isem biex fl-isem ta’ Ġesù fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art il-ħlejjaq 
kollha jinżlu għarkupptejhom” (Fil 2, 7-10). Ukoll hawn, l-isem juri d-
dinjità l-iżjed għolja ta’ Kristu, infinitament ogħla minn kull dinjità 
maħluqa, li quddiemha kull ħlejqa għandha tagħti l-qima ta’ 
adorazzjoni, u tagħraf li “Ġesù Kristu hu l-Mulej”, hu Alla. Il-ħlejjaq 
kollha tas-sema u tal-art, l-anġli, il-bnedmin u l-univers kollu huma 
msejħa biex ixandru u jaduraw id-divinità ta’ Ġesù, biex ifaħħru l-
isem qaddis tiegħu. Jidher li d-dinja kollha tiskot u tieqaf għal waqt 
wieħed mill-ġirja tagħha biex tisma’ u tigglorifika dan l-isem l-iżjed 
qaddis li fih hemm l-akbar glorja ta’ Alla u l-akbar ġid tal-bnedmin: 
“kull ilsien jistqarr: Ġesù Kristu hu l-Mulej għall-glorja ta’ Alla l-
Missier” (Fil 2, 11). 

“Il-Mulej,” jgħidilna l-Konċilju, “huwa l-iskop tal-istorja tal-
bniedem, il-punt li lejh jieħdu x-xewqat tal-istorja u taċ-ċiviltà, iċ-
ċentru tal-ġens tal-bnedmin, l-hena tal-qlub kollha u t-tweġiba għax-
xewqat kollha tagħhom” (GS 45). F’Ġesù l- umanità ssib dak kollu li 
għandha bżonn u li għalih hi għatxana: il-paċi, il-ferħ, il-ħelsien, u s-
salvazzjoni eterna. 

San Bernard ma jgħajjiex ifaħħar il-glorji tal-isem ta’ Ġesù: “hu 
jdawwal meta jiġi mxandar, jitma’ meta hu mmeditat, huwa balzmu u 
fejqan meta jiġi msejjaħ. Mhux forsi għad-dawl ta’ dan l-isem li Alla 
sejħilna fid-dawl tal-għaġeb tiegħu: Ma tħossokx imfarraġ kull darba 
li tiftakar fih? Ġesù hu għasel għall-fomm, melodija għall-widna, ferħ 
għall-qalb. Imma hu wkoll mediċina. Hemm xi ħadd fostkom 
imnikket? Ħalli Ġesù jidħol fil-qalb tiegħu. Qiegħed jaqa’ xi ħadd fid-
dnub? Anzi qiegħed jiġri ddisprat lejn il-mewt? Mhux forsi veru li jekk 
isejjaħ dan l-isem, jibda mill-ewwel jieħu n-nifs u jgħix?” (In Cantica 
Cant. 15, 5-6). 

 

● Ġesù, ħlewwa tal-qlub, għajn ħajja, dawl tal-moħħ, int tiżboq 
kull hena u kull xewqa. 
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Ebda kant mhu aktar ħelu, ebda ħoss mhu aktar ferrieħ, ebda 
ħsieb mhu aktar sabiħ minn Ġesù l-Iben ta’ Alla. 

Ġesù, tama ta’ min jindem, kemm inti ħanin ma’ min isejjaħlek! 
Kemm inti tajjeb ma’ min ifittxek! U x’se tkun int għal min isibek? 

Ebda lsien ma jista’ jtenni, ebda kitba ma tista’ tfisser, dak biss li 
ġarrab, jista’ jemmen xi tfisser tħobb lil Ġesù! 

Lilek, o Ġesù, ikanta l-leħen tagħna, lilek ifissru d-drawwiet 
tagħna, lilek iħobbu qlubna issa u għal dejjem. 

Kun int, o Ġesù, il-ferħ tagħna, int li se tkun il-premju tagħna: 
kun int il-glorja tagħna, dejjem u għaż-żminijiet kollha. 

Brevjar, mill-Innijiet tal-Isem ta’ Ġesù 
 

● O ruħ tiegħi, inti għandek rimedju tal-għaġeb moħbi fl-isem 
ta’ Ġesù,¸ rimedju ta’ fejqan kontra l-mard kollu li tista’ ssofri. 

Ħalli jkun ismek, o Ġesù, fil-qiegħ ta’ qalbi, dejjem f’idejja, 
sakemm is-sentimenti kollha tiegħi u l-għemejjel kollha tiegħi jkunu 
mmirati lejk. Għal dan int tistedinni bil-kliem ukoll: “qegħidni bħal 
siġill fuq qalbek, bħal siġill fuq dirgħajk.” Fl-isem tiegħek, o Ġesù, 
għandi l-mezzi biex nikkorreġi l-għemejjel ħżiena tiegħi, jew inkella 
nipperfezzjona dawk li huma difettużi, biex ngħasses fuq l-
affezzjonijiet tiegħi biex ma jitħassrux, jew fejjaqhomli jekk huma 
diġà mħassrin. 

San Bernard, In Cantica Cant. 15, 7 
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40.  MEDJATUR WIEĦED 

3 ta’ Jannar 

 

Niżżi ħajr lil Kristu Sidna li ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin 
(1 Tim 1, 12. 15). 

 

1. Il-festi tal-Milied jiċċentraw il-ħarsa tal-Insara fuq Ġesù, u 
jikxfu ftit il-kbir “misteru li kien moħbi sa minn mijiet ta’ snin f’Alla” (Ef 
3, 9), misteru li jaqbel nikkonsidrawh biex nammiraw aħjar l-għana 
infinit tiegħu. 

Alla “meta waslet il-milja taż-żminijiet bagħat lil Ibnu, il-Verb 
magħmul bniedem, Medjatur bejn Alla u l-bnedmin. Għax l-umanità 
tiegħu, magħquda fil-persuna waħda tal-Verb, kienet l-għodda tal-
Fidwa tagħna. Għalhekk fi Kristu ntemmet għalkollox ir-
rikonċiljazzjoni tagħna ma’ Alla” (SC 5). Il-bogħod bla tarf, l-abbiss li 
ma jitkejjilx li d-dnub ħaffer bejn Alla u l-bniedem sa fl-aħħar ġew 
megħlubin. Ġesù, “il-medjatur waħdieni bejn Alla u l-bnedmin, 
għaqqad b’mod tassew tal-għaġeb l-art u s-sema” (Myst. Corp.). 

Fix-xogħol tiegħu ta’ Medjatur, huwa kien tassew “fin-nofs” bejn 
id-divinità u l-umanità; il-medjazzjoni tiegħu għandha l-kwalitajiet 
kollha biex tkun perfettament magħġuba minn Alla għax Hu nnifsu 
hu veru Alla, u għandu l-meħtieġ kollu biex iħallas għalkollox id-dejn 
tal-umanità midinba, għaliex hu wkoll tassew bniedem u bħala tali 
jirrappreżenta l-ġens kollu tal-bnedmin. 

F’Ġesù d-divinità kollha kemm hi li għandu bħala l-Verb, tiltaqa’ 
mal-umanità li għandu bħala bniedem, mhux biss tiltaqa’ imma 
tingħaqad magħha f’persuna waħda, il-Persuna tal-Verb inkarnat: 
Ġesù Kristu, il-Mulej tagħna. U fih u bih il-bnedmin kollha jerġgħu 
jidħlu fi ħbiberija mal-Missier tas-sema, u fih il-bniedem jerġa’ jsib it-
triq biex jasal għall-għaqda mat-Trinità. 

Il-Missier Etern għoġbu jirrivela dan il-misteru tal-għaġeb lil 
Santa Katerina ta’ Siena: “Irridek tħares lejn il-pont li jiena bnejt fl-
Iben Waħdieni tiegħi u ara l-kobor tiegħu li jasal mill-art sas-sema, 
ladarba fih il-kobor tad-divinità tiegħu hu marbut mad-dinja tal-
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umanità tiegħek. Dan kien meħtieġ biex tissewwa t-triq li kienet 
imfarrka, biex permezz tat-tbatijiet ta’ din id-dinja, nistgħu naslu 
għall-ħajja ta’ dejjem” (Djal. 22, p. 51). 

 

2. “Fih għoġobha tgħammar il-milja kollha ta’ Alla, bih Alla 
għoġbu jerġa’ jħabbeb kollox miegħu, bid-demm tiegħu mxerred fuq 
is-salib ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art” (Kol 1, 19-20). 
Il-ħidma ta’ Kristu Medjatur twettqet fuq il-Kalvarju, fejn xerred 
Demmu kollu, bħala ħlas għall-fidwa tal-umanità, imma din il-ħidma 
bdiet f’Betlehem fejn il-Verb etern wettaq il-pass ineffabbli li ġagħlu 
jinżel mis-sema fuq l-art. “Għaliex il-Verb ta’ Alla, li bih sar kollox, hu 
stess sar bniedem biex bħala l-bniedem perfett isalva lil kulħadd u 
jiġbor kollox fih” (GS 45). 

L-abbiss tal-biża’ li ġab id-dnub bejn Alla u l-bnedmin hu diġà 
mimli mit-Tarbija li qiegħda tistrieħ f’dirgħajn l-omm Verġni. Dak kollu 
li d-dnub kien ħassar u qered ġie salvat u mifdi bir-rieda ta’ Alla fi 
Kristu. O kif mal-ħlewwa tingħaqad l-ammirazzjoni immensa, kemm 
toħroġ minn jeddha l-ħtieġa li nfaħħru u naduraw meta 
nikkontemplaw lil Ġesù Tarbija f’dan id-dawl! 

Dik il-grazzja li Adam irċieva direttament minn Alla, issa l-
bnedmin jirċevuha biss permezz ta’ Ġesù l-Medjatur, dak kollu li hu 
sopranaturali jasal għandhom dejjem permezz tiegħu “skont l-għana 
tal-grazzja tiegħu” (Ef 1, 7). U jekk il-bniedem irid jersaq lejn Alla, 
m’għandux mezz ieħor ħlief li jintrabat ma’ Ġesù, biex jgħaddi 
minnu, il-Medjatur tagħna, il-pont tagħna, it-triq tagħna. Ġesù qal: 
“Jien hu t-Triq , il-Verità u l-Ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier 
jekk mhux permezz tiegħi - Jiena hu l-bieb, jekk xi ħadd jidħol 
ġewwa permezz tiegħi, isalva” (Ġw 14, 6; 10, 9). Din hi l-kundizzjoni 
waħdanija, it-triq waħdanija tas-salvazzjoni u l-qdusija. 

 

● Inti fil-verità Mulej, għajn safja ta’ tjubija li ma taqtax. Inti 
warrabtna u mill-ġdid ilqajtna bil-ħniena. Inti bgħadtna u għamilt paċi 
magħna, sħettna u beriktna. Keċċejtna mill-ġenna u erġajt 
daħħaltna, neħħejtilna l-ilbies tal-weraq u libbistna b’mantell irjali. 
Ftaħt il-bibien tal-ħabs, biex teħles lill-ikkundannati. 

Għalina li writna d-dnub, kollox inbidel f’hena jiddi u naraw 
tinfetaħ il-ġenna, saħansitra sas-sema. Il-maħluq - art u sema - li 
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kienu tilfu l-għaqda bejniethom issa jerġgħu lura għall-ħbiberija ta’ 
qabel. 

San Girgor ta’ Nissa minn Preghiere dei primi cristiani 259 
 

● O Alla, jien fittixt triq li tagħtini qawwa biex ingawdik, imma 
ma sibthiex qabel ma ħaddant il-Medjatur bejn Alla u l-bnedmin, il-
Bniedem, Ġesù Kristu, li hu fuq kollox Alla mbierek fiż-żmien. Hu 
jsejħilna u jgħidilna: “Jiena t-triq, il-verità u l-ħajja”. Ma kontx umli 
biżżejjed biex ikolli lil Alla tiegħi, l-umli Ġesù, u lanqas ma kont 
għadni naf it-tagħlim tad-dgħufija tiegħu. Il-kelma tiegħek, verità 
eterna, terfa’ lejha lil dawk li umiljaw ruħhom biex fejqu l-kburija 
tagħhom u sostnew l-imħabba. 

Santu Wistin, Stqarrijiet, VII 24 
 

● O Kristu Ġesù, jiena nemmen li inti veru Alla u veru bniedem, 
li inti triq divina ta’ effikaċja infinita biex tgħinni naqbeż id-dagħbien li 
jifridni minn Alla. Jiena nemmen li l-umanità qaddisa tiegħek hija 
perfetta u hekk qawwija li minkejja l-miżerji tiegħi, in-nuqqasijiet u d-
dgħufijiet tiegħi, twassalni fejn int tinsab fi ħdan il-Missier. Agħmel li 
nisma’ l-kelmiet tiegħek, biex nimxi fuq l-eżempju tiegħek u ma 
ninfired qatt minnek! 

C. Marmion, Christ in his mysteries 20 p. 394-395 
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41.  L-EWWEL IMWIELED TAL-ĦLEJJAQ KOLLHA 

4 ta’ Jannar 

 

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu li ddestinana li nkunu 
għalih ulied adottivi permezz ta’ Ġesù Kristu (Ef 1, 3.5). 

 

1  Kristu Ġesù “hu x-xbieha ta’ Alla li ma jidhirx, il-kbir fost il-
ħlejjaq kollha, għax fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-art, dak kollu 
li jidher u dak kollu li ma jidhirx. Kollox bih u għalih kien maħluq, u 
kollox fih qiegħed iżomm” (Kol 1, 15-17). F’dan it-test ta’ San Pawl 
hemm miġbur il-kobor infinit ta’ Ġesù. Bħala l-Verb, hu x-xbieha 
sustanzjali u l-iżjed perfetta tal-Missier, għandu l-istess natura tiegħu 
u ġej minnu bi tnissil etern. Bħala l-Verb hu l-ewwel imwieled tal-
ħlejjaq kollha, għax imnissel mill-Missier sa mill-eternità, għalhekk 
jiġi l-ewwel qabel kull ħlejqa, u wisq aktar hu l-għajn tal-ħajja kollha, 
ladarba “kollox bih sar” ladarba kienu preżenti fih, l-Għerf etern u 
infinit. “Alla” jgħallem San Ġwann tas-Salib “ħares lejn il-ħwejjeġ 
kollha f’din ix-xbieha waħdanija ta’ Ibnu, waqt li tahom l-esseri 
naturali tagħhom, għamilhom bla tarf u perfetti skont il-kliem tal-
Ġenesi (1.31): “ħares Alla lejn kulma kien għamel, u, ara, kollox kien 
tajjeb ħafna. ‘Rahom tajbin ħafna’ jfisser li għamilhom tajbin ħafna fil-
Verb, l-Iben tiiegħu” (Kantiku 5, 4). Imma l-Verb mhuwiex biss l-
ewwel iben fost il-ħlejjaq kollha, mhux biss il-kawża eżemplari, imma 
wkoll il-kawża effiċjenti, infatti billi kien Alla kien mal-Missier u l-
iSpirtu s-Santu, il-ħallieq tal-univers kollu: kollox “fih qiegħed iżomm” 
(Kol 1, 17) u “xejn ma sar mingħajru” (Ġw 1, 3). 

Dan il-kobor kollu li hu tan-natura tal-Verb, minħabba l-
Inkarnazzjoni tiegħu u għalhekk tal-unjoni ipostatika, isir il-kobor ta’ 
Ġesù, tassew Alla u tassew bniedem. Fil-fatt San Pawl jafferma li fi 
Kristu “hemm tgħammar il-milja tad-divinità fil-ġisem” (Kol 2, 9). 

Ġesù għoġbu jaħbi d-dija infinita tad-divinità tiegħu fil-maxtura, 
imma aħna mmexxijin mill-imħabba u mill-fidi, jeħtieġ nagħrfuhom u 
nfaħħruhom. 
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2. Ġesù huwa l-ewwel imwieled fost il-bnedmin kollha, hu l-
għajn tal-ħajja tagħhom mhux biss fl-ordni naturali, jiġifieri dwar il-
ħolqien, imma wkoll u speċjalment fl-ordni sopranaturali, jiġifieri dwar 
il-ħajja tal-grazzja. Fil-fatt Alla “b’din ix-xbieha tal-Iben tiegħu libbes 
lill-ħlejjaq tiegħu bil-ġmiel, u kkomunikalhom l-esseri sopranaturali. 
Dan ġara meta sar bniedem, u refa’ lill-bniedem għall-ġmiel ta’ Alla.” 
(Ġwanni tas-Salib, Kantiku, 5, 4). 

Il-Verb inkarna proprju biex isieħeb lill-bniedem fl-esseri 
sopranaturali, Ġesù ġie fid-dinja biex jagħmel lill-bnedmin ulied Alla: 
hu l-Iben waħdieni ta’ Alla min-natura, sar b’hekk “il-kbir fost ħafna 
aħwa” (Rum 8, 29), li fih u permezz tiegħu saru wlied Alla fil-grazzja. 

Dan hu l-pjan tal-għaġeb u misterjuż tal-irfigħ tagħna għall-istat 
sopranaturali: “Imbierek Alla li mliena b’kull xorta ta’ barka spiritwali, 
fis-smewwiet fi Kristu. Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi 
permezz ta’ Ġesù Kristu, hekk għoġob lir-rieda tajba tiegħu” (Ef 1, 3-
6). 

Sa mill-eternità Alla l-Missier ried jerfa’ lill-bnedmin għad-dinjità 
ta’ wliedu, u għalhekk lill-ġenituri ewlenin tagħhom, flimkien mal-ħajja 
naturali tahom ukoll il-ħajja sopranaturali, li kienu tilfu bid-dnub. 
Imma Alla kien ra dik il-waqgħa u ħallieha titwettaq biss minħabba 
pjan wisq akbar mill-ewwel wieħed, li kellu jurihom b’mod ċar l-
imħabba u l-ħniena tiegħu bla tarf: l-Inkarnazzjoni ta’ Ibnu l-waħdieni, 
biex permezz tiegħu “jkollna l-adozzjoni ta’ wlied” (Gal 4, 5). 

F’dan il-pjan tal-għaġeb jitwaħħdu żewġ misteri mill-aqwa: Ġesù 
l-ewwel imwieled fost il-ħlejjaq kollha u wkoll fl-ordni sopranaturali u 
proprju għax kien bniedem, il-bnedmin li kienu lsiera tad-dnub, saru 
fih u permezz tiegħu wlied adottivi ta’ Alla. 

 

● O Kristu, inti biss li tidher, inti turi x-xbieha tal-Missier li jista’ 
kollox, u b’hekk tgħarrafna l-kobor tal-Missier u tal-Iben. Kif il-Missier 
setgħani fl-isferi tas-sema, hekk int l-Iben tiegħu fl-univers tagħna, 
int l-Ewwel u l-Mulej ta’ kull setgħa. Int il-mudell tagħna, l-ordinatur 
tagħna, il-mexxej tagħna, int it-triq tagħna u l-bieb li jwassalna għad-
dawl. Int ix-xbieha tal-ġustizzja. Int il-kewkba u d-dawl tagħna. 
Niżżuk ħajr, infaħħruk u nberkuk. Quddiemek ninżlu għarkupptejna 
bil-fiduċja. Nitolbuk dak kollu li hu tajjeb. Agħtina li nkunu sodi fil-fidi. 
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Hekk inkantaw bla ma nieqfu u f’kull ċirkustanza, u nfaħħruk għax 
minn kull naħa tiġi ċċelebrat, int Dak li ma jmut u ma jgħejja qatt, int 
l-Etern. Int il-mudell u l-essenza tar-ruħ. Int il-Missier hieni tagħna, 
is-Sultan u Alla tagħna. Jekk inħarsu lejk, o Mulej, ma mmutux. Jekk 
nistqarru l-isem tiegħek, ma nissugrawx li nintilfu. Jekk nitolbuk, niġu 
mismugħa. 

Lil Kristu Primoġenitu, f’Preghiere dei primi christiani, 106 
 

● Ma nistgħux ngħidu mal-Verb: “O Missier jiena ibnek, jiena 
ħriġt minnek!” Int il-Verb tgħid dan neċessarjament, bi dritt, billi int 
essenzjalment l-Iben ta’ Alla min-natura, dan nistgħu ngħiduhulek bi 
grazzja billi aħna wlied adottivi. Int tgħid dan sa mill-eternità, aħna 
ngħiduh fiż-żmien, għalkemm id-digriet ta’ din il-predestinazzjoni hu 
etern. 

O Ġesù, int l-Iben ta’ Alla, ix-xbieha perfetta ta’ Missierek, inti 
tagħraf ‘il Missierek, int kollok kemm int fih, tara lil wiċċu; kattar fija l-
grazzja tal-adozzjoni li tagħmilni iben ta’ Alla. Għallimni nkun bil-
grazzja tiegħek u l-virtujiet tiegħi, bħalek u fik, iben denn tal-Missier 
tas-sema. Dan irrid nitlob u nfittex bla waqfien li fik Ġesù l-ħsibijiet 
kollha tiegħi, l-aspirazzjonijiet u x-xewqat tal-għemil kollu tiegħi jaslu 
bil-grazzja tal-filjolanza u l-imħabba, għand il-Missier tas-sema. 

C. Marmion, Cristo nei suoi misteri 3, p. 40.47 
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42.  ĠESÙ SULTAN UNIVERSALI 

5 ta’ Jannar 

 

Ħa nkabbrek, Alla tiegħi, Sultan, u nbierek ismek għal dejjem ta’ 
dejjem (S 145, 1). 

 

1. Fir-Rabta l-Qadima, Alla ppreżenta ruħu lill-poplu tiegħu fuq 
kollox, bħala l-Mulej u qiegħed is-sinjorija tiegħu bħala s-sies tal-
kmandamenti tiegħu: “Jiena hu l-Mulej, Alla tiegħek; ma jkollokx allat 
oħra għajri” (Eż 20, 2-3). Is-sovranità ta’ Alla ma tammettix 
konkorrenti, imma min-naħa l-oħra tiggarantixxi l-libertà lill-bnedmin. 
Meta Iżrael kien fidil lejn Alla tiegħu, Alla kien jeħilsu mill-jasar, dak 
kien il-waqt tal-glorja: “Ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar” 
(Eż 20, 2-3). Meta bil-maqlub warrbu minn Alla, reġgħu waqgħu fil-
jasar; dak kien il-waqt tad-diżgrazzja (Imħ 10, 6-7). 

Imma Iżrael ma kienx ħlief xbieha tal-poplu messjaniku, li fih Alla 
ried minn qabel jistabbilixxi li “jlaqqa’ flimkien lil uliedu li kienu 
mxerrdin. Għal dan l-għan Alla bagħat lil Ibnu u għamlu werriet ta’ 
kollox sabiex ikun Għalliem, Sultan u Saċerdot ta’ kulħadd, Ras tal-
poplu l-ġdid u universali ta’ wlied Alla” (LG 13). Fil-verità meta l-Iben 
ta’ Alla magħmul bniedem deher fid-dinja, kien komuniment magħruf 
bħala “l-Mulej”; hu nnifsu kien jirrikonoxxi dan it-titlu: “Intom issejħuli 
l-‘Imgħallem’ u ‘l-Mulej’, u tgħidu sewwa, għax hekk jien” (Ġw 13, 
13), u lid-dixxipli wegħidhom: “Bħalma Missieri ħejja Saltna għalija, 
hekk ukoll jiena nħejji għalikom” (Lq 22, 29). Quddiem l-awtorità 
Rumana hu ddikjara bil-miftuħ: “Jiena Sultan” (Ġw 18, 37), u qabel 
tela’ s-sema, qal: “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art” (Mt 28, 
18). 

Ġesù hu tassew is-Sultan universali. Bħala Verb etern, kellu s-
sinjorija kollha tat-Trinità: Kien il-Ħallieq, il-Mulej tal-univers u ta’ kull 
ħlejqa. Imma wkoll bħala bniedem, Ġesù, minħabba l-unjoni 
ipostatika, kien jissieħeb bis-sħiħ f’din is-sovranità divina u assoluta. 
Kristu huwa fil-quċċata tal-ħolqien: il-bidu u t-tmiem, is-sultan tal-
ħolqien kollu: “Jien huwa l-Alfa u l-Omega, jgħid il-Mulej Alla, li hu u li 
kien, u li għad irid jiġi, dak li jista’ kollox” (Ap. 1, 8). 
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2. Ġesù, Mulej u Sultan, ġie f’din id-dinja biex ixandar, jifrex u 
jwettaq is-sinjorija eterna ta’ Alla u jqiegħed taħtha l-ħlejjaq kollha. 
Fil-Liturġija nsibu sintesi sabiħa ta’ din il-missjoni tiegħu: “Alla 
setgħani u etern, int ikkonsagrajt Saċerdot etern u Sultan tal-univers 
lill-Iben waħdieni tiegħek Ġesù Kristu, Mulej tagħna: għaliex meta 
ssagrifikajt lilek innifsek vittma tas-sliem u bla tebgħa fuq l-altar tas-
Salib, int ħaddimt il-misteru tal-fidwa tal-bnedmin; u tajtu l-ħakma fuq 
il-ħlejjaq kollha, offrejt lill-maestà infinita tiegħek, is-saltna ta’ dejjem 
u universali“ (Prefazju Kristu Sultan). Bil-mewt tiegħu, Ġesù qered 
id-dnub, għadu ta’ Alla, li rvella kontra s-sinjorija tiegħu; b’hekk ħeles 
lill-bnedmin mill-jasar tax-Xitan u tal-passjonijiet, u bil-ħlewwa 
daħħalhom taħt is-setgħa tal-Missier, is-setgħa waħdanija li ma 
tjassarhomx, imma tħallihom ħielsa, ladarba meta taqdi lil Alla jfisser 
issaltan. “Wara li naddafna minn dnubietna, qagħad fuq il-lemin tal-
kobor ta’ Alla filgħoli tas-smewwiet” (Lh 1, 3), kif kien jixraq lid-dinjità 
rjali ta’ Bin Alla. 

Kristu, li kiseb u waqqaf mill-ġdid is-saltna ta’ Alla fuq l-art, ġie 
mqiegħed mill-Missier “’il fuq minn kull Saltna u Setgħa, ‘il fuq minn 
kull isem li jissemma, mhux biss għaż-żmien ta’ issa, imma wkoll 
għal dak li ġej, u għamlu Ras fuq il-Knisja kollha” (Ef 1, 21-22). Din 
is-sovranità, li kienet tiegħu bi dritt billi kien Alla, Ġesù ried jerġa’ 
jirbaħha bħala bniedem u ħallas għaliha bil-prezz ta’ demmu biex juri 
li s-saltna tiegħu kienet waħda ta’ mħabba. B’motiv ta’ mħabba, jew 
biex isalvana, sar wieħed minna; u għall-istess raġuni miet u rxoxta 
għalina (2 Kor 5, 15): hu jsaltan mill-maxtura, isaltan mis-Salib, 
isaltan glorjuż għal dejjem fis-sema. Nigglorifikaw lil Ġesù bħala 
Sultan tagħna, ifisser li nagħrfu d-drittijiet tiegħu ta’ Sultan fuqna, 
ifisser li niddefendu dak il-ħelsien li ġabilna bi prezz hekk għoli, waqt 
li ngħixu miftuħin u sottomessi għas-saltna l-iżjed ħelwa tiegħu. 
Għall-glorja tiegħu u għas-salvazzjoni tagħna “jeħtieġ li hu jsaltan” (1 
Kor 15, 25) sabiex “ikun hu l-ewwel f’kollox” (Kol 1, 18). 

 

 Infaħħruk Mulej Ġesù “għax int kont maqtul, u b’demmek 
fdejt għal Alla bnedmin minn kull tribù u lsien, minn kull poplu u 
ġens, u għamilthom għal Alla tagħna Saltna u Qassisin. Int li ġejt 



 

162 

maqtul jistħoqqlok tirċievi l-qawwa u l-għana u l-għerf u s-saħħa u l-
ġieħ u l-glorja u t-tifħir (Apk 5, 9-12). 

Kbar u tal-għaġeb l-għemejjel tiegħek, Mulej, Alla li tista’ kollox; 
ġusti u veri t-triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus. Min ma jibżax minnek, 
Mulej, u ma jsebbaħx ismek? Għax int waħdek qaddis; il-ġnus kollha 
jiġu jinxteħtu quddiemek iqimuk, għax il-ġudizzji tiegħek 
intwerew”(Apk15, 3-4). 

Apokalissi 
 

 Sultan tal-glorja u Mulej tas-slaten kollha li s-saltna tiegħek 
m’għandhiex tmiem! Għalkemm inti Alla, nista’ nitkellem miegħek 
bħala ħabib. M’intix bħas-sinjuri tal-art li l-kobor tagħhom jinsab biss 
fil-wirja ta’ awtorità li jfittxu. Inti ma teħtieġx min jitkellem għalik. 
Biżżejjed wieħed jikkontemplak biex jara li inti biss ħaqqek l-isem ta’ 
Mulej! 

O Mulej u Sultan tiegħi, mhux li kont kapaċi nuri l-kobor tal-
maestà tiegħek! Ma jistax ikun li ma nintebaħx mill-ewwel li int 
minnek innifsek int l-Imperatur kbir li tħalli lil kulħadd mistagħġeb 
b’din il-Maestà kbira tiegħek; imma aktar tħallina mistagħġba, Mulej 
meta magħquda flimkien ma’ din il-maestà, naraw l-umiltà u l-
imħabba li turi ma’ waħda bħali. B’danakollu meta jgħaddi l-biża’ tal-
bidu li jħallina mħawda quddiem il-maestà tiegħek, nistgħu naqbdu 
nitkellmu u nitħaddtu miegħek fuq kollox, għalkemm imbagħad jikber 
fina l-biża’ li noffenduk f’xi ħaġa. Imma dan mhux il-biża’ ta’ xi kastig, 
għax ma hemmx kastig akbar milli nitilfu lilek, Mulej. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Ħajja 37, 5-6 
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43.  L-EPIFANIJA TAL-MULEJ 

6 ta’ Jannar 

 

“Iqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu” (S 72, 11). 
 

1. “Ifirħu fil-Mulej” jesklama San Ljun il-Kbir “għaliex wara 
intervall qasir mis-solennità tat-Twelid ta’ Kristu, tiddi l-festa tal-
manifestazzjoni tiegħu; u Dak li dakinhar il-Verġni tatu lid-dinja, illum 
qiegħed jiġi magħruf mid-dinja” (Sermo 32, 1). Illum Ġesù juri ruħu u 
jiġi magħruf bħala Alla. 

L-Introjtu tal-Quddiesa jdaħħalna mill-ewwel f’din il-klima meta 
jippreżentalna lil Ġesù fil-maestà rjali tad-divinità tiegħu: “Ara, ġej is-
Sid, il-Mulej; f’idejh hija s-saltna, il-qawwa u s-setgħa.” L-ewwel qari 
(Is 60, 1-6) jinfexx f’innu ta’ ferħ iħabbar is-sejħa tal-popli kollha 
għall-fidi; huma wkoll għad jagħrfu u jaduraw f’Ġesù lil Alla tagħhom: 
“Qum! Ħa jiddi wiċċek! Id-dawl tiegħek wasal! Jiddi fuqek sebħ il-
Mulej! Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek, u s-slaten fid-dija ta’ 
sebħek. Ilkoll minn Saba jiġu, imgħobbija bid-deheb u l-inċens u 
jxandru t-tifħir tal-Mulej.” Madwar Ġesù m’għadx hemm iżjed ix-xena 
tar-ragħajja, imma issa, il-Maġi tal-Lvant ġew jagħtuh qima, dawn 
jirrappreżentaw lil dawk li ma kenux mill-poplu tiegħu. Ġesù ma ġiex 
biss biex isalva lil Iżrael, imma lill-bnedmin kollha ta’ kull razza u 
ġens. Hu waqqaf “il-patt il-ġdid, jiġifieri l-ħbiberija ġdida, f’demmu (1 
Kor 11, 25) waqt li sejjaħ ‘il-Lhud u l-ġnus biex jingħaqdu, u jiffurmaw 
il-poplu ġdid ta’ Alla” (LG 9). San Pawl ukoll jitkellem minn dan il-
misteru grandjuż li hu kellu l-missjoni li jxandar lid-dinja: li “l-pagani 
huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-
istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess wegħda, fi Kristu Ġesù 
permezz tal-Evanġelju” (Ef 3, 6). 

Il-festa tal-Epifanija, l-ewwel wirja u twettiq ta’ misteru bħal dan, 
tixpruna lil kull fidil biex jissieħeb fl-ansjetà u t-tbatijiet tal-Knisja, “li 
titlob u taħdem fl-istess ħin sabiex il-massa kollha tal-bnedmin issir 
il-Poplu ta’ Alla, Ġisem tal-Mulej u tempju tal-iSpirtu s-Santu” (LG 
17). Epifanija jew Teofanija, tfisser proprju ”Wirja ta’ Alla”; jalla t-talb 
u l-ħeġġa tal-Insara tħaffef iż-żmien li fih id-dawl tal-fidi jidher lill-
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popli kollha biex kollha jagħrfu “l-għana infinit ta’ Kristu” (Ef 3, 8) u 
jaduraw fih lil Alla tagħhom. 

 
2. “Rajna l-kewkba tiegħu fil-Lvant, u ġejna nqimu l-Mulej.” Hekk 

l-‘Hallelujah’ tal-Quddiesa tiġbor fiha l-imġiba tal-Maġi. Li jaraw il-
kewkba u jaqbdu u jitilqu kien għemil wieħed. Ma ġiehom ebda 
dubju: il-fidi tagħhom kienet sħiħa, żgura, ma ċedewx quddiem id-
diffikultajiet ta’ dak il-vjaġġ twil: qalbhom kienet ġeneruża. Ma 
ħallewx għal darb’oħra: ruħhom kienet lesta. Fix-xefaq ta' kull Nisrani 
kultant tidher kewkba: ispirazzjoni ċara ta’ Alla li tistiednu għal xi 
għemil ġeneruż, għal xi distakk, għal ħajja ta’ għaqda aktar intima 
miegħu. Jeħtieġ jimxi wara din il-kewkba bil-fidi, bil-ġenerożità bil-
ħeffa tal-Maġi; u għalhekk il-kewkba twasslu bla ebda dubju biex 
jiltaqa’ ma’ Alla, tgħinu jsib lil Dak li l-qalb tfittex b’imħabba sinċiera. 

Il-Maġi baqgħu sejrin fil-vjaġġ tagħhom avolja ma kinux jafu l-
post preċiż fejn kien twieled Ġesù. Hekk ukoll għandu jippersevera 
kull Nisrani fl-għemil it-tajjeb u fit-tfittxija ta’ Alla, ukoll fid-dalma 
ġewwenija, anki meta d-dawl li juri t-triq jidher imċajpar. Dalma bħal 
din tintrebaħ biss bi spirtu qawwi ta’ fidi għarwiena, safja, li tistrieħ 
biss f’Alla. Naf li Alla jrid dan, naf li Alla qiegħed isejjaħli u dan hu 
biżżejjed. “Jien naf f’min emmint” (2 Tim 1, 12); f’kull ħaġa li 
jippermetti jew jitlobni ma niddubitax minnu. Dawn huma l-aħjar 
dispożizzjonijiet biex ningħaqdu mal-Maġi; “u kif dawk ħarġu mit-
teżori tagħhom id-doni mistiċi biex joffruhom lill-Mulej, hekk ukoll 
aħna nfittxu fil-qlub tagħna offerti denji x’nagħtuh” (San Ljun il-Kbir 
Serm. 32, 4). 

O Alla, inti llum mexxejt il-ġnus b’kewkba u għarraftilhom lil 
Ibnek il-waħdieni; fil-ħniena tiegħek agħtina li aħna, li ġa għarafniek 
bis-saħħa tal-fidi, naslu biex nitgħaxxqu bik fis-sebħ tal-kobor 
tiegħek fis-sema (Kolletta). 

 

 Nagħraf, o Kristu, fil-Maġi adoraturi tiegħek, l-ewwel frott tas-
sejħa u tal-fidi tagħna; u b’ruħ ferrieħa niċċelebra l-bidu ta’ din it-
tama mbierka. Billi minn dak inhar bdejna deħlin fil-wirt etern, minn 
dak inhar bdew jinkixfulna l-passi misterjużi tal-iSkrittura li jitkellmu 
dwarek, o Kristu; u l-verità li l-agħma tal-Lhud ma laqgħetx, ferrxet 
id-dawl tagħha fuq il-ġnus kollha. Irrid għalhekk inqim dan il-jum l-



 

165 

iżjed qaddis li fih, int, l-Awtur tas-salvazzjoni tagħna, urejt lilek 
innifsek, lilek li l-Maġi adurawk tarbija fil-maxtura, jiena nadura fis-
sema, lilek li tista’ kollox. U bħalhom li mit-teżori tagħhom offrewlek 
doni mistiċi, hekk ukoll jien nixtieq infittex fil-qalb tiegħi doni li 
jistħoqqulek, o Alla tiegħi. 

San Ljun il-Kbir, Sermo 32, 4 
 

 Aħna nadurawk, o Mulej, u noffrulek mal-Maġi dawn l-offerti 
għonja li aħna rċevejna minn idejk. Minn idejk irċevejna d-deheb tal-
imħabba, l-inċens ġewwieni tal-qalb tagħna miftuħa għat-talb, il-
meditazzjoni qaddisa u ħelwa tal-passjoni u l-mewt tiegħek. Jiena 
nagħrfek, o Salvatur! Aktar ma noffrilek, aktar inħossni midjun 
miegħek. Il-ġid kollu tiegħi huwa tiegħek u għalkemm int ma teħtieġ 
xejn, taċċetta dak li jiena ntik, għax kont inti stess li tajthuli l-ewwel u 
jogħġbok biss dak li fih il-marka tiegħek u li ġej minnek. 

J. B. Bossuet, Elevazioni a Dio sui misteri, 17, 9 
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44.  KNISJA MISSJUNARJA 

Għall-Ħadd wara l-Epifanija - li mxiet mal-kalendarju - agħmel il-
meditazzjoni n. 50. 

 

Biex jingħarfu fuq l-art triqatek, fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni 
tiegħek (S 67, 3). 

 

1. Il-festa tal-Epifanija ġġegħilna naħsbu mill-ġdid dwar is-sejħa 
missjunarja tal-Knisja. Sa minn żmien antik din il-festa kienet 
meqjusa bħala l-ewwel manifestazzjoni ta’ Kristu lill-ġnus kollha: 
“mil-Lvant sal-Punent jiddi t-twelid tas-Sultan veru, għax is-saltniet 
tal-Lvant jaċċettaw permezz tal-Maġi l-ħwejjeġ tal-fidi li lanqas għall-
Imperu Ruman ma jibqgħu moħbija” (San Ljun il-Kbir, Serm. 32, 1). 
Kien il-bidu tax-xandir universali tal-bxara t-tajba, li fiha Kristu 
impenja lill-Knisja tiegħu: “Morru fid-dinja kollha u xandru l-Bxara t-
Tajba lill-ħolqien kollu” (Mk 16, 15). Il-mandat huwa ċar u jobbliga lil 
kull min hu mgħammed; min irċieva d-don kbir tal-fidi ma jistax 
igawdih b’mod egoistiku, imma bil-preċett tal-imħabba li hu s-sinjal 
tan-Nisrani, hu marbut li jwasslu lill-oħrajn: “Alla ried li jinqeda bil-
bnedmin biex iwassal l-Evanġelju tiegħu, biex jagħti l-grazzja tiegħu, 
u jwaqqaf is-Saltna tiegħu. Min jista’ jgħid li dan kollu ma jimpurtahx? 
Jekk il-kundizzjonijiet tal-ħajja huma differenti, hekk ukoll huma l-
modi tat-tweġibiet għalihom, hekk kull membru tal-Knisja hu milqut 
minn dan l-appell komuni. Il-Knisja kollha hi missjunarja, għax il-
ħidma tagħha missjunarja hi parti essenzjali tas-sejħa tagħha. Li 
ninsew dan jew inwettquh bit-traskuraġni, ikun min-naħa tagħna 
infedeltà lejn l-Imgħallem tagħna” (Pawlu VI, Diskors f’Sydney, Oss. 
Rom. 4. 2.1970). Aħna ma naħsbux biżżejjed fuq dan. Sikwit imqar l-
Insara mħeġġin jaħsbu li jkunu obdew dan id-dmir proprju tagħhom 
bl-għotja tagħhom nhar il-Ġurnata Missjunarja. Ġesù jitlob wisq aktar 
minn hekk. Lil dawk kollha li billi huma mgħammdin f’ismu, ikunu ġa 
daħlu fl-istorja tas-salvazzjoni, jgħidilhom: “Kif il-Missier bagħat lili, 
hekk jien nibgħat lilkom” (Ġw 20, 21). Kif il-Missier wera mħabbtu 
għad-dinja billi bagħat ‘l Ibnu l-waħdieni biex isalvahom u miet għall-
fidwa tal-bnedmin, hekk meta n-Nisrani jfittex il-mezzi kollha biex 
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iwassalhom lil ħutu, juri li ma laqax għalxejn l-imħabba tal-Missier u 
s-salvazzjoni ta’ Kristu. 

 

2.  “L-attività missjunarja mhi xejn anqas jew iżjed minn 
manifestazzjoni jew epifanija u t-twettiq tal-pjan ta’ Alla fid-dinja u fl-
istorja tagħha li fiha Alla jwettaq bid-dieher l-istorja tas-salvazzjoni” 
(AG 9). Alla ried li l-bniedem ikun kollaboratur tiegħu fit-trażmissjoni 
tal-ħajja u biex jipprovdi għall-ħtiġijiet tagħha, mhux biss fil-pjan 
fiżiku u materjali imma wkoll f’dak spiritwali biex titwettaq l-istorja 
tas-salvazzjoni. Kull mgħammed hu mument ta’ din l-istorja tal-
għaġeb; imma ma jistax jikkuntenta li jgħixha passivament, jeħtieġ li 
jsir protagonista li jaħdem biex jiġbed fiha l-akbar numru possibbli ta’ 
aħwa. Alla jista’ jsalva lill-bnedmin ukoll mingħajr il-mezzi ordinarji 
tal-predikazzjoni u tas-sagramenti; imma jibqa’ veru li Ġesù ta 
kmand preċiż: ”Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha” (Mt 28, 
19), u kompla jżid: “Min jemmen u jitgħammed, isalva; iżda min ma 
jemminx, ikun ikkundannat” (Mk 16, 16). Dan il-kliem huma niggieża 
u xewka għal min iħobb tassew lil Alla u lill-proxxmu. Jekk il-ħeġġa 
ta’ tant missjunarji tal-fatti bħal San Franġisk Saverju jew tax-xewqa 
bħal Santa Tereża tal-Bambin Ġesù swew biex iħaffu s-salvazzjoni 
ta’ għadd bla qies ta’ ħlejjaq, l-apatija u n-nuqqas ta’ interess ta’ 
ħafna Nsara mhux forsi l-kawża tad-dewmien tal-istess salvazzjoni 
għal ħafna aħwa li għadhom jistennew? 

Ċertament Alla jibqa’ jsejjaħ lill-magħżulin tiegħu: “Qum u itlaq 
minn artek, minn art twelidek, u minn dar missierek, lejn l-art li jien 
nurik” (Ġen 12, 1). Jalla erwieħ bħal dawn iwieġbu bil-ġenerożità u 
bil-ħeffa. Imma wkoll min jibqa’ f’art twelidu u f’daru għandu jkollu 
qalb missjunarja. Isostni u jgħin lill-imsejħin, jinteressa ruħu fil-ħajja 
u l-problemi tal-missjonijiet, “Ħa jsiru bil-qalb lil Alla talb u għemejjel 
ta’ penitenza biex bil-grazzja tiegħu jkattar il-ħidma tal-missjunarji” 
(AG 36). Dan hu t-tagħlim tal-Konċilju: “Il-fidili kollha, bħala membri 
ta’ Kristu ħaj, għandhom id-dmir li ġej mill-uffiċċju tagħhom ta’ Nsara 
li jikkoperaw biex il-ġisem tiegħu jikber u jinfirex biex mill-aktar fis 
iwassluh għall-milja tiegħu” (AG 36). 

 

 Alla, int li bgħatt fid-dinja lil Ibnek, id-dawl tassew, wettaq il-
wegħdiet tiegħek bit-tiswib tal-iSpirtu tiegħek: ifrex fil-qalb tal-
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bnedmin iż-żerriegħa tas-sewwa, u qajjem fihom tweġiba ta’ fidi, 
sabiex imweldin mill-ġdid bil-magħmudija għall-ħajja ġdida, jidħlu 
kollha biex jagħmlu parti mill-poplu wieħed tiegħek. 

Ħares, Mulej, lejn il-wiċċ tal-Kristu tiegħek li ta lilu nnifsu għal 
kulħadd; permezz tiegħu, minn fejn titla’ sa ma tinżel ix-xemx, ikun 
igglorifikat l-isem tiegħek fost il-popli u minn kull post titla’ lejn il-
maestà tiegħek l-offerta divina ta’ sagrifiċċju waħdieni. 

Quddiesa tal-Evanġelizzazzjoni tal-Popli  A 
 

 Inħoss il-vokazzjoni ta’ gwerrier, ta’ saċerdot, ta’ appostlu, ta’ 
duttur, ta’ martri; fl-aħħar nett, inħoss il-ħtieġa, ix-xewqa, li nwettaq 
għalik, Ġesù, l-għemejjel kollha l-aktar erojċi... 

O Ġesù tiegħi! Għall-bluhat kollha tiegħi, x’se twieġeb? Hemm xi 
ruħ iktar ċkejkna, iktar bla ħila minn tiegħi? L-imħabba tatni ċ-ċavetta 
tal-vokazzjoni tiegħi. Fhimt li, jekk il-Knisja kellha ġisem magħmul 
minn membri differenti, l-aktar wieħed meħtieġ, l-iktar nobbli 
minnhom kollha ma kienx jonqosha; fhimt li l-Knisja kellha Qalb, u li 
din il-Qalb kienet taħraq bl-imħabba. Fhimt li l-imħabba biss kienet 
tħaddem il-membri tal-Knisja, li jekk l-imħabba kellha tasal li tintefa, 
l-Appostli ma kinux iħabbru iżjed l-Evanġelju, il-Martri kienu jirrifjutaw 
li jxerrdu demmhom. Fhimt li l-Imħabba kienet tiġbor fiha l-
vokazzjonijiet kollha, li l-Imħabba kienet kollox, li kienet tħaddan iż-
żminijiet kollha u l-imkejjen kollha. F’kelma waħda, li hija Eterna! 

Tajjeb mela! Jiena bint il-Knisja, u l-Knisja hija Sultana ladarba 
hi l-Għarusa tiegħek, o divin Sultan tas-Slaten... L-għemejjel li jlellxu 
huma pprojbiti għat-tifel ċkejken, ma jistax ixandar l-Evanġelju, 
ixerred demmu... imma x’jimporta? Ħuti qed jaħdmu minfloku, u hu, 
tifel ċkejken, jibqa’ qrib ħafna t-tron tas-Sultan u tas-Sultana, u jħobb 
għal ħutu li qegħdin jissieltu.” 

S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ms B 2w-4q 
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45.  IS-SALTNA 

Mulej, jalla nisma’ l-kelma tas-Saltna u nifhimha; u li l-Ħażin ma 
jisraqlix dak li inti żrajt f’qalbi (Mt 13, 19). 

 

1. “Il-Mulej Ġesù ta bidu għall-Knisja tiegħu billi ppriedka l-aħbar 
ta’ ferħ, jiġifieri l-miġja tas-saltna ta’ Alla mħabbra minn sekli qabel fl-
iSkrittura: ‘Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta’ Alla waslet’” (Mk 1, 
15). Imma x’kienet din is-Saltna li r-Rabta l-Qadima ħabbret u 
pprefigurat fl-istorja ta’ Iżrael, li Ġesù xandar li waslet issa? Qabel 
xejn din għandha x’taqsam mal-maestà, u l-qawwa universali ta’ Alla 
Ħallieq, Mulej, Sultan, Missier il-popli kollha, imxandra bil-miftuħ bil-
predikazzjoni ta’ Kristu u wisq iżjed bil-preżenza ta’ Alla nnifsu fid-
dinja fil-persuna tal-Iben li għalkemm sar bniedem, jissieħeb fil-milja 
tad-divinità u s-setgħat tiegħu. Fir-Rabta l-Qadima Alla saltan fuq il-
poplu tiegħu u kellmu permezz ta’ bnedmin sempliċi, ir-
rappreżentanti tiegħu; issa jagħmel dan permezz tal-Verb inkarnat 
tiegħu. 

M’hemmx iżjed intermedjarji u Alla jiġi fl-Iben tiegħu, biex 
jiggwida, idawwal u jsaltan fuq il-bnedmin. Għalhekk Ġesù qal: “Is-
Saltna ta’ Alla fostkom qiegħda” (Lq 17, 21). M’għadux iżjed iż-żmien 
tal-istennija, is-Saltna diġà ġiet u qiegħda fi Kristu li juri l-pjan tal-
Missier għas-salvazzjoni tal-bnedmin u jibda jwettaqha bl-għemil 
tiegħu. Fl-istess ħin hija saltna misterjuża u moħbija li ma taqbel xejn 
mas-saltniet tad-dinja, li huma mimlija pompa u setgħa esterna: “Is-
Saltna ta’ Alla ma tiġix b’sinjali li jidhru: anqas ħadd ma hu se jgħid, 
‘Arawha hawn,’ jew ‘Hemm’” (Lq 17, 21). Hija saltna spiritwali, wisq 
‘il bogħod minn dak kollu li hu tas-sensi , li hu s-suċċess materjali u 
s-setgħa politika; din is-Saltna tistma’ l-valuri profondi tal-ispirtu, 
taqbad lill-bniedem minn ġewwa u tittrasformah f’iben ta’ Alla u 
għalhekk f’ċittadin tas-Saltna tiegħu. Avolja s-Saltna ta’ Alla fiha 
nfisha, twassal sal-kosmos, sal-ħlejjaq kollha fis-sema u fl-art, il-
bniedem mhux imġiegħel jidħol fiha, imma jeħtieġ jagħmel dan 
b’mod ħieles. U meta jiddeċiedi li jagħmel dan bil-fidi u bl-
ubbidjenza, din is-Saltna tibda tistabbilixxi fih f’għamla intima 
għalkollox, moħbija, li ma tbiddel xejn mill-istruttura esterna tagħha, 
imma tbiddel kollox fl-istruttura interna. Għalhekk il-bniedem maħluq 
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tad-demm u l-laħam, jerġa’ jitwieled f’Alla permezz tal-iSpirtu (Ġw 1, 
13; 3, 5-6). 

 

2. Fost il-parabboli li bihom Ġesù nqeda biex idawwal l-aspetti 
diversi tas-Saltna, tispikka dik ta' dak li żera’ ż-żerriegħa (Mt 13, 1-
9). Taħt il-figura tar-raġel li jxerred iż-żerriegħa b’id mimlija, u li taqa’ 
f’postijiet differenti - fit-triq, f’post mimli ġebel, qalb ix-xewk, f’art 
tajba - qiegħed juri min-naħa li Alla jiżra’ s-Saltna tiegħu kullimkien, u 
min-naħa l-oħra jurina l-kundizzjonijiet meħtieġa għalina biex 
nirċievu ż-żerriegħa, li hija “l-kelma tas-Saltna,” u tagħti l-frott ġo 
qalbna. Il-kelma tas-Saltna hija t-tagħlim ta’ Ġesù fuq is-saltna tas-
smewwiet, hi l-Evanġelju tiegħu kollu; anzi hija hu nnifsu, il-Kelma 
eterna tal-Missier miżrugħa fl-umanità tagħna għax meta sar 
bniedem bħalna, dawwar fi kliem uman il-Kelma ta’ Alla, u għalhekk 
ħalla taqa’ ż-żerriegħa prezzjuża tas-Saltna fil-qlub tal-bnedmin 
kollha. Iż-żerriegħa - “Il-Kelma” - għandha s-setgħa fiha nfisha li 
tnibbet u toħloq is-Saltna f’kull ħlejqa, imma dan ma tagħmlux - 
proprju bħaż-żerriegħa tal-għalqa - jekk ma ssibx art lesta u għemil 
biex jilqagħha. L-ewwel nett hu meħtieġ smigħ attent, ġewwieni, u 
mhux imfixkel mill-ħsejjes tat-triq, jeħtieġ qalb vojta mill-ġebel u mix-
xewk, jiġifieri meħlusa mill-attakki bla rażan fuqna nfusna u fuq il-
ħlejjaq, meħlusa mill-inkwiet żejjed dwar il-ġid tal-art, dwar il-
passjonijiet li jifgaw kull proponiment tajjeb, li jifirduna mit-tajjeb u 
jirrenduna bla saħħa u inkostanti. Jeħtieġ inkunu “art tajba”, bħalma 
kienet il-qalb ta’ Marija li laqgħet fiha l-Verb ta’ Alla u kienet għalih 
omm mhux biss għax tatu l-ħajja fiż-żmien, imma wkoll għax kienet 
tgħożż f’qalbha l-Kelma u kienet ittemmha f’ħajjtha, skont it-tagħlim 
tal Iben: “Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u 
jagħmlu li jgħid hu” (Lq 8, 21). Hekk iż-żerriegħa tinbet u, billi hi 
żerriegħa divina, għandha l-kapaċità immensa li tiżviluppa, sal-ħajja 
eterna; tqiegħed l-għerq tal-bniedem fis-saltna ta’ Alla mhux biss fiż-
żmien, imma għall-eternità. Iż-żerriegħa “miżrugħa f’art tajba hi dak li 
jisma’ l-kelma ta’ Alla u jifhimha; u tassew jagħmel il-frott: dan 
jagħmel mija, dak sittin, u l-ieħor tletin” (Mt 13, 23). 

 

 Ġesù Mulej tiegħi, jiena nikkonsagra u nintelaq f’idejn is-
sovranità suprema tiegħek, - li ma tistax tiġi komunikata lil xi ħlejqa, - 
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lis-setgħa eċċellenti, assoluta u partikulari ‘l fuq minn kull ħaġa 
maħluqa li għandha l-Umanità tiegħek minħabba l-istat tal-għaġeb u 
adorabbli tal-filjazzjoni divina. 

Niddedika u nikkonsagra lili nnifsi lilek u rrid li int ikollok setgħa 
speċjali fuq ruħi u fuq l-istat tiegħi, fuq il-ħajja tiegħi u l-għemil tiegħi, 
bħal fuq kull ħaġa li hija tiegħek bi dritt ġdid u partikulari minħabba l-
att tar-rieda ħielsa tiegħi li biha għandi l-ħsieb li niddependi dejjem 
mis-sovranità tiegħek. 

U ladarba s-setgħa tiegħek tiżboq infinitament lil dik tagħna, 
nitolbok o Ġesù, jogħġbok tieħu inti stess kull setgħa fuqi, li jien 
m’għandix ħila nagħtik. Nitolbok tilqagħni bħala sudditu u lsir 
tiegħek, ukoll b’mod li jiena ma nifhimx, imma li inti tafu sewwa. 

P. De Brulle, Le grandezze di Gesù, 2, 6, p. 65-66 
 

 Missier, li bgħatt fid-dinja l-Verb etern, il-Verb tiegħek, 
imnissel fik innifsek, biex ikun żerriegħa tal-kliem kollu tiegħek, 
nitolbok, permezz ta’ dan il-Verb, l-Iben tiegħek, li tiżra f’moħħi 
żerriegħa kotrana ta’ ħsibijiet tajbin, li jagħtu frott kotran ta’ għemil 
tajjeb. 

O Verb etern, int inżilt mis-sema fl-art biex tiżra’ ż-żerriegħa tad-
duttrina vera, ejja Mulej biex tiżra fl-intellett tiegħi żerriegħa kotrana 
tad-dawl tiegħek li bih nagħraf lilek, nagħraf lili nnifsi u nagħraf dak li 
jmissni nemmen u nagħmel b’mod li nqiegħdu fil-prattika. 

O Spirtu Qaddis, li tonfoħ fejn trid int u trid tonfoħ fejn hi 
meħtieġa l-ispirazzjoni tiegħek, missli biha r-rieda tiegħi, ixħet ix-xrar 
ta’ xewqat imħeġġa, biex tixgħel fil-qalb tiegħi nar jaqbad ta’ 
mħabba. O Trinità l-iżjed imbierka, niżżik ħajr għall-abbundanza li 
biha tiżra’ l-kelma tiegħek f’art daqshekk vili u ta’ min imaqdarha. 

L. Da Ponte, Meditazioni III, 44, 1 

 



 

172 

46.  L-IŻVILUPP TAS-SALTNA 

“Missierna li inti fis-smewwiet, tiġi saltnatek” (Mt 6, 10). 

 

1. Is-saltna tas-sema, jgħid il-Konċilju, “hija rivelata ċar lill-
bnedmin fil-kliem, fil-ħidma u fil-preżenza ta’ Kristu. Il-kelma ta’ Alla 
hija mxebbha ma’ żerriegħa miżrugħa f’għalqa: dawk li jisimgħuha 
bil-fidi u jagħmlu sehem mill-merħla żgħira ta’ Kristu u jilqgħu s-
saltna fiha nfisha” (LG 5). Ġesù nqeda b’modi diversi bl-eżempju 
taż-żerriegħa biex jispjega l-iżvilupp u l-kobor tas-saltna ta’ Alla fost 
il-bnedmin. Il-qawwa, il-forza li tespandi tas-Saltna hi bħal dik taż-
żerriegħa li tinbet u tikber bla ma (l-bidwi) jaf kif” (Mk 4, 27). Is-
Saltna tikber fil-moħbi, lil hinn minn dak li jistennew u jittamaw dawk 
li bil-predikazzjoni, u bil-ministeru u bil-ħidma edukattiva jkunu 
żergħu fil-qalb tal-aħwa. Ukoll jekk l-art tidher niexfa u ħawlija u li kull 
sforz appostoliku se jisfa’ fix-xejn, iż-żerriegħa tal-grazzja divina 
taħdem fis-skiet, fid-dlam u f’daqqa waħda bil-ħidma moħbija ta’ Alla, 
jistgħu jitqanqlu enerġiji ġodda, u qawmien li ħadd ma ħolom bihom. 
L-istennijiet fit-tul, il-fjaski, u l-qawmien tal-ħażen, m’għandhomx 
jaqtgħulna qalbna jew iġegħluna naħarbu mill-kamp tal-battalja, u 
lanqas jimbuttawna f’ħeġġa bla lġiem. Kristu rebaħ lill-Ħażin u 
ppreżenta din ir-rebħa bħala sinjal tal-miġja tas-Saltna: “Jekk jiena 
qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta’ Alla, dan ifisser li waslitilkom 
is-Saltna ta’ Alla” (Lq 11, 20). Imma biex il-bniedem jista’ jagħmel 
tiegħu din ir-rebħa ta’ Kristu, u biex ikollu sehem mis-Saltna, 
jeħtieġlu jissielet. Alla jippermetti li l-Ħażin jibqa’ jiżra’ s-sikrana u ma 
jridx li tinqala’ qabel iż-żmien, “għax intom u tiġbru s-sikrana, 
għandkom mnejn taqilgħu magħha l-qamħ ukoll” (Mt 13, 29). Jeħtieġ 
mela li nipperseveraw fl-għemil tajjeb, biex il-qamħ ma jiġix fgat mis-
sikrana u b’hekk din tiġi magħduda mal-qamħ. Il-grazzja tista’ 
twettaq dawn il-mirakli fil-qalb tal-bniedem. Hekk permezz tat-taħbit, 
kuntrasti u dawk li jidhru telfiet, is-Saltna tikber, u bis-saħħa tal-
Fidwa ta’ Kristu, minn qamħa żgħira ssir siġra ġgantija “hekk li l-
għasafar tal-ajru jkunu jistgħu jistkennu għad-dell tagħha” (Mk 4, 32). 

 

2.  “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil ftit ħmira li waħda mara 
tkun qabdet u ħalltet ma’ tliet sigħan dqiq sa ma tkun għoliet l-
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għaġna kollha” (Mt 13, 33). Forsi din hi l-parabbola li tfisser sewwa 
d-dinamiżmu ġewwieni tas-Saltna, jiġifieri l-grazzja, l-imħabba, u l-
fidi tagħha. Iż-żerriegħa ċkejkna tas-senapa li tiżviluppa sakemm 
issir l-akbar siġra tal-ġnien, tfisser sewwa l-firxa esterna tas-Saltna, 
il-firxa tagħha fid-dinja sakemm tasal għand il-bnedmin kollha. Imma 
l-ħmira moħbija fid-dqiq tiffermenta kollox, u turina t-trasformazzjoni 
interna fil-bnedmin u fis-soċjetà, li titwettaq f’dawk li jaċċettaw is-
Saltna u l-fidi fi Kristu. Din hija trasformazzjoni mill-għeruq li timmira 
biex tbiddel il-mentalità, il-kuxjenzi, il-mod kif niġġudikaw il-ħwejjeġ, li 
jwasslu bidla profonda fl-imġiba. Il-valuri jinqalbu ta’ taħt fuq. Għal 
min irid jidħol fis-Saltna, il-ġid veru ma jinstabx iżjed fl-għana, fl-
unuri, fis-suċċessi, jew fl-hena tad-dinja; u lanqas fil-forza, fis-setgħa 
jew fil-ħakma fuq l-oħrajn, imma aktarx insibuha fil-faqar, fid-dmugħ, 
fil-ħlewwa, fil-ħniena u s-safa, fil-paċi u saħansitra fil-persekuzzjoni. 
Din hija l-liġi tas-saltna li Ġesù xandar fil-beatudnijiet tiegħu; aktar 
ma l-ħmira tal-Evanġelju tiffermenta fina, aktar nibdew minn jeddna 
nassumu dal-mod ta’ esperjenza, ta’ ġudizzju u għalhekk ta’ aġir. 
Mhux biss, imma issa hu nnifsu jsir ferment għas-soċjetà li fiha jgħix: 
il-familja, l-iskola, l-ambjent tax-xogħol. U dan mhux biss bil-kelma 
għaqlija u f’waqtha, imma wkoll bis-sempliċi preżenza li tixhed 
kristjaniżmu sħiħ. Il-Konċilju jgħallem li l-istess lajċi jistgħu jkunu 
“ħabbara siewja” tas-Saltna “jekk mal-istqarrija tal-fidi jgħaqqdu bis-
sħiħ ħajja ispirata mill-fidi. Din l-evanġelizzazzjoni, jiġifieri t-tħabbira 
ta’ Kristu magħmula mix-xhieda tal-ħajja u tal-kelma, tikseb 
karatteristika speċifika u qawwa speċjali mill-fatt li hi tkun qiegħda 
tingħata fil-kundizzjonijiet komuni tal-ħajja tad-dinja” (LG 35). 

 

 Ġesù l-iżjed ħelu, żerriegħ ta’ kull żerriegħa tajba, li dejjem 
tgħasses u ma torqod qatt u tara s-sikrana li l-għadu tiegħek 
jippretendi li jiżra’ fl-għalqa tiegħek, la tħallix li jiżra’ fija xi ħaġa li 
tagħmilni barrani għalik; u jekk bi traskuraġni jiena norqod, ħalli l-
ħniena tiegħek tqajjimni, sabiex nirreżisti lill-għadu qabel jagħmilni 
tiegħu. 

L. Da Ponte, Meditazioni III, 45, 1 
 

 Mulejja, Alla wieħed, Alla tiegħi u Kollox tiegħi, tħallinix 
nintilef fil-frugħat. “O frugħa tal-frugħat! Kollox frugħa” (Ekkl 1, 2). 
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Hawn isfel kollox frugħa u dellijiet li jaħarbu. Tħallix li nagħti qalbi lill-
ħwejjeġ tad-dinja u li xi waħda minnhom tbegħdni minnek. Ħu 
pussess sħiħ fuqi, żomm sewwa din il-qalb dgħajfa u dan l-ispirtu 
tant debboli. Iġbidni lejk fis-sigħat bikrin ta’ filgħodu, f’nofsinhar u 
f’inżul ix-xemx, u agħtini l-faraġ tiegħek. Kun int id-dawl qawwi li lejk 
inkun nista’ nħares biex ikolli direzzjoni u sliem. 

Mulej Ġesù, agħmel li jiena nħobbok b’imħabba safja u mħeġġa. 
Agħmel li nħobbok b’qawwa akbar minn dik li biha l-bnedmin tad-
dinja jħobbu l-ħwejjeġ tagħhom. Agħmel li waqt li nħobbok, ikolli dik 
l-istess ħlewwa, u l-istess kostanza li hi tant ammirata fl-imħabba 
tad-dinja. Agħmel li nħoss li inti hu l-ferħ u l-kenn waħdieni tiegħi, il-
qawwa waħdanija tiegħi, it-tama u l-imħabba waħdanija tiegħi. 

Beatu J. H. Newman, Maturità cristiana, p. 280 
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47.  IĊ-ĊELLOLA TAS-SALTNA 

Mulej, saffi u kattar l-imħabba tal-għarajjes sabiex magħqudin ma’ 
wliedhom jifirħu bil-qdusija ta’ xulxin (Quddiesa tat-Tieġ). 

 

1. Il-Konċilju jippreżenta l-familja nisranija, konsagrata bis-
sagrament ta-żwieġ, bħala “skola mill-aħjar ta’ appostolat għal-lajċi 
fejn ir-reliġjon nisranija tidħol fl-imġiba kollha tal-ħajja u tbiddilha 
kuljum għall-aħjar” (LG 35). Fil-fatt il-familja hija l-ewwel ċellola, jew 
aħjar iċ-ċellola bażi tas-Saltna ta’ Alla fuq l-art. Fiha l-ulied jiġu 
edukati “skont il-fidi li rċevew fil-magħmudija” (GE 3); sa mill-ewwel 
snin tal-ħajja jitgħallmu jagħrfu “s-sovranità” ta’ Alla, u jħobbuh u 
jobduh bħala l-ewwel “Mulej” tagħhom, bħala Missier li jipprovdi u 
twajjeb, li minnu jiġi kollox. Il-liġi l-qadima diġà kienet tixhed għal dan 
id-dritt primordjali tal-kapijiet tal-familja; wara li tħabbar l-ewwel 
kmandament: “Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, 
b’ruħek kollha u b’saħħtek kollha” u kompla żied: “u dawn il-
kmandamenti li qiegħed nagħtik illum, tennihom lil uliedek, u tkellem 
fuqhom meta tkun f’darek, u meta tkun miexi fit-triq, u tiktibhom mal-
ġnub tal-bibien u fuq il-bwieb tiegħek” (Dt 6, 5-9). Meta l-fidi f’Alla, l-
imħabba lejh, u r-rispett għal-liġi tiegħu huma s-sies tal-ħajja 
familjari, jiġu regulati r-relazzjonijiet reċiproċi bejn ir-raġel u l-mara u 
bejn il-ġenituri u l-ulied, u jispiraw l-edukazzjoni li jingħataw, u l-
familja tkun tassew “Saltna ta’ Alla”, fejn Alla huwa l-ewwel li hu 
maħbub, moqdi u obdut. Jekk l-Iżraelita twajjeb kien iħoss l-obbligu li 
japprofitta minn kull mezz u ċirkustanza biex jistampa f’uliedu l-
prinċipji reliġjużi, kemm aktar imisshom jagħmlu dan il-ġenituri 
nsara? Il-grazzja tas-sagrament taż-żwieġ tagħtihom don speċjali 
biex jedukaw l-ulied fil-fidi u fil-pjetà, biex jgħallmuhom il-ħwejjeġ ta’ 
Alla. B’dan il-mod il-ġenituri jiżirgħu f’qalb uliedhom “il-kelma tas-
Saltna” u din iġġib il-frott fi żmienha. Jekk aktar tard, minħabba t-
tibdil tal-ħajja, il-fidi li jkunu ħadu mill-familja ssofri xi skossi u xi 
drabi, tidher ukoll li ntfiet, tkun ħaġa ħafifa li terġa’ tiffjorixxi għax tkun 
ġiet assorbita fiċ-ċokon. 

 

2. Fil-familja “l-miżżewġin għandhom is-sejħa proprja tagħhom li 
jkunu għal xulxin u għat-tfal xhieda tal-fidi u tal-imħabba ta’ Kristu” 
(LG 35). Bl-imħabba, bir-rispett, bil-fedeltà reċiproka, bl-għajnuna ta’ 
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xulxin fid-diffikultajiet tal-ħajja, bl-ispirtu ta’ sagrifiċċju għall-aħjar 
tmexxija tal-familja - b’dan kollu jissaħħu fil-fidi f’Alla u fir-rabta mal-
liġi tiegħu - il-ġenituri huma l-ewwel xhieda tal-Evanġelju għat-tfal 
tagħhom, “l-ewwel u l-aqwa edukaturi” (GE 3). Ix-xogħol edukattiv 
tagħhom “huwa hekk importanti illi fejn jonqos mhux lakemm timla’ l-
vojt li jħalli” (GE 3). L-imġiba tal-ġenituri ssir in-norma prattika u l-
mudell ħaj tal-imġiba tat-tfal. “Kunu ġenituri ġenerużi u ta’ eżempju 
tajjeb - qal Ġwanni XXIII - u t-tfal ikunu ubbidjenti u ta’ rieda tajba” 
(Discorsi IV, p. 140). Kemm Insara magħrufin u qaddisin kbar 
irċevew l-ewwel eżempju proprju mill-familja! Familji bħal dawn 
huma “l-art tajba” fejn b’ħeffa jikbru l-vokazzjonijiet saċerdotali, 
reliġjużi jew kull sejħa għall-qdusija; u fl-istess ħin isiru ċentri ta’ 
evanġelizzazzjoni għas-soċjetà ta’ madwarhom. “Il-familja nisranija,” 
jgħid il-Konċilju, “tixhed b’leħen għoli kemm il-virtujiet li hemm 
bħalissa fis-saltna ta’ Alla u kemm it-tama fil-ħajja ta’ dejjem. B’hekk, 
bl-eżempju u bix-xhieda tagħha, il-familja nisranija tixli lid-dinja bid-
dnub u ddawwal lil dawk li jfittxu bil-verità” (LG 35). Fis-soċjetà tal-
lum il-familja qiegħda kulma tmur titħarbat, ma tiflaħx tieqaf lill-
passjonijiet mhux imrażżna; saħansitra l-valuri umani tal-imħabba 
konjugali, tas-sens tal-paternità u tal-maternità huma mhedda mill-
qiegħ. Għalhekk l-eżempju tad-dar nisranija li fiha l-imħabba 
tiżviluppa kalma u safja taħt il-ħarsa ta’ Alla, hija vitali. Dan hu l-mod 
l-aktar effettiv biex ħafna erwieħ mitlufa jitressqu fit-triq it-tajba. U 
anki jekk il-familja nisranija jkollha tgħaddi minn sigħat ta’ tbatija u ta’ 
tempesta, dejjem jirnexxilha ssib fil-fidi l-ankra tas-salvazzjoni u l-
qawwa biex iġġorr is-salib, waqt li tistenna bil-paċenzja għar-ritorn ta’ 
dawk mitlufin. Is-sagrament taż-żwieġ jgħani dejjem lill-miżżewġin li 
jgħixuh bis-serjetà, bil-grazzja biex jegħlbu kull burraxka u 
jiddefendu lill-familja minn kull deni. 

 

 Ġesù, agħmel li fil-familji tagħna jsaltnu l-paċi u l-ftehim, li 
jkunu meqjuma t-talb u l-ħarsien tal-liġi ta’ Alla, ħarsien li hu fl-istess 
ħin imħabba u rispett għal-liġi tiegħu. 

O Ġesù, kif għext ġo Nazaret, hekk ukoll għix f’kull familja 
nisranija, żommha  magħquda bl-imħabba tiegħek b’rabta dejjiema 
għal kull żmien u għall-eternità. Ipproteġi, o Ġesù, dik il-paċi tad-dar, 
li hi biss tfejjaq l-imrar tal-ħajja. 
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Beatu Ġwanni XXIII, Breviario, p. 428 
 

 Huwa sewwa u xieraq, dejjem u kullimkien, inroddulek ħajr, 
Missier qaddis, Alla li tista’ kollox u etern. Inti ħlaqt lill-bniedem bħala 
don tal-imħabba tiegħek ta’ missier u ridt tgħollih f’dinjità li fl-għaqda 
tar-raġel u tal-mara ħallejt vera xbieha tal-imħabba tiegħek. 
Għalhekk ma waqaftx issejjaħ għal-liġi tal-imħabba lil dak li ħlaqtu bl-
imħabba biex issieħbu fl-imħabba eterna tiegħek. Il-misteru ta’ dan 
iż-żwieġ qaddis, waqt li jidher bħala sinjal tal-imħabba tiegħek, 
jikkonsagra fl-istess ħin l-imħabba umana. 

Prefazju, Quddiesa tat-Tieġ Ċ 
 

 Agħti Mulej, li l-għarajjes jikkomunikaw bejniethom id-doni 
tal-imħabba tiegħek u juru lil xulxin is-sinjal tal-preżenza tiegħek, 
ikunu qalb waħda u ruħ waħda. Agħmel ukoll li jedukaw lil uliedhom 
skont id-duttrina evanġelika u jipprepawahom biex jingħaqdu fil-
familja tiegħek tas-sema. 

Talba, Quddiesa tat-Tieġ B 
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48.  ĦADDIEMA TAS-SALTNA 

Ħa tkun fuqna l-grazzja ta’ Alla Sidna!  Wettqilna inti xogħol idejna 
(S 90, 17). 

 

1. “Xi jkun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u 
mbagħad jitlef ħajtu?” (Mt 16, 26). Is-saltna ta’ Alla mhix, la għana, la 
unuri, la ksib ta’ postijiet privileġġjati fid-dinja, anzi l-maqlub ta’ dan 
kollu. Il-kisba tad-dinja meqjusa bħala pussess ta’ ġid materjali u t-
tiftix tal-kumdità u l-pjaċiri, hu proprju l-oppost tas-saltna ta’ Alla fejn 
l-ewwel post hu mogħti lill-valuri tal-ispirtu u l-affarijiet l-oħra kollha 
jiġu wara dawn il-valuri. B’danakollu billi d-dinja hi ħolqien ta’ Alla, hi 
wkoll għandha tkun mirbuħa min-Nisrani, mhux minħabba r-regħba 
jew l-ambizzjoni imma biex iqiegħed kull realtà tal-art għas-servizz u 
l-glorja ta’ Alla. Dan hu x-xogħol li l-Konċilju għaraf b’mod speċjali li 
hu tal-lajċi, li minħabba l-kundizzjoni ta' ħajjithom, qegħdin f’kuntatt 
kontinwu u mmirati għar-realtajiet tad-dinja: “Jeħtieġ li l-lajċi jieħdu 
f’idejhom it-tiġdid tal-ordni temporali bħala dmir proprju tagħhom u 
jaħdmu fih b’mod dirett u konkret immexxijin mid-dawl tal-Evanġelju 
u mqanqlin mill-imħabba nisranija, ifittxu dejjem u kullimkien is-
saltna tal-ġustizzja ta’ Alla” (AA 7). Billi huma mdaħħlin fil-belt tal-art, 
il-lajċi jistgħu jwasslu f’kull ambjent l-ispirtu tal-Evanġelju; waqt, li 
jħaddmu l-professjoni tagħhom. jittrattaw in-negozju, u jagħmlu 
dmirhom kien x’kien, bl-onestà mitluba minn Kristu. 

Meta dawk li jiġbru t-taxxi, is-suldati u oħrajn li rċevew il-
magħmudija ta’ Ġwanni staqsewh x’għandhom jagħmlu, qalilhom li 
għandhom ikomplu jagħmlu x-xogħol proprju tagħhom bil-ġustizzja u 
bl-imħabba: “Min għandu żewġ ilbiesi, jaqsam ma’ min ma għandu 
xejn, u min għandu x’jiekol jagħmel l-istess. Tisirqu lil ħadd bit-
theddid jew bil-qerq tagħkom, u kkuntentaw ruħkom bil-paga li 
għandkom” (Lq 3, 11. 14). U San Pawl kiteb: “Intom ilsiera, isimgħu 
f’kollox mis-sidien tagħkom bnedmin. Intom sidien, agħtu lill-ilsiera 
tagħkom il-ħaqq u s-sewwa” ( Kol 3, 22; 4, 1). Kien x’kien il-post li 
jokkupa fis-soċjetà u jagħmel x’jagħmel in-Nisrani, għandu jġib ruħu 
b’mod li l-imġiba tiegħu tkun imdawla bl-Evanġelju u fih tiddi l-
imħabba ta’ Kristu. 
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2. Alla li ħalaq il-bniedem jixbah lilu, riedu kollaboratur tiegħu fil-
ħidma ħallieqa tal-univers. Dan twettaq sa mill-bidu nett tal-umanità, 
meta Alla “ħa lill-bniedem u qiegħdu fil-ġnien tal-Għeden biex 
jaħdmu u jħarsu” (Gen 2, 15). Il-ħwejjeġ kollha kienu maħluqa minn 
Alla għall-bniedem: għall-għajnuna tiegħu, għall-hena tiegħu, għall-
elevazzjoni tiegħu u għall-perfezzjoni tiegħu. Meta dan kollu afdah 
fil-ħakma tal-bniedem, Alla ried li l-bniedem jużah għal dawn l-
għanijiet u jagħraf fihom it-tjubija u l-providenza tal-Ħallieq, u b’hekk 
iħoss li għandu jħobbu u jigglorifikah. Id-dnub ħawwad dan l-ordni u 
x-xogħol, minflok kollaborazzjoni max-xogħol ta’ Alla, sar ġenn ta’ 
qliegħ, motiv ta’ kburija, u provokatur tal-passjonijiet u mezz biex 
jissodisfahom; fl-istess ħin, il-ġid tal-art minflok ma kien sellum biex 
jitla’ għand Alla sar okkażjoni ta’ dnub, li begħditu minnu. 

Imiss lin-Nisrani mifdi minn Kristu, li issa jifdi x-xogħol u r-realtà 
tal-art mill-qerq tad-dnub. Dan ifisser illi jaħdem u jqis il-ġid tal-art 
b’qalb safja u b’distakk, u waqt li jfittex il-ħwejjeġ meħtieġa għall-
ħajja, ma jitlifx minn quddiem għajnejh id-dmir li jaqbel mal-għanijiet 
u r-rieda ta’ Alla Ħallieq u Missier. Bħalma l-opra ta’ Alla timmira bla 
waqfien il-ġid u s-salvazzjoni tal-bniedem, hekk il-bniedem permezz 
tax-xogħol tiegħu - għalkemm materjali u umli - għandu jimmira l-ġid 
temporali u etern tiegħu u tal-oħrajn. Bħalma Alla jifrex il-providenza 
tiegħu fuq il-bnedmin kollha, hekk in-Nisrani għandu jħaddem ix-
xogħol tiegħu għall-qliegħ mhux tiegħu biss imma kemm jista’ jkun 
ukoll ta’ ħutu, billi jagħmlu jiswa għall-vantaġġ tagħhom kemm 
materjali u kemm spiritwali. B’dal-mod l-Insara “jistgħu bir-raġun 
iżommu li huma bix-xogħol tagħhom qegħdin jiżviluppaw ix-xogħol 
ta’ Alla, qegħdin ikunu ta’ siwi għal ħuthom, u fil-ħidma tagħhom 
personali qegħdin jagħtu sehemhom biex iseħħ il-ħsieb providenzjali 
ta’ Alla fl-istorja (GS 34). Waqt li jibnu l-belt tad-dinja, huma qegħdin 
jibnu u jkabbru s-saltna ta’ Alla, li fiha huma ħaddiema attenti u utli. 
Waqt li jipprovdu għall-ħtiġijiet tal-art, jifirxu fid-dinja “l-ispirtu li jagħti 
l-ħajja lill-foqra, lill-mansweti u lil dawk li jġibu l-paċi, li l-Mulej fl-
Evanġelju jsejjaħ henjin” (LG 38). 

 

 O Alla, int qegħidt is-setgħat tan-natura taħt il-ħakma u x-
xogħol tal-bniedem; agħtina li waqt li nkunu ħsiebna fix-xogħol 
tagħna bi spirtu nisrani, jistħoqqilna li nħaddmu mħabba vera tal-
aħwa u li nikkollaboraw flimkien għall-perfezzjoni tal-ħolqien divin. 
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Quddiesa tat-Tberik ta’ Xogħol il-Bniedem B 
 

 O Missier, Alla tat-tjieba, inti tagħti l-art lill-bniedem biex 
tipprovdilu l-ikel. Jalla l-prodotti li naħsdu jsostnu l-ħajja tagħna u 
jalla dejjem nużawha għall-glorja tiegħek u l-ġid ta’ kulħadd. 

Quddiesa ta’ wara l-Ħsad 
 

 Mulej, “Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum.” Agħtina l-mezzi biex 
insostnu din il-ħajja, sabiex meta jgħaddi ż-żmien tal-jasar tagħna, 
inkunu nistgħu naqilgħu ħelsien sħiħ. Agħtina l-ħobż li jkollna nieklu 
bl-għaraq ta’ xbinna: dan hu l-jasar tagħna. Kull wieħed minna jkollu 
jaħdem għall-ħobża ta’ kuljum. Imma huwa dejjem int, Mulej, li 
tagħtihulna, għax inti tbierek ix-xogħol tagħna. Għalhekk agħtihulna 
ta’ kuljum. Din it-talba tesprimi l-faqar dejjiemi u li ma nistgħux 
neħilsu minnu. Agħtihulna, irriduh mingħandek biss u kif jogħġob 
lilek. Agħtina l-ħobż. B’dan nifhmu l-ħwejjeġ kollha li int ridt li aħna 
neħtieġu. Agħtina l-bżonn imma mhux il-lussu. Nitolbuk dak li ridtna 
niddependu minnu, għax kont int li imponejt dan fuqna. Agħtina llum 
dan il-ħobż li neħtieġu llum u għada ma jkunx anqas meħtieġ mil-
lum. Imma jien jeħtieġ li nikkuntenta li jkun għandi lllum. “Biżżejjed 
hu għall-jum it-taħbit tal-ġurnata” (Mt 6, 34). 

J. B. Boussuet, Meditazioni sul Vangelo, III, 51, v. 1, p. 234 
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49.  IS-SALTNA MA JKOLLHIEX TMIEM 

Mulej, agħmel li sseħħ il-kelma tiegħek: “Ejjew imberkin minn 
Missieri, ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna li tħejjiet għalikom sa mill-

ħolqien tad-dinja (Mt 25, 34). 
 

1. “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed sultan li għamel 
festa għat-tieġ ta’ ibnu. U bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu 
biex jiġu għall-festa; imma dawk ma ridux jiġu” (Mt 22, 3-4). Alla joffri 
lill-bnedmin kollha s-Saltna tiegħu, jistedinhom kollha għat-tieġ kbir 
ta’ Ibnu li meta ġie fid-dinja ngħaqad man-natura tal-bnedmin; tieġ li 
fetaħ it-triq tas-salvazzjoni għall-bnedmin, għax Kristu, l-Għarus, bl-
inkarnazzjoni tiegħu reġa’ wassal lill-bnedmin id-dar, fis-Saltna tal-
Missier. Is-salvazzjoni hija l-ikla tat-tieġ imħejjija għall-bnedmin 
kollha; il-kundizzjoni waħdanija biex nissieħbu fiha hi li naċċettaw l-
istedina, tant ġeneruża daqskemm hi mogħtija b’xejn. Imma bħall-
mistednin tal-parabbola, ħafna bnedmin jingħalqu għal din l-istedina 
u jirrifjutawha darba wara l-oħra. Is-salvazzjoni hija don, u min ma 
jaċċettahiex jeskludi lilu nnifsu huwa stess; u din hi t-tifsira tat-telfien 
ta’ dejjem, imħabbra fil-kastig mogħti lil dawk li każbru l-istedina 
għat-tieġ. Minflokhom ġew mistednin oħrajn u Luqa jispeċifika li 
kienu “l-foqra, il-magħtuba, l-għomja u z-zopop” (14, 21); dawn 
għaġġlu għall-festa tat-tieġ u kienu jirrappreżentaw lil dawk li, billi 
kienu jafu bil-faqar tagħhom, ħassew il-bżonn li jkunu salvati u 
għarfu li Alla biss jista’ jsalvahom. Il-faqar tagħhom għamilhom 
miftuħa għad-don divin. 

B’dan kollu, ukoll fost dawk li laqgħu l-istedina, mhux kollha ġew 
approvati. Fid-dinja s-saltna ta’ Alla, jiġifieri l-Knisja, tilqa’ lil kull min 
irid jidħol, ftit jew wisq bħall-għalqa li laqgħet fiha l-qamħ u s-sikrana, 
jew bħax-xibka mixħuta l-baħar li timtela’ b’ħut tajjeb u ħażin, imma 
fl-aħħar taż-żmien Alla nnifsu se jagħmel għażla u dawk li jinqabdu 
mingħajr “il-libsa tat-tieġ”, ikunu mkeċċijin “’il barra fid-dlam; 
hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien” (Mt 22, 13). 

Is-Saltna u s-salvazzjoni eterna huma d-doni mogħtija b’xejn 
mill-imħabba infinita ta’ Alla; imma proprju għax huma doni ta’ 
mħabba jesiġu aċċettazzjoni u korrispondenza ta’ mħabba. Min 
jirrifjuta d-don ikun jirrifjuta l-imħabba li qed joffrilu Alla u għalhekk 
minn jeddu jqiegħed lilu nnifsu barra mis-saltna ta’ Alla li hi saltna ta’ 
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mħabba. Imma min jaċċetta l-istedina, jidħol fil-Knisja u jgħix b’mod 
denn, jiġi approvat u mdaħħal għat-tieġ etern tal-Iben ta’ Alla. U f’din 
is-Saltna ma jkunx hemm tmiem. 

 

2. Is-saltna ta’ Alla tasal fil-milja tagħha fil-glorja tas-sema biss; 
hawn isfel tiżviluppa sal-milja tagħha sakemm bnedmin ġodda 
jibqgħu jitwieldu, u tibqa’ tiżviluppa f’kull wieħed minna billi 
tistabbilixxi lilha nfisha fina b’mod aktar dejjiemi. Għalkemm l-Iben ta’ 
Alla kkonsma ż-żwieġ tiegħu mal-umanità fuq is-salib billi fdieha mid-
dnub u reġa’ rxoxta, u ġegħilha terġa’ titwieled għall-ħajja ġdida bid-
dritt tal-glorja eterna, imma waqt li għadna ngħixu hawn fid-dinja 
aħna ngħixu fit-tama, għax “aħna salvi imma għadna nittamaw” 
(Rum 8, 24). It-tama ma tqarraqx għax hi mibnija fuq l-imħabba ta’ 
Alla li ma tonqosx illi biex isalva d-dinja, “lanqas lil ibnu stess ma 
ħafirha” (Rum 8, 32). It-tama, u għalhekk l-istennija, ta’ ġid futur hija 
mwiegħda b’ċertezza minn Alla, imma xorta għadha mhix ċerta, 
għax biex tinkiseb teħtieġ il-koperazzjoni ħielsa ta’ kull wieħed. Dan 
iġib sens ta’ inċertezza fil-ħajja ta’ issa, sens ta’ stennija u għassa: 
“Aħna nissejħu wlied Alla u tassew aħna, iżda għad ma deherniex 
ma’ Kristu fil-glorja li fiha nkunu bħal Alla għax narawh kif inhu. 
Għalhekk sakemm indumu mlibbsa b’dan il-ġisem, nibqgħu ‘l 
bogħod mill-Mulej u aħna wkoll nitniehdu fina nfusna u nixtiequ li 
nkunu ma’ Kristu” (LG 48). Il-ħajja tad-dinja mhix valur definittiv, 
imma aktarx prova, triq lejn għan preċiż: l-eternità hienja. In-Nisrani  
għalhekk mhux tant ħsiebu li jistabbilixxi ruħu sewwa hawnhekk fid-
dinja, daqskemm li jivvjaġġa bla ma jieqaf lejn pajjiżu li qiegħed 
jistennih. Jekk jagħmel użu tajjeb mill-ħwejjeġ tad-dinja, ma 
jintrabatx magħhom, għax ma jkunx irid jieqaf fihom; ikun irid jasal 
fis-sema. U jekk biex jilħaq l-għan tiegħu, ikollu jiċħad kull valur tad-
dinja, jagħmel dan minn qalbu, għax jaf li “s-Saltna tas-Smewwiet 
tixbah ukoll lil wieħed negozjant ifittex gawhar fin: meta sab ġawhra 
tiswa ħafna, mar biegħ kulma kellu u xtara lilha” (Mt 13, 45-46). U 
meta jkun għamel dan, jibqa’ jħossu konvint li jkun għamel ftit wisq, 
ladarba s-saltniet kollha tad-dinja ma huma xejn meta mqabblin 
mas-saltna tas-sema. 
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 Alla, is-saltna eterna tiegħek hija glorjuża u għolja daqskemm 
il-maestà tiegħek hi sublimi. Ir-regalità tiegħek mhix ġejja mis-saltna; 
imma s-saltna ġejja minnek, fuq ħwejġek u fuq ġenbek hemm 
miktub: 'Sultan tas-slaten u Mulej tal-ħakkiema. Is-setgħa tiegħek hi 
Eterna': ix-xettru tiegħek ma jitteħidlekx; is-saltna tiegħek ma 
tinqasamx: it-tribujiet, il-popli u l-ilsna, kollha jaqduk għal dejjem. 
Sultan tassew paċifiku, is-smewwiet u l-art kollha jixtiequ jarawk. 

O kemm hi glorjuża s-Saltna tiegħek, o Sultan l-aktar eċċellenti 
li fih isaltnu miegħek il-ġusti kollha u l-liġijiet tas-saltna jkunu: verità, 
paċi, imħabba u immortalità. 

S. Bonaventura, Il legno della vita 45, Op. mist., p. 120-121  
 

 O Alla, tiġi Saltnatek! Meta se nkun fis-Saltna tiegħek? Ruħi 
tixxennaq, tnin u tilheġ biex tidħol fit-tabernaklu tiegħek etern, f’dik il-
belt li qatt ma titmermer. Kollox jgħaddi, kollox jaħrab. Meta se nara 
lil Dak li ma jintemm qatt? Meta se niġi nwettaq fih, b’mod li ma 
nibżax iżjed li nitilfu? O kieku nista’ nasal issa f’din is-Saltna! 
Sadattant saltan fuqi, saltan fuq ix-xewqat kollha tiegħi, saltan inti 
waħdek. Ma tistax taqdi żewġ sidien, lanqas ikollok żewġ slaten, 
lanqas ma jistgħu żewġ oġġetti jsaltnu fil-qalb. Li taqdihom ifisser li 
tħobbhom. Hekk jgħallimna l-Iben tiegħek, l-istess Verità: ħadd ma 
jista’ jaqdi żewġ sidien, ladarba “jobgħod wieħed u jħobb lill-ieħor, 
jew jaċċetta ‘l wieħed u jiddisprezza lill-ieħor.” M’hemmx triq tan-
nofs: jew tħobb jew tobgħod, jew taċċetta jew tiddisprezza.  
Għalhekk, Saltan inti biss. 

J.B. Bossuet, Meditazioni sul Vangelo, III, 51, v. 1, p. 233 
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50.  IL-MAGĦMUDIJA TAL-MULEJ 

Ħadd fuq l-Epifanija 

 

“Agħtu lill-Mulej, ulied Alla. Agħtu lill-Mulej il-glorja ta’ ismu” 
(S 29, 1-2) 

 

1. Il-festa tal-lum hija wkoll “epifanija”, jew turija tad-divinità ta’ 
Ġesù, festa solenni b’mod speċjali għax fiha tkellem Alla mis-sema. 
Il-profezija ta’ Isaija fuq ‘il-qaddej ta’ Alla,’ figura tal-Messija, għandha 
l-bidu tagħha hawn. Il-profeta jippreżentah f’isem il-Mulej: “Araw il-
qaddej tiegħi, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet! Qegħidt ir-ruħ tiegħi 
fuqu” (Is 42, 1). Dawn huma l-karatteristiċi ta’ Kristu: huwa l-“qaddej 
ta’ Alla” per eċċellenza, kollu kemm hu kkonsagrat għall-glorja 
tiegħu, għas-servizz tiegħu li meta kien ġej fid-dinja qal: “Hawn jien, 
ġejt, biex nagħmel ir-rieda tiegħek, o Alla” (Lh 10, 7), hu mimli bl-
iSpirtu Qaddis li taħt l-influss tiegħu iħaddem il-missjoni tas-
salvazzjoni, u li fih Alla jsib l-għaxqa tiegħu. 

Id-deskrizzjoni profetika ta’ Isaija titwettaq fil-milja tagħha fil-fatt 
Evanġeliku tal-magħmudija ta’ Ġesù. Imbagħad “is-smewwiet 
infetħu, u niżel l-iSpirtu s-Santu u deher fuqu fis-sura ta’ ħamiema. U 
mis-sema ġie leħen jgħid: ‘Inti Ibni l-għażiż: fik sibt l-għaxqa tiegħi’” 
(Lq 3, 21-22). Issa mhux iżjed il-profeta li jitkellem f’isem Alla, imma 
Alla nnifsu, b’mod l-aktar solenni. It-Trinità kollha ħadet sehem f’din 
l-epifanija kbira fix-xatt tax-xmara tal-Ġordan: Il-Missier semma’ 
leħnu u ta xhieda għall-Iben, l-Iben kien ippreżentat f’Ġesù, l-iSpirtu 
Qaddis niżel fuqu f’għamla li tidher. Il-verità mħabbra minn Isaija 
b’mod mistur issa tiddi fit-tifsira messjanika tagħha. Il-kliem “il-qaddej 
tiegħi” huwa mibdul b’ieħor “Ibni l-għażiż” li aktar direttament juri n-
natura divina ta’ Kristu, l-iSpirtu Qaddis li Ġesù għandu fil-milja 
tiegħu proprju għax l-Iben hu Alla, jidher fuqu f’għamla li tidher ukoll, 
Alla tkellem personalment u pubblikament: il-poplu kollu preżenti 
sema’ l-leħen tiegħu.(Lq 3, 21). 

Il-magħmudija ta’ Ġesù hija l-investitura uffiċjali tal-missjoni 
tiegħu ta’ Salvatur, il-Missier u l-iSpirtu Qaddis jiggarantixxu l-identità 
tal-Iben ta’ Alla u jippreżentawh lid-dinja biex id-dinja tilqa’ l-messaġġ 
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tiegħu. Hekk l-istorja tas-salvazzjoni titwettaq fi Kristu flimkien mat-
Trinità kollha. Wisq f’waqtu llum, il-Liturġija tistedinna biex 
nigglorifikaw ‘l Alla li rrivela lilu nnifsu b’tant ġenerożità: “Agħtu lill-
Mulej, ulied Alla. Agħtu lill-Mulej il-glorja ta’ ismu, aduraw ‘il-Mulej 
b’kobor qaddis” (Salm responsorjali). 

 

2. San Pietru, xhud li ra b’għajnejh il-magħmudija ta’ Ġesù, fid-
diskors tiegħu lil Kornelju, ippreżenta dan il-fatt bħala l-bidu tal-ħajja 
appostolika tal-Mulej: “Intom tafu b’dak li ġara wara li Ġwanni kien 
xandar il-magħmudija, tafu kif Alla kkonsagra lil Ġesù ta’ Nazaret bl-
iSpirtu s-Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesù għadda jagħmel il-ġid u 
jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan” (Atti 10, 37-38). 
Fil-kliem tiegħu jidwi l-kliem ta’ Isaija u tal-Evanġelju. 

Fis-siltiet kollha Kristu hu ppreżentat mimli u “midluk” bl-iSpirtu 
Qaddis. Kif il-ħajja tiegħu fuq l-art bdiet bil-ħidma tal-iSpirtu Qaddis 
hekk il-ħajja appostolika tiegħu tibda b’indħil speċjali tal-istess Spirtu, 
kien għalkollox maħkum mill-iSpirtu u mmexxi minnu fit-twettiq tal-
missjoni tiegħu. 

B’mod analoġiku l-istess jiġri fin-Nisrani: bil-magħmudija 
jitwieled għall-ħajja fi Kristu bl-indħil tal-iSpirtu Qaddis li jiġġustifikah 
u jġeddu fl-esseri kollu tiegħu, u jifforma fih iben ta’ Alla. U meta 
jikber fl-età, jeħtieġlu jaċċetta b’mod ta’ għarfien u ta’ responsabbiltà 
d-dmirijiet tal-ħajja nisranija, l-iSpirtu Qaddis jidħol b’effużjoni ġdida 
permezz tal-Griżma biex jikkonfermah fil-fidi u jagħmel minnu xhud 
validu ta’ Kristu. Il-ħajja kollha tan-Nisrani tiżvolġi taħt l-influss tal-
iSpirtu Qaddis. 

Mattew l-Evanġelista meta jirrakkonta l-magħmudija ta’ Ġesù, 
jippreċiża li l-Battista ma riedx jaċċetta li jgħammed lil Ġesù: “Jiena 
hu li jeħtieġli nitgħammed minnek, u inti tiġi għandi? (Mt 3, 14). Il-
Mulej ma kellux għalfejn jiġi mgħammed, b’danakollu mar lejn il-
Ġordan tħallat ma’ dawk li kienu sejrin jitolbu l-magħmudija tal-
indiema, u insista ma’ Ġwanni: “Inti għalissa ħallik minn dan, għax 
hekk jixraq li nimxu biex inkunu għamilna u temmejna s-sewwa 
kollu” (Mt 3, 15). “Is-sewwa” li Ġesù ried jagħmel kien it-twettiq 
perfett tar-rieda tal-Missier, u kważi bħala tweġiba għal-ġest hekk 
umli li qiegħed lilu nnifsu mal-midinbin, il-Missier irrivela lid-dinja d-
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dinjità tiegħu ta’ Messija u l-ISpirtu qaddis niżel fuqu f’għamla li 
tidher. 

Kundizzjoni indispensabbli għan-Nisrani biex il-grazzja tal-
magħmudija, tagħti l-frott, u biex ikun immexxi mill-ispirtu Qaddis hija 
l-umiltà li ġġagħlu jfittex f’kull ħaġa r-rieda ta’ Alla, ‘il fuq minn kull 
vantaġġ personali. 

 

● Inti wkoll, o Ġesù, inżilt fl-ilma tal-Ġordan taħt għajnejn il-
folla, imma ftit wisq setgħu jagħrfuk: u dan il-misteru ta’ fidi ritardata, 
jew ta’ indifferenza, li baqgħet sejra matul is-sekli, huwa ta’ dulur 
għal dawk li jħobbuk u rċevew il-missjoni li jagħmluk magħruf fid-
dinja. 

Agħti lis-suċċessuri tal-Appostli u tad-dixxipli, u lil dawk li jieħdu 
isimhom minnek u mis-salib tiegħek, li jwasslu l-ħidma tal-
evanġelizzazzjoni, li jmantnuha bit-talb, bis-sofferenza u bil-fedeltà 
intima għar-rieda tiegħek. 

U bħalma int, ħaruf innoċenti, ippreżentajt ruħek quddiem 
Ġwanni bħala midneb, iġbed lilna wkoll, o Ġesù, lejn l-ilma tal-
Ġordan. Hemm immorru nistqarru ħtijietna u nnaddfu r-ruħ tagħna. U 
kif is-smewwiet miftuħa ħabbru leħen il-Missier tiegħek, li fik, o 
Ġesù, isib l-għaxqa tiegħu, hekk ukoll, wara li nkunu rbaħna l-prova, 
meta l-jum tal-qawmien tiegħek iżernaq, inkunu nistgħu nerġgħu 
nisimgħu fl-intimità ta’ qalbna, l-istess leħen il-Missier, li jagħrafna 
bħala wliedu. 

Beatu Ġwanni XXIII, Breviario - Jan 13 
 

● O Ġesù! qaddis, innoċenti, bla tebgħa, mifrud mill-midinbin, 
inti tersaq bħala ħati, titlob il-magħmudija tad-dnubiet! X’inhu dan il-
misteru? Ġwanni jirrifjuta b’ħiltu kollha li jagħtik il-magħmudija tal-
indiema u inti twieġeb: “Int għalissa ħallik minn dan għax hekk jixraq 
li nimxu biex inkunu għamilna u temmejna s-sewwa kollu.” X’inhu 
dan is-sewwa? Huwa l-umiljazzjoni tal-umanità adorabbli tiegħek, li 
waqt li tagħti l-ogħla qima lill-qdusija infinita, twettaq il-ħlas kollu tad-
djun tagħna mal-ġustizzja divina. Int, il-ġust, l-innoċenti, tieħu post ir-
razza kollha midinba tagħna.O Ġesù, ħallini numilja ruħi quddiemek 
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u nagħraf li jiena midneb, ħallini nġedded iċ-ċaħda tad-dnub li diġà 
għamilt fil-magħmudija. 

C. Marmion, Christ in His Mysteries, X: 1 
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ŻMIEN MATUL IS-SENA 

 

1-8 ĠIMGĦA 

 

NOTA 

Meta l-ġimgħat ta’ Matul is-Sena jkunu 34, nibdew it-Tnejn wara 
Għid il-Ħamsin, bil-ġimgħa li tiġi immedjatament wara dik li nkunu 
waqafna qabel ir-Randan; pereżempju: jekk waqafna fis-sitt ġimgħa, 
nibdew fis-seba’ ġimgħa. 

Meta l-ġimgħat ta’ Matul is-Sena huma 33, titħalla barra ġimgħa 
waħda: pereżempju, jekk fir-Randan waqafna fis-seba’ ġimgħa, wara 
Għid il-Ħamsin inkomplu bid-disa’ ġimgħa. 

 



 

189 

51.  ĠESÙ D-DIELJA VERA 

O, jalla norbot qalbi miegħek, għax inti ħajti (Dt 30, 20). 

 

1. “Ġesù huwa l-Medjatur waħdieni bejn Alla u l-bnedmin” (1 Tim 
2, 5), b’dankollu Hu ma riedx iwettaq ix-xogħol tal-fidwa tagħna 
indipendentiment minna, imma wettqu bħala mezz biex isaħħaħ ir-
rabta bejnu u bejnna. Dan hu l-misteru tal-għaġeb tal-inkorporazzjoni 
tagħna fi Kristu, il-misteru li l-Mulej innifsu rrivela lill-appostli tiegħu 
lejlet il-Passjoni tiegħu. “Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi. Ibqgħu 
fija u jiena nibqa’ fikom. Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha 
nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux 
fija.” (Ġw 15, 1-4). 

Ġesù jafferma bil-qawwa kollha li m’hemmx fidwa, m’hemmx 
ħajja sopranaturali u ħajja ta’ grazzja, għal min ma jgħixx fih, għal 
min mhux imlaqqam bih, proprju bħal friegħi li ma jgħixux u lanqas 
jagħtu frott jekk ma jkunux imqabbdin maz-zokk prinċipali. Din hi r-
rabta mill-qrib li Ġesù ried iħaddem bejnu u bejn il-bnedmin, rabta 
indispensabbli għas-salvazzjoni tagħhom u għall-qdusija tagħhom. 
Lanqas l-iċken grad ta’ grazzja ma jista' jasal għand il-bniedem 
mingħajr il-medjazzjoni ta’ Kristu, l-istess bħalma lanqas qatra 
sustanza ma tista’ tasal fil-fergħa jekk din hi maqtugħa mid-dielja. 
“Id-dielja vera huwa Kristu li jagħti l-ħajja u t-tkattir lill-friegħi u li 
mingħajrha ma nistgħu nagħmlu xejn” (LG 6). 

Barra minn dan Ġesù ddikjara li jekk il-bniedem jibqa’ fih, mhux 
biss jirċievi l-ħajja sopranaturali, imma jsir oġġett ta’ kura speċjali 
min-naħa tal-Missier tas-sema li hu l-bidwi tad-dielja mistika. Infatti l-
Missier tas-sema jagħraf lill-bnedmin bħala wliedu adottivi u bħala 
tali jħobbhom u jieħu ħsiebhom sakemm fihom jara lil Kristu l-Iben 
waħdieni u maħbub tiegħu. Il-grazzja tal-adozzjoni tħaddan lil dawk li 
l-Missier isib magħqudin mal-Uniġenitu tiegħu, f’għaqda tant kbira li 
tkun ‘parti ħajja’ minnu, bħalma l-fergħa hi parti ħajja mid-dielja. 

 

2. “Ibqgħu fija” (Ġw 15, 4). Ma nistgħux nibqgħu f’post li ma 
nkunux diġà fih. Ġesù jgħid: “Ibqgħu fija,” proprju għax min hu 
mlaqqam fih huwa fatt li diġà sar, immeritat għall-bnedmin kollha bil-
mewt u l-qawmien tiegħu u mwettaq għal kull wieħed fil-ħin tal-
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magħmudija. Kristu laqqam lill-bnedmin fih permezz tad-demm 
tiegħu; dawn għalhekk “huma” fih imma jiddependi mir-rieda tajba 
tagħhom li “jibqgħu” fih b’mod l-iżjed vitali u mimli. 

Jekk biex inkunu mlaqqmin fi Kristu hija biżżejjed il-magħmudija 
u biżżejjed inkunu fil-grazzja biex nibqgħu fih bħal friegħi ħajjin, in-
Nisrani mħeġġeġ ma jikkuntentax b’daqshekk biss. Hu jagħraf 
sewwa d-don li rċieva u jagħmel ħiltu biex it-tilqima tiegħu fi Kristu 
ssir dejjem iżjed profonda; ikun irid jgħix bil-qawwa kollha l-għaqda 
tiegħu ma’ Kristu, u jagħmlu ċ-ċentru u x-xemx ta’ ħajtu. Mhux 
b'kumbinazzjoni li Ġesù qal: "Ibqgħu fija”; b’hekk ried juri li l-ħajja fih 
titlob il-koperazzjoni personali tal-bniedem: jeħtieġ juża l-qawwa 
kollha tiegħu, il-moħħ, ir-rieda, il-qalb biex jgħix fih u bih. Aktar ma n-
Nisrani jaħdem biex jibqa’ fi Kristu, aktar iniżżel fih il-fergħa ċkejkna 
tiegħu u minnu jirċievi dejjem is-sustanza kotrana tal-grazzja. 

“Ibqgħu fija u jiena fikom”: daqskemm in-Nisrani permezz tal-fidi, 
tal-imħabba u tal-għemejjel tajba jibqa’ fl-għaqda sfiqa ma’ Kristu, 
daqshekk ieħor Kristu jibqa’ fih u jikkomunikalu bla heda l-ħajja 
divina tiegħu. In-Nisrani għalhekk isir fergħa mhux biss ħajja, imma 
fergħa mogħnija bil-frott ta’ qdusija maħsuba biex tferraħ il-qalb ta‘ 
Alla għax Ġesù qal: “Din hi l-glorja ta’ Missieri, li intom tagħmlu ħafna 
frott” (Ġw 15, 8). U jkun frott mhux biss ta’ qdusija personali, imma 
ta’ ġid għall-aħwa, għall-Knisja kollha skont kif jixraq lid-dixxipli veri 
ta’ Kristu. 

 

 O tilqima ħelwa u ġentili! Inti l-ogħla ħlewwa maħsuba biex 
tingħaqad mal-imrar tagħna, int infinit magħna l-finiti. Kien biżżejjed 
għall-imħabba tiegħek li għamilt din l-għaqda mal-ħlejqa? Le; u 
għalhekk int Verb etern, saqqejt din is-siġra b’demmek. Dan id-
demm bis-sħana tiegħu ġegħilha tinbet, jekk il-bniedem minn jeddu 
jitlaqqam fik, u miegħek jingħaqad u jorbot qalbu u mħabbtu, jorbot u 
jinfaxxa din it-tilqima bil-faxxa tal-imħabba u jimxi fuq id-duttrina 
tiegħek, ladarba jeħtiġilna nikkonformaw miegħek, Kristu, u 
nitlaqqmu fik bit-triq tat-tbatija, tas-salib u tax-xewqat qaddisa. Iva 
permezz tiegħek, o Ħajja, nipproduċu frott tal-ħajja. U jidher li int 
ħlaqtna mingħajrna, imma ma tridx issalvana mingħajrna. Meta aħna 
nkunu mlaqqma fik, imbagħad il-friegħi li int tajt lis-siġra tagħna, 
jagħtu l-frott. 
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S. Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 111-112 
 

 Alla, hemm il-glorja qrib tiegħek li fiha int igglorifikat u mhux 
il-bniedem, ladarba int tħalli lill-bniedem jagħmel għemejjel tajba. 

Dak li jigglorifikak, Missier, huwa li aħna nagħmlu ħafna frott u 
nsiru dixxipli ta’ Kristu. Għaliex min hu li jagħmilna dixxipli tiegħu? 
Huwa int, għax int tajtna l-ħniena tiegħek sa mill-bidu. Fil-fatt aħna 
xogħol idejk, ħlaqtna fi Kristu Ġesù biex nagħmlu għemejjel tajba. 

O Ġesù, int tgħid: ‘Kif il-Missier ħabb lili, hekk jiena ħabbejtkom; 
ibqgħu fl-imħabba tiegħi.’ Dan hu l-bidu tal-għemejjel tajba tagħna. 
Minn fejn setgħu jiġu jekk mhux mill-fidi li taħdem permezz tal-
imħabba? U kif stajna nħobbu, jekk qabel ma konniex maħbuba? 

Meta tgħid: ‘Kif il-Missier ħabb lili, hekk jiena ħabbejtkom,’ hu 
proprju bħala Medjatur li tippreżenta lilek innifsek, o Ġesù. Il-Missier 
fil-fatt iħobbna wkoll, imma jħobbna fik, għax f’dan jiġi gglorifikat il-
Missier: li aħna nagħmlu l-frott fid-dielja, jiġifieri fik, l-Iben tiegħu, u li 
nsiru dixxipli tiegħek. 

Santu Wistin, In Jo 82, 1-2 
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52.  IL-ĠISEM MISTIKU TA’ KRISTU 

Agħtini, Spirtu Qaddis, l-għana tal-fehma sħiħa u l-għarfien tal-
misteru ta’ Alla li hu Kristu (Kol 2, 2). 

 

1. “Jiena d-dielja, intom il-friegħi” (Ġw 15, 5). Fuq dawn il-
kelmiet hija mwaqqfa d-duttrina tal-Ġisem Mistiku ta’ Kristu. Il-figura 
biss hija mibdula: minflok dielja waħda għandna ġisem wieħed li 
tiegħu Ġesù huwa r-Ras u l-Insara huma l-membri. San Pawl jiġbor 
fil-qosor dak li Ġesù kien qal: ”Bħalma l-ġisem hu wieħed u fih ħafna 
membri, u l-membri kollha tal-ġisem, għad li huma ħafna, jagħmlu 
ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Intom il-ġisem ta’ Kristu, u kull 
wieħed minnkom biċċa minnu” (1 Kor 12, 12. 27). 

L-identità tal-ħsieb hija evidenti: kif il-friegħi jiffurmaw ħaġa 
waħda maz-zokk li minnu ħarġu, u jgħixu mill-istess sustanza, 
bħalma l-membri tal-organiżmu uman jifforma ġisem u jgħixu bl-
istess ħajja, hekk l-Insara inkorporati fi Kristu jiffurmaw flimkien 
miegħu ġisem wieħed u jgħixu bil-ħajja tiegħu: dan hu l-Ġisem 
Mistiku ta’ Kristu “li hu l-Knisja” bħalma jgħallem San Pawl (Kol 1, 
24) 

Kristu huwa r-Ras ta’ dan il-Ġisem: “Kristu hu ras il-Knisja, is-
Salvatur tal-ġisem tiegħu (Ef 5, 23), hu ġie maħtur mill-Missier “Ras 
fuq il-Knisja kollha, li hi ġismu” (Ef 1, 22-23). Ġisem wieħed, ħajja 
waħda u l-ħajja tiġi mir-ras lil kull membru: “Ġesù Kristu jagħti ħajja 
lill-Knisja bl-istess ħajja sopranaturali tiegħu, bil-qawwa divina tiegħu 
jidħol fil-ġisem kollu, waqt li jsostni u jgħin lil kull membru. Bħalma d-
dielja titma’ u timla bil-frott il-friegħi li magħha huma magħqudin” 
(Myst. Corp.). 

F’dan il-kliem hu affermat mill-ġdid li kull Nisrani jgħix fi Kristu u 
fil-ħajja ta’ Kristu. 

 

2. L-għaqda tal-imgħammdin ma’ Kristu, Ras tal-Ġisem Mistiku, 
m’għandniex nifhmuha fl-istess sens tal-għaqda li teżisti bejn il-
membri diversi ta’ ġisem fiżiku: infatti għalkemm inkorporati fih, kull 
wieħed iżomm “il-personalità proprja tiegħu” (Myst. Corp.), imma 
lanqas ma għandha tiftiehem bħala sempliċi għaqda morali li teżisti, 
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pereżempju, bejn membri tal-istess soċjetà. Le, imma din hi xi ħaġa 
wisq aktar profonda, hija għaqda misterjuża, u f’dan is-sens tissejjaħ 
mistika, imma reali u vitali. Hija għaqda li ġejja mill-fatt li f’kull 
membru tal-ġisem tal-Knisja, hu preżenti l-iSpirtu Qaddis, li hu 
“wieħed u l-istess għal kullħadd, li jimla’ u jgħaqqad il-Knisja kollha” 
(San Tumas., De Ver. 29, 4). Infatti Ġesù “tana li nagħmlu sehem 
mill-iSpirtu tiegħu li hu wieħed u l-istess fir-Ras u fil-membri u jagħti 
lill-ġisem kollu ħajja, għaqda u moviment, hekk illi s-Santi Padri 
setgħu jqabblu l-ħidma tiegħu ma’ dak li jagħmel fil-ġisem il-prinċipju 
tal-ħajja, jiġifieri r-ruħ” (LG 7). 

L-ispirtu Qaddis, “ruħ tal-Knisja” (Myst. Corp.), huwa r-rabta li 
jgħaqqad u jagħti l-ħajja intimament u realment lill-membri ta’ Kristu 
billi jsawwab fihom il-grazzja u l-imħabba. Mela m’aħniex nitkellmu 
minn għaqda simbolika u metaforika, imma minn għaqda reali, ta’ 
realtà li tiżboq l-oħrajn kollha “bħalma l-grazzja tiżboq in-natura u 
bħalma l-ħwejjeġ immortali jiżbqu l-ħwejjeġ kollha li jispiċċaw” 
(Myst.Corp.). L-Iben ta’ Alla, “infatti, waqt li kkomunika l-iSpirtu 
tiegħu lil ħutu miġmugħin mill-ġnus kollha, huwa għamilhom b’mod 
mistiku l-ġisem tiegħu” (LG 7). Realtà sublimi li tħaddan mhux biss il-
ħajja tad-dinja tan-Nisrani, imma mħarsa minnu, tibqa’ għall-eternità 
kollha l-għajn waħdiena tal-beatitudni tiegħu, ladarba l-“grazzja hija 
ż-żerriegħa tal-glorja.” 

In-Nisrani hu membru ta’ Kristu: dan hu l-kobor tiegħu, il-glorja 
tiegħu li tiżboq infinitament kull dinjità u kobor tal-art. 

 

● O Għarus maħbub tiegħi u Verb li tħobb, inti tnissel il-ġisem 
tal-Knisja b’mod magħruf u mifhum minnek biss. Bid-demm tiegħek 
int għamilt ġisem organizzat u msawwar sewwa, u li tiegħu inti r-
Ras, li fil-ġmiel tiegħu jogħxew l-anġli, l-arkanġli jammirawh, is-
serafini jinġibdu lejh u l-ispirti Anġeliċi kollha jistagħġbu bih, u minnu 
jgħixu l-erwieħ tal-henjin kollha fil-Patrija tas-sema. It-TrinitàQaddisa 
ssib l-hena tagħha fih b’mod li ma nifhmuhx. 

S. Marija Maddalena de’ Pazzi, I Colloqui, Op. v 3, p. 124-125 
 

● Lilek nixtieq, o Mulej tiegħi Ġesù, u nixtieq ikolli sehem 
miegħek fil-grazzja tal-misteru tal-Inkarnazzjoni. Irrid ningħaqad 
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miegħek, biex neżisti fik, ngħix fik, inġib il-frott fik, bħall-fergħa fid-
dielja tagħha. 

O Mulej tiegħi Ġesù, agħmel li ngħix u nissussisti fik bħalma int 
tgħix u tissussisti f’Persuna divina! Kun il-kollox tiegħi u li jien 
nagħmel parti mill-Ġisem Mistiku bħalma l-Umanità hi parti minn 
kompost divin li jissussisti f’żewġ naturi differenti. Agħmel li jien 
inkun għadma minn għadmek, laħam minn laħmek, Spirtu mill-iSpirtu 
tiegħek, u li jien nirċievi l-effett tat-talba qaddisa li int għamilt fl-aħħar 
jum tal-ħajja tiegħek, qabel ma mort għas-Salib, wara li tlabt għall-
appostli, inti tlabt b’insistenza lill-Missier etern tiegħek li aħna wkoll 
inkunu ħaġa waħda bħalma int ħaġa waħda miegħu. 

Fis-sewwa, nara li minħabba d-dinjità infinita tiegħek jiena 
qiegħed wisq ‘il bogħod minnek u mill-Umanità qaddisa tiegħek, u 
b’dankollu, o Ġesù, indenja ruħek tiġi ħdejja u għaqqadni miegħek, 
inkorpora lilek innifsek fija sabiex inkun nista’ ngħix u naġixxi fik u 
nkun nista’ nersaq lejk u nsir tiegħek. 

P. De Berulle, Le grandezze di Gesù, 2, 3, p. 33-34 
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53.  JIENA L-ĦAJJA 

O Ġesù mimli bil-grazzja u l-verità, agħtini li mill-milja tiegħek nirċievi 
grazzja fuq grazzja (Ġw 1, 14. 16). 

 

1. Ġesù ħabbar il-missjoni tiegħu b’dan il-kliem: “Jiena ġejt biex 
ikollkom il-ħajja, u ħajja bil-kotra” (Ġw 10, 10). X’inhi din il-ħajja li hu 
jagħti lill-bnedmin? Hija ħajja ta’ grazzja, li hi sehem fin-natura divina 
tiegħu (2 Pt 1, 4). Ġesù fin-natura divina tiegħu bħala l-Verb għandu 
l-ħajja divina hekk u fl-istess grad li qiegħda fil-Missier: “Bħalma l-
Missier għandu l-ħajja fih innifsu, hekk ukoll ta lill-Iben li jkollu l-ħajja 
fih innifsu” (Ġw 5, 26). 

Din il-milja ta’ ħajja divina, minħabba l-unjoni ipostatika, 
tabbonda fl-umanità ta’ Kristu. Imqiegħda f’kuntatt dirett mad-divinità, 
li magħha hi persunalment magħquda, l-umanità qaddisa ta’ Ġesù 
timtela’ bil-ħajja divina, jiġifieri tirċievi minnha l-akbar tisħib b’ “milja 
ta’ grazzja li ma tistax tikkonċepixxi grazzja aqwa” (Myst. Corp.). Il-
grazzja qaddiesa li tinvadi l-umanità ta’ Ġesù hija hekk abbundanti li 
t-teoloġi ma jibżgħux jgħidulha infinita, ladarba hi mogħtija lilu 
mingħajr qies, kif jixraq lid-dinjità ta’ Ġesù, u minħabba l-missjoni 
tiegħu li jqaddes lill-bnedmin kollha (San Tumas, S.T. 3, 7, 11): “Fih 
għoġobha tgħammar il-milja kollha” (Kol 1, 19) jafferma San Pawl, u 
San Ġwann ifisser dan bħala “mimli bil-grazzja u l-verità” (Ġw 1, 14). 
Imma Ġesù ma jixtieqx iżomm dan il-ġid kollu għalih waħdu; il-
Missier tah lill-aħwa biex jaqsmu magħhom. Għal din ir-raġuni hu 
aċċetta l-passjoni kiefra tiegħu, bil-mewt fuq is-salib, immerita 
għalina l-membri tiegħu dik il-grazzja li hu għandu bil-kotra. Dan 
Kristu jsir il-grazzja waħdanija u l-ħajja sopranaturali tagħna. Huwa 
hekk mimli bil-“grazzja u l-verità” li “mill-milja tiegħu ħadna grazzja 
fuq grazzja” (ibid. 16). B’dan il-mod, mela, li l-‘ħajja divina tasal 
għandna mill-Missier għall-Verb, mill-Verb għall-umanità li huwa libes 
fl-inkarnazzjoni tiegħu, u minn din l-umanità li hija l-umanità qaddisa 
ta’ Kristu, għar-ruħ tagħna. 

 

2. Il-grazzja, bħal kull ħaġa li teżisti - apparti minn Alla - hija 
wkoll maħluqa minn Alla. Ġesù bħala Alla, jiġifieri bħala l-Verb, huwa 
flimkien mal-Missier u mal-iSpirtu Qaddis, il-ħallieq tal-grazzja. Imma 
bħala Feddej, u għalhekk bħala bniedem, huwa l-Medjatur tal-
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grazzja, il-wieħed li mmerita l-grazzja u li hu jagħtiha lilna. Hu mhux 
biss immeritahielna darba għal dejjem bil-mewt tiegħu fuq is-salib, 
imma qiegħed il-ħin kollu japplika din il-grazzja lir-ruħ tagħna. Hekk 
il-grazzja hija infuża u mġegħila tikber f’kull persuna mgħammda 
permezz tal-għemil ħaj u dejjem preżenti tiegħu. B’dan il-mod Kristu 
jagħtina l-ħajja, huwa l-ħajja għalina, l-għajn waħdanija tal-ħajja 
divina li fiha nissieħbu. Minnu, bħalma jgħid il-Konċilju, “bħal minn 
għajn u minn ras, tiġi kull grazzja u l-ħajja tal-poplu ta’ Alla nnifsu” 
(LG 50). 

Minn dan li għedna, joħorġu żewġ konsegwenzi prattiċi u 
prezzjużi: Min jixtieq li jkollu l-grazzja u l-ħajja sopranaturali jeħtieġlu 
jmur għand Kristu, isir ħaġa waħda miegħu u jgħix fih. “Min għandu l-
Iben għandu l-ħajja, min m’għandux l-Iben ta’ Alla ma għandux il-
ħajja” (1 Ġw 5, 12). 

Il-grazzja li tqaddes lir-ruħ tagħna, hija fl-essenza tagħha l-istess 
waħda li żżejjen ir-ruħ ta’ Ġesù (S. T.  3, 8, 5). Naturalment huma 
differenti ħafna fil-qies u l-perfezzjoni, imma n-natura tal-grazzja hija 
l-istess. Għalhekk tista’ tqaddisna, tagħmilna ngħixu f’għaqda ma’ 
Alla u għall-glorja tiegħu. Meta tana l-grazzja, Ġesù tassew 
ikkomunikalna l-ħajja tiegħu, fina ħawwel iż-żerriegħa tal-qdusija 
tiegħu, sabiex, jekk nixtiequ aħna, inkunu nistgħu ngħixu ħajja bħal 
tiegħu. 

 

● Missier li tista’ kollox u Alla li tgħix għal dejjem, fi Kristu l-
Mulej tagħna int ġeddidt il-ħwejjeġ kollha u tajtna sehem mill-milja 
tiegħu. Għalkemm kien Alla, huwa neża’ l-glorja tiegħu, u billi xerred 
demmu fuq is-salib huwa ġab il-paċi lid-dinja. Għalhekk ġie mgħolli 
fuq kull ħaġa maħluqa u sar l-għajn tal-ħajja eterna għal dawk kollha 
li jobduh. 

Prefazju Komuni 1 
 

● O Alla tiegħi, tħallini qatt ninsa din il-verità- li inti mhux biss il-
ħajja tiegħi, imma l-ħajja waħdanija tiegħi! Int “it-triq, il-verità u l-
ħajja.” Inti l-ħajja tiegħi u l-ħajja ta’ kull min jgħix. Il-bnedmin kollha, 
dawk li naf, dawk li niltaqa’ magħhom, dawk li nara u nisma’ bihom, 
ma jistgħux jgħixu jekk mhux bik. Huma jgħixu bik jew ma jgħixu 
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xejn. Ħadd ma jista’ jsalva jekk mhux bik. Tħallini qatt ninsa dan 
waqt ix-xogħol tal-ġurnata. Agħtini mħabba vera tal-erwieħ, ta’ dawk 
l-erwieħ li mitt għalihom int. Għallimni nitlob għall-konverżjoni 
tagħhom, u li nagħmel il-parti tiiegħi biex jikkonvertu. Huma kemm 
huma kapaċi, huma kemm huma ħelwin, għalkemm għoljin u distinti, 
ma jistgħux isalvaw jekk m’għandhomx lilek. 

O Mulej tiegħi li int suffiċjenti għalik innifsek, inti biss biżżejjed! 
Id-demm tiegħek huwa biżżejjed għad-dinja kollha. Daqskemm int 
biżżejjed għalija, daqshekk ieħor int biżżejjed għan-nisel kollu ta’ 
Adam. O Mulej Ġesù tiegħi, ħalli s-salib tiegħek ikun biżżejjed 
għalihom, jalla jkun effikaċi! Ħalli jkun effikaċi għalija wisq iżjed mill-
oħrajn kollha, li ma mmurx “ikolli kulma neħtieġ” (Fil 4, 18), imma ma 
nwassalx il-frott għall-perfezzjoni. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 272-273 
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54.  L-INFLUSS TA’ ĠESÙ 

Minnek, o Mulej, tiġi s-salvazzjoni tiegħi, minnek tiġi t-tama tiegħi 
(S 62, 1,5). 

 

1. “Minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd” (Lq 6,19), 
jgħid l-Evanġelju meta jitkellem fuq Ġesù u l-mirakli tal-għaġeb li 
kien jagħmel. Malli kien imisshom, l-għomja kienu jaraw, it-torox 
kienu jisimgħu, l-imbikkma kienu jitkellmu. Il-qawwa li kienet toħroġ 
minnu kienet tant kbira li l-mara msejkna li kienet tbati mit-tnixxija 
tad-demm kellha biss tmiss it-tarf tal-mantar tiegħu biex ħassitha 
mfejqa minnufih. Kien ħafif għalih li jnaddaf u jqaddes l-erwieħ u li 
jaħfer id-dnubiet, daqskemm kien ħafif ifejjaq il-ġisem: “X’inhu l-
eħfef, tgħid: ‘Dnubietek maħfura’ jew tgħid ‘Qum u imxi:’? Mela biex 
tkunu tafu li Bin il-bniedem għandu s-setgħa jaħfer id-dnubiet fuq l-
art,” - qal lill-mifluġ - “Qum, qiegħed ingħidlek, aqbad friexek u mur 
lejn darek” (Lq 5, 23-24). Li taħfer id-dnubiet hija prerogattiva ta’ Alla 
biss. Jekk mela Ġesù jgħid għalih innifsu li hu viżibbilment bniedem, 
li għandu l-qawwa li jaħfer id-dnubiet, hu qiegħed jiddikjara li hu Alla 
u li d-divinità taħdem fl-umanità tiegħu. “Infatti, kif in-natura li ħa l-
Verb isservih ta’ organu ħaj ta’ salvazzjoni, magħqud miegħu b’mod 
li ma jinħallx” (LG 8). Fil-verità l-umanità qaddisa tiegħu, mimlija bil-
grazzja u l-qawwa, hija preċiżament l-istrument li d-divinità tiegħu 
tuża biex tagħti kull grazzja u ħajja. 

L-umanità qaddisa ta’ Ġesù issa gglorifikata fis-sema, tibqa’ 
tagħti l-istess qawwa u virtù li darba tat fit-toroq tal-Palestina, u din il-
qawwa, mogħtija lil ruħna tinfluenzahom minn ġewwa, issaffihom, 
tbiddilhom, u tqaddishom. “L-influss ġewwieni li minnu tiġi l-grazzja 
fir-ruħ tagħna hija ta’ Kristu, li l-umanità tiegħu, għax magħquda 
mad-divinità tiegħu, għandha l-qawwa li tiġġustifika” (San Tumas 
3,8,6). 

 

2. “L-Iben ta’ Alla, fin-natura umana li kien għaqqad fih, rebaħ il-
mewt bil-mewt u l-qawmien tiegħu, feda l-bniedem u bidlu f’ħolqien 
ġdid” (LG 7). Aħna niddistingwu żewġ fażijiet magħqudin flimkien, 
anzi inseparabbli, fix-xogħol tal-fidwa ta’ Kristu: L-ewwel, il-ħajja 
doloruża tiegħu li, bdiet bl-inkarnazzjoni u spiċċat bil-mewt tiegħu fuq 
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is-salib; it-tieni, il-ħajja glorjuża tiegħu li bdiet bil-qawmien tiegħu u 
għadha sejra, ladarba Ġesù rxuxtat u glorjuż qiegħed dejjem 
isawwab fl-Insara l-grazzja li mmeritalhom darba għal dejjem fuq il-
Kalvarju. “Lil kull wieħed minna Alla tah il-grazzja skont il-qies tad-
don ta’ Kristu” (Ef 4, 7). Ġesù jqassam il-grazzja lil kull weħed minna 
l-imgħammdin, skont ir-rieda u l-pjan divin tiegħu, jibdilna bil-mod il-
mod fi “ħlejqa ġdida.” L-Insara kollha jgħixu taħt l-influss tiegħu: 
“Bħalma r-ras tmexxi l-membri,” jgħid il-Konċilju ta’ Trentu, “bħalma 
d-dielja tibgħat is-sustanza tagħha fil-friegħi, hekk Ġesù Kristu 
jħaddem l-influss tiegħu f’kull ħin fuq il-ġusti kollha. Dan l-influss jiġi 
qabel, jakkumpanja, u jinkuruna l-għemil tajjeb tagħhom, u 
jagħmilhom jingħoġbu quddiem Alla u li jimmeritaw f’għajnejh” (Sess. 
VI, Can 16). Ġesù “jista’ jsalva għalkollox ‘il dawk li bih jersqu lejn 
Alla, ladarba jibqa’ għal dejjem ħaj biex jidħol għalihom” (Lh 7, 25). 
Hu jgħix dejjem fis-Sagrament tal-Altar, u fis-sema, fejn qiegħed 
bilqiegħda fil-glorja fil-leminija ta’ Missieru, hu jurih il-pjagi jħammru 
tal-passjoni tiegħu, b’hekk mhux biss iħaddem l-interċessjoni bla 
heda tiegħu għalina, imma “Hu nnifsu qiegħed jagħżel, jiddetermina 
u jqassam il-grazzji lil kull wieħed skont il-qies tad-don tiegħu” (Myst. 
Corp.). Kristu hu mela, fl-aqwa sens - fl-iżjed sens attwali - l-għajn 
tal-ħajja tagħna: “Kristu hu l-ħajja tagħkom” (Kol 3, 4). 

 

● O Mulej ta’ ruħi u ġid tiegħi, Ġesù Kristu Msallab! Minn fejn 
ġieni l-ġid kollu jekk mhux minnek? Imma jaħasra għalija, jiena 
ħallejtek waħdek, Mulej, għax ħsibt li b’hekk stajt naqdik aħjar! Huwa 
minnu li meta offendejtek, għamilt dan għax ma kontx nafek 
biżżejjed, imma hija ħaġa kbira wisq li meta għaraftek, stajt naħseb li 
b’dan il-mod kont se nikseb xi ħaġa aħjar! Kemm mort imqarrqa fit-
triq li qbadt nimxi fiha, Mulej! U tassew naħseb li kont nibqa’ barra 
minn kull triq tajba kieku ma kontx inti, Mulej, li qegħidtni mill-ġdid fit-
triq it-tajba għax meta rajtek ħdejja mill-ġdid, rajt kull ġid. 

Min għandu miegħu lil Ġesù bħala ħabib u mexxej twajjeb, għal 
kollox jiflaħ, għax Hu jgħinna, iqawwina, qatt ma jonqosna, u huwa 
ħabib tassew li mexa l-ewwel wieħed quddiemna fit-triq tat-tbatija. 
Jiena naraha ħaġa ċara, l-aktar minn dan iż-żmien li qed insemmi, li 
jekk irridu nogħġbu lil Alla u nirċievu grazzji kbar mingħandu, dan 
għandu jseħħ permezz tal-Umanità qaddisa ta’ Kristu, li fiha l-Maestà 
Tiegħu qal li jsib l-għaxqa tiegħu. Bosta drabi dan tgħallimtu bl-
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esperjenza, u qalhuli l-Mulej innifsu. Rajt b’għajnejja stess li minn 
dan il-bieb għandna ngħaddu jekk irridu li s-Sultan kbir tagħna 
jiftħilna beraħ il-misteri kbar u għolja tiegħu. 

Mingħandek, ħelu Mulej, jiġina kull ġid. Jekk inħarsu lejn ħajtu, 
ma nsibux xempju aħjar. X’neħtieġu aktar milli jkollna magħna ħabib 
hekk twajjeb li ma jitlaqniex waħedna fit-taħbit u t-tfixkil kif jagħmlu l-
ħbieb ta’ din id-dinja? Hieni min iħobbu bil-qalb u fis-sewwa, u 
jżommu dejjem miegħu! 

S. Tereża ta’ Ġesù, Ħajja, 22, 3-7 
 

● O Mulej Ġesù Kristu, li fl-istess ħin inti Alla salvatur tal-
bnedmin, u bniedem li tista’ kollox quddiem Alla, jiena nsejjaħlek, 
infaħħrek u nitolbok. Kun miegħi bil-ħniena u l-mogħdrija u l-maħfra. 
Imla’ lil qalbi b’xewqat li inti biss tista’ tissodisfa, qegħidli fuq xufftejja 
t-talb li inti biss tista’ twieġeb, u fl-imġba tiegħi qiegħed l-għemil li inti 
biss tista’ tbierek. 

Talba mill-Quddiesa Możarabika PL 85, 187 
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55.  ĠESÙ U L-ISPIRTU QADDIS 

Mulej, tiħux l-iSpirtu qaddis minni. (S  51, 11). 

 

1. Għalkemm il-grazzja kienet maħluqa ndaqs mit-tliet Persuni 
tat-Trinità Qaddisa, mingħajr ebda differenza jew distinzjoni, it-tiswib 
tagħha fl-erwieħ is-soltu hu attribwit lit-Tielet Persuna, l-iSpirtu s-
Santu, li lilu jiġi attribwit dak kollu li għandu x’jaqsam max-xogħol tat-
tqaddis. F’dan is-sens, id-don tremend tal-grazzja li mliet l-umanità 
ta’ Ġesù jeħtieġ tiġi attribwita lill-iSpirtu Qaddis. Ir-ruħ ta’ Ġesù 
tippossedi kull don sopranaturali għax “l-iSpirtu Qaddis jgħammar fi 
Kristu bil-milja tal-grazzja li ebda milja oħra ma tista’ tiġi immaġinata” 
(Myst. Corp.). Din il-milja ta’ grazzja, li hija don maħluq, 
jikkorrispondi mal-milja tal-iSpirtu Qaddis, li hu d-Don mhux maħluq. 
Ġesù l-uniku wieħed li “rċieva dan l-iSpirtu fi grad infinit” (Myst. 
Corp.), irċieva mingħandu l-kapital immens ta’ grazzja li tippermettilu 
jimmerita għalina lkoll. 

Il-milja tal-grazzja, don maħluq, jikkorrispondi għall-milja tal-
iSpirtu s-Santu, don mhux maħluq. Ġesù, li waħdu fost kulħadd 
“irċieva dan l-iSpirtu mingħajr qies,” mingħandu rċieva dan il-kapital 
ta’ grazzja li jippermettilu jimmerita l-grazzja għall-bnedmin kollha 
(Myst. Corp.). 

Ir-ruħ ta’ Ġesù hija unikament sabiħa, qaddisa, intimament 
magħquda mad-divinità, biex l-ispirtu Qaddis “jieħu gost jgħammar 
fiha bħala fit-tempju magħżul tiegħu” (Myst. Corp.). Hu jgħammar 
fiha b’milja u sovranità li hu jispira, jiddirieġi u jmexxi l-għemil kollu 
ta’ Ġesù, u dan għaliex l-iSpirtu Qaddis hu “korrettament imsejjaħ l-
iSpirtu ta’ Kristu jew l-iSpirtu tal-Iben” (Myst. Corp.). L-Evanġelju 
jgħidilna bosta drabi li Ġesù, “mimli bl-Spirtu Qaddis,” kien “immexxi 
mill-iSpirtu” (Lq 4, 1). Dan ġara mhux biss f’xi ċirkustanzi speċjali, 
imma dejjem. Ġesù nnifsu jafferma dan fil-bidu tal-ministeru tiegħu 
fis-Sinagoga ta’ Nazaret: “L-ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu 
kkonsagrani biex inwassal il-bxara t-tajba lill-foqra” (Lq 4, 18). Ġesù 
ma kienx imqanqal minn xi impuls ieħor, jew b’xi Spirtu ieħor barra 
minn dak tal-iSpirtu Qaddis. 
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2.  “Meta ntemmet il-ħidma li l-Missier fada lill-Iben biex jagħmel 
fuq l-art, nhar Għid il-Ħamsin intbagħat l-iSpirtu s-Santu biex 
iqaddes bla ma qatt jehda l-Knisja u biex hekk dawk li jemmnu jkunu 
jistgħu jidħlu għand il-Missier permezz ta’ Kristu fi Spirtu wieħed (LG 
4). Bil-mewt u l-qawmien tiegħu, Ġesù mmeritalna mhux biss il-
grazzja, imma l-istess Awtur tal-grazzja, l-iSpirtu Qaddis, li hu kien 
wiegħed lill-appostli u li wara li tela’ s-sema, kien bagħtilhom nhar 
Għid il-Ħamsin. Aħna wkoll nirċievu l-iSpirtu Qaddis permezz ta’ 
Ġesù, huwa dejjem hu li flimkien mal-Missier, jibgħatilna l-iSpirtu 
Qaddis. Dan l-iSpirtu divin “hu msawwab mill-milja ta’ Kristu nnifsu 
skont il-qies tal-għoti ta’ Kristu” (Myst. Corp.). Aħna nirċievu l-iSpirtu 
Qaddis skont il-qies tal-għaqda tagħna ma’ Kristu. “Jekk xi ħadd 
m’għandux fih l-Spirtu ta’ Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu 
jgħammar fikom, l-iSpirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja” (Rum 8, 
9. 10). Jekk ikollok l-iSpirtu Qaddis ifisser tkun magħqud ma’ Kristu, 
u min jgħix fi Kristu għandu l-iSpirtu Qaddis li jiġġustifikah. Kristu ma 
jistax jgħammar fina jekk l-iSpirtu Qaddis ma jkunx ukoll fina. 

Li tgħix fi Kristu jfisser li tgħix fl-iSpirtu Qaddis, u li tkun membru 
tal-Ġisem Mistiku tiegħu, li tkun tempju tal-iSpirtu tiegħu: “Ma tafux li 
intom tempju ta’ Alla, u li l-iSpirtu ta’ Alla jgħammar fikom?” (1 Kor 3, 
16). Il-grazzja li Kristu mmeritalna u qassamha lilna ma tissawwabx 
fina ħlief bl-indħil tal-iSpirtu Qaddis. Kull żieda ta’ grazzja fil-fidili hija 
ġejja mill-azzjoni ħallieqa tal-iSpirtu Qaddis flimkien mal-medjazzjoni 
ta’ Kristu. “Kristu qiegħed fina bl-iSpirtu li jikkomunikalna u li 
permezz tiegħu hu jikkomunika magħna b’mod li nistgħu ngħidu li 
dak kollu li hu divin jitwettaq fina bl-iSpirtu Qaddis kif ukoll bi Kristu” 
(Myst. Corp.). 

 

● O qawwa tal-Missier etern, agħtini l-għajnuna; għerf tal-Iben, 
dawwal l-għajn tal-intellett tiegħi; ħniena ħelwa tal-iSpirtu Qaddis, 
ħeġġeġ lil qalbi u għaqqadha miegħek innifsek! Nistqarr, o Tjubija 
ħelwa ta’ Alla, li l-ħniena tal-iSpirtu Qaddis u l-imħabba mħeġġa 
tiegħek qegħdin jippruvaw iqabbdu lil qalbi u jgħaqqduha miegħek, 
flimkien mal-qlub tal-ħlejjaq raġonevoli kollha. Aħraq bin-nar tal-
iSpirtu tiegħek, ikkonsma u eqred, sa qiegħ l-għeruq, kull imħabba u 
affezzjoni karnali fil-qlub tax-xtieli ġodda li int għoġbok tlaqqam fuq il-
Ġisem Mistiku tal-Knisja mqaddsa. Jogħġbok, o Alla, li twarrabna 
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mill-affezzjoni tad-dinja, fil-ġnien tal-imħabba tiegħek, u oħloq fina 
qalb ġdida u għarfien ċar tar-rieda tiegħek sabiex waqt li mmaqdru 
lid-dinja, lilna nfusna u s-suppervja tagħna, u nimtlew bil-ħeġġa vera 
ta’ mħabbtek, inkunu nistgħu nimxu warajk għalik innifsek biss, f’safa 
kast u mħabba mħeġġa. 

S. Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 31,32,34 
 

● Naf, maħbub Ġesù, li ebda frott spiritwali ma jista’ jimmatura 
fija jekk ma jkunx imsoqqi min-nida tal-iSpirtu tiegħek, u jekk ma 
jkunx imsajjar bil-qawwa tal-imħabba tiegħek. Ikollok mela ħniena 
minni, aċċettani f’dirgħajn imħabbtek, ixgħelni kollni kemm jien bl-
iSpirtu tiegħek! Ejja, Spirtu Qaddis, ejja, Alla mħabba, erġa’ imla’ ‘l 
qalbi - li b’xorti ħażina hija battala - b’kull ġid. Ixgħelni sa ma 
nħobbok, dawwalni sa ma nagħrfek, iġbidni sa ma fik insib l-għaxqa 
tiegħi, agħmilni tiegħek sa ma nibda ngawdik. 

O Paraklitu divin li tista’ kollox, f’dik l-imħabba li fiha seddaqtni 
għalik, agħtini li nħobbok b’qalbi kollha, nitgħannaq miegħek b’ruħi 
kollha, li nagħti saħħti kollha biex inħobbok u naqdik, u ngħix skont 
ir-rieda tiegħek u mħejjija minnek, nidħol bla tebgħa għall-ikla tas-
sema. 

S. Ġeltrude, Esercizi 2, p. 80-82.86 
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56.  NGĦIXU FI KRISTU 

O Mulej, saħħaħ l-għaqda tagħna mal-ħajja divina ta’ Dak li ried 
jilbes in-natura umana tagħna (Missal). 

 

1. “Tassew, tassew ngħidlek, li, jekk wieħed ma jitwelidx mill-
ilma u l-iSpirtu, ma jistax jidħol fis-Saltna ta’ Alla (Ġw 3, 5). Għand 
Alla u fis-Saltna tiegħu ma naslux ħlief bi Kristu u magħqudin 
miegħu, din l-għaqda titwettaq permezz tal-ilma u l-iSpirtu Qaddis fil-
jum imbierek tal-Magħmudija. Ġesù qal lil Nikodemu: “Jeħtieġlkom 
titwieldu mill-ġdid” (Ġw 3, 7), u qegħdin nitkellmu proprju minn twelid 
ġdid, għax il-Magħmudija tiżra’ fil-bniedem żerriegħa ta’ ħajja ġdida, 
tisħib fil-ħajja divina: “Bis-sagrament tal-Magħmudija, il-bniedem 
jingħaqad tabilħaqq mal-Ġisem ta’ Kristu msallab u msebbaħ, u 
jitnissel mill-ġdid biex ikollu sehem mill-ħajja divina” (UR 22). Qabel 
il-Magħmudija huwa jkollu ħajja umana biss, imma wara l-
Magħmudija jsir sieħeb fil-ħajja divina, fil-ħajja ta’ Kristu: “Intom li 
intom mgħammda fi Kristu - jikteb San Pawl - ilbistu ‘l Kristu” (Gal 3, 
27). Dan mhux ilbies estern imma ġewwieni, realtà li tagħti l-ħajja li 
tingħaqad mal-esseri tal-bniedem u tibdlu hekk mill-qiegħ li jsir  
Kristu “ħolqien ġdid” (2, Kor 5, 17), mitwielda mhux mill-ġisem, imma 
mill-iSpirtu, “mhux mid-demm, anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda 
minn Alla” (Ġw 1, 13). 

“Ma tafux li aħna li tgħammidna fi Kristu, tgħammidna fil-mewt 
tiegħu? Indfinna miegħu fil-mewt permezz tal-Magħmudija sabiex kif 
Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-
Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida” (Rum 6, 3-4). L-Insara li 
twieldu u tnisslu mill-ġdid fi Kristu għandhom jgħixu fih ħajja ġdida, 
bħal tiegħu. U kif Kristu “miet darba għal dejjem għad-dnub” jiġifieri 
bil-mewt tiegħu qered id-dnub tal-bnedmin, “hekk ukoll intom 
għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal 
Alla fi Kristu Ġesù.” L-għajxien fi Kristu jesiġi l-mewt definittiva għad-
dnub: “Għax lilkom id-dnub m’għandux jaħkimkom” (Rum 10-14). 

 

2. “L-ilma mħallat mal-inbid huwa sinjal tal-għaqda tagħna mal-
ħajja divina ta’ Dak li ried jilbes in-natura umana tagħna” (Missal). 
Din il-formula li s-saċerdot jirripeti f’kull Quddiesa tesprmi r-realtà 
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kbira li ġejja mill-Magħmudija, li permezz tagħha kull mgħammed jiġi 
mdaħħal biex jissieħeb fil-ħajja divina ta’ Kristu. Imma dan id-don  
mogħti b’xejn jitlob tweġiba. “Agħraf, o Nisrani, id-dinjità tiegħek - 
jgħid San Ljun il-Kbir -  u ladarba sirt sieħeb tan-natura divina, la 
terġax lura b’imġiba li ma tixraqx, għall-miżerja l-antika. Ftakar ta’ 
liema Ras u Ġisem inti membru” (Sr 21, 3). 

Dak kollu li hu dnub, li hu difett jew infedeltà għax irridu, ikażbar 
lil Kristu u jnikket lill-iSpirtu Qaddis li jgħammar fina. Imma n-Nisrani 
ġenwin ma jistax jikkuntenta biss li jevita d-dnub, imma jmissu 
jitħabat biex ikattar fih il-ħajja ta’ Kristu, fil-fatt “hi diretta biex tinkiseb 
il-milja tal-ħajja fi Kristu” (UR 22). Mhux biżżejjed ngħixu fi Kristu, 
imma jeħtieġ li din il-ħajja tkun ħajja mimlija, għanja. Fil-ħajja 
naturali, il-bniedem jikber ukoll mingħajr l-għajnuna tar-rieda tiegħu, 
imma fil-ħajja tal-grazzja mhux hekk: mingħajr il-koperazzjoni tiegħu, 
din tista’ tibqa’ fl-istadju tal-bidu anki għoxrin, tletin, ħamsin sena 
wara l-magħmudija, wara mijiet ta’ qrar u tqarbin. Xi sproporzjon 
ikrah! Adulti u forsi xjuħ skont in-natura, nibqgħu dejjem tfal żgħar 
skont il-grazzja. 

Jeħtieġ nikbru fi Kristu, jeħtieġ li Kristu jikber f’kull Nisrani. Il-
kelma tal-Battista turina t-triq: “Jinħtieġ jikber hu u niċkien jiena” (Ġw 
3, 30). Dawn huma l-esiġenzi tal-iżvilupp tal-ħajja tal-grazzja: 
inġagħlu jmut il-jien proprju, “il-bniedem il-qadim”, bid-drawwiet 
ħżiena, bid-difetti u bl-imperfezzjonijiet tiegħu għax fl-imgħammed il-
ħajja ta’ Kristu tikber sal-età perfetta, “sakemm insiru raġel magħmul, 
fl-aħjar ta’ żmienu. U hekk isseħ il-milja ta’ Kristu” (Ef 4, 13). 

 

● O Ġesù għajn ta’ ħajja, agħmel li jien inkun nista’ nixrob minn 
dan l-ilma ħaj li ħiereġ minnek, sabiex wara li nkun doqtu, qatt aktar 
ma jkolli l-għatx jekk mhux tiegħek. Għaddasni kollni kemm jien fl-
abbiss tal-ħniena tiegħek, għammidni fis-safa tal-mewt prezzjuża 
tiegħek, ġeddidni f’dak id-demm li bih fdejtni. Naddaf fl-ilma li ħiereġ 
minn qalbek imqaddsa kull tebgħa li biha stajt indallam l-innoċenza 
tal-magħmudija. Erġa’ mlieni bl-iSpirtu tiegħek u agħmilni kollni 
tiegħek fis-safa tal-ġisem u tar-ruħ. 

S. Ġeltrude, Esercizi 1, p. 68-70 
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● O Ġesù tiegħi, ikollok ħniena minni! Ħallini nibqa’ magħqud 
miegħek bil-grazzja u bl-għemejjel tajba, sabiex nagħti frott denn 
tiegħek u tħallix li minħabba dnubieti “nsir fergħa mejta, tajba biss 
biex tinqata’ u tinxteħet fin-nar.” 

C. Marmion, Cristo nei suoi misteri, 14, p. 241 
 

● O Alla tiegħi u Mulejja! Dik ir-ruħ li tkun qajjimt mill-ġdid 
tifhem kif kienet waqgħet fil-baxx u ntilfet biex tirbaħ xi gost ta’ ftit ħin 
u tagħmel il-fehma li tkun dejjem togħġbok. Ġid maħbub tiegħi, int 
qatt ma tħalli waħedhom lil dawk li jfittxuk u qatt ma tonqos li twieġeb 
lil dawk li jsejħulek. Mela, x’rimedju hemm Mulej, biex din ir-ruħ tkun 
tista’ tibqa’ tgħix wara dan, u ma tmutx bit-tifkira li tilfet ġid hekk kbir 
li qabel kien tagħha bis-saħħa tal-innoċenza li ġietha mill-
Magħmudija? L-aħjar ħajja li jista’ jkollha hija li f’kull ħin tinfena għall-
mewt b’dan is-sentiment ta’ ndiema. Mulejja, jidher li nsejt l-
għeġubijiet kbar tiegħek u tjubijietek, jidher li nsejt kif int ġejt fid-dinja 
għall-midinbin, u li lilna xtrajtna bi prezz hekk għoli u ħallast għall-
pjaċiri foloz tagħna billi sofrejt swat u tbatijiet hekk kiefra. 

Ħa jmut dan il-“jien”, u li kien “Ieħor” akbar minni u aħjar minni 
jgħix fija, biex inkun nista’ naqdih. Li kien jgħix Hu, u lili jagħtini l-
ħajja. Li kien isaltan Hu, u jiena nkun l-ilsira tiegħu, għax ruħi ma trid 
ebda libertà oħra. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ 3, 2-3; 17, 3 
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57.  IT-TIENI ĦADD MATUL IS-SENA 

SENA A 

O Alla li tqaddisna fi Kristu Ġesù, agħtina l-grazzja u l-paċi tiegħek 
(1 Kor 1, 2-3). 

 

Il-qari ta’ dan il-Ħadd għad għandu l-karattru ta’ epifanija li juri d-
divinità u l-missjoni ta’ Kristu. Għax-xhieda tal-Missier: “Dan hu Ibni l-
għażiż, fih sibt l-għaxqa tiegħi” (Mt 3, 17), insibu dik ta’ San Ġwann 
il-Battista: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja” (Ġw 1, 
29). Ġesù ppreżentat mill-Missier bħala Ibnu l-għażiż, issa hu 
ppreżentat bħala l-ħaruf innoċenti li se jkun issagrifikat biex iħallas 
għad-dnubiet. Mela m’aħniex nitkellmu minn Messija politiku, li ġie 
biex jagħti lil Iżrael il-qawwa u l-glorja tad-dinja, imma mill-“Qaddej 
ta’ Jaħweh” imħabbar minn Isaija, li jieħu fuqu l-ħażen tal-bnedmin u 
jħallas għalih bil-mewt tiegħu. Permezz tas-sagrifiċċju tiegħu hu jsir 
dawl u salvazzjoni mhux biss għal Iżrael, imma għall-umanità kollha 
u fih juri l-glorja ta’ Alla. “Iżrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun 
imfaħħar. Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni 
tiegħi sa truf l-art tinfirex” (Is 49, 3.6). Il-profezija ta’ Isaija, jekk 
naqrawha b’għajn nisranija, issir trasparenti: Dak li Alla, permezz ta’ 
fomm il-profeta tah l-isem ta’ “qaddej tiegħu,” hu dak stess li issa, fil-
milja taż-żmien, Alla jippreżentah lid-dinja bħala “Ibnu”, l-oġġett tal-
għaxqiet tiegħu kollha. Id-divinità ta’ Kristu tiddi, l-Iben Waħdieni tal-
Missier, u Alla bħall-Missier, waqt li libes in-natura umana ma 
naqqas xejn mid-divinità tiegħu. B’dankollu ħbieha, kważi xejjinha 
meta ħa l-għamla ta’ qaddej, tbaxxa assolutament għall-qagħda ta’ 
ħaruf mogħti b’sagrifiċċju. Imma proprju permezz ta’ dan is-
sagrifiċċju li jinfetaħ għall-qawmien, u li jerġa’ jsib il-milja tal-glorja 
tiegħu ta’ Bin Alla u jikseb is-setgħa li jsieħeb fiha lill-bnedmin kollha, 
jeħlishom mid-dnub u jippreżentahom lill-Missier bħala wlied. 

Quddiem dan il-kobor ta’ Kristu, Ġwanni jara ċ-ċokon tiegħu u 
jistqarr: “Dan hu li għalih għedtilkom, ‘Warajja ġej bniedem li hu 
aqwa minni, għax kien minn qabli’ (Ġw 1, 30). Imdawwal mis-sema, 
jagħraf il-prijorità assoluta ta’ Kristu u tal-missjoni tiegħu, hu “l-
magħżul ta’ Alla” li ġie biex jgħammed mhux bl-ilma, imma bl-“iSpirtu 
Qaddis” (Ġw 1, 33-34). Quddiem Kristu kull appostlu ma huwa xejn 
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jew aħjar għandu siwi u jista’ jaġixxi biss sakemm jiddependi 
umilment u għalkollox minnu. 

 

● O Verb! O Ġesù! Kemm inti sabiħ! Kemm inti kbir! Min jasal 
biex jagħrfek? Min jista’ jifhmek? Agħmel, o Ġesù, li jiena nagħrfek u 
nħobbok. Int li inti d-dawl, ħalli jinżel raġġ fuq ruħi msejkna, biex 
inkun nista’ nara u nifhem. Ħallini nħares lejk, o ġmiel infinit. Aħbi ftit 
mid-dija tal-glorja tiegħek sabiex inkun nista’ nikkontempla u nara l-
perfezzjonijiet divini tiegħek. 

Iftaħli widnejja biex nisma’ l-leħen tiegħek u nimmedita t-tagħlim 
divin tiegħek. Iftaħ ukoll l-ispirtu u l-intellett tiegħi biex il-kelma 
tiegħek tinżel f’qalbi biex niggustaha u nifhimha. 

Qajjem fija fidi kbira fik, sabiex kull kelma tiegħek tkun dawl li 
ddawwalni, tiġbidni lejk u tipperswadini nimxi warajk fit-toroq kollha 
tal-ġustizzja u tal-verità. 

O Ġesù, o Verb, int il-Mulej tiegħi, l-imgħallem wieħed tiegħi: 
tkellem, jien irrid nisimgħek u nqiegħed fil-prattika l-kelma tiegħek. 
Irrid nisma’ l-kelma tiegħek għax ġejja mis-sema. Irrid nismagħha, 
nimmedita fuqha, inqiegħda fil-prattika, għax fil-kelma tiegħek hemm 
il-ħajja, il-glorja, il-paċi u l-hena. 

Tkellem, inti l-Mulej u l-Imgħallem tiegħi, u ma rridx nisma’ ħlief 
lilek. 

A. Chevrier, Il vero discepolo, p. XVIII 
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SENA B 

Tkellem Mulej, il-qaddej tiegħek qiegħed jisimgħek 
(1 Sam 3, 10). 

 

In-Nisrani għandu jkun dejjem lest għal kull sejħa ta’ Alla bħaż-
żagħżugħ Samwel li minnu titkellem l-iSkrittura. Imma mhux dejjem 
ħaġa ħafifa li nagħrfu l-leħen tal-Mulej. Samwel għarafha biss wara li 
ġie mdawwal mis-saċerdot Eli li għandu kien mar u wrih kif kellu jġib 
ruħu: “Jekk jerġa’ jsejjaħlek, wieġeb: ‘Tkellem, Mulej, għax il-qaddej 
tiegħek qiegħed jisma’ ” (1 Sam 3, 9). Ukoll meta Alla jsejjaħ 
direttament lil xi wħud, ikun irid li dawn, biex ikunu mdawla dwar is-
sens tas-sejħa, għandhom jirrikorru għand il-Knisja, li għandha l-
kompitu li tagħraf u tinterpreta l-ispirazzjonijiet divini. Jekk dan iseħħ, 
id-dispożizzjoni fundamentali biex tintlaqa’ s-sejħa ta’ Alla, għandha 
tkun il-ħeffa u d-disponibbiltà u x-xewqa li wieħed jagħraf u jimxi 
wara l-Mulej. 

L-Evanġelju jagħtina eżempju ta’ dan fis-sejħa ta’ Ġwanni u 
Indri. Dawn ma kinux imsejħa direttament minn Alla, imma permezz 
ta’ intermedjarju, il-Battista, l-imgħallem tagħhom. Darba semgħuh 
jirreferi għal Ġesù: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla” (Ġw 1, 36), f’dawk il-
kelmiet għarfu t-tħabbira tal-Messija tant mixtieq u mill-ewwel marru 
warajh. Riedu jagħrfuh, marru miegħu u raw fejn kien joqgħod, “u 
dakinhar baqgħu miegħu” (Ġw 1, 39). Tolqotna r-rettitudni u l-
ġenerożità tal-Battista li ma riedx jagħmel dixxipli għalih ħlief biex 
iħabbrilhom il-Messija u jindirizzahom lejh, fidil għalkollox għall-
missjoni ta’ “leħen” li jħejji t-triq għall-Mulej. (Ġw 1, 23) u mbagħad 
jgħib fis-skiet. Imma tolqotna wkoll il-ħeffa li biha Ġwanni u Indri 
telqu l-imgħallem antik tagħhom u mxew wara Ġesù. Saru jafu li hu 
l-Messija u dan kien biżżejjed biex jibdew jimxu warajh u jfittxu li 
jiġbdu oħrajn, kif għamel mill-ewwel Indri meta sejjaħ lil ħuh Xmun. 

Kull Nisrani huwa wieħed imsejjaħ - skont l-istat tal-ħajja tiegħu - 
biex jimxi wara Kristu, għall-qdusija u għall-appostolat: “Ma tafux li l-
iġsma tagħkom huma membri ta’ Kristu?” (1 Kor 6, 15); proprju 
minħabba li jagħmel parti mill-Ġisem Mistiku ta’ Kristu, in-Nisrani 
jmissu jkun qaddis u jimxi wara Kristu. Kif il-membru impur, hekk il-
membru mhux qaddis jiddiżunura r-ras u jħassar il-ġisem kollu. Bil-
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maqlub, il-membru qaddis junura lil Kristu u jgħin biex iqaddes il-
ġisem u jikkollabora ma’ Kristu stess għas-salvazzjoni tal-aħwa. 

 

● Kemm inti twajjeb Mulej Ġesù tiegħi, li ridt iġġorr dan l-isem 
ta’ Ħaruf ta’ Alla, li jfisser li int vittma u ġwejjed bħall-ħaruf u li inti ta’ 
Alla, jiġifieri kulma tagħmel, inti tagħmlu għal Alla! 

Aħna wkoll vittmi skont l-eżempju tiegħek, o Ġesù wisq maħbub, 
vittmi tal-imħabba tiegħek, sagrifiċċji tal-ħruq li jaqbdu għall-ġieħ 
tiegħek, permezz tat-tgħakkis, tat-talb, inxerrdu lilna nfusna f’ċaħda 
assoluta tagħna nfusna, għalik waħdek, ninsew lilna nfusna 
għalkollox, u niddedikaw il-ħinijiet kollha tagħna biex insiru nogħġbuk 
kemm jista’ jkun. 

Jeħtieġ inkunu, bħalek, “vittmi għall-fidwa ta’ bosta”, waqt li 
għall-qdusija tal-bnedmin, ngħaqqdu t-talb u t-tbatijiet tagħna 
flimkien mal-eżempju tiegħek sabiex ngħinu effettivament fix-xogħol 
tal-fidwa tiegħek, ladarba t-tbatija hija kundizzjoni indispensabbli 
biex nagħmlu l-ġid lill-proxxmu: “Jekk il-qamħa ma tmutx ma 
tagħmilx frott.” 

O Ġesù, l-ewwel kelma tiegħek lid-dixxipli hija: “Ejjew u araw,” 
jiġifieri: “imxu warajja u araw,” li tfisser “imitaw u kkontemplaw.” L-
aħħar kelma tiegħek hija: “Imxu warajja.” Kemm hi ħelwa, tenera, 
tas-saħħa, u mimlija mħabba din il-kelma! “Imxu warajja” jew 
“Imitawni.” X’hemm aktar ħelu li jisma’ għal wieħed li jħobb? X’hemm 
aktar tas-saħħa, minn meta din l-imitazzjoni hija hekk intimament 
marbuta mal-imħabba? 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Vangelo, 
Op. sp.  p. 194. 201. 200 
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SENA Ċ 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida! Ħabbru minn jum għal ieħor 
is-salvazzjoni tiegħu” (S 96, 1-2). 

 

Biex jesprimu l-imħabba qawwija u tenera, ħelwa u ħanina ta’ 
Alla lejn il-poplu tiegħu, il-profeti ma setgħux isibu xbieha aħjar minn 
dik tal-imħabba taż-żwieġ. Taħt dan l-aspett huma rrappreżentaw ir-
relazzjonijiet ta’ ħbiberija li Alla ried jistabbilixxi ma’ Iżrael u l-ħidma 
ta’ salvazzjoni li ried iwettaq favur Ġerusalemm. “Bħalma għarus 
jitgħarras xebba, hekk jitgħarrsek il-bennej tiegħek, u bħalma l-
għarus jitgħaxxaq b’għarustu, hekk jitgħaxxaq bik Alla tiegħek” (Is 
62, 5). L-allegorija terġa’ tidher fir-Rabta l-Ġdida b’sens aktar qawwi 
u konkret. Meta l-Iben ta’ Alla sar bniedem huwa tgħarras man-
natura umana u għaqqadha miegħu b’mod personali li ma jinħallx. 
Għalhekk Ġesù aktar minn darba meta tkellem mis-saltna tas-sema 
xebbahha ma’ ikla tat-tieġ, u s-sejħa għaliha bħala stedina għat-tieġ. 
Huwa t-tieġ tiegħu mal-umanità mwettaq fl-inkarnazzjoni u mbagħad 
ikkunsmat fuq is-salib. 

F’dan il-kuntest, l-ewwel miraklu ta’ Ġesù li twettaq waqt festa ta’ 
tieġ, ifakkarna fir-realtà li ma tistax titfisser tar-relazzjoni ta’ mħabba, 
intimità u għaqda li l-Iben ta’ Alla inkarnat ġie jwaqqaf mal-bnedmin. 
Mhux biss Iżrael jew Ġerusalemm imma l-umanità kollha hija msejħa 
biex tissieħeb f’din l-għaqda taż-żwieġ ma’ Alla. Il-prezz ta’ dan il-
privileġġ jitħallas minn Ġesù fuq is-salib fis-siegħa ordnata mill-
Missier. 

Meta Ġesù mar Kana mad-dixxipli u ma’ Ommu, din is-siegħa 
kienet għadha ma waslitx (Ġw 2, 4), imma għat-talba ta’ Marija, hu 
ressaqha ‘l quddiem f’”sinjal” li jħabbar is-salvazzjoni, il-fidwa. L-
ilma, b’miraklu nbidel f’inbid mill-aħjar, biex juri l-bidla li l-mewt u l-
qawmien ta’ Kristu jwettqu fil-bnedmin, iġiegħlu jkattar il-grazzja fejn 
qabel kien kotor id-dnub, biddel l-ilma kiesaħ u bla togħma tal-
egoiżmu uman fl-inbid qawwi u ġeneruż tal-imħabba. Dan kollu jiġri 
għax il-bniedem - kull bniedem - hu mistieden biex jissieħeb għat-
tieġ tal-Verb mal-umanità, u għalhekk igawdi mill-imħabba tiegħu u 
mill-intimità tiegħu bħala għarus. 
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Il-preżenza u l-indħil ta’ Marija fit-tieġ ta’ Kana huma motiv kbir 
ta’ fiduċja, il-bniedem iħossu ma tistħoqqlux l-għaqda ma’ Kristu, 
imma jekk jafda f’din l-Omm, hi stess tiddisponih u tressqu u 
saħansitra twassal is-siegħa ‘l quddiem. 

 

● O abbiss bla tarf ta’ mħabba, kemm tħobbha lil din l-għarusa 
tar-razza umana! O ħajja li għaliha kull ħaġa qiegħda tgħix! Inti 
ħadtha minn idejn id-demonju li kien għamilha tiegħu, u għarrastha 
miegħek. U tajt demmek bħala rahan, u fl-aħħar żvinajt il-ġisem 
tiegħek u b’hekk ħallast għaliha. 

O mħabba imprezzabbli! Int turi din ix-xewqa mħeġġa, tiġri bħal 
wieħed xurban u agħma lejn is-saħta tas-salib. L-agħma ma jarax, 
lanqas ix-xurban hekk ukoll int, kważi qisek mejjet, tidher qisek 
wieħed mitluf - biex tkun bħallikieku agħma u xurban minħabba s-
salvazzjoni tagħna. La l-injoranza u lanqas l-ingratitudni tagħna jew 
l-imħabba żejda tagħna nfusna ma setgħet iżżommok lura. 

O Ġesù, imħabba l-iżjed ħelwa, int ħallejt lilek innifsek tgħama 
bl-imħabba, li ma ħallitekx tara l-ħażen tagħna, u qisek m’għadekx 
tagħti kasu. O ħelu Mulej, jidhirli li d-dnub bħal ried jikkastiga l-ġisem 
l-iżjed ħelu tiegħek, u jibgħatek għat-turmenti tas-salib, u riedek 
tibqa’ fuq is-salib bħal namrat, biex turi li int ma ħabbejtniex għall-
vantaġġ tiegħek imma għall-qdusija tagħna. 

S. Katerina ta’ Siena, Epistolario, 221 . 225, v. 3,  p. 337. 350 
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58.  JIENA L-VERITÀ 

Fid-dawl tiegħek, Mulej, jiena nara d-dawl (S 36, 10). 

 

1. Ġesù ġie biex jagħti l-ħajja lill-bnedmin u biex jgħallimhom it-
triq li twassal għall-ħajja, Hu, li hu l-għajn u l-Imgħallem tal-ħajja. 

Hekk ippreżentah lid-dinja l-Missier tas-sema sa mill-bidu tal-
ministeru tiegħu. L-iSpirtu Qaddis li fil-magħmudija ta’ Ġesù niżel 
fuqu f’għamla ta’ ħamiema u l-leħen mis-sema li qal: “Dan hu Ibni l-
għażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi” (Mt 3, 17) huma, biex ngħidu hekk, 
il-kredenzjali li jiggarantixxu t-tagħlim tiegħu u jagħtu r-raġuni għal 
dan. Min seta’ ma jemminx id-duttrina tiegħu jekk hu l-Iben ta’ Alla u 
l-iSpirtu Qaddis qiegħed miegħu? Sentejn wara fuq il-muntanja 
Tabor, tiġġedded l-istess preżentazzjoni; bl-istess leħen, u bl-istess 
kelmiet: “Dan hu Ibni l-għażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi”, imma din id-
darba ngħatalna kmand ġdid: “Isimgħuh!” (Mt 17, 5), li juri sewwa fid-
dawl ix-xogħol tiegħu ta’ Mgħallem. 

Ġesù nnifsu mbagħad irrivela lilu nnifsu bħala Mgħallem, anzi 
bħala l-Imgħallem il-waħdieni: “Intom issejħuli Mgħallem u tgħidu 
sewwa” (Mt 23, 10). Min jisma’ u jipprattika l-kelma tiegħu, jisma’ u 
jagħraf il-verità: “Intom issejħuli ‘l-Imgħallem,’ u tgħidu sewwa għax 
hekk jien” (Ġw 13, 13). “Tħallux min isejħilkom mexxejja, għax il-
mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija” (Mt 23, 10). Meta Ġesù 
ddikjara li hu l-ħajja, iddikjara wkoll li kien “il-verità”, u aktar minn 
hekk, quddiem Pilatu li staqsieh dwar l-oriġini u l-missjoni tiegħu, 
Ġesù ddikjara: “Għalhekk ġejt fid-dinja, biex nixhed għall-verità” (Ġw 
18, 37). Min jisma’ u jipprattika l-kelma tiegħu, jisma’ u jagħraf il-
verità: “Jekk iżżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi u 
tagħrfu l-verità” (Ġw 8, 31-32). 

 

2. Il-bniedem jista’ jkun mgħallem, imma jista’ ma jkunx ukoll, u 
b’dankollu jibqa’ dejjem bniedem. Imma Ġesù hu Mgħallem min-
natura tiegħu, proprju għax hu l-Verb inkarnat. Alla hu verità, il-verità 
assoluta, il-verità kollha li hi fil-Missier tiġi komunikata lill-Verb u tasal 
għand il-bniedem permezz ta’ Kristu. Alla “bagħat ‘l Ibnu, jiġifieri l-
Verb etern, li jdawwal il-bnedmin kollha, biex jgħammar fost il-
bnedmin u jgħarrfilhom il-misteri l-aktar profondi ta’ Alla. Għalhekk 
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Ġesù Kristu, l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem, mibgħut bħala 
bniedem lill-bnedmin, jitkellem il-kliem ta’ Alla” (DV 4). 

Ġesù hu Mgħallem għax hu l-Verb, kelma sustanzjali tal-Missier, 
u għalhekk għandu fih, u juri l-verità kollha, l-għerf kollu, id-dija, id-
dawl tal-Missier. Dan hu għala Ġesù seta’ jgħid li hu kien l-Imgħallem 
waħdieni. L-imgħammdin l-oħra jafu biss biċċa mill-verità, Ġesù 
mhux biss jaf il-verità kollha, imma bħala l-Verb, hu l-verità. L-
imgħallmin l-oħra jgħallmu verità ‘l fuq minnhom, li teżisti ‘l barra 
minnhom u għalhekk jafuha dejjem b’mod imperfett. Ġesù bil-
maqlub jgħallem il-verità li hi hu nnifsu u min-natura tiegħu, u 
għalhekk it-tagħlim tiegħu hu b’mod assolut, uniku u infallibbli. 
Għalhekk Ġesù seta’ jgħid: “Jien huwa d-dawl li ġejt fid-dinja” (Ġw 
12, 46), u aktar ċar: “Jiena d-dawl tad-dinja. Min jiġi warajja ma 
jimxix fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja” (Ġw 12, 8). 

Ġesù biss seta’ jiddikjara li hu d-dawl tad-dinja u li seta’ jagħti 
“d-dawl tal-ħajja”, għax il-Verb biss hu d-dawl, u l-Kelma ta’ Alla. 

It-tagħlim ta’ Ġesù mhux magħmul minn kelmiet umani biss, 
anki jekk huma sublimi u għoljin kemm jistgħu jkunu, imma jirriflettu 
l-kliem ta’ Alla nnifsu: u għal din il-kelma jistedinna niftħu moħħna u 
qalbna. 

 

● Int, Alla Missier l-iżjed għoli, uri lil ruħi l-mod u t-triq li 
permezz tagħha nista’ nagħrfek u nasal għandek permezz tal-
imħabba. Din it-triq u dan it-tagħlim għallimthomlna f’Ibnek l-għażiż. 
Għalhekk ir-ruħ li tixtieq issib id-dawl divin, tistudja, taħseb u taqra l-
ħin kollu fil-ktieb tal-ħajja li hu l-ħajja kollha ta’ Kristu fuq l-art. 

Beata Anġela minn Foligno, Il libro della B. Angela, II p. 136 
 

● Nadurak Mulejja, dawl veru u waħdieni. Sa mill-eternità 
kollha, qabel ma kien hawn ħlejjaq, meta kont waħdek - waħdek 
imma mhux solitarju, għax dejjem kont fi tliet Persuni, int kont id-
dawl infinit. Ma kien hawn ħadd li jarak, jekk mhux inti stess. Il-
Missier kien jara d-dawl fl-Iben u l-Iben fil-Missier. 

Kif kien fil-bidu, hekk hu issa, f’dan id-dawl tiegħek mhux 
maħluq, infinitament glorjuż u sabiħ. Alla tal-ħniena, min jista’ jersaq 
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lejn il-Maestà infinita tiegħek? U min-naħa l-oħra, kif nistgħu nibqgħu 
‘l bogħod minnek? 

 Kif tista’ tibqa’ ‘l bogħod minnek? Int li int id-dawl tal-anġli, int 
ukoll id-dawl waħdieni ta’ ruħi. Int “iddawwal kull bniedem huwa u ġej 
fid-dinja” (Ġw 1, 9). Mingħajrek insib ruħi fi dlam ċappa, fid-dlam 
bħal tal-infern. Meta inti tkun ‘il bogħod, nispiċċa rvinat u qalbi 
tixxotta, u terġa’ tieħu l-ħajja biss skont il-qies li fih turi d-dawl 
tiegħek. 

Inti tiġi u tmur x’ħin trid int, Alla tiegħi, jien ma nistax inżommok! 
Nista’ biss nitolbok biex tibqa’: “Ibqa’ magħna, għax issa sar ħafna 
ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm” (Lq 24, 29). Ibqa’ sa filgħodu u 
titlaqx bla ma tagħtini l-barka tiegħek, ibqa’ miegħi f’dan il-wied 
mudlam, sakemm jintemm id-dlam. 

Ibqa’ dawl ta’ ruħi, għax ġa filgħaxija. Dellijiet sfieqa li mhumiex 
ġejjin minnek, waslu biex jgħattuni. Fid-dwejjaq tiegħi nħoss il-ħtieġa 
ta’ xi ħaġa li jiena stess ma jirnexxilix nagħtiha isem. Jiena għandi 
bżonnok. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 282-284 
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59.  IT-TAGĦLIM TA’ ĠESÙ 

Mgħallem Ġesù inti biss “għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem” 
(Ġw 6, 68) 

 

1. Il-veritajiet li għallem Ġesù huma hekk importanti u meħtieġa, 
illi ssir tafhom jew le, temminhom jew le, hija kwistjoni ta’ mewt jew 
ħajja. Id-duttrina tiegħu mhix waħda li teħodha jekk trid, imma hi tant 
meħtieġa li mingħajrha ma tistax tasal fil-ħajja ta’ dejjem. “Min 
jemmen fl-Iben għandu l-ħajja. Min jemmen fih ma jkunx 
ikkundannat: iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma 
emminx fl-isem tal-Iben il-waħdieni ta’ Alla” (Ġw 3, 16. 18). Quddiem 
il-veritajiet li jgħallem Ġesù, il-veritajiet l-oħra ma jiswew xejn. 

U proprju għax id-duttrina tiegħu hi assolutament indispensabbli, 
Ġesù biex jgħin lill-bnedmin ikollhom il-fidi, wettaq il-veritajiet tiegħu 
bil-mirakli. Lil-Lhud ta’ rashom iebsa li ma ridux jemmnu fih qalilhom: 
“Dawn l-istess għemejjel li jiena qiegħed nagħmel, jixhdu għalija li 
kien il-Missier li bagħatni” (Ġw 5, 36), u f’okkażjoni oħra żied: “Jekk 
ma temmnux lili, għallinqas emmnu fl-għemejjel” (Ġw 10, 38). U 
meta d-dixxipli tal-Battista marru għandu jistaqsuh jekk kienx il-
Messija li fih għandhom jemmnu, Ġesù qalilhom sempliċiment: 
“Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li smajtu u rajtu: l-għomja 
jaraw, iz-zopop jimxu, l-imġiddmin ifiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin 
iqumu” (Mt 11, 4-5). Kważi dejjem l-Evanġelju meta jirrakkonta l-
mirakli tal-Mulej, jispiċċa bi kliem bħal dan: “u d-dixxipli tiegħu 
emmnu fih” jew, “ħafna emmnu fih” (Ġw 2, 11, 11, 45), “kulħadd 
stagħġeb u bdew ifaħħru ‘l Alla” (Mk 2, 12). Ġesù hu l-Imgħallem 
waħdieni li seta’ jiggarantixxi l-verità tad-duttrina tiegħu, permezz tal-
mirakli: “bil-kliem u bl-għemil, bis-sinjali u bil-mirakli, (...hu) seta’ 
jkompli u jtemm ir-rivelazzjoni u jsaħħaha bix-xhieda ta’ Alla” (DV 4). 

 

2. Ġesù jrid li d-duttrina tiegħu tiġi mifhuma minn kulħadd, anki 
mis-sempliċi u mill-injoranti, anzi ta’ sikwit kien jgħid li ġie biex 
iwassal “il-bxara t-tajba lill-fqajrin” (Lq 4, 18). Ġesù mhux mgħallem li 
fittex il-glorja u ċ-ċapċip, hu fittex biss il-ġid tad-dixxipli tiegħu, kien 
juża lingwaġġ sempliċi li kulħadd seta’ jifhmu u kien jinqeda bi 
ħwejjeġ l-aktar umli u komuni biex jgħallem il-veritajiet l-iżjed sublimi, 
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bħal meta pereżempju, ħa l-ispunt mill-ilma tal-bir biex jitkellem mill-
ilma ħaj tal-grazzja jew mid-dwieli tal-għelieqi biex ifisser il-misteru 
tal-għaqda tagħna miegħu, id-dielja vera. Ġesù ma jistenniex li 
wieħed imur għandu u jfittxu, imma jmur hu u d-dixxipli jfittixhom 
kullimkien: fl-uffiċċju tal-kolletturi tat-taxxi, fid-djar u fil-laqgħat tal-
pubblikani, fit-toroq, fil-pjazez, fil-kampanja, jgħallem fis-sinagogi u 
fil-bieb tat-tempju, ukoll mid-dgħajsa ta’ Pietru, fuq il-ġnub tal-għoljiet 
iħaddru bil-ħaxix: jilqa’ bil-lejl lil Nikodemu u jieqaf ħdejn il-bir ta’ 
Sikem biex jistenna lis-Samaritana. 

Ġesù jfisser id-duttrina b’mod addattat, mhux biss għall-
mentalità tal-folol tal-Palestina, imma wkoll għal dawk tal-
ġenerazzjonijiet futuri, għalhekk il-kelma tiegħu hi dejjem ħajja, 
attwali, u tgħodd għall-bżonn ta’ kull żmien u ta’ kull persuna. 

Quddiem it-tagħlim tiegħu naraw żewġ gruppi: Il-bnedmin 
suppervi u rashom iebsa, li ma ridux jemmnu anqas quddiem l-aqwa 
mirakli, u għal dawn Ġesù qal: “Kieku ma ġejtx u ma kellimthomx ma 
kienx ikollhom ħtija, imma issa m’għandhomx skuża ta’ dnubhom” 
(Ġw 15, 22); u n-nies tajbin, li sinċerament xtaqu l-verità, li laqgħu l-
kelma tiegħu bil-fidi u bl-imħabba. Ġesù feraħ bihom u qal: 
“Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ 
ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin” 
(Mt 11, 25). 

 

● O Ġesù, inti dak l-imgħallem ħelu li tlajt fuq il-katedra biex 
tgħallimna d-duttrina tal-verità, u r-ruħ li timxi warajk ma tistax taqa’ 
fid-dlam. 

Inti t-triq li minnha mmorru għal din l-iskola, biex nimitaw il-
ħidmiet tiegħek. Hekk għedt int: Jiena t-Triq, il-Verità u l-Ħajja. U 
tassew int, għax min jimxi warajk, o Verb, bil-faqar veru u qaddis, 
umli u manswet biex jissaporti kull inġurja u piena, bis-sabar tassew 
u tajjeb, waqt li jitgħallem minnek, Mgħallem ħelu, li int it-triq 
tagħna... wieħed jasal ipatti lil kulħadd id-deni bil-ġid, għax din hi d-
duttrina tiegħek. 

O Mgħallem ħelu, int għallimtna sewwa wisq it-triq u d-duttrina, 
u sewwa għedt li inti Triq, Verità u Ħajja. Għalhekk min jimxi mit-triq 
u d-duttrina tiegħek ma jmut qatt, imma jkollu l-ħajja ta’ dejjem, u la 
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d-demonju, la l-ħlejqa, u lanqas l-inġurja ma tista’ teħodhielu jekk 
mhux għax ikun irid hu. 

Santa Katerina ta’ Siena, Epistolario, 101, v. 2, p. 148-149  
 

● O Mulej Alla tiegħi, kemm hu veru li int għandek il-kliem tal-
ħajja, fejn il-bnedmin kollha ta’ din l-art jistgħu jsibu dak li jixtiequ 
jekk ifittxuh! Iżda, x’għaġeb, Alla tiegħi li aħna ninsew kliemek fil-
ġenn u l-mard li jġibilna l-għemil ħażin tagħna! Dan x’inhu, Mulej? O 
x’ħasra! O, x’għama kbira, li nfittxu l-mistrieħ fejn ma jistax jinstab! 
Ikollok ħniena, o ħallieq, minn dawn il-ħlejjaq tiegħek. Ara, aħna la 
nifhmu u lanqas nafu x’nixtiequ, u m’għandniex ħila nsibu dak li 
għandna nitolbu. Mulej, agħtina d-dawl, ara li għalina hu meħtieġ 
aktar milli kien għal dak l-agħma minn twelidu, għax hu ried jara u 
ma setax. U issa, Mulej, hu aħna li ma rridux naraw. 

Inti biss Mulej tgħallimna l-verità u turina t-triq tas-salvazzjoni. O 
kemm aħna xortina ħażina Mulej! Għax aħna nemmnu fl-hena ta’ 
dejjem u nafu sewwa l-verità, imma bid-drawwa kerha li nonqsu 
nirriflettu fuq dawn il-veritajiet, diġà saru hekk barranin għalina li r-
ruħ tagħna ma tafx bihom u lanqas tixtieq issir taf bihom. 

Agħtina, Mulej, li l-kliem tiegħek ikun miktub f’qalbna b’mod li 
ma jitħassar qatt. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ, 8, 1-2; 13, 2 
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60.  ĠESÙ JIRRIVELA LIL MISSIERU 

Mulej, urini l-Missier u jkun biżżejjed (Ġw 14, 8). 

 

1. “Din hi l-ħajja ta’ dejjem li jagħrfu lilek Alla waħdek veru” (Ġw 
17, 3), iddikjara Ġesù. U Ġwanni l-Evanġelista josserva: “Lil Alla 
għadu ħadd ma rah, imma għrrafhulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla, li hu 
fi ħdan il-Missier” (Ġw 1, 18). 

Huwa biss Ġesù l-Iben ta’ Alla li jista’ jgħarrafna lil Alla, hu biss, 
fil-kwalità tiegħu ta' Verb, hu min-natura r-Rivelatur ta’ Alla. 

Kif il-kelma tal-bniedem tesprimi l-ħsieb tiegħu, hekk il-Verb, hu 
l-Kelma sustanzjali tal-Missier, tesprimi l-Missier, tirrivela lil Alla. 
Meta l-Verb ħa l-ġisem baqa’ dak li kien, u għalhekk baqa’ l-Kelma, 
id-dija, ir-Rivelatur ta’ Alla; meta ħa l-ġisem m’għamilx ħlief għamel 
lilu nnifsu viżibbli u sensibbli għall-bnedmin, aċċessibbli għall-
kapaċità tagħhom, imma ma naqqas b’ebda mod il-kwalità tiegħu 
bħala Verb. Anki meta Ġesù ma kienx jitkellem, bil-Persuna tiegħu 
biss, u b’kull għemil tiegħu kien jirrivela lil Alla. Ħafna drabi, u b’qalb 
magħfusa għax ma fehmuhx, Ġesù tenna: “Kieku kontu tafu lili, 
kontu tkunu tafu lil Missieri wkoll” (Ġw 8, 19, 14, 7). U lil Filippu, li 
waqt l-aħħar ċena kien talbu biex iħallih jara ‘l Missier, wieġbu b’ton 
ta’ ċanfira ħelwa: “Ili daqshekk magħkom, Filippu, u għadek ma 
għaraftnix? Min ra lili, ra lill-Missier. Kif tgħidli: ‘Urina l-Missier.’ Ma 
temminx li jiena fil-Missier u l-Missier fija?”(Ġw 14, 9-10). 

Ġesù “hu x-xbieha ta’ Alla li ma jidhirx” (Kol 1, 15), min iħares 
lejh bil-fidi u l-imħabba jagħraf lil Alla. Mill-ebda mgħallem ieħor, u 
b’ebda mod ieħor ma jista’ jkollna dan l-għarfien indispensabbli 
għall-ħajja ta’ dejjem. “Ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben u dak li lilu 
l-Iben irid jgħarrafulu” (Mt 11, 27). Ir-rivelazzjoni tal-Missier hija d-
don ta’ Ġesù lill-bnedmin. 

 

2. Il-bniedem jista’ bir-raġuni tiegħu mill-ħwejjeġ maħluqa jasal 
għall-ewwel kawża tagħhom, jagħraf l-eżistenza ta’ Alla bħala ħallieq 
u padrun tal-univers. 

Imma hemm veritajiet oħra divini assolutament ‘il fuq mill-
intelliġenza tal-bniedem: It-Trinità ta’ Alla, l-Inkarnazzjoni tal-Verb, il-
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paternità divina dwar il-bnedmin, l-inkorporazzjoni tagħhom fi Kristu 
u l-irfigħ tagħhom għall-istat sopranaturali. Dawn il-veritajiet li huma 
aktar profondi, u l-iżjed li jirrivelaw lil Alla u l-ħajja intima tiegħu u li fl-
istess ħin għandhom x’jaqsmu mad-destin għoli tal-bniedem, il-
bniedem qatt ma kien ikun jafhom kieku ma ġiex Ġesù biex 
jirrivelahom. Il-Konċilju Vatikan II jafferma: “Il-verità profonda, kemm 
fuq Alla kif ukoll fuq is-salvazzjoni tal-bnedmin, tidher ċara fi Kristu li 
huwa fl-istess waqt il-medjatur u l-milja tar-rivelazzjoni kollha kemm 
hi” (DV 2). 

Ġesù jiftaħ it-teżor tar-Rivelazzjoni għall-bnedmin bl-akbar 
awtorità: “Aħna qegħdin nitħaddtu fuq dak li nafu, u qegħdin nagħtu 
xhieda ta’ dak li rajna. Jiena qiegħed nitkellem fuq dak li rajt għand 
Missieri, u intom tagħmlu dak li smajtu mingħand missierkom. Intom 
lilu ma tafuhx. Jiena nafu, għax jien mingħandu ġej” (Ġw 3, 11, 8, 38, 
7, 28-29). Bil-parabbola tal-Iben il-ħali u tan-nagħġa mitlufa, 
b’espressjonijiet li jqanqlu fuq it-tjubija tal-Missier tas-sema “li jtella’ 
x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin” (Mt 5, 45), li 
jitma’ l-għasafar tal-ajru u jlibbes il-ġilji tal-għelieqi (Mt 6, 26-30), 
Ġesù juri l-ħniena infinita, il-providenza ta’ Alla l-Missier li jittratta lill-
bnedmin bħala wliedu. Imma jirrivela wisq iżjed bl-għemil tiegħu: bil-
kura kbira għall-miżerji kollha materjali u spiritwali, bl-imħabba li 
ġġagħalu l-ħin kollu jfittex l-erwieħ biex isalvahom sa ma jasal biex 
jagħti ħajtu għalihom. Il-bxara t-tajba li Ġesù ġab lid-dinja tikkonsisti 
fuq kollox fir-rivelazzjoni ta’ Alla mħabba infinita, ta’ Alla Missier li 
jħobb immensament, u fuq dawn ir-rivelazzjonijiet jibni r-Rabta l-
Ġdida, u l-ħajja nisranija kollha. 

 

● O Missier, jiena ma nafekx għax qatt ma rajtek, imma nilqa’ 
dak kollu li l-Iben divin tiegħek, il-Verb tiegħek irrivelali. 

O Ġesù, permezz tal-misteri tiegħek, urina lil Missierek, il-
perfezzjonijiet, il-kobor, id-drittijiet u x-xewqat tiegħu, urina dak li hu 
għalik, urina dak li hu għalina sabiex inħobbuh u hu jħobbna, u ma 
nitolbuk xejn aktar. Urina lil Missier u dan ikun biżżejjed. 

C. Marmion, Cristo nei suoi misteri, 3,  p. 46.38 
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● Ġesù għallimni niggosta l-infinità tal-Missier! Kellimni, Ġesù 
dwar il-Missier!  Agħmilni tifel biex tkellimni fuqu bħalma l-missirijiet 
tad-dinja jitkellmu maċ-ċkejknin tagħhom, agħmilni ħabib tiegħek 
biex tkellimni fuqu bħalma tkellimt ma’ Lazzru fl-intimità ta’ Betanja, 
agħmilni appostlu tal-kelma tiegħek biex tgħidli dwaru kif kont 
titkellem ma’ Ġwanni, iġbidni qrib l-Omm tiegħek kif kont tiġbed lejha 
t-Tnax fiċ-Ċenaklu, mimli bit-tama sakemm l-iSpirtu mwiegħed 
minnek ikellimni wkoll fuqu u jgħallimni nitkellem fuqu ma’ ħuti fis-
sempliċità tal-ħamiema u fid-dija tal-fjamma tan-nar. 

G. Canovai, Suscipe Domine, p. 351 
 

● Int, Mulej Ġesù, int il-medjatur bejn Alla u l-umanità, mhux 
bħala dijaframma, imma bħala kanal, mhux tfixkil imma triq, mhux 
wieħed għaref fost ħafna, imma l-Imgħallem waħdieni, mhux profeta 
komuni, imma l-waħdieni, l-interpretu meħtieġ tal-misteru reliġjuż, il-
waħdieni li jwassal ‘l Alla għand il-bniedem u l-bniedem għand Alla. 
Ħadd ma jista’ jkun jaf il-Missier, int għedtilna, jekk mhux l-Iben, u 
dak li l-Iben, li hu int, o Kristu Iben ta’ Alla ħaj, ridt tgħarrafhulu. (Mt 
11, 27, Ġw 1, 18). Inti hu r-Rivelatur awtentiku, inti l-pont bejn is-
saltna tad-dinja u s-saltna tas-sema. Mingħajrek xejn ma nistgħu 
nagħmlu (Ġw 15, 5). 

Pawlu VI, Insegnamenti, v. 6, p. 365 
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61.  KUNU PERFETTI 

Mgħallem tajjeb, għallimni t-triq li twassal għall-ħajja 
(Mk 10, 17, Mt 7, 14). 

 

1. L-għarfien ta’ Alla, li fih, kif qal Ġesù, hemm il-ħajja ta’ dejjem, 
mhux għarfien teoretiku li jasal biss biex idawwal l-intelliġenza, imma 
hu għarfien li jqanqal ir-rieda biex tħobb ‘l Alla u jirregola l-ħajja 
kollha tal-bniedem skont ir-rieda divina. Waqt li Ġesù jirrivela lill-
Missier tas-sema, Ġesù jgħallem lill-bnedmin biex iħobbuh, u li jġibu 
ruħhom b’mod li jkunu jogħġbuh: “kunu perfetti bħalma perfett hu l-
Missier tagħkom tas-sema” (Mt 5, 48). Din il-formula qasira fiha 
żewġ veritajiet kbar: il-mudell ta’ kull qdusija hu Alla għax Alla biss 
għandu l-milja tal-perfezzjoni, bla ebda ħjiel ta’ nuqqas, u li r-rieda ta’ 
Alla hi li l-bnedmin ukoll ikunu perfetti u jsiru hekk jekk jimitaw fihom 
infushom il-perfezzjoni stess ta’ Alla. 

Imma kif jista’ jkun li ħlejqa msejkna umana timita l-perfezzjoni 
divina? Ġesù ġie fost il-bnedmin biex jagħtihom din il-possibbiltà. Il-
grazzja li Ġesù immerita u l-ħin kollu jagħti lill-Insara, flimkien mal-
virtujiet infużi u d-doni tal-iSpirtu Qaddis, jerfagħhom ‘il fuq mill-pjan 
uman għal dak sopranaturali, divin, li bih nissieħbu fin-natura u l-
ħajja divina. Il-fidi tagħmilhom imsieħba fil-veritajiet ta’ Alla u fl-
għarfien li għandu tiegħu nnifsu u tal-ħwejjeġ kollha, l-imħabba 
ssieħbu fl-imħabba infinita li biha Alla jħobb lilu nnifsu u lill-ħlejjaq 
tiegħu. 

B’dankollu l-bniedem ma jistax jara l-perfezzjonijiet ta’ Alla għax 
Hu “jgħammar f’dawl li ħadd ma jista’ jersaq lejh” (1 Tim 6, 16), imma 
Ġesù rrivelah fih innifsu, fil-ħidmiet tiegħu u fil-kliem tiegħu. Mela 
Ġesù huwa l-Imgħallem perfett tal-qdusija: u jgħinna nibdew nimxu 
lejn dan l-ideal għoli. 

 

2. Meta Ġesù qal: “kunu perfetti bħalma hu perfett il-Missier 
tagħkom tas-sema” kien qiegħed jipproponi mudell ta’ qdusija li ebda 
ħlejqa ma tista’ qatt ittemm, il-perfezzjoni tal-iżjed qaddisin kbar mhi 
xejn ħdejn il-perfezzjoni ta’ Alla. Ġesù għalhekk jgħallimna li 
m’għandna nikkuntentaw qatt bil-perfezzjoni li nkunu wasalna fiha, 
bl-isforzi u l-progress li nkunu għamilna: dawn dejjem mhuma xejn 
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ħdejn l-ideal l-iżjed għoli li pproponielna Hu. Għallimna biex ma 
nieqfu qatt fil-mixja tal-qdusija, u biex qatt ma ngħidu: daqshekk 
biżżejjed. Nagħmlu progress kemm nagħmlu, qatt ma hu biżżejjed. 
Infatti, min jista’ qatt ikun ġust bħal Alla jew ħanin daqsu? Sakemm 
il-bniedem għadu jgħix hawnhekk, il-qdusija tiegħu tikkonsisti fil-
mixja dejjiema lejn il-perfezzjoni ta’ Alla. “Niġru dejjem bix-xewqa - 
jgħid Santu Wistin - ħadd sakemm hu ħaj m’għandu jgħid li wasal”  
(In Ps 83, 4). 

Fost il-perfezzjonijiet infiniti ta’ Alla, Ġesù jipproponi għall-
bnedmin, l-imħabba.  Proprju għaliex “Alla huwa mħabba” (1 Ġw 4, 
16), Ġesù jgħallem li “l-ewwel u l-akbar kmandament” huwa l-
imħabba ta’ Alla, u t-tieni “jixbah lill-ewwel wieħed” huwa l-imħabba 
tal-proxxmu (Mt 22, 36-39). Anki l-preċett tal-imħabba, bħal dak li 
nitħabtu għall-perfezzjoni, m’għandux limiti: iħobb kemm iħobb ‘l 
Alla, il-bniedem qatt ma jirnexxilu jħobbu daqskemm jista’ jkun 
maħbub, daqskemm jistħoqqlu, u jħobb kemm iħobb lill-proxxmu qatt 
ma jasal biex iħobbu daqskemm iħobbu Alla. 

L-ideal ta’ qdusija propost minn Ġesù hu hekk għoli li jesiġi 
progress bla waqfien, tlugħ bla heda lejn għan dejjem ogħla. F’dan 
is-sens San Pawl, għalkemm kien ġa wasal fit-tielet sema, mogħni 
bid-doni divini u mimli bl-imħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu, kiteb 
umilment: “Ħuti, ma jidhirlix li dan l-istat ta’ perfezzjoni ġa lħaqtu, 
imma ħaġa waħda ngħid: waqt li ninsa ‘l ta’ warajja kollu, jiena 
nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm quddiemi, niġri ‘l 
quddiem lejn it-tmiem” u jagħlaq: “Mill-bqija, wasalna fejn wasalna, 
ħa nimxu pass wieħed” (Fil 3, 13 - 16). 

 

● Alla tiegħi, dak li aktar minn kull ħaġa oħra titlobna, hu li 
nimitawk, skont il-kliem ta’ Kristu: “Kunu perfetti bħalma hu perfett il-
Missier tagħkom tas-sema.” Irrid għalhekk ningħata lilek b’xewqa 
kbira li nimitak fil-qdusija tiegħek, fis-safa u l-imħabba tiegħek, fil-
ħniena u s-sabar, fl-għaqal, fil-manswetudni u fil-perfezzjonijiet l-oħra 
kollha tiegħek. Għalhekk nitolbok li jogħġbok tistampa f’ruħi xbieha u 
xebh perfett tal-qdusija, tal-ħajja u tal-virtujiet tiegħek. 

S. Ġwann Eudes, Miseria dell’uomo e grandezza del cristiano, 
II, 8, p. 127 
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● Il-ħanin Alla mhux sejjer inissel xewqat li ma jistgħux iseħħu; 
mela, minkejja ċ-ċokon tiegħi, nista’ nixxennaq għall-qdusija. Li 
nikber jien, ma jistax ikun; ikolli nġerraħ lili nnifsi hekk kif jien bl-
imperfezzjonijiet kollha tiegħi. Imma rrid infittex mezz biex immur is-
Sema minn triq żgħira dritta ħafna, qasira ħafna, triq żgħira ġdida 
għalkollox. Aħna qegħdin f’seklu ta’ invenzjonijiet, issa lanqas għadu 
jaqbillek li tieħu l-biċċa xogħol li toqgħod titla’ t-taraġ: għand is-
sinjuri, lift jeħodlu postu, għall-aħjar. Jien. kieku, irrid insib ukoll lift 
biex itellgħani s’għand Ġesù, għax jiena żgħira wisq biex nitla’ t-
taraġ iebes tal-perfezzjoni. Għalhekk fittixt fil-Kotba Mqaddsa l-ħjiel 
għal-lift, oġġett tax-xewqa tiegħi, u qrajt dawn il-kelmiet ħerġin minn 
fomm l-Għerf Etern: “Jekk xi ħadd hu ċkejken ħafna, ħa jiġi għandi.” 
Għalhekk iien ġejt, u ntbaħt li kont sibt dak li kont qiegħda nfittex... Il-
lift li għandu jerfagħni sas-Sema huma dirgħajk, o Ġesù! Għal dan 
ma għandix bżonn nikber; bil-maqlub, jeħtieġ li nibqa’ ċkejkna, li 
niċkien aktar u aktar. O Alla tiegħi, int mort aktar ‘l hemm minn dak li 
kont qiegħda nistenna jien, u jien irrid ngħanni l-ħniniet tiegħek. 

S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ms Ċ 2w-3q 

 



 

225 

62.  X’JITLOB IT-TAGĦLIM TA’ ĠESÙ 

Jien żammejt kelmtek f’qalbi, biex ma nidneb qatt kontrik 
(S 119, 11). 

 

1. Meta Ġesù stieden lid-dixxipli tiegħu biex jimitaw il-qdusija tal-
Missier tas-sema, kien qiegħed jimpenjahom f’taqbida qalila kontra 
d-dnub li jeħodha direttament kontra l-perfezzjoni infinita ta’ Alla u li 
hu l-akbar offiża kontra tiiegħu. Fit-tagħlim kollu tiegħu hu daħħal 
mibegħda kbira għad-dnub u fuq kollox għas-suppervja, għall-
ipokrisija, għall-malizzja stinata u li ssir apposta, li ġġib stat ta’ 
oppożizzjoni kontra Alla, dan hu għala Ġesù li kien tant ħanin mal-
midinbin, lissen kelmiet tan-nar kontra l-Fariżej: “ħażin għalikom, 
intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Qiskom oqbra mbajda. Ja 
sriep u nisel il-lifgħat, kif se taħarbu mill-kundanna tal-infern?” (Mt 
23, 27.33). Imbagħad jiddeskrivi l-kruha tad-dnub u juri fid-dawl l-
effetti koroh li jġib fil-bniedem li jwassluh fi stat ta’ miżerja morali mill-
agħar, bħal dik tal-iben il-ħali li għax ħalla dar missieru, sab ruħu 
“jirgħa l-qżieqeż” (Lq 15, 15). 

“Min jagħmel id-dnub” jgħid Ġesù “huwa lsir tad-dnub” (Ġw 8, 
34), l-ilsir tad-dnub ma jistax ikun qaddej ta’ Alla, għalhekk il-Mulej 
jinsisti: “ħadd ma jista’ jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod lil 
wieħed u jħobb lill-ieħor jew jintrabat ma’ wieħed u jistmell lill-ieħor” 
(Mt 6, 24). 

Ġesù Salvatur ġie fid-dinja biex jeqred id-dnub u jeqirdu bil-
mewt tiegħu, u proprju bil-mewt tiegħu juri b’mod l-iżjed ċar il-
malizzja kbira tad-dnub. Id-dnub hu għadu ta’ Alla u fih qawwa 
qerrieda tant kerha, li wasslet għall-mewt tal-Imgħallem divin. 

 

2. “Ħadd ma jeħles mid-dnub jew jirnexxilu jgħolli lilu nnifsu ‘l 
fuq, bih innifsu jew bil-forza tiegħu biss, u ħadd ma jeħles għalkollox 
mid-dgħufija jew mill-jasar. Kulħadd jeħtieġ lil Kristu, uman, 
mgħallem, ħellies, salvatur, dak li jagħti l-ħajja” (AG 8). U Ġesù li 
miet biex jeqred id-dnub, jibqa’ jagħti lil kull Nisrani ta’ rieda tajba, il-
grazzja meħtieġa biex jiġġilidlu fis-suriet kollha tiegħu. 

Mhux biżżejjed neliminaw id-dnub mejjet li hu assolutament 
kontra Alla, jeħtieġ niġġieldu wkoll kontra d-dnub venjal, kontra kull 
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difett jew nuqqas, għax dan kollu jeħodha kontra l-qdusija infinita ta’ 
Alla. Għalhekk Ġesù li jippreżenta l-perfezzjoni tal-Missier tas-sema 
bħala n-norma tal-ħajja nisranija, jimpenja lill-bniedem fi ġlieda bla 
ma taqta’ kontra d-dnub, sabiex jeqirdu fih innifsu sa mill-qiegħ nett u 
saħansitra fl-għamliet l-aktar ħfief tiegħu. Huwa proprju dan li 
jgħallem Ġesù bil-kelma ċkejkna: “Iċħad lilek innifsek.” Jiġifieri 
niċħad il-jien proprju fil-ġibdiet u d-drawwiet difettużi kollha u 
niċħadhom il-ħin kollu. Xogħol bħal dan huwa iebes imma 
indispensabbli jekk irridu nsiru qaddisin. Infatti Ġesù jwissina: 
“Kemm hu dejjaq il-bieb u dejqa t-triq li tieħu għall-ħajja, u ftit huma li 
jsibuha” (Mt 7, 14). Bħal eku ta’ Ġesù l-imgħallmin kollha tal-ispirtu 
jinsistu fuq id-distakk, fuq iċ-ċaħda tagħna nfusna waqt li jipproponu 
dan ix-xogħol bħala bażi indispensabbli għal kull ħajja spiritwali; u 
San Ġwann tas-Salib lil kull min irid jasal fl-għaqda ma’ Alla 
jippreżentalu t-triq ħarxa tax-“xejn”. 

Imma qabel kulħadd, Ġesù l-Imgħallem divin wera l-ħtieġa li 
nimxu minn din it-triq: “Min irid jiġi warajja, jiċħad lilu nnifsu” (Mt 16, 
24). 

 

● Alla tiegħi, aħfirli d-dnubiet ta’ tfuliti, ta’ żgħożiti, tant dnubiet 
tal-biża’, l-offiżi tal-maturità tiegħi, tal-ħajja reliġjuża tiegħi, u d-
dnubiet kollha li għamilt sal-lum, sal-ħin ta’ issa. Alla tiegħi, kif 
m’hemmx jum, ħin jew waqt li għalih ma jmissnix nirringrazzjak bla 
qies, hekk ukoll m’hemmx jum, forsi anqas ħin forsi anqas waqt li 
għalih ma jmissnix nitolbok maħfra għall-eluf ta’ eluf ta’ drabi! Aħfirli, 
aħfirli għad-dnubiet kollha, l-offiżi kollha, l-infedeltajiet kollha, għall-
ħwejjeġ kollha ta’ ġo fija li offendewk minn twelidi sa issa. 

Għinni, Alla tiegħi, agħmel li jmut fija l-bniedem il-qadim, vili, 
biered, ingrat, infidil, dgħajjef, indeċiż, għażżien, u “oħloq fija qalb 
ġdida”, sħuna, kuraġġuża, qawwija, deċiża, ġenerika. 
Nikkonsagralek il-waqtiet kollha ta’ din it-tieni parti ta’ ħajti. Agħmel li 
l-ġejjieni tiegħi jkun għalkollox il-maqlub tal-imgħoddi tiegħi. 
Jogħġbok tifdih, u li jkun kollu wżat biex issir ir-rieda tiegħek, u li l-
waqtiet kollha jigglorifikawk fil-qies meħtieġ mir-rieda tiegħek. 

Beatu Ch. de Foucauld, Sulle feste dell’anno, Op. sp. p. 313 
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● O Mulej, bħal ilsir mibjugħ nerfa’ lejk l-għajta tiegħi: ismagħni 
int li fdejtni. Taħt il-qawwa tal-ħażen begħet lili nnifsi u ħadt bħala 
ħlas il-gost imsejken tas-siġra projbita. Din hi l-għajta tiegħi: Iddritta 
t-triq tiegħi li jiena għawwiġt u mexxi l-passi tiegħi biex jaqblu mal-
kelma tiegħek. Inħossni mħawwad taħt il-piż tal-ħażen, imma l-kelma 
tiegħek hija r-regola tal-verità: għalhekk ladarba jiena mħawwad tort 
tiegħi, iddrittani int għal ħajja tajba. Jien begħet lili nnifsi għax ridt 
jien, u inti tifdini bid-demm tiegħek, jalla s-suppervja tiegħi tħoss il-
mistħija u tkun imsebbħa fik il-grazzja. Għax int tirreżisti lis-suppervi 
u tagħti l-grazzja lill-umli. 

Santu Wistin, Sermo 30, 2 
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63.  L-IMGĦALLEM ĠEWWIENI 

Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek. Mexxini mill-mogħdija tal-
kmandamenti tiegħek (S 119, 36.35). 

 

1. Ġesù mhux biss jgħallimna l-verità imma jgħinna 
naċċettawha. Kull mgħallem għandu dan id-dmir, imma jkun jista’ 
jwettqu biss minn barra billi jipprova jbattal il-moħħ tal-alliev tiegħu 
mill-iżbalji u jippreżentalu l-verità b’mod ħafif u konvenjenti. Imma 
Ġesù jagħmel wisq iżjed minn hekk: l-għemil tiegħu hu wisq aktar 
intimu u profond, hu l-Imgħallem waħdieni li għandu l-ħila jaħdem 
direttament fuq l-ispirtu tad-dixxipli tiegħu, fuq moħħhom u fuq ir-
rieda tagħhom. 

Ġesù jqanqal lill-bniedem minn ġewwa biex jaċċetta t-tagħlim 
tiegħu u jqegħdu fil-prattika. Il-veritajiet li jgħallem huma l-misteri 
divini, li jiżbqu l-ħila tal-intellett uman; biex il-bniedem jifhimhom 
jeħtieġ dawl ġdid, id-dawl sopranaturali tal-fidi. Il-fidi hija don ta’ 
Ġesù, frott tal-opra tal-fidwa tiegħu: huwa hu “l-awtur u dak li 
jipperfezzjona l-fidi” (Lh 12, 2), u kif immeritaha hu, hekk isawwabha 
fl-Insara. Waqt li jirrivela lid-dinja l-veritajiet eterni, Ġesù jagħti lill-
bnedmin dan id-dawl divin u jkabbru fihom sakemm jagħtihom tagħrif 
profond u misterjuż, jagħtihom intwizzjoni, sens tal-ħwejjeġ tas-
sema. B’mod analogu, hu jaħdem fuq ir-rieda tal-bniedem u jsawwab 
fiha l-imħabba sopranaturali li biha jħajjar lill-bniedem biex iħobb lilu 
s-Salvatur tiegħu, u jqiegħed fil-prattika t-tagħlim tiegħu, biex iħobb 
lill-Missier tas-sema u lill-aħwa kollha. Waqt li jgħallem, Ġesù jixgħel 
fl-Insara n-nar tal-imħabba divina, proprju kif ħassewh id-dixxipli ta’ 
Għemmaws, li qalu lil xulxin: “Ma kenitx imkebbsa qalbna ġewwa 
fina huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-iSkrittura?” (Lq 24, 32). 

 

2. “Ġesù” - tikteb Santa Tereża tal-Bambin Ġesù - “ma għandu 
ebda bżonn ta’ kotba u lanqas ta’ dutturi biex jgħallem l-erwieħ. Hu, 
id-Duttur tad-dutturi, jgħallem mingħajr il-ħoss ta’ kliem... Qatt ma 
smajtu jitkellem, iżda nħoss li qiegħed ġewwa fija, f’kull waqt: 
imexxini, inebbaħni x’għandi ngħid jew nagħmel. Sewwasew fil-ħin li 
neħtieġhom, niskopri dwal li nkun għadni ma rajtx” (Ms A 83w). Ġesù 
jgħallem interjorment il-ħlejqiet li jafu jisimgħuh u jgħallimhom fuq 
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kollox permezz tal-iSpirtu tiegħu, l-iSpirtu Qaddis, skont kif hu stess 
wiegħed lill-Appostli: “L-iSpirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, 
jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom” (Ġw 14, 26). 
Ġesù mis-sema, flimkien mal-Missier, jibqa’ dejjem jibgħat l-iSpirtu 
Qaddis lill-fidili tiiegħu; u dan l-iSpirtu divin iġiegħelhom jifhmu t-
tifsira profonda tat-tagħlim tas-Salvatur u jissuġġerilna  
applikazzjonijiet prattiċi fil-ħajja ta’ kuljum. 

Barra minn dan, Ġesù jgħallem permezz tal-maġisteru tal-
Knisja, li lilha ried jafda d-dmir li tgħasses u twassal b’mod sħiħ id-
duttrina tiegħu lill-Insara kollha. 

Li taċċetta lil Ġesù bħala mgħallem, ifisser li taċċetta t-tagħlim 
tiegħu kollu: il-kelma miktuba tal-Evanġelju mqaddes, il-kelma ħajja 
tal-Knisja, il-kelma interjuri, misterjuża u moħbija, li biha hu stess 
jgħallem individwalment lil dawk li jemmnu. Imma biex din il-kelma 
ssir tassew teżor, mhux biżżejjed tismagħha imma jeħtieġ li tifhem il-
kelma ta’ Ġesù. “Id-dixxiplu hu marbut bi dmir gravi lejn Kristu l-
Imgħallem tiegħu li jagħraf dejjem aktar il-verità li ħa mingħandu” 
(DH 14), għarfien li jinkiseb bl-istudju, imma li japprofondixxi ruħu bit-
talb u l-meditazzjoni, waqt li jimita lill-Madonna li “tgħożż f’qalbha” 
(Lq 2, 19) dak kollu li rat u semgħet mingħand l-Iben divin tagħha. 

 

● O Mħabba, Mgħallem, Mulej tiegħi, aktar għoli mis-
smewwiet, aktar fond mill-abbissi, u li l-għerf tal-għaġeb tiegħek 
jhenni l-esseri kollha, int li titfa’ għajnejk fuq l-umli f’dan il-wied tad-
dmugħ u tgħallem liż-żgħar it-tagħlim tas-saħħa, tiċħadlix it-tagħlim 
tiegħek, l-iżgħar fost il-ħlejjaq tiegħek, imma nitolbok farraġni bit-
tagħlim tal-ħajja ta’ dejjem. Ibda mill-ewwel, ħaddem fuqi l-maġisteru 
tiegħek, iddistakkani minni nnifsi, permezz tal-imħabba ħajja tiegħek 
tippossiedi, tqaddes u timla r-ruħ tiegħi. 

Jiena l-qaddejja tiegħek, Ġesù l-iżjed maħbub, agħtini d-dehen 
biex nifhem il-kmandamenti tiegħek. Daħħalni fl-iskola tal-imħabba 
qaddisa, biex meta nisma’ l-lezzjonijiet kollha mħabba tiegħek u bl-
għajnuna tiegħek, insir mhux biss tajba imma tassew qaddisa u 
perfetta. Għaddas is-sensi tiegħi fl-abbiss ta’ mħabbtek sabiex bl-
opra tiegħek jiena nsir dixxiplu attenta, u inti nnifsek issir għalija l-
veru missier, duttur u mgħallem. 
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O Alla mħabba, kemm inti qrib ta’ dawk li jfittxuk, kemm inti ħelu 
u ta’ min iħobbok ma’ dawk li jsibuk! Għallimni inti stess is-sies tal-
għerf tiegħek sabiex qalbi tieħu lezzjoni waħda mingħandek. 
Tħallinix dejjem waħdi fl-iskola tal-imħabba tiegħek bħal fellus li 
għadu ma faqqasx, imma agħmel li fik, miegħek u bik, nimxi ‘l 
quddiem minn jum għal jum, minn virtù għal virtù u nagħmel kuljum, 
o Maħbub tiegħi, frott ġdid fl-imħabba tiegħek. 

S. Ġeltrude, Esercizi 5, p. 180-184 
 

● Mulej divin, jalla nkun imsaħħa fil-fidi, f’dik il-fidi li ma tħalli 
qatt li ruħi torqod, imma tibqa’ dejjem imqajma taħt il-ħarsa tiegħek, 
kollha miġbura għad-dawl tal-kelma ħallieqa tiegħek. 

O Verb etern, Kelma ta’ Alla tiegħi, irrid ngħaddi ħajti nisimgħek, 
irrid nagħmel lili nnifsi miftuħa għalkollox biex nitgħallem kollox 
mingħandek. Imbagħad permezz tal-iljieli u x-xejn kollu, u waqt in-
nuqqas ta’ ħila tiegħi kollha, jalla niffissa dejjem fik u nibqa’ taħt id-
dawl qawwi tiegħek. o Kewkba maħbuba tiegħi, saħħarni biex ma 
nitbiegħed qatt mid-dija tar-raġġi tiegħek. 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, 2 Irtir 
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64.  IT-TIELET ĦADD MATUL IS-SENA 

SENA A 

Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi (S 27, 1). 

 

Mattew, li dejjem kien attent biex iqabbel il-fatti tal-ħajja ta’ Ġesù 
ma’ dak li kienu ħabbru l-profeti dwar il-Messija, beda r-rakkont tal-
ħidma appostolika ta’ Ġesù billi rrifera għall-profezija ta’ Isaija dwar 
“l-art ta’ Żabulon u Neftali”, fejn l-Imgħallem kien joqgħod dak iż-
żmien: “Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir, dawk li kienu 
f’art u dell il-mewt idda dawl għalihom” (Mt 4, 16). Mattew ra din il-
profezija sseħħ quddiem għajnejh. Id-dawl li dawwal il-Galilija u minn 
hemm xtered mad-dinja kollha, hu Kristu, Mattew għarfu, mexa 
warajh, semgħu u ried ixandar l-aħbar it-tajba mad-dinja kollha. 
“Ġesù beda jxandar u jgħid, ‘Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet 
waslet” (Mt 4, 17). Il-messaġġ huwa urġenti, jeħtieġ li jixtered għax 
is-Saltna li Kristu ġie biex iwaqqaf hija diretta lejn il-konverżjoni u s-
salvazzjoni, tixhed għal dan, bħalma wkoll jixhdu l-offerta lill-
bnedmin kollha u issa qiegħda fil-qrib. Il-predikazzjoni ta’ Ġesù, li hi 
għall-mirakli li hu jagħmel, “ifejjaq kull xorta ta’ mard u lil kull min kien 
nieqes minn saħħtu” (Mt 4, 23), għax il-fejqan tal-ġisem hu “sinjal” ta’ 
fejqan aktar profond li hu ried jagħmel fl-erwieħ. Dan ukoll jixhduh l-
għażla u s-sejħa tal-ewwel dixxipli li Ġesù ried li jgħinuh fil-ministeru 
tiegħu ta’ salvazzjoni. Mattew isemmi erbgħa: Xmun u Indri, Ġakbu u 
Ġwanni. Tnejn minn dawn kienu diġà jafu lill-Imgħallem meta l-
Battista wrihulhom fuq ix-xatt tal-Ġordan u minnufih marru warajh. 
Issa hu Ġesù nnifsu li jistedinhom meta kienu fuq l-għadira jistadu 
ma’ ħuthom: “Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin” (Mt 
4, 19-20). Alla ma jsejjaħx darba biss matul il-ħajja, is-sejħat tiegħu 
jiġu ripetuti u jsiru dejjem aktar esiġenti u impenjattivi. Issa m’aħniex 
nitkellmu biss dwar li nimxu wara Ġesù, imma li waqt li nimxu warajh 
insiru “sajjieda tal-bnedmin”. It-tweġiba hija immedjata bħal tal-
ewwel darba, imma mżejna mill-abbandun ġeneruż tax-xbieki, tad-
dgħajsa u saħansitra tal-missier li Ġwanni u Ġakbu ħallew fuq l-
għadira. Hekk għandhom jiġu milqugħa s-sejħat ta’ Alla li jagħmlilna 
bil-mod li jrid hu, is-sejħat il-kbar u anki l-aktar umli li jiġuna skont iċ-
ċirkustanzi konkreti tal-ħajja ta’ kuljum jew taħt għamla ta’ xi impuls 
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intern għall-ġenerożità akbar, għotja tagħna nfusna u għas-
sagrifiċċju. 

 

● Ħa tiddi fuqi l-fjamma li taqbad dejjem bla ma tintemm (ara 
Eż 3, 2): u mbagħad nibda nara d-dawl u nagħraf lilek tassew bħala 
l-għajn tad-dawl. 

Ibqa’ magħna, ibqa’ għal dejjem, o ħelu Ġesù u agħti grazzja 
akbar lili, li kulma mmur dejjem  sejjer lura. Ibqa’ miegħi biex jien 
ukoll nibda niddi bħalek: niddi hekk li nkun dawl għall-oħrajn. Id-
dawl, o Ġesù, ġej kollu minnek: jien m’għandi xejn minnu. Ebda 
mertu tiegħi, għaliex se tkun int li tiddi fl-oħrajn permezz tiegħi. 

Agħmel li nagħtik glorja bil-mod li jogħġob lilek, jiġifieri iddi fuq 
dawk kollha ta’ madwari. Dawwalhom bħal ma ddawwal lili, 
dawwalhom miegħi, u permezz tiegħi. Għallimni nuri l-glorja tiegħek, 
il-verità tiegħek u r-rieda tiegħek. Agħmel li jiena nxandrek bla ma 
nippriedka - mhux bil-kliem -  imma bl-eżempju, bil-qawwa li tirbaħ u 
bl-influss kollu ħlewwa tal-imġiba tiegħi. Agħmel li jiena nkun xhud 
tiegħek, bix-xebh li jidher jorbotni mal-qaddisin tiegħek u bil-milja tal-
imħabba tiegħi lejk. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 284 
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SENA B 

“Triqatek Mulej għarrafni” (S 25, 4). 

 

“Ġesù mar il-Galilija jxandar il-Bxara t-tajba ta’ Alla u jgħid: ‘Iż-
żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta’ Alla waslet! Indmu u emmnu fil-
Bxara t-tajba!’” (Mk 1, 14-15). Il-mod li bih Mark jippreżenta l-bidu 
tal-ministeru appostoliku ta’ Ġesù ma jvarjax wisq minn dak ta’ 
Mattew, imma b’danakollu fih xi dettalji importanti li huma mimlija 
tifsir: l-ewwel nett is-sentenza: “Iż-żmien huwa mitmum.” Issa 
għadda ż-żmien tal-wegħdiet u tal-istennija: il-Messija ġie u se jibda 
l-ministeru tiegħu. Hija l-preżenza tiegħu li tagħti l-milja liż-żminijiet u 
tagħmilhom strument tal-ħniena ta’ Alla u tal-istorja tas-salvazzjoni. 
Għalhekk “is-Saltna ta’ Alla waslet,” tant waslet li l-Iben ta’ Alla 
qiegħed fost il-bnedmin biex jgħallimhom u jiftħilhom it-triq li twassal 
għas-Saltna. Is-Saltna “waslet,” imma għadha mhix realtà sħiħa, 
għalkemm fil-fatti tat-twettiq, din il-qrubija ssir preżenza attwali u 
possessjoni personali meta naċċettaw l-istedina ta’ Ġesù, aħna 
stess inħejju l-kundizzjonijiet meħtieġa biex nidħlu fiha. 

L-ewwel kundizzjoni hija l-konverżjoni, il-bidla profonda tal-ħajja 
li titlob qabel xejn it-taqbida kontra d-dnub, iċ-ċaħda ta’ dak kollu li 
joħroġna mill-imħabba u mil-liġi ta’ Alla. Konverżjoni bħal din talab 
Alla minn Ninwè permezz ta’ Ġona, u n-nies ta’ Ninwe` wettquha u 
telqu “t-triq tagħhom il-ħażina” (Ġona 3, 10). Imma li ma jsirx id-dnub 
hija biss l-ewwel fażi tal-konverżjoni mxandra minn Ġesù. 
Kundizzjoni oħra hija meħtieġa u Mark juriha b’mod ċar: “emmnu fl-
Evanġelju.” In-Nisrani għandu jimxi fuq l-Evanġelju b’fidi mogħtija l-
ħajja mill-imħabba li ma tikkuntentax li taċċettah biss fit-teorija, imma 
li tittraduċih fil-ħajja, u tqiegħdu fil-prattika. Mela jeħtieġ inwarrbu l-
mentalità tad-dinja li minħabba fiha l-bniedem jgħix u jaġixxi biss 
għall-interessi u l-hena temporali. “Is-sura ta’ din id-dinja għad 
tgħaddi”, iwissi San Pawl (1 Kor 7, 31), mhux Nisrani min jintrabat 
mad-dinja qisu mħara mal-blat. Jeħtieġ niżviluppaw mentalità 
evanġelika li kapaċi tipproduċi xewqat, intenzjonijiet, drawwiet u 
mġiba li taqbel għalkollox mal-Evanġelju ta’ Kristu, biex issa jibqa’ 
biss il-fażi tal-istorja li tifred illum mill-aħħar miġja tiegħu. Minn issa ‘l 
quddiem iż-żmien għandu biss għan wieħed: li jqiegħed lill-bniedem, 
individwalment u kollettivament, fil-mixja lejn l-eternità. 
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● O mħabba ħażina u misħuta, li rabtitni u wasslitni, midneb 
imsejken, biex inwarrab u mmaqdar l-imħabba vera, u minflokha 
nħaddan b’qalbi kollha mħabba ħażina, li nixtieqha, inżommha 
ħdejja u nużaha bil-qawwa tiegħi kollha. 

O Mulej Ġesù Kristu l-aktar ħanin, li waħdek jixraqlek tkun 
maħbub, x’nista’ nagħmel midneb li jien... Ma nistax insalva lili nnifsi 
waħdi, imma ma nissugrax niġi għandek, għax jien ma ħabbejtekx... 
Imma b’dankollu nersaq lejn il-ħniena tiegħek, o Mħabba, li biha 
twassal lura lill-ħżiena lejn is-salvazzjoni, o inti li int hekk mimli bil-
mogħdrija u l-ħniena u ma trid li ħadd jintilef, imma ssalva lil dawk li 
jittamaw fik. Ejja, mela, għinni u aħfirli dnubieti, agħtini l-grazzja li 
qatt iżjed ma nħares lejja nnifsi biss, imma nħares lejk biss, jew 
inkella lejja permezz tiegħek. 

R. Giordano, Contemplazioni sull’amore divino, 33 
 

● Mulejja, inti biss għandek il-kliem tal-ħajja. Aħna nemmnu 
tassew li int il-Verb divin, li nżilt fid-dinja biex tgħallimna, int tassew 
Alla, li titkellem mar-ruħ tagħna; għax Alla “f’dawn il-ġranet kellimna 
permezz ta’ Ibnu’. Aħna nemmnu fik, o Kristu, u naċċettaw dak kollu 
li tgħidilna mis-sigrieti divini, u għax naċċettaw kliemek, ningħataw 
lilek biex ngħixu bl-Evanġelju tiegħek. Mexxina, o dawl li ma jintefiex, 
għax fik għandna l-akbar tama. Int ma tkeċċiniex, niġu għandek biex 
twassalna għand il-Missier. 

C. Marmion, Cristo ideale del monaco, 2, p. 26-27 
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SENA Ċ 

Il-kliem tiegħek Mulej, huwa spirtu u ħajja (Ġw 6, 63). 

 

Il-Liturġija tal-lum tagħti importanza speċjali liċ-ċelebrazzjoni tal-
Kelma ta’ Alla. L-ewwel qari jippreżenta x-xandir tal-liġi divina li saret 
f’Ġerusalemm quddiem il-poplu kollu miġbur fil-misraħ pubbliku wara 
li reġgħu lura mill-Babilonja. Il-qari jibda bil-“barka” tas-saċerdot li 
għaliha n-nies “inxteħtu għarkupptejhom wiċċhom mal-art jagħtu 
qima lill-Mulej” (Neh 8, 6), u hu kompla jaqra “mis-sebħ sa 
nofsinhar... u l-poplu kollu kien attent jisma’” (ibid. 3). Id-dettal tal-biki 
tal-poplu huwa interessanti għax juri l-indiema għad-dnubiet 
tagħhom meta semgħu bl-attenzjoni l-kliem tal-liġi, u fl-aħħar, ix-
xandira ferrieħa “Dan hu jum qaddis, ikkonsagrat lill-Mulej Alla 
tagħkom. La ssewdux qalbkom għax il-ferħ tal-Mulej il-qawwa 
tagħkom” (ibid. 10). Id-dispożizzjonijiet kollha meħtieġa għas-smigħ 
tal-Kelma ta’ Alla huma kollha miġbura fil-qosor: Rispett, attenzjoni, 
it-tqabbil tal-imġiba tagħhom mal-kliem qaddis, l-indiema għad-dnub, 
il-ferħ li għal darb’oħra sabu r-rieda ta’ Alla kif miktuba fil-liġi tiegħu. 

L-Evanġelju jippreżenta xandira oħra tal-Kelma, aktar modesta 
fl-għamla esterna tagħha, imma fil-verità infinitament aktar solenni. 
Fis-Sinagoga ta’ Nazaret Ġesù fetaħ il-ktieb ta’ Isaija u qara - żgur 
mhux b’kumbinazzjoni - il-pass li kellu x’jaqsam mal-missjoni tiegħu: 
“L-iSpirtu tal-Mulej fuqi, għax hu kkonsagrani biex inwassal il-bxara t-
tajba lill-fqajrin” (Lq 4, 18). Huwa biss jista’ jaqra dan il-pass fl-ewwel 
persuna u japplika direttament għalih innifsu dik il-profezija li sa issa 
kienet tinqara waqt li r-ruħ kienet tixxennaq għal dak il-persunaġġ 
misterjuż li kien qiegħed jitħabbar, hu biss jista’ fl-aħħar wara li qrah 
jgħid: “Din il-kitba seħħet illum intom u tisimgħu” (ibid. 21). Mhux l-
Evanġelista li juri din ir-rabta - Luqa sempliċiment jirrakkonta - imma 
Kristu nnifsu; hu, l-oġġett tal-profezija, qiegħed preżenti in persuna, 
mimli bl-iSpirtu Qaddis, biex iħabbar is-salvazzjoni lill-fqajrin, liċ-
ċkejknin, lill-umli. Huwa hu “t-twettiq” tal-kelma li għadu kif qara, hu, 
il-Verb etern tal-Missier. 

Għalkemm mhux bl-istess mod immedjat, Kristu huwa dejjem 
preżenti fl-iSkrittura: Ir-Rabta l-Qadima ma tagħmlix ħlief tħabbar u 
tipprepara għall-miġja tiegħu; ir-Rabta l-Ġdida sempliċiment tafferma 
din il-miġja u xxerred il-messaġġ ma’ kullimkien. Kulmin jisma’ l-
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kelma qaddisa fi spirtu ta’ fidi dejjem jiltaqa’ ma’ Ġesù ta’ Nazaret, u 
kull laqgħa bħal din tfisser pass ieħor lejn is-salvazzjoni tiegħu. 

 

● Missier tal-Iben waħdieni, mimli tjubija u ħniena u mħabba 
għall-bnedmin, int timla b’kull barka lil dawk li jduru lejk; ħares 
b’ħarsa ta’ ħniena lejn it-talb tagħna, agħtina l-għerf, il-fidi, il-pjetà u 
l-qdusija. Ninżlu għarkupptejna quddiemek, o Missier mhux maħluq, 
permezz tal-Iben waħdieni tiegħek, fejjaq l-imħuħ tagħna u lestihom 
għall-qadi tiegħek, agħtina li nfittxuk u nħobbuk, biex infittxu u 
niskopru l-fond tal-kelmiet divini tiegħek, newlilna idek u erfgħana 
mill-ġdid fuq riġlejna, erfgħana o Alla tal-ħniena, għinna biex inħarsu 
‘l fuq u niftħu għajnejna, agħtina l-kuraġġ, agħmel li ma jkollniex 
għalfejn nistħu, lanqas nirċievu l-kundanna, eqred il-kuntratt li kien 
hemm kontrina, ikteb isimna fil-ktieb tal-ħajja, qegħdna fost il-profeti 
u l-appostli permezz ta’ Ibnek il-waħdieni, Ġesù Kristu. 

San Serapjun, Early Christian Prayers,190 
 

●  O Missier ta’ Kristu, li ma tħalli xejn għaddej, isma’ t-talba 
tiegħi llum. Ħalli l-qaddej tiegħek jisma’ l-għanja tiegħek tal-għaġeb. 
Mexxi l-passi tiegħi mit-triqat tiegħek, o Alla tagħna, permezz ta’ dak 
li jafek għax twieled minnek, Kristu, is-Sultan li ħeles lill-bnedmin 
mill-miżerji tagħhom. 

S. Girgor Nazjanzenu, Early Christian Prayers, 248 
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65.  JIENA T-TRIQ 

O Ġesù li ħallejtilna l-eżempju, agħmel li nimxu warajk (1 Pt 2, 21). 

 

1.  Ġesù hu l-Imgħallem li jgħallimna nersqu lejn il-perfezzjoni 
tal-Missier tas-sema, u fl-istess ħin, hu l-mudell ħaj ta’ din il-
perfezzjoni. Il-bnedmin, qaddisin kemm huma qaddisin, min-natura 
tagħhom huma limitati u imperfetti b’mod li qatt ma jistgħu jkunu 
mudelli perfetti għalina, u aħna ma nistgħux naraw ‘l Alla li hu l-
qdusija nfisha. Imma l-Iben ta’ Alla, xbieha ħajja tal-Missier, sar 
bniedem, u laħħam fih il-perfezzjonijiet tiegħu: “fi Kristu Ġesù Alla 
wera lilu nnifsu u t-toroq tiegħu b’mod perfett” (DH 11). F’Ġesù 
naraw, nagħrfu u mmissu, biex ngħid hekk, il-qdusija ta’ Alla. Il-
perfezzjonijiet divini li kienu ‘l hinn minna u anqas kienu jaqgħu taħt 
is-sensi tagħna, issa nsibuhom bħala realtà li mmissuha, ħajja, u 
konkreta fi Kristu Sidna. Il-Missier ippreżentah lid-dinja bħala Ibnu l-
Maħbub li fih jitgħaxxaq, għax fih jara x-xbieha perfetta tiegħu u l-
perfezzjonijiet kollha tiegħu. Il-Missier jagħtina lil Ibnu, mhux biss 
bħala Mgħallem, imma wkoll bħala mudell, ladarba sa mill-eternità 
hu għażilna “biex nieħdu s-sura fuq ix-xbieha ta’ Ibnu” (Rum 8, 29). 

Ġesù stess qalilna: “Jiena t-triq. Ħadd ma jmur għand il-Missier 
jekk mhux permezz tiegħi” (Ġw 14, 6). Bl-eżempju tiegħu jurina kif 
nistgħu nersqu lejn il-perfezzjoni ta’ Alla, biex naslu għandu. Hu jgħid 
definittivament li jeħtiġilna nimitawh; “għax jien tajtkom eżempju biex 
kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll” (Ġw 13, 15), 
“itgħallmu minni għax jiena ta’ qalb ħelwa u umli” (Mt 11, 29). Meta 
nimitaw lil Ġesù nkunu qegħdin nimitaw lill-Missier tas-sema; meta 
nitħabtu biex nipprattikaw il-virtujiet bħalma għamel hu, inkunu 
qegħdin nersqu aktar lejn il-perfezzjoni infinita ta’ Alla. Meta 
nikkonformaw max-xbieha ta’ Kristu, inkunu  qegħdin nikkonformaw 
max-xbieha tal-Missier, il-bniedem qiegħed “jiġġedded dejjem fuq ix-
xbieha ta’ min ħalqu u fl-għerf” (Kol 3, 10). 

 

2. Fl-Evanġelju hemm miktub dak “kollu li Ġesù għamel u 
għallem” (Atti 1, 1). L-għemil u l-kliem tiegħu huma r-regola tal-
imġiba tan-Nisrani. Il-virtujiet li talab mid-dixxipli tiegħu, kien hu l-
ewwel li pprattikahom fl-ogħla grad u bl-akbar perfezzjoni. U wara li 
għamel, għallem biex jagħmlu bħalu. Tana d-duttrina tiegħu biex juri 
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kif għandha tkun l-imġiba tan-Nisrani li għandha tixbah lil tiegħu. 
Għalhekk it-tradizzjoni Kattolika kollha xxandar it-triq tal-qdusija u l-
imitazzjoni ta’ Kristu li - kif jgħallem il-Konċilju Vatikan II - “tana l-
eżempju biex nimxu fuq il-passi tiegħu” (GS 22). 

San Ġwann tas-Salib jikteb: “L-ewwel, ħa jkollu n-Nisrani xewqa 
ħerqana li f’kulma jagħmel jimita lil Kristu f’kull ħin; u jqis li ħajtu tkun 
tixbah lil dik ta’ Kristu, li lilu għandu jimmedita sabiex isir jaf sewwa 
kif għandu jimitah, ħalli f’kollox iġib ruħu bħal Kristu” (Telgħa I, 13, 
3). Dan ma jfissirx imitazzjoni esterna u materjali tal-għemil ta’ Ġesù, 
imma li permezz ta’ meditazzjoni devota tal-Evanġelju, jiġbor u 
jippenetra id-dispożizzjonijiet intimi tal-qalb tiegħu biex jagħmilhom 
tiegħu, skont il-parir ta San Pawl: “Aħsbu bħalma kien jaħseb Ġesù” 
(Fil 2, 5). B’dan il-mod, l-imitazzjoni ta’ Ġesù hi mibnija fuq dak li hu 
profond u importanti, jiġifieri, fuq id-dispożizzjonijiet intimi li jibnu l-
prinċipju ġewwieni tal-għemil tiegħu kollu. Dan jista’ jilħqu kulħadd, 
ikun x’ikun l-istat jew kundizzjoni tal-ħajja tiegħu, waqt li l-imitazzjoni 
materjali tal-ħajja ta’ Ġesù qatt ma tista’ tkun sħiħa, ladarba tvarja 
skont iċ-ċirkustanzi li wieħed isib ruħu fihom. 

Hekk, l-Insara kollha “b’wiċċna mikxuf nirriflettu l-glorja tal-
Mulej,” jiġifieri nirriflettu d-dija tal-‘ħajja ta’ Kristu fl-imġiba tiegħu, u 
ninbidlu fl-istess xbieha” (2 Kor 3, 18). 

 

● O Kristu, verità eterna, x’inhi d-duttrina tiegħek? U minn 
liema triq tmexxina lejn il-Missier? Jien ma nsib ebda triq ħlief il-
waħda li wrejtna int, minħabba n-nar ta’ mħabbtek. It-triq, o Kelma 
eterna, li int immarkajt bid-demm tiegħek hija t-triq il-vera. Għalhekk 
l-iżball tagħna qiegħed meta nħobbu dak li ma tħobbx int u 
nobgħodu dak li ħabbejt int. Nistqarr, O Alla etern, li jiena dejjem 
ħabbejt dak li int kont tobgħod u bgħadt dak li ħabbejt int. Imma llum 
insejjaħ il-ħniena tiegħek, biex tagħtini l-qawwa ħalli nimxi wara l-
verità tiegħek b’qalb miftuħa. 

S. Katerina ta’ Siena, Preghiere ed  Elevazioni, p. 71 
 

● Int u int biss, Mulej, int “triq, verità u ħajja” (Ġw 14, 6). Id-
dinja qatt ma tista’ twassalni għas-sema, għax it-triq waħdanija biex 
nasal għandek... hija int, Alla tiegħi. Għandi niddubita mqar għal ħin 
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wieħed dwar it-triq li jmissni nagħżel? Miniex kapaċi nagħżel lilek 
mill-ewwel? Għand min se mmur? “Inti biss għandek il-kliem tal-ħajja 
ta’ dejjem (Ġw 65, 69). Inti ġejt hawn isfel għal għan wieħed: li 
tagħmel miegħi dak li ħadd aktar ma seta’ jagħmel. Hu biss dak li 
kien fis-sema, li jista’ jwassalni fis-sema. Fejn kont se nsib il-qawwa 
biex nitla’ mal-muntanja? Ukolli kieku temmejt tajjeb il-missjoni 
tiegħi, ukoll kieku għamilt il-ġid lill-oħrajn, ukoll kieku għamilt isem u 
kelli fama kbira, jekk l-għemil tiegħi forsi kien imfaħħar u kont 
immeritajt it-tifħir tal-istorja, kif seta’ dan kollu jwassalni fis-sema? 
Għalhekk nagħżel lilek bħala wirt tiegħi għax int tgħix u ma tafx bil-
mewt. Ningħata lilek u narmi ‘l bogħod id-divinità falza. 

Nitolbok li tgħallimni, Mulej, li tmexxini, li tagħtini l-kuraġġ u li 
tilqagħni. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p.310-311 
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66.  JIENA FIL-MISSIER 

Jalla ħajti tkun moħbija ma’ Kristu f’Alla (Kol 3, 3). 

 

1. Id-dispożizzjonijiet intimi ta’ Ġesù ma’ Alla u r-relazzjonijiet 
miegħu huma tal-akbar importanza għalina. Ġesù huwa l-Iben ta’ 
Alla, hawn qegħdin il-kobor u l-qdusija tiegħu. Min-natura tiegħu 
stess, huwa l-Iben waħdieni ta’ Alla, imma aħna li ġejna magħmula 
xbieha tiegħu bis-saħħa tal-medjazzjoni tiegħu, aħna wlied Alla bil-
grazzja, ladarba l-Missier “riedna li nkunu għalih ulied adottivi 
permezz ta’ Ġesù Kristu” (Ef 1, 5). Ġesù ried jagħti sehem lill-
bnedmin fil-filjolanza divina li kienet tmiss lilu biss għax kien Bin Alla, 
għalhekk biex jimita lilu, il-kobor u l-qdusija kollha tan-Nisrani 
tikkonsisti filli jgħix fil-milja tal-Iben ta’ Alla. Għalhekk jeħtieġ li jfittex 
jipproduċi fih innifsu - daqskemm hu mogħti lilu fil-qagħda tiegħu ta’ 
ħlejqa - l-atteġġjament ġewwieni ta’ Ġesù lejn il-Missier tas-Sema. 

“Il-Missier huwa fija u jiena fil-Missier” (Ġw 10, 38), qal Ġesù 
meta kien qiegħed jirrivela l-għaqda tiegħu mal-Missier. Ġesù hu l-
Verb etern u min-natura tiegħu magħqud mal-Missier b’mod 
sustanzjali, u din hija għaqda li qatt ma tista’ tkun komunikata, jew 
imitata. Imma Ġesù bħala bniedem jgħix intimament magħqud mal-
Missier: l-imħabba tiegħu kollha hi konċentrata fil-Missier, l-
intelliġenza kollha tiegħu hija mmirata lejh, ir-rieda kollha tiegħu hija 
ffissata fir-rieda tal-Missier u jwettaqha f’kull ħaġa. Din l-għaqda tal-
Bniedem Kristu mal-Missier tas-sema hija l-mudell għal dik tan-
Nisrani, għaliex anki fi Kristu hi frott il-grazzja. Il-grazzja li għandu 
Ġesù hija bla qies, għandha milja u perfezzjoni li ma tista’ ssibhom 
f’ebda ħlejqa oħra, għalhekk l-għaqda ma’ Alla li ġejja minnu, hija l-
iżjed waħda perfetta li wieħed jista’ jimmaġina. Imma anki l-grazzja 
mogħtija lill-bnedmin tagħmilhom kapaċi, għallinqas sa ċertu punt, li 
jgħixu b’moħħhom imdawwar lejn il-Missier, bir-rieda u l-affett 
iċċentrati fih. Ġesù jagħti eżempju ta’ dan u fl-istess ħin isejjaħ lid-
dixxipli tiegħu għall-għaqda mal-Missier li tixbah lil tiegħu: “Kif inti 
fija, Missier, u jiena fik, ħa jkunu huma wkoll ħaġa waħda fina. (Ġw 
17, 21). Il-Mulej ma seta’ jitlob xejn aktar għal dawk li kienu jħobbuh, 
u dak li talab fl-ogħla talba lill-Missier kien stedina u inkuraġġiment 
biex jersqu lejn dan l-għan mill-aktar għoli. 
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2. Ir-ruħ ta’ Ġesù hi kollha kemm hi mgħaddsa fit-Trinità 
Qaddisa, l-intellett tagħha jgawdi l-viżjoni beatifika u f’din il-viżjoni 
tara ‘l Alla li tiegħu għandha n-natura: tagħraf il-Persuna tal-Verb 
bħala suġġett tal-attività umana kollha tagħha, tara ‘l-Missier li tiegħu 
hu l-Iben, tara l-iSpirtu Qaddis li jgħammar fiha, ir-rieda tagħha hi 
mimlija bl-imħabba maħluqa fil-qies immens bħall-grazzja li żżejinha, 
u din l-imħabba titla’ bla ma tieqaf b’moviment mgħaġġel, lejn il-
Missier tas-sema biex terġa’ tinżel fuq il-bnedmin kollha. Ġesù 
jaħdem fil-ħanut ta’ Nazaret, jgħaddi mit-toroq tal-Palestina, 
jippriedka, jgħallem, jiddiskuti mal-Fariżej, ifejjaq il-morda, jitkellem 
mal-folol. jieħu ħsieb kulħadd, u madankollu, fl-intimu tiegħu jibqa’ 
jgħix din il-ħajja tal-għaġeb, ta’ għaqda mal-Persuni divini. “Miegħi 
għandi l-Missier li bagħatni - L-iSpirtu tal-Mulej fuqi” (Ġw 8, 16, Lq 4, 
18). 

Bil-grazzja, in-Nisrani huwa tempju tat-Trinità: it-tliet Persuni 
divini huma tassew preżenti fih, joffru lilhom infushom u jingħataw 
lilu biex jiġu magħrufin, maħbubin u posseduti wkoll issa, sa minn 
din il-ħajja fuq l-art. Bil-fidi jista’ jagħrafhom, bl-imħabba jista’ 
jħobbhom u jista’ jgħix f’għaqda magħhom. Proprju biex jagħmel lill-
bniedem kapaċi għal din l-għaqda mat-Trinità, Ġesù jimmerita u bla 
heda jagħti l-grazzja u l-imħabba f’qies u perfezzjoni infinitament 
iċken, imma ta’ natura identika għall-grazzja u l-imħabba li ddawwar 
ir-ruħ tiegħu. Waqt li Ġesù bil-viżjoni beatifika, jara ‘l Alla wiċċ imb 
wiċċ, il-bniedem hawn fid-dinja jagħrfu biss bil-fidi mdallma imma 
żgura. 

In-Nisrani jista’ jingħaqad mal-ħajja ġewwenija ta’ Kristu 
mgħaddsa fit-Trinità bħalma jgħid San Pawl: “Ħajjitkom hi moħbija 
flimkien ma’ Kristu f’Alla” (Kol 3, 3) u jista’ jittama li “jikkopja bil-fidi, 
daqskemm hu possibbli għall-ħlejqa, il-ħajja u l-għemil ġewwieni tal-
intellett u r-rieda li huma moħbija, jiġifieri l-għarfien ogħla u l-affetti 
tal-Umanità qaddisa ta’ Ġesù Kristu, magħquda ipostatikament mal-
Verb.” 

S Tereża Margerita Redi, Scritti Sp., p. 374 
 

● O ruħ tiegħi, aħseb ftit fuq l-għaxqa kbira u l-imħabba kbira li 
għandu l-Missier filli jagħraf lil Ibnu, u l-Iben filli jagħraf lil Missieru, u 
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n-nar jaqbad li bih l-iSpirtu Qaddis jingħaqad magħhom, aħseb fuq 
kif ebda Persuna minnhom ma tista’ titbiegħed minn din l-imħabba u 
dan l-għarfien, għax huma ħaġa waħda. Dawn il-Persuni l-aktar 
għolja jagħrfu lil xulxin, iħobbu lil xulxin, u jitgħaxxqu b’xulxin. U mela 
xi ħtieġa hemm ta’ mħabbti? Għaliex tfittixha, Alla tiegħi, u x’sejjer 
tirbaħ biha? 

Ifraħ, ruħ tiegħi, li hemm min iħobb ‘l Alla tiegħek kif jistħoqqlu. 
Ifraħ li hemm min jagħraf tjubitu u l-kobor tiegħu. Roddlu ħajr talli 
tana hawn fuq l-art Wieħed li jagħrfu hekk tajjeb, Ibnu l-waħdieni. 
Taħt ħarsien bħal dan, int tista’ tersaq lejn Alla tiegħek u titolbu, għax 
il-Maestà Tiegħu jsib l-għaxqa tiegħu fik. Ladarba huwa hekk, la 
tħalli ebda ħaġa ta’ din l-art tkun biżżejjed biex ma tħallikx titgħaxxaq 
b’Alla u tifraħ bil-kobor tiegħu, la tħalli ebda ħaġa twasslek biex ma 
tifhemx kif Hu jistħoqqlu li jkun maħbub u mfaħħar, u kif Hu jista’ 
jgħinek tagħti xi sehem sabiex ikun imbierek ismu. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ, 7, 2.3 p. 63 
 

● Missier tagħna, inti taf x’inhuma l-ħtiġijiet tagħna, jekk int 
issejħilna lejk, agħtina wkoll il-mezzi biex naslu għandek. Agħtina lil 
Ibnek biex ikun il-ħajja tagħna, għallimna l-verità, ikkomunikalna l-
ħajja. 

Għaqqadna miegħek, o Ġesù, agħmilna ħaġa waħda miegħek, 
aħna fik u inti fina, qegħdin wiċċ imb wiċċ mal-Missier, ma narawhx, 
imma bil-fidi nafu li qegħdin quddiem il-Missier flimkien miegħek li 
tippreżentana quddiemu, qegħdin miegħek fi ħdan il-Missier, fis-
santwarju tad-divinità. Minkejja l-miżerji tagħna, m’għandniex 
naqtgħu qalbna, u lanqas m’għandna nibżgħu nersqu lejn Alla, għax 
bil-grazzja tiegħek, o Salvatur, waqt li qegħdin miegħek, nistgħu 
nkunu dejjem fi ħdan il-Missier tas-sema. 

C. Marmion, Cristo nei suoi misteri, 3, p. 48; 16, p. 277-278 
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67.  IT-TALBA TA’ ĠESÙ 

Bi Kristu, ma’ Kristu u fi Kristu, it-talba tiegħi, o Missier tagħtik glorja 
(Missal). 

 

1. Billi Ġesù, bil-viżjoni beatifika u l-milja tal-imħabba, kien 
dejjem magħqud mal-Missier, ried jiddedika lil Missieru, b’mod 
esklussiv, parti mill-ħin li fih wettaq il-ħidma ta’ bniedem: il-ħin tat-
talb. Speċjalment kienu dedikati għat-talb is-snin twal li għadda 
f’Nazaret u l-erbgħin jum mgħoddija fid-deżert, imbagħad wara, 
matul il-ħajja appostolika, Ġesù kien jikkonsagra b’mod ġenerali l-
lejl, kollu jew biċċa minnu. 

L-Evanġelju jurihulna fil-ħinijiet l-iżjed solenni ta’ ħajtu: l-ewwel 
fl-għażla tat-Tnax-il Appostlu meta Ġesù “ħareġ lejn l-għoljiet biex 
jitlob, u għadda l-lejl fit-talb lil Alla” (Lq 6, 12), qabel l-istqarrija ta’ 
Pietru u t-Trasfigurazzjoni (Lq 9, 18.28), fl-Aħħar Ċena, fil-
Ġetsemani, fuq il-Kalvarju u l-bqija. Barra minn dan kien iwaqqaf ta’ 
sikwit il-ħidma appostolika għax kien iħobb “jinġabar x’imkien 
imwarrab, u jinġabar fit-talb” (5, 16), bosta drabi qabel jagħmel xi 
miraklu kien jerfa’ għajnejh lejn is-sema biex isejjaħ lill-Missier u 
mbagħad meta wasal il-lejl “wara li bagħat in-nies tela’ waħdu fuq l-
għoljiet biex jitlob” (Mt 14, 23). 

Ma nistgħux nimmaġinaw talba aktar intima u profonda minn dik 
ta’ Ġesù, hu biss fis-sema, fejn anki l-bniedem ikun jista’ jara ‘l Alla 
wiċċ imb wiċċ, u jkun jista’ jifhem u jissieħeb tassew fiha. Imma 
sakemm qegħdin fid-dinja, nistgħu nimitaw l-imġiba ta’ Ġesù: 
inwaqqfu kull ħidma, anki l-appostolat, biex niddedikaw għat-talb, il-
ħin xieraq u f’dak il-ħin inħallu kollox biex nikkonċentraw biss f’Alla. 

 

2. Hija biss it-talba ta’ Ġesù li hi tifħir perfett u adorazzjoni tat-
Trinità, għemil perfett ta’ grazzja u talba dejjem effikaċi, għax hu biss 
jista’ joffri lit-Trinità qima infinita. Imma fit-talba tiegħu “li biha jagħti lil 
Alla glorja perfetta, Kristu jgħaqqad miegħu l-Knisja, l-Għarusa 
tiegħu l-aktar maħbuba, li titolbu bħala sid tagħha u bih trodd qima 
lill-Missier ta’ dejjem” (SC 7). It-talba tan-Nisrani tiswa biss jekk tkun 
magħquda ma’ dik ta’ Ġesù u hija eku u tkomplija tat-talba tiegħu. 
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It-talba ta’ Ġesù tintemm fis-sagrifiċċju, tingħaqad miegħu u fih 
titwettaq: sagrifiċċju ta’ ljieli mgħoddija fis-sahra, sagrifiċċju ta’ sawm 
u penitenza li għal erbgħin jum akkumpanjaw it-talba fid-deżert, 
sagrifiċċju ta’ ħajja iebsa, bla ma anqas kellu fejn imidd  rasu. Bil-
mod il-mod, is-sagrifiċċju kiber sakemm laħaq l-aqwa tiegħu fl-
agunija fil-ġnien u fuq is-Salib: hawn it-talba saret offerta sħiħa u 
mdemmija għall-glorja tal-Missier u għas-salvazzjoni tal-bnedmin. 
Hekk ukoll it-talba tan-Nisrani jeħtieġ tkun mibnija bis-sagrifiċċju, 
b’offerta ġeneruża tiegħu nnifsu flimkien ma’ Kristu, sakemm bih u 
fih issir vittma ta’ tifħir u tpattija. 

Sakemm ngħixu fid-dinja, it-talb u l-istess kontemplazzjoni ma 
jistgħux ikunu tgawdija ta’ Alla, imma għandhom ikunu dejjem 
magħqudin mas-sagrifiċċju: hekk biss ikunu veri. It-talba vera 
tqanqal l-bniedem għall-ġenerożità, tiddisponih biex iħaddan għal 
Alla kull tbatija u għajja, u jingħata kollu kemm hu lilu, u fil-ħajja tad-
dinja l-għotja tiegħu nnifsu titwettaq dejjem fis-sagrifiċċju. Santa 
Tereza ta’ Ġesù tgħallem li l-għan tal-grazzji kontemplattivi huma 
proprju dawk “li jsaffu d-dgħufija tagħna sabiex inkunu nistgħu 
nimitawh fit-tbatijiet kbar tiegħu” (Kastell Ġewwieni 7, 4.4). 

 

● O Ġesù, int inġbart waħdek fuq il-muntanja biex titlob u biex 
tgħallimna bl-eżempju tiegħek li anki aħna, jekk irridu nitolbu ‘l Alla 
b’qalb safja u għanja fl-imħabba, jeħtiġilna bħalek ninfirdu mid-
diżordni u mill-konfużjoni tal-folla. Hekk titwettaq fina t-talba li 
għamilt lill-Missier għad-dixxipli tiegħek: “l-imħabba li biha ħabbejtni 
tkun fihom u jiena fihom”(Ġw 17, 26). Dan jista’ jiġri meta l-imħabba 
tagħna, kull xewqa, sforz, tiftix, ħsieb, dak li bih ngħixu, nitkellmu, 
nieħdu n-nifs, ma jkunx ħlief int, o Alla, meta l-għaqda li ssaltan 
bejnek Missier u l-Iben tiegħek, tissawwab f’qalbna u f’ruħna, meta 
nimitaw l-imħabba safja li ma tinħallx li biha tħobbna; min-naħa 
tagħna nħobbuk b’imħabba dejjiema li ma tinħallx u nkunu tant 
magħqudin miegħek li kull nifs tagħna, kull ħsieb, kull kelma 
jmexxuna fuq il-passi tiegħek. 

G. Cassiano, Conferenza X, 6-7 
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● It-talba ta’ Kristu! Hija l-akbar misteru tal-Inkarnazzjoni: l-Alla-
Bniedem li jitkellem ma’ Alla. Hekk it-talba ta’ Kristu bniedem hija 
talba tassew umana: hu Bin il-Bniedem li jdur lejn il-Missier. 

O Mulej, anki jien fiċ-ċokon infinit tiegħi nista’ nitlob hekk! Miegħi 
int waqqaft għaqda l-aktar ħelwa li ma titfissirx, inti daħħaltni 
permezz tal-għaqda tal-ġisem fiżiku tiegħek fil-Ġisem Mistiku u jiena 
ngħix bik u bl-għotja tal-grazzja tiegħek: int qegħidtni f’għaqda 
misterjuża bħal dik tal-Missier miegħek, għalkemm dik tal-umanità 
tiegħek mal-Persuna tiegħek kienet unika għax kienet l-umanità li 
għexet il-Persuna divina tiegħek, imma li fiha aħna konna lkoll 
magħqudim miegħek, ladarba kellna nissieħbu fin-natura divina 
tiegħek. Kieku naf kif inżomm ħajja ġo fija t-tifkira tal-misteru li ħloqt 
ġo fija, it-talba tiegħi, li twieldet mill-għaqda kontinwa miegħek, 
kienet tkun tixbah b’xi mod lil tiegħek. 

G. Canovai, Suscipe Domine 
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68.  FIR-RIEDA TAL-MISSIER 

Jiena ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek, o Alla (Lh 10, 7). 

 

1. Kristu meta daħal fid-dinja qal: “Sagrifiċċju u offerta inti ma 
ridtx, imma ġisem int ħejjejt għalija, jien imbagħad għedt: Hawn jien 
ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek o Alla” (Lh 10, 5-7). Din hija d-
dispożizzjoni intima u dejjiema ta’ Ġesù quddiem ir-rieda tal-Missier. 
Lill-Appostli li talbuh jiekol xi ħaġa, wieġeb: “Jien għandi ikel x’niekol 
li intom ma tafux bih. L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta’ min 
bagħatni u li nwassal fit-tmiem l-opra tiegħu” (Ġw 4, 32. 34). Dak li 
Ġesù kien jixtieq u li minnu kienet ġejja l-qawwa tiegħu, kien li 
jwettaq ir-rieda ta’ Missieru. Il-ħarsa tiegħu kienet dejjem iffissata fiH 
u ma kienx jagħmel ċaqliqa jekk ma kenitx tkun taqbel mar-rieda tal-
Missier. 

Ir-rieda umana ta’ Ġesù hija trasformata, u mitlufa fir-rieda ta’ 
Alla bl-iżjed mod perfett u sħiħ, hija taħdem biss taħt l-impuls ta’ din 
ir-rieda: “Jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, 
imma r-rieda ta’ min bagħatni” (Ġw 6, 38, 5, 30). Dan kien ir-ritornell 
li mexxa l-ħajja tiegħu, in-norma li kienet tirregola l-imġiba tiegħu, il-
motiv profond tal-għemejjel kollha tiegħu. Ġesù wettaq ir-rieda tal-
Missier mhux b’xi esiġenza, imma bl-akbar ħelsien, imqanqal mill-
imħabba kbira ta' iben lejn missieru. Is-sottomissjoni sħiħa tiegħu 
għall-Missier hija l-karatteristika u l-espressjoni tal-imħabba tiegħu, u 
kien il-motiv li għalih kien iħobbu Missieru: “Għalhekk iħobbni l-
Missier, għax jien nagħti ħajti. Ħadd ma jeħodhieli, iżda jien nagħtiha 
minn rajja. Din hi l-ordni li ħadt mingħand Missieri.” (Ġw 10, 17-18). 
Hekk il-ħajja tiegħu bdiet bl-għajta: “Ġej biex nagħmel ir-rieda 
tiegħek,” u tingħalaq b’għajta oħra li tirbaħ permezz tal-imħabba, l-
istmerrija naturali quddiem l-aħbar tat-tbatija: “Missier, tkun 
magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi” (Lq 22, 42). 

 

2. Għan-Nisrani li hu l-iben adottiv ta’ Alla, ir-regola tal-imġiba 
tiegħu jeħtieġ tkun ir-rieda tal-Missier tas-Sema. Bħal Ġesù jeħtieġlu 
jitmantna b’din ir-rieda qaddisa u qaddiesa, jiekol minnha kull ħin, 
ma jfittex u ma jixtieq xejn ħlief li jwettaq din ir-rieda, u jagħmilha l-
motiv waħdieni tal-ħajja tiegħu. Jeħtieġ jasal fi qbil sħiħ tar-rieda 



 

247 

tiegħu ma’ dik ta’ Alla, b’mod li - kif jgħallem San Ġwann tas-Salib - 
fil-ħsieb u fl-għemil tiegħu “ma jkun hemm xejn kuntrarju għar-rieda 
tal-Iżjed Għoli” (Telgħa I, 11, 2). 

Ir-rabta mar-rieda ta’ Alla u l-kobor fl-imħabba, huma ż-żewġ 
elementi li jibnu l-qdusija u l-ħajja ta’ għaqda ma’ Alla, elementi li 
jimxu flimkien għax waħda tikkundizzjona ‘l-oħra: għall-akbar rabta 
mar-rieda jikkorrispondi l-kobor tal-imħabba, u bil-maqlub. Ġesù qal: 
“Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u 
ngħammru għandu” (Ġw 14, 23). L-osservanza tal-kelma jew tar-
rieda ta’ Alla, hija l-kundizzjoni biex ngħixu u nikbru fl-imħabba u fil-
grazzja, u għalhekk biex ingawdu l-għamara tat-Trinità fir-ruħ 
tagħna. Aktar ma r-rabta mar-rieda divina tilħaq il-milja tagħha, hekk 
li naslu nosservaw mhux biss il-preċetti l-kbar, imma anki l-iċken 
dettalji tal-liġi divina, tant li neskludu mhux biss id-dnubiet mejta, 
imma anki d-dnubiet venjali u l-iċken imperfezzjoni volontarja, u 
aktar ma nippruvaw infittxu li nagħtu gost lil Alla f’kollox u naċċettaw 
iċ-ċirkustanzi tal-ħajja tagħna bħala r-rieda tiegħu, aktar nikbru fl-
imħabba u fil-grazzja. Min-naħa l-oħra, it-Trinità Qaddisa tingħatalna 
dejjem iżjed, tqiegħed fina l-għamara tagħha b’mod dejjem iżjed 
mimli u profond u tistedinna għall-għaqda iżjed intima. Ġesù qal: 
“Min bagħatni huwa miegħi, ma telaqnix waħdi, għax jiena dejjem 
nagħmel dak li jogħġob lilu” (Ġw 8, 29). 

 

● O Mulej ta’ dejjem, agħtini l-grazzja li ma nagħmel qatt ir-
rieda tiegħi, imma tiegħek. Aħna qegħdin fid-dinja mhux biex 
nagħmlu x-xewqat tagħna imma dawk tat-tjubija tiegħek, kif 
ordnajtilna int. Hemm miktub dwarek, o Salvatur ta’ ruħi, li int jeħtieġ 
tagħmel ir-rieda tal-Missier etern tiegħek, u fil-waqt tat-tnissil tiegħek, 
ħaddant b’imħabba din il-liġi tar-rieda divina, u qegħidtha f’qalbek, 
biex issaltan fuqek u taħkmek għal dejjem. O, min ħliefek iġibli f’ruħi 
l-grazzja li ma jkollix rieda oħra ħlief ir-rieda ta’ Alla? 

S. Franġisk ta’ Sales, Il Teotimo, VII, 7 
 

● Issa, ladarba l-Imgħallem twajjeb tagħna talab f'isimna, u 
għallimna nitolbu ħaġa ta' siwi hekk kbir illi tiġbor fiha l-ħwejjeġ 
kollha li nistgħu nixtiequ, u tana wkoll il-grazzja kbira li għamilna 
ħutu, ħa naraw x'jixraq li aħna nagħtu lill-Missier, x'joffrilu hu f'isimna, 
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u x'jitlob minna. Għax huwa sewwa li nħallsuh għall-grazzji hekk 
kbar li tana, billi għallanqas naqduh f'xi ħaġa. O Ġesù twajjeb! Dak li 
tagħti f'isimna huwa tassew ħaġa żgħira meta tqabblu ma' dak li 
titlob għalina, għax mhu xejn ħdejn il-ħwejjeġ kbar li tajtna u l-kobor 
tal-Mulej Sultan tagħna. Iżda żgur li inti, Mulejja, ma tħalliniex b'xejn 
meta nagħtu dak kollu li nistgħu - irrid ngħid, jekk nagħtu fl-ispirtu tal-
kliem li ngħidu "Ikun dak li trid Int kif fis-sema hekk ukoll fl-art." Jekk 
inkunu mħeġġin tassew bl-imħabba, naslu biex nagħmlu ħilitna, O 
Alla daqshekk kbir, li l-kliem tagħna ma jkunx biss kumplimenti; 
imma nfittxu li naċċettaw bil-ġenerożità dak kollu li jogħġbok 
tibgħatilna... Agħmel, o Mulej, li nkunu nafu nagħtuk din ir-rieda 
tagħna...! Imma ħasra  li jekk ma tkunx int li tagħtina l-ewwel, ma 
niddeċiedu qatt li nagħtu xi ħaġa aħna.  Dan kollu li wissejtkom fuqu, 
hawn irid iwassal: li ningħataw għalkollox lill-Ħallieq, inqiegħdu r-
rieda tagħna f’tiegħu, u ninqatgħu mill-ħlejjaq… 

Kollox ifixkilna u jxekkilna meta niġu biex ngħidu b’fehma sħiħa: 
Ikun li trid int – jiġifieri, wettaq fija, Mulej, ir-rieda tiegħek, u agħmel 
dan b’kull mod u manjiera li trid int, Mulej, jekk trid twettaqha bit-
tiġrib, agħtini l-qawwa, u ħa jiġi kull tiġrib. Jekk bil-persekuzzjonijiet 
jew bil-mard u b’kull nuqqas ta’ ġieħ jew bil-ħtieġa ta’ ħaġa u oħra, 
hawn jien, mhux sejra ndur lura, Missier tiegħi, u lanqas hu sewwa li 
ndawwarlek spallejja. Ladarba Ibnek tak din ir-rieda tiegħi f’isimna 
lkoll, mhux sewwa li jiena nonqos min-naħa tiegħi. Iżda, agħtini int il-
grazzja ta’ saltnatek biex inkun nista’ nwettaq ir-rieda tiegħek, 
ladarba Hu talabni dan. Agħmel minni dak li trid int, bħallikieku kont 
ħaġa tiegħek. 

Dak kollu li nistgħu nagħmlu u li nagħrfu lilna nfusna u naraw sa 
fejn nistgħu naslu aħna, billi nagħtuh ir-rieda tagħna u nwettqu fina 
għalkollox ir-rieda tiegħu. Kull ħaġa oħra xxekkel lir-ruħ li l-Mulej 
wassal sa hawn: iġibilha ħsara u mhux ġid… Iżda bis-sempliċità u bl-
umiltà, li bihom tiksbu kollox, għidu: Ikun dak li trid int. 

S. Tereza ta’ Ġesù, Triq 32, 9.10.13.14 
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69.  FL-GĦEMEJJEL TAL-MISSIER 

O Ġesù, jalla nwettaq miegħek l-għemejjel li l-Missier afdali 
(Ġw 9, 4). 

 

1.  “L-għemejjel li bagħatni ntemm Missieri. jiġifieri dawn l-istess 
għemejjel li jiena qiegħed nagħmel, jixhdu għalija li kien il-Missier li 
bagħatni” (Ġw 5, 36). Ġesù m’għandu ebda ħsieb ieħor ħlief li 
jwettaq il-missjoni afdata lilu għall-glorja tal-istess Missier u għall-
fidwa tal-bnedmin. Mixgħul b’din ix-xewqa li jwettaq sal-aħħar din il-
ħidma u b’din ix-xewqa ħajja, jasal sal-passjoni u jħaddan is-salib. 
“Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-Għid magħkom qabel ma 
nbati!” (Lq 22, 15), qal fil-lejla tal-Aħħar Ċena u kien jaf li dak l-Għid 
kellu jkun il-bidu tal-ogħla sagrifiċċju tiegħu. 

Kull Nisrani huwa msejjaħ biex jissieħeb fil-ħidma kbira feddejja 
ta’ Ġesù, imma dawk li huma konsagrati ‘l Alla jirċevuha bħala 
mandat speċjali: “Huma - jgħallem il-Konċilju - imqanqlin mill-karità li 
l-iSpirtu Qaddis isawwab fi qlubhom (ara Rum. 5, 5) huma jgħixu 
dejjem iżjed għal Kristu u għall-ġisem tiegħu li hu l-Knisja” (PC 1). 
Qabelxejn jeħtieġ koperazzjoni mal-grazzja biex il-frottijiet tal-fidwa 
jiġu applikati fil-milja f’ruħna: din hi l-ħidma tat-tqaddis personali 
tagħna. Imma dan mhux biżżejjed, kull ikkonsagrat huwa msejjaħ 
biex jitqaddes u jqaddes lill-oħrajn, biex jaħdem għas-salvazzjoni tal-
aħwa u għall-iżvilupp tal-Knisja, jiġifieri nikkoperaw ma’ Kristu biex 
inferrxu s-Saltna tiegħu u biex niġbru fil-merħla tiegħu “l-ulied ta’ Alla 
li kienu mxerrdin” (Ġw 11, 52), biex inwasslu l-frott tal-fidwa lill-akbar 
numru ta’ bnedmin li nistgħu. Din hi l-ħidma li l-Missier tas-sema 
jafda lil uliedu l-magħżulin, huma għandhom jidħlu għal dan, bl-
istess sentimenti ta’ Ġesù: b’dedikazzjoni sħiħa, ġeneruża, 
esklussiva, b’imħabba li kapaċi tħaddan ukoll l-akbar sagrifiċċji. Kull 
għemil tagħhom jiswa daqskemm jirnexxilhom imexxu ‘l quddiem din 
il-ħidma. 

Jixraq intennu ma’ Ġesù: “Jeħtieġ li nwettaq il-ħidma li l-Missier 
afdali.” 

 

2. “Waħdi m’iniex għax il-Missier huwa miegħi. - Missieri għadu 
jaħdem - mela jien naħdem ukoll. - Il-ħaqq nagħmlu fuq dak li 



 

250 

nisma’mill-Missier. - Minn rajja ma nagħmel xejn, imma li nitkellem 
skont ma għallimni l-Missier” (Ġw 16, 32, 5, 17 . 30, 8, 28). 

Ġesù mhux biss ingħata kollu kemm hu għall-missjoni afdata lilu 
mill-Missier, imma fit-twettiq ta’ din il-missjoni, u f’kull partikular, 
ħadem dejjem f’għaqda mal-Missier f’armonija perfetta miegħu, 
iddependa fuqu, u ġab ruħu skont dak li ra fiH, lilu sema’ u 
mingħandu tgħallem. L-għemil tiegħu m’għamilx ħlief fisser b’mod 
uman, li tmissu b’idejk, il-ħidma bla waqfien u li ma tidhirx tal-Missier. 

“L-Iben ebda ħaġa ma jista’ jagħmel minn rajh jekk ma jarax lil 
Missieru jagħmilha: għax il-ħwejjeġ li jagħmel il-Missier, jagħmilhom 
l-Iben ukoll bħalu” (Ġw 5, 19, 20). Ġesù ma setax jirrivela b’mod 
aktar ċar ir-rabta assoluta ta’ ħajja u ħidma mal-Missier, li kienet 
ġejja mill-imħabba infinita li kienet tgħaqqadhom f’għaqda l-iżjed 
intima u perfetta. 

Għalkemm f’għamla aktar modesta u biss bħala analoġija, imma 
mill-bqija f’mod reali, kull Nisrani li jgħix fil-grazzja jista’ jgħid: m’iniex 
waħdi, għax it-Trinità qiegħda fija, fija l-Missier, l-Iben u l-iSpirtu 
Qaddis. L-imġiba tiegħu tixbah lil dik ta’ Ġesù u jeħtieġ li tkun hekk: li 
jaħdem il-ħin kollu f’dipendenza minn Alla li hu preżenti fih, jisma’ l-
leħen intimu tiegħu, it-tqanqil ġewwieni tal-grazzja u jaħdem skont 
dak it-tqanqil. Ifittex li jiġġudika skont il-ġudizzji ta’ Alla, jara l-ħwejjeġ 
kollha fid-dawl tiegħu u mbagħad iġib ruħu b’mod li l-għemil tiegħu 
ikun dejjem f’armonija mal-viżjoni, u l-pjanijiet, li jogħġbu ‘l Alla. In-
Nisrani jmissu jgħid għal kull għemil: ma nagħmel xejn waħdi, 
naħdem skont dak li Alla jnebbaħ ġewwa fija, skont dak li jrid u li 
jogħġob lilu. 

L-għemil kollu, anki l-akbar għemil, li joħroġ barra minn din il-
linja sopranaturalment ma jiswa xejn u ma jħallix frott. 

 

● Missier, Iben u Spirtu Qaddis, Trinità tħeġġeġ u ħallieqa, li 
tmexxi bil-forza u l-ħlewwa l-ħlejjaq kollha tal-univers lejn id-destin 
etern tagħhom, għaqqadni mal-fekondità tal-għemil tiegħek. Agħtini 
ruħ bħal ta’ Kristu, ruħ bħal tal-Feddej. 

Jalla l-ħajja kollha tiegħi timxi fil-pjan tal-fidwa, b’għarfien sħiħ li 
permezz tal-ħwejjeġ żgħar tal-eżistenza umana, jiġu realizzati l-
pjanijiet tiegħek eterni. Jalla fid-dawl tal-ispirazzjonijiet tiegħek u bl-
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għajnuna tal-grazzja, nagħżel li nkun feddej u koperatur miegħu fil-
ħidma fekonda u tal-għaġeb tat-Trinità tiegħek fid-dinja. 

Agħtini qawwa f’qalbi li ma tintrebaħx. Agħmel li l-imħabba tiegħi 
għalik tkun aktar qawwija mill-mewt. Li r-rieda tiegħi ma ċċedi qatt 
quddiem id-dmir. Li ma jiġri xejn li jnaqqas il-ħeġġa tiegħi għas-
servizz tiegħek. Nebbaħ fija l-kuraġġ ta’ ħwejjeġ kbar u agħtini l-
qawwa biex inwettaqhom, imqar sal-martirju, jekk ikun meħtieġ, 
għall-akbar glorja ta’ ismek. 

M.M. Philipon, Consacrazione alla S.S. Trinità 
 

● O Ġesù, kieku kont nista’ nimitak billi nagħmel mis-
salvazzjoni tal-bnedmin ix-xogħol tal-ħajja tiegħi sal-punt li l-kelma 
“Salvatur” turi perfettament x’jien, bħalma turi perfettament dak li int 
int. Minħabba dan nixtieq insir kollox għal kulħadd bix-xewqa 
waħdiena ta’ qalbi li nagħtik lill-erwieħ. 

Mulej, ixgħel ġo fija xewqa mħeġġa li nsalva l-erwieħ, ħallini 
nkun naf kif inħejji ruħi u nagħmel kollox b’dan il-ħsieb, u nkun naf kif 
inqiegħed il-ġid tal-erwieħ qabel kull ħaġ’oħra, għinni biex inkun 
dejjem imħeġġeġ biex nuża l-mezzi li tagħtina biex nikkonvertu u 
nsalvaw lil dawk li ma jemmnux, l-offerta tas-Sagrifiċċju tiegħek, l-
adorazzjoni tas-Sagrament Imqaddes, ħniena, talb, penitenza, 
eżempju tajjeb u qdusija personali. “Bħalma hu r-ragħaj, hekk ikun il-
poplu”, “il-ġid li tagħmel ir-ruħ huwa fil-qies dirett tal-ispirtu ġewwieni 
tagħha”. 

Ara Beatu Ch. de Foucauld, Retraite à Beni-Abbès, Ecr. Sp., p. 208 
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70.  GĦALL-GLORJA TAL-MISSIER 

Lilek waħdek. o Missier, permezz ta’ Ġesù Kristu, il-glorja għal 
dejjem ta’ dejjem (Rum 16, 27). 

 

1. “Jiena nagħti ġieħ lil Missieri. Jien ma nfittixx il-glorja tiegħi, 
jien ma nistenna ebda glorja mill-bnedmin” (Ġw 8, 49-50, 5, 41). 

Jidher ċar li Ġesù fittex biss il-glorja tal-Missier, u biex jigglorifika 
lill-Missier, għażel għalih l-umiljazzjoni l-aktar profonda tant li sar: 
“żebliħ tan-nies, tkażbir tal-poplu” (Salm 22, 7). Betlehem, Nazaret u 
l-Kalvarju huma tliet stadji tal-ħajja umli u moħbija ta’ Ġesù li fihom 
ħeba l-glorja tiegħu bħala Iben ta’ Alla. Imma wkoll fil-ħajja pubblika, 
meta l-aktar li wera d-divinità tiegħu, fittex li kemm jista’ jkun jaħrab 
mill-glorja tal-bnedmin. Ħafna drabi, wara li kien jagħmel miraklu, 
kien jesiġi li jisktu: “Qisu li ħadd ma jsir jaf b’dan” (Mt 9, 30), qal liż-
żewġ għomja li b’ġest wieħed kien fetħilhom għajnejhom. Lil Pietru, 
Ġakbu u lil Ġwanni, xhieda tat-Trasfigurazzjoni tiegħu, ordnalhom 
“biex ma jitkellmu ma’ ħadd fuq li kienu raw, qabel ma Bin il-Bniedem 
ikun qam mill-imwiet” (Mk 9, 9), u wara l-ewwel tkattir tal-ħobż meta 
ntebaħ “li riedu jagħmluh sultan, reġa’ warrab waħdu lejn l-għoljiet” 
(Ġw 6, 15). 

Il-glorja ta’ Ġesù hija li jkun Bin Alla: hu ma riedx ħaġ’oħra, kieku 
aċċetta xi ħaġ’oħra kien inaqqas il-glorja essenzjali tiegħu u 
għalhekk qal: “Li kieku kelli nagħti glorja lili nnifsi, il-glorja tiegħi ma 
kienet tkun tiswa xejn. Imma dak li lili qiegħed jagħtini glorja huwa l-
Missier” (Ġw 8, 54). Kif il-Missier kien isib l-għaxqa tiegħu kollha 
f’Ibnu l-għażiż, hekk l-Iben isib l-hena tiegħu fil-Missier biss, u fil-
glorja li l-Missier jagħtih, u anki din kien jaċċettaha mhux l-iżjed 
għalih innifsu imma għax kienet tagħti unur lill-istess Missier. Ġesù 
kien jaf li wara l-mewt kellu jerġa’ jqum, biex ikun igglorifikat, 
magħruf bħala Bin Alla u Salvatur tad-dinja, imma ried li l-glorja 
tiegħu tkun tiswa għall-glorifikazzjoni tal-Missier: “Missier, waslet is-
siegħa, agħti glorja lil Ibnek, biex l-Iben jagħti glorja lilek” (Ġw 17, 1). 

 

2. In-Nisrani li jrid jgħix billi jimxi wara Ġesù, ifittex biss il-glorja 
ta’ Alla, u għalih innifsu ma jrid ebda glorja oħra ħlief dik ta’ bin Alla, 
u Ġesù Kristu u membru tal-Ġisem Mistiku tiegħu. 



 

253 

Jeħtieġ dejjem li wieħed joqgħod attent għall-istint tas-suppervja 
li sikwit iwassal lill-bniedem biex ifittex xi ftit tas-sodisfazzjon, tifħir, 
glorja personali anki fl-għemil l-iżjed spiritwali u qaddis. Jekk xi ħadd 
ifittex il-glorja tiegħu nnifsu, anki fl-aktar ħwejjeġ żgħar, din il-glorja 
ma tiswa xejn, tgħollih f’għajnejn il-bnedmin, imma tniżżlu f’għajnejn 
Alla, hija tnaqqas u tista’ wkoll tqiegħed fil-periklu l-glorja tiegħu ta’ 
bin Alla. 

Min ifittex il-glorja umana u jitgħaxxaq biha, jitfixkel u jkun qisu 
għama fit-triq tal-perfezzjoni. Lill-Farizej mimlijin bihom infushom 
Ġesù qalilhom: “Imma kif jista’ jkun li temmnu, intom li tistennew il-
glorja mingħand xulxin, waqt li xejn ma tfittxu l-glorja li tiġi mingħand 
Alla waħdu?” (Ġw 5, 44). Wisq aktar spiss milli naħsbu, ċerti kriżijiet 
tal-fidi jkollhom l-għeruq tagħhom fis-suppervja. 

Hija biss l-umiltà, u l-intenzjoni retta, li jistgħu jgħinuna nikxfu n-
nases u l-qerq tas-suppervja, u nwarrbu l-pretensjonijiet tal-ego 
tagħna, u nsikktu l-ilħna ta’ tifħir u frugħa tagħna nfusna, u li naġixxu 
bla ma jimpurtana x’jgħidu l-oħrajn, imma nfittxu biss il-glorja ta’ Alla. 
San Ġwann tas-Salib iħeġġiġna biex nitfgħu ħarsitna fuq l-imġiba 
interjuri ta’ Ġesù, u jistedinna niċċaħħdu minn dak li “ma jkunx 
b’fehma safja għall-ġieħ u s-sebħ ta’ Alla, dan għandu jiġi mwarrab 
f’ċaħda sħiħa, għall-imħabba ta’ Ġesù li f’din il-ħajja ma kellu ebda 
gost ieħor u lanqas xtaq xi ħaġa oħra ħlief li jagħmel ir-rieda tal-
Missier” (Telgħa I, 13, 4). 

 

● Bħal ġgant, o Ġesù, inti titlaq għall-missjoni tiegħek: it-tiftix 
għall-glorja tal-Missier. Dan hu l-ewwel ħsieb tiegħek, għedtu inti 
stess: “Ma nfittixx ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta’ Dak li bagħatni.” 
“Ma nfittixx il-glorja tiegħi imma l-glorja ta’ Dak li bagħatni.” Inti 
tfittixha tant li ma tagħtix kas tal-glorja tiegħek. Inti għandek dejjem 
din il-kelma fuq xufftejk; “Missieri.” Għalik kollox jinġabar filli tfittex ir-
rieda u l-glorja ta’ Missierek. 

U liema perseveranza f’dan it-tiftix! Inti nnifsek stqarrejt li qatt 
ma twarrabt minnha: “Jiena nagħmel dejjem dak li jogħġob lill-
Missier.” L-ewwel sentiment abitwali ta’ ruħek hu dan: Jiena ngħix 
għal Missieri, inħobb lil Missieri, U ladarba nħobbu, jiena nagħti lili 
nnifsi għar-rieda tiegħu. 
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Li nagħti gost lill-Missier tas-sema, biex ikun igglorifikat, u s-
saltna tiegħu titwaqqaf fija u li nagħmel ir-rieda tiegħu kollha u 
dejjem... din, o Ġesù, hija l-perfezzjoni li tgħallimni. 

C. Marmion, The Trinity in our spiritual life 13 
 

● Agħtini, o Kristu, li jkolli kull ħin xewqa ħerqana li f’kulma 
nagħmel u nimita; nixtieq li ħajti tkun tixbah lil dik ta’ Kristu. Għinni 
mela biex inwarrab kull gost li jiġi quddiem is-sensi jekk ma jkunx 
b’fehma safja għall-ġieħ u s-sebħ ta’ Alla, għandu jiġi mwarrab 
f’ċaħda sħiħa, u dan għall-imħabba ta’ Ġesù li f’din il-ħajja ma kellu 
ebda gost ieħor, u lanqas xtaq xi ħaġa oħra ħlief li jagħmel ir-rieda 
tal-Missier li hu sejjaħ ikel, l-ikla tiegħu (Telgħa I, 13, 3-4). 

Agħtini li naqdik fl-għemil tajjeb tiegħi u nnaddaf lili nnifsi minn 
kull ferħ ieħor, bla ebda fehma oħra u għaxqa oħra ħlief dawk li 
għandhom x’jaqsmu mal-ġid ta’ Alla (ara Telgħa III, 27, 5). 

San Ġwann tas-Salib 
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71.  IR-RABA’ ĦADD MATUL IS-SENA 

SENA A 

Salvana, Mulej Alla tagħna, biex inroddu ħajr lill-isem qaddis tiegħek 
(Salm 106, 47). 

 

Wara li Sofonija ħabbar il-kastigi ta’ Alla lil Iżrael li kien ħareġ 
mit-triq it-tajba, imbagħad semmgħalhom kelma ta’ tama: “Fittxu l-
Mulej ilkoll, intom, l-umli tal-art” (Sof 2, 3). Is-salvazzjoni hija offruta 
lill-umli, Alla jxerred lis-suppervi, u lir-ribelli, u minn Iżrael jibqa’ biss 
“fdal” magħmul minn nies umli, u fqar. “Inħalli f’nofsok poplu umli u 
mċekken, u f’isem il-Mulej ifittxu l-kenn dawk li jifdal minn Iżrael” (Sof 
3, 12). 

Għal dan il-“fdal”, u għal dawn “il-fqar u l-umli” Ġesù ġie biex 
iġib is-salvazzjoni, għalhekk m’għandniex għalfejn nistagħġbu li d-
“Diskors tal-Muntanja” jibda bit-tħabbira ferrieħa” “Henjin il-foqra fl-
ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet” (Mt 5, 3). 
B’dankollu ta’ min jinnota li mhux il-faqar materjali li hu dikjarat hieni, 
imma dak spiritwali - “foqra fl-ispirtu” - li bih ma nibnux il-fiduċja 
fuqna nfusna jew fuq il-ġid tal-art, imma fuq Alla. Il-faqar materjali 
huwa hieni biss jekk iwassal għal din l-attitudni spiritwali. Bl-istess 
mod għandhom jiftehmu l-beatitudnijniet l-oħrajn. “Henjin l-imnikkta”, 
jew dawk li jaċċettaw it-tiġrib tal-ħajja, u li jagħrfu d-dritt ta’ Alla li 
jippruvahom bit-tbatijiet, bla ma jiddubitaw mill-imħabba tiiegħu ta’ 
Missier. “Henjin ta’ qalbhom ħelwa” li għalkemm fqar u mnikkta ma 
jirribellawx, u lanqas jippruvaw iġibu bil-vjolenza sitwazzjoni aħjar, 
billi jfittxu li jgħakksu lill-oħrajn. “Henjin dawk li għandhom il-ġuħ u l-
għatx tal-ġustizzja”, mhux għax ifittxu d-drittijiet tagħhom, imma għax 
jittamaw f’ġustizzja li hi virtù, qdusija akbar. “Henjin dawk li jħennu” li 
għax jafu l-ħtieġa tal-ħniena ta’ Alla, jafu jagħdru u jiskużaw minn 
qalbhom in-nuqqasijiet tal-oħrajn. “Henjin ta’ qalbhom safja” li billi 
m’għandhomx l-ispirtu mdallam bil-passjonijiet u d-dnub, huma 
kapaċi jifhmu l-ħwejjeġ ta’ Alla. “Henjin dawk li jġibu l-paċi” li billi 
huma fil-paċi ma’ Alla u magħhom infushom, jiżirgħu l-paċi kulfejn 
imorru. “Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa” li 
jbatu għal kawża qaddisa, għall-fidi, għall-Evanġelju. F’dawn il-
kategoriji kollha ta’ persuni, hemm dispożizzjoni komuni, li 
tagħmilhom adatti għas-saltna tas-sema, u miftuħin lejn Alla. Flok 
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jafdaw fir-riżorsi materjali jew morali tagħhom, dawn iqegħidu l-
fiduċja tagħhom f’Alla, flok ifittxu s-sodisfazzjon tagħhom fil-ġid tal-
art, huma jgħixu fl-istennija tal-ġid tas-sema. Lil dawn huma 
mwiegħda: Alla, is-saltna tiegħu, il-ħniena tiegħu, u d-dehra u l-hena 
etern tiegħu. Biex nidħlu fl-għadd ta’ dawn “il-henjin” jeħtieġ ikollna 
dispożizzjonijiet tajba li mingħajrhom la nistgħu nkunu dixxipli ta’ 
Kristu, u lanqas inkunu salvati minnu. 

 

● O Ġesù, inti tipproklama henjin lill-foqra tal-ispirtu mhux biss 
dawk li ħallew kollox biex jimxu warajk - dawk li wegħidthom għall-
mitt darba aktar f’din id-dinja u l-ħajja ta’ dejjem fl-oħra, imma wkoll 
lill-oħrajn li l-ispirtu tagħhom huwa distakkat mill-ġid tal-art, dawk li 
tassew qegħdin jgħixu fil-faqar bla ma jgergru jew jitilfu s-sabar, 
dawk li qalbhom mhix marbuta mal-għana lanqas maħkuma mis-
suppervja jew mill-inġustizzja jew mir-regħba għatxana li taħtaf 
kollox għaliha. Ladarba l-faqar f’din id-dinja jagħmel lill-bniedem 
mistmerr, dgħajjef u bla setgħa, int Mulej twegħdu l-hena, fl-ogħla 
grad f’għamla ta’ saltna. X’ma konniex inkunu lesti nsofru għal 
saltna, u aktar minn hekk għas-Saltna tas-Sema? 

O Mulej, jiena nagħtik kollox, nabbanduna kollox biex nissieħeb 
f’din is-saltna! O jalla li b’tama bħal din ikolli l-ħila nwarrab kollox 
bħalma hu meħtieġ! Jien qiegħed ninfatam minn kollox, f’qalbi u 
f’ruħi, u jekk jogħġob lilek li tneżżagħni minn kollox, jiena noqgħod 
għal dan minn issa stess. 

J.B. Boussuet, Meditazioni sul Vangelo, I 2, v.1 
 

● Ikun ‘il bogħod mill-qalb tal-qaddej tiegħek, li jistqarr 
quddiemek, li xi tgawdija tista’ tagħmilni hieni. Għaliex hemm hena li 
ma jingħatax lill-ħżiena, imma lil dawk li jħobbuk għalik innifsek, li l-
hena tagħhom huwa int. U din hi l-ħajja hienja: ingawdu magħqudin 
miegħek, u għalik, u barra minn dan m’hemmx hena ieħor. Għax 
dawk li jaħsbu li hemm hena ieħor, qegħdin ifittxu xi ieħor li mhux il-
veru hena. 

Santu Wistin, Stqarrijiet X, 32 
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SENA B 

O Mulej, mhux li kien nisma’ l-leħen tiegħek u ma nwebbisx qalbi 
(Salm 95, 7-8). 

 

“Il-Mulej, Alla tiegħek, iqajjimlek profeta bħali minn ġensek, minn 
fost ħutek, inqiegħed kliemi fuq fommu, lilu għandkom tisimgħu” (Dt 
18, 15. 18). Hekk wiegħed Alla lil Mosè, u għadd kbir ta’ profeti, bla 
ma jaqtgħu, li ġew warajh, iħabbru l-kelma ta’ Alla lid-dinja. Il-linja ta’ 
profeti ntemmet fih, li ma kienx sempliċiment xi wieħed mill-profeti, 
imma l-Profeta: Kristu Ġesù. Hu mhux għandu l-kelma ta’ Alla fuq 
xufftejh, imma hu nnifsu hu l-Kelma inkarnata, “jgħammar fost il-
bnedmin u jgħarrfilhom il-misteri l-aktar profondi ta’ Alla” (DV 4), 
huwa jirrivela lil Alla bil-ħajja u bl-għemejjel kollha tiegħu. Hu jgħarraf 
lill-bnedmin dak kollu li l-Missier jikkmandah, dak kollu li sema’ 
mingħand Missieru. (Ġw 15, 15). 

Mark jirrakkonta li meta Ġesù mar fis-sinagoga ta’ Kafarnahum 
u beda jgħallem,“baqgħu mistagħġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu, 
għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-setgħa.” Saħansitra 
l-ispirtu ħażin f’wieħed imxajtan imsejken, ipprova jevitah u, waqt li 
beda jgħajjat lil Ġesù biex jiskot, ma setax ħlief jagħraf fih “il-Qaddis 
ta’ Alla”. Imbagħad meta l-Mulej keċċa lix-xitan, u b’hekk ħeles lir-
raġel li kien maħkum, l-istagħġib ta’ dawk preżenti inbidel f’biża’: 
“Dan x’inhu? X’tagħlim ġdid mogħti bis-setgħa! Sa lill-ispirti ħżiena 
jikkmanda, u huma joqgħodu għalih!” (Mk 1, 21-28). Ġesù qiegħed 
jippriedka duttrina ġdida: aħseb ftit fil-beatitudnijiet, fil-kmandament 
tal-imħabba, fil-Kunsilli tal-Evanġelju;  qiegħed juri qawwa ġdida: hu 
jkeċċi x-xjaten bla ma jirrikorri għall-eżorċiżmu, b’sempliċi kmand 
biss, u b’effett immedjat. Hu l-bniedem il-ġdid li jġedded id-dinja 
preċiżament għax huwa Alla-Bniedem. Fih, ir-rivelazzjoni ta’ Alla u l-
għaqda ta’ Alla mal-bniedem jilħqu l-quċċata. 

Din il-milja tad-don ta’ Alla titlob milja ġdida fit-tweġiba min-naħa 
tal-bniedem. Kif nistgħu niddiskutu d-dritt ta’ Alla għall-ewwel post fil-
qalb u l-ħajja tagħna, meta huwa joffri lilu nnifsu lilna b’mod 
daqshekk ħieles? Għalkemm dan huwa dmir li ebda Nisrani ma jista’ 
jaħrab minnu, imma hemm gradi differenti kif jista’ jitwettaq. San 
Pawl jinnota li l-miżżewġin li huma medhijin bl-obbligazzjonijiet tal-
familja, ma jistgħux jagħtu lilhom infushom għas-servizz ta’ Alla daqs 
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dawk li huma konsagrati, huwa jfaħħar u jirrikkmanda l-verġinità, li 
tippermetti lill-persuna tagħti kas tal-ħwejjeġ ta’ Alla bil-qalb u 
b’devozzjoni mhix sħiħa (I Kor 7, 35). Il-verġinità konsagrata hija tip 
speċjali tat-tweġiba ġdida li tmiss ‘l Alla minn dawk li jimxu wara 
Kristu, u fl-istess ħin tfakkar lilna lkoll li Alla għandu dejjem jingħata l-
ewwel post. 

 

● Wara li tkellimt ma’ missirijietna b’ħafna manjieri permezz tal-
profeti, f’dawn l-aħħar jiem, o Alla, int kellimtna permezz ta’ Ibnek, il-
Kelma tiegħek; bil-kelma tiegħu saru s-smewwiet u bin-nifs ta’ 
fommu l-eżerċti kollha tiegħu (Salm 33, 6). Meta kellimtna b’Ibnek, 
int irrivelajt f’dawl qawwi, kemm u kif ħabbejtna. Inti ma ħfirthiex lil 
Ibnek, imma għalina lkoll tajtna Dak li ħabbna u offra lilu nnifsu 
għalina f’sagrifiċċju. 

Huwa l-Kelma tiegħek, o Mulej, il-Kelma li tista’ kollox li inti 
tgħidilna. Waqt li s-skiet ħakem kull ħaġa - is-skiet profond tal-erruri - 
niżel mit-tron ta’ saltnatu (Għerf 18, 14-15) biex joħodha kontra d-
dlamijiet tad-dnub u jġibilna l-imħabba. F’kulma għamel, f’dak kollu li 
qal fid-dinja, u saħansitra l-insulti li sofra u l-bżieq li qala’ u d-
daqqiet, saħansitra sas-salib u l-mewt, inti xtaqt tkellimna f’Ibnek 
biex tqajjem fina l-imħabba tagħna għalik bl-imħabba tiegħek 
għalina. 

William ta’ San Thierry, Tractatus de contemplando Deo, 6, 12-13 
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SENA Ċ 

Inti t-tama tiegħi Mulejja, fdajt fik minn żgħożiti (Salm 71, 5). 

 

L-ewwel priedka ta’ Ġesù fis-sinagoga ta’ Nazaret kellha 
suċċess daqs dik li wettaq fis-sinagoga ta’ Kafarnahum (Mk 1, 
22.27): “Ilkoll bdew juru l-għoġba tagħhom għall-kliem mimli ħlewwa 
li kien ħiereġ minn fommu” (Lq 4, 22). Imma n-nies ta’ Nazaret ma 
damux wisq ma ġew imkaxkra minn kunsiderazzjonijiet li kienu 
umani żżejjed. Forsi Kristu kien sempliċi bniedem bħalhom, bin 
Ġużeppi? Għax jekk kien tassew il-Messija, għaliex m'għamilx ġo 
pajjiżu l-mirakli li għamel bnadi oħra? Niesu ma kellhomx dritt aktar 
speċjali għall-mirakli? 

Ġesù jifhem mill-ewwel dan it-tgergir u jwieġeb: “Ebda profeta 
ma jilqgħuh tajjeb f’pajjiżu” (ibid. 24). Imma ma jbiddilx triqtu. Fil-fatt, 
biex juri li l-bniedem ma jistax jiddetta lil Alla u li Alla huwa ħieles li 
jqassam id-doni tiegħu lil min irid, ifakkarhom fil-kas tal-mara ta’ 
Sarepta, li għandha, flok għand ir-romol kollha ta’ Iżrael ġie mibgħut 
il-profeta Elija, u f’dak il-barrani Nagħman, l-imġiddem waħdieni li 
fejjaq Elija. Ġesù ried li niesu jifhmu li hu ġie mhux biex iġib is-
salvazzjoni lil belt waħda jew lil xi poplu partikulari, imma lill-bnedmin 
kollha, u li l-grazzja divina mhix marbuta ma’ pajjiż jew razza jew 
mertu personali, imma għalkollox mogħtija b'xejn. In-nies ta’ Nazaret 
irreaġixxew b’mod vjolenti, mogħmijin mill-ispirtu uman u inkurlati 
għax ma ħadux dak li stennew, “ħarġuh ‘il barra mill-belt, ħaduh fuq 
xifer ta’ rdum...  u riedu jixħtuh minn hemm fuq għal isfel” (ibid. 29). 

Dan hu d-destin li d-dinja għandha lest għal dawk li bħal Kristu 
għandhom il-missjoni li jxandru l-verità. Ir-rakkont bibliku tas-sejħa 
ta’ Ġeremija juri dan u jaqbel mas-silta ta’ Luqa li qed inqisu 
bħalissa. Alla kien għażel lil Ġeremija biex ikun profeta, sa minn 
qabel twelidu, imma meta bħala żagħżugħ sar jaf b’din l-għażla, 
huwa beda jirtgħod, u meta ra minn qabel il-perikli ta’ ħajja bħal dik, 
kien se jirrifjuta. Imma Alla inkuraġġih: “La tibżax minnhom, għax 
jiena miegħek biex neħilsek” (Ġer 1, 8). Min jiġi magħżul biex 
jitkellem f’isem Alla jista’ jserraħ fuq il-grazzja divina, li diġà ħejjietu u 
tibqa’ miegħu f’kull sitwazzjoni. Mhux se jonqsuh il-kuntradizzjonijiet, 
il-periklu u s-sogru, l-istess bħalma l-profeti u Ġesù nnifsu ma kenux 
neqsin minnhom, imma Alla jirrepetilu bħal Ġeremija: “Huma 
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jeħduha kontrik, imma ma jagħmlulek xejn, għax jien inkun miegħek” 
(ibid. 19). Jekk il-profeti u l-appostli għandhom l-obbligu li jiffaċċaw 
kull periklu bil-kuraġġ, l-Insara għandhom l-obbligu li jisimgħuhom u 
jimxu warajhom fl-ispirtu ta’ fidi mingħajr ma jħallu lilhom infushom li 
jiġu mfixklin bil-kunsiderazzjonijiet umani. 

 

● Fik, Mulej, jien nistkenn, ma jkolli qatt għax ninfixel. Kun sur 
ta’ kenn għalija, int wegħidt li tiġi dejjem issalvani għax blata u 
fortizza int għalija. Alla tiegħi, ħarisni minn id il-ħażin, minn id il-
qarrieq u l-kiefer. Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi, Mulej inti l-fiduċja 
tiegħi sa minn żgħożiti. Fuqek intlaqt sa minn twelidi, sa minn ġuf 
ommi inti ħadtni, inti dejjem it-tifħir tiegħi 

Salm 71, 1-6 
 

● Aħna nitolbu b’qalbna kollha, o Mulej, sabiex tgħinna 
niġġieldu bil-qawwa kollha ta’ ruħna u ġisimna. Jekk jasal iż-żmien li 
l-fidi tagħna tkun ippruvata - ladarba bħalma d-deheb jiġi ppruvat fil-
forn, hekk il-fidi tagħna tkun ippruvata permezz tal-periklu u l-
persekuzzjonijiet - jekk il-persekuzzjoni tasal fuqna, agħtina li nkunu 
mħejjija sabiex darna ma tiġġarrafx fix-xitwa, u l-għamara tagħna ma 
tinqeridx bit-tempesti bħallikieku mibnija fuq ir-ramel. 

U meta l-irwiefen tax-xitan jonfħu, jiġifieri l-agħar fost l-ispirti, 
jalla l-għemejjel tagħna jibqgħu sodi bħalma kienu sa issa jekk ma 
jkunux imminati minn ġewwa, u agħtina li waqt li nkunu mħejijja għal 
kull prova, aħna nuru l-imħabba tagħna lilek, o Alla, għax tiegħek hija 
l-glorja u s-setgħa għal dejjem. 

Oriġene, Early Christian Prayers 61 
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72.  ĠESÙ U L-BNEDMIN 

Agħtini o Alla, li ngħix f’armonija ma’ ħuti skont kif jogħġob lil Kristu 
Ġesù (Rum 15, 5). 

 

1. Ġesù dejjem jibqa’ fl-akbar għaqda mat-Trinità Qaddisa u 
għalhekk f’kontemplazzjoni l-aktar profonda, imma b’dankollu huwa 
dejjem jagħti kas tal-ħtiġijiet tal-bnedmin. Kien għall-bnedmin li Ġesù 
ġie biex isalvahom u jwassalhom għand il-Missier, u jagħtihom lilu 
nnifsu bl-akbar imħabba. L-istess imħabba li tgħaqqad lil Ġesù ma’ 
Missieru tinżel fuq il-bnedmin maħluqin mill-imħabba tal-Missier. 
Ġesù jrid jifdihom ilkoll għax huma tal-Missier, li ħalaqhom xbieha 
tiiegħu. 

Ġesù jesprimi l-imħabba tiegħu għall-bnedmin, b’mod li 
jqanqlek, meta jxebbah lilu nnifsu mar-Ragħaj it-Tajjeb: “Jiena r-
ragħaj it-tajjeb, jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi 
jagħrfu lili, bħalma l-Missier jagħraf lili u jien nagħraf lill-Missier, u 
għan-nagħaġ tiegħi nagħti ħajti” (Ġw 10, 14-15). Ġesù jxebbah l-
għaqda tiegħu magħna mal-għaqda li jgawdi mall-Missier, il-kliem li 
juża huma l-għarfien u l-imħabba. Ċertament huwa xebh biss imma 
b’dankollu Ġesù jieħu gost jitkellem dwaru, biex juri kemm iħobb lil 
kull bniedem. Huwa jara u jħobb lill-Missier fid-dija tal-glorja tiegħu, 
imma hu wkoll jara u jħobb lil kull wieħed minna bħala individwu, fir-
realtà tal-faqar, tbatijiet u xewqat tagħna. Huwa jħobb lill-Missier u 
jagħti lilu nnifsu kollu kemm hu għall-glorja tiegħu, u fl-istess ħin 
jagħti lilu nnifsu kollu kemm hu għas-salvazzjoni tagħna; jew aħjar, 
Ġesù jarana u jafna fil-Missier u f’relazzjoni miegħu. Din hija l-istess 
raġuni ta’ mħabbtu għall-bnedmin u għal kull ħlejqa individwali, l-
imħabba infinita għal Missieru għamlitu r-Ragħaj it-Tajjeb li jagħti 
ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Fis-siegħa ta’ mewtu Ġesù jgħid: “Jeħtieġ 
li d-dinja tagħraf li jiena nħobb lill-Missier u li nagħmel kif ordnali l-
Missier. Qumu! Ejjew nitilqu minn hawn” (Ġw 14, 31). Huwa 
preċiżament għax hu jħobb daqshekk lill-Missier, li Ġesù jħobb lill-
bnedmin u jmur minn jeddu jiltaqa’ mal-mewt fuq is-salib għas-
salvazzjoni tagħhom. 

 

2. Ix-xewqa ta’ għaqda intima ma’ Alla, l-imħabba u l-
kontemplazzjoni ta’ Alla ma għandhomx iġagħaluna nwarrbu lil 
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ħutna, m’għandhomx iżommuna li nkunu sensibbli għall-ħtiġijiet u t-
tbatijiet tagħhom, u li ningħataw b’imħabba sopranaturali fil-qies 
meħtieġ mid-dmirijiet tal-istat proprju tagħna. M’hemm ebda kwalità 
ta’ ħajja, anqas l-aktar waħda kontemplattiva, li teskludi d-dmir u l-
ħtieġa li nagħtu kas tal-proxxmu: jekk l-għemejjel esterni jitnaqqsu 
għall-minimu, aħna jeħtiġilna ningħataw għall-proxxmu tagħna bit-
talb u bis-sagrifiċċju appostoliku. Il-Konċilju jafferma li dawk li huma 
konsagrati ‘l Alla m’hemmx għalfejn isiru “barranin għall-bnedmin jew 
bla siwi għall-belt tal-art. Għaliex ukoll meta ma jgħinux direttament 
lil dawk li jgħixu madwarhom, b’dankollu huma jħossu rwiehom 
preżenti magħhom fil-qalb ta’ Kristu” (LG 46). L-imħabba ta’ Alla, 
meta hija vera u qawwija, ma tagħlaqx lill-ħlejqa fiha nfisha, imma 
twassalha biex tinfetaħ, bil-“qalb ta’ Kristu”, għall-ħtiġijiet tal-
proxxmu, waqt li fihom naraw l-aħwa, bħala ħlejjaq ta’ Alla, uliedu u l-
oġġett tal-imħabba tiegħu. 

Għalkemm Ġesù kien Alla, ma żammx ruħu ’l bogħod mill-
bnedmin. Hu ried iħoss u jġarrab il-bżonnijiet tagħhom kollha, anki t-
tentazzjonijiet, “minbarra d-dnub” (Lh 4, 15), hu qasam magħhom il-
ħajja tal-għaks, tal-għajja, tal-faqar u tat-tbatija. Għalhekk in-Nisrani 
li jrid iwettaq imħabba effettiva tal-aħwa, jeħtieġlu jħoss in-niket, il-
faqar, u l-bżonnijiet materjali u spiritwali tal-proxxmu, jeħtieġ inħossu 
dan biex nissimpatizzaw miegħu, ngħinuh u anki naqsmu miegħu t-
tbatija. Jeħtieġ nissagrifikaw irwieħna, il-pjaċir u l-faraġ, biex 
ningħataw lill-oħrajn. Jirnexxilna nagħmlu dan biss, jekk l-imħabba 
tagħna tkun tixbah ‘l-imħabba ta’ Ġesù, jiġifieri tkun ġejja mill-
imħabba ta’ Alla. 

San Pawl jikteb: “Alla jagħtikom il-grazzja li tkunu fehma waħda 
bejnietkom skont Kristu Ġesù” (Rum 15, 5). Hu biss, dak li jħobb 
bħalma kien iħobb Ġesù, u li jħobb f’Alla u għal Alla, li għandu l-ħila 
jħobb b’imħabba ġeneruża perseveranti u fraterna li tħobb il-
proxxmu kollu. 

 

● Meta int kont imqanqal biss mill-imħabba ġeneruża tiegħek u 
bl-umiltà kollha lbist il-ġisem tagħna li jmut, int o ħelu u twajjeb Sidi 
Ġesù Kristu, għajn tal-vera mħabba, lilna ħabbejtna bl-akbar 
imħabba. 
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O Sidi Ġesù Kristu, int kont il-ħajja tagħna, il-ħabib ħelu tagħna, 
il-kunsillier għaqli tagħna u l-għajnuna li tqawwina. U bl-istess mod li 
għat-tjubija kbira tiegħek, dehert darba fuq l-art fil-ġisem li jidher biex 
twettaq is-salvazzjoni tagħna, hekk ukoll għall-ħlewwa immensa li 
għandek għal ruħna, illum tiġi bla ma tidher biex issalvahom, waqt li 
ddawwal ‘il moħħna bil-grazzja qawwija u inviżibbli tiegħek. 

Kieku kelli nqis it-tjubija infinita tiegħek, o Mulej Ġesù Kristu l-
aktar ħanin, ma kienx ikolli ħtieġa naqsam l-oċean jew ninfed is-sħab 
jew nixxabbat mal-muntanji, ladarba m’għandix bżonn ta’ xi vjaġġ 
twil biex nasal inħobbok. Jeħtieġli biss ngħasses fuqi nnifsi, jiġifieri 
nqanqal lili nnifsi għall-indiema tal-qalb u għall-istqarrija, biex nersaq 
lejk permezz tal-grazzja u l-imħabba. 

R. Giordano, Contemplazioni sull’amore divino, 3, p. 42-44 
 

● O Ġesù tiegħi kemm hija kbira l-imħabba li għandek għal 
ulied il-bnedmin, ladarba l-akbar qadi li nistgħu nagħtuk huwa li 
nitilqu lilek, biex ngħinu lilhom għall-ġid tagħhom, u b’hekk int tkun 
aktar kollok tagħna! Għax, għalkemm ir-rieda ma tithenniex wisq filli 
tieħu gost, ir-ruħ tifraħ għax tkun qiegħda togħġbok. U tara li, 
sakemm nibqgħu ngħixu din il-ħajja li jeħtieġ tintemm, kull hena ta’ 
din l-art mhix fiż-żgur, ukoll meta tkun tidher li ġejja mingħandek, 
sakemm ma tkunx imsieħba mal-imħabba tal-proxxmu. Min ma 
jħobbx lill-bnedmin, ma jħobbx lilek, Mulejja, għax f’dak id-demm 
kollu li xerridt urejtna l-imħabba l-aktar kbira li għandek għal ulied 
Adam. 

S. Tereza ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ 2, 2, p. 58 
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73.  NGĦIXU LIL KRISTU 

Il-ħajja tiegħek, Mulej, tiddi fil-ġisem tiegħi li jmut (2 Kor 4, 11). 

 

1. L-imitazzjoni ta’ Kristu m’għandhiex tkun limitata għal xi 
aspett partikulari, imma għandha tqanqal lin-Nisrani biex f’kollox 
jassimila ruħu ma’ Kristu ħalli jgħix kemm jista’ jkun il-ħajja tiegħu. Il-
prinċipju vitali tat-tisħib fil-ħajja ta’ Kristu huwa l-grazzja li magħha 
hemm dejjem marbuta l-imħabba: daqskemm in-Nisrani jikber fil-
grazzja u fl-imħabba, daqshekk ieħor jista’ jgħix lil Kristu. Fil-fatt il-
grazzja li rċevejna fil-magħmudija, tagħmilna konformi għalih: “B’dan 
ir-rit imqaddes titfisser u sseħħ l-għaqda tagħna mal-mewt u l-
qawmien ta’ Kristu” (LG 7). Mal-mewt - għaliex bil-magħmudija n-
Nisrani jiġi midfun fil-mewt ta’ Kristu, għax din teqred id-dnub min-
Nisrani, u mal-qawmien - għaliex il-magħmudija tagħtih il-grazzja li 
biha jissieħeb fil-ħajja tal-Mulej irxuxtat u ħaj għal dejjem. In-Nisrani 
għandu jgħix jum b’jum, dak li l-magħmudija twettaq u tfisser: jonqos 
minnu li permezz tal-fidi jmewwet id-dnub u għalhekk jiġġieled minn 
qalbu kontra l-passjonijiet u kull ġibda li tista’ twasslu għall-ħażen: 
“qisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub - jinsisti San Pawl - Tħallux 
mela, id-dnub isaltan fuq dan il-ġisem tagħkom” (Rum 6, 11-12). In-
Nisrani li miet għad-dnub għandu jgħix fi Kristu, fil-milja tal-grazzja li 
sseħibna fil-qawmien tiegħu sa minn din id-dinja stess. “Jekk aħna 
sirna ħaġa waħda miegħu f’mewt tixbah lil tiegħu, hekk ningħaqdu 
miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt” (ibid. 5). Il-perfezzjoni nisranija  
tikkonsisti essenzjalment f’dan it-tisħib fil-mewt u l-qawmien ta’ 
Kristu: immutu miegħu biex ngħixu miegħu f’ħajja ġdida, il-ħajja 
tiegħu. 

“Għalija l-ħajja hi Kristu,” jgħid l-Appostlu (Fil 1, 21), min jgħix 
hekk jista’ jgħid: “Ngħix, imma mhux jien, iżda jgħix fija Kristu” (Gal 
2, 20). 

 

2. “Din il-ħajja - jikteb San Ġwann tas-Salib - jekk ma 
nħaddmuhiex biex nimitaw lil Kristu, ma tiswa xejn” (Ittri 24). Il-ħajja 
tan-Nisrani għandha tkun estensjoni tal-ħajja ta’ Kristu u tiswa biss 
daqskemm tirrifletti l-ħajja tiegħu. Din hi x-xhieda li d-dinja tistenna 
mill-Insara, u din hi x-xhieda li hi l-aktar effikaċi u tikkonvinċi. San 
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Pawl ma jgħejja qatt jinsisti fuq dan: “Il-ħajja ta’ Ġesù wkoll tkun 
tidher fil-ġisem tagħna li jmut” (2 Kor 4, 11). Quddiem dan l-impenn, 
wieħed jifhem aħjar li d-dnub - u mhux biss id-dnub mejjet - hu 
għalkollox kontra l-ħajja nisranija, li fiha jmissha tiddi l-qdusija tal-
Mulej Ġesù. 

Li ngħixu l-qdusija ta’ Ġesù jfisser li ngħaddu ħajjitna bħalu 
għall-glorja tal-Missier u għas-salvazzjoni tal-bnedmin. In-Nisrani ma 
jistax jgħix iżjed għalih innifsu, għall-interessi egoistiċi tiegħu 
personali, issa, in-Nisrani huwa ta’ Dak li fdieh b’demmu, li tah il-
ħajja bil-ħajja tiegħu, u għalhekk għandu d-dritt li ma jarax titħassar 
fih il-ħidma feddejja tiegħu, il-grazzja tiegħu li tqaddes. Meta Ġesù 
jħares lejn dawk li feda għandu jkun jista’ jagħraf fihom il-friegħi 
ħajja tad-dielja tiegħu, il-membri xierqa tal-Ġisem Mistiku tiegħu li fih 
xejn ma jmeri l-qdusija tiegħu. 

“L-imħabba ta’ Kristu ġġegħilna naħsbu dan - jgħid l-Appostlu - li 
wieħed miet għal kulħadd... biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom 
infushom imma għal Dak li miet u rxoxta għalihom” (2 Kor 5, 14-15). 
Min tassew jemmen li Ġesù miet għas-salvazzjoni tiegħu, ikun jixtieq 
ipattilu l-imħabba tiegħu u jikkonsma għalih l-eżistenza tiegħu, 
jgħixha għalih, joffrihielu biex jagħmel biha dak li jogħġbu, bħalma 
għamel Ġesù bil-ħajja tiegħu li tmut, għall-glorja tal-Missier u għas-
salvazzjoni tad-dinja. Din kienet ix-xewqa kbira ta’ Swor Eliżabetta 
tat-Trinità li xtaqet tkun għal Kristu “umanità oħra li fiha jista’ jġedded 
il-misteru sħiħ tiegħu” (Elevazione). 

 

● O Kristu maħbub tiegħi, imsallab għall-imħabba, irrid inkun 
għarusa għall-Qalb tiegħek, irrid niksik bil-glorja, irrid inħobbok... sa 
ma mmut!... Imma nħoss in-nuqqas ta’ ħila tiegħi u nitolbok li terġa’ 
tlibbisni lilek innifsek, li tidentifika r-ruħ tiegħi mal-movimenti kollha 
tar-Ruħ tiegħek, li tgħarrarni, tinvadini, li tinbidel fija, sabiex ħajti tkun 
biss id-dija ta’ ħajtek. Ejja fir-ruħ tiegħi bħala Adoratur, bħala 
Riparatur u bħala Salvatur. 

O Nar li jikkonsma, Spirtu ta’ mħabba, inżel fuqi, u wettaq fiha 
inkarnazzjoni oħra tal-Verb u għalih jiena nkun umanità oħra li fiha 
huwa jġedded il-misteru sħiħ tiegħu, u int, o Missier, mil lejn il-ħlejqa 
ċkejkna tiegħek, għattiha bid-dell tiegħek u la tarax fiha ħlief il-
Maħbub li fih int sibt l-għaxqa tiegħek. 
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Beata Eliżabetta tat-Trinità, Elevazione, Scritti p. 605-606 
 

● O Mulej Ġesù, jalla ngħixu fik u għalik, bħalma inti tgħix 
f’Missierek u għal Missierek. Jalla ruħna ssir kapaċità pura biex 
tirċevik u timtela għalkollox bik, l-istess kif l-Umanità tiegħek hija 
kollha kapaċità li tirċievi ‘l Alla u timtela bih b’kull milja! Kif il-milja 
tad-Divinità tistrieħ hienja fik, hekk ukoll kun int il-kollox tagħna, il-
biżżejjed tagħna, il-milja tagħna! Agħmel li permezz tal-grazzja 
tiegħek, ngħixu u nistabbilixxu ruħna fik li int il-ħajja u s-sies tagħna, 
biex inkunu nistgħu ngħidu għal dejjem... min jista’ jifridna mill-
imħabba ta’ Kristu? 

O Ġesù, Mulej tiegħi, inti l-ħajja vera, int il-mudell tal-ħajja 
tagħna, l-eżempju li ġie muri lilna fuq il-muntanja... u li fuqu ġejna 
kkmandati biex infasslu ħajjitna. Agħmel għalhekk li fil-fond ta’ ruħna 
nkunu medhijin nikkontemplaw, naduraw u nimitaw il-ħidmiet u l-
okkupazzjonijiet tar-Ruħ divina tiegħek u tal-ħajja tiegħek l-iżjed 
qaddisa. Jalla lkoll kemm aħna, fuq l-eżempju u l-imitazzjoni tiegħek, 
nikkontemplaw u naduraw l-istess oġġett divin, il-Missier tiegħek. 

P. De Berulle, Le grandezze di Gesù 5, 8, p. 162, 3, 4, p. 89 
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74.  KRISTU L-KOLLOX TAGĦNA 

“Imbierek Alla...  li mliena b’kull xorta ta’ barka spiritwali fi Kristu” 
(Ef 1, 3). 

 

1. Ġesù, il-Verb inkarnat, hu tassew Bniedem u tassew Alla. 
Bħala bniedem, Ġesù huwa t-Triq: huwa dak li ġie biex imexxi ‘l-
bniedem minn idu u jwasslu mill-ġdid fid-dar tal-Missier. Hu l-għajn 
tal-ħajja għaliex immeritalna l-grazzja li s’issa għadu jqassamha lill-
fidili tiegħu, hu l-Imgħallem li jgħallimna t-triq biex naslu għand Alla, 
hu l-mudell li jurina bl-eżempju kif għandna ngħixu bħala wlied Alla. 
Billi hu mmeritalna t-tisħib fil-ħajja divina, li minħabba l-unjoni 
ipostatika hu għandu fil-milja kollha, lilna għamilna denji li nkunu 
mdaħħla mill-ġdid fl-intimità tal-familja ta’ Alla. “Għalhekk ma 
għadkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien 
mal-qaddisin u nies tad-dar ta’ Alla” (Ef 2, 19). 

Fl-aħħar talba tiegħu, bħallikieku jiġbor ix-xogħol tiegħu ta’ 
Feddej, Ġesù qal lill-Missier: “Il-glorja li int tajt lili jiena tajtha lilhom” 
(Ġw 17, 22). Ġesù jsieħeb lill-bnedmin fil-glorja tiegħu ta’ Bin Alla u 
permezz tal-grazzja jagħmilhom ulied tal-Aktar Għoli. Hu jittrattahom 
hekk: iħobbhom bħala ħutu u jdaħħalhom fl-intimità tal-Missier 
sabiex l-imħabba tal-Missier iddur ukoll fuqhom: “Sejjaħtilkom ħbieb, 
għaliex kulma smajt mingħand Missieri jiena għarraftulkom” (Ġw 15, 
15), l-għan kollu ta’ din il-ħbiberija u dawn l-intimitajiet kien appuntu 
biex iseħibhom fl-imħabba tal-Missier: “Missier qaddis... 
għarraftilhom ismek u għad ngħarrafulhom iżjed, biex l-imħabba li 
biha ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom” (Ġw 17, 26). 

Ġesù sieħeb lill-bnedmin f’kulma kellu: il-glorja ta’ Bin Alla, il-
ħajja divina tiegħu, is-sigrieti ta’ Missieru, saħansitra l-imħabba li 
biha l-Missier kien iħobbu. Fih il-bniedem sab dak kollu li seta’ jixtieq, 
dak kollu li kien jeħtieġ għas-salvazzjoni tiegħu, għall-qdusija tiegħu 
u għall-ħajja ta’ għaqda ma’ Alla. Tassew li l-bnedmin kollha jistgħu 
jgħidu mal-Appostlu; “Imbierek Alla... li mliena b’kull xorta ta’ barka 
spiritwali fi Kristu” (Ef 1, 3). 

 

2. Ġesù huwa wkoll l-għan tagħna. Ġesù huwa l-Verb inkarnat u 
għax huwa l-Verb u għalkollox indaqs mal-Missier u mal-iSpirtu 
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Qaddis, bħalhom hu għalhekk il-bidu tagħna, il-Ħallieq li minnu tiġina 
kull ħajja naturali u sopranaturali. U la hu l-bidu tagħna huwa wkoll l-
aħħar għan tagħna, l-aħħar fini li lejh imissna nersqu bil-fidi, bl-
imħabba, bil-qadi ġeneruż u bla heda biex imbagħad ingawduh għal 
dejjem fis-sema, flimkien mal-Missier u mal-iSpirtu Qaddis. Jekk 
bħala bniedem Ġesù mmerita u jqassam il-grazzja, bħala Verb hu 
jaħlaqha flimkien mal-Persuni l-oħra tat-Trinità Qaddisa, jekk bħala 
bniedem hu mmerita u għadu sa issa jaqla’ d-dritt li jintbgħat fid-dinja 
l-iSpirtu Qaddis, bħala Verb huwa flimkien mal-Missier, jibgħatu 
tassew fuq il-fidili tiegħu, ladarba l-iSpirtu Qaddis ġej minnu kif ukoll 
mill-Missier. 

F’Ġesù, mela, il-bniedem isib fl-istess ħin il-Medjatur tiegħu u 
Alla tiegħu. Tant hu hekk, li meta Ġesù, bħala Medjatur imexxi ‘l-
bniedem minn idu, u jiġbdu lejh ukoll bħala Alla, u meta n-Nisrani 
jmur għand Kristu-Medjatur, fl-istess ħin imur għand Kristu-Alla. Jekk 
skont il-ġibda ġewwenija tagħna nippreferu nħarsu lejn l-umanità ta’ 
Ġesù jew lejn id-divinità tieġħu, imma qatt ma nistgħu nifirdu waħda 
mill-oħra, huma hekk magħqudin flimkien li jiffurmaw persuna 
waħda, Ġesù l-Verb inkarnat, is-Salvatur tagħna, u f’din il-persuna 
waħda għandna nikkunsidrawh. 

Jekk immorru għand Ġesù nkunu morna għand il-Verb, u meta 
mmorru għand il-Verb ifisser li morna għand il-Missier, għand l-
iSpirtu Qaddis: għand it-Trinità l-aktar Qaddisa. Għalhekk Santa 
Tereza ta’ Ġesù tisħaq bil-ħeġġa  li qatt ma hemm għalfejn ninfirdu 
minn Kristu: “Ma għandekx tfittex triq oħra, f’din it-triq timxi fiż-żgur. 
Sidna Ġesù huwa dak li minnu u bih jiġina kull ġid” (Ħajja 22, 7). U l-
Konċilju Vatikan II jgħid: “Il-bnedmin kollha huma msejħin għal din l-
għaqda fi Kristu li hu d-dawl tad-dinja, li minnu aħna ġejjin, bih 
ngħixu u lejh mexjin” (LG 3).m,l 

 

● O Mulej, int ma tgħidx li int it-triq? M’għadekx tgħid li int id-
dawl, u li ħadd ma jista’ jmur għand il-Missier jekk mhux bik? Jekk 
nitilfu l-gwida li huwa t-twajjeb Ġesù żgur li ma naqbdux it-triq it-tajba 
(Kastell Ġewwieni VI 6). 

X’jiena mingħajrek o Ġesù? X’niswa jekk miniex magħquda 
miegħek? U fejn se nsib ruħi jekk imqar għal ftit nitbiegħed minnek? 
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Mulej tiegħi, ħniena tiegħi u teżor tiegħi, liema ġid ieħor nista’ 
qatt nixtieq ħlief li noqgħod daqshekk qrib li ma nibżax minn xi firda? 
Fil-kumpanija tiegħek x’jista’ jkun hemm diffiċli? X’inhu li ma nafx 
nagħmel biex ikolli lilek daqshekk qrib? Bil-grazzja u l-protezzjoni 
tiegħek jien ma nabbadunak qatt iżjed. 

Qiegħda nara, o Għarus tiegħi, u dan ma nistax niċħdu, li inti 
kollok kemm inti tiiegħi. Għalija nżilt mis-sema, għalija ssottomettejt 
ruħek għall-flaġelli, għalija bqajt fis-Sagrament Imqaddes. 

X’nista’ nagħmel għall-Maħbub tiegħi? Iva, o Alla tiegħi, fiex 
nista’ niswielek? X’tista’ tagħmel għalik din ir-ruħ li għandha l-
kapaċità li toffendik, ħlief li titlef il-grazzji li tajtha? U jekk anki bil-
grazzja tiegħek jirnexxili nagħmel xi ħaġa, aħseb kemm hu ftit, dak li 
dudu  miżerabbli jista’ jagħmel. X’interess jista’ jkollu fih Alla 
daqshekk setgħani? Hija biss l-imħabba li tippermettili naħseb li dan 
il-veru Maħbub, l-Għarus u ġid tiegħi, jista’ jkollu bżonni. 

 

● Imma jekk inti tiġi għandi, Mulej, kif niddubita li nista’ naqdik 
bil-kbir? Mil-lum ‘il quddiem, Mulej, irrid ninsa lili nnifsi u nfittex biss 
il-modi li bihom nista’ naqdik u ma rrid ebda rieda ħlief tiegħek. Imma 
r-rieda tiegħi hija bla ħila, Mulejja, huwa int li inti setgħani. Kulma 
nista’ nagħmel hu li nwiegħed li nservik, u din hi l-wegħda li nagħmel 
u li mil-lum ‘il quddiem irrid inwettaq. (Pensieri 4, 7-11).) 

S Tereża ta’ Ġesù 

 



 

270 

75.  IL-KNISJA 

O Kristu, int ħabbejt il-Knisja u tajt  ħajtek għaliha, agħmel li jiena 
nħobbok bil-qalb ta’ iben (Ef 5, 25). 

 

1. Meta Ġesù kien se jitlaq lil tiegħu, qabel ma tela’ s-sema, 
qalilhom: “U ara, li jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien” (Mt 
28, 20). Fil-fatt hu baqa’ fost il-bnedmin fl-Ewkaristija biex ikun il-
kumpann u l-vjatku tal-pellegrinaġġ tagħhom, u baqa’, għalkemm ma 
jidhirx imma realment preżenti, fil-Knisja tiegħu, biex ikun il-gwida, ir-
ragħaj u l-imgħallem tagħhom. Wara li ħejja l-qalba tal-Knisja bil-
predikazzjoni tiegħu, bl-għażla u l-formazzjoni tal-Appostli, Ġesù ta 
ħajtu għaliha u miet fuq is-salib. Il-Knisja, jgħallem il-Vatikan II, hija 
“l-għarusa li Kristu ħabb u għaliha ta lilu nnifsu biex iqaddisha (Ef 5, 
25-26), li hu għaqqad miegħu b’patt li ma jinħallx” (LG 6), għamilha 
kollaboratriċi u dik li tkompli l-ħidma tiegħu tas-salvazzjoni tal-
bnedmin. Kristu m’għadux jgħix fid-dinja bil-ġisem fiżiku li ġie meħud 
fil-glorja tas-sema imma qiegħed fil-Ġisem Mistiku tal-Knisja għarusa 
tiegħu u omm dawk li jemmnu. Kristu jgħix fil-Knisja bħala Ras 
għaliex huwa jmexxiha bla ma jidher permezz tal-iSpirtu tiegħu, jgħix 
fil-Knisja biex jgħinha u jagħtiha l-ħajja għaliex hu li jikkomunika l-
ħajja mill-Missier Etern u jqassam lil kull membru l-grazzji “skont il-
qies tad-don tiegħu” (Ef 4, 7). Il-Knisja tgħix biss bil-ħajja li Kristu 
jikkomunikalha, hija qaddisa bil-qdusija li jagħtiha, hija omm l-erwieħ 
għas-setgħat u l-fekondità li tieħu mill-għaqda tagħha miegħu. 
Għaqda bħal din hija hekk intima u vitali, li l-Knisja tista’ titqies bħala 
estensjoni ta’ Kristu. “B’analoġija xierqa, għalhekk, wieħed jista’ 
jxebbah il-Knisja mal-misteru tal-Verb magħmul bniedem. Infatti, kif 
in-natura li ħa l-Verb isservih ta’ organu ħaj ta’ salvazzjoni, magħqud 
miegħu b’mod li ma jinħallx, hekk, b’mod jixxiebah, l-organiżmu 
soċjali tal-Knisja jservi lill-iSpirtu ta’ Kristu li jagħtih il-ħajja biex il-
ġisem jikber dejjem aktar” (LG 8). 

Min mela jrid isib lil Ġesù, min irid ikun mogħti l-ħajja tal-grazzja 
tiegħu, mitmugħ bid-duttrina tiegħu, u mmexxi minnu, jeħtieġ jirrikorri 
għand il-Knisja. Ġesù mlieha “bid-doni tas-sema” u permezz tiegħu 
xxerred fuq kulħadd il-verità u l-grazzja tiegħu” (ibid. 6. 8) 
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2. Ma jistax ikollu lil Alla b’Missieru min m’għandux il-Knisja 
bħala ommu” jgħid San Ċiprijanu (De cathol. Eccl. Unitate 6). Ġesù 
ġie biex isalva u jqaddes lid-dinja imma fil-ħajja ordinarja dan 
jagħmlu permezz tal-Knisja. Hu ta ħajtu u xerred demmu għalina l-
bnedmin, u qiegħed għad-dispożizzjoni tagħhom il-merti prezzjużi 
tiegħu, tahom is-sagramenti u l-wirt ta’ tagħlim tiegħu, imma ried li l-
Knisja tkun id-depożitarja u hi biss li tqassam dan il-ġid. Kristu, jgħid 
il-Konċilju, waqqaf il-Knisja “bħala sagrament ta’ salvazzjoni għal 
kulħadd” (LG 48), jew “sinjal u strument” għat-tqaddis tal-bnedmin u 
għall-“għaqda intima tagħhom ma’ Alla” (ibid. 1). Fil-fatt, meta l-
Knisja tippriedka l-kelma ta’ Alla, ixxerred il-fidi, u tamministra s-
sagramenti, tikkomunika u tmantni l-ħajja tal-grazzja, li biha l-
bnedmin jiġu mlaqqmin fi Kristu, membri ħajjin tal-Ġisem Mistiku 
tiegħu. B’dan il-mod kull Nisrani jsir hu nnifsu “Knisja”, jew ċellula 
ħajja ta’ din il-familja kbira, li waqt li tgħaqqad lill-bnedmin ma’ Alla, 
tgħaqqadhom ukoll bejniethom bħala wlied tal-istess missier u tal-
istess omm, bħala aħwa marbutin bl-irbit tal-imħabba reċiproka. 

Proprju għaliex hu membru ħaj tal-Knisja, in-Nisrani ma jistax 
jikkuntenta ruħu li jgawdi l-benefiċċji li jiġu minnha waħdu, imma 
għandu jħossu impenjat li jaqsam magħha l-ħajja, l-ansjetajiet, it-
tbatijiet u jikkontribwixxi għat-tkattir tagħha l-istess bħal iben li jieħu 
sehem attiv fil-ħajja tal-familja tiegħu u jissieħeb fix-xorti tagħha. 

Inħossu u ngħixu mal-Knisja, ifisser li nħossu u ngħixu ma’ 
Kristu, li fil-Knisja l-ħin kollu jgħix u jaħdem, isalva u jqaddes, u 
jgħaqqad il-bnedmin kollha miegħu nnifsu u bejniethom biex jaslu 
sal-ħajja ta’ dejjem. Li mmorru l-Knisja jfisser li mmorru għand Ġesù, 
inħobbu u nservu lill-Knisja jfisser inservu u nħobbu lil Kristu r-Ras 
tagħha. U kif hu ħabb lill-Knisja sa wasal jagħti ħajtu għaliha “bid-
demm tiegħu” (Atti 20, 28), hekk in-Nisrani għandu jħobbha bl-
ubbidjenza u d-devozzjoni ta’ wlied, b‘dedikazzjoni sħiħa għall-
kawża tagħha. 

 

● O Kristu, Mulej tagħna, int għaddejt lill-Knisja tiegħek il-
qawwa sovrana li int irċevejt. Bis-saħħa tal-virtù tiegħek inti 
għamiltha sultana u għarusa. Għas-setgħa sovrana tagħha inti 
qegħidt taħtha l-univers kollu. Fis-sema ordnajt li l-bnedmin 
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għandhom jagħrfu l-ġudizzju tal-Knisja. Hija l-omm tal-ħajjin kollha u 
d-dinjità tagħha tikber mal-għadd ta’ wliedha. 

Kuljum tnissel għalik ulied ġodda fl-iSpirtu. L-univers kollu huwa 
mgħotti bil-friegħi tad-dielja tagħha. Il-friegħi tagħha li huma 
mgħejjuna mill-għuda tas-salib, jitilgħu sas-saltna tas-smewwiet. 

Il-Knisja tiegħek, o Kristu, hija l-belt qawwija mibnija fuq 
muntanja, tidher u ddawwal lil kulħadd. Dak li waqqafha u fl-istess 
ħin l-ewwel ċittadin tagħha huwa int, o Ġesù Kristu, Bin Alla u l-Mulej 
tagħna. 

Prefazju Ambrożjan, Cons. Cattedrale, 
minn Preghiere dei primi cristiani, 330 

 

● O Feddej Divin, li ħabbejt il-Knisja u għaliha tajt lilek innifsek, 
sabiex tqaddisha... u tagħmilha tidher quddiemek tiddi bil-glorja, 
dawwar lejha l-Wiċċ Qaddes tiegħek! Jalla l-Knisja tiegħek, waħda fl-
imħabba tiegħek, qaddisa bit-tisħib tal-qdusija tiegħek, tkun ukoll 
illum fid-dinja l-kalċi tas-salvazzjoni għall-bnedmin, ċentru ta’ għaqda 
tal-qlub kollha, agħmel li tnebbaħ ħsibijiet qaddisa għal tiġdid 
ġenerali li jqanqal. Jalla wliedek iwarrbu kull firda u ħżunija, 
jagħmlulha dejjem unur u kullimkien sabiex dawk li sa issa mhumiex 
fiha, jikkunsidrawha u jsibu lilek, it-triq, il-verità u l-ħajja, u bik 
jerġgħu lura lejn il-Missier fl-għaqda tal-iSpirtu Qaddis! 

Pawlu VI, Insegnamenti, v. 1 
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76.  IS-SAĊERDOZJU MINISTERJALI 

Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu 
(Mt 9, 38). 

 

1. Il-Knisja, il-Ġisem Mistiku ta’ Kristu, m’għandniex inħarsu 
lejha sempliċiment bħala istituzzjoni spiritwali, hija organiżmu 
konkret, li tidher fil-membri tagħha, l-Insara, li huma magħqudin 
flimkien taħt it-tmexxija tar-ragħajja tagħhom. U “bħalma aħna 
għandna ħafna membri f’ġisem wieħed, iżda mhux il-membri kollha 
għandhom l-istess xogħol” (Rum 12, 4), hekk fil-Knisja hemm 
membri ta’ importanza differenti, li għandhom funzjonijiet diversi: 
hemm l-Insara, hemm ir-ragħajja. “Kristu l-Mulej, biex jirgħa u 
jkabbar dejjem iżjed il-poplu ta’ Alla, istitwixxa fil-Knisja tiegħu 
ministeri differenti li jfittxu l-ġid tal-ġisem kollu. Il-ministri, fil-fatt huma 
mogħnija bis-setgħa mqaddsa, jaqdu lil ħuthom, biex kollha jaslu 
għas-salvazzjoni” (LG 18). Is-setgħat kollha li Kristu ta lill-Knisja 
tiegħu hu qegħidhom f’idejn is-saċerdoti taħt l-awtorità tal-Isqfijiet u l-
Papa. Lilhom qal dawn il-kelmiet: “Kif il-Missier bagħat lili hekk jiena 
nibgħat lilkom - Min jisma’ lilkom jisma’ lili u min iwarrab lilkom ikun 
iwarrab lili” (Ġw 20, 21, Lq 10, 16). Id-dinjità u s-setgħa kollha tas-
saċerdot qiegħdha f’din l-investitura li għamel Kristu. Il-magħżulin 
tal-Mulej għandhom ikunu tassew konxji ta’ dan biex jgħixu b’mod 
xieraq is-sejħa tagħhom: “Huma jistgħu - u għandhom id-dmir li - 
jaħdmu għall-perfezzjoni għax permezz tas-sagrament tal-ordni 
huma konsagrati lil Alla b’mod ġdid u jsiru għodda ħajja ta’ Kristu s-
Saċerdot ta’ dejjem, U dan ħalli jseħħilhom ikomplu matul iż-żmien l-
opra tiegħu tal-għaġeb” (PO 12). Dan għandhom ikunu jafuh ukoll l-
Insara biex iqisu u jqimu fis-saċerdoti lil Kristu nnifsu. 

“Aħna ambaxxaturi ta’ Kristu, bħallikieku Alla stess qiegħed 
isejħilkom permezz tagħna” (2 Kor 5, 20), jikteb San Pawl waqt li 
jippreċiża s-sens eżatt tas-setgħa u d-dinjità saċerdotali. U Santa 
Katerina ta’ Siena tgħallem li m’għandniex inqisu fis-saċerdoti ħlief il-
kwalità tagħhom ta’ ministri tad-“demm tal-Ħaruf umli u bla tebgħa”, 
bla ma nħarsu lejn id-difetti li jista’ jkollhom (Djal. 110, p. 264, 115, p. 
282). Is-saċerdoti huma dejjem bnedmin li jistgħu jiżbaljaw, imma 
dan ma jwarrabx il-fatt li huma l-Midlukin tal-Mulej, “Ikkonsagrati biex 
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jippriedkaw l-Evanġelju, jirgħu l-fidili u jiċċelebraw il-kult divin” (LG 
28). 

 

2. Mingħajr is-saċerdozju, l-Evanġelju ma jkunx imxandar, il-
Knisja ma jkollhiex l-Ewkaristija, il-midneb ma jkollux il-faraġ li jisma’ 
l-kliem f’isem Ġesù: “Agħmel il-qalb, ibni, dnubietek maħfura” (Mt 9, 
2); l-għarajjes ma jkollhomx min iberikhom f’isem Alla, l-agonizzanti 
ma jkollhomx l-aħħar faraġ, l-umanità tkun mgħarrgħa fil-miżerja bla 
ma jkollha ‘l ħadd min jerfagħha u jmexxiha lejn Alla, u biex jitlob ‘l 
Alla f’isimha u għall-ġid tagħha. Ġesù, il- Medjatur waħdieni bejn Alla 
u l-bnedmin, waqqaf is-saċerdozju ministerjali proprju biex jissokta 
fid-dinja, b’mod li jidher, l-opra tiegħu ta’ medjazzjoni, ta’ salvazzjoni 
u ta’ tqaddis. Is-saċerdot jakkumpanja lill-bniedem fl-istadji kollha ta’ 
ħajtu: jilqgħu, għadu kemm twieled, ħdejn il-fonti tal-magħmudija, 
jamministralu s-sagramenti, jibda jurih il-ħwejjeġ ta’ Alla, jurih kif 
jgħix ħajja tajba, ibierek l-ideali tiegħu, isostnih fil-mixja tiegħu, 
ifarrġu fl-agunija. Huwa sikwit jaħdem fil-moħbi u ħadd ma jaf bih, 
jiftiehem ħażin, qatt ma hu apprezzat biżżejjed, b’dankollu x-xogħol 
tal-appostolat tiegħu huwa bla prezz u ma ngħaddux mingħajru. Kull 
Nisrani jmissu jkun grat għad-don tas-saċerdozju: l-ewwel nett, 
għandna nkunu grati lejn Ġesù li waqqfu, imbagħad lejn dawk li 
jħaddmu d-dmirijiet sublimi tiegħu. Imissna nuru din il-gratitudni, 
mhux biss billi nuru rispett qaddis u doċilità ta’ wlied lejn il-ministri ta’ 
Alla, imma wkoll billi noffru l-ħin kollu t-talb u l-għemil tajjeb tagħna 
għall-vokazzjonijiet saċerdotali. Ġesù nnifsu jgħallimna biex nitolbu 
“lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu” (Mt 9, 38). 
“Liema talba - jikkummenta Piju XI - tista’ togħġob lill-Qalb Imqaddsa 
tal-Feddej? Itolbu u taqilgħu: itolbu għal saċerdoti tajbin u qaddisin u 
l-Mulej żgur ma jiċħadhomx lill-Knisja (Ad Cath. Sacerd.). Mat-talb 
imħeġġeġ jeħtieġ inżidu bħalma qal il-Konċilju, “ħajja għalkollox 
nisranija” u wkoll “il-penitenza”, u niftakru li “dan id-dmir hu tal-
komunità nisranija kollha” (OT 2). Imberkin il-familji li ngħatalhom il-
ġieħ li jagħtu lil Alla saċerdot, imberkin dawk kollha li bit-talb, bis-
sagrifiċċju u bl-għemil jikkontribwixxu għall-formazzjoni ta’ saċerdoti 
qaddisin. 
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● O Mulej, bid-dilka tal-iSpirtu Qaddis int għamilt lil Ibnek il-
Waħdieni Qassis il-Kbir tal-patt il-ġdid u etern, u fil-providenza 
tiegħek ridt li s-saċerdozju tiegħu jibqa’ għal dejjem fil-Knisja. 

Hu mhux biss għolla għall-unur tas-saċerdozju rjali lill-poplu tal-
mifdijin, imma fl-imħabba tiegħu ta’ aħwa, għażel ukoll lill-bnedmin li 
bit-tqegħid tal-idejn, jissieħbu fil-missjoni qaddisa tiegħu, iġeddu 
f’ismu is-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bnedmin, u jħejju għal uliedek il-
mejda tal-ikla tal-Għid, isejħilhom biex imexxu lill-poplu tiegħek fl-
imħabba, imantnuhom bil-kelma tiegħek u jqawwuhom bis-
sagramenti. 

Waqt li joffru l-ħajja tagħhom għalik u għall-aħwa, jitħabtu biex 
isiru bħax-xbieha ta’ Kristu, u joffrulek ix-xhieda ta’ fedeltà u ta’ 
mħabba li ma tonqos qatt. 

Missal, Prefazju tal-Quddiesa tal-Griżma 
 

● Ikkastiga, Mulejja, id-dnubiet tiegħi, saffini, Tjubija eterna, 
Alla liema bħalu. Isma’ l-qaddejja tiegħek, u la tħarisx lejn il-ħażen 
kbir tiegħi. Nitolbok li ddawwar lejk il-qalb u r-rieda tal-ministri tal-
Knisja Mqaddsa, Għarusa tiegħek, biex jimxu warajk - Ħaruf żvinat, 
imsejken, umli u manswet - mit-triq tas-salib imqaddes, skont kif 
tixtieq int, u mhux kif jixtiequ huma. Jalla jkunu ħlejqiet anġeliċi, anġli 
tad-dinja f’din il-ħajja, għax imiss lilhom li jamministraw id-Demm u l-
ġisem tal-Iben Waħdieni tiegħek, Ħaruf bla tebgħa. Għaqqadhom u 
aħsilhom, ħniena divina fil-baħar ħiemed tat-tjubija tiegħek, biex ma 
jistennewx wisq iżjed, u jitilfu dak li għandhom permezz ta’ dak li ma 
għandhomx. 

S. Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 21-22 
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77.  IS-SAGRAMENTI 

O Alla, bi grazzja int salvajtna, agħmel 
li dan iwassalna biex nagħmlu opri tajba (Ef 2, 5. 10). 

 

1. Il-Knisja “sagrament universali ta’ salvazzjoni” (LG 48) li biha 
l-bnedmin jaslu għand Alla, ġiet magħmula minn Kristu depożitarja 
tas-sagramenti li permezz tagħhom l-Insara jissieħbu fil-ħajja ta’ 
Kristu nnifsu. 

Is-sagramenti huma fl-istess ħin opra ta’ Kristu li hu l-awtur 
tagħhom u dak li jagħtihom il-ħajja, u opra tal-Knisja li hi d-
depożitarja u l-amministratriċi tagħhom. Dawn għandhom żewġ 
kawżi: waħda ma tidhirx li hi l-azzjoni ta’ Kristu, li “hu preżenti bil-
qawwa tiegħu fis-sagramenti b’mod li meta wieħed jgħammed huwa 
Kristu nnifsu li jgħammed” (SC 7); l-oħra li tidher, li hi l-ytazzjoni 
esterna li biha l-Knisja permezz tas-saċerdot, tamministra s-
sagrament u twettaq ir-rit. L-azzjoni ta’ Kristu hija l-element 
essenzjali, li mingħajru s-sagramenti la jistgħu jagħtu u lanqas 
iwasslu l-grazzja. Meta jirċevihom, in-Nisrani jmissu jifhem 
profondament ir-realtà li ma tidhirx li biha huma sinjali li jħallu l-effett. 
Permezz tas-sagramenti, Ġesù stess jaħdem fil-bniedem, jagħtih il-
ħajja tiegħu jew ikabbarha fih. (“Fil-ġisem Mistiku tiegħu), il-ħajja ta’ 
Kristu tinżel fl-Insara, li permezz tas-sagramenti jingħaqdu b’mod 
misterjuż u reali ma’ Kristu” (LG 7). Imma wkoll l-azzjoni tal-Knisja 
ma ngħaddux mingħajrha, ladarba Ġesù ried li l-indħil tiegħu fil-ħajja 
tal-bniedem ikun marbut mas-sagramenti, b’mod li l-
amministrazzjoni tagħhom tagħti xhieda ċara tal-ħidma tiegħu li ma 
tidhirx. Dan juri l-għaqda kbira bejn Ġesù u l-Knisja tiegħu. Hu jrid 
jinqeda bil-ħidma esterna tagħha biex iqaddes lill-bnedmin, imma 
jżomm għalih is-setgħa li jagħti l-ħajja u jġib l-effett f’din il-ħidma. 
Dan hu dak li tesprimi l-Knisja waqt li tbierek l-ilma tal-magħmudija, 
hija u titlob hekk: “O Alla, permezz tas-sinjali sagramentali, inti 
taħdem b’setgħa li ma tidhirx l-għeġubijiet tas-salvazzjoni” (Velja tal-
Għid). 

 

2. Meta Alla sejjaħ lill-bniedem għas-salvazzjoni, ried li bi tjubija 
u komprensjoni liema bħalha, jirrispetta n-natura tiegħu. Il-bniedem 
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mhux spirtu pur; għandu bżonn sinjali sensibbli u li jidhru biex 
ifissrulu r-realtajiet divini, li bis-sensi tiegħu ma jagħrafhomx. Taħt 
dan l-aspett Kristu hu tassew is-sagrament ta’ Alla, sinjal ta’l-għaġeb 
u infinit tal-imħabba tiegħu għall-bnedmin, il-Knisja hija s-sagrament 
ta’ Kristu li tagħmlu preżenti u jaħdem fid-dinja, u s-sagramenti huma 
l-aħħar ħolqa ta’ din is-sagramentalità li tikkaratterizza l-misteru kollu 
tar-relazzjoni bejn il-bniedem u Alla. Għalhekk is-sagramenti 
għandhom jitqiesu f’dan id-dawl bħala parti integrali tal-pjan 
universali tas-salvazzjoni, bħala ħajjin u jagħtu l-ħajja għax iwasslu l-
azzjoni ta’ Alla, għalhekk sinjali effikaċi tal-grazzja, komunikata lill-
bnedmin bil-qawwa ta’ Kristu, permezz tal-ministeru tal-Knisja. 

Fil-ġrajjiet ta’ kuljum Alla ried li l-misteru tal-fidwa jasal għandna 
permezz tas-sagramenti, li jiksbu l-effett tagħhom mill-Misteru tal-
Għid, tal-Passjoni, Mewt u Qawmien ta’ Kristu (SC 61) u japplika l-
merti tiegħu lil kull Nisrani. Meta n-Nisrani jirċievi sagrament, mhux 
biss jinħeles mid-dnub u jitqaddes bil-grazzja, imma jitqaddes u 
jinħeles fi Kristu mgħarrar fil-misteru tiegħu, imġedded fil-ħajja 
tiegħu, magħqud “b’mod misterjuż u reali ma’ Kristu li jbati u li jkun 
glorifikat.” (SC 7). 

Is-sagramenti m’għandhomx jiġu meqjusa bħala għemil ta’ 
devozzjoni, imma huma għemil vitali li jqiegħdu lin-Nisrani 
f’relazzjoni vitali ma’ Kristu: mejtin miegħu u glorifikati miegħu (2 Tim 
2, 11); midfunin ma’ Kristu, miegħu irxuxtati u glorifikati fis-smewwiet 
(Rum 6, 4-5, Ef 2, 6), “biex juri fiż-żminjiet li ġejjin l-għana bla qies 
tal-grazzja tiegħu bit-tjieba li wera magħna fi Kristu Ġesù “ (Ef 2, 6). 
San Pawl ikompli: "biex juri fiż-żminijiet li ġejjin l-għana bla qies tal-
grazzja tiegħu, bit-tjieba li wera magħna fi Kristu Ġesù" (Ef 2, 7). 

 

● Alla, Missier suprem ta’ dawk li jemmnu, li twassal lill-
bnedmin kollha d-don tal-adozzjoni ta’ wlied, kattar fid-dinja kollha l-
ulied tal-wegħda tiegħek, agħti lill-poplu tiegħek li jwieġeb b’mod 
denn għall-grazzja tas-sejħa tiegħek. 

O Alla, qawwa li ma titbiddilx u dawl li qatt ma jintefa’, ħares lis-
sagrament tal-Knisja tiegħek: wassal fit-tmiem l-opra tas-salvazzjoni 
minnek maħsuba sa mill-eternità, u d-dinja kollha tara u tagħraf li fil-
Knisja jinbena dak li kien meqrud, jiġġedded dak li kien qdiem, u 



 

278 

kollox jerġa’ lura lejn l-integrità, permezz ta’ dak li hu l-bidu tal-
ħwejjeġ kollha, Ġesù Kristu l-Mulej tagħna. 

Missal, Talba Velja tal-Għid 
 

● X’hemm akbar milli nxandru s-setgħa tiegħek, o Mulej? Int 
kissirt il-bibien tal-infern u ħadt lejn is-sema l-bniedem imwaqqa’ 
minħabba l-għira tax-xitan. 

L-għajn imbierka li ħarġet mill-kustat tiegħek kinset il-gzuz ta’ 
dnubietna u mill-altari qaddisa tiegħek tqassam lil dawk li twieldu 
mill-ġdid l-ikel meħtieġ għall-ħajja ta’ dejjem. 

Sagramentarju Ġelosjan, Liturgia CAL 30 
 

● O l-iżjed ħelu twajjeb Ġesù! Missier id-dwal li minnu jiġi kull 
don perfett, ħares bil-ħniena lejna li nistqarruk, lejna li nafu tassew li 
mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Inti tajt lilek innifsek bi prezz 
għall-fidwa tagħna, agħtina, għalkemm m’aħniex denji ta’ don bħal 
dan, li nċedu għall-grazzja tiegħek, kollna kemm aħna, perfettament 
u f’kollox: ladarba konformati mal-passjoni tiegħek nerġgħu nirbħu 
anki dak li bid-dnub tlifna, ix-xbieha tad-divinità tiegħek, bl-għajnuna 
tal-Mulej tagħna. 

S. Bonaventura, La vite mistica, 24, 4, Op. mist. p. 319 
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78.  IL-ĦAMES ĦADD MATUL IS-SENA 

SENA A 

O Mulej, int tagħti d-dawl fid-dlam għall-bniedem ġust (Salm 112, 4) 

 

Wara li temm d-diskors tiegħu dwar il-beatitudni, Ġesù ried 
ifisser il-kobor tad-dixxipli tiegħu: “Intom il-melħ tal-art... Intom id-
dawl tad-dinja” (Mt 5, 13-14). Dan jeħtieġ kundizzjoni waħda: li huma 
jkunu tassew dawk il-fqar u mansweti, dawk li jħennu u safja, iġibu l-
paċi u kalmi, anzi mimlijin ferħ fil-persekuzzjonijiet, li minnhom 
tkellem il-Mulej. Huwa biss daqskemm jafu jagħmlu tagħhom l-ispirtu 
tal-beatitudni u jgħixu f’konformità miegħu li d-dixxipli jiksbu dan l-
għerf sopranaturali li jagħmilhom “melħ tal-art”. Huma msejħin biex 
ibiddlu d-dinja belha u vojta li hi mibnija fuq il-frugħa tal-ħwejjeġ li 
jgħaddu, f’dinja għaqlija, ispirata minn valuri eterni. Imma hemm 
ukoll in-naħa l-oħra tal-medalja: jekk id-dixxiplu m’għandux l-ispirtu 
evanġeliku, allura mhux “melħ”, u ma jservi għalxejn, ħlief biss biex 
“jintrema barra” (ibid. 3v.). 

Imma jekk bil-maqlub hu “melħ”, ikun ukoll “dawl”, din tixbiha 
tassew sabiħa. Id-dawl tad-dinja: “Id-dawl veru li jdawwal kull 
bniedem” (Ġw 1, 9) huwa biss Kristu, Bin Alla, dija tal-Missier, imma 
hu jsieħeb fid-dawl tiegħu lil dawk li jgħixu skont l-Evanġelju tiegħu. 
Kull dixxiplu, kull Nisrani veru, isir dak li jġorr id-dawl ta’ Kristu, l-
imġiba tiegħu jeħtieġ tkun tant ċara li minnha jidher id-dawl tiegħu u 
tagħlimu. “Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin, 
biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li 
hu fis-smewwiet” (Mt 5, 16). L-opri li jitwettqu fil-verità u l-imħabba ta’ 
Kristu huma dawl mixgħul, fuq l-imnara biex idawlu lil tad-dar kollha” 
u jġbduhom għall-fidi u għall-imħabba. Ir-Rabta l-Qadima wkoll 
tippreżentalna l-opri tal-ħniena bħala dawk li jġibulna d-dawl: “Jekk 
int qalbek toħroġ għall-imġewħa, u xxabba’ qalb l-imnikket, 
imbagħad id-dawl tiegħek jiġi fid-dlam” (Isaija 58, 10). L-imħabba 
tferrex id-dlam tad-dnub u ddawwal ukoll lil dawk li huma ‘l bogħod 
mill-fidi. Wisq iżjed, l-imħabba tan-Nisrani tirrifletti dik ta’ Kristu u hija 
estensjoni tal-imħabba tiegħu li tmil fuq il-bnedmin li jsofru. 

Eżempju mill-aqwa tad-dixxiplu ta’ Kristu hu l-appostlu San 
Pawl. Ir-riżultat tal-appostolat tiegħu mhux qiegħed “fil-kobor tal-
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kelma jew tal-għerf”, imma f’ħajja kollha kemm hi mnebbħa mill-
Evanġelju u konformi ma’ Kristu Msallab. “Ma ppretendejtx li kont naf 
xi ħaġa fostkom, ħlief ‘il Kristu Ġesù u ‘l dan imsallab” (1 Kor 2, 2). 
Hekk biss in-Nisrani jsir melħ li jbiddel id-dinja sa mill-qiegħ u d-dawl 
li jdawwal fil-milja tiegħu. 

 

● O ħelu Ġesù, agħmel li nkun melħ tal-art, ukoll jekk ikolli 
ngħaddi min-nar u l-ilma biex insir melħ, la tħallix li flok nagħti t-
togħma, niskandalizza, jew inkun bħal ħamrija miżrugħa bil-melħ u 
ma nġibx frott ħtija tiegħi, u b’hekk nibdel ix-xogħol li tajtni għas-
servizz tiegħek, f’ħaġa bla siwi. 

 

O xemx tal-ġustizzja, li minnha jieħdu d-dawl il-kwiekeb tal-
Knisja, agħmel li nkun waħda minn dawk il-kwiekeb, meħlus minn 
kull dalma, sabiex minn fejn tkun qegħdtni niġi niġri għal-leħen 
tiegħek, u dawwal bil-ferħ id-dinja li ħlaqt għall-glorja tiegħek. Int li 
tant tixtieq il-glorja tal-Missier etern tiegħek, agħtini dawl hekk qawwi 
li l-glorja tiegħu tikber hawn fid-dinja u tinfirex fost il-bnedmin, u hu 
jiġi glorifikat minn kulħadd. 

O Feddej tad-dinja, int għamilt lil Pawlu l-għodda magħżula 
għalik, u ġegħiltu jesperimenta kemm kellu jbati għal ismek u fl-
istess ħin tajtu l-ferħ fit-tbatija, agħżel lili wkoll bħala għodda tiegħek 
li biha xxerred kotra ta’ tiġrib b’għana ta’ konsolazzjoni li nsofrihom 
għal imħabbtek. 

L. Da Ponte, Meditazioni, III 12, 1-2, V 31, 5 
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SENA B 

Farrġu l-Mulej għaliex hu tajjeb ifejjaq  ‘il ta’ qalb maqsuma u jorbot 
il-ġrieħi tagħhom (Salm 147, 1.3). 

 

Fit-tbatija tat-tiġrib tiegħu, Ġobb jilmenta: “Ħajjet il-bniedem mhix 
forsi xogħol bilfors fuq l-art?... hekk xhur fiergħa kienu sehmi, u ljieli 
ta’ dwejjaq messew lili” (Ġobb 7, 1.3). Ġobb huwa s-simbolu tal-
bnedmin oppressi, jokorbu minħabba deni morali u fiżiku kbir. It-
tbatija tiegħu tikber ħafna, u twassal f’xifer id-disperazzjoni, 
b’dankollu jemmen f’Alla u jsejjaħlu: “Ftakar li ħajti buffura riħ” (ibid. 
7). Dan l-ilment, xaqq ta’ dawl f’baħar ta’ tbatija, mhux għalxejn. Alla 
jitbaxxa fuq il-bniedem u jibgħatlu Salvatur biex inaqqaslu t-tbatija u 
jiftaħlu qalbu għal tama akbar. 

Huwa f’dan il-kuntest li l-Evanġelju jippreżenta lil Ġesù 
mdawwar bil-folla li kienet qiegħda tbati: “Ħadulu quddiemu lil dawk li 
kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan, u quddiem il-bieb 
inġabret il-belt bi ħġarha. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta’ 
mard, u ħareġ għadd kbir ta’ xjaten” (Mk 1, 32-34). Is-salvatur 
qiegħed jaħdem, is-salvazzjoni qiegħda sseħħ. “U dar il-Galilija 
kollha, jippriedka fis-sinagogi tagħhom u jfejjaq” (ibid. 39). Biex jgħin 
lill-bnedmin mill-istat tat-tbatija fiżika u morali li fiha kienu qegħdin 
jgħerqu, Kristu jippriedka u jfejjaq. Bil-predikazzjoni tiegħu kien 
idawwal l-ispirti, juri l-imħabba ta’ Alla, idaħħal fil-fidi, jagħti sens lit-
tbatija u juri t-triq tas-salvazzjoni. Bil-mirakli tiegħu kien ifejjaq l-
iġsma muġugħa u jkeċċi x-xjaten. Kristu jrid isalva l-bniedem kollu, 
ruħ u ġisem. Fil-fatt huwa jfejjaq il-ġisem biex ikun sinjal u mezz ta’ 
salvazzjoni għar-ruħ. U meta ma jneħħilniex it-tbatija, jgħallimna kif 
inġorruha bit-tama u l-imħabba, sabiex tagħti l-frott tal-ħajja ta’ 
dejjem. 

Il-ħidma tas-salvazzjoni mibdija minn Kristu għadha sejra sal-
lum ladarba jeħtieġ li tibqa’ sejra sal-aħħar taż-żmien, għalhekk ta l-
mandat lill-Knisja, u permezz tal-Knisja lil kull Nisrani. L-appostlu 
Pawlu, li kien sensittiv ħafna dwar dan id-dmir u dedikat għalih b’ħiltu 
kollha, seta’ jgħid lill-Korintin: “Jekk jiena nxandar l-Evanġelju ma 
għandix biex niftaħar, jien obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk 
ma nxandarx l-Evanġelju” (I Kor 9, 16). Kull min kien privileġġjat li 
jirċievi l-Evanġelju għandu jħoss sens ta’ responsabbiltà lejn dawk li 
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ma kellhomx dan il-favur, u għandu jagħmel l-aħjar li jista’ biex 
iseħibhom fih. Kulmin jgħix qrib is-salvazzjoni ma jistax iħares 
b’indifferenza lejn dawk li huma ‘l bogħod, jiddependi minna li niġbdu 
kemm nifilħu minn dawn l-aħwa għas-salvazzjoni. 

 

● Glorja lilek, o Kristu, dawl tal-verità u xemx tal-ġustizzja, inti 
ġejt biex tgħammar fil-Knisja tiegħek, u hi ddawlet minnek, inti ġejt 
fil-ħolqien tiegħek u l-preżenza tiegħek tiddi fiha kullimkien. Il-
midinbin resqu lejk u int saffejthom. Il-maħrubin u l-eżiljati reġgħu 
ltaqgħu flimkien mill-ġdid. L-għomja rawk u għajnejhom infetħu, l-
erwieħ fid-dlam resqu lejn id-dawl. Il-mejtin semgħu leħnek u qamu 
mill-ġdid, il-ħabsin u l-ilsiera nħelsu, il-popli mxerrda ngħaqdu mill-
ġdid. Int id-dawl li qatt ma jintefa’, l-għodwa tiddi li qatt ma tara l-
għabex. Iftaħ l-għajnejn ta’ qlubna għad-dawl tiegħek, u ħalli d-dehra 
tal-għodwa tiegħek tkun għalina l-bidu ta’ kull ġid. Jalla rwieħna 
jintrabtu b’imħabbtek, u ladarba għall-ħniena tiegħek int għamiltna 
denji li naħarbu mid-dell tal-lejl u li nersqu lejn l-għodwa, agħtina li 
permezz tal-kelma ħajja u setgħana, in-niket tagħna kollu jgħib 
bħad-duħħan. Mill-għerf li jiġina minnek ġegħilna nirbħu l-qerq tal-
għadu tagħna x-xitan li jipprova jidher bħala anġlu tad-dawl. Ħarisna 
Mulej, eħlisna milli nkunu ttentati għall-għemil tad-dlam u l-mewt, 
tħallix il-ħarsa tagħna titbiegħed mid-dawl jiddi tiegħek, sabiex 
inkunu  mmexxija mill-preċetti tiegħek f’kull għemil tagħna. 

Liturġija Orjentali minn I giorni del Signore 
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SENA Ċ 

Kbir il-Mulej, imma jieħu ħsieb iż-żgħar u għalkemm filgħoli jagħraf 
mill-bogħod (Salm 138, 6). 

 

Il-Liturġija tal-Kelma llum tippreżentalna s-sejħa ta’ tlieta min-
nies: Isaija, Pietru u Pawlu. Għal kull wieħed minnhom is-sejħa bdiet 
b’teofanija: Qabel ma Alla jafda lill-bniedem b’missjoni speċjali, juri u 
jgħarraf lilu nnifsu. Tassew tal-għaġeb kienet ir-rivelazzjoni li kellu 
Isaija: “Rajt lil Sidi bilqiegħda fuq tron għoli merfugħ ‘il fuq” (Is 6, 1), 
madwaru s-Serafini għarkupptejhom jadurawh u jkantaw: “Qaddis, 
qaddis, qaddis hu l-Mulej tal-eżerċti” (ibid. 3). Quddiem daqstant 
kobor u qdusija, Isaija triegħed: ħassu wisq aktar minn impur, u 
indenn li jibqa’ quddiem il-preżenza ta’ Alla. Imma meta sema’ leħen 
il-Mulej jgħidlu: “Lil min se nibgħat? Min se jmurilna?”, mill-ewwel 
wieġeb: “Hawn jien, ibgħat lili” (ibid. 8). Il-bniedem ma jistax minn 
jeddu jieħu l-missjoni ta’ koperatur ma’ Alla, imma jekk Alla jsejjaħlu, 
id-dgħufija tiegħu mhix skuża biex jibqa’ lura. 

Kienu differenti għalkollox iċ-ċirkustanzi tas-sejħa ta’ Pietru biex 
ikun “sajjied tal-bnedmin”. Ix-xena ma ġratx fit-tempju bħal ta’ Isaija, 
imma fuq l-għadira, f’kuntest sempliċi ħafna u uman, li kien jixraq lil 
Alla magħmul bniedem, li ġie fid-dinja biex jissieħeb fil-ħajja tal-
bnedmin. Wara li ppriedka mid-dgħajsa ta’ Pietru, Ġesù ordnalu 
jixħet ix-xbiek. “Mgħallem,għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna 
xejn. Imma la qiegħed tgħid int, ħa nkala x-xbiek” (Lq 5, 5). Il-fiduċja 
u d-doċilità ta’ Pietru ġew ippremjati: tant qabdu ħut li x-xbiek kważi 
kienu se jinqasam u mtlew żewġ dgħajjes, li “għal ftit ma għerqux” 
(ibid. 7). Il-miraklu li ma kienx mistenni wera min kien Ġesù, u Pietru 
mbeżża’ bħal Isaija, inxteħet għarkupptejh u qal; “Tbiegħed minni, 
Mulej, għaliex jiena raġel midneb” (ibid. 8). Quddiem Alla li jirrivela 
lilu nnifsu, il-bniedem jintebaħ li ma huwa xejn, li hu miżerja, u jħoss 
il-ħtieġa li jumilja ruħu. Wara l-għemil ta’ umiltà tasal is-sejħa: 
“Tibżax, minn issa ‘l quddiem tkun taqbad in-nies.” Ukoll hawn, it-
tweġiba tiġi mill-ewwel, mhux biss ta’ Pietru imma wkoll ta’ sħabu: 
“ressqu d-dgħajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh” (ibid. 10-11). 

Fit-tieni qari Pawlu jitkellem mis-sejħa tiegħu ta’ ħabbar tal-
misteru ta’ Kristu. Lil Pawlu Kristu deherlu wkoll fit-triq ta’ Damasku u 
tant ħass ruħu mirbuħ li baqa’ ħajtu kollha jqis lilu nnifsu mhux biss 
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bħala l-aħħar wieħed fost l-appostli imma wkoll “qisni twelidt mormi 
qabel il-waqt” (I Kor 15, 8). Bħall-oħrajn, it-tweġiba tiegħu kienet 
sħiħa u seta’ jixhed li l-grazzja ta’ Alla fih ma kenitx battala. 

Dawn kienu tliet sejħat differenti, imma kollha karatterizzati bl-
istess imġiba ta’ umiltà u disponibbiltà, li hija l-bażi ta’ kull tweġiba 
għas-sejħa ta’ Alla. 

 

● Alla ħalaqni biex inwettaq xi servizz partikulari għalih; lili 
afdali xi xogħol li ma afdahx lil ħaddieor. B’xi mod jiena ta’ ħtieġa 
għall-finijiet tiegħu, jekk jiena nonqos, jista’ jqajjem ieħor, bħalma 
seta’ jqajjem ulied Abraham mill-ġebel. Imma b’dankollu jiena għandi 
sehem f’dan ix-xogħol hekk kbir, jiena ħolqa f’katina, rabta ta’ 
għaqda bejn il-bnedmin. Ma ħalaqnix għalxejn. Agħmel li jiena nobdi 
l-kmandamenti tiegħek u li naqdik fis-sejħa tiegħi biex nagħmel il-ġid, 
u nkun anġlu tal-paċi, xandar tal-verità u nibqa’ fil-post li int għażiltli, 
o Mulej. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 288-289 
 

● “Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn, 
imma għall-kelma tiegħek ħa nkala x-xbiek”. Jien ukoll Mulej naf li 
qisu lejl għalija meta int ma titkellimx. Jiena tfajt il-leħen tiegħi bħal 
vleġġa, imma għadni ma qbadt lil ħadd. Jiena għajjatt il-jum kollu, 
issa nistenna l-amar tiegħek: fuq il-kelma tiegħek inkala x-xbiek. O 
preżunzjoni fiergħa! O umiltà li ġġib il-frott! Dawk li qabel ma qabdu 
xejn, għall-kelma tiegħek qabdu kwantitajiet kbar ta’ ħut. Dan mhux 
frott tal-elokwenza tal-bnedmin, imma effett tas-sejħa tas-sema. 

S. Ambroġ, Kumment għall-Vanġelu ta’ S. Luqa 4, 76 
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79.  ĦAJJA SAGRAMENTALI 

Mulej, issa li ġejna meħlusa mid-dnub u sirna lsiera tiegħek, agħmel 
li l-frott tagħna jkun fil-qdusija (Rum 6, 22). 

 

1. Meta waqqaf is-sagramenti, il-Mulej tagħna organizzahom 
b’mod li jakkumpanjaw lill-bniedem f’kull stadju importanti ta’ ħajtu. 
Bil-magħmudija l-bniedem jitwieled għall-ħajja tal-grazzja, bil-griżma 
tal-Isqof jikber, bl-Ewkaristija jitmantna, bil-qrar jitfejjaq, bis-
sagramenti soċjali - l-ordni sagri u ż-żwieġ - isir spiritwalment u 
naturalment kapaċi jagħti l-frott, biż-żejt tal-morda jiġi msabbar fil-
mard u mgħejjun fil-mogħdija għall-ħajja ta’ dejjem. B’dan il-mod il-
ħajja nisranija kollha tinbena u tissaħħaħ bis-sagramenti, li jsawbu l-
grazzja fl-Insara, u jseħbuhom fil-ħajja u għalhekk fil-qdusija ta’ Alla. 
“Jeħtieġ għalhekk li bl-għajnuna ta’ Alla, iħarsu u jipperfezzjonaw fil-
ħajja tagħhom din il-qdusija li rċevew” (LG 40). Alla biss huwa qaddis 
u Alla biss jista’ jqaddes. L-inizjattiva tal-qdusija tal-bniedem tiġi minn 
Alla, u fil-fatt titwettaq permezz tas-sagramenti. Il-ħajja spiritwali u l-
ġibda lejn il-qdusija mhumiex sempliċi impenji morali li bihom il-
bniedem ifittex minn barra li jimita l-perfezzjoni tal-Mudell divin, 
imma titwaqqaf fuq realtà sopranaturali li Alla nnifsu jsawwab fil-ħajja 
tan-Nisrani, ibiddlu u jittrasformah minn ġewwa sakemm minnu 
jagħmel ħlejqa ġdida fi Kristu (2 Kor 5, 17) “li jiġġedded dejjem skont 
ix-xbieha ta’ min ħalqu” (Kol 3, 10). Alla huwa l-għajn waħdieni, il-
kawża primordjali tal-bniedem. 

“Aħna nħobbu - jgħid San Ġwann - għax hu ħabbna l-ewwel” (I 
Ġw 4, 19). B’mod analogu nistgħu ngħidu: in-Nisrani jista’ jsir qaddis 
għax Alla ħa l-inizjattiva tal-qdusija tiegħu, u għalhekk il-bniedem 
jista’ jittama fl-għaqda ma’ Kristu u mat-Trinità għax Alla l-ewwel 
sieħbu fil-ħajja tiegħu stess u sejjaħlu għall-għaqda miegħu. 

 

2. Il-ħajja sagramentali tikkonsisti filli nirċievu, nassimilaw u 
ngħixu s-sagramenti b’mod li minnhom nieħdu l-frott kollu tal-qdusija 
u ta’ għaqda ma’ Alla li għaliha huma ordnati. 

Is-sagramenti mogħtija lil min hu kapaċi jirċevihom, għandhom 
minnhom infushom effikaċja infallibbli, għaliex fihom jaħdem Alla 
nnifsu. B’dankollu din il-grazzja u qdusija li jagħtu, ma jipproduċux il-
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frott kollu tagħhom jekk in-Nisrani ma jikkoperax miegħu. Għalhekk 
mal-inizjattiva ta’ Alla li jkun l-ewwel li jqaddes lill-bniedem, teħtieġ it-
tweġiba bir-rieda tajba tal-bniedem li tassimila u tgħix il-qdusija li hu 
rċieva minn Alla. “Offru ruħkom lil Alla bħala nies li reġgħu mill-mewt 
għall-ħajja - jgħid San Pawl lil dawk li tnisslu mill-ġdid bil-
magħmudija - u l-membri ta’ ġisimkom isiru għodda tal-ġustizzja 
għas-servizz ta’ Alla” (Rum 6, 13). 

Il-fatt li xi sagramenti nistgħu nirċevuhom ta’ sikwit m’għandux 
ifisser li nirċevuhom bħala sempliċi drawwa. Id-drawwiet huma 
sitwazzjonijiet statiċi, bla ħajja, waqt li meta nirċievu s-sagramenti 
għandu jkun għemil ħaj, dejjem aktar ħaj, b’mod li l-ħajja 
sagramentali tikkaratterizza ruħha minn mixi ‘l quddiem u minn 
żvilupp. L-iżvilupp ma jikkonsistix fil-multiplikazzjoni tal-atti 
sagramentali, imma fit-tisħib u t-twettiq b’perfezzjoni akbar ta’ dawn 
l-atti. Fi kliem ieħor jeħtieġ nagħmlu ħilitna biex nersqu lejn is-
sagramenti b’dispożizzjonijiet dejjem aħjar, biex il-limitazzjonijiet 
tagħna ma jfixklux it-tiswib tal-grazzja u biex it-tisħib tan-Nisrani fil-
ħajja ta’ Kristu u fil-Knisja jkun dejjem akbar. 

Ir-responsabbiltà tal-bniedem lejn is-sagramenti qiegħda filli 
jagħmel lilu nnifsu aktar kapaċi biex jirċevihom, u li jkun dejjem 
miftuħ biex jirċevihom u li jkattar id-disponibbiltà, biex ikun miftuħ 
għalkollox għad-don lilu offrut. Aktar ma jinġibed lejn il-qdusija u 
għall-għaqda ma’ Alla, aktar jeħtieġ li jkun impenjat biex japprezza s-
sagramenti. Il-ħajja sagramentali hija r-realtà essenzjali u sustanzjali 
tal-ħajja nisranija. 

 

● O Missier qaddis, li permezz ta’ Ibnek u Sidna Ġesù Kristu 
erġajt tajtni l-ħajja fl-ilma u fl-iSpirtu Qaddis, agħtini l-maħfra ta’ 
dnubieti kollha u li tkun tistħoqqli d-dilka tal-griżma tal-iSpirtu tiegħek 
għall-ħajja ta’ dejjem. 

O Ġesù, xemx tal-ġustizzja, agħmel li nilbes lilek biex nista’ 
ngħix skont ir-rieda tiegħek... O Ġesù, dawl li ma jintefiex, ixgħel fija 
l-lampa tħeġġeġ tal-imħabba tiegħek u għallimni nħares il-
magħmudija tiegħi b’mod li ma niċċanfarx, sabiex meta nkun 
imsejħa għat-tieġ tiiegħek, jistħoqqli nissieħeb fl-hena tal-ħajja ta’ 
dejjem biex nara lilek, dawl veru, u l-wiċċ glorjuż divin tiegħek. 
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Il-Ġisem adorabbli u d-Demm prezzjuż tiegħek iħarsu ‘l ġismi u ‘l 
ruħi għall-ħajja ta’ dejjem. 

O mistieden ħelu tar-ruħ tiegħi, Ġesù l-aktar twajjeb, jalla din l-
għaqda ħelwa miegħek tkun għalija l-maħfra ta’ dnubieti kollha, 
riparazzjoni ta’ kull imperfezzjoni u rebħ mill-ġdid taż-żmien mitluf. 
Kun għalija salvazzjoni eterna, tiġdid tar-ruħ u tal-ġisem, nar ta’ 
mħabba, tiġdid ta’ virtù u għeluq hieni tal-ħajja, biex tkun il-libertà tal-
ispirtu, qdusija tal-ħajja, onestà fl-imġiba, kun it-tarka tas-sabar, 
sinjal ta’ umiltà, għajnuna fil-fiduċja, faraġ fin-niket, għajnuna fil-
perseveranza, kun l-armatura tal-fidi u qawwa ta’ tama, perfezzjoni 
ta’ mħabba, milja tal-kmandamenti tiegħek, tiġdid tal-ispirtu, il-
qdusija vera tiegħi, kun għajn ta’ virtù waqfien mid-dnubiet, u kotra 
ta’ kull ġid u tifkira għal dejjem tal-imħabba tiegħek. 

S. Geltrude, Esercizi 1, p. 70-74 
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80.  IL-MAGĦMUDIJA 

“Biex tqajjem fina l-grazzja tal-magħmudija, nitolbuk Mulej” (RR). 

 

1. Fil-jum tal-magħmudija, in-Nisrani, imnissel mill-ġdid mill-
Missier, mill-Iben u mill-iSpirtu Qaddis, irċieva l-grazzja, jiġifieri t-
tisħib fil-ħajja ta’ Kristu, u sar iben adottiv ta’ Alla, u ġie mdaħħal fir-
realtà misterjuża tal-Ġisem Mistiku tal-Mulej, u membru tal-Kristu 
sħiħ. Is-sagrament tal-magħmudija huwa bħal bieb li jdaħħal lin-
Nisrani fil-ħajja nisranija, u jagħtih il-kapaċità fundamentali u radikali 
biex jirċievi s-sagramenti l-oħra biex jasal fl-istat li “jsir Raġel 
magħmul fl-aħjar ta’ żmienu. U hekk isseħħ il-milja ta’ Kristu” (Ef 4, 
13). Fil-fatt, kif ifisser il-Konċilju, “Il-magħmudija fiha nfisha hija biss 
il-bidu u d-dħul għaliex hija kollha kemm hi diretta biex tinkiseb il-
milja tal-ħajja fi Kristu” (UR 22 ara GE 2). Biex iħalli l-magħmudija 
tagħti l-frott kollu tagħha, in-Nisrani jeħtieġ jadatta l-ħajja tiegħu 
għall-grazzja tal-adozzjoni, li hija l-grazzja fundamentali u 
karatteristika ta’ dan is-sagrament. “Irċevejtu l-iSpirtu li jagħmel 
minnkom ulied adottivi, u li bih nistgħu ngħajtu ‘Abba! Missier!’. Dan 
l-iSpirtu jixhed flimkien mal-ispirtu tagħna li aħna wlied Alla” (Rum 8, 
15-16). Issa li ġie magħmul iben ta’ Alla, l-imgħammed ma jistax 
jgħix iżjed ħajja purament umana, imma jeħtieġ jikkonforma mal-
ħajja tal-Iben waħdieni: Kristu l-Mulej. L-Appostlu ma jgħajjiex itenni: 
“Indfintu miegħu fil-magħmudija u bih irxuxtajtu. Jekk intom irxuxtajtu 
ma’ Kristu fittxu l-ħwejjeġ tas-sema. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, 
mhux f’dawk tal-art” (Kol 2, 12, 3, 1-2). Il-ħsibijiet u l-affezzjonijiet 
tan-Nisrani jeħtieġ iduru lejn il-valuri eterni u mhux jieqfu fuq il-
ħwejjeġ tal-art. Kuljum jeħtieġ nimxu ‘l quddiem f’din it-triq sakemm 
naslu “fil-milja tal-ħajja ta’ Kristu”. 

 

2. Il-magħmudija timmarka fina l-karattru ta’ wlied Alla, li xejn - 
anqas id-dnubiet l-aktar gravi li n-Nisrani jista’ jagħmel - ma jista’ 
jħassruh: dan hu  “mmarkat” għall-eternità. 

Dan kollu hu espress b’effett kbir fir-rit tal-magħmudija. Meta 
jbierek l-ilma s-saċerdot jitlob: “Ejja bil-qawwa tiegħek, o Missier, u 
qaddes dan l-ilma, sabiex fih il-bnedmin, maħsulin mid-dnub, 
jerġgħu jitwieldu għall-ħajja ġdida ta’ wlied. Qaddes dan l-ilma sabiex 
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mgħammdin fil-mewt u l-qawmien ta’ Kristu nsiru konformi max-
xbieha tal-Iben tiegħek”. U biex tiżgura lill-imgħammdin ġodda, ħajja 
li taqbel mal-karattru ta’ wlied Alla u aħwa ta’ Kristu, il-Knisja tfakkar 
lill-ġenituri u lill-parrinijiet fir-responsabbiltà tagħhom li jedukawhom 
fil-fidi, fl-imħabba u fl-ubbidjenza ta’ Alla, skont l-ispirtu tal-wegħdiet 
tal-magħmudija li għal dan l-għan jiġu mġeddin. Wara li jamministra 
s-sagrament waqt li jagħti l-libsa bajda simbolika, il-ministru jgħid: 
“Intom sirtu ħolqien ġdid u lbistu ‘l Kristu. Qisu li din il-libsa bajda 
tkun għalikom sinjal tad-dinjità tagħkom: Bl-għajnuna tal-kelma u l-
eżempju ta’ qrabatkom, żommuha fuqkom bla tebgħa sal-ħajja ta’ 
dejjem.” Waqt li jippreżenta x-xemgħa mixgħulha, jgħid: “Ġenituri u 
Parrinijiet, dan id-dawl qiegħed jiġi afdat f’idejkom biex tgħożżuh, 
ħalli ċ-ċkejknin tagħkom, imdawlin minn Kristu, ma jieqfu qatt li jimxu 
bħala wlied id-dawl, u jibqgħu sal-aħħar sħaħ fil-fidi, biex meta jiġi l-
Mulej imorru jitlaqgħu miegħu mal-Qaddisin kollha fis-sema” (Rit 
ġdid tal-magħmudija). Ir-rit u t-talb jiġbru fil-qosor kif għandha tkun l-
imġiba tal-ulied ġodda ta’ Alla, riti u talb li jmisshom ikunu mnaqqxa 
b’mod li ma jitħassarx, fil-moħħ u l-qalb ta’ kull Nisrani biex ikunu r-
regola normali tal-ħajja tagħhom. Mal-mixja taż-żmien, bl-inkwiet, 
bid-dmirijiet u l-obbligazzjonijiet ta’ kull xorta jagħfsu fuq spallejna, l-
ewwel dmir tagħna għandu dejjem ikun dak li nippreservaw b’mod 
intatt il-grazzja tal-magħmudija tagħna. Għalxejn ikunu l-prattiki ta’ 
devozzjoni, għalxejn l-Ewkaristija u s-sagramenti l-oħra, għalxejn l-
appostolat, il-konsagrazzjoni ‘l Alla u l-istess ministeru sagru għal 
min ma jippreokkupax ruħu biex iżomm sħiħ id-dija tal-grazzja tal-
magħmudija u jżomm jixgħel id-dawl tal-fidi. Kull Nisrani għandu 
jqajjem fih mill-ġdid l-għarfien tal-wegħdiet tal-magħmudija, waqt li 
jiftakar li fil-fonti qaddis hu ġie kkonsagrat bħala tempju tal-glorja ta’ 
Alla, għamara tal-iSpirtu Qaddis, membru tal-Ġisem Mistiku ta’ Kristu 
(Rit ġdid tal-Magħmudija). 

 

● O Alla etern u li tista’ kollox, ħares bil-ħniena lejn din il-ħlejqa 
li int sejjaħt għall-fidi, neħħi minni kull għama tal-qalb, kisser il-ktajjen 
tal-ħażen li bihom ix-Xitan ipprova jorbotni; iftaħli o Mulej il-bibien tat-
tjubija tiegħek ta’ missier. Eħlisni mit-taħsir tal-passjonijiet u iġbidni 
bil-fwieħa tat-tagħlim tiegħek, agħmel li nkun hieni li naqdik fil-Knisja 
tiegħek u li minn jum għall-ieħor nikber iżjed fit-tjieba. Agħmilni 
dejjem imħeġġeġ fl-ispirtu, ferħan fit-tama, u fidil fil-qadi tiegħek. 
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O Mulej, Missier qaddis, nitlob il-ħniena infinita u perfetta 
tiegħek. Inti, għajn ta’ dawl u ta’ verità, jogħġbok iddawwalni bid-dawl 
tal-għarfien tiegħek, agħmilni safi u qaddis, agħtini l-għerf veru, 
sabiex ikun jistħoqqli l-grazzja tal-magħmudija tiegħek biex nibqa’ 
sod fit-tama, fil-ġudizzju rett u fit-tagħlim qaddis tiegħek. 

ara r-Rit qadim tal-Magħmudija 
 

● Żomm fija nitolbok, il-fidi bla tebgħa, u agħtini li sal-aħħar nifs 
inħoss ix-xhieda ta’ kuxjenza tajba. Agħti lili, li ġejt mgħammed fl-
isem tal-Missier u tal-Iben u tal-iSpirtu Qaddis - li nemmen għal 
dejjem dak li wegħidt fis-sagrament tat-twelid ġdid tiegħi: ħallini 
nadurak, o Missier tagħna, u lill-Iben tiegħek li hu miegħek u bħalek, 
jalla nirċievi bħala tiegħi, lill-iSpirtu Qaddis tiegħek li ġej minnek 
permezz ta’ Ibnek il-waħdieni. Tassew għandi xhud xieraq ta’ fidi biex 
jiggarantixxi dak li nemmen, jiġifieri dak li qal: “Missier, dak kollu li hu 
tiegħi huwa tiegħek, u dak kollu li hu tiegħek huwa tiegħi. Ġesù 
Kristu, il-Mulej tiegħi li jgħammar fik u li waqt li dejjem baqa’ Alla, ġej 
minnek, u huwa dejjem ħdejk, u huwa mbierek għal dejjem 
ta’dejjem. 

S. Ilarju ta’ Poitiers, De Trinitate, XII 57 
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81.  IL-GRIŻMA TAL-ISQOF 

O Mulej, jalla nirċievi l-qawwa tal-iSpirtu Qaddis biex inkun ix-xhud 
tiegħek (Atti 1, 8). 

 

1. Il-Magħmudija hija l-ewwel pass fil-bidu tal-ħajja Nisranija, il-
Griżma hija t-tieni pass. Il-griżma hija s-sagrament tal-
konfermazzjoni jiġifieri tikkonferma lin-Nisrani u tqawwih fil-ħajja 
Nisranija li l-ewwel nisslet fih il-magħmudija. Il-magħmudija hija l-
għemil li bih nitwieldu għall-ħajja Nisranija, il-griżma hija l-għemil tal-
mogħdija għall-ħajja Nisranija adulta. In-Nisrani “jsir parti mill-Ġisem 
Mistiku ta’ Kristu bil-magħmudija u permezz tal-griżma jissaħħaħ bil-
qawwa tal-iSpirtu Qaddis” (AA 3). Bil-magħmudija l-bniedem jiġi 
kkonsagrat bin Alla, tempju tal-iSpirtu Qaddis; fil-Griżma, dan l-
iSpirtu divin jindaħal biex jikkonsagrah Nisrani perfett u suldat ta’ 
Kristu. Barra minn dan, il-Griżma tagħtih il-milja tal-iSpirtu Qaddis li 
jqawwih spiritwalment, kif jixraq lill-maturità tiegħu, billi jagħtih il-ħila 
li jiffunzjona bħala adult u jiffaċċja l-battalja spiritwali mal-għedewwa 
tal-fidi tiegħu (San Tumas 3, 72, 2). 

Ġesù qal lis-segwaċi tiegħu: “Jiena nitlob lill-Missier, u hu 
jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ dejjem magħkom, l-iSpirtu tal-
verità (Ġw 14, 16). Il-wegħda ta’ Ġesù twettqet nhar Għid il-Ħamsin 
bil-miġja tal-iSpirtu Qaddis, li sawwab qawwa ġdida fl-appostli u 
għamilhom kapaċi jippriedkaw l-evanġelju b’mod ħieles u b’kuraġġ 
kbir: “B’qawwa kbira l-Appostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-
Mulej Ġesù” (Atti 4, 33). Is-sagrament tal-konfermazzjoni jixbah xi ftit 
lill-Għid il-Ħamsin għal kull wieħed minna,,. imqawwijin bl-iSpirtu 
Qaddis, jeħtieġ li mil-lum ‘il quddiem naġixxu bħala Nsara bil-kuraġġ 
u s-sodizza ta’ adulti. B’dan il-mod, jgħid San Pawl, “isseħħ il-milja 
ta’ Kristu, u ma nkunux aktar trabi mitfugħin ‘l hawn u ‘l hemm, u 
mkaxkra minn kull riħ ta’ tagħlim bil-qerq: imma waqt li nagħmlu s-
sewwa fl-imħabba nikbru f’kollox fih, f’dak li hu r-Ras, Kristu” (Ef 4, 
13-15). 

 

2. Bħall-magħmudija u l-ordni sagri, il-griżma timmarkana 
b’karattru speċjali li jirreferi għalih San Pawl meta jgħid: “Alla hu li 
jwettaq kemm lilkom u kemm lilna fi Kristu, li kkonsagrana għalih 
innifsu, hu li ssiġillana wkoll bis-siġill tiegħu u tana b’rahan l-iSpirtu fi 
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qlubna” (2 Kor 1, 21-22). Il-karattru stampat fil-griżma huwa dak ta’ 
Nisrani militanti, suldat ta’ Kristu, huwa karattru li jagħtina d-dritt li 
nirċievu, fil-ħin f’waqtu, il-grazzji meħtieġa biex nibqgħu fidili lejn Alla 
minkejja l-battalji kollha u l-qerq u t-tħajjir tal-ħażin. Virtwalment 
nistgħu ngħidu li l-griżma hija s-sagrament li jikkonsagra l-eroj tal-fidi 
u tad-dmir, u li jikkonsagra l-martri. Il-prospett tal-martirju ma jistax u 
m’għandux jiġi eskluż mill-orizzont tal-ħajja nisranija. Il-Konċilju 
Vatikan it-Tieni espressament jitkellem dwar dan: “Xi wħud mill-
Insara, ibda minn dawk tal-ewwel żmien, issejħu, u jibqgħu dejjem 
jissejħu, biex jagħtu din l-akbar xhieda ta’ mħabba quddiem kulħadd, 
l-iżjed quddiem dawk li jippersegwitawhom. Jekk hu veru li dan id-
don jingħata biss lill-ftit, jeħtieġ iżda li kulħadd ikun lest biex jistqarr 
lil Kristu quddiem il-bnedmin kollha u biex jimxi warajh fit-triq tas-
salib qalb il-persekuzzjonijiet li qatt ma jonqsu fil-Knisja” (LG 42). 
Dan għandu importanza partikulari fiż-żmien tal-lum, meta quddiem 
l-oppożizzjoni bla heda lill-Knisja, hija meħtieġa qawwa kbira biex 
wieħed jibqa’ sod fil-fidi u fil-morali nisranija, u ta’ sikwit dan jitlob 
sagrifiċċji serji u xi drabi saħansitra li wieħed jagħti ħajtu stess. 

Meta  d-dgħufija thedded li tirbaħna, ejjew niftakru li fil-griżma 
Alla stampa “s-siġill tiegħu” f’qalbna, u li tana “r-rahan tal-iSpirtu 
Qaddis” biex jgħinna internament bil-qawwa tiegħu li tista’ kollox. 
Ġesù jgħid lill-appostli tiegħu, u permezz tagħhom lill-Insara kollha: 
“Meta jiġi fuqkom l-iSpirtu Qaddis intom tirċievu l-qawwa u tkunu 
xhieda tiegħi” (Atti 1, 8). Il-wegħda ta’ Ġesù hija infallibbli. Il-fidi fil-
qawwa tas-sagrament li rċevejna u l-milja tal-ħidma tal-iSpirtu 
Qaddis, iħaddmu l-grazzja tal-griżma u jagħtu lin-Nisrani l-qawwa 
biex jixhed lil Kristu f’kulma jagħmel. 

 

 Alla li tista’ kollox u etern li għoġbok tnissilni mill-ġdid fl-ilma u 
fl-iSpirtu Qaddis u li tajtni l-maħfra ta’ dnubieti kollha, sawwab fuqi 
mis-sema l-iSpirtu Paraklitu Qaddis tiegħek bis-seba’ doni tiegħu. 
Sawwab fija Spirtu ta’ għerf u ta’ fehma, Spirtu ta’ kunsill u ta’ 
qawwa, Spirtu ta’ xjenza u tjieba, u fl-aħħar l-iSpirtu tal-biża’ tiegħek. 

O Alla li tajt l-iSpirtu Qaddis lill-Appostli tiegħek u permezz 
tagħhom u tas-suċċessuri tagħhom ridt tgħaddih lill-fidili tiegħek, 
ħares b’tjieba fuq dan il-qaddej tiegħek li darba ġie midluk bil-griżma 
mqaddsa u mmarkat bis-sinjal tas-salib. Jalla l-iSpirtu Qaddis jinżel 
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fuqi u jogħġbu jgħammar dejjem fil-qalb tiegħi u jġedded il-
konsagrazzjoni tiegħi bħala tempju tal-glorja tiegħu. 

ara r-Rit qadim tal-Griżma 
 

● O Kristu, int mitt għalija midneb. Meta kont għadu ta’ Alla ġejt 
rikonċiljat miegħu permezz tal-mewt tiegħek. Ara li fik sibt l-imħabba 
l-aktar kbira, għax int tajt ħajtek għalija, meta ma kontx ħabib tiegħek 
imma għadu. O liema mħabba kellek għalija! Liema affezzjoni 
tenera. Int ħabbejtni midneb saħansitra mitt għall-imħabba tiegħi. 

Agħtini l-grazzja li nemmen dan, u minħabba s-salvazzjoni 
tiegħi, ma nistħi qatt nistqarru. Fil-fatt wieħed jemmen b’qalbu għall-
ġustifikazzjoni u b’fommu jistqarr il-fidi biex ikollu s-salvazzjoni. U fl-
aħħar, biex  ma niddubitax jew nistħi meta nħaddan il-fidi inti 
stampajtli s-siġill tiegħek fuq ġbini. Agħmel li nerfa’ rasi biex l-oħrajn 
ma jibżgħux jitkellmu. Inti stess għedt: Jekk xi ħadd jistħi jistqarrni 
quddiem il-bnedmin, Bin il-Bniedem jistħi jistqarru quddiem l-anġli ta’ 
Alla. Agħtini għalhekk li ma nistħix mill-għajb tas-salib li int Mulej ma 
bżajtx tħaddan minħabba fija, u agħmel li ntenni mal-appostlu:  
Bogħod minni li niftaħar jekk mhux bis-salib tal-Mulej tagħna Ġesù 
Kristu. 

Santu Wistin, Sermo 215, 5 
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82.  IL-POPLU TA’ ALLA 

O Alla li sejjaħtilna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-għaġeb, 
agħmel li nxandru l-glorja tiegħek (1 Pt 2, 9). 

 

1. Il-magħmudija, kif ukoll il-griżma, mhumiex sempliċi fatti 
personali li jinteressaw biss lil dawk li jirċevuhom u li bihom jirċievu 
tnissil ġdid u pperfezzjonati fil-ħajja nisranija, imma huma ġrajjiet 
ekkleżjali li jinteressaw lill-Knisja kollha, kemm għax jitwettqu 
permezz tal-ministeru tagħha kif ukoll għax is-sagramenti mhux biss 
jgħaqqdu lill-bniedem ma’ Alla, imma wkoll lill-bnedmin bejniethom: 
“Għax aħna wkoll, ilkoll tgħammidna fi Spirtu wieħed biex nagħmlu 
ġisem wieħed” (1 Kor 12, 13), il-Ġisem Mistiku ta’ Kristu li hu l-
Knisja. Il-Knisja tissawwar, tikber, u tiżviluppa proprju permezz tal-
ulied ġodda li tnissel permezz tas-sagramenti. 

Il-Mulej tagħna “waqt li għamel espressament enfasi fuq il-
ħtieġa tal-fidi u tal-Magħmudija, fl-istess waqt ikkonferma l-ħtieġa tal-
Knisja li fiha l-bnedmin jidħlu, bħal minn bieb, permezz tal-
Magħmudija” (LG 14). L-istess sagrament li jagħmel lill-bniedem bin 
Alla, jagħmlu wkoll membru tal-Knisja, u l-istess sagrament li 
jagħmlu Nisrani perfett, idaħħlu fil-milizja tal-Knisja. “L-iSpirtu Qaddis 
inissilhom għall-ħajja ġdida fi ħdan il-fonti tal-Magħmudija u 
jiġborhom f’poplu wieħed ta’ Alla” (AD 15). Din mhix xi realtà 
miżjuda, jew tat-tieni post, imma tagħmel parti mill-istess pjan ta’ Alla 
għas-salvazzjoni tal-bnedmin, ladarba “Alla għoġbu jqaddes u jsalva 
l-bnedmin mhux individwalment, mingħajr ebda rabta ma’ xulxin, 
iżda ried li jagħmel minnhom poplu li jagħrfu fil-verità u jservih bil-
qdusija” (LG 9). Għal għan bħal dan, sa minn żminijiet ‘il bogħod, 
Alla għażel il-poplu ta’ Iżrael, qaddsu u rabtu miegħu permezz ta’ 
patt speċjali, imma dan ma kienx ħlief xbieha tal-poplu ġdid 
messjaniku li l-Mulej Ġesù feda bid-demm tiegħu u li tiegħu hu sar ir-
Ras. Hekk l-imgħammdin kollha fi Kristu jikkostitwixxu l-poplu li kien 
salvat minnu: Poplu ta’ Alla li sibtu l-ħniena tiegħu (1 Pt 2, 10). Dan 
il-privileġġ, li ġej proprju mill-ħniena divina, imissu jsib tweġiba 
ġeneruża fin-Nisrani: “Jiftakru għalhekk l-ulied kollha tal-Knisja illi din 
il-kundizzjoni għolja tagħhom ma jafuhiex lill-merti tagħhom iżda lill-
grazzja speċjali ta’ Kristu” (LG 14). 
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2. Il-misteru tas-salvazzjoni jitwettaq fl-istess ħin fuq il-pjan 
vertikali għax jgħaqqad lill-bniedem ma’ Alla, u fuq il-pjan orizzontali 
għax jgħaqqad lill-bnedmin bejniethom. Biex nifhmu dan irridu 
niftakru li s-solidarjetà bejn il-bnedmin, biex tkun nisranija, jeħtieġ 
tkun tistrieħ essenzjalment f’Alla, jew aħjar, fuq l-għaqda tal-individwi 
ma’ Alla u ta’ kulħadd f’Alla. M’aħniex ngħidu li jiġi ffurmat poplu tad-
dinja biss, imma l-Poplu ta’ Alla, imqaddes bil-grazzja tiegħu, 
immexxi mill-iSpirtu u mil-liġijiet tiegħu. “Dan il-poplu għandu bħala 
kundizzjoni tiegħu d-dinjità u l-libertà ta’ wlied Alla li fi qlubhom l-
iSpirtu Qaddis jgħix bħal f’tempju. Bħala liġi għandu l-preċett il-ġdid li 
jħobb kif Kristu stess ħabbna” (LG 9). 

Ladarba dawn jiffurmaw poplu wieħed, l-Insara ma jistgħux ma 
jinteressawx ruħhom f’xulxin, il-ġid u l-qdusija ta’ kull wieħed 
imisshom ikunu ordnati għall-ġid u għall-qdusija ta’ kulħadd, l-
intensità tal-ħajja nisranija, tal-ħajja sagramentali ta’ kull Nisrani hija 
wirt tal-komunità nisranija. Waqt li jikkultiva l-għaqda personali ma’ 
Alla, waqt li jitlob u jirċievi s-sagramenti, in-Nisrani mhux qiegħed 
jagħni u jqaddes lilu nnifsu biss, imma lill-Poplu kollu ta’ Alla. Dan 
huwa xprun qawwi biex inkabbru l-aċċettazzjoni tagħna u ninfetħu 
għall-grazzja sabiex din tissawwab fuq ħutna kollha. Mhux biżżejjed 
nieqfu hawn: għad fadal bnedmin oħra x’jintlaħqu. Il-Poplu ta’ Alla 
għadu “merħla ċkejkna” imma minn Kristu hi “mwaqqfa għal għaqda 
ta’ ħajja, ta’ mħabba u ta’ verità, f’idejh isir ukoll bħala strument ta’ 
fidwa għal kulħadd u minnu jintbagħat fid-dinja kollha bħala dawl 
tad-dinja u melħ tal-art (LG 9). Dan huwa s-sies tas-sejħa 
appostolika ta’ kull Nisrani. Minħabba l-fatt li huwa mgħammed, kull 
Nisrani għandu jkun jaf li min-natura tiegħu huwa appostlu u għandu 
jgħix dan il-prinċipju b’mod li ħajtu kollha tesprimi bil-kliem u bl-
għemil l-Evanġelju tal-Mulej. 

 

● Glorja lilek o Mulej! Missier ħanin, mill-fonti tal-magħmudija  
sawwabt fina l-ħajja ġdida ta’ wlied. Mill-ilma u mill-iSpirtu Qaddis 
tagħmel mill-imgħammdin kollha poplu wieħed ta’ Kristu. Inti 
ssawwab fi qlubna l-iSpirtu tal-imħabba tiegħek biex tagħtina l-
ħelsien u l-paċi. Inti ssejjaħ lill-imgħammdin biex iħabbru bil-ferħ l-
Evanġelju ta’ Kristu fid-dinja kollha. 
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Ismagħna, o Mulej! Agħmel li dawk li huma mmarkati bis-sinjal 
tas-salib, jistqarru quddiem kulħadd il-fidi fiċ-ċirkustanzi kollha tal-
ħajja. Ħares fl-istess fidi u fl-istess imħabba lill-Insara kollha li bil-
magħmudija int għaqqadt f’familja waħda. 

Rit tal-Magħmudija tat-Tfal 
 

● O Knisja qaddisa ta’ Alla, liema mħabba jixgħel għalik fil-qalb 
tiegħi, dan il-ħsieb: jiena membru tiegħek, jiena membru ta’ Ġesù 
Kristu! Liema mħabba jqanqal fija għall-Insara kollha, ladarba huma 
kollha ħuti u kollha flimkien niffurmaw ħaġa waħda fi Kristu! L-ebda 
ħaġa li tmiss lilek ma tista’ tħallini indifferenti. jiena nitnikket meta int 
persegwitata, jiena nifraħ għall-istorja tar-rebħiet u t-trijonfi tiegħek. 

Liema hena meta naħseb li, meta nqaddes lili nnifsi, inkun 
nikkontribwixxi biex inkabbar il-ġmiel u x-xogħol għall-qdusija tal-
ulied kollha u aħwa tiegħi tal-Knisja u wkoll għas-salvazzjoni tal-
familja kbira tal-bnedmin! 

O Knisja qaddisa ta’ Alla, jiena rrid għal dak li jiddependi minni, li 
inti tkun aktar sabiħa, aktar qaddisa u aktar numeruża, ladarba d-dija 
tal-ġisem kollu tiegħek ġejja mill-perfezzjoni ta’ kull wieħed minn 
uliedek, magħqudin flimkien f’dik is-solidarjetà intima li kienet l-idea 
fundamentali tat-talba ta’ Ġesù wara l-aħħar Ċena u t-testment veru 
tal-Qalb tIegħu: Li jkunu ħaġa waħda, li jsiru perfetti f’wieħed. 

G.B. Chautard, L’anima dell’apostolato, V. p. 252 
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83.  IS-SAĊERDOZJU TAL-FIDILI 

O Ġesù, li għamiltna saltna, qassisin għal Alla Missier tiegħek; lilek 
il-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem (Apk 1, 6). 

 

1. “Intom ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu li 
Alla kiseb għalih biex ixxandru l-glorja ta’ dak li sejħilkom mid-dlam” 
(1 Pt 2, 9). Dan il-kliem ta’ San Pietru jesprimi s-sens tas-saċerdozju 
komuni tal-fidili kollha, li bil-qawwa tas-sagramenti, b’mod speċjali 
bil-magħmudija u l-griżma, jiġu kkonsagrati għall-qadi u l-qima ta’ 
Alla, u magħżula biex ikunu x-xandara fost il-bnedmin kollha. Is-
saċerdozju tal-fidili jingħażel essenzjalment mis-saċerdozju 
ministerjali li ġej mis-sagrament tal-ordni, il-fidili m’għandhomx is-
setgħa li jikkonsagraw l-Ewkaristija, li jaħfru d-dnubiet jew 
jamministraw is-sagramenti l-oħra - ħlief il-magħmudija f’każi speċjali 
- u lanqas dak li jħabbru b’awtorità l-kelma ta’ Alla. B’dankollu anki l-
fidili sempliċi huma msejħa għal tisħib effettiv fis-saċerdozju 
waħdieni ta’ Kristu. San Tumas jispjega li dan jitwettaq bil-qawwa tal-
karattru sagramentali tal-magħmudija u tal-griżma, karattru li 
jikkonsisti proprju f’tisħib mas-saċerdozju ta’ Kristu, li bih il-fidili 
huma msejħa għall-qima ta’ Alla (S.T. 3, 63, 2-3). Mill-bqija San 
Pietru qal: “Ersqu mela lejh, Kristu, u intom ukoll bħal ġebel ħaj, 
inbnew f’dar spiritwali, saċerdozju qaddis biex toffru sagrifiċċji 
spiritwali li jogħġbu ‘l Alla permezz ta’ Ġesù Kristu” (I Pt 2, 4-5). 
F’dinjità bħal din twassal il-ħajja tal-grazzja, li billi hija tisħib fil-ħajja 
ta’ Kristu, tagħmilna sħab ukoll fis-saċerdozju tiegħu. Din ir-realtà 
hija mimlija bit-tifsir u timpenja lin-Nisrani biex f’ħajtu kollha jassumi 
karattru saċerdotali, jiġifieri kull għemil tiegħu jkun jistħoqqlu jiġi 
offrut lil Alla bħala għemil ta’ qima, bħala “sagrifiċċju spiritwali”, 
maħsub biex jagħti ġieħ u jagħraf il-maestà sovrana mhux biss 
f’ismu, imma f’isem il-bnedmin kollha u f’għaqda mas-saċerdozju ta’ 
Kristu. 

 

2. Il-fidili jħarrġu s-saċerdozju rjali tagħhom “meta jirċievu s-
sagramenti, meta jitolbu u jiżżu ħajr ‘l Alla, bix-xhieda ta’ ħajja 
qaddisa, biċ-ċaħda tagħhom infushom u b’karità li tidher fl-għemil” 
(LG 10). Il-ħajja kollha ta’ kull fidil hija mqiegħda għall-qadi tal-
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funzjoni saċerdotali tiegħu, b’dankollu ċertu għemil hu ta’ min 
jinnotah, il-ġmiel sagramentali. 

Il-ħajja sagramentali hija s-sies tas-saċerdozju tal-fidili u fl-istess 
ħin hija l-ogħla taħriġ tiegħu. B’mod speċjali hija s-sies: “Il-fidili 
mseħbin fil-Knisja bil-magħmudija, jinħatru bil-karattru li jirċievu 
minnha għall-kult tar-reliġjon nisranija, imweldin mill-ġdid bħala wlied 
Alla, huma għandhom id-dmir li jistqarru quddiem il-bnedmin il-fidi li 
rċevew minn Alla permezz tal-Knisja” (ibid. 11). Il-magħmudija hija 
konsagrazzjoni tassew, permezz tagħha aħna magħżulin għall-qadi 
u l-qima ta’ Alla. Għalhekk qabel ma jiġi amministrat is-sagrament, il-
Knisja titlob għal ċaħda espressa tax-Xitan, u professjoni formali tal-
fidi, ċaħda u professjoni li n-Nisrani jesprimi fil-ħajja ta’ kuljum, u 
kullimkien jagħti xhieda għal Alla. Dan kollu jseħħ fil-milja tiegħu u 
jiġi konfermat bis-sagrament tal-Griżma: “Bis-sagrament tal-Griżma 
huma jintrabtu mal-Knisja b’mod iżjed perfett u jkunu mogħnija minn 
qawwa speċjali tal-iSpirtu Qaddis, b’hekk huma jsiru iżjed obbligati li, 
bħala xhieda ta’ Kristu, bil-kelma u bil-ħidma jxerrdu l-fidi u 
jiddefenduha” (ibid.). Dawn iż-żewġ sagramenti mhumiex biss il-bażi 
tal-ħajja tal-grazzja, imma wkoll tas-saċerdozju tal-fidili, saċerdozju li 
mhux mogħti bilfors, imma min-natura tiegħu huwa inkluż fil-ħajja tal-
grazzja nfisha - fatt li jmissna nkunu konxji tiegħu wisq aktar. Aktar 
ma l-fidili jitħabtu biex jgħixu fil-milja l-grazzja tal-magħmudija u tal-
griżma, daqshekk ieħor iħarrġu s-saċerdozju tagħhom u jsiru kapaċi 
li joffru huma stess, bil-ħidma kollha tagħhom, “sagrifiċċju ħaj, 
qaddis u jogħġob lil Alla” (Rum 12, 1) f’għaqda intima ma’ Kristu 
saċerdot u vittma għall-glorja tal-Missier u s-salvazzjoni tal-bnedmin. 

 

● Huwa dmir tagħna u għajn ta’ salvazzjoni li nagħtu dejjem u 
kullimkien il-ħajr lilek, Missier qaddis, Alla li tista’ kollox u etern, bi 
Kristu Sidna. Tal-għaġeb hi l-ħidma mwettqa fil-misteru tal-Għid: 
Mid-dnub u l-jasar tal-mewt sejjaħtilna għall-glorja li nissejħu poplu 
magħżul, saċerdozju rjali, ġens qaddis, poplu mirbuħ minnu, u biex 
inħabbru lid-dinja l-qawwa tiegħek, o Missier, li mid-dlam sejjaħtilna 
għad-dija tad-dawl tiegħek. 

Missal, Prefazju Ħdud tas-Sena I 
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● O misteru li ma jitwemminx tas-saċerdozju Nisrani: il-
bniedem huwa fl-istess ħin vittma u saċerdot tiegħu nnifsu. 
M’għandix għalfejn infittex barra minni nnifsi għal dak li nixtieq 
nissagrifikalek, o Mulej, ladarba jiena nġorr miegħi u fija dak li rrid 
nissagrifikalek għall-ġid tiegħi nnifsi. Huwa sagrifiċċju straordinarju li 
fih il-ġisem huwa offrut bla ma jinqered, u d-demm mogħti bla ma 
jinxtered. 

Dan is-sagrifiċċju huwa ugwali għal tiegħek, o Kristu, li meta 
kont għadek ħaj, offrejt il-ġisem tiegħek għall-ħajja tad-dinja: int 
għamilt minn ġismek offerta ħajja, ladarba għalkemm maqtul, inti 
tgħix. Jalla mela ma nirrifjutawx li nkun is-sagrifiċċju ta’ Alla u s-
saċerdot tiiegħu. Jalla nilbes il-libsa tal-qdusija, nitħażżem bl-ilġiem 
tal-kastità; u int, o Kristu, kun bħala velu fuq rasi, is-salib tiegħek 
jibqa’ bħala protezzjoni fuq ġbini. Ħalli dejjem ninħaraq bħall-inċens 
ifuħ ta’ talb, erfa’ x-xabla tal-iSpirtu u agħmel altar minn qalbi, u hekk 
fis-sigurtà li tagħtini l-protezzjoni tiegħek, o Mulej, inkun nista’ 
nwassal il-ġisem tiegħi għas-sagrifiċċju. Int, o Alla, trid il-fidi u mhux 
il-mewt, għatxan għall-intenzjoni tajba u mhux tad-demm, inti tberred 
il-korla tiegħek b’xewqat qaddisa u mhux bis-sagrifiċċju tal-ħajja. 
Hekk imxejt mal-Patrijarka Abraham meta kkmandajtu joffrilek lil 
ibnu, imma ma ħallejtux joqtlu. Il-ġisem tiegħi huwa offrut bħala 
vittma, imma fl-istess ħin jgħix kull darba li d-drawwiet ħżiena tiegħi 
nagħtihom il-mewt u nissagrifika ħajti għalik permezz tal-virtù. 

San Pietru Krisologu, Sermo 108, PL 52, 499c-501 
 



 

300 

84.  L-EWKARISTIJA 

Jalla aħna lkoll li nissieħbu fil-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu ningħaqdu 
flimkien bl-iSpirtu Qaddis (Talba Ewkaristika II). 

 

1. Is-sagramenti l-oħra jingħaqdu ħaġa waħda mal-Ewkaristija 
Mqaddsa u huma indirizzati lejha. Għax fl-Ewkaristija Mqaddsa 
jinsab il-ġid spiritwali kollu tal-Knisja, jiġifieri Kristu nnifsu, li hu l-Għid 
tagħna u l-ħobż ħaj li jagħti l-ħajja lill-bnedmin b’laħmu li hu ħaj u 
jaħji bil-qawwa tal-iSpirtu Qaddis (PO 5). 

L-inizjazzjoni nisranija tibda bil-magħmudija u l-griżma u tagħlaq 
bl-Ewkaristija, li bħala ikel divin tmantni u tkabbar fl-Insara l-ħajja tal-
grazzja, tgħollihom f’għaqda ħajja, intimà u personali ma’ Kristu. 
“Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema - qal Ġesù - Jekk xi ħadd 
jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti  
huwa ġismi, li jingħata għall-ħajja tad-dinja. Min jiekol ġismi u jixrob 
demmi jibqa’ fija u jiena fih” (Ġw 6, 51. 56). Il-kliem li bihom il-Mulej 
ħabbar u wiegħed l-Ewkaristija, twettaq preċiżament fil-lejl tal-aħħar 
ċena, meta ħa l-ħobż, u wara li bierku, “qasmu, newlu lid-dixxipli u 
qal: ‘Ħudu, kulu, dan hu ġismi’” (Mt 26, 26). M’aħniex nitkellmu fuq 
simbolu, imma fuq realtà daqstant vera u konkreta daqskemm hi 
misterjuża s-sustanza tal-ħobż u tal-inbid tinbidel fis-sustanza tal-
Ġisem u d-Demm ta’ Kristu. San Injazju martri kiteb lill-ewlenin 
Insara: “L-Ewkaristija hija l-Ġisem tas-Salvatur tagħna, Ġesù Kristu, 
ġisem li sofra għad-dnubiet tagħna, imma li l-Missier fit-tjubija tiegħu 
irxuxtah” (Smirna, 7). 

Bħalma l-ħajja naturali għandha l-ikel tagħha għall-kobor u l-
manteniment tal-ġisem, hekk il-ħajja tal-grazzja għandha l-ikel divin 
tagħha: Ġesù, ħobż ħaj “ikel għat-triq” (GS 38), li jmantniha u 
jipperfezzjonaha sakemm jittrasformaha fil-ħajja ta’ dejjem. “O ikla 
divina - tkanta l-liturġija - li fiha nirċievu ‘l Kristu, inġeddu t-tifkira tal-
passjoni tiegħu, ir-ruħ timtela bil-grazzja, u ningħataw rahan ta’ glorja 
li għadha ġejja” (Ritwal Ruman). 

 

2. “Il-fidili, diġà mmarkati bil-magħmudija mqaddsa u bil-griżma, 
jingħaqdu b’mod sħiħ fil-Ġisem ta’ Kristu bit-tqarbin imqaddes” (PO 
5). Bħall-magħmudija u l-griżma, hekk ukoll l-Ewkaristija għandha 
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dimensjoni ekkleżjali, jiġfieri, waqt li jingħaqad intimament ma’ Kristu 
n-Nisrani li jmantni fih il-ħajja tal-grazzja, fl-istess ħin jipperfezzjona 
u jwassal għall-milja d-dħul tiegħu fil-Ġisem Mistiku ta’ Kristu. Dawn 
huma żewġ effetti li joħorġu flimkien u ma jinfirdux: wieħed isejjaħ lill-
ieħor. Waqt li l-ewwel wieħed hu direttament personali, hu indirizzat 
għall-qdusija tal-individwu u għall-għaqda intimà tiegħu ma’ Kristu, it-
tieni, li ġej mill-ewwel wieħed, hu indirizzat għall-għaqda tiegħu mal-
Knisja, flimkien mal-aħwa. L-għaqda ma’ Kristu ma tistax ma tkunx 
għaqda ma’ dawk li huma membri tiegħu. Il-Konċilju Vatikan II 
jippreċiża b’mod ċar: “Fil-qsim tal-ħobż ewkaristiku, meta aħna 
nieħdu sehem tassew fil-Ġisem tal-Mulej, sat-tqarbin, aħna 
nintrefgħu biex ningħaqdu lkoll flimkien u miegħu: ‘Għax la l-ħobża 
hija waħda, aħna, li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed: ilkoll kemm 
aħna nieħdu sehem minn ħobża waħda’ (I Kor 10, 17). B’hekk aħna 
lkoll insiru membri ta’ dak il-ġisem”(LG 7). 

Kif l-individwu Nisrani jgħix u jikber b’mod sopranaturali billi 
jiekol il-ħobż ewkaristiku, hekk mill-istess ħobż “il-Knisja l-ħin kollu 
tgħix u tikber” (LG 26). L-Ewkaristija hija n-nutriment u l-vjatku ta’ kull 
wieħed, u għalhekk bl-istess mod tal-Poplu kollu ta’ Alla, u kif 
isaħħaħ u jitma’ l-għaqda ma’ Kristu, hekk ukoll jitma’ u jsaħħaħ l-
għaqda fost l-Insara: “Bis-sagrament tal-ħobż ewkaristiku tintwera u 
sseħħ l-unità tal-fidili li jagħmlu ġisem wieħed fi Kristu” (LG 3). L-
għaqda ma’ Sidna u l-għaqda fost l-Insara hija l-grazzja karatteristika 
tal-Ewkaristija, li għaliha wieħed għandu jħejji ruħu biex jirċeviha fil-
milja tagħha u għalhekk iġib ruħu b’mod li din tkun tista’ taħdem fil-
ħajja, waqt li jwettaq fil-prattika l-għaqda ma’ Kristu u mal-aħwa. 

Kif dan il-ħobż maqsum kien imxerred fuq l-għoljiet u mbagħad 
inġabar u sar ħaġa waħda, ħa tkun miġbura wkoll il-Knisja tiegħek 
minn truf l-art fis-Saltna tiegħek: għax tiegħek hi l-glorja u s-setgħa 
permezz ta’ Ġesù Kristu għal dejjem. 

 Inroddulek ħajr, Missier Qaddis, għall-isem qaddis tiegħek, li 
int ridtu jgħammar fi qlubna u għall-għarfien, il-fidi u l-immortalità li 
int għarraftna permezz tal-Qaddej tiegħek. 

Int, Sid li tista’ kollox, ħlaqt kollox għall-glorja ta' ismek u lill-ulied 
il-bnedmin tajthom Ikel u xorb, tajt lill-bnedmin biex igawduh u biex 
iroddulek ħajr. Imma lilna tajtna l-grazzja tal-ikel u x-xorb spiritwali u 
tal-ħajja ta’ dejjem permezz ta’ Ġesù, il-Qaddej tiegħek. 
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Ftakar, Mulej fil-Knisja tiegħek: eħlisha minn kull deni, wettaqha 
f’imħabbtek, iġbor, din il-Knisja mqaddsa, mill-erbat irjieħ fis-Saltna 
tiegħek, li int ħejjejt għaliha. 

Didachè, 9. 10 – (It-Tagħlim tat-Tnax-il Appostlu), p. 52.53.54 
 

● Aħna ħobża waħda, ġisem wieħed ukoll jekk aħna ħafna. O 
misteru kbir ta’ mħabba! Sinjal kbir ta’ għaqda. Rabta kbira ta’ 
mħabba! Min irid jgħix, għandu fejn jgħix, u għandu biex jgħix. Jiena 
nersaq lejh u nemmen fih, insir biċċa minnu biex ningħata l-ħajja bih. 
Jalla ma naħrabx mill-għaqda tal-membri l-oħra, u lanqas inkun 
membru mħassar li jistħoqqlu jinqata’, imma nkun membru sabiħ, 
modest, membru b’saħħtu u ħaj magħqud mal-ġisem ħaj fik u għalik, 
O Alla; jiena nitħabat issa fid-dinja biex imbagħad insaltan fis-sema. 

Mulej, ħallini nithenna bil-ġid ta’ darek u agħtini nixrob min-
nixxiegħa tal-għaxqiet tiegħek. Għax ħdejk hemm l-għajn tal-ħajja. 
Mhux ‘il barra minnek imma ġo fik, ħdejk qiegħda n-nixxiegħa tal-
ħajja. Hawn irrid nidħol biex ngħix, m’għandix naħseb li jiena 
biżżejjed għalija nnifsi, għaliex immut, ma naħsibx li nista’ nissodisfa 
ruħi waħdi, għax hekk immut bil-ġuħ, jeħtieġli nqiegħed xufftejja ma’ 
dik l-għajn li l-ilma tagħha ma jintemm qatt. 

Santu Wistin, In Jo 26, 13; 25, 17 
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85.  IS-SITT ĦADD TAS-SENA 

SENA A 

Henjin dawk li jimxu fil-liġi tal-Mulej (Salm 119, 1). 

 

Il-fedeltà lejn il-liġi ta’ Alla hija waħda mit-temi ċentrali tar-Rabta 
l-Qadima u jkun interessanti naraw kif l-Awtur sagru jenfasizza r-
responsabbiltà tal-bniedem quddiem dmir bħal dan: “Jekk trid tista’ 
tħares il-kmandamenti, u b’rieda tajba tista’ tkun fidil. Quddiem il-
bniedem hemm il-ħajja u l-mewt, u liema tixtieq qalbu, lesta għalih” 
(Bin Sirak 15, 15. 17). Dan l-istess bħal min jgħid li min iwettaq il-liġi 
divina jkollu l-ħajja u min idawwar spallejh imur jiltaqa’ mal-mewt, il-
ħajja bħall-mewt ta’ dejjem, huma konsegwenza tal-għażliet tiegħu. 
Il-bniedem hu ħieles u għalhekk responsabbli tal-għemil tiegħu, il-
ħażen li jagħmel, hu responsabbiltà tiegħu biss: “Lil ħadd ma qabbad 
jgħix ħażin, u lil ħadd ma riedu jidneb” (Sir 20). 

L-imħabba u l-fedeltà lejn il-liġi jsawru l-ġustizzja u l-qdusija 
kollha tal-poplu ta’ Iżrael. B’dankollu l-liġi kienet għadha mhix 
perfetta u l-bnedmin immaterjalizzawha bil-bosta. Wasal Ġesù u qal: 
“Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa’ l-Liġi jew il-Profeti, jien ma ġejtx biex 
inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-perfezzjoni” (Mt 5, 17-
37). Ġesù jgħallem li l-fedeltà għal-liġi materjali u esterna mhix 
biżżejjed, jeħtieġ fedeltà ġewwenija aktar profonda, li timpenja l-
moħħ u l-qalb. “Smajtu x’intqal lin-nies ta’ dari... Imma jien 
ngħidilkom...”; b’din il-frażi mtennija għal sitt darbiet, San Mattew 
iħabbar il-perfezzjonamenti l-aktar sustanzjali li ġab Ġesù fil-liġi. 
Mhux biżżejjed pereżempju, la toqtolx, jeħtieġ nagħtu kas ukoll tal-
kliem sempliċi li jesprimu tmaqdir, mibegħda lejn il-proxxmu. Min 
iżomm f’qalbu l-korla u l-mibegħda kontra ħuh ikun qisu qiegħed 
joqtlu f’qalbu, hu mejjet għall-imħabba tiegħu, imwarrab mill-
benevolenza u mill-interessament tiegħu. Mhux biżżejjed li wieħed 
joqgħod lura minn għemil materjali kontra l-liġi, jeħtieġ ineħħi wkoll il-
ħsibijiet u x-xewqat ħżiena, għax min japprovahom ikun ġa dineb 
“f’qalbu” (Mt 5, 28): ikun qatel lil ħuh jew wettaq adulterju, skont il-
każ. Il-perfezzjonament tal-liġi l-qadima jikkonsisti proprju f’attenzjoni 
fina, attenzjoni għas-safa ġewwenija, għall-ġustizzja, mhux biss tal-
imġiba minn barra li jaraha kulħadd, imma tat-taħrik profond tal-qalb 
u tal-moħħ li jafu Alla biss. Ukoll fir-Rabta l-Qadima ħafna drabi l-
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profeti tkellmu f’dan is-sens, imma Ġesù biss, l-Għerf divin, għandu 
jagħti lil-liġi l-aħħar perfezzjoni. Biex in-Nisrani jkollu l-ħila jifhem u 
jgħix b’dan il-mod, hu meħtieġ li n-Nisrani jħalli jidħol fih l-għerf tal-
Evanġelju, li mhux l-għerf ta’ din id-dinja, imma “l-għerf ta’ Alla, 
moħbi f’misteru” (I Kor 2, 7): il-misteru tas-salib ta’ Kristu li kull 
Nisrani għandu jerġa’ jgħix billi jmut għall-għerf tad-dinja u tal-ġisem. 

 

 B’qalbi kollha jiena nfittxek, tħallinix nitbiegħed mill-
kmandamenti tiegħek. Jien żammejt kelmtek f’qalbi, biex ma nidneb 
qatt kontrik, Imbierek int, Mulej! Għallimni l-kmandamenti tiegħek 
(Salm 119, 10-12). 

Iftaħli għajnejja biex nara l-għeġubijiet tal-liġi tiegħek. Tinfena 
qalbi l-ħin kollu bix-xewqa tad-digrieti tiegħek (Salm 119, 18-20). 

Jiena għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija d-digrieti tiegħek. 
Inżomm sħiħ mal-preċetti tiegħek, Mulej, tħallinix naqa’ fil-mistħija. 
Jien niġri fit-triq tal-Kmandamenti tiegħek, għax inti saħħaħtli qalbi 
(Salm 119, 30-32). 

Musbieħ għal riġlejja l-kelma tiegħek, u dawl fil-mogħdija tiegħi. 
Ħlift u rrid inżomm kelmti, li nħares id-digrieti ġusti tiegħek. 

Ixandar ilsieni l-wegħda tiegħek, għax kollha ġusti l-
kmandamenti tiegħek. Jien nixtieq is-salvazzjoni tiegħek, Mulej, il-liġi 
tiegħek hija l-għaxqa tiegħi (Salm 119, 172.174). 

 

● O kemm hu ħelu u ta’ min jixtiequ l-madmad tal-liġi tiegħek li 
qegħidtli fuqi Mulej, li tant tħobbni u jistħoqqlok l-imħabba tiegħi! Il-
qalb li tħobbok, tħobb il-kmandamenti tiegħek li aktar ma titlob 
ħwejjeġ diffiċli aktar issib li huma ħelwin, għax togħġbok 
perfettament u tagħtik ġieħ akbar. Meta inti tgħarrafha l-preċetti 
tiegħek din il-qalb tkanta bil-ferħ inni ta’ tifħir, xejn ma jagħtiha tant 
qawwa u tant għajnuna f’din il-ħajja mortali daqs il-madmad tal-
preċetti tiegħek. 

S. Franġisk ta’ Sales, il Teotimo, VIII, 5, v 2, p. 121-122 
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SENA B 

“Hieni l-bniedem li ħtijietu maħfura, li għandu d-dnub tiegħu mistur!” 
(Salm 32, 1). 

 

Il-liġi ta’ Mosè tordna lil-“lebbruż jgħix waħdu f’postu barra mill-
kamp” (Lev 13, 46). Preċett iebes li jiftiehem bil-preokkupazzjoni li 
kellhom li jevitaw li jitniġġsu u bl-idea tal-Lhud dwar il-lebbra li fiha 
kienu jaraw il-kastig ta’ Alla għall-midinbin. Għalhekk kulħadd kien 
jaħrab mil-lebbruż, jgħodduh b’”imniġġes” u “milqut” minn Alla, 
bniedem misħut. 

Ġesù, li ġie biex jifdi l-bniedem mid-dnub u mill-konsegwenzi 
tiegħu, għandu kull dritt li jaqbeż il-liġi qadima u dan jagħmlu b’mod 
riżolut ta’ min għandu s-setgħat kollha. “Resaq fuqu wieħed 
imġiddem jitolbu bil-ħerqa, inxteħet għarkupptejh quddiemu u qallu: 
‘jekk trid, tista’ tnaddafni!’” (Mk 1, 40). Fidi eċċellenti! Dak l-imsejken 
abbandunat mill-bnedmin u meqjus abbandunat saħansitra minn Alla 
għandu ħafna aktar fidi milli għandhom bosta li huma mexjin wara 
Kristu. Il-fidi ġenwina ma tintilfx f’raġunamenti fini, għandha loġika 
sempliċi ħafna: Alla jista’ jagħmel dak kollu li jrid, biżżejjed ikun irid. 
Għat-talba sfieqa tiegħu mimlija b’fiduċja bla limiti, Ġesù jwieġeb 
b’ġest li qatt ma nstema’ bħalu għall-poplu li għalih kien projbit kull 
kuntatt mal-lebbrużi: “Ġesù medd idu fuqu.” Alla huwa s-sid tal-liġi u 
jista’ jiksirha. “Irrid - jgħid bħallkieku jisħaq il-kliem tal-lebbruż - kun 
imnaddaf!” (Mk 1, 41). 

Waqt li laqa’ u mess lil-lebbruż, Ġesù kiser il-liġi, imma issa 
jwettaqha waqt li jgħid: “Mur, uri ruħek lill-qassis, u agħmel l-offerta 
għall-fejqan tiegħek kif ordna Mosè” (ibid. 44). L-imħabba tista’ 
tippermetti l-ksur ta’ ċerti preċetti, imma ma tawtorizza qatt l-imġiba 
ta’ min, bl-iskuża ta’ aktar libertà, ikun irid iwarrab kull preċett. L-
ewwel liġi hija tassew l-imħabba, imma din ma tkunx ġenwina jekk 
ma tkunx taqbel ma’ dak li ordna Alla u jekk Alla u r-rieda tiegħu ma 
jitqegħdux fuq kollox. 

Mark jippreċiża li Ġesù għamel il-miraklu “mqanqal mill-ħniena” 
(ibid. 41), frażi li nsibuha ħafna drabi fl-Evanġelju. Ġesù ħass ħniena 
minħabba l-lebbra li kienet taħqar l-iġsma, imma iżjed minn dan 
kienet taħqar l-erwieħ. Waqt li jfejjaq lil tal-ewwel, huwa juri li jrid u 
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jista’ jfejjaq lit-tieni, hekk tidher il-missjoni tiegħu ta’ Salvatur, li hu 
jwettaq fil-milja tagħha meta jieħu fuqu l-ġdiem tad-dnub, hu wkoll 
jidher “imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bħal wieħed milqut minn 
Alla u miġjub fix-xejn” (Is 53, 3-4). 

 

● Hieni l-bniedem li ħtijietu maħfura, li għandu d-dnub tiegħu 
mistur! Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej, u ma 
għandu ebda qerq f’qalbu... Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek, u l-ħażen 
tiegħi ma ħbejtulekx. Jien għedt: ‘Quddiem il-Mulej nistqarr ħtijieti’. U 
inti ħfirtli l-ħażen tad-dnub tiegħi.” 

Salm 32, 1-2.5 
 

● Benefattur ta’ dawk kollha li jduru lejk, dawl ta’ min hu fid-
dlamijiet, bidu ħallieq ta’ kull żerriegħa, ġennien ta’ kull kobor 
spiritwali, ikollok ħniena minni, Mulej, u agħmel minni tempju bla 
tebgħa. La tqisx id-dnubiet tiegħi: jekk tagħti kas tal-ħtijiet tiegħi ma 
nkunx nista’ niflaħ il-preżenza tiegħek, u bil-ħniena immensa u l-
kompassjoni infinita tiegħek ħassar it-tbajja’ tiegħi permezz tas-
Sidna Ġesù Kristu, Iben waħdieni tiegħek, tabib l-iżjed qaddis ta’ 
ruħna. 

Preghiere dei primi cristiani 89 
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SENA Ċ 

“Imbierek il-bniedem li jittama fil-Mulej” (Ġer 17, 7). 

 

In-Nisrani ma jqegħidx it-tama tiegħu la fih innifsu, la fi bnedmin 
oħra u lanqas fil-ġid tal-art. It-tama tiegħu qiegħda fi Kristu li miet u 
rxoxta għalih. San Pawl jgħidilna: “Jekk għandna tama fi Kristu għal 
din il-ħajja biss, aħna l-aktar nies imsejkna fost kemm huma l-
bnedmin” (I Kor 15, 19). Imma t-tama nisranija tmur ‘l hemm mill-
ħajja tad-dinja, u tasal sal-ħajja ta’ dejjem u proprju minħabba fi 
Kristu li rxoxta u ta d-dritt lill-bniedem li xi darba jissieħeb fil-
qawmien tiegħu. 

F’dan l-ispirtu għandhom jinftehmu l-beatitudnijiet imxandra mill-
Mulej li billi huma ankrati f’dak li hu ta’ dejjem imorru ‘l hemm minn 
kull stennija ta’ sigurtà u hena tad-dinja. Bil-beatitudnijiet tiegħu 
Ġesù qaleb il-valuri tal-ħwejjeġ; dawn m’għadhomx jidhru iżjed skont 
it-tbatija jew l-hena immedjata, imma li tgħaddi, li tidher fihom, imma 
skont dik li għadha ġejja u ta’ dejjem. Huwa biss min jemmen fi 
Kristu, jafda fih, jgħix u jistenna s-saltna ta’ Alla, jista’ jifhem din il-
loġika l-iżjed sempliċi u essenzjali: “Henjin intom il-foqra... Henjin 
intom li intom bil-ġuħ... Henjin intom li tibku... Henjin intom meta n-
nies jobgħodukom” (Lq 6, 20 -22). Jidher ċar li mhux il-faqar, il-ġuħ, 
it-tbatija, u l-persekuzzjoni fihom infushom li jagħmluna henjin, 
lanqas ma jagħtuna d-dritt għas-saltna ta’ Alla, imma l-aċċettazzjoni 
ta’ dawn il-privazzjonijiet u sofferenzi mgħejjuna mill-fiduċja fil-
Missier tas-sema. Aktar ma l-bniedem nieqes mis-sigurtà u l-hena 
tad-dinja, jinfetaħ għall-fiduċja f’Alla, aktar isib fih l-għajnuna u s-
salvazzjoni tiegħu. “Imbierek il-bniedem li jittama fil-Mulej, u l-fiduċja 
tiegħu fil-Mulej” (Ġer 17, 7). Għall-kuntrarju, l-għonja, dawk li huma 
mxebbgħin, dawk li jidħku issa, jisimgħu t-theddida tal-Ħażin ikun 
għalikom” (Lq 6, 24-26) mhux tant għall-ġid li għandhom, imma għax 
huma tant marbutin miegħu li fih qiegħdu qalbhom u l-fiduċja 
tagħhom. Il-bniedem sodisfatt bl-għanijiet li jistgħu jintlaħqu f’din id-
dinja, huwa mhedded bl-akbar fost il-perikli: dak li jitfarrak bl-istess 
awto-suffiċjenza tiegħu bla ma jintebaħ bil-periklu tal-qagħda tiegħu, 
u mingħajr ma jħoss il-ħtieġa urġenti li jiġi salvat minnha. Is-saltna 
tad-dinja tissodisfah sal-punt li s-Saltna ta’ Alla għalih ma fiha ebda 
sens. Għalhekk il-Profeta jgħid għalih; “Misħut il-bniedem li jittama 
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fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiegħed qalbu mill-
Mulej” (Ġer 17, 5). Il-beatitudnijiet tal-Mulej huma offruti lil kulħadd, 
imma huma biss il-bnedmin distakkati minnhom infushom u mill-ġid 
tal-art li qegħdin f’qagħda li jaqalgħuhom. 

 

● Issa, sakemm jien għadni fil-ġisem, jiena ‘l bogħod minnek 
Mulej, ladarba nimxi ‘l quddiem bil-fidi u mhux b’dak li nara. Jasal iż-
żmien li fih nara dak li issa nemmen bla ma nara, u waqt li nara dak 
li issa nemmen, inkun hieni... Imbagħad tiġi r-realtà li tagħha issa 
għandi t-tama... Issa nitniehed waqt li nfittex kenn żgur fejn nista’ 
nkun salv, issa li nħossni marid indur lejn it-tabib... Issa fiż-żmien tat-
tama, tal-biki, fiż-żmien tal-umiltà, tat-tbatija, tal-mard... sirt għal 
ħafna oġġett tal-istgħaġib... għax nemmen f’dak li ma narax... Fil-fatt 
dawk li huma henjin f’dak li jaraw, jieħdu l-gost tagħhom fix-xorb, fil-
pjaċiri... fir-regħba, fl-għana, fis-serq, fl-unuri ta’ din id-dinja... huma 
jifirħu f’dawn il-ħwejjeġ kollha. Minflok, jiena nimxi minn triq differenti, 
ma nagħtix kas tar-realtà ta’ issa u nibża’ wkoll mill-prosperità ta’ din 
il-ħajja, u ma nħossni żgur f’ebda ħaġa oħra ħlief fil-wegħdiet 
tiegħek, o Mulej (In Ps 70, 8-9). 
 

 Ngħix kuntent fit-tama tiegħi, għax int, Mulej, fil-wegħda 
tiegħek tgħid is-sewwa, imma ladarba għadni ma nippossedikx, jiena 
nitniehed bin-niggieża tax-xewqa. Agħtini l-perseveranza f’din ix-
xewqa sakemm jasal dak li wegħdtni, imbagħad jintemm it-tnehid u 
jinstema’ biss it-tifħir. (In Ps 148, 1). 

Santu Wistin 
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86.  IS-SAGRIFIĊĊJU EWKARISTIKU 

F’għaqda mas-sagrifiċċju ewkaristiku, ilqa’ o Missier, l-offerta tiegħi 
nnifsi bħala sagrifiċċju ħaj, qaddis li jogħġob lllek (Rum 12, 1.) 

 

1. L-Ewkaristija mhix biss sagrament imma wkoll sagrifiċċju, 
anzi s-sagrament jitwettaq permezz tas-sagrifiċċju. “Is-Salvatur 
tagħna fl-Aħħar Ċena, fil-lejl li fih kien tradut waqqaf is-Sagrifiċċju 
Ewkaristiku tal-Ġisem u d-Demm tiegħu li bih is-Sagrifiċċju tas-Salib 
jibqa’ jiġġedded tul iż-żminjiet, sal-miġja tiegħu, u b’hekk iħalli lill-
Knisja, l-għarusa maħbuba tiegħu, it-tifkira tal-mewt u tal-qawmien 
tiegħu mill-mewt: sagrament ta’ tjieba, sinjal ta’ unità, rabta ta’ 
mħabba, l-ikla tal-Għid li fiha nirċievu lil Kristu, ir-ruħ timtela’ bil-
grazzja, u jingħatalna rahan tal-glorja ġejjiena” (SC 47). Wara li 
bierek u qasam il-ħobż Ġesù qal: “Agħmlu dan b’tifkira tiegħi” (Lq 22, 
19). Is-Sagrifiċċju Ewkaristiku jissokta u jġedded fuq l-altari tagħna 
s-sagrifiċċju tas-Salib għall-glorja tat-Trinità Qaddisa, b’riparazzjoni 
għal dnubietna u fl-istess ħin, fih jitħejja l-Ġisem tal-Mulej li hu l-ikel 
ta’ ruħna. Għalhekk il-misteru ewkaristiku huwa fl-istess ħin 
sagrifiċċju u sagrament: offerta u ikla. Huwa “l-għajn u l-quċċata tal-
ħajja nisranija kollha” (LG 11), fuq kollox il-qima li għandha tingħata ‘l 
Alla u mbagħad it-tqaddis tal-Insara, u l-għaqda tagħhom ma’ Kristu 
u bejniethom. Is-Sagrifiċċju Ewkaristiku hu “s-sagrifiċċju waħdieni 
tar-Rabta l-Ġdida” (LG 28) u kull darba li “jkun iċċelebrat fuq l-altar, 
tiġġedded il-fidwa tagħna” (ibid. 3). Quddiem misteru hekk tal-
għaġeb, li fih jinġabar l-għemil kollu ta’ Alla għall-qdusija tad-dinja u 
l-qima kollha li l-bnedmin jagħtu lil Alla, tiftiehem sewwa l-
preokkupazzjoni tal-Knisja biex l-Insara jassistu għalih mhux 
“bħallikieku barranin jew iħarsu siekta, waqt li jifhmuh tajjeb permezz 
tar-riti u t-talb” (SC 48), jingħaqdu bit-talb u bid-dispożizzjonijiet 
ġewwenin ma’ dak li jitwettaq fuq l-altar. 

 

2. Il-Konċilju Vatikan II jgħid: “Il-fidili bis-saċerdozju rjali 
tagħhom, jissieħbu fl-offerta tal-Ewkaristija... Bil-parteċipazzjoni fis-
Sagrifiċċju Ewkaristiku, għajn u quċċata tal-ħajja nisranija kollha, 
huma joffru lil Alla l-vittma divina u lilhom infushom magħha. B’hekk, 
kemm bl-offerta kemm bit-tqarbin imqaddes, huma kollha jagħmlu 
sehemhom fl-azzjoni liturġika” (LG 10-11). Dan hu t-twettiq l-aktar 
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sublimi tas-saċerdozju tal-fidili, l-aktar wieħed li jgħaqqadhom mill-
qrib ma’ Ġesù Saċerdot, speċjalment “preżenti fis-Sagrifiċċju tal-
Quddiesa kemm fil-persuna tal-ministru... kemm fuq kollox taħt ix-
xbihat ewkaristiċi” (SC 7). Waqt li jissieħbu fil-Quddiesa, l-Insara 
jingħaqdu fit-talb ta’ tifħir, ta’ radd il-ħajr, ta’ supplika u ta’ riparazzjoni 
li Kristu, Saċerdot il-kbir u etern, jerfa’ lejn il-Missier, wisq iżjed 
jingħaqdu għall-għotja tas-sagrifiċċju, mhux bil-kliem imma wisq 
iżjed bl-imġiba interjuri. Dan l-għemil li l-ministru mogħni bl-Ordni 
sagru jwettaq fuq l-altar joffri lil Alla “Vittma safja, qaddisa u bla 
tebgħa” (Talba Ewk. I), l-Insara minħabba s-saċerdozju tagħhom 
spiritwali jwettquh fl-intimu ta’ qalbhom, u jsebbħuh bl-offerta 
tagħhom infushom. Il-Konċilju mqaddes iħeġġiġhom biex “waqt li 
joffru l-vittma bla tebgħa, mhux biss minn idejn is-saċerdot iżda 
huma wkoll flimkien miegħu, jitgħallmu joffru lilhom infushom” (SC 
48). Offerta bħal din jeħtieġ li tkun hekk konkreta li tħaddan l-aspetti 
diversi kollha tal-ħajja: it-talb, ix-xogħol, id-dmirijiet proprji tal-istat, it-
tbatijiet, il-kuntrarjetajiet, sabiex il-ħwejjeġ kollha f’din id-dinja “isiru 
sagrifiċċji spiritwali... Biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija dawn is-
sagrifiċċji huma bit-tjieba kollha offerti lill-Missier flimkien mal-offerta 
tal-Ġisem tal-Mulej” (LG 34). Il-ħajja kollha tan-Nisrani hekk tkun 
meħuda fl-għotja ewkaristika u fiha kkonsagrata. Dan jitwettaq u 
jipperfezzjona ruħu fil-mejda mqaddsa, li tassimila aktar intimament 
lil Ġesù Saċerdot u Vittma, ladarba “t-tisħib fil-Ġisem u d-Demm ta’ 
Kristu ma jagħmilx ħaġ’oħra ħlief li aħna ninbidlu f’dak li nkunu 
qegħdin nirċievu” (LG 26). 

 

● F’kollox u għal kollox, inkantawlek, inberkuk, niżżuk ħajr, 
Mulej, u nistqarruk Alla tagħna. Għal dan, Mgħallem l-iżjed qaddis, 
aħna li ġejna meqjusa denji li naqdu fl-altar qaddis tiegħek, mhux 
b’mertu tagħna, għaliex m’għamilna xejn tajjeb f’din id-dinja, imma 
għat-tjubija tiegħek u għall-ħniniet wisq kotrana tiegħek, nissugraw 
nersqu lejn l-altar tiegħek, noffrulek is-sagrament tal-Ġisem Qaddis 
u tad-Demm Qaddis ta’ Kristu tiegħek... 
 

 Jalla aħna lkoll li nissieħbu fil-ħobż waħdieni u fil-kalċi 
waħdieni, inkunu magħqudin mal-oħrajn fl-għaqda tal-iSpirtu Qaddis, 
u li ħadd minna li jissieħeb fil-Ġisem u d-Demm qaddis ta’ Kristu 
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tiegħek, għall-ġudizzju u l-kundanna tiegħu; imma agħmel li nsibu 
ħniena u grazzja mal-qaddisin kollha li għoġbuk sa mill-bidu tad-
dinja. 

San Bażilju, Preghiere dei primi cristiani 306 
 

● Ħares b’imħabba, o Alla, lejn il-vittma li inti stess ħejjejt għall-
Knisja tiegħek: u għal dawk kollha li jieklu dan il-ħobż waħdieni, u 
jixorbu minn dan il-kalċi waħdieni, agħtina li, magħqudin f’ġisem 
wieħed bl-iSpirtu Qaddis, insiru offerta ħajja fi Kristu, u tifħir tal-glorja 
tiegħek. 

Missal, Talba Ewkaristika IV 
 

● Waqt il-Konsagrazzjoni u t-Tqarbin, noffri lili nnifsi b’imħabba 
kbira lilek, Mulej tiegħi, u b’qima kbira ngħidlek minn qalbi li kif int 
toffri lilek innifsek lill-Missier għalija u għas-saħħa tiegħi, hekk irrid 
noffri lili nnifsi kollni kemm jien lil Maestà Divina tiegħek u niddedika 
ruħi bil-forzi tiegħi kollha għall-qadi tas-Saltna tiegħek. Mulej iksirni 
bħall-ħobż tas-Sagrament tiegħek, għawwiġni, ilwini jekk inhu 
meħtieġ fl-ispiralli tar-rieda tiegħek, imma ħallini nkun ħaġa waħda 
mal-Ostja maqsuma fuq il-Kalċi, li hu l-għajn waħdanija tal-paċi 
tiegħi. 

G. Canovai, Suscipe Domine, p. 254.295 
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87.  IL-PENITENZA 

“Dawwar wiċċek minn ħżuniti: ħassar ħijieti kollha” 
(Salm 51, 11). 

 

1. Il-grazzja mogħtija mill-magħmudija, imsaħħa bil-griżma, u 
mitmugħa bl-Ewkaristija ma tagħmilx lill-bniedem li ma jistax jidneb 
iżjed. Għalkemm għandha minnha nfisha qawwa li dejjem tqaddes, 
imma dan ma tagħmlux bil-forza, il-bniedem jibqa’ dejjem ħieles li 
jwieġeb jew le għad-don divin, dejjem għandu l-possibbiltà ta’ niket li 
jirreżisti għall-grazzja u jċedi għall-ħażen. Imsejħin biex inkunu 
qaddisin, fir-realtà “aħna lkoll niżbaljaw” (Ġak 3, 2) u għalhekk 
“neħtieġu l-ħin kollu l-ħniena ta’ Alla” (LG 40). Il-misteru tas-
salvazzjoni ġie mwaqqaf mill-ħniena divina proprju biex isalva l-
bniedem midneb. ”Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, imma lill-midinbin” (Mt 
9, 13), stqarr Ġesù, u biex jaħfer id-dnubiet waqqaf is-sagrament tal-
penitenza: “Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li 
żżommuhomlhom ikunu miżmuma” (Ġw 20, 23). 

Is-sagrament tal-penitenza jitlob penitenza ġewwenija min-naħa 
tal-penitent, jigifieri, konverżjoni, għax mingħajrha s-sagrament 
innifsu ma jkollu ebda effett. Ġesù beda l-ħajja pubblika billi xandar 
din il-penitenza: “Indmu u emmnu fil-bxara t-tajba” (Mk 1, 15). Id-
dnub, - kbir jew żgħir - dejjem fih ir-rifjut tal-imħabba ta’ Alla u 
għalhekk it-tbegħid minnu, mil-liġi tiegħu u mill-Evanġelju, Alla biss 
jista’ jaħfirhulu, imma l-maħfra tesiġi dik il-bidla ġewwenija li twassal 
lill-bniedem li jerġa’ lura lejn Alla. “Ħa nqum - jgħid l-iben il-ħali - u 
mmur għand missieri u ngħidlu: ‘Missier, dnibt kontra s-sema u 
kontra tiegħek’” (Lq 15, 18). In-Nisrani li jersaq lejn is-sagrament tal-
penitenza waqt li jistqarr dnubietu b’dawn id-dispożizzjonijiet, jirċievi 
l-maħfra, maħfra hekk kbira u ġeneruża li tagħtih ukoll it-tkattir tal-
grazzja, jew jekk din kienet intilfet, tagħtihielu lura bla mittiefsa bħal 
fil-jum tal-magħmudija. 

 

2. Meta Ġesù tkellem dwar il-mara midinba, qal: “Dnubietha li 
kienu ħafna, inħafru għax ħabbet ħafna" (Lq 7, 47) Akbar ma tkun l-
indiema tad-dnubiet li tkun imsieħba, anzi ġġenerata mill-imħabba, 
aktar tiddisponi għal maħfra sħiħa, u kotrana. “L-imħabba tgħatti 
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kotra ta’ dnubiet” (I Pt 4, 8), sal-punt li att ta’ ndiema perfetta, jew 
imqanqal mill-imħabba lejn Alla, jista’ jaqla’ l-ġustifikazzjoni, barra 
mis-sagrament. Imma dan ma jfissirx li s-sagrament huwa żejjed jew 
jista’ jiġi injorat, ladarba hija rieda ta’ Alla li d-dnubiet kollha gravi 
għandna nqerruhom. Mill-bqija, kif jgħallem San Tumas, mhix vera 
ndiema jekk m’hemmx l-intenzjoni, għallinqas impliċità, li nqerruhom 
(Quodlibet 4, 10, 3). Min-naħa l-oħra, min jista’ jkun ċert li għandu 
ndiema perfetta ta’ dnubietu u għalhekk li qala’ l-maħfra tagħhom? 
Is-sagrament, bil-maqlub, waqt li jgħin lill-penitent biex jipperfezzjona 
l-indiema tiegħu, jiżgurah mill-maħfra ta’ Alla u li reġa’ daħal fil-
ħbiberija tiegħu. Hawn qiegħed is-siwi kbir tas-Sagrament tal-
penitenza, li fih Alla jikkonverti l-midneb u jerġa’ jagħtih il-ħajja u l-
grazzja tiegħu. 

Il-Konċilju jħeġġeġ lill-Insara “biex jistqarru dnubiethom lill-Knisja 
fis-sagrament tal-qrar hekk li minn jum għall-ieħor jikkonvertu dejjem 
iżjed lejn il-Mulej” (PO 5). Minħabba s-saċerdozju tagħhom l-Insara 
mhumiex biss suġġetti passivi tas-sagramenti, imma huma wkoll 
atturi fis-sens li jikkoperaw fit-twettiq tagħhom. Proprju waqt il-qrar il-
koperazzjoni tagħhom qiegħda appuntu filli “jikkonvertu dejjem iżjed 
lejn il-Mulej” u kull qrara tkun pass ‘il quddiem fit-triq tal-konverżjoni 
sħiħa. 

 

● Ruħ tiegħi, jekk inti dnibt u bqajt feruta, ara Alla tiegħek, ara 
t-Tabib tiegħek lest biex ifejqek. L-omnipotenza tiegħu tippermettilu 
jaħfirlek f’mument id-dnubiet kollha tiegħek: it-tjubija u l-ħniena 
tiegħu jimbuttawh biex jaħfirlek. 

Int forsi tibża’ għax hu l-imħallef tiegħek, imma imtela bil-fiduċja 
ruħ tiegħi, għax jekk hu l-imħallef tiegħek huwa wkoll id-difensur 
tiegħek. Hu d-difensur tiegħek biex jiskużak u jiġġustifikak, jekk inti 
tindem, hu l-imħallef tiegħek mhux biex jikkundannak, imma biex 
isalvak, jekk tumilja ruħek. Il-ħniena tiegħu hija infinitament akbar 
mill-ħażen tiegħek, u qiegħed ngħidlek dan, mhux għax jekk tibqa’ fi 
dnubietek, inti ma jkunx tistħoqqlok il-ħniena tiegħu, imma għax jekk 
titbiegħed mill-ħażen, m’għandekx għalfejn taqta’ qalbek mill-ħniena 
u l-maħfra tiegħu. 

Beatu Lwiġi De Blois, Guida spirituale 4, p. 66-67 
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● O l-iżjed maħbub Sinjur Ġesù Kristu, ...inti tfawwar bi tjubija 
daqshekk kbira li ma titfissirx u l-imħabba tiegħek dejjem tantiċipa 
lill-imħabba tagħna, u turi lilek innifsek u tiġri biex tiltaqa’ ma’ dawk li 
jfittxuk, inti tħobb, u l-imħabba tiegħek tasal ukoll sal-għedewwa. Int 
ma tirrifjuta lil ħadd, ma tmaqdar lil ħadd, imma ssejjaħ lil kulħadd 
bħala ħbieb tiegħek, ħlief lil dawk, li minħabba dnubiethom, u 
minkejja, anzi kontra r-rieda tiegħek, jibqgħu ribelli u jitbegħdu 
minnek. Ukoll wara dan, il-ħniena tiegħek hi daqshekk infinita u 
mfawra, li int tistenna l-indiema ta’ dawk li għadhom miżerjament fid-
dnub, u xi drabi għalkemm ribelli, inti ġġagħalhom jerġgħu lura lejk. 

Jogħġbok għalhekk tagħtini l-għajnuna, o Sinjur Ġesù Kristu l-
iżjed ħanin, nar u dawl ta’ Mħabba, ħeġġeġ u dawwal il-qalb iebsa u 
ribelli tiegħi għall-imħabba tiegħek, sabiex bl-għajnuna tiegħek, jiena 
nindem minn dnubieti u mill-ħżunija tiegħi, nagħmel penitenza denja 
ta’ dnubieti u b’qalb safja, umli u li tħobb, inwettaq għemil ta’ żelu, li 
jogħġob lilek sabiex mgħejjun u msieħeb mill-grazzja tiegħek li tiġi 
qabel, inkun nista’ ngħix hawnhekk fl-imħabba tiegħek b’mod li meta 
ħajti tintemm, naqla’, għall-ħniena tiegħek, il-ħajja ta’ dejjem biex 
inħobbok fil-glorja. 

R. Giordano, Contemplazioni sull'amore divino, 6 p. 53-54 
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88.  IS-SIWI EKKLEŻJALI TAL-PENITENZA 

O Ġesù li tħobb il-Knisja bħal għarusa tiegħek u tajt lilek innifsek 
biex tqaddisha (Ef 5, 25-26).  

Tħallinix intebba’ l-opra tiegħek bid-dnub. 

 

1. Il-Konċilju jrid “li ssir insistenza, b’mod li tidħol fir-ruħ tal-fidili, 
mhux biss dwar il-konsegwenzi soċjali tad-dnub iżda wkoll dwar in-
natura proprja tal-penitenza li tobgħod id-dnub bħala offiża ‘l Alla” 
(SC 109). L-ewwel motiv tas-sogħba tad-dnub huwa l-offiża 
magħmula ‘l Alla, jew ir-reżistenza għall-imħabba tiegħu, ir-rifjut jew 
nuqqas ta’ stima għall-ħbiberija tiegħu, l-ingratitudni għall-benefiċċji 
tiegħu, id-disprezz jew l-indifferenza għar-rieda tiegħu espressa fil-
liġi. Jidher ċar li Alla ma jistax isofri xi ħsara mid-dnub tal-bnedmin, 
imma b’danakollu meta dan jolqot direttament lill-proxxmu, dejjem 
iferi lil Alla li jħobb lil kull ħlejqa u jixtieq u jħares il-ġid ta’ kull wieħed. 
Għalhekk id-dnub jista’ jinħafer biss minn Alla, u għandna nobogħdu 
d-dnub qabel kollox bħala offiża għat-tjubija infinita tiegħu. Imma 
jeħtieġ niftakru li kull dnub iġib ukoll konsegwenzi soċjali ftit jew wisq 
gravi, li ftit jew wisq jidhru skont in-natura tagħhom. Fil-Knisja tal-
ewwel sekli kien hemm sens ħaj ħafna tal-aspett soċjali tad-dnub; 
lill-midinbin pubbliċi kienu jagħtuhom penitenzi pubbliċi, u kien biss 
wara li jpattu l-ħtijiet tagħhom li kienu jerġgħu jiġu milqugħa fil-
ġemgħa. Din id-dixxiplina nbidlet maż-żmien, imma ma nbidilx l-
ispirtu; ukoll illum min jidneb gravament hu eskluż mit-Tqarbin 
ewkaristiku sakemm jerġa’ jirrikonċilja ma’ Alla u mal-Knisja permezz 
tas-sagrament tal-penitenza. 

“Dawk li jersqu għas-Sagrament tal-Qrar jirċievu mill-ħniena ta’ 
Alla l-maħfra tal-offiżi li għamlulu u fl-istess ħin jirrikonċiljaw ruħhom 
mal-Knisja li huma darbu bi dnubiethom u li tgħinhom jikkonvertu bl-
imħabba, bl-eżempju u bit-talb tagħha” (LG 11). Billi l-qrar huwa att 
sigriet u għalkollox privat, il-fatt li l-maħfra ta’ Alla tasal għand il-
penitent permezz tas-saċerdot, jesprimi mhux biss il-preżenza tal-
Knisja, imma wkoll ir-rikonċiljazzjoni magħha. Għalhekk is-
sagrament tal-penitenza, waqt li fih siwi intimu u personali għal min 
jirċevih, fih ukoll siwi ekkleżjali. Jerġa’ jwaqqaf jew isaħħaħ ir-
relazzjonijiet ta’ ħbiberija ma’ Alla u l-Knisja; isaffi lill-individwu u fl-
istess ħin ifejjaq il-ġerħa li dnubietu kkawżaw lill-Knisja. 
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2. San Pawl jgħid: “Hekk aħna ġisem wieħed fi Kristu u kull 
wieħed minna membru tal-ieħor” (Rum 12, 5). Bis-solidarjetà li 
tgħaqqad l-Insara fi Kristu sal-punt li jissawwar fih ġisem wieħed, it-
tajjeb kif ukoll il-ħażen ta’ kull wieħed isir it-tajjeb jew il-ħażen ta’ 
kulħadd. Id-dnub jidrob lill-Kristu r-Ras tal-Ġisem mistiku għax hu 
offiża ‘l Alla u jidrob lill-membri tal-istess Ġisem għax iħassar 
spiritwalment u materjalment lill-aħwa. Kull dnub, ukoll l-iżjed moħbi 
u personali, għandu konsegwenzi li jweġġaħ fil-komunità għaliex 
inaqqas fiha l-livell tal-grazzja, tal-virtù, tal-qdusija u jkattar il-piż tal-
miżerji li jfixkel il-mixja lejn Alla. Kif għemil wieħed ta’ mħabba jkattar 
l-imħabba fil-Knisja kollha, hekk għemil wieħed ta’ nuqqas ta’ 
mħabba jnaqqsu. Barra minn dan ħafna drabi d-dnub iweġġa’ lill-
proxxmu b’mod dirett bħalma jiġri fil-ħtijiet kontra l-ġustizzja, is-
sinċerità, l-imħabba, ir-rispett tal-persuna u tal-ħwejjeġ tal-oħrajn. 
Dan jitlob tpattija ġusta u s-sagrament tal-penitenza jipprovdi dan, 
kemm jekk is-saċerdot, billi hu fl-istess waqt rappreżentant ta’ Alla u 
tal-Knisja, jaħfer id-dnubiet f’isem Alla u f’isem il-Knisja u għalhekk 
ukoll tal-komunità, jew ukoll billi meta jagħti l-penitenza 
sagramentali, juri lil penitent kif għandu jikkumpensa l-ħsara li jkun 
għamel lill-proxxmu. 

F’kull każ il-penitent għandu jersaq lejn dan is-sagrament 
b’kuxjenza ekkleżjali, komunitarja, jiġifieri mhux biss għall-
konverżjoni, il-mixi ‘l quddiem, u s-salvazzjoni personali, imma wkoll 
minħabba l-ġid tal-aħwa, bix-xewqa li jpatti l-ħsara li bi dnubietu 
ġabilhom, u jqiegħed lilu nnifsu f’qagħda li jwassal lis-soċjetà u lill-
Knisja dak il-kontribut ta’ qdusija li hu kiseb bis-saħħa tal-
magħmudija. Il-Knisja tiddi quddiem id-dinja u tiġbed lill-bnedmin lejn 
Alla skont il-qies tal-qdusija tagħha. Imma l-Knisja hi ftit jew wisq 
qaddisa skont il-qdusija ta’ wliedha, li ftit jew wisq jeħtieġu tisfija 
skont il-ħtijiet u n-nuqqasijiet tagħhom. Kull Nisrani jmissu joqgħod 
attent li ma jkattarx bi dnubietu dak li fil-Knisja jista’ jiġi ċensurat, u 
għalhekk m’għandux “jehda jagħmel penitenza u jġedded lilu nnifsu” 
(LG 8) għax għal dak li jiddependi minnu, il-Knisja hija, kif iridha 
Kristu, bla tebgħa, bla tikmix.... imma qaddisa u bla tmaqdir minn 
ħadd” (Ef 5, 27). 
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 Aħna nistqarru lilek, o Alla li tħobb lill-bnedmin, u nressqulek 
id-dgħufija tagħna, waqt li nitolbuk li tkun il-qawwa tagħna. Aħfrilna 
d-dnubiet l-imgħoddija, aħfer in-nuqqasijiet ta’ xi żmien, agħmel 
minna bnedmin ġodda. Agħmilna l-qaddejja tiegħek, safjin u bla 
tebgħa. Nikkonsagraw lilna nfusna lilek: irċievi, o Alla tal-verità, 
irċievi l-poplu tiegħek u ħassarlu kull tebgħa: agħmel li ngħixu fit-
tjubija u fl-innoċenza. Agħmilna b’mod li nkunu magħdudin fost l-
anġli, ilkoll magħżulin u qaddisin. 

Preghiere dei primi cristiani 183 
 

 Issa, lilek nitlob, Missier, biex tħenn għad-dinja u għall-Knisja 
Mqaddsa tiegħek. Nitolbok twettaq fija dak li ġegħiltni nitolbok. 
Jaħasra kemm hi msejkna din ruħi, kawża ta’ dan il-ħażen kollu! 
Missier, la tiddawwarx iżjed li tħenn għad-dinja, imma inżel u temm 
ix-xewqa tal-qaddejja tiegħek... 

O Missier etern, il-qaddejja tiegħek jitolbuk ħniena: ħa jogħġbok 
tweġibhom. Jien naf tajjeb li l-ħniena hi ħaġa tiegħek, għalkemm ma 
tistax teqridha jew ma tagħtihiex lil dawk li talbuhielek. Il-qaddejja 
tiegħek qegħdin iħabbtu l-bieb tal-Verità tiegħek... l-Iben waħdieni 
tiegħek... 

Għalhekk iftaħ, ħoll u kisser il-qlub iebsa tal-ħlejjaq tiegħek, 
mhux minħabba dawk li ma jħabbtux, imma minħabba t-tjubija 
infinita tiegħek, u għall-imħabba tal-qaddejja tiegħek li jħabbtu u 
jitolbuk għalihom... għaliex x’inhuma jitolbu? Id-demm ta’ Kristu, bieb 
u Verità tiegħek; għaliex f’dan id-demm int ħsilt il-ħażen... tad-dnub 
ta’ Adam. Id-demm huwa tagħna, għaliex fih inti ħsiltna, u int ma 
tistax tiċħdu lil min jitlobhulek bil-verità. Agħti għalhekk il-frott tad-
demm lill-ħlejjaq tiegħek, qiegħed fil-miżien il-prezz tad-demm ta’ 
Ibnek, sabiex ix-xjaten tal-infern ma jisirqux il-ħrief tiegħek. O! inti 
ragħaj tajjeb, li jqajjem ir-Ragħaj veru, Ibnek il-waħdieni, li biex 
jobdik, ta ħajtu għall-ħrief tiegħek u lilna ħasilna b’demmu. Dan hu d-
demm li l-qaddejja bil-ġuħ  tiegħek qegħdin jitolbuk, biex permezz 
tiegħu tħenn għad-dinja u jġiegħel lill-Knisja tiegħek twarrad bil-fjuri 
mfewħa ta’ ragħajja tajbin u qaddisin. 

Santa Katerina ta’ Siena, Djalogu, 134 
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89.  IL-PENITENZA BĦALA VIRTÙ 

Mulej, jalla nsallab ġismi bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu 
(Gal 5, 24). 

 

1. “Il-Penitenza” hija s-sagrament li jaħfer id-dnubiet, hija l-
indiema u l-konverżjoni ġewwenija li minnha toħroġ il-bidla tal-ħajja, 
u hija wkoll il-virtù li ġiegħel il-bniedem ipatti l-ħtijiet tiegħu, b’għemil 
ta’ tpattija speċjali. Fost dawn fl-ewwel post hemm il-“penitenza” li l-
konfessur jagħti lill-penitent; għalkemm fil-biċċa l-kbira tikkonsisti 
f’għemil żgħir, imma għandha siwi għalkollox speċjali, proprju għax 
hi marbuta mas-sagrament u għalhekk tissieħeb fil-merti infiniti ta’ 
tpattija ta’ Kristu. Imma l-penitenza sagramentali ma twaqqafx l-
obbligu li l-bniedem għandu li jpatti dnubietu; anzi l-Knisja stess 
tfakkru f’dan id-dmir meta, wara l-assoluzzjoni, iġġiegħel lis-saċerdot 
jgħid: “Il-ġid li tagħmel u t-tbatija li ġġarrab jiswewlek għall-maħfra 
tad-dnubiet.” Il-grazzja tal-maħfra taqbel mal-impenn kemm li taħrab 
id-dnub, u kemm li tpattih. U dan jgħodd mhux biss għall-penitenza 
ġewwenija, spiritwali, imma wkoll esterna, korporali. Hi din il-
penitenza f’sens mimli li Ġesù ppriedka u li tagħha kien l-eżempju: 
“Kristu, fil-fatt, hu l-mudell l-aktar għoli tal-penitenti: ried ibati l-piena 
għad-dnubiet li ma kenux tiegħu, imma tal-oħrajn” (Pawlu VI, Paen. 
5). Il-passjoni u l-mewt ta’ Kristu jagħtu xhieda konkreta li l-penitenza 
ma tistax tkun spiritwali biss, imma jeħtieġ ukoll tkun korporali, fiżika, 
jeħtieġ tħaddan il-bniedem kollu. Bħalma hu l-bniedem sħiħ li jidneb, 
hekk ukoll il-bniedem sħiħ għandu jagħmel penitenza. Tant hu hekk, 
li minħabba d-diżordni li ġab id-dnub oriġinali, il-ġisem hu mxaqleb li 
jirribella kontra l-ispirtu u ma jħallihx jagħmel it-tajjeb. San Pawl 
jistqarr dan: “Nilmaħ fil-membri ta’ ġismi, liġi oħra titqabad kontra l-
liġi ta’ moħħi” (Rum 7, 23). Biex  tistabbilixxi ruħha l-ordni mill-ġdid, 
biex tissottometti l-ġisem għall-ispirtu jeħtieġ tgħakksu. Dan “ma 
jimplikax kundanna lill-ġisem, li l-Iben ta’ Alla indenja jilbes; anzi t-
tgħakkis jimmira għall-ħelsien tal-bniedem, li sikwit isib ruħu fih 
minħabba l-ġibda għad-dnub, kważi marbut mill-parti sensittiva tal-
esseri proprju tiegħu” (Paen. 8). Il-penitenza teħles lill-bniedem mit-
toqol tad-dnub biex tkun tista’ timxi ‘l quddiem bil-ħeffa fil-qadi ta’ 
Alla. 
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2. Il-Knisja “tinsisti qabel kollox li wieħed għandu jitħarreġ fil-
virtù tal-penitenza fil-fedeltà perseveranti għad-dmirijiet tal-istat 
tiegħu, billi jaċċetta d-diffikultajiet tax-xogħol u tal-ħajja mal-bnedmin 
l-oħra, billi jġarrab bis-sabar il-provi ta’ din il-ħajja u tal-insigurtà 
profonda li ddawru” (Paen. 10) Hija din il-penitenza l-iżjed importanti 
u li tqaddes, għax ma tiddependix mill-għażla personali, imma mir-
rieda ta’ Alla li għal kull ħlejqa jiddisponi bil-qies dak li l-aktar jgħodd 
biex ipatti d-dnub u jasal fil-qdusija. Fil-ħajja ta’ kull bniedem hemm 
dejjem ammont ta’ tbatija biżżejjed biex biha jsir qaddis, jekk hu 
jaċċettaha b’qalb umli u miftuħa. 

Imma barra minn dan il-Knisja “tistieden lill-Insara kollha bla 
distinzjoni, biex iwieġbu għall-preċett divin tal-penitenza b’xi att 
volontarju, ‘l hemm miċ-ċaħdiet tal-piż tal-ħajja ta’ kuljum” (Paen. 11). 
Dawn l-għemejjel volontarji juru r-rieda tajba tan-Nisrani, ix-xewqa 
sinċiera tal-konverżjoni, l-għarfien li jeħtieġ inpattu l-offiżi li saru lil 
Alla, waqt li nżidu mħabba ġeneruża u attiva li tirbaħ kull reżistenza 
għall-imħabba infinita tiegħu. Jekk ma’ dan inżidu mħabba aktar 
ħajja lejn Alla u lejn il-proxxmu li ġġagħalna nagħmlu penitenza wkoll 
għad-dnubiet tal-oħrajn, in-Nisrani jsir bħal Kristu li ħa fuqu nnifsu u 
ħallas f’ġismu innoċenti d-dnubiet tal-bnedmin kollha. Jekk in-Nisrani 
jimxi wara l-Imgħallem b’dan il-mod ma jibqax jgħix għalih innifsu, 
imma għal dak li ħabbu u ta lilu nnifsu għalih u jgħix ukoll “għall-
aħwa, ikompli f’ġismu dak li jonqos mit-tbatijiet ta’ Kristu... għall-ġid 
tal-ġisem tiegħu li hu l-Knisja” (Paen. 6). B’dan il-mod il-penitenza li 
bdiet b’għemil umli ta’ ndiema u ta’ tpattija għad-dnubiet tiegħu, 
tispiċċa f’għemil ta’ mħabba kbira li tikkonforma lin-Nisrani ma’ Kristu 
msallab u tgħaqqdu miegħu intimament fi tbatija mħaddna minn rajh 
għas-salvazzjoni tal-aħwa. 

Il-penitenza ssir ħidma appostolika hekk eċċellenti li jkollha siwi 
liema bħalu, għaliex ċerti rebħiet ma niksbuhomx mingħajr ma 
nħallsu għalihom persunalment. “Jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-
art u tmut, hi tibqa’ weħidha; imma jekk tmut tagħmel ħafna frott” 
(Ġw 12, 24). 

 

 Mulej, kieku inti xtaqt sagrifiċċju, jiena żgur kont noffrihulek. 
Imma lilek ma jogħġbukx is-sagrifiċċji tal-ħruq. Imma allura ma 
noffrilek xejn? Għandi nersaq quddiemek hekk? Kif nista’ nberrdek? 
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Noffrilek - żgur li għandi xi ħaġa ġo fija x’noffrilek. Ma nħejjilekx 
għotjiet ‘il barra minni... miniex se nfittex ‘il barra minni għal xi 
annimal biex nissagrifikah: għandi fija l-vittma li rrid nissagrifika. O 
Alla, nissagrifikalek l-ispirtu niedem; inti ma twarrabx qalb niedma u 
umiljata... Naf li inti l-Aktar Għoli; jekk ngħolli lili nnifsi, int titbiegħed 
minni; jekk numilja ruħi, inti tersaq lejja. 

Meta l-annimal kollu kemm hu kien jitqiegħed fuq l-altar biex jiġi 
kkunsmat min-nar, kien jissejjaħ olokawstu. Ħalli n-nar divin tiegħek 
jaħtafni, o Mulej, u kun int is-sid tiegħi kollni kemm jien... Mhux biss 
ruħi li tinħataf min-nar tal-għerf tiegħek, imma wkoll ġismi, biex tkun 
tistħoqqli l-eternità. 

Santu Wistin, In Ps 50, 21. 23 
 

 Mulej tiegħi u Alla tiegħi, kemm neħtieġ jien, bniedem 
daqshekk baxx, li ġġiegħelni nħobb il-penitenza u turini kemm hija 
marbuta b’rabta li ma tinħallx mal-imħabba tiegħek! Biżżejjed inkun 
naf li int ipprattikajtha matul ħajtek kollha, moħbija u pubblika, int 
somt għal erbgħin jum u mitt fuq is-salib! Agħmel li jkun biżżejjed 
għalija l-eżempju tiegħek biex nitħarreġ fil-penitenza bil-forzi tiegħi 
kollha, mingħajr xi motiv ieħor ħlief l-imħabba u l-ħtieġa sempliċi li 
nimitak, li nkun nixbah lilek, li nissieħeb fil-ħajja tiegħek u fuq kollox fi 
tbatijietek! U jekk inħobbok daqshekk ftit li l-eżempju tiegħek ma 
jkunx biżżejjed, m’għandix forsi l-kliem tiegħek? “Agħmlu 
penitenza... Meta l-għarus ma jibqax magħhom... imbagħad isumu”. 

Agħmel, o Alla tiegħi, li noffrilek fi spirtu ta’ sagrifiċċju, għall-ġieħ 
tiegħek, il-ħsibijiet kollha tiegħi, u nitolbok li kollox ikun għalik 
sagrifiċċju ta’ fwieħa li togħġbok; u b’hekk insir vittma għal dejjem u 
s-sagrifiċċju tiegħi jibqa’ sejjer fil-ħinijiet kollha tal-jum. 

Beatu Ch. de Foucauld, Retraite à Nazareth, Ecr. sp. p. 115-118 
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90.  ID-DILKA TAL-MORDA 

B’din id-dilka mqaddsa u għall-ħniena kbira tiegħek, aħfirli o Mulej, il-
ħtijiet tiegħi kollha (Ritwal). 

 

1. San Ġakbu jikteb: “Hemm xi ħadd marid fostkom? Ħalli dan 
isejjaħ lill-presbiteri tal-Knisja; u ħalli dawn jitolbu għalih u jidilkuh 
biż-żejt f’isem il-Mulej” (Ġak 5, 14). Dawn il-kliem iħabbru s-
sagrament tal-morda, li tiegħu l-Konċilju Vatikan II iċċara l-funzjoni: 
“Il-Griżma tal-morda mhix is-sagrament ta’ dawk biss li huma f’xifer 
il-mewt. Għalhekk żmien tajjeb biex jingħata jkun meta n-Nisrani 
jibda jkun fil-periklu tal-mewt ħtija ta’ xi marda jew tax-xjuħija” (SC 
73). Spjega importanti għax l-injoranza dwar dan is-sagrament u l-
biża’ li l-morda jimpressjonaw ruħhom, ta’ sikwit idaħħlu d-drawwa li 
jħalluha għall-aħħar mumenti, meta n-Nisrani, ikun kważi mitluf, u 
inkapaċi li jirċevih bil-frott. Jeħtieġ għalhekk niftakru li l-griżma tal-
morda hija mqiegħda mhux biss għas-salvazzjoni tar-ruħ, imma 
wkoll għal dik tal-ġisem, biex tgħin u tqaddes it-tbatijiet fiżiċi u morali. 
Meta tamministra r-rit qaddis, il-Knisja titlob: “Fejjaq nitolbuk, o 
Salvatur tagħna, il-mard ta’ dan il-marid... biegħed minnu t-tbatijiet 
kollha tar-ruħ u tal-ġisem... fejqu għall-ħniena tiegħek, biex ikun jista’ 
jerġa’ jwettaq ix-xogħol tiegħu tas-soltu” (Ritwal). Bħalma Ġesù meta 
kien ħaj fuq l-art fejjaq tant morda, hekk għadu jista’ jagħmlu 
permezz tas-sagrament li fih huwa nnifsu baqa’ jaħdem bil-qawwa 
tiegħu li tista’ kollox. Lanqas ma għandna nikkonkludu li d-dilka 
mqaddsa għandha dejjem tagħti lura s-saħħa; dan iseħħ biss meta 
jkun irid Alla għall-akbar ġid tal-marid. B’danakollu jekk din id-dilka 
tittieħed b’fidi ħajja, dan l-effett żgur ikun inqas rari. “It-talba tal-fidi 
ssalva lill-marid, u l-Mulej iqajmu” (Ġak 5, 15). Mill-bqija, l-aħjar 
dispożizzjoni biex tirċievi l-grazzja ta’ dan is-sagrament hija d-
devozzjoni flimkien mal-fidi (San Tumas, Suppl. 29, 4) fis-sens Latin 
tal-kelma, jiġifieri l-offerta interjuri tan-Nisrani li joffri lilu nnifsu, li 
jikkonsagra lilu nnifsu ‘l Alla bla ebda riserva u jintelaq f’idejh għas-
saħħa tar-ruħ kif ukoll tal-ġisem. 

 
2. “Bil-griżma tal-morda u t-talb tas-saċerdoti, il-Knisja kollha 

tirrikkmanda l-morda lill-Mulej, li bata u kien igglorifikat, biex itaffi t-
tbatijiet tagħhom u jsalvahom, anzi tħeġġiġhom biex jingħaqdu minn 
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rajhom mal-passjoni u l-mewt ta’ Kristu” (LG 11). Il-Knisja tinteressa 
ruħha b’kura ta’ omm lejn uliedha morda u waqt li tamministralhom 
id-dilka mqaddsa titlob għas-salvazzjoni tagħhom, anzi għal “saħħa 
spiritwali sħiħa” (Ritwal). San Tumas jgħallem li d-dilka tal-morda hija 
bħal “konsumazzjoni”, jiġifieri l-perfezzjonament ta’ tisfija tar-ruħ, li 
għaliha n-Nisrani jitħejja biex jidħol fil-glorja (IV Contra gentes 73; 
S.T. Suppl. 29, 1, 2). L-effett speċjali tiegħu hu proprju “l-grazzja tal-
iSpirtu Qaddis li d-dilka tiegħu tneħħi l-fdalijiet tad-dnub, ittaffi u 
tikkonforma r-ruħ tal-marid, tqanqal fih fiduċja kbira fil-ħniena divina 
biex jissaporti b’ħeffa akbar it-tbatijiet tal-marda u jirreżisti aktar bil-
ħeffa għat-tentazzjonijiet tax-xitan” (Konċilju ta’ Trento Dz. Sch. 
1696). Bla dubju d-dilka mqaddsa għandha l-qawwa li “tħassar id-
dnubiet venjali u mejta li l-marid, niedem ma jistax iqerr” (Katekiżmu, 
S. Piju X); imma l-grazzja proprja tas-sagrament ma tikkonsistix 
f’dan, imma fl-effett proprju tas-sagrament tal-penitenza. Għalhekk 
teqred l-aħħar fdal tad-dnub, tfejjaq ir-ruħ mill-għażż u mid-dgħufija li 
huma l-effetti naturali tad-dnubiet diġà maħfura bil-qrar, waqt li taħfer 
il-kastig tagħhom. Bħalma l-griżma tal-Isqof tipperfezzjona l-effetti 
tal-magħmudija, hekk id-dilka tal-morda tipperfezzjona dawk tal-qrar. 
Għalhekk in-Nisrani li jirċievi dan is-sagrament b’fidi ħajja, isib ruħu 
lest meta Alla jsejjaħlu, biex jgħaddi mill-ewwel mill-eżilju tal-art 
għall-glorja ta’ dejjem, bla ma jkollu jieqaf fil-purgatorju. Dan huwa 
effett l-aktar prezzjuż għar-ruħ li tixxennaq għal-laqgħa suprema, u 
dan nafuh lill-ħniena kbira ta’ Ġesù Salvatur. Jekk il-marda ttul, il-
morda jiġu mgħejjuna mill-grazzja tas-sagrament biex jissaportu 
b’rassenjazzjoni kbira t-tbatijiet tagħhom, anzi biex “jingħaqdu minn 
rajhom mal-passjoni u l-mewt ta’ Kristu u jagħtu sehemhom għall-ġid 
tal-poplu ta’ Alla” (LG 11). Id-dilka mqaddsa tgħaqqad lill-marid ma’ 
Ġesù li jbati, u tagħtih sehem mill-passjoni tiegħu għat-tqaddis 
tiegħu nnifsu u għall-ġid tal-Knisja kollha. 

 

 Inti naqqastilna l-biża’ tal-mewt, Mulej; għamilt it-tmiem ta’ 
ħajjitna, il-bidu tal-ħajja vera. Inti sserraħ għal ftit żmien il-ġisem 
tagħna, għal ftit żmien biss; imbagħad terga’ tqajmu bit-tromba tal-
aħħar. Inti terħina lill-art li sawwart b’idejk biex tippreserva dak li 
jibqa’ minna: u xi darba terġa’ ġġedded dawn il-fdalijiet u tbiddilhom 
fi ġmiel għal dejjem. Biex teħlisna mis-saħta tad-dnub inti sirt saħta u 
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dnub għalina. Inti lestejtilna l-qawmien meta kissirt bibien l-infern u 
bil-mewt tiegħek xejjint lil dak li kellu s-saltna tal-mewt. 

Lil dawk li kienu mbeżża’ inti tajthom is-sinjal tas-Salib, biex 
ixxejjen l-għadu tagħhom u tiżgurana li jkollna l-ħajja, o Alla ta’ 
dejjem li lilu ġejt offruta minn ħdan ommi, o Alla li ħabbejt bil-qawwa 
tiegħi kollha. 

Ibgħat maġenbi anġlu tad-dawl biex iwassalni sal-imkien minn 
fejn toħroġ in-nixxiegħa li taqtgħalna l-għatx, qrib il-Qaddisin. Inti tajt 
il-ġenna lill-bniedem li ssallab miegħek u talab il-maħfra. 

Ftakar ukoll fija fis-saltna tiegħek, għax jiena msallba miegħek, 
għax jien itturmentajt il-ġisem tiegħi bil-biża’ tiegħek u tregħidt 
quddiem il-ġudizzju tiegħek. La tħallix l-abbiss jifridni mill-magħżulin 
tiegħek! La tiftakarx iżjed fi dnubieti. Jekk inqast fid-dgħufija tan-
natura tiegħi bil-kliem, bl-għemil u bil-ħsieb, aħfirli għax inti għandek 
is-setgħa li taħfer id-dnubiet fuq l-art. Meta nneħħi l-libsa tal-ġisem 
tiegħi, jalla ruħi tinstab bla ħtija u bla tebgħa bħala offerta mogħġuba 
quddiemek. 

Santa Makrina, Preghiere dei primi cristiani 
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91.  IT-TAMA HIENJA TAGĦNA 

Mulej, għallimni “ngħix bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f’dan iż-
żmien, u nistenna t-tama hienja” (Titu 2, 12-13). 

 

1. Skont il-ħsieb Pawlin, in-Nisrani għandu jgħix “jistenna t-tama 
hienja u d-dehra tas-sebħ tal-kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesù 
Kristu” (Titu 2, 13). Il-fidi ħajja tal-Knisja tal-bidu kienet tesprimi 
ruħha f’xenqa kbira għall-ħajja ta’ dejjem; l-ittri ta’ San Pawl jixhdu 
dan: “Nitniehdu mxennqa f’din l-għamara tal-ġisem, l-għamara l-oħra 
tas-sema” (2 Kor 5, 2.6) u għalhekk “nixtieq nintemm u nkun ma’ 
Kristu” (Fil 1, 23). 

B’danakollu biex it-“tama hienja” li nerġgħu lura għand Alla 
titwettaq, ikollna ngħaddu mill-verità mudlama tal-mewt. Il-mewt 
dejjem tqajjem fina sens ta’ stmerrija, ta’ biża’. Din hija ħaġa naturali; 
anzi l-Knisja tisħaq li l-bniedem “bl-intwizzjoni ta’ qalbu huwa 
ġustament jiċħad u jwarrab l-idea ta’ rvina totali u tat-tmiem tal-
persuna tiegħu għal dejjem. Iż-żerriegħa tal-eternità mqiegħda fil-
bniedem... tqum kontra l-mewt” (GS 18). Fil-fatt il-bniedem ġie 
maħluq għall-ħajja fis-sens l-aktar mimli: il-ħajja ta’ dejjem f’Alla. 
“Għax il-mewt mhux Alla għamilha - tgħid l-iSkrittura - iżda l-ħżiena 
b’għemilhom u bi kliemhom stiednu l-mewt” (Għerf 1, 13.16). 

Il-mewt - li hi konsegwenza u kastig tad-dnub - tkisser in-natura 
tal-bniedem, u hija kontra s-sejħa tiegħu għall-eternità. Hija biss il-
fidi, fidi ħajja fi Kristu Salvatur li tista’ tilqa’ l-mewt bil-kalma, bħala 
mogħdija li jwassal għall-laqgħa ta’ dejjem ma’ Alla. Fil-verità kif l-
Iben ta’ Alla feda l-bniedem mid-dnub, hekk ukoll fdieh mill-mewt; ħa 
fuqu l-mewt, rebaħ lill-istess mewt, u ħatfilha l-priża tagħha, u meta 
qam sieħeb lill-bniedem fil-ħajja ta’ dejjem tiegħu. Dwar il-mewt, 
dejjem hemm il-verità morra li xxejjen il-ġisem, imma ma tistax 
tagħmel ħsara lill-ispirtu; mill-kruha tal-qerda fiżika tagħna, il-
bniedem iħalli dan l-eżilju “biex ikun ma’ Kristu”; u jasal jum li fih il-
ġisem ukoll “jilbes in-nuqqas ta’ taħsir” (1 Kor 15, 54), u jissieħeb fil-
glorja tiegħu. Hekk in-Nisrani jsib id-destin tiegħu għall-ħajja ta’ 
dejjem fi Kristu Salvatur; il-mewt mhix it-tmiem irrimedjabbli, imma l-
bidu tal-vera ħajja “f’għaqda għal dejjem mal-ħajja tiegħu divina li 
qatt ma titħassar” (GS 18). 
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2. “Nixtieq nintemm u nkun ma’ Kristu” (Fil 1, 23). Il-fidi u l-
imħabba huma hekk ħajjin fil-qaddisin li meta jqisu l-mewt ikunu 
aktar milqutin mill-hena tal-laqgħa ma’ Kristu milli mill-biża’ tal-qerda 
tal-ġisem, hekk li jixtiequ l-mewt biex jiksbu l-ħajja ta’ dejjem. “Ċarrat 
il-velu ta’ din il-laqgħa ħelwa”, ikanta San Ġwann tas-Salib, u 
jispjega li persuni li waslu fit-trasformazzjoni tal-imħabba jkunu hekk 
imxennqin li jerġgħu jingħaqdu ma’ Alla li għalkemm “il-mewt ta nies 
oħra hija kawżata mill-mard jew mix-xjuħija, il-mewt ta’ dawn il-
persuni ma tkunx hekk: minkejja li jkunu morda u xjuħ, ruħhom ma 
toħroġx minnhom jekk mhux minn xi impuls jew laqgħa ta’ 
mħabba...(li għandha l-ħila) ċċarrat il-velu u tisraq il-ġawhra, li hija r-
ruħ” (Fjamma 1, 30). Din hija ”mewta ta’ mħabba” mewta prezzjuża u 
mbierka, laqgħa ta’ żwieġ veru tar-ruħ ma’ Alla. li jdaħħalha mill-
ewwel fid-dehra hienja tas-sema. 

Ġesù wkoll, meta tkellem dwar il-mewt xebbahha ma’ laqgħa 
mal-għarus: “F’nofs il-lejl, instemgħet għajta: Ara, l-għarus! Oħorġu 
ilqgħuh.” Imma waqt li x-xebbiet għaqlin li kienu jishru u jistennew, 
ġew imdaħħla għat-tieġ, ix-xebbiet boloh li kienu reqdin, ma tħallewx 
jidħlu; il-parabbola tagħlaq bi twissija: “Ishru mela għax la tafu l-jum 
u lanqas is-siegħa” (Mt 25, 1-13). In-Nisrani għandu jkun hekk 
għassa biex x’ħin il-Mulej isejjaħlu, il-mewt ma teħdux għal 
għarrieda, imma ssibu lest, bħal dawk il-qaddejja fidili li jistennew lil 
sidhom, biex malli jiġi u jħabbat, jiftħulu minnufih” (Lq 12, 36). 
Għalhekk ma jkunx hemm dispjaċiri, lanqas biża’ jew ansjetà; għax 
min għex dejjem jistenna l-Mulej, ma jibżax mill-miġja tiegħu, imma 
malli jiġi, jitlaq jiġri biex jiltaqa’ miegħu u jgħidlu b’imħabba: “Hawn 
jien, ġej” (Salm 40, 8). Hekk, il-mewt issir l-aħħar u l-iżjed għemil 
meritorju ta’ għaqda mar-rieda ta’ Alla. Kif ir-rieda divina timmarka l-
ħajja kollha tan-Nisrani, għandha wkoll timmarka l-aħħar pass 
tiegħu. Il-mewt milqugħa b’rabta ta’ mħabba mar-rieda ta’ Alla tkun 
tassew mewta ta’ mħabba, ukoll jekk nieqsa mill-entużjażmu u 
msieħba bl-istmerrija tan-natura. 

 

 Mulej, jien ħabbejtek b’ruħi u b’ħajti kollha. Inkun hieni li 
narak u int tagħtini s-serħan; jien ma ngħixx iżjed f’din id-dinja; għad 
nirċievi dik il-ħajja li ma tafx bi tbatijiet, bi ħsibijiet, b’uġigħ, la bil-
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persekuturi u lanqas bil-persekuzzjonijiet, la oppressur u lanqas 
oppress, la tirann u lanqas vittma. Il-feriti ta’ riġlejja jfiqu fik, o triq tal-
pellegrini kollha; l-għejja tal-membri tiegħi jsibu s-serħan fi Kristu, 
griżma tad-dilka tagħna. Fik, il-kalċi tas-salvazzjoni tagħna, jgħibu d-
dwejjaq ta’ qalbi; fik, faraġ u hena tagħna, jixxotta d-dmugħ ta’ 
għajnejja. 

S. Xmun ta’ Selewkja, Preghiere dei primi cristiani, 83 
 

 Għaxqa tiegħi, Sid tal-ħolqien kollu u Alla tiegħi! Kemm se 
ndum nistenna biex nara ‘l wiċċek? X’rimedju sejjer tagħti lil min, 
barra minnek, isib hekk ftit f’din id-dinja li jista’ jserrħu daqsxejn? O 
ħajja daqshekk twila! O ħajja ta’ tbatija! O ħajja li mhi ħajja xejn! O 
x’solitudni bla sens u bla rimedju! Mela, sa meta, Mulej, sa meta? 
Kemm sejra ddum ma tintemm din il-ħajja? U jien x’se nagħmel, Alla 
tiegħi, x’se naqbad nagħmel? Forsi għandi nixtieq li ma nixtieqekx? 
O Ħallieq u Alla tiegħi, int tferi u mbagħad ma tagħtix il-mediċina 
meħtieġa; int tolqot u mbagħad ma tħallix il-ġerħa tidher. Int toqtol u 
tħalli l-maqtul b’ħajja aktar bil-kotra. 

Ir-ruħ, maqfula hekk sod fil-ħabs, trid kieku l-ħelsien tagħha, 
waqt li ma toħroġx lanqas bi ftit minn dak li trid int. O Sebħ tiegħi, ħa 
tkattrilha t-tbatija tagħha lil din ir-ruħ, jew ħalli tkun ir-rieda tiegħek li 
tneħħihielha għalkollox. O mewt, o mewt, ma nafx min jista’ jibża’ 
minnek, ladarba l-ħajja qiegħda fik! Kif ma jibżax min ikun ħela biċċa 
sewwa minn ħajtu filli ma jħobbx lil Alla tiegħu? U billi jiena waħda 
minn dawn, x’se nitlob u x’se nixtieq? Forsi l-kastig li hekk jistħoqqli 
minħabba ħtijieti? La tħallix, le, li dan iseħħ, o ġid tiegħi, għax il-
fidwa tiegħi swietlek bosta. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ, 6, 1-2 
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92.  IS-SEBA’ ĦADD TAS-SENA 

SENA A 

Ħanin u twajjeb il-Mulej, idum ma jagħdab u kollu mogħdrija 
(S 103, 8). 

 

Il-liġi ta’ Mosè kienet tgħid: “La tbejjitx ‘il ħuk f’qalbek. La 
titħallasx b’idejk u la żżommx f’qalbek għal ulied niesek, imma ħobb 
lil għajrek bħalek innifsek” (Lev 19, 17-18). Din hi silta tassew 
sabiħa, tassew ġawhra tar-Rabta l-Qadima, li diġà fiha l-ispirtu tar-
Rabta l-Ġdida. B’danakollu kemm il-formulazzjoni tal-liġi, u kemm il-
ħajra li titfisser f’sens dejjaq, wasslu biex fil-prattika l-imħabba tal-
proxxmu ġiet riservata biss għan-nies tal-istess pajjiż. 

Ġesù kisser il-firdiet u lill-preċett tal-imħabba tal-aħwa tah 
dimensjoni universali: “Smajtu x’intqal: ‘Ħobb lil għajrek u obgħod lill-
għadu tiegħek.’ Imma jiena ngħidilkom: Ħobbu lill-għedewwa 
tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom” (Mt 5, 43-44). Fil-
verità ma hemm ebda pass fl-iSkrittura li fih preskritt il-mibegħda tal-
għedewwa; dak kien riżultat prattiku tat-tgħawwiġ tal-liġi li mbagħad 
sar norma tal-ħajja. Ġesù ġġieldilha u kkundannaha bl-aħrax; ġie 
biex jipperfezzjona l-liġi, u għamel dan b’mod speċjali, dwar l-
imħabba, li l-bniedem minħabba l-egoiżmu hu tant miġbud biex 
iweġġa’ u jħallat. Il-kliem użat minn Kristu huwa tant ċar li ma jħallix 
dubju fl-interpretazzjoni; in-Nisrani għandu jħobb lill-ħbieb u l-
għedewwa bla ebda eċċezzjoni. Il-motiv huwa wieħed: kemm dawk 
u kemm dawn huma wlied Alla, għalhekk il-bnedmin kollha huma 
aħwa, huma proxxmu. Jekk inħarsu f’dan id-dawl, ma hemm ebda 
raġuni għal distinzjonijiet bejn poplu u ieħor, bejn razza u razza; u 
lanqas hemm distinzjonijiet bażati fuq l-imħabba jew il-mibegħda, fuq 
it-tajjeb jew il-ħażin, fuq il-ġid jew id-deni jew offiżi li nkunu rċevejna. 
Għall-ebda raġuni mhu sewwa li nobgħodu lil ħuna, iben proprju tal-
Missier, oġġett tal-istess imħabba tiegħu. Li nkunu magħrufin bħala 
wlied Alla jew le, jiddependi fuq jekk aħna nilqgħux jew le dan id-
dmir. “Ħobbu... għax hu jtella’ x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew 
fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min 
mhuwiex” (Mt 5, 44-45). Kif l-iben jirrifletti l-fiżjonomija tal-missier, 
hekk in-Nisrani fir-relazzjonijiet tiegħu ma’ sħabu għandu jirrifletti l-
imħabba ta’ Alla għall-bnedmin. 
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Id-dinja tqis bħala bluha li tpatti l-mibegħda bl-imħabba, id-deni 
bil-ġid, l-offiżi bil-maħfra; imma San Pawl iwissi li biex nimxu wara 
Ġesù hu meħtieġ li nkunu boloh, “Għax l-għerf ta’ din id-dinja hu 
bluha quddiem Alla” (1 Kor 3, 19). L-Insara m’għandhomx ikunu 
ħsiebhom fid-dinja għax huma “ta’ Kristu u Kristu hu ta’ Alla” (1 Kor 
3, 23); jekk aħna ta’ Kristu nimxu biss wara t-tagħlim tiegħu u 
miegħu u fih irridu nkunu ta’ Alla, waqt li nippruvaw nimitaw il-
perfezzjoni infinita u l-imħabba tiegħu bla tarf. 

 

 Ġesù Kristu l-aktar ħelu ma hemm xejn fin-natura li jixbhek 
iżjed minn dak li juri ħniena mal-għedewwa ħżiena u malizzjużi 
tiegħu; għaliex min iħobb lill-għadu tiegħu, jimita lilek, li ħabbejtna 
meta konna għadna għedewwa tiegħek; u mhux biss ħabbejtna, 
imma ridt ukoll tmut għalina mewta tassew kerha, u tlabt għal dawk li 
sallbuk. 

Inti kkmandajtna nħobbu l-għedewwa tagħna meta għedt: 
“Ħobbu l-għedewwa tagħkom, u agħmlu l-ġid lil min jobgħodkom.” U 
dan hu l-ħlas li inti twiegħed: “Sabiex tkunu wlied Missierkom li hu 
fis-smewwiet.” 

O Mulej Ġesù Kristu, li min-natura tiegħek dejjem lest għall-
ħniena u l-maħfra, l-akbar prova tal-vera mħabba hi waħda biss: 
ħobb lil min hu kontrik u jfixklek fl-għemejjel tajba ...Jiena nistqarr 
quddiemek b’qalbi u b’fommi li għext ħażin u minħabba l-malizzja u l-
ħżunija tiegħi, jiena nieqes mill-imħabba vera. Fost il-ħsibijiet u l-
għemejjel l-oħra, Mulej, li jiena fassalt u għamilt hemm dak li jiena 
kont nobgħod lill-għadu tiegħi. Żammejt f’qalbi kontra ħafna u ħallejt 
lili nnifsi nżomm dan kollu f’qalbi u fir-rieda tiegħi. 

Għinni, o Mulej Ġesù Kristu l-aktar twajjeb; u għall-imħabba 
kollha ħniena u mbierka tiegħek, aħfirli, sabiex insewwi l-ħajja 
msejkna tiegħi u biex inħobb lilek u lill-oħrajn għall-imħabba tiegħek, 
sabiex din l-imħabba qatt ma tonqosni, imma tibqa’ sal-ħajja ta’ 
dejjem. 

R. Giordani, Contemplazioni sull’amore divino 30, p. 134-136 

 



 

329 

SENA B 

Ħenn għalija Mulej, fejjaqni, għax dnibt kontra tiegħek” (S 41, 5). 

 

Alla jsejjaħ lil Iżrael għall-ġudizzju, il-poplu li kien l-oġġett tal-
imħabba tiegħu, tal-ġid tiiegħu, u b’danakollu dejjem lest biex 
jittradih, biex iwarrab l-imħabba tiegħu u l-qima tiegħu. “B’dankollu, 
int Ġakobb, ma sejjaħtlix, għax int għejjejt minni, O Iżrael!... Imma 
għabbejtni bi dnubietek, fnejtni bi ħżunitek” (Is 43, 22.23). 
B’danakollu Alla, fidil għall-patt tiegħu, għadu lest biex jaħfer: “Jien, 
jien hu, li ħassart dnubietek u li ħtijietek iżjed ma niftakarhomx” (Is 
43, 25). 

Jekk il-bniedem ma jafx jieqaf mid-dnub, Alla wisq aktar minnu 
ma jiqafx fil-maħfra. L-inkarnazzjoni ta’ Ibnu l-Waħdieni u l-opra 
feddejja tiegħu huma xhieda mill-iżjed ċari. Kristu wriena b’elf mod 
kemm Alla jħobb jaħfer; anzi wasal biex jagħti l-maħfra saħansitra 
qabel ma tintalab. Hemm il-każ tar-raġel mifluġ ta’ Kafarnahum li 
kien imniżżel mis-saqaf, fuq il-friex li fuqu kien mimdud, quddiem 
Ġesù li kien imdawwar bil-folla li ġew fid-dar biex jisimgħuh. L-
imsejkem marid li bit-tama tal-fejqan ħallihom jeħduh b’dal-mod, 
sema’ l-kelmiet mhux mistennija: “Ibni, dnubietek maħfura” (Mk 2, 5). 
X’aktarx li mhux dnubietu kienu qegħdin jinkwetawh dak il-ħin, imma 
l-marda tiegħu. B’dankollu dan kien l-ewwel miraklu li Kristu wettaq 
fih; ħelsu mit-toqol tal-ħtijiet li kienu qegħdin jorbtu l-ispirtu tiegħu 
wisq iżjed mill-paraliżi li kienet torbot lill-membri ta’ ġismu. U biex 
ifiehem li dan il-ġest ma kienx kliem vojt, il-Mulej issokta jgħid 
b’awtorità: ”Mela, biex tkunu tafu li Bin il-Bniedem għandu s-setgħa li 
jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qum qiegħed ngħidlek, aqbad friexek u 
mur lejn darek” (Mk 2, 10, 11). Il-fejqan tal-ġisem kien qiegħed jagħti 
xhieda tal-maħfra tad-dnubiet; kien sinjal estern li seta’ jarah 
kulħadd, tal-maħfra mogħtija, u fl-istess ħin juri l-ġenerożità ta’ Alla li 
mhux biss jeqred id-dnubiet tal-bniedem imma wkoll ibierku b’mod 
tal-għaġeb. 

Il-maħfra tad-dnubiet hija inizjattiva tal-ħniena bla tarf ta’ Alla li 
jfittex it-toroq kollha biex isalva l-bniedem, il-ħlejqa tal-imħabba 
tiegħu. Alla hu fidil; ried is-salvazzjoni tal-bnedmin kollha u wettaqha 
fi Kristu; fih il-wegħdiet tiegħu saru realtà, “il-wegħdiet ta’ Alla saru 
‘iva’”, jgħid San Pawl (2 Kor 1, 20). Għalhekk huwa urġenti li l-
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bniedem jiddeċiedi li jwieġeb bil-fedeltà bl-‘iva’ tiegħu għall-fedeltà ta’ 
Alla. U kif fit-talba liturġika jitla’ għand Alla “l-Ammen tagħna” 
permezz ta’ Kristu, hekk ukoll permezz tiegħu jeħtieġ jitla’ għand Alla 
“l-iva” tas-sogħba tagħna, tal-imħabba tagħna. 

 

 Bierek ruħ tiegħi l-Mulej... Hu li jaħfer dnubietek kollha; ifejjaq 
il-mard tiegħek kollu; jifdi lil ħajtek mill-qabar; iħaddnek bit-tjieba u l-
ħniena; ixabba’ bil-ġid is-snin ta’ ħajtek, u bħal tal-ajkla tiġġedded 
żgħożitek. 

 Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-Mulej għal 
min għandu l-biża’ tiegħu. Għax hu jaf kif aħna magħġuna, jiftakar li 
aħna trab.” 

Salm 103, 1.3-5.13-14 
 

 Lejk indur, o Alla għajn ta’ ħniena, jiena midneb għaliex jiena 
mimli tbajja’ u int tista’ ssaffini. 

O xemx tal-ġustizzja, dawwal lil min hu agħma. O tabib etern, 
fejjaq lil min hu midrub. O Sultan tas-slaten, libbes lil min hu għeri; 
medjatur bejn Alla u l-bnedmin, aħfer lil min hu ħati. O Ragħaj 
twajjeb, erġa’ daħħal fil-merħla lil min intilef. Agħmel ħniena o Alla 
ma’ min hu msejken, maħfra lil min hu ħati, ħajja lil min hu marid, 
ġustifikazzjoni ma’ min hu ħażin, id-dilka tal-grazzja tiegħek lil min hu 
qalbu iebsa. 

O Alla l-iżjed ħanin, reġġa’ lura lil min hu maħrub, iġbed lejk lil 
min hu stinat, erfa’ lil min waqa’, mexxi lil min hu fit-triq. 

La tinsiex lil min insiek, la titlaqx lil min telqek, la tistmellx lil min 
hu midneb. Meta dnibt offendejtek, Alla tiegħi, għamilt id-deni lill-
proxxmu u lanqas ħfirtha lili nnifsi. 

S. Tumas ta’ Aquino, Preghiere, p. 24-25 
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SENA Ċ 

Ħanin u twajjeb il-Mulej; Hu li jaħfer dnubietek kollha (S 103, 8. 3). 

 

Ir-Rabta l-Qadima toffri eżempju ta’ ġenerożità lejn l-għedewwa 
fil-persuna ta’ David. Meta kien ippersegwitat għall-mewt minn Sawl, 
darba bil-lejl iż-żagħżugħ sab ruħu fil-kamp tal-għadu tiegħu; is-
sultan kien hemm rieqed, il-lanza tiegħu ħdejh, ta’ madwaru kienu 
kollha reqdin. L-okkażjoni kienet eċċellenti, Abisaj, il-ħabib ta’ David, 
ippropona li joqtol lis-sultan. Imma David ma ħalliehx u ħarab waqt li 
ħa miegħu x-xabla ta’ Sawl, imbagħad mill-bogħod urihielu u beda 
jgħajjat: “Il-Mulej telqek f’idejja llum, imma jien ma ridtx immidd idejja 
fuq il-Midluk tal-Mulej” (1 Sam 26, 23). Forsi Nisrani ma kienx jasal 
sa hawn! 

Imma l-għemil ġeneruż ta’ David - li dak iż-żmien kien 
eċċezzjoni għar-regola ta’ “għajn b’għajn” - għandu jiġi osservat bl-
eżattezza mis-segwaċi ta’ Kristu. “Ħobbu l-għedewwa tagħkom, 
agħmlu l-ġid lil min jobgħodkom, bierku lil min jisħetkom, itolbu għal 
min iżeblaħkom” (Lq 6, 27-28). Ġesù jifhem il-qalb tal-bniedem 
midruba bid-dnub; jaf li quddiem l-insulti, l-inġustizzji u l-vjolenza l-
istint tal-vendetta iqum bis-saħħa kollha; b’danakollu jippreżenta l-
maħfra mhux bħala għemil erojku riservat għall-qaddisin, imma 
bħala sempliċi dmir ta’ kull Nisrani. Dan jesiġi konverżjoni profonda, 
taqliba vera ta’ ħsibijiet u ta’ sentimenti, imma hu proprju dan li hu 
jitlob mid-dixxipli tiegħu: “Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom xi ħlas 
ikollkom? Għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom” (Lq 6, 32). 
In-Nisrani ma jistax jaġixxi bil-mentalità tal-midinbin jew ta’ dawk li 
għadhom ma waslux għad-dawl tal-Evanġelju. U hu proprju fil-
qasam tal-imħabba u tal-maħfra li jeħtieġ jiddistingwu ruħhom 
minnhom. Għalhekk il-Mulej jinsisti bi proposti li jaqilbu kollox ta’ taħt 
fuq: “Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli 
jagħtik fuq in-naħa l-oħra; Agħti lil kull min jitolbok” (Lq 6, 29-30). 
Jekk dawn il-kelmiet mhux dejjem għandhom jiġu applikati 
litteralment, imma lanqas ma għandhom jiġu mwarrba; għandna 
nifhmu s-sens sħiħ tagħhom: m’għandniex inpattu l-inġurja, inkunu 
lesti li ngħinu lil kulħadd, jekk nistgħu, nagħtu aktar minn dak li hu 
sewwa sew ġust, aktarx għandna niċċaħħdu mid-drittijiet tagħna milli 
nitlewmu ma’ ħuna. Fil-qasir, hawn qegħdin nitkellmu minn “qdusija 
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ogħla” (Mt 5, 20), imnebbħa mill-imħabba li tmur ‘l hinn mil-limiti, dik 
l-imħabba li Ġesù ġie biex jgħallem u li kien hu l-ewwel li pprattika, ta 
ħajtu kollha għall-poplu ingrat u ribelluż, u miet għalina “li konna 
għadna midinbin” (Rum 5, 8). 

Il-bniedem naturali, bin Adam, ma setax jifhem u lanqas jgħix 
dan it-tagħlim; biex jirnexxilu jkun kapaċi jagħmel dan, kien jeħtieġ 
jerġa’ jitwieled fi Kristu u fiH isir bniedem spiritwali. “Bħalma aħna 
mlibbsa x-xbieha tal-bniedem tal-art - jgħid San Pawl - hekk ukoll 
għad nilbsu x-xbieha tal-bniedem tas-sema” (1 Kor 15, 49). Dan 
naslu għalih biss fil-glorja, imma l-bidu qiegħed hawn isfel fejn 
permezz tal-magħmudija, in-Nisrani jingħata l-ħajja permezz tal-
grazzja u tal-iSpirtu ta’ Kristu. Hu preċiżament permezz ta’ dan li 
nsiru kapaċi nħobbu bħalma Ġesù ħabb u għallem. 

 

 Kemm hi kbira l-paċenzja tiegħek, o Alla tiegħi!... Inti żżernaq 
il-jum, ittella’ x-xemx fuq it-tajbin u fuq il-ħżiena; inti ssaqqi l-art bix-
xita tiegħek, u ħadd mhu eskluż mill-benefiċċji tiegħek għax l-ilma 
jaqa’ bla distinzjoni fuq it-tajbin u fuq il-ħżiena. Narawk taġixxi bil-
paċenzja dejjem xorta mal-ħatjin u mal-innoċenti, mal-persuni li 
jagħrfuk u mal-oħrajn li jiċħduk, ma’ dawk li jafu jiżżuk ħajr u mal-
ingrati... L-insulti ta’ sikwit inikktuk aktar, anzi l-ħin kollu; u b’dankollu 
ma tagħtix lok għall-korla tiegħek, u tistenna bis-sabar il-jum iffissat 
għall-ġudizzju. U għalkemm il-vendetta qiegħda fis-setgħa tiegħek, 
int tippreferi tieħu paċenzja fit-tul, tippreferixxi fil-ħniena tiegħek, li 
ttawwal, waqt li tistenna li l-malizzja stinata tal-bniedem, jekk qatt 
jista’ jkun, tgħaddi minn bidla... Inti nnifsek għedt: “Ma nitgħaxxaqx 
b’mewt il-midneb, imma bir-reġgħa lura tiegħu biex jgħix” (Eżek 33, 
11). U band’oħra: “Erġgħu duru lejn il-Mulej!´(Ġoel 2, 13). 

Aħna naslu fil-milja tal-perfezzjoni biss, meta l-paċenzja tiegħek, 
o Missier, tgħammar fina, meta x-xebh tagħna miegħek, li tlifna bid-
dnub ta’ Adam, jidher jiddi fl-għemejjel tagħna. 

San Ċiprijanu, De bono patientiae 4-5 
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93.  FUNZJONI PROFETIKA TAL-FIDILI 

O Alla li ridt isseħibna fil-konsagrazzjoni ta’ Ibnek il-Waħdieni, 
agħmel li nkunu xhieda, fid-dinja, tal-opra tiegħek ta’ salvazzjoni 

(Quddiesa tal-Griżma). 

 

1. O Mulej, jalla l-Insara, mogħnijin bid-dinjità rjali, saċerdotali u 
profetika, bil-qawwa tas-sagrament (tal-magħmudija) imwaqqaf 
minnek, ikunu miksijin bid-don tal-grazzja tiegħek li ma titħassarx” 
(Quddiesa tal-Griżma). Din it-talba tal-Missal Ruman l-antik tiġbor bl-
aħjar mod il-prerogattivi kollha tas-saċerdozju komuni tal-fidili. Barra 
milli għandhom id-dinjità saċerdotali li tgħinhom fil-qima divina, u fuq 
kollox fl-għemejjel sagramentali u t-tisħib fis-sagrifiċċju ewkaristiku, 
għandhom ukoll dinjità u funzjoni profetika u rjali, bħala rifless tal-
grazzja ta’ Kristu - saċerdot, profeta, sultan - li fiha huma mill-ġdid 
imnisslin u maħtufin. 

“Kristu, il-profeta l-Kbir, bix-xhieda ta’ ħajtu u bil-qawwa ta’ 
kelmtu xandar is-saltna ta’ Missieru. Huwa jibqa’ jtemm id-dmir 
profetiku tiegħu... mhux biss permezz tal-ġerarkija... iżda wkoll 
permezz tal-lajċi li hu għalhekk qiegħed bħala xhieda, għaniehom 
bis-sens tal-fidi u d-don tal-kelma biex permezz tagħhom tiddi fil-
ħajja ta’ kuljum u fil-ħajja familjari u soċjali l-qawwa tal-Evanġelju” 
(LG 35). Għalhekk l-Insara kollha, meta jissieħbu fl-uffiċċju profetiku 
ta’ Kristu, huma mistiedna u mistennija li jxandru l-Evanġelju u li 
jwasslu l-ispirtu tiegħu, il-fidi u l-prattika ġenwina tiegħu fl-ambjent 
tal-ħajja tagħhom. 

Ix-xogħol tal-profeta ma jikkonsistix tant fit-tħabbir ta’ ġrajjiet 
futuri, daqskemm f’li jżomm is-sens tar-reliġjon ħaj fost il-bnedmin, 
bħalma għamlu l-profeti tar-Rabta l-Qadima: huma qatt ma waqfu 
jfakkru lill-poplu ta’ Iżrael dwar l-eżistenza ta’ Alla u l-qima li kienet 
tistħoqqlu. Dan jibqa’ jkun meħtieġ u urġenti fis-soċjetà moderna li hi 
tant aljenata, indifferenti u ta’ sikwit ostili fir-rigward ta’ Alla u tar-
reliġjon. Proprju għal-lajċi li jgħixu f’nofs soċjetà bħal din, imiss ix-
xogħol delikat li jwasslu l-Evanġelju f’kull ambjent, f’kull qasam, f’kull 
stat tal-ħajja soċjali li fiha jeħtiġilhom jaħdmu bħall-ħmira fil-massa. 
“Huma msejħin minn Alla sabiex, imħeġġin mill-ispirtu nisrani 
jħaddmu, bħal ħmira, l-appostolat tagħhom fid-dinja” (AA 2). 
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2. Ix-xandir uffiċjali tal-Evanġelju hu afdat direttament lis-
saċerdoti, lill-missjunarji, lir-reliġjużi; imma l-firxa bil-mod tiegħu hija 
xogħol speċjali tal-lajċi, li billi huma mdaħħlin fis-soċjetà u huma 
ħaġa waħda magħha, jistgħu jilħqu l-bnedmin wieħed wieħed, dar 
dar, fuq il-postijiet tax-xogħol, kif ukoll f’postijiet oħra fejn jiltaqgħu. 
San Pietru jħeġġeġ lill-ewlenin Insara: “Kunu dejjem lesti biex tagħtu 
tweġiba lil kull min jitlobkom l-għala tat-tama li għandkom” (1 Pt 3, 
15), u fl-Atti naqraw li l-Insara “bdew ixandru l-Kelma ta’ Alla bil-
kuraġġ kollu” (Atti 4, 31), jiġifieri b’ċerta qawwa, bla ma jfittxu wiċċ 
ħadd. B’danakollu l-istess San Pietru jkompli l-eżortazzjoni tiegħu 
billi jirrikkmanda li jagħmlu dan “bil-ħlewwa u bir-rispett” (1 Pt 3, 15); 
ix-xandir tal-Evanġelju għandu dejjem jgħaqqad l-imħabba tal-verità 
mal-virtujiet evanġeliċi tal-manswetudni u tal-umiltà. Il-kelma 
għandha dejjem tkun imsieħba max-xhieda tal-ħajja, anzi din għandu 
jkollha l-ewwel post; l-Appostlu jgħid: “Żommu safja l-kuxjenza 
tagħkom biex, meta jgħidu fuqkom, dawk stess li jkażbru l-imġiba 
tajba tagħkom fi Kristu jkollhom għalxiex jistħu” (1 Pt 3, 16). L-imġiba 
tagħna qatt ma għandha tmur kontra dak li ngħidu bil-kliem. 

Jeħtieġ nirbħu dik il-mentalità individwalistika li tqis il-fidi, is-
salvazzjoni, il-qdusija, biss bħala fatti personali, b’mod li wieħed 
iħossu komdu meta jfittex li jħaddimhom fih. Min-naħa l-oħra, in-
Nisrani ma jkunx laħaq il-milja tiiegħu jekk ma jgħixx il-grazzja ta’ 
Kristu fil-milja tagħha; u din il-grazzja tinkludi l-impenn tax-xandir tal-
Evanġelju. Il-Konċilju jippreċiża: “Bil-preċett tal-imħabba, li hu l-akbar 
kmandament tal-Mulej, l-Insara kollha huma mħeġġa biex jagħtu 
glorja ‘l Alla billi jwasslu s-saltna tiegħu u l-ħajja ta’ dejjem lill-
bnedmin kollha biex jagħrfu ‘l Alla wieħed u veru u lil dak li bagħat 
Ġesù Kristu... Għalhekk l-Insara kollha għandhom id-dmir għoli li 
jaħdmu sabiex il-bxara divina tas-salvazzjoni tkun magħrufa u 
milqugħa mill-bnedmin kollha f’kull rokna tad-dinja” (AA 3). 

 

 Alla Sidna, int li għamilt is-sema, l-art, il-baħar, u kulma 
fihom, int li għedt bl-iSpirtu s-Santu: “Għaliex ixxewxu l-ġnus u l-popli 
ngħaqdu konfoffa waħda għalxejn?... Issa, mela, Mulej, ħares lejn it-
theddid tagħhom u agħmel li l-qaddejja tiegħek ixandru kelmtek bil-
kuraġġ kollu. 

Atti 4, 24.25.29 
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 Mulej, il-ħsieb li jkolli nagħti xhieda jimla u jassorbi l-ħajja 
ġewwenija tiegħi kollha. Ngħix b’mod li nkun nista’ kull ħin nixhed 
lilek, o Kristu; li kull farka tal-ħin tiegħi, għall-biċċiet tal-ħobz li int 
kattart, jistgħu jkunu xhieda tiegħek li tista’ kollox, u tal-ħniena 
tiegħek. Il-biċċiet tal-ħobż jixhdu l-omnipotenza tiegħek li wettqet il-
miraklu u tal-ħniena ħelwa tiegħek li ispiratu. Jalla ħajjitna wkoll 
tixhed permezz tal-paċi tagħha, it-tjubija, u s-serenità ta’ kull ħin, fl-
għaqda bla heda miegħek, fl-għotja bla tarf tal-imħabba... 

Wassal f’nofs id-dinja, u lis-soċjetà, ruħ qaddisa, imma qaddisa 
tassew, bl-ogħla mħabba kkunsmata tad-dinja u l-aktar qdusija 
perfetta tas-sema! Liema ideal ikun dan! Li tixhed għalik fid-dinja 
b’mod perfett. O Kristu! Kieku jiena kont qaddis, dan kien jirnexxili. 
X’piena nħoss li miniex qaddis! O kieku naf inħobb bil-milja ta’ Alla u 
nagħmel li l-imħabba tinħass f’kull kelma! Li nġiegħel l-imħabba ta’ 
Alla tivvibra f’kull ċaqliqa esterna, imħabba daqshekk qawwija, 
daqshekk profonda, daqshekk assoluta, li kienet taqla’ l-grazzja għal 
kulħadd. Din hija l-qdusija! Mulej, agħtihieli, agħmilni qaddis: nitolbok 
b’kull qatra ta’ demmi; agħmel bija dak li trid, imma agħmilni qaddis, 
assolutament, kollni kemm jien; agħtini rieda tal-azzar, għax hija ruħ 
qawwija biss li tista’ tirċievi din il-grazzja kbira. 

G. Canovai, Suscipe Domine, p. 301-302 
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94.  ĦIDMA REGALI 

Glorja u setgħa lilek, o Kristu, li għamiltna saltna ta’ qassisin 
għal Alla, il-Missier tiegħek (Apk 1, 6). 

 

1. Ġesù Kristu “ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmu, u 
għamilna Saltna, Qassisin għal Alla Missier tiegħu” (Apk 1, 5-6). 
Ġesù, is-Sultan universali li lejh il-ħlejjaq kollha huma sottomessi, 
biex hu jissottometti kollox lil Missieru, mhux biss għamel mill-Insara 
poplu tiegħu saċerdotali, imma wkoll saltna li jsieħeb fis-sovranità 
tiegħu. Din is-setgħa rjali “għaddieha lid-dixxipli sabiex huma wkoll 
igawdu l-ħelsien tas-Saltna ta’ Alla u b’ċaħda tagħhom infushom u 
b’ħajja qaddisa jirbħu fihom stess is-saltna tad-dnub” (LG 36). Ma 
tistax tkun saltna ta’ Alla jekk ma tirbaħx is-saltna tal-ħażen. Ġesù 
nnifsu ma wasalx fil-glorja tas-saltna tiegħu qabel ma qered id-dnub 
bil-mewt tiegħu: “ċekken lilu nnifsu, billi obda sal-mewt, anzi sal-
mewt tas-salib” (Fil 2, 8). “Ma kellux il-Messija jgħaddi minn dawn il-
ħwejjeġ u hekk jidħol fil-glorja tiegħu?” (Lq 24, 26). Din hija t-triq li 
kull Nisrani jeħtieġ jimxi fiha biex jikseb il-ħelsien regali ta’ wlied Alla; 
huwa biċ-“ċaħda tiegħu nnifsu” li jsir sid tal-passjonijiet tiegħu, u 
tagħtih ħakma fuq il-ħażen u d-dnub li l-ħin kollu jittantaw biex 
iwassluna fil-jasar; hekk biss tkun “saltna” ta’ Alla, jiġifieri sottomess 
għalkollox lejh, u f’saltna bħal din isib il-ħelsien waħdieni u sħiħ. 

Meta jaħkmu lilhom infushom u jissottomettu ruħhom lil Alla, l-
Insara għandhom iħabirku li jwasslu l-bnedmin kollha għandu: “waqt 
li jservu lil Kristu fl-oħrajn, bl-umiltà u l-paċenzja jwasslu lil ħuthom 
għand is-Sultan li meta taqdih inti tkun qed issaltan (LG 36). L-istess 
kif is-Salvatur ħelisna mill-jasar tad-dnub u wassalna fis-saltna ta’ 
Missieru, waqt li umilja ruħu u għamel lilu nnifsu qaddej tagħna sa 
wasal li jagħti ħajtu għalina, hekk aħna jeħtieġ nirbħu lil ħutna għas-
saltna ta’ Alla, permezz tal-qadi umli u bis-sabar, flimkien ma’ 
dedikazzjoni ġeneruża u diżinteressata. 

 

2. Il-bniedem mhux maħluq biex ikun ilsir tal-ħwejjeġ, u jkun marbut 
iżżejjed mal-ħlejjaq u maħkum minnhom; imma biex ikun fuqhom, 
jaħkimhom u permezz ta’ din il-ħakma, jissottometti u jikkonsagra l-
ħlejjaq kollha lis-“Sew iż-żmien ta’ issa, sew dak li ġej, kollox hu 
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tagħkom, u intom ta’ Kristu, u Kristu ta’ Alla” (1 Kor 3, 22-23). 
Għalhekk waqt li nagħrfu “n-natura intima u l-valur ta’ kull ħolqien u 
kif kull ħlejqa għandha l-għan li tfaħħar ‘l Alla (LG 36), in-Nisrani 
għandu jġib ruħu ta’ ħakkiem li juża kollox bla ma jħalli li jintrabat ma’ 
ebda ħlejqa, li jkollu l-ħila jinqeda b’kollox, bla ma jassoġġetta ruħu 
lejn xejn u lejn ħadd. B’dan il-mod jgħin il-ħolqien biex jilħaq l-għan 
tiegħu: dak li jaqdi lill-bniedem biex il-bniedem jasal jadura ‘l Alla u 
jsebbħu. In-Nisrani, salvat u meħlus minn Kristu, għandu min-naħa 
tiegħu jeħles u jsalva lill-aħwa u l-ħolqien kollu, biex kull ħlejqa tasal 
fl-għan aħħari tagħha. Biex jintlaħaq dan l-għan l-Insara huma 
mistiedna biex “jgħinu lil xulxin b’ħajja aktar qaddisa hekk illi d-dinja 
timtela bl-ispirtu ta’ Kristu u tilħaq b’mod iżjed effikaċi l-għan tagħha, 
fil-ġustizzja, fil-karità u fil-paċi (LG 36). Fit-taħriġ tal-professjoni 
tagħhom, fil-ħajja familjari u soċjali, għandhom iwasslu l-ispirtu tal-
Evanġelju, biex ifejqu dak li d-dnub ħassar, biex jagħtu ruħ nisranija 
lil dak li l-irreliġjożità firditu minn Alla; u dan f’kull kamp: fid-dinja tax-
xogħol, tat-teknika, tal-kultura, tal-politika u f’kull attività oħra. L-
Insara jiksbu dawn l-għanijiet billi “jiftakru li f’kull ħaġa temporali 
huma għandhom ikunu mmexxija mill-kuxjenza nisranija, għaliex 
ebda attività umana, lanqas fl-istess ħwejjeġ temporali, ma tista’ 
taħrab mill-awtorità ta’ Alla (LG 36). Ix-xogħol tal-ġenituri u tal-
għalliema huwa speċjalment importanti: Dawn għandhom is-setgħa 
jbiddlu l-familja u l-iskola f’arena ta’ ħajja nisranija fejn it-tfal u l-
iskulari huma mmexxija lejn Alla bl-eżempju u bit-tagħlim tagħhom. 
B'dan il-mod l-insara kollha jikkollaboraw biex jibnu s-saltna ta' 
Kristu, u “bħala adoraturi, jikkonsagraw lil Alla l-istess dinja” (LG 34). 

 

 O Kristu, bid-dilka divina inti sultan, pontefiċi u profeta, u bit-
tifrix tad-dilka tiegħek, aħna nsiru slaten u saċerdoti: saċerdozju 
regali. Agħtina mela kuraġġ ta’ sultan biex ma nħallux lilna nfusna 
nkunu suġġetti għall-passjonijiet tagħna, u jġegħilna naħsbu biss 
ħsibijiet kbar u ma nsirux ilsiera tal-mentalità tad-dinja. 

Agħtina li bħala slaten inkunu ġenerużi, li nixxenqu għal dak li 
hu l-iżjed nobbli, u bħala saċerdoti spiritwali, nixxenqu għal dak li hu 
l-iżjed qaddis. Issa m’għadniex aktar bnedmin profani; sirna bħal 
dawk li lilhom il-Missier tiegħek qal: “Kunu qaddisin għax jien 
qaddis.” 
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Int għamiltna wkoll profeti; għallimna, għalhekk biex naġixxu bi 
stint tas-sema, biex noħorġu miċ-ċirku tal-ħwejjeġ ta’ issa, nimlew 
lilna nfusna bil-ħwejjeġ tal-futur, u ma nixxenqux ħlief għall-eternità. 
Ma nistgħux nikkuntentaw billi nibnu fuq din l-art. Mulej għinna biex 
nintrefgħu, biex naħsbu f’dak il-pajjiż fejn għad insaltnu miegħek li 
għedt: “Le, merħla ċkejkna, tibżgħu xejn, għax Missierkom għoġbu 
jagħtikom is-Saltna!” (Lq 12, 32). 

J.B. Bossuet, Elevazioni a Dio sui misteri, 13, 3 
 

 O Ġesù, biex nibda nwaqqaf kollox fik, jeħtieġli nibda minni 
nnifsi; agħmel li nkun aktar Nisrani. Biex id-dinja terġa’ ssir tajba, 
għinni biex insir aħjar; biex id-dinja ssir aktar Nisranija, għinni nsir 
Nisrani aħjar. 

Agħtini sens Kattoliku aktar profond, agħmilni aktar karitattiv, u li 
nifhem iżjed il-konsegwenzi ta’għemili u ta’ meta ħallejt dmirijieti. 

Agħmel li l-Kristjanità tiegħi tkun aktar profonda, aktar ġejja mill-
qalb, iżjed tiddi, aktar tixraq lilek, Mgħallem meqjum, Salvatur 
maħbub tiegħi. 

R. Plus, Gesù Cristo nei nostri fratelli, p. 332-333 
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95.  ALLA JSEJJAĦ 

Hieni l-bniedem li inti tagħżel u tqiegħdu jgħammar fit-tempju tiegħek 
(S 65, 5). 

 

1.  “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil sid li ħareġ filgħodu kmieni 
biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu tad-dwieli” 
(Mt 20, 1). Is-sid tad-dar jirrappreżenta lil Alla li l-ħin kollu jsejjaħ lill-
bnedmin għas-“saltna tas-sema”, jiġifieri għas-salvazzjoni: “Morru 
intom ukoll l-għalqa” (Mt 20, 4). Din hija sejħa universali għall-ħajja 
nisranija, għall-qdusija. Is-sejħa divina mhix sempliċi stimolu estern 
għaliex waqt li jsejjaħ, Alla nnifsu jgħin lill-bnedmin biex iwieġbu 
għas-sejħa tiegħu, billi joffrilhom id-don tal-grazzja. “Huwa għalhekk 
ċar għal kulħadd li l-fidili ta’ kull stat u ta’ kull grad ta’ ħajja huma 
msejħa għall-milja tal-ħajja nisranija u għall-perfezzjoni tal-imħabba” 
(LG 40); biex nilħquha m’għandniex ħlief ngħixu l-milja tal-grazzja li 
rċevejna fil-magħmudija. 

Imma fil-kwadru ta’ din is-sejħa universali għall-qdusija - 
waħdanija fis-sustanza, għax imwaqqfa fuq “fidi waħda, magħmudija 
waħda” (Ef 4, 5), l-istess grazzja u l-istess imħabba - “mhux kulħadd 
jimxi mill-istess triq” (LG 32). Alla bħal sid id-dar tal-parabbola, hu 
ħieles li jsejjaħ kif u meta jrid, waqt li jafda xogħol u uffiċċji diversi u 
jxerred l-istess grazzja f’qisien u modi differenti, jiġifieri, “iqassam lil 
kull wieħed kif jogħġbu” (1 Kor 12, 11). Għalhekk, flimkien mal-lajċi 
msejħa biex iwettqu s-sejħa għall-qdusija fi ħdan il-familja u fil-ħajja 
soċjali, hemm ukoll l-“ikkonsagrati”, imsejħin għal servizz ta’ Alla, 
iżjed dirett u esklussiv. “Is-sejħa universali għall-qdusija - jgħid il-
Konċlju Vatikan II - tidher b’mod kollu partikulari fil-prattika tal-kunsilli 
evanġeliċi. Din il-prattika, imħaddna minn ħafna Nsara, taħt l-influss 
tal-iSpirtu s-Santu, twassal u għandha twassal, għal xhieda u 
eżempju li jiddu tal-qdusija fil-Knisja” (LG 39). 

 

2. Permezz tal-magħmudija n-Nisrani hu diġà kkonsagrat lil Alla, 
imqiegħed għas-servizz u l-qima tiegħu. Imma dan ma jimpedihx - 
meta hu  msejjaħ minn Alla b’għażla divina u misterjuża - li 
japprofondixxi din il-konsagrazzjoni tal-bidu billi jwassalha sal-aħħar 
għan: dak li minn jeddu jħaddan, għall-imħabba ta‘ Alla, il-kunsilli 
evanġeliċi tal-faqar, kastità u ubbidjenza. “Permezz tal-voti reliġjużi 
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jew ta’ rabtiet oħra li b’mod proprju tagħhom jixbhuhom fl-għan - u li 
bihom jobbliga ruħu li josserva t-tliet kunsilli evanġeliċi msemmija - 
in-Nisrani jagħti ruħu kollu kemm hu lil Alla li hu jħobb fuq kollox. 
B’hekk huwa jimpenja ruħu, b’titlu ġdid u speċjali għas-servizz u l-
qima ta’ Alla” (LG 44). B’dan il-mod, in-Nisrani jidħol fi stat partikulari 
ta’ ħajja: l-istat tal-perfezzjoni, li l-karatteristika essenzjali tiegħu hija 
l-mixja wara Kristu fqir, kast, ubbidjenti, ikkonsagrat b’mod sħiħ 
għall-glorja tal-Missier u għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Fi kliem 
ieħor, il-kunsilli evanġeliċi tal-faqar, kastità u ubbidjenza jittieħdu 
bħala impenn partikulari aktar intimu u sħiħ biex jassimila ruħu aktar 
perfettament mal-Mulej u jesprimi l-ħajja tiegħu b’aktar fedeltà. “L-
istat reliġjuż huwa wkoll xebh mill-qrib tal-forma ta’ ħajja li l-Iben ta’ 
Alla aċċetta li jħaddan meta ġie fid-dinja biex jagħmel ir-rieda tal-
Missier u li hu ppropona lid-dixxipli tiegħu biex iħaddnu: Il-ħajja 
reliġjuża tirrappreżenta l-ħin kollu fil-Knisja din il-forma ta’ ħajja li 
Kristu għażel” (LG 44). 

L-istat tal-kunsilli evanġeliċi ma jibnix qdusija differenti minn dik 
proposta lill-imgħammdin kollha, imma aktarx triq differenti, li waqt li 
taqbel iżjed direttament ma’ Kristu, taqbeż aktar bil-ħeffa t-tfixkil 
għall-qdusija. In-Nisrani - jgħallem il-Konċlju - “biex ikun jista’ jikseb 
frott iżjed kotran tal-grazzja tal-magħmudija, bil-professjoni tal-
kunsilli evanġeliċi, irid jeħles lilu nnifsu mix-xkiel li jista’ jbiegħedu 
mill-ħerqa tal-imħabba” (LG 44). Is-sejħa għall-istat ta’ perfezzjoni 
hija mela grazzja prezzjuża wisq u mhux biss għall-qdusija 
individwali, imma għall-qdusija tal-Knisja kollha, ladarba hija 
maħsuba biex tlaħħam iżjed fedelment il-misteru u l-ħajja ta’ Kristu, 
sabiex il-bnedmin kollha jinġibdu lejh. 

 

 Int, Mulej Ġesù, li ġejt fid-dinja biex tagħmel ir-rieda tal-
Missier u mhux tiegħek, agħtini sottomissjoni sħiħa għar-rieda tal-
Missier, u għar-rieda tiegħek. Nemmen Feddej tiegħi, li inti taf liema 
hi l-aħjar xorti għalija. Nemmen li inti tħobbni wisq iżjed milli nħobb 
lili nnifsi, għax il-providenza tiegħek taf kollox u l-protezzjoni tiegħek 
tista kollox. Bħal Pietru, jien ukoll ma nafx x’hemm lest għalija fil-
futur (Ġw 21, 22). Imma jien nirrassenja ruħi bl-injoranza tiegħi u 
niżżik ħajr b’qalbi kollha li ma ħallejtx f’idejja t-tmexxija tiegħi nnifsi, u 
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ġegħiltni nafda fik. Ma nista’ nitlob xejn aħjar milli nkun oġġett tal-
kura tiegħek minflok tiegħi innifsi. 

Għandi l-ħsieb, Mulej, li nimxi warajk bl-għajnuna tal-grazzja 
f’kull triq li fiha tmur int u ma rridx nagħżel it-triq tiegħi waħdi. Jiena 
nistenna li tmexxini int, lest li nġib ruħi bis-sempliċità u bla biża’. 
Inwegħdek li ma nitlifx il-paċenzja, ukoll jekk tagħtini mumenti ta’ 
dalma u ta’ inċertezza u ma ngerger għall-ebda diżgrazzja u għall-
ebda ansjetà. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 294 
 

 Ġejja, ġejja għandek, Ġesù l-iżjed maħbub, li ħabbejt, li fittixt, 
li dejjem xtaqt. Ġejja għall-ħlewwa tiegħek, għall-ħniena tiegħek, 
għall-imħabba tiegħek; ġejja b’qalbi kollha, bil-forzi tiegħi kollha. 
Nimxi warajk għax int sejjaħtli. 

Ħalli jkolli kollox fik, li nixtieq inħobbok wisq iżjed minn kull ħaġa 
oħra, u jalla nżomm il-wegħdiet li jiena pprofessajt. Int li taqra l-qlub, 
ħallini nfittex li nogħġbok aktar fil-qalb milli fil-ġisem. 

Ejja o Ġesù, ħija, għarus tiegħi, int sultan kbir li int Alla, int li int 
il-ħaruf! Qiegħedli marka fuq wiċċ ir-ruħ tiegħi biex ma nagħżel xejn 
milli hawn taħt ix-xemx, ma nixtieq xejn, ma nħobb xejn ħlief lilek. U 
kun int innifsek li int l-egħżeż fost il-ħwejjeġ għeżież kollha li teħodni 
għalik innifsek fir-rabtiet taż-żwieġ mistiku, biex insir l-għarusa 
tiegħek tassew, b’imħabba li ma tinħallx u li hi aqwa mill-mewt. 

Santa Ġeltrude, Esercizi, III 
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96.  DON DIVIN 

Mulej, li ssejjaħ lil min trid int, agħmel li nimxi warajk (Mk 3, 13). 

 

1. Liż-żagħżugħ li staqsa x’għandu jagħmel biex ikollu l-ħajja ta’ 
dejjem, Ġesù wieġbu: “Ħares il-kmandamenti.” Imma meta ż-
żagħżugħ wieġeb: “Jien dan kollu ħaristu, x’jonqosni iżjed?” Ġesù 
żied jgħidlu: “Jekk trid tkun perfett, mur, biegħ il-ġid li għandek, 
agħtih lill-foqra, u ejja imxi warajja” (Mt 19, 17-21). B’dawn l-
affermazzjonijiet il-Mulej ma qalx li jeżistu żewġ kwalitajiet ta’ 
qdusija: waħda obbligatorja tal-ħarsien tal-kmandamenti u l-oħra li 
tagħmilha jekk trid, tal-għażla tal-kunsilli. Is-sustanza tal-qdusija 
tikkonsisti dejjem u għal kulħadd fil-kmandamenti, li l-aqwa fosthom 
hija l-imħabba. Min-naħa l-oħra, il-kunsilli huma l-mezzi biex inħarsu 
l-kmandamenti b’perfezzjoni akbar. Ġesù qal: “Jekk trid tkun perfett,” 
u b’hekk qiegħed il-kunsilli bħala ideal għall-perfezzjoni. 

Il-kunsilli evanġeliċi ma jiġux imposti, imma mressqa quddiemna 
bħala stedina tal-imħabba divina. “Huma - jafferma l-Konċilju - don 
ta’ Alla li l-Knisja rċeviet mill-Mulej u li bil-grazzja tiegħu hija baqgħet 
dejjem iżżomm” (LG 43). Ġesù tahom lill-Knisja għarusa tiegħu biex 
permezz tagħhom ikompli jiddi fiha l-eżempju tiegħu ta’ ħajja fqira, 
kasta u ubbidjenti. Il-Knisja hija d-depożitarja ta’ dan, u għandha l-
missjoni li tħares dan id-don b’mod mhux mittiefes, sabiex tgħaddih 
lil dawk li huma msejħin minn Alla nnifsu biex jgħixuh. Is-sejħa tiġi 
biss minn Alla: “Jekk trid... ejja imxi warajja.” Hija sejħa ta’ 
predilezzjoni li tiddependi biss mill-pjani ta’ Alla; huwa dejjem hu s-
sid tad-dar li jsejjaħ, meta jrid, kif irid u lil min irid. “Mhux kulħadd 
jifhimha din il-ħaġa - qal Ġesù meta kien qiegħed jitkellem dwar il-
kastità perfetta - imma dawk li lilhom jingħata li jifhmuha” (Mt 19, 11). 
Il-grazzja tas-sejħa tikkonsisti f’dawl ġewwieni, fi tqanqila tar-rieda li 
biha n-Nisrani jiġi mgħejjun biex jifhem id-don ta’ Alla, jaċċettah u 
jagħżlu waqt li jippreferih minn kull ħaġa oħra. 

 

2.  Il-bnedmin kollha huma ta’ Alla billi huma ħolqien tiegħu; l-
imgħammdin imbagħad, huma tiegħu b’mod speċjali minħabba l-
grazzja li tagħmilhom uliedu adottivi; u dawk li huma msejħin għall-
istat ta’ perfezzjoni huma tiegħu “b’titlu ġdid u speċjali”, għax 
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jingħataw kollhom kemm huma lilu f’dik l-istess “forma ta’ ħajja ta’ 
faqar u ta’ verġinità li għażel għalih innifsu Kristu l-Mulej u li ħaddnet 
Ommu l-Verġni Marija” (LG 46). L-Insara kollha mingħajr distinzjoni 
huma msejħa biex jgħixu l-grazzja ta’ Kristu fl-istat tal-ħajja tagħhom, 
ikun xi jkun; imma l-“ikkonsagrati” huma msejħa biex jgħixu din il-
grazzja bl-istess mod li Kristu għażel għalih innifsu hawn fid-dinja: 
f’kastità perfetta, fil-faqar minn rajh, f’dipendenza sħiħa tal-Missier. 
Ġesù kien l-ewwel reliġjuż kbir tal-Missier ikkonsagrat għall-qima 
tiegħu, għall-glorja tiegħu sas-sagrifiċċju sħiħ tiegħu nnifsu fuq is-
salib; u hu jistieden biex jimxu warajh irġiel u nisa bla ħadd appuntu 
“reliġjużi” għax bħalu “jikkonsagraw lilhom infushom għas-servizz 
divin, waqt li joffru lilhom infushom kważi f’olokawstu lil Alla” (San 
Tumas 2-2, 186-1). Il-konsagrazzjoni reliġjuża twassal b’dan il-mod 
għall-akbar twettiq il-konsagrazzjoni tal-magħmudija, waqt li din 
tibqa’ s-sies, il-premessa sustanzjali li ma ngħaddux mingħajrha. 

Min iħaddan l-istat tal-kunsilli evanġeliċi jagħżel lil Alla bi 
preferenza ta’ kull ħlejqa oħra, fuq kull rabta umana, tkun kemm tkun 
tajba u qaddisa; “jagħti ruħu kollu kemm hu lil Alla li hu jħobb fuq 
kollox” (LG 44). Imma ma kienx ikollu l-ħila jagħmel din l-għażla jew 
iwettaq dan id-don, kieku Alla nnifsu ma stiednux: “Mhux intom 
għażiltu lili imma jien għażilt lilkom” (Ġw 15, 16). L-imħabba li biha 
wieħed jingħata kollu kemm hu lil Alla mhix ħlief tweġiba ħielsa li 
kienet magħrufa minn qabel minn Alla u mqanqla mill-imħabba 
infinita tiegħu: “B’imħabba ta’ dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa 
tiegħi erfajtha għalik” (Ġer 31, 3). Ikkonfrontati bil-misteru ta’ din il-
predilezzjoni divina, li hija dejjem mogħtija b’xejn u għalhekk 
indipendenti minn kull mertu personali, l-isbaħ attitudni hija dik tal-
Verġni Marija: “Ħa jsir minni skont kelmtek. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-
Mulej... għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu” (Lq 
1, 38.46-48). 

 

 O Mulej, inti tikkmandana biex nimxu warajk, mhux għax 
għandek ħtieġa tas-servizz tagħna, imma biss biex tagħtina s-
salvazzjoni. Fil-fatt, li nimxu warajk o Salvatur tagħna, ifisser li 
nissieħbu fis-salvazzjoni u meta nimxu wara d-dawl tiegħek aħna 
nirċievu d-dawl... Is-servizz tagħna ma jżidlek xejn, għax int 
m’għandekx ħtieġa tas-servizz tagħna; imma inti tagħti l-ħajja u l-
immortalità u l-glorja eterna lil dawk li jimxu warajk u jaqduk... Jekk 
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int teħtieġ is-servizz tal-bnedmin, huwa biss għax inti tajjeb u ħanin u 
tixtieq li tagħti l-benefiċċji lil dawk li jipperseveraw fis-servizz tiegħek. 
Daqskemm int ma jonqsok xejn, daqshekk ieħor aħna neħtieġu l-
għaqda miegħek; tassew, din hi l-glorja tagħna: li nipperseveraw u 
nibqgħu sodi fis-servizz tiegħek. Għalhekk, Mulej, int għedt lid-
dixxipli tiegħek: “Mhux intom għażiltuni, imma jien għażilt lilkom” (Ġw 
15, 16): inti fhimt li aħna ma nigglorifikawkx billi nimxu warajk, imma 
bil-mixi tagħna warajk aħna ġejna glorifikati bik. 

San Irinew, Adversus haereses, IV, 13; 4; 14, 1 
 

 O Ġesù, imħabba, imħabba, ħejjili triq ta’ mħabba li twassalni 
sa għandek; u jien nimxi warajk għal dejjem f’imħabba kasta kulfejn 
tmur, nimxi warajk b’imħabba ta’ għarusa fejn issaltan u taħkem fil-
maestà tad-divinità, fl-għaqda l-iżjed ħelwa tal-imħabba ħajja 
tiegħek, fil-ħbiberija ħajja tad-divinità ffjammata tiegħek, hemmhekk 
fejn inti tmexxi l-eżerċtu ta’ eluf u eluf ta’ verġni, li mlibbsin bi lbiesi 
bojod, ikantaw mimlijin bl-hena l-innijiet ħelwin tat-tieġ etern. 
Sadattant, o Ġesù, imħabba, f’din il-ħajja msejkna, ħarisni fid-dell tal-
imħabba tiegħek sabiex wara dan l-eżilju, inkun nista’ nidħol bla 
ebda tebgħa fis-santwarju tiegħek, fost il-fillieri verġinali. Jalla l-għajn 
tal-imħabba divina tiegħek tkun l-ikel waħdieni tiegħi u li ngawdi lilek 
ikun is-sodisfazzjon waħdieni tiegħi. 

Santa Ġeltrude, Esercizi 3, p. 122 
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97.  TISFIJA 

Ħenn għalija, Mulej; fejjaqni għax dnibt kontra tiegħek (S 41, 5). 

 

1. Aktar ma n-Nisrani huwa msejjaħ għall-ħajja ta’ għaqda intima 
ma’ Alla, u aktar ma wieħed jersaq lejh, aktar jintebaħ bil-kuntrast 
bejn il-miżerja tiegħu u l-qdusija infinita ta’ Dak li sejjaħlu għandu. 
Toħroġ weħidha l-għajta ta’ Pietru: “Tbiegħed minni, Mulej, għaliex 
jiena raġel midneb” (Lq 5, 8). Nistgħu ngħidu li l-kobor tal-qdusija ta’ 
Alla jinfidna u jfittex fil-qiegħ ta’ qalbna, u dan iġib fid-dawl b’kuntrast 
it-titpin kollu tagħna: dnubietna, in-nuqqasijiet tagħna, il-ġibdiet u d-
drawwiet ħżiena tagħna. Alla ma jagħmilx dan biex jitturmenta lir-ruħ 
li ddeċidiet li timxi warajh aktar mill-qrib, imma biex isaffiha u jħejjiha 
għal għaqda aktar intima miegħu. B’danakollu t-tisfija hija doloruża: 
“Ibni - iwissi l-iSpirtu Qaddis - jekk tiġi biex taqdi lill-Mulej ħejji ruħek 
għat-tiġrib... Għax id-deheb jippruvawh fin-nar, u n-nies magħżula, 
fil-forn tal-umiljazzjoni” (Sir 2, 1.5). Hu ta’ niket li ġġarrab it-
tentazzjoni, li tara fik il-ġibdiet u l-passjonijiet li ma stennejtx; hu 
iebes li tgħaddi mill-griġjol tal-prova; imma dan hu indispensabbli, 
kemm għat-tisfija proprja tagħna u kemm għall-mixi ‘l quddiem fit-
toroq tal-Mulej. Jeħtieġ mela li l-bniedem mhux biss jaċċetta l-prova, 
imma fejn jista’ jikkopera magħha minn jeddu. Qabel xejn dan 
inwettquh l-aktar billi numiljaw lilna nfusna quddiem l-għarfien tal-
miżerja tagħna, u billi nitolbu l-għajnuna divina biex teħlisna minnha. 
Imma mbagħad infittxu li napprovaw l-għemil ta’ Alla billi ngħakksu l-
ġibdiet ħżiena tagħna. “Dawk li huma ta’ Kristu Ġesù sallbu l-ġisem 
bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu” (Gal 5, 24); il-programm iebes li 
San Pawl ma beżax jipproponi lill-ewwel Insara ġie milqugħ kollu 
kemm hu minn San Ġwann tas-Salib li ttraduċih f’pariri tassew 
prattiċi. “Biex tasal għall-Unjoni Divina, kulma hemm jgħammar fir-
ruħ, ftit jew ħafna, żgħir jew kbir, għandu jmut, u r-ruħ jeħtieġ li ma 
jkollha ebda xewqa għal xi ħaġa minn dan kollu, u li tkun imċaħħda 
minnu kollu, ukoll jekk ma jkunx hemm xi ħaġa li teżisti għar-ruħ jew 
ir-ruħ għaliha” (Telgħa I, 11, 8). Li tagħraf dawn l-“affarijiet” hija 
grazzja kbira, u hija frott tad-dawl divin li jinfed fl-ispirtu; għal 
għarfien bħal dan, ir-ruħ jeħtieġ timxi b’ċaħda ġeneruża “għall-
imħabba ta’ Ġesù li f’din il-ħajja ma kellu ebda gost ieħor, u lanqas 



 

346 

xtaq xi ħaġa oħra, ħlief li jagħmel ir-rieda tal-Missier, li hu sejħilha l-
ikel, l-ikla tiegħu” (Telgħa I, 13, 4). 

 

2. “F’lejl kollu dlam, b’ħajriet u mħabbiet imkebbes, o xorti 
tassew hienja! Ħriġt bla ma ntebaħ bija, b’dari issa mistrieħa” (1 
Telgħa 1). Hekk, San Ġwann tas-Salib jippreżenta r-ruħ li wara li 
fehmet il-piż tal-limiti tagħha, it-tfixkil bil-passjonijiet tagħha kif ukoll l-
isuffiċjenza tal-ħlejjaq biex jaqtgħu l-għatx għall-ħelsien, għall-
imħabba, u għall-infinit; issa, b’ċaqlilqa riżoluta, hija taħrab minnha 
nfisha u tinxteħet fit-tiftix ta’ Alla. Din il-ħarba sseħħ mal-lejl, lejl li jiġi 
mit-“tgħakkis ta’ kull xewqa u ċ-ċaħda ta’ kull gost fil-ħwejjeġ kollha” 
(Telgħa 4, 1). Il-Qaddis jinnota li l-ħlejqa ma tistax tiddeċiedi dwar din 
iċ-ċaħda totali, kieku ma tkunx immexxija minn Alla u mill-imħabba 
tiegħu, “anzi mkebbsa b’imħabbtu” (Telgħa 1, 4). Imma mgħejjuna 
mill-imħabba, hija tifhem li l-ġid li hija tixtieq - l-għaqda ta’ mħabba 
ma’ Alla - se jpattilha b’imgħax kbir għal kull darba li ċċaħħdet, u 
għalhekk ma taħsibhiex darbtejn biex tħalli s-sensi “neqsin mill-gost 
fil-ħwejjeġ kollha” - u b’hekk imħollijin vojti u fid-dlam bħal f’lejl 
mudlam. Id-deċiżjoni tal-ħlejqa hija tant effikaċi li tibqa’ tippersevera 
f’din l-imġiba ukoll meta l-ħtiġijiet u ċ-ċirkustanzi tal-ħajja jġiegħluha 
tfittex xi serħan - ikel, mistrieħ, jew rikreazzjoni għaliha, - waqt li 
tħabrek biex taħdem fil-ħelsien tal-ispirtu, bla ma toqgħod ittiegħem 
il-gost tagħhom b’mod egoistiku. Bħal din hija t-twissija tal-Appostlu: 
“Sew jekk tieklu, sew jekk tixorbu, tagħmlu x’tagħmlu, agħmlu kollox 
għall-glorja ta’ Alla” (I Kor 10, 31). 

Li tidħol fil-lejl ta’ din iċ-ċaħda u li ma jkollok xejn hija “xorti 
mbierka”, grazzja kbira. U għalkemm il-bniedem jista’ jitħejja għaliha 
billi minn jeddu jipprattika ċ-ċaħda, huwa biss Alla li jista’ jwasslu fil-
qalba tal-lejl u b’hekk iwassal il-purifikazzjoni tiegħu fit-tmiem. Dan 
iwettqu b’suċċess permezz ta’ provi li fihom il-bniedem ma jista’ 
jagħmel xejn ħlief jaċċetta dak li Alla jippermetti, u b’umiltà jbaxxi 
rasu taħt l-id setgħana ta’ Alla. Imma dak li jħobb ma jerġax lura, 
għax jaf li biss permezz ta’ dan it-turment ta’ wġigħ jista’ jasal “għall-
għaxqiet li ma għandhomx prezz tal-imħabba ta’ Alla” (Lejl Mudlam 
1, 1). 
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 Mulej, ma jistħoqqlix ... Inti biss tifhem fil-milja tagħhom dawn 
il-kelmiet. Inti tara kemm ma jistħoqqlux midneb bħali li jirċievi lil Alla 
l-waħdieni, li saħansitra s-serafini jadurawh bit-tregħid. Inti tara mhux 
biss it-tbajja’ u l-grieħi tad-dnubiet l-imgħoddija, imma wkoll il-qtugħ u 
l-ħofriet fondi u d-diżordni kroniku li ħallew fir-ruħ tiegħi. Inti tara n-
numru bla għadd ta’ dnubieti tal-lum, il-ħtija tagħhom u l-piena li 
għandi nħallas. Inti tagħraf id-drawwiet ħżiena tiegħi kollha, il-
prinċipji bla siwi tiegħi, il-ħsibijiet vojta li ma kenux imrażżna, il-ġabra 
tad-dgħufijiet u tal-miżerji tiegħi. U b’danakollu inti tiġi tiltaqa’ miegħi. 
Inti tara perfettament kemm tassew ftit inħoss dak li qiegħed ngħid, 
b’danakollu inti tiġi. O Alla tiegħi, kieku kelli nitħalla waħdi, kont 
immut taħt il-kobor tal-biża’ u n-nar li jikkonsma tal-Maestà tiegħek. 
Agħtini l-għajnuna biex inkun niflaħ għal dan, li ma jkollix ngħid ma’ 
Pietru: “Tbiegħed minni Mulej, għax jiena raġel midneb!”(Lq 5, 8). 

Mulejja, agħtini l-qawwa li nibqa’ fil-preżenza tiegħek għax inti 
biss tista’ tagħmel dan. Saffi lil qalbi u ‘l-moħħ tiegħi, mit-tifkira ta’ 
dak kollu li għadda. Biegħed minni t-tifkira tad-dnub. Eħlisni minn kull 
dgħufija, mard, u irritazzjoni tal-ispirtu. Agħtini viżjoni żgura tar-realtà 
li ma tidhirx, u agħmel li f’kull okkażjoni tal-ħajja tiegħi nippreferixxi 
konkretament u prattikament lilek milli l-ħwejjjeġ tal-art, u l-eternità, 
miż-żmien ta’ issa. Nissel fija l-kuraġġ, is-sensibbiltà biex nagħraf il-
ġid mid-deni, umiltà l-aktar profonda, u mħabba tenera u ħerqana 
għalik. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 301-302 

 



 

348 

98.  KOLLOX GĦAL KOLLOX 

O Mulej, agħtini li waqt li ninsa ’l ta’ warajja kollu, jiena nagħmel ħilti 
kollha biex nilħaq dak li hemm quddiemi (Fil 3, 13-14). 

 

1. “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil teżor moħbi f’għalqa, li 
wieħed raġel isibu u jaħbih, u kollu ferħan imur u jbigħ kulma jkollu u 
jixtri dik l-għalqa” (Mt 13, 44). In-Nisrani li bid-dawl tal-fidi fl-aħħar isir 
jaf li “s-saltna tas-sema” - Alla, l-imħabba tiegħu, il-ħbiberija tiegħu - 
hija l-akbar fost it-teżori, isibha ħaġa ħafifa li jħalli kollox, “ibigħ 
kollox” - ġid, sodisfazzjonijiet, hena tad-dinja - biex jikseb dan it-
teżor. U dan l-għemil huwa wisq iżjed spontanju u mimli qawwa, 
daqskemm il-bniedem, permezz tal-fidi u l-imħabba tiegħu jħoss fih 
innifsu t-tjubija l-aktar għolja u l-imħabba infinita ta’ Alla. Meta n-
Nisrani jsir jaf dan, kull ċaħda meħtieġa biex isib it-teżor divin, hija 
possibbli. Imbagħad ma tidhirx esaġerata l-kelma ta’ Ġesù: “Jekk 
għajnek il-leminija hija għalik okkażjoni ta’ dnub, aqlagħha barra u 
armiha ‘l bogħod minnek” Mt 5, 29), u aħna nifhmu li wkoll jekk l-
aktar ħaġa għażiża ssirlek tfixkil fi triqtek lejn Alla, jeħtieġ tintrema’ 
barra. Jaqbel tissagrifika kollox - “kollox” li hu tal-art, li jgħaddi u 
jintemm - biex niksbu l-Kollox etern. “Ridt li nitlef kollox, u ngħodd 
kollox bħala knis - jgħid San Pawl - biex nirbaħ lil Kristu, u nkun 
ninsab fih” (Fil 3, 8-9). 

F’dan l-ispirtu li San Ġwann tas-Salib jgħallimna nieħdu t-triq 
qasira u żgura tat-tixjin totali. Dan ma jfissirx li niċċaħħdu minn din 
jew dik il-ħaġa, imma minn dak kollu li ftit jew wisq jorbotna bil-qawwi 
mal-ġid tal-art, waqt li jżomm lil qalbna u r-rieda tagħna fih u b’hekk 
ma jħalliniex nintefgħu lejn Alla u li nħobbuh bil-qawwa kollha 
tagħna. L-għeruq ta’ dawn ir-rabtiet u affetti diżordinati - li l-Qaddis 
isejjaħ ‘appetiti’ - ma nsibuhomx fil-ħlejjaq, imma fil-bniedem stess li, 
jekk ma jissaffiex u ma jkunx ħakem il-passjonijiet tiegħu, ifittex il-
ħlejjaq u jieqaf fihom biex jissodisfa l-egoiżmu tiegħu. Għalhekk din 
hi n-norma: “Biex ir-ruħ tingħaqad b’mod perfett ma’ Alla fl-Unjoni 
divina, u dan permezz tal-imħabba u r-rieda, l-ewwl jeħtieġilha tkun 
ħielsa minn kull xewqa u ġibda tar-rieda, żgħar kemm ikunu żgħar 
dawn l-appetiti” (Telgħa I, 11, 3). Ma jista’ jkun hemm ebda riserva, 
biżżejjed rabta ċkejkna, sodisfazzjon ċkejken egoistiku li wieħed 



 

349 

ifittex għax irid u li r-ruħ “qisha qatt ma trid tirbaħ bis-serjetà” (I, 11, 
4), dawn huma tfixkil biex naslu sat-teżor tal-unjoni ma’ Alla. Għal 
darb’oħra jeħtieġ inbigħu kollox għax “biex ikollna lil Alla f’kollox, 
jaqbel li ma jkollna xejn” (Ġwann tas-Salib, Ittra 17). 

 

2. Li tkun distakkat mill-ħlejjaq ma jfissirx li tmaqdarhom: fil-fatt 
dawn huma tajbin, għaliex ħarġu minn idejn Alla (Ġen 1, 31). Bil-
maqlub jeħtieġ nitgħallmu nużawhom u nħobbuhom b’ħelsien 
ġewwieni, bla ma nħalluhom jiġbduna bil-preżenza tagħhom, jew 
għax huma tagħna jew għax ma jkunux. Huwa biss billi “juża u 
jgawdi l-ħwejjeġ maħluqa fil-faqar u l-libertà tal-ispirtu, jieħu tassew 
pussess tad-dinja bħal wieħed li xejn mhu tiegħu imma għandu 
kollox” (GS 37). Id-distakk magħmul mit-tgħakkis u miċ-ċaħda, huwa 
appuntu l-mezz biex twettaq il-libertà  tal-ispirtu. 

Id-distakk mill-ħlejjaq lanqas ifisser firda jew li jwarrabhom bi 
tmaqdir. Dan mhux dejjem possibbli, u anqas huwa l-każ f’sens 
assolut. Min-naħa l-oħra, il-qies ta’ distakk mistenni mir-reliġjuż li 
għandu jħalli kollox biex jingħata kollu kemm hu għas-servizz 
esklussiv ta’ Alla, hu differenti minn dak tal-lajk li għandu jitqaddes 
fil-ħajja familjari u soċjali. B’danakollu d-distakk ġewwieni, id-distakk 
tal-qalb, huwa mitlub minn kulħadd u huwa indispensabbli għall-
unjoni ma’ Alla. Imma fil-prattika, dan id-distakk affettiv se jkun 
impossibbli jitwettaq minna nfusna u mill-ħlejjaq kollha, jekk ma 
nitħarrġux, għallanqas f’ċertu qies, fid-distakk materjali. Jekk ma 
nafux niċċaħħdu fi ħwejjeġ żejda, li huma biss għall-konvenjenza u 
s-sodisfazzjon tagħna, qatt mhu se jirnexxilna nwettqu d-distakk 
ġewwieni. U min hu kkonsagrat lil Alla, u diġà ċċaħħad minn persuni 
u ħwejjeġ għeżież, għandu l-ħin kollu jgħasses biex iżomm lilu nnifsu 
interjorment ħieles minn kull rabta. Hu xinhu, f’kull stat ta’ ħajja 
jeħtieġ dejjem li wieħed jimmira lejn il-qalba tad-distakk, jiġifieri d-
distakk tal-qalb u tal-ispirtu. Dan hu t-tagħlim ta’ San Pawl: “Dawk li 
għandhom mara bħallikieku ma għandhomx... dawk li jixtru 
bħallikieku ma għandhom xejn, dawk li jgawdu d-dinja bħallikieku ma 
jgawduhiex: għax is-sura ta’ din id-dinja għad tgħaddi” (I Kor 7, 29-
31). 
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 O ruħ tiegħi, ħalli l-kollox u ssib il-kollox: ħalli għal Kristu l-
ħwejjeġ kollha u fi Kristu jkollok il-ħwejjeġ kollha, għaliex la għandek 
lilu, huwa jagħtik kollox u meta inti fqira minħabba fih tkun wisq iżjed 
hienja milli kieku kont għanja. 

O Kristu, waqt li nħalli l-ħwejjeġ kollha... u lili nnifsi magħhom, 
jien ma rridx inkun iżjed tiegħi nnifsi, sabiex nibda nkun tiegħek, il-
gost tiegħi jkun biss li naħseb fik, nitkellem miegħek, u nogħġbok 
f’kollox. O Alla ta’ mħabba vera, agħtini dan l-eċċess ta’ mħabba. O 
mħabba li tista’ kollox, ħudli qalbi, ħudha fejn qiegħed int, sabiex 
nibqa’ dejjem magħqud miegħek fl-imħabba, sabiex int tkun tista’ 
tgħix ġo fija, u tgħinni bl-imħabba tiegħek. 

L. Da Ponte, Meditazioni, V 31:1; 32-2 
 

 Ġesù twajjeb, Ragħaj ħanin, Għalliem ħelu tiegħi, Sultan tal-
glorja eterna, meta se nidher quddiemek mingħajr tebgħa u umli 
tassew? Meta, għall-imħabba tiegħek, se nwarrab għalkollox il-
ħwejjeġ kollha tad-dinja? Meta se nkun maħlul għalkollox minni 
nnifsi u mill-ħwejjeġ kollha? Għaliex kieku kont tassew ħieles minn 
kull irbit, ma kienx jibqgħali aktar rieda tiegħi; ma kontx nokrob aktar 
bil-madmad tal-passjonijiet u l-affezzjonijiet diżordinati, u anqas kont 
infittex lili nnifsi f’xi ħaġa. In-nuqqas ta’ dan l-abbandun totali assolut 
huwa t-tfixkil waħdieni bejni u bejnek, li jżommni lura milli nintefa’ fik. 
A! meta se nkun imneżża’ minn kollox? Meta se nintelaq f’idejn ir-
rieda divina tiegħek bla ebda kundizzjoni? Meta se naqdik bi spirtu 
kalm, safi, umli u seren? Meta se nħobbok perfettament? U x’ħin 
nirċevik ġo sidri, meta ruħi se tkun magħquda hienja mal-maħbub 
tagħha? Meta se nintelaq fik b’xewqa ħerqana? Meta l-bruda u l-
imperfezzjonijiet tiegħi se jkunu mixruba fl-immensità ta’ mħabbtek? 

Fra Lwiġi De Blois, Guida spirituale 4, p. 68-69 
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99.  IT-TMIEN ĦADD TAS-SENA 

SENA A 

F’Alla biss il-mistrieħ ta’ ruħi, għax mingħandu tiġini t-tama (S  62, 6). 

 

Fi żmien ta’ prova Iżrael qal: “Ħallieni l-Mulej, Sidi nsieni” (Is 49, 
14); imma Alla wieġeb b’fomm il-profeta: “Tista’ mara tinsa t-tarbija 
tagħha, u ma tħennx għal bin ġufha? Imqar jekk din tinsa, jien ma 
ninsiek qatt!” (Is 49, 15). Kienet tkun ħaġa assurda li Alla 
jabbanduna l-ħlejqa li ħalaq f’att ta’ mħabba. Imma, speċjalment 
meta l-provi jagħfsuna, malajr naslu biex niddubitaw mill-imħabba ta’ 
Alla u l-għajnuna tiegħu ta’ missier. Ġesù, ir-rivelatur ta’ Alla-Missier, 
sikwit kien jitkellem dwar dan l-argument: “Tinkwetawx ruħkom għal 
ħajjitkom, x’se tieklu, anqas għal ġisimkom, x’se tilbsu” (Mt 6, 25). Il-
bniedem hu mimli ansjetajiet u nkwiet għax joqgħod wisq fuq ir-
riżorsi tiegħu, u jafda iżjed fl-inizjattivi tiegħu milli f’dawk tal-
Providenza, għax jemmen iżjed fil-mezzi umani milli fl-għajnuna ta’ 
Alla. Għalhekk jogħdos fin-negozju tiegħu, dejjem ħsiebu fil-flus 
b’mod li ma jibqgħalux aktar ħin jew qalb biex jagħti kas ta’ Alla. 
Ġesù beda d-diskors tiegħu dwar il-fiduċja fil-Providenza billi qal: 
“Ħadd ma jista’ jaqdi żewġ sidien” (Mt 6, 24). Il-flus huma sid ħażin li 
jimxi ta’ tirann mal-bniedem, jeħodlu l-libertà li biha jaqdi u jħobb ‘l 
Alla u lil ħutu. Min-naħa l-oħra Alla, is-Sid waħdieni u suprem, huwa 
hekk twajjeb li meta l-bniedem jingħata għas-servizz tiegħu u jintelaq 
b’fiduċja f’idejh, jeħilsu mill-ansjetajiet tal-ħajja u jiżgurah mill-
providenza tiegħu, u jagħmlu ġeneruż mal-oħrajn. “Mela jekk Alla 
jlibbes hekk imqar ħaxixa selvaġġa li llum hawn u għada tinxteħet fil-
forn, kemm aktar lilkom, nies ta’ fidi ċkejkna!” (Mt 6, 30). 

Fil-fatt huwa n-nuqqas ta’ fidi li jagħmel il-bniedem daqshekk 
inċert minn Alla u daqshekk medhi bih innifsu. Ġesù jiġġudika din l-
imġiba bħala tixraq lill-pagani: “Dawn huma kollha ħwejjeġ li 
jfittxuhom il-pagani” (Mt 6, 32). Bħal kieku jrid jgħid: min għandu l-fidi 
ma jistax iġib ruħu daqs kieku l-providenza ma teżistix. Hija ħaġa 
ħafifa li saħansitra n-Nisrani jħalli lilu nnifsu jinġarr minn din il-
mentalità għalkollox tad-dinja: li ma jarax aktar bogħod mill-orizzonti 
tad-dinja u jemmen biss f’dak li għandu f’idejh. Jeħtieġ li “jikkonverti” 
u jikseb mentalità evanġelika. Mhux biex jeħles mix-xogħol u mid-
dmirijiet tal-istat tiegħu, imma, għandu jwettaq dawn id-dmirijiet 
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b’impenn, biex ma jittraskurax “il-ħaġa waħda meħtieġa” (Lq 10, 41) 
u jemmen li fejn ma jasalx il-bniedem, tasal il-providenza tal-Missier 
tas-sema. “Fittxu l-ewwel is-Saltna u l-ġustizzja tiegħu, u dan kollu 
jingħatalkom ukoll” (Mt 6, 33). 

 

 Mulej, Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta!... 

U tixba’ l-art bil-frott ta’ għemilek. Inti tnibbet il-ħdura għall-
bhejjem, u l-ħxejjex li bihom jinqeda l-bniedem, biex joħroġ il-ħobż 
mill-art, inbid li jferraħ qalb il-bnedmin, żejt li jsebbħilhom wiċċhom, u 
ħobż li jsaħħilhom qalbhom. Jixbgħu bl-ilma s-siġar tal-Mulej, iċ-ċedri 
tal-Libanu li hu ħawwel. 

Kemm huma kotrana l-għemejjel tiegħek Mulej! Kollha bl-għerf 
għamilthom, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Dan il-baħar ta’ kobor u 
wisa’ bla tarf, li fih jimraħ ħut bla għadd; bhejjem żgħar u kbar... 
Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f’waqtu. Inti 
tagħtihom u huma jiġbru; tiftaħ idejk, u jixbgħu bil-ġid. Jekk taħbi 
wiċċek, huma jinfixlu; jekk teħdilhom nifishom, imutu, u lejn it-trab 
jerġgħu jmorru... Malli tibgħat l-ispirtu tiegħek, jinħalqu, u inti 
ġġedded il-wiċċ tal-art. 

Salm 104, 1.13-17.24-30 
 

 O Mulej Alla tiegħi, o Mulej Alla tagħna, ladarba nistgħu niġu 
għandek, agħmilna henjin bik. Ħa jitwarrbu d-deheb, il-fidda u s-
setgħa: ma rridu xejn minn dawn il-ħwejjeġ tal-art, li huma hekk vojta 
u li jgħaddu ma’ tmiem il-ħajja. Jalla l-frugħa ma tkunx fuq xufftejna. 
Agħmilna henjin bik, u tħalli qatt li nerġgħu nitilfuk. Meta jkollna lilek, 
tħallina qatt aktar nitilfuk u lanqas nitbiegħdu minnek. Agħmilna 
henjin bik, għax imbierek il-poplu, li bħala Alla tiegħu għandu lill-
Mulej. 

Santu Wistin, Sermo 113, 6 
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SENA B 

“Bierek ruħ tiegħi, il-Mulej, u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek” 
(S 103, 2). 

 

Proprju fi żmien ir-Rabta l-Qadima - meqjus bħala żmien li fih il-
biża’ kien jissupera l-imħabba - Alla rrivela l-imħabba tiegħu għall-
bnedmin, b’espressjonijiet li kienu teneri u umani ħafna. Hekk meta 
żgura li wkoll jekk omm tabbanduna lil binha, hu ma jabbanduna qatt 
il-poplu tiegħu (Is 49, 15); jew meta wara li l-poplu ta’ Iżrael ittradixxa 
‘l Alla u ħa l-kastig, hu reġa’ sejjaħ lill-poplu tiegħu lejh u ġedded il-
patt ta’ mħabbtu waqt li qal: “Għal dejjem ngħarrsek miegħi, 
ngħarrsek miegħi fis-sewwa u l-ħaqq, fl-imħabba u l-ħniena, b’rabta 
fidila jiena ngħarrsek miegħi” (Hos 2, 21-22). Alla minn dejjem fittex 
il-modi kollha biex ifiehem l-imħabba tiegħu għall-umanità, u ma 
tmeżmiżx li jippreżentahom fl-għamliet l-aktar aċċessibbli għall-
bniedem bħal dawk tal-imħabba tal-omm u tal-imħabba fiż-żwieġ. 

Ġesù nnifsu kien jgħix b’dan il-mod u meta l-Farizej ikkritikawh 
għax id-dixxipli tiegħu ma jsumux, wieġeb: “Huwa l-ħaddara tal-
għarus se jsumu sakemm l-għarus għadu magħhom?” (Mk 2, 19). 
Ġesù attribwixxa lilu nnifsu t-titlu ta’ għarus li Alla bil-fomm tal-profeti, 
kien irriserva għalih. Hu fil-fatt Alla li niżel fost il-poplu tiegħu, li 
inkarna fil-ġuf ta’ Verġni, tgħarras man-natura umana b’rabta li ma 
tinħallx: “Għal dejjem ngħarrsek miegħi”. Il-profezija ta’ Hosegħa 
twettqet fih; is-salvazzjoni mħabbra minn qabel bil-figura tat-tieġ bejn 
Alla u l-umanità twettqet fi Kristu. Għalhekk il-qagħda dejjiema 
tiegħu fost il-bnedmin kienet iż-żmien tat-tieġ; żmien ta’ festa li fiha 
ma jsirx sawm. 

Bit-tweġiba tiegħu Ġesù ma kellux ħsieb jiddiżapprova s-sawm li 
hu kien diġà approvah (Mt 6, 16-18), imma ried ifiehem li l-preżenza 
tiegħu fid-dinja hija l-preżenza tal-Għarus li ġie biex iġib il-ferħ u s-
salvazzjoni. Mill-bqija l-preżenza tiegħu ma kellhiex iddum wisq: 
“Imma jasal il-jum meta l-għarus jitteħdilhom, u mbagħad isumu 
dakinhar” (Mk 2, 20). Hija allużjoni moħbija għall-passjoni u l-mewt 
tiegħu, meta kellu jiġi maħtuf bil-vjolenza mill-ħbieb tiegħu. Dak kellu 
jkun iż-żmien tas-sawm u tal-biki. Hawn għandna ħjiel tal-ħajja tal-
Knisja - l-għarusa leali - li fit-tribulazzjoni, fil-penitenza u fit-talb, 
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titniehed talli l-Għarus ikun tbiegħed u tħejji ruħha għal-laqgħa tal-
aħħar miegħu: “Ejja, Mulej Ġesù” (Apk 22, 20). 

Ġesù ma ġiex biex iqiegħed “biċċa drapp ġdida biex iraqqa’ 
libsa qadima” (Mk 2, 21-22), imma biex iġedded l-għeruq tal-umanità 
kollha. Id-daħla tiegħu fiż-żmien, fil-ħajja u fl-istorja umana tat lid-
dinja wiċċ u sens ġdid; il-mentalità l-antika tal-Fariżej ma kellhiex ħila 
tilqa’ din “il-ħaġa ġdida”, din kienet titlob mentalità ġdida mibnija fuq 
il-kelma ta’ Kristu. Hu ma ġiex biex iġedded is-sinagoga, imma biex 
iwaqqaf il-Knisja tiegħu “ħaġa ġdida” li twieldet mis-sagrifiċċju tiegħu; 
u lilha biss hu ta “l-inbid ġdid” tad-demm u t-tagħlim tiegħu biex 
imantni l-ħajja tagħha u lil uliedha kollha f’ikla ta’ tieġ li tibda hawn 
isfel, imma li tintemm biss b’mod sħiħ fis-sema. 

 

 Ir-ruħ tagħna mhix bil-ġuħ; huma bil-ġuħ dawk li minnhom int, 
o Kristu, tinsab nieqes u li m’għandhomx ħażna ta’ merti merfugħa. 
Bil-maqlub, dawk li għandhom il-ferħ tal-virtù, li jirċevuk f’darhom, o 
Ġesù, u joffrulek ikla kbira, jiġifieri ikla spiritwali tal-għemejjel tajba, li 
bħalhom m’għandomx in-nies għonja, imma l-foqra huma mimlija 
bihom. Għal dan inti tgħid li l-ħbieb tal-għarus ma jsumux sakemm l-
għarus huwa magħhom. 

Inti l-għarus it-tajjeb, o Ġesù. Int inawgurajt, bi twelid ġdid, ħajja 
ġdida, li mgħarrsa lilek tiġi meħlusa mit-taħsir tal-ġisem... Dan urieni 
li m’hemmx ġmiel veru f’dak li hu mħassar bid-dnub. Imma int, o 
Għarus divin, inti mdawwar bid-dawl li l-ġmiel tiegħu ma jmut qatt. 
Agħmel li jien inġorrok f’ruħi, li nadurak fit-tempju tiegħi, li nġorrok 
f’ġismi kif hemm miktub: “Ġibu l-Mulej fil-ġisem tagħkom”. Agħmel li 
nidħol fil-kamra ġdida tat-tieġ tiegħek, biex nikkontempla l-ġmiel 
tiegħek liema bħalu, nerġa’ nilbes lilek u nħares lejk waqt li qiegħed 
fil-lemin tal-Missier u nifraħ li għandi għarus bħal dan. Imbagħad inti 
tiksini bil-barkiet, biex il-feriti tad-dnub ma jagħmlulix ħsara. 

S. Ambroġ, Kumment għall-Vanġelu ta’ S. Luqa, 5,19-24 
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SENA Ċ 

Ibgħatli, Mulej, l-anġli tiegħek biex iħarsuni fi triqati kollha (S 91, 11). 

 

Fl-Evanġelju ta’ San Luqa, id-diskors fuq l-imħabba hu segwit 
minn xi applikazzjonijiet prattiċi li juru l-kwalitajiet karatteristiċi tad-
dixxipli ta’ Kristu, li kif jgħid San Mattew, għandhom ikunu “dawl tad-
dinja” (5, 14) 

Qabelxejn, ma nistgħux inkunu dawl għall-oħrajn jekk 
m’għandniex id-dawl aħna nfusna. “Jista’ agħma jmexxi agħma 
ieħor?” (Lq 6, 39). Id-dawl tad-dixxiplu ma jiġix mill-għerf tiegħu, 
imma mit-tagħlim ta’ Kristu li jiġi aċċettat u segwit b’mod miftuh għax 
“id-dixxiplu mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu” (Lq 6, 40). Huwa 
biss fil-qies li jassimila u jittraduċi fil-ħajja t-tagħlim u l-eżempji tal-
Imgħallem b’mod li jsir xbieha ħajja tiegħu, li n-Nisrani jista’ jkun 
dawl li jiggwida lill-aħwa u jiġbidhom lejh. Dan jitlob xogħol ta’ ħajja 
sħiħa bi sforz bla waqfien biex isir jixbah dejjem iżjed lil Kristu. Hu 
meħtieġ eżami bil-kalma li jippermettilu jagħraf u jikkoreġi d-difetti 
tiegħu biex ma jaqax f’dak li l-Mulej ċanfar: “Għax tara t-tibna f’għajn 
ħuk, u ma tarax it-travu li għandek f’għajnejk int?” (Lq 6, 41). 

M’għandux jiġri li d-dixxiplu ta’ Ġesù jesiġi mill-oħrajn dak li hu 
ma jagħmilx jew jippretendi li jikkoreġi fil-proxxmu dak li forsi 
f’għamla aktar gravi jittollera fih innifsu. Li tiġġieled il-ħażen fl-oħrajn 
u ma tiġġieldux f’qalbek stess, hu ipokrisija, li l-Mulej ikkundannaha 
bl-akbar qawwa. Il-kriterju li bih jingħaraf id-dixxiplu awtentiku mill-
ipokrita jidher mill-għemejjel: “Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf” 
(Lq 6, 44). Fir-Rabta l-Qadima wkoll hemm miktub: “Il-frott jikxef 
kemm bidwi jkun ħa ħsieb is-siġra, hekk ukoll, kelma tikxef il-ħsieb 
ta’ qalb il-bniedem” (Bin Sirak 27, 6). Ġesù reġa’ semma dan il-
paragun li s-semmiegħa tiegħu kienu diġà jafuh u żviluppah u spjega 
li l-aktar ‘ħaġa mportanti hija dejjem il-ġewwieni tal-bniedem li minnu 
toħroġ l-imġiba tiegħu kollha. Bħalma l-frott jikxef il-kwalità tas-siġra, 
hekk ukoll l-opri tal-bniedem juru t-tjubija jew il-ħażen ta’ qalbu. “Il-
bniedem tajjeb, mit-teżor tajjeb ta’ qalbu joħroġ it-tajjeb, u l-bniedem 
ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin” (Lq 6, 45). L-ipokrita 
jista’ jistaħba kemm irid: imma llum jew għada t-tajjeb jew il-ħażin li 
għandu f’qalbu, ifur u kulħadd isir jaf bih: “Mill-abbundanza tal-qalb 
jitkellem il-fomm” (Lq 6, 45). Hawn qiegħed il-punt prinċipali: li 
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tgħasses “it-teżor ta’ qalbek” waqt li tnaqqi kull ħjiel ta’ ħżunija, u 
trawwem kull għamla ta’ tjubija, speċjalment l-irġulija, is-safa u l-
intenzjoni tajba u sinċiera. 

Imma jidher ċar li għad-dixxiplu ta’ Kristu mhux biżżejjed qalb 
naturalment tajba u onesta imma jeħtieġ qalb imġedda u ffurmata 
skont it-tagħlim ta’ Kristu, qalb kollha kemm hi konvertita lejn l-
Evanġelju. L-impenn huwa wieħed iebes għax it-tentazzjoni u d-
dnub huma dejjem lesti kontra tiegħu, saħansitra fil-qalb tad-dixxiplu. 
Biex jinkuraġġina San Pawl ifakkarna li Kristu rebaħ id-dnub, u r-
rebħa tiegħu hija garanzija għar-rebħa tagħna. “Niżżu ħajr lil Alla li 
tana r-rebħa permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu” (I Kor 15, 57). 

 

 Int, o Ġesù, xegħelt id-dawl sabiex ikompli jixgħel; agħmel li 
nkunu għassa u mimlijin bil-ħeġġa mhux biss għalina imma wkoll 
għal dawk... li ġew imwassla fil-verità... Agħmel li l-ħajja tagħna jkun 
jistħoqqilha l-grazzja u l-verità li aħna rċevejna: u ladarba din 
qiegħda tixxandar ma’ kullimkien, jalla ħajjitna timxi pass pass 
magħha. 

Inti għedt: ħalli d-dawl tagħkom jiddi, jiġifieri, ħalli l-virtù tagħkom 
tkun kbira, il-fjamma tagħkom tħeġġeġ, u d-dawl tagħkom jiddi. Fil-
fatt, meta l-virtù tasal f’din il-perfezzjoni għolja, ma jistax ikun li tibqa’ 
moħbija... M’hemm xejn li jagħmel il-bniedem daqshekk imdawwal 
ħlief  bid-dija li titnissel mill-virtù, ukoll jekk hu jixtieq jibqa’ moħbi. 

San Ġwann Kriżostmu, Kumment għall-Vanġelu ta’ S. Mattew 
15, 7-8 

 

 Kif il-muntanji ma jissaqqewx weħidhom, hekk ukoll ma 
jiddawlux weħidhom... Fid-dawl tiegħek, o Mulej, jien għad nara d-
dawl. Jekk għad naraw id-dawl fid-dawl tiegħek, dak li għalih int 
m’intix id-dawl, jaqa’ ‘l bogħod minnek. Jekk irrid inkun id-dawl tiegħi 
innifsi, jiena naqa’ ‘l bogħod minnek li int id-dawl. Għalhekk ladarba 
naf li jaqgħu biss dawk li jridu jkunu dawl għalihom infushom, waqt li 
huma mdawrin bid-dlam,.. nitolbok li ma tħallix is-suppervja tidħol fija 
u lanqas li nkun imkaxkar mill-eżempju tal-midinbin... Sabiex ma 
naqax “il bogħod minnek. 
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Santu Wistin, In Ps 120, 5 
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100.  IL-FAQAR EVANĠELIKU 

O Mulej, agħmel li nuża l-ħwejjeġ tad-dinja, bħallikieku miniex 
nużahom (I Kor 7, 31). 

 

1. Waqt li kien ifisser il-Parabbola taż-Żerriegħ, Ġesù qal: “Dawk 
iż-żrieragħ li jaqgħu qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu, iżda aktar ‘il 
quddiem l-inkwiet żejjed, l-għana u l-pjaċiri tal-ħajja joħonquhom u l-
frott tagħhom ma jsirx” (Lq 8, 14). Iż-żerriegħa fertili bil-kelma ta’ Alla 
ma tasalx li ssir f’min għandu qalbu okkupata u mħassba bil-ġid tal-
art. Hija l-istorja taż-żagħżugħ għani li meta sema’ lil Ġesù jgħid: 
“Jekk trid tkun perfett, mur, biegħ il-ġid li għandek, agħtih lill-foqra, u 
jkollok teżor fis-sema, imbagħad ejja u imxi warajja” (Mt 20, 21-22). 
Kien żagħżugħ twajjeb, li minn ċkunitu kien josserva l-kmandamenti 
u xtaq sinċerament il-ħajja ta’ dejjem, tant li Ġesù, “xeħet fuqu ħarsa 
ta’ mħabba” (Mk 10, 21). Barra minn dan il-kelma ta’ Alla kienet 
miżrugħa f’qalbu, mhux minn xi intermedjarji imma minn Alla nnifsu, 
b’danakollu ma rabbietx l-għeruq, sfat fgata mill-imħabba għall-
għana. Meta Ġesù kien qiegħed jikkummenta dan il-fatt, dar lejn l-
Appostli u qalilhom: “Tassew ngħidilkom, li l-għonja se jsibuha iebsa 
biex jidħlu fis-Saltna tas-Smewwiet!... eħfef li ġemel jgħaddi minn 
għajn ta’ labra milli wieħed għani jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet” (Mk 
10, 23. 25). Huwa diffiċli mhux għax il-ġid tal-art huwa ħażin fih 
innifsu, imma għax il-bniedem minħabba r-regħba, sikwit iħalli lilu 
nnifsu jinġibed minnu u jsir ilsir tiegħu tant li jippreferi lilu milli ‘l Alla. 
Min-naħa l-oħra huwa ċar li l-kliem ta’ Ġesù għandu jiġi applikat 
mhux biss għal min hu “għani” għax għandu ħafna, imma fuq kollox 
għal min hu “għani” għax hu “marbut” mal-ftit jew ħafna li għandu, hu 
kemm hu. U għalhekk hawn toqgħod ħafna t-twissija tal-Konċilju 
Vatikan II: “Kulħadd għandu għalhekk ifittex li jiddirieġi tajjeb is-
sentimenti tiegħu u jqis li ma jħallix l-użu tal-ħwejjeġ tad-dinja u r-
rabta mal-għana kuntrarja għall-ispirtu ta’ faqar evanġeliku, ifixkluh 
milli jasal għall-imħabba perfetta” (LG 42). 

 

2. Lill-iskriba li stqarr ma’ Ġesù: “Mgħallem, tmur fejn tmur jiena 
niġi warajk”, Ġesù wieġbu: “Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom, 
u l-għasafar tas-sema l-bejtiet, iżda Bin il-Bniedem m’għandux fejn 
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imidd rasu” (Mt 8, 19-20). Lil dawk li jridu jimxu warajh, Ġesù ma 
jwegħidhomx unuri u għana, imma jqiegħed quddiemhom il-kwadru 
ta’ ħajja fqira għalkollox u nieqsa minn kull kumdità, għax min ma 
jħossx li għandu jissieħeb ma’ Ġesù għall-anqas parti, mill-faqar 
tiegħu, ma jistax jissieħeb fl-għana tiegħu ta’ dejjem. L-Insara kollha 
- għalkemm b’modi differenti - huma msejħin biex jimxu wara “Kristu 
fqir, umli u mgħobbi bis-salib, skont l-istat ta’ kull wieħed, biex ikun 
jistħoqqilhom jissieħbu miegħu fil-glorja” (LG 41). 

Il-faqar jeħles lill-bniedem mir-rabta żejda mal-għana, li kien 
ikkundannat mill-Mulej bħala tfixkil serju għas-salvazzjoni ta’ dejjem: 
“Ħadd ma jista’ jaqdi żewġ sidien... Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-
flus” (Mt 6, 24). B’danakollu mhux il-faqar materjali fih innifsu li jsalva 
l-bniedem. Dan mhux biżżejjed biex jeħilsu mill-jasar ta’ Mammona, 
jekk ma jkunx imsieħeb u mwettaq bil-faqar spiritwali, jiġifieri mill-
faqar tal-affetti, tax-xewqat, u tal-inkwiet tal-ġid tal-art. San Ġwann 
tas-Salib jgħallem li huwa biss dan il-faqar li jneżża’ r-ruħ minn 
rabtiet bħal dawn. In-nuqqas tal-ħwejjeġ ma jbattalx ir-ruħ li tibqa’ 
mxennqa għalihom. Imma hawn qegħdin nitkellmu miċ-ċaħda tal-
gost u tax-xewqa tagħhom, u dan hu li jħalli lir-ruħ battala u ħielsa 
minnhom, ukoll jekk fil-fatt ikollha dawn il-ħwejjeġ.” (Telgħa I, 3, 4). 
Il-faqar materjali huwa l-mezz li bih naslu għall-faqar spiritwali, li 
mingħajru ftit jiswew iċ-ċaħda u l-ħajja iebsa. Fil-fatt min wara li jkun 
ċaħad xi ħaġa jibqa’ jixxennaq għaliha, jew jisgħobbih li tilifha, ikollu 
dejjem qalbu marbuta magħha. “Għax mhux il-ħwejjeġ ta’ din id-dinja 
li jimlew lir-ruħ jew jagħmlulha l-ħsara, ladarba ma jidħlux fiha, iżda li 
wieħed ikun iridhom u jixtieqhom, għax dan huwa li jidħol biex 
jgħammar fir-ruħ” (Telgħa I, 3, 4). 

 

 O ħelu Mulej Ġesù Kristu l-iżjed għani fl-imħabba, l-
esperjenza għallmitni li m’hemm xejn fil-ħajja, aktar kiefer milli 
tinħaraq bix-xewqat tal-art, għax l-imħabba tal-għana qatt ma taf 
tgħid biżżejjed u b’dak li titlob, titturmenta aktar lir-ruħ li ma ssib 
ebda hena anqas jekk tikseb dak li tixtieq. 

Il-kisba tal-ġid tinħtieġ ħafna tbatija; il-pussess tiegħu jaqla’ 
ħafna nkwiet, u t-telfa tiegħu toħloq ħafna dwejjaq. Min iħobb il-ġid, 
ma jistax iħobb lilek, o Mulej, imma jintilef bħall-ħwejjeġ li jintemmu; 
min jistrieħ fuqhom b’imħabba, jgħib magħhom fid-dwejjaq. Min isib 
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lilhom, jitlef il-paċi tiegħu, u meta ma jkunx jista’ jorqod, joqgħod 
jaħseb kif se jżidhom; meta jorqod joħlom bil-ħallelin, matul il-jum 
jitħasseb, u l-lejl għalih hu mimli beżgħat, u b’hekk ikun dejjem 
imnikket. 

R. Giordano, Contemplazioni sull’amore divino 35, p. 144-145 
 

 O Sidi Ġesù, kemm hu lest li jiftaqar malajr, min iħobbok 
b’qalbu kollha, għax ma jissaportix li jkun aktar għani mill-Maħbub 
tiegħu... 

O Sidi Ġesù, kemm hu lest li jiftaqar malajr, min jiftakar li kulma 
jagħmel ma’ wieħed minn dawn iż-żgħar, ikun jagħmlu miegħek, u li 
dak kollu li ma jagħmilx magħhom ma jagħmlux miegħek, dan għad 
jeħles mill-miżerja kollha ta’ madwaru... 

Kemm hu lest li jiftaqar malajr min jilqa’ bil-fidi l-kliem tiegħek; 
“Jekk trid tkun perfett mur, biegħ il-ġid li għandek u agħtih lill-fqar...  
Imberkin il-foqra...  min iħalli l-ġid tiegħu minħabba fija jirċievi 
hawnhekk mitt darba iżjed, u fis-sema jkollu l-ħajja ta’ dejjem”... 

O Alla tiegħi, ma nafx jekk jistax ikun li ċerti erwieħ jarawk fqir u 
jibqgħu għonja għax iridu... u ma jridux jixbhuk f’kollox... Jiena 
naħseb li iva, dawn iħobbuk o Alla tiegħi, imma għad jonqos xi ħaġa 
fl-imħabba tagħhom... ma nistax naħseb fl-imħabba bla ma nħoss il-
ħtieġa qawwija li nikkonforma  u nissieħeb fit-tbatijiet kollha, l-inkwiet 
u d-diffikultajiet u l-morr tal-ħajja. 

Beatu Ch. de Foucauld, Retraite à Nazareth 
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101.  L-ISPIRTU TAL-FAQAR 

O Mulej tħallinix inkun anzjuż għall-ġid tad-dinja, imma li l-ewwel 
infittex is-saltna tiegħek (Lq 12, 22. 31). 

 

1. Il-Konċilju jara bħala difett ta’ żminijietna l-fatt li ħafna - ukoll 
fost l-Insara - “qegħdin jaqgħu bħal f’idolatrija tal-ħwejjeġ tad-dinja u 
qegħdin isiru aktar ilsiera milli sidien tagħhom” (AA 7), u bħala 
rimedju jipproponi ritorn sinċier għall-ispirtu tal-faqar ipproponut minn 
Kristu lil kull min irid jimxi warajh: “Henjin il-foqra fl-ispirtu għax 
tagħhom hi s-Saltna tas-Smewwiet. - Tgeddsux għalikom teżori f’din 
id-dinja fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid, fejn il-ħallelin jinfdu 
u jisirqu, iżda ġemmgħu għalikom teżori fis-sema... għax fejn hemm 
it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll” (Mt 5, 3; 6, 19-21). Dan il-
kliem ma ntqalx għal xi grupp magħżul, imma ntqal lill-folol, lil dawk 
kollha li riedu jimxu fuq it-tagħlim ta’ Ġesù, u importanti li ninnotaw li 
d-diskors tal-muntanja jiftaħ proprju bix-xandir tal-beatitudni tal-faqar. 
Il-bniedem hu tant rgħib għall-ġid tal-art, tant anzjuż li jiksbu u 
jżommu, li jsib ruħu lsir, tant, li hu biss meta jirnexxilu jinħall mill-irbit 
tiegħu, li jkun jista’ jibda l-mixja lejn il-qdusija u lejn is-saltna tas-
sema. “Għax xi jkun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u 
mbagħad jitlef ħajtu?” (Mt 16, 26). Naturalment mhux kulħadd 
imsejjaħ biex jagħmel il-vot tal-faqar, imma kulħadd hu marbut li 
jgħix skont l-ispirtu tal-faqar evanġeliku. Min-naħa l-oħra biex dan l-
ispirtu ma jibqax ħolma hu meħtieġ li wieħed jitħarreġ fiċ-ċaħda, in-
nuqqas għallanqas tal-ħwejjeġ li mhumiex meħtieġa bilfors u wisq 
iżjed dawk li huma żejda. Min qatt ma jiċċaħħad f’xejn, iqarraq bih 
innifsu u jaħseb li għandu l-ispirtu tal-faqar. Għalhekk lil min irid jimxi 
lejn il-perfezzjoni, Ġwanni tas-Salib jissuġġerilu li jimmira dejjem 
għall-perfezzjoni: “Fittex li ġġib ruħek b’mod li ma toqgħodx tara 
ssibx l-aħjar fil-ħwejjeġ ta’ din id-dinja, iżda l-agħar” (Telgħa I, 13, 6). 

 

2. L-Evanġelju ma jikkundannax l-użu xieraq tal-ħwejjeġ tal-art u 
lanqas it-taħbit meħtieġ biex jinkiseb onestament, skont il-
kundizzjoni proprja u l-ħtieġa ta’ dak li jkun. Ġesù stess għażel 
għalih innifsu l-ħajja ta’ ħaddiem, u ried li jaqla’ ħobżu bl-għaraq ta’ 
ġbinu, fil-fatt kienu jsejħulu “bin il-mastrudaxxa” (Mt 13, 55). Il-
missier u l-omm tal-familja għandhom id-dmir li jipprovdu l-ħtiġijiet ta’ 
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wliedhom u li jiżgurawlhom il-mezzi xierqa għall-għajxien. Imma 
jeħtieġ jevitaw li tant jinvolvu ruħhom fil-ħwejjeġ tad-dinja li la 
jibqgħalhom ħin u lanqas libertà biżżejjed biex jieħdu ħsieb il-ħwejjeġ 
tal-ispirtu, u l-qima fis-servizz ta’ Alla. Anzi l-lajċi, minħabba s-sejħa 
tagħhom li “ jgħixu fis-seklu, jiġifieri fl-impjiegi kollha tad-dinja,” huma 
għalhekk imsejħin biex “ifittxu s-saltna ta’ Alla billi jħaddmu l-ħwejjeġ 
temporali u jindirizzawhom skont ir-rieda ta’ Alla,”għandhom jużaw il-
professjoni u x-xogħol tagħhom biex, waqt li jwettquhom taħt it-
tmexxija tal-iSpirtu tal-Evanġelju, “jagħtu sehemhom minn ġewwa, 
bħalma tagħmel il-ħmira, biex id-dinja titqaddes” (LG 31). 

Aspett ieħor tal-ispirtu tal-faqar li fuqu insista l-Mulej huwa d-
dmir tal-elemożina, Liż-żagħżugħ għani Ġesù ma talbux biss ibiegħ 
il-ġid tiegħu, imma wkoll li jagħti l-prezz tiegħu lill-fqar, u l-istess 
ħaġa qalha lil dawk li jridu jimxu warajh: “Biegħu ġidkom u agħtuh 
karità” (Lq 12, 33). Il-ħsieb tal-faqar ma jinkludix biss id-distakk mill-
ġid temporali, imma li niċċaħħdu mill-ġid biex nagħtuh lill-foqra. L-
egoiżmu u r-regħba huma għalkollox kontra l-ispirtu tal-faqar, - li hu 
tassew ġenwin - meta jwassal fl-imħabba lejn ħutna. Fuq dan il-punt 
jintrefa’ b’qawwa l-leħen tal-Konċilju li jfakkar “li l-biċċa l-kbira tad-
dinja għadha tbati miżerji hekk kbar, li fil-foqra, donnu Kristu nnifsu 
qiegħed jitlob b’leħen għoli l-karità tad-dixxipli tiegħu” (GS 88), u 
f’parti oħra: “il-bnedmin huma obbligati jgħinu ‘l-fqar u jgħinuhom 
mhux biss f’dak li għandhom żejjed” (GS 69). 

 

 Mulej, agħmel li nsib lilek, il-fqir veru... li minn għani kif kont, 
int sirt fqir għall-imħabba tagħna... Nikkontemplak fl-għana tiegħek: 
kollox sar bik. Nikkontemplak fil-faqar tiegħek: Il-Verb sar bniedem u 
għammar fostna... 

O faqar tal-Mulej tiegħi! Twelidt f’għarix mill-agħar, u mgeżwer fi 
ftit ħrieqi u mqiegħed ġo maxtura; imbagħad int, is-Sid tas-sema u l-
art, Ħallieq tal-anġli, awtur tal-ħwejjeġ kollha li jidhru u li ma jidhrux, 
ommok reddgħetek u inti tibki, trabbejt mill-ġenituri tiegħek, tikber, 
iġġerraħ id-dgħufija tal-età, taħbi l-maestà tiegħek... O faqar! (Sermo 
14, 9). 
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 Il-ħwejjeġ li jgħaddu ma jissodisfawnix, o Alla tiegħi, u lanqas 
il-ħwejjeġ tad-dinja; agħtini dak li hu etern, agħtini xi ħaġa ta’ dejjem. 
Agħtini l-Għerf tiegħek, agħtini l-Kelma tiegħek, Alla minn Alla, u int, 
Alla Missier u l-Iben u l-iSpirtu Qaddis. 

Bħal wieħed tallab qiegħed quddiem il-bieb tiegħek: int, o Mulej 
li jiena nsejjaħ, la torqodx... għax int tixtieq li tagħti, imma tagħti biss 
lil dawk li jitolbuk biex ma tagħtix lil dawk li ma jafux jirċievu... Int li 
ma torqodx: agħmel li l-fidi tiegħi ma torqodx. Ruħi hekk tixxennaq li 
taqta’ l-għatx tagħha b’xi ġid għoli liema bħalu... imma hi tħossha 
mtaqqla bil-piż tal-ġisem, u waqt li tifhem li ma tistax taqta’ l-għatx 
tagħha f’din id-dinja, tgħidlek...: sibt il-ġid li nixtieq, nagħraf dak li 
jista’ jimlieni, jiena nagħrfu fix-xewqa ta’ Filippu: “urina l-Missier u 
jkun biżżejjed għalina... naf x’nixtieq, imma meta se naqta’ l-għatx? 
(In Ps 102, 10). 

O Mulej, sakemm ngħixu f’dan il-ġisem, aħna eżiljati ‘l bogħod 
minnek... Ma jħobbx lil pajjiżu min iħobb l-eżilju: issa qiegħed inħoss 
il-ħlewwa ta’ pajjiżi u l-morr tal-eżilju... Kull ħaġa li għandi ‘l barra 
minnek mhijiex ħelwa għalija. Ma rrid xejn minn dak li tajtni, ħlief lilek 
innifsek, int li tagħti kollox. La tkunx trux għat-talba tiegħi, isma’ 
leħen it-tnehid tiegħi (In Ps 85, 11). 

S. Wistin 
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102.  FAQAR GĦAX IRRIDU 

O Mulej li minn għani sirt fqir, agħmel li l-faqar tiegħek ikun l-għana 
tiegħi (2 Kor 8, 9). 

 

1. “Ommna l-Knisja tifraħ meta tara li fi ħdanha hemm ħafna 
rġiel u nisa li jimxu wara l-Mulej iżjed mill-qrib u b’mod l-iżjed ċar 
jagħtu xhieda tal-Mulej li xejjen lilu nnifsu meta huma jħaddnu l-faqar 
bil-libertà kollha ta’ wlied Alla” (LG 42). Il-faqar minn rajna, 
ipprofessat minħabba l-vot jew xi wegħda speċjali, huwa s-sinjal ta’ 
dawk li jikkonsagraw lilhom infushom b’mod sħiħ lil Alla fl-istat ta’ 
perfezzjoni, u jridu jissieħbu “fil-faqar ta’ Kristu li minħabba fina hu, li 
kien għani, ftaqar biex bil-faqar tiegħu nistgħanu aħna” (PC 13). Il-
faqar minn rajna nħaddnuh għall-imħabba; fil-fatt, min iħobb, jixtieq 
isir jixbah lil dak li jħobb, u jaqsam miegħu l-ħajja u x-xorti tiegħu, kif 
ukoll jimxi b’mod aktar sħiħ fuq it-twissijiet tiegħu. Il-vot tal-faqar 
jidher għalhekk bħala t-twettiq sħiħ tat-tagħlim ta’ Kristu fuq il-faqar 
evanġeliku. Kull min jagħmel vot jew wegħda bħal din, ma jqisx il-
ħajja tal-faqar bħala piż jew bħala ħtieġa ekonomika, imma bħala 
ideal; u l-ideal hu xi ħaġa maħbuba, mhux xi ħaġa li jkollok bilfors 
toqgħod għaliha, hija mfittxija u mhux evitata, anzi ngħixuha u 
niddefenduha akkost ta’ kollox. 

Ir-reliġjuż għażel li jkun fqir mhux għal jum wieħed, lanqas għal 
sena, imma għall-jiem kollha ta’ ħajtu: fis-saħħa u fil-mard, fiż-
żgħożija u fix-xjuħija. Ir-reliġjuż ma jridx jistgħana: jaħdem u jbati 
bħal fqir, għax Ġesù bata u ħadem, imma ma ħadimx - bħalma 
bniedem lajk jista jagħmel leċitament - biex itejjeb il-kundizzjoni ta’ 
ħajtu. Jingħata għas-servizz ta’ Alla u tal-proxxmu bl-akbar 
diżinteress u appuntu għax xejn ma jwaqqfu fid-dedikazzjoni tiegħu li 
għażel li jgħix hawnhekk “bħal fqir, eżiljat, iltim, bilgħatx, bla triq u 
m’għandu xejn, waqt li jistenna kollox mis-sema” (S. Ġwann tas-
Salib, Ittra 19). “Alla jrid - jgħid San Ġwann tas-Salib - li wieħed ikun 
reliġjuż b’mod li jinqata’ minn kollox, u li kollox jintemm għalih, 
għaliex Alla nnifsu jrid li jkun hu l-għana tiegħu, il-faraġ tiegħu, il-
glorja tiegħu u l-maħbub tiegħu” (Ittra 9). 
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2. Il-Konċilju Vatikan II jiddikjara li, speċjalment fiż-żminijiet tal-
lum, il-faqar imħaddan għax irridu... huwa sinjal apprezzat ħafna ta’ 
min irid jimxi wara Kristu (PC 13). Fil-fatt, għalkemm is-soċjetà 
moderna hija maħkuma minn valuri ekonomiċi u medhija bit-tfittxija 
tal-pjaċiri tal-ħajja, hija partikularment sensitiva u esiġenti dwar il-
faqar tan-“nies tal-knisja”. L-eżempju mgħajjex tagħhom ta’ distakk, 
ta’ nuqqas ta’ egoiżmu u ta’ ħajja iebsa għandu ħajra speċjali għall-
bnedmin tal-lum, u forsi aktar minn kull fattur ieħor, għandu l-qawwa 
li jiġbidhom mill-ġdid lejn il-valuri eterni. Il-Konċilju tkellem f’dan is-
sens: “L-istat reliġjuż jagħmel lil dawk li jħaddnuh iżjed maħlulin mill-
ħsieb tal-ħwejjeġ tad-dinja u lil dawk li jemmnu jagħmlilhom jidher 
f’din id-dinja stess, il-ġid tas-sema: huwa jagħti xhieda ta’ ħajja ġdida 
u eterna... u jħabbar minn issa l-qawmien mill-mewt li għad irid iseħħ 
u l-glorja tas-Saltna tas-sema” (LG 44). Meta r-reliġjużi jagħrfu din ir-
responsabbiltà, iħossuhom aktar minn qatt qabel impenjati f’din il-
ħidma ta’ xhieda. Għal dan l-għan mhux “biżżejjed li wieħed jagħmel 
użu mill-ġid temporali skont kif jgħidu s-Superjuri; jinħtieġ ukoll li r-
reliġjużi jkunu foqra bil-fatti u bl-ispirtu” (PC 13). Li tkun fqir tal-isem 
minħabba l-vot tal-faqar u ma tkunx fqir fil-ħajja konkreta hija 
ipokrisija, skandlu, barra milli huwa tradiment tal-ideal imħaddan. 
Jekk is-Superjuri - skont in-normi tal-Kostituzzjonijiet tal-Istituti 
differenti u l-ħtieġa ta’ kull wieħed - jistgħu jawtorizzaw l-użu ta’ ġid 
determinat u jikkonċedu għajnuniet u ċertu faraġ, imma ma jistgħu 
qatt jiddispensaw lilhom infushom jew lis-sudditi tagħhom miċ-ċaħda 
sustanzjali li għandha x’taqsam intimamaent mal-ħajja ta’ faqar għax 
irridu. F’kull ċirkustanza, ir-reliġjużi - kemm individwalment u kemm 
flimkien - għandhom dejjem iġibu ruhom b’mod li jkunu ta’ eżempju 
mdawwal ta’ faqar evanġeliku awtentiku, imqanqal minn diżinteress 
personali u mħabba lejn il-proxxmu; għalhekk mhux talli 
m’għandhomx ifaddlu l-qligħ tax-xogħol tagħhom, imma għandhom 
ikunu ġenerużi biex jipprovdu “għall-ħtiġijiet tal-Knisja u l-għajnuna 
tal-foqra, li r-reliġjużi kollha għandhom iħobbu bil-ħerqa ta’ Kristu 
nnifsu” (PC 13). Hekk biss l-istat reliġjuż jista’ jirrealizza dik ix-xhieda 
“mill-aqwa u singulari” tal-ispirtu tal-faqar u ta’ mħabba li dejjem 
kienet “il-glorja u s-sinjal tal-Knisja ta’ Kristu” (LG 31; GS 88). 

 

 Il-faqar huwa ġid li jiġbor fih kull ġid, u jagħti ħakma universali 
li tagħmilna sidien tal-ġid kollu tal-art, għax iġiegħelna 
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niddisprezzawh. X’jimpurtani mis-slaten u s-sidien tal-art, jekk ma 
nafx x’naqbad nagħmel bl-għana tagħhom, jekk biex nagħmel dan, 
ikolli ma nogħġobx f’xi ħaġa lil Alla? U xi jfissru għalija l-unuri 
tagħhom jekk inkun fhimt li l-akbar unur tal-bniedem fqir jinsab filli 
jkun fqir tassew? 

Il-faqar veru jġib miegħu kull xorta ta’ ġieħ li ħadd ma għandu 
jiddejjaq bih. Irrid ngħid li, jekk il-faqar ikun imħaddem għal Alla biss, 
ma jkun meħtieġ li jogħġob lil ħadd ħlief lilu. 

Ħa jkun l-arma tagħna l-faqar qaddis... Dawn l-armi għandhom 
jidhru fuq l-istandardi tagħna, u b’kull mod għandna nfittxu li nħarsu 
l-faqar fid-djar tagħna, fl-ilbies, fil-kliem u wisq aktar fil-ħsieb. 

Ħa nkunu nixbhu f’xi ħaġa lis-Sultan tagħna, li ma kellux dar 
ħlief l-għar f’Betlehem fejn twieled u s-Salib li fuqu miet.  Dawn kienu 
djar fejn ftit seta’ jsib mistrieħ! 

Santa Tereża ta’ Ġesù, Triq 2, 5-9 
 

 Il-faqar hu t-teżor moħbi fl-għalqa tal-Evanġelju li biex 
tinxtara kellu jinbiegħ kollox. Min irid jasal fil-quċċata tal-faqar 
qaddis, jiċħad l-għaqal tad-dinja, jinża’ minn kulma għandu u 
jinxteħet għeri f’dirgħajk, o Kristu Msallab. 

Int, o Mulej, għoġbok il-faqar, u jiena ngħodd b’dinjità u sinjal ta’ 
dinjità li nimxi warajk, int li kont għani, imma sirt fqir għalina. Biex 
ikolli l-għana falz ma rridx inħalli dinjità rjali bħal din li lbistha int 
minħabba fina sabiex tagħmilna għonja bil-faqar tiegħek u biex 
tagħmilna, foqra tassew fl-ispirtu, bħal slaten u werrieta tas-saltna 
tas-sema. 

San Franġisk ta’ Assisi, Detti, p. 50-51 
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103.  IL-KASTITÀ, ĦTIEĠA TAL-MAGĦMUDIJA 

O Alla, li tajtni ħajja ġdida fl-ilma u fl-iSpirtu Qaddis, jalla l-iSpirtu 
tiegħek jgħallimni naħkem ix-xewqat tal-ġisem (Gal 5, 16). 

 

1. Ix-xewk li joħnoq iż-żerriegħa tal-kelma ta’ Alla u tal-grazzja 
tiegħu mhuwiex biss l-għana, imma wkoll kif fisser Ġesù nnifsu - “il-
pjaċiri tal-ħajja” (Lq 8, 14). Kif ir-rabta mal-ġid tal-art, hekk ukoll it-
tfittxija bla lġiem għall-pjaċiri tal-ġisem toħnoq iż-żerriegħa prezzjuża 
tas-sejħa nisranija, u tagħmilna torox għall-kelma ta’ Alla u tfixkel is-
servizz tiegħu. 

Waqt li l-grazzja tal-magħmudija teħles lill-bniedem mill-jasar 
tax-Xitan u tagħmlu għamara tal-iSpirtu Qaddis, id-dnub tal-impurità 
jipproduċi l-effett kuntrarju u jkeċċi lil Alla min-Nisrani li kien it-tempju 
ikkonsagrat tiegħu: “Ma tafux li ġisimkom hu tempju tal-iSpirtu 
Qaddis, li jinsab jgħammar fikom, li għandkom minn Alla? Ma tafux li 
intom m’intomx tagħkom infuskom? Bilgħoli kontu mixtrija! Mela 
agħtu ġieħ lil Alla permezz ta’ ġisimkom” (I Kor 6, 19-20). Il-bniedem 
kollu, mifdi bid-demm ta’ Kristu, jerġa’ jitnissel fil-bniedem permezz 
tal-magħmudija, għalhekk ukoll il-ġisem jiġi mqaddes u għandu jaqdi 
u jsebbaħ lil Alla; jeħtieġ li jkun safi, denn ta’ Dak li qal: “Għandkom 
tkunu qaddisin, għax qaddis jien” (Lev 19, 2). Għall-kuntrarju, l-
impurità tkażbar il-ġisem, it-tempju tal-Mulej, u tagħmel mill-membri 
ta’ Kristu “l-membri tal-mara żienja” (I Kor 6, 15). Il-kliem qawwi ta’ 
Pawlu jikkonkretizza b’mod espressiv ħafna it-tagħlim tal-Evanġelju 
fuq il-kastità, virtù li kull Nisrani ma jistax jgħaddi mingħajrha, 
għalkemm b’modi differenti skont l-istat ta’ kull wieħed. Fil-fatt, barra 
miż-żwieġ hija mitluba minn kulħadd il-kastità assoluta, jiġifieri li 
jiċċaħħad minn kull pjaċir senswali, u fiż-żwieġ hija mitluba l-kastità 
konjugali. Iċ-ċaħda marbuta mal-kastità terġa’ tidħol fil-kwadru ta’ dik 
iċ-ċaħda għall-għemejjel tax-xitan li nkunu wegħidna fil-magħmudija 
u li għandha l-għan li tiżgura fin-Nisrani l-effetti tas-sagrament, 
jiġifieri l-mewt tiegħu għad-dnub, biex jgħix “għal Alla fi Kristu Ġesù” 
(Rum 6, 11). 

 

2. “Intom imma, ħuti, intom ġejtu msejħa għall-ħelsien; - jgħid 
San Pawl - imma tinqdewx b’dan il-ħelsien għall-ġisem” (Gal 5, 13). 
Il-magħmudija li ħelset lin-Nisrani mill-jasar tas-sensi, tatu, permezz 
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tal-grazzja, il-ħila li jkun sid tal-ġisem u tal-istinti sabiex jgħix fil-
ħelsien ta’ wlied Alla. Dan kollu diġà ġie mogħti mhux bħala realtà 
mitmuma, imma fiż-żerriegħa, b’mod li tista’ tkun tagħna, sakemm 
aħna qegħdin f’din id-dinja; il-ħelsien mid-dnub mhuwiex rebħa 
mwettqa darba għal dejjem, imma jeħtieġ naħdmu għaliha jum b’jum 
bil-fedeltà mal-grazzja li ġġib dejjem il-fedeltà taċ-ċaħda. “Il-
passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu, u l-ispirtu hu kontra l-
ġisem; dawn it-tnejn huma kontra xulxin, biex ma jħallukomx 
tagħmlu dak li tixtiequ” (Gal 5, 17). Is-sagrament tat-tnissil ġdid ma 
ħelisx lill-bniedem minn din il-ġlieda, imma tatu l-armi biex jirbħilha: 
il-grazzja bil-virtujiet infużi kollha. Barra minn dan - u dan hu 
infinitament iżjed - Alla nnifsu li jgħammar fl-imgħammed qiegħed fih 
biex idawlu, imexxih, u jgħinu bl-ispirtu tiegħu, l-iSpirtu Qaddis, l-
iSpirtu ta’ Kristu; għalhekk l-Appostlu seta’ jgħid: “Imxu fl-ispirtu, u 
taqgħux għall-passjonijiet tal-ġisem” (Gal 5, 16). Għal min jintreħa u 
jħalli lill-iSpirtu jmexxih, ir-rebħa hija ħaġa żgura. 

F’dan l-aspett wieħed jifhem li l-kastità, bħall-virtujiet Insara l-
oħra, mhix biss fatt materjali li jirrigwarda l-integrità tal-ġisem, imma 
fuq kollox hi fatt spiritwali, ġewwieni li jħaddan il-bniedem kollu, 
għalhekk ukoll il-moħħ u l-qalb. “Dak li joħroġ... mill-qalb - qal Ġesù - 
dan hu li jtebba’ lill-bniedem. Għax mill-qalb joħorġu ħsibijiet ħżiena, 
qtil, adulterju, żina” (Mt 15, 18-19). Il-kastità tal-ġisem għandha tkun 
rifless tas-safa ġewwieni tax-xewqat, tal-affetti, tal-ħsibijiet. “Jekk 
għajnek hi marida, ġismek kollu jkun mudlam” (Mt 6, 22); u l-istess, 
jekk qalbek hi safja, ġismek ukoll ikun safi. 

 

 Ladarba l-ġisem għandu xewqat kuntrarji għall-ispirtu u l-
ispirtu għandu xewqat kuntrarji għall-ġisem, il-ġlieda se tkun għall-
mewt. Alla tiegħi jiena ma nagħmilx dak li rrid, għaliex irrid li ma 
jkollix ġibdiet ħżiena, imma din ħaġa li ma tistax tkun. Irrid jew ma 
rridx, qiegħda fija, nixtieqha jew le hija tittanta, tħajjar, tqanqal u 
ddejjaqni u dejjem lesta biex terfa’ rasha: tista’ titrażżan imma ma 
tinqeridx... 

O Alla, permezz tal-iSpirtu tiegħek, inti tajtni l-ħila li nżomm l-
ilġiem tal-membri tiegħi... Waqqafli riġlejja biex ma jiġrux lejn ħwejjeġ 
ħżiena;... żommli idejja minn kull delitt; rażżanli għajnejja biex ma 
nixħethomx fuq ħwejjeġ ħżiena; soddli widnejja biex ma nismax għax 
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irrid kliem laxk; rażżanli ġismi kollu minn kull naħa, minn rasi sa 
saqajja. (Sermo 128, 11-12). 

It-tama kollha tiegħi hi mqiegħda fil-kobor bla tarf tal-ħniena 
tiegħek. Agħtini dak li tikkmandani u kkmandani dak li trid. Inti 
tikkmanda l-kastità. Xi ħadd qal li li ħadd ma jista’ jkun kast jekk Alla 
ma jagħtihx dan, u li huwa diġà għerf li ssir taf mingħand min jiġi dan 
id-don. Il-kastità fil-verità ġġibilna l-ġabra u t-tiġdid ta’ dik l-unità li 
tlifna meta tajna lilna nfusna għal ħafna ħwejjeġ. Iħobbok anqas min 
miegħek iħobb xi ħaġa li hu ma jħobbx għalik. O mħabba li tixgħel 
dejjem bla qatt ma tintefa’, imħabba, Alla tiegħi, infjammani. Inti 
tikkmandani l-kastità. Sewwa, għinni ngħix dak li tikkmandani u 
kkmandani dak li trid. 

O Alla li tista’ kollox, forsi idek ma tistax tfejjaq id-dgħufijiet 
kollha ta’ ruħi, u titfi t-tqanqiliet ħżiena tiegħi b’mewġa abbundanti 
ta’grazzja? ...Mulej kattar fija d-doni tiegħek aktar u aktar, sabiex 
ruħi, meħlusa mix-xibka tal-ġibdiet ħżiena, tkun tista’ tiġi warajja sa 
ħdejk, biex ma tirvellax kontra tagħha nfisha... Nittama, Mulej 
twajjeb, li inti tipperfezzjona l-ħniniet tiegħek fija, sa ma jkolli l-paċi 
sħiħa li l-esseri tiegħi ta’ ġewwa u ta’ barra jkollu miegħek, meta l-
mewt tinxtorob fir-rebħa (Stqarrijiet X, 29, 40; 30, 42). 

Santu Wistin 
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104.  IL-VOT TAL-KASTITÀ 

Jalla nkun nista’ nifhem Mulej, il-privileġġ tal-kastità perfetta li biha l-
bniedem jingħata lilek b’qalb sħiħa (I Kor 7, 32-34). 

 

1. Fost il-kunsilli evanġeliċi, “għandu post importanti d-don 
għażiż tal-grazzja divina li l-Missier jagħti lil xi wħud biex jingħataw 
b’anqas xkiel lil Alla waħdu b’qalb mogħtija lilu biss” (LG 42). Il-vot 
tal-kastità huwa t-tweġiba tal-ħlejqa għad-don mogħti b’xejn ta’ Alla li 
waqt li jagħżilha għalih, iħalliha tifhem kemm hi prezzjuża l-verġinità 
perfetta “għas-Saltna tas-Smewwiet” (Mt 19, 12). Is-siwi tal-vot ma 
jikkonsistix tant fiċ-ċaħda li tiġi loġikament wara, daqskemm fit-
totalità tal-imħabba, li tħossok li int ta’ xi ħadd, u tad-dedikazzjoni 
lejn il-Mulej. Hija biss l-imħabba ta’ Alla li tispjega l-għotja ta’ dan id-
don, u hija biss it-tweġiba ta’ mħabba sħiħa min-naħa tal-ħlejqa li 
tispjega d-deċiżjoni tal-vot. 

“Kull wieħed - jgħid San Pawl - għandu d-don tiegħu mingħand 
Alla” (I Kor 7, 7); iż-żwieġ huwa tajjeb, imma l-verġinità hi aħjar: min 
jiżżewweġ “jagħmel tajjeb” u min ma jiżżewwiġx “jagħmel aħjar” (I 
Kor 7, 38). “Ir-raġel mhux miżżewweġ, ħsiebu fil-ħwejjeġ tal-Mulej, 
jiġifieri, kif jogħġob lill-Mulej; min hu miżżewweġ, ħsiebu fil-ħwejjeġ 
tad-dinja... u hu mifrud fih innifsu! Hekk ukoll... ix-xebba ħsiebha fil-
Mulej biex tkun qaddisa f’ġisimha u f’ruħha” (I Kor 7, 32-34). Il-vot 
tal-kastità hu r-riżultat ta’ għażla ta’ mħabba waħdiena: l-Imħabba 
infinita, u timmira li tiżgura “ideal li tibqa’ ma’ Alla bla tixrid tal-moħħ” 
(I Kor 7, 35), jiġifieri f’għaqda ma’ Alla, b’dedikazzjoni lejh li mhix 
imfixkla mill-ħsibijiet tad-dinja. “Il-kastità “minħabba fis-Saltna tas-
Smewwiet”, - jgħid il-Konċilju - għandha titqies bħala don mill-isbaħ 
tal-grazzja. B’don liema bħalu hija teħles qalb il-bniedem biex aktar 
titħeġġeġ bil-karità lejn Alla u lejn il-bnedmin kollha” (PC 12). L-
aspett negattiv tal-vot, jew iċ-ċaħda li fih, għandha għan wieħed, li 
teħles il-qalb biex jagħmilha kapaċi ta’ mħabba sħiħa; dan hu s-siwi 
essenzjali tal-kastità perfetta. 

 

2. Mhix il-verġinità fiha nfisha li għandha s-siwi imma l-verġinità 
konsagrata lil Alla, għaliex din biss hija frott tal-imħabba u hija 
mogħtija l-ħajja mill-imħabba. Santu Wistin jgħid li l-persuni 



 

371 

konsagrati “m’humiex imċaħħda miż-żwieġ, ladarba huma wkoll 
jissieħbu flimkien mal-Knisja kollha fiż-żwieġ li fih l-Għarus huwa 
Kristu” (In Jo 9, 2). Aktar milli l-vot tal-kastità jiġi ppreżentat bħala 
inibizzjoni, it-tradizzjoni Kattolika tippreżentah bħala konsagrazzjoni, 
bħala relazzjoni ta’ għerusija ma’ Kristu, bħala deċiżjoni ferrieħa u 
spontanja tar-rieda li tkun għalkollox tiegħu. Dan ifakkarna “f’dak iż-
żwieġ tal-għaġeb, imwaqqaf minn Alla... li bih il-Knisja tingħaqad ma’ 
Kristu, għarus waħdieni tagħha” (PC 12). Il-vot tal-kastità hekk 
jikkostitwixxi prinċipju trasformanti tal-qawwiet kollha affettivi tal-
ħajja, prinċipju li jwessa’ l-qalb, u jsir l-għajn li ma tispiċċa qatt ta’ 
dedikazzjoni għal Alla u għall-interessi tiegħu. Il-Konċilju Vatikan II 
jesprimi ruħu f’dan is-sens: “Din il-kontinenza perfetta minħabba s-
Saltna tas-smewwiet dejjem inżammet f’qima kbira mill-Knisja, bħala 
sinjal u stimolu ta’ karità, u dejjem kienet għajn spiritwali kbira ta’ ġid 
għad-dinja” (Lg 42). Daqskemm hi qawwija l-imħabba li tispira u 
ssostni l-vot tal-kastità, daqshekk ieħor tilħaq is-siwi pożittiv tal-
fertilità spiritwali, u l-persuna konsagrata ssir kapaċi li tagħti l-istess 
ħajja tagħha lil Alla u lil erwieħ. “Li nkun għarusa tiegħek, o Ġesù - 
kitbet Santa Tereża tal-Bambin Ġesù - li nkun bis-saħħa tal-għaqda 
tiegħi miegħek omm tal-erwieħ” (Ms B 2w). 

Il-vot tal-kastità, mifhum u mwettaq fil-milja tiegħu, la jnaqqas u 
lanqas iħassar il-ħila affettiva tal-bniedem, ma jisterilizzax il-fertilità 
ta’ ħajtu, ma tagħlqux fih innifsu, ma toħloqx fih problemi u nuqqas 
ta’ bilanċ, imma tagħti qawwa lir-riżorsi proprji tiegħu, tiftħu għall-
imħabba u għal dedikazzjoni bla limiti. Hemm kundizzjoni waħda li 
mingħajrha ma jistax jgħaddi, dik li jgħix fi klima ta’ mħabba 
awtentika, teologali. Hekk il-Knisja tifhem il-vot tal-kastità, hekk 
tipproponih u tiddefendih kontra l-akkużi tad-dinja, u tqisu mhux biss 
“mezz mill-aħjar biex ir-reliġjużi jingħataw minn qalbhom għas-
servizz ta’ Alla u għall-ħidmiet tal-appostolat” imma wkoll “bħala 
ħaġa li tagħmel il-ġid lill-personalità kollha” (PC 12). 

 

 O Missier tal-grazzja, jiena ngħolli t-talba tiegħi lejk u 
nroddlok ħajr bla tmiem għall-imħabba tiegħek għaliex fil-verġni 
naraw titgħajjex mill-ġdid hawnhekk il-ħajja anġelika li tlifna fil-ġenna 
tal-art. U xi stajt tagħmel iżjed biex tixgħel ix-xewqa tal-verġinità, biex 
tqawwi l-qawwa tagħha u tgħolli s-sebħ tagħha, milli titwieled minn 
Verġni? (Educazione delle Vergini 17, 104). 
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U issa, nitolbok Mulej li tgħasses kuljum fuq dawn (il-verġni) li 
f’kull waħda minnhom tempju ħaj huwa kkonsagrat lilek... Jalla jitla’ 
sa ħdejk fil-fwieħa ta’ ħlewwa, kull sagrifiċċju li b’fidi ħajja u tjieba 
sinċiera tkun offruta lilek f’dan it-tempju. U meta tħares lejn dik l-
Ostja qaddisa li biha jitneħħa d-dnub tad-dinja, ħares ukoll lejn dawn 
il-vittmi tal-kastità. Aqbeż għalihom bl-għajnuna bla waqfien tiegħek 
sabiex isiru vittmi aċċettati minnek u li jogħġbuk. Jogħġbok li 
tippreserva fihom b’mod sħiħ l-ispirtu tagħhom, u fis-safa lil 
moħħhom u ġisimhom, sal-miġja ta’ Sidna Ġesù Kristu l-Iben tiegħek 
(Esortazione alla verginità, 14, 94). 

San Ambroġ 
 

 Arani ġejja ħdejk li lilek ħabbejt, li fik emmint, u lilek tajt l-
imħabba tiegħi.  Jien nimxi warajk kulfejn tmur... Ġesù tiegħi. 

Jiena nersaq lejk, Alla tiegħi, nar li jikkonsma! Eqred lili, atomu 
ċkejken, bil-fjamma tħeġġeġ tal-imħabba tiegħek, assorbini fik. Ġejja 
għandek, o dawl ħelu tiegħi. Dawwalni bid-dija ta’ wiċċek sabiex fil-
preżenza tiegħek id-dlam tiegħi jinbidel fid-dawl ta’ nofsinhar. Ġejja 
għandek, unjoni l-iżjed hienja. Agħmilni ħaġa waħda miegħek fl-
għaqda ta’ mħabba vera. 

X’jista’ jkolli x’naqsam mad-dinja, Ġesù għażiż tiegħi, jekk 
lanqas fis-sema ma xtaqt xejn ħlief lilek? Lilek biss inħobb u nixtieq; 
Tiegħek biss għandi l-ġuħ u l-għatx; fik jien nikkonsma, għażiż 
tiegħi!... Lejk iddur il-qalb tiegħi u tgħidlek: inti t-teżor prezzjuż tiegħi, 
l-hena waħdanija u vera tiegħi, l-aħjar sehem tiegħi, l-imħabba 
waħdanija u x-xewqa tar-ruħ tiegħi. 

Santa Ġeltrude, Esercizi 4, p. 126-130.146 
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105.  KASTITÀ U GĦASSA 

Nafda fik Mulej, il-grazzja tiegħek tgħinni biex inkun nista’ ngħix 
bħall-anġli tiegħek fis-sema (Mt 22, 30). 

 

1. Il-vot tal-kastità jwassalna biex ngħixu hawnhekk “bħall-anġli 
ta’ Alla” (Mt 22, 30). Imma l-bniedem, mhuwiex spirtu pur u meta 
jikkonsagra lilu nnifsu ‘l Alla, iġorr it-teżor tal-kastità f’ġarra tal-fuħħar 
(2 Kor 4, 7), jew f’ġisem tal-laħam li jħoss il-ġibda għall-pjaċiri tas-
sensi. Il-vot tal-kastità ma jbiddilx is-sitwazzjoni. “Jinħtieġ mela li r-
reliġjużi (u hekk ukoll l-erwieħ ikkonsagrati) jfittxu li jkunu fidili mal-
professjoni tagħhom, jemmnu kliem il-Mulej, jorbtu fuq l-għajnuna ta’ 
Alla bla ma jafdaw iżżejjed fuq il-forzi tagħhom, jitħarrġu fit-tgħakkis 
u l-għassa tas-sensi” (PC 12). Il-kastità perfetta hija don divin; u 
bħalma l-ikkonsagrat irċeviha bi grazzja speċjali ta’ Alla, għalhekk 
ma jistax jikkonservaha mingħajr il-grazzja tiegħu. “Ishru u itolbu” (Mt 
26, 41) qal il-Mulej, meta wriena l-mezzi biex nirbħu kull diffikultà u 
tentazzjoni. It-talb huwa l-qawwa kbira ta’ min waqt li għaraf id-
dgħufija tiegħu, minflok ma jċedi b’ħafna beżgħat, jinxteħet f’Alla 
b’fiduċja kbira: “Fik Mulej jien nistkenn - jgħanni s-salmista - ma jkolli 
qatt għax nirgħex... agħtini widen u fittex eħlisni. Kun blata tal-kenn 
għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni” (S 31, 2-3). 

Barra mit-talb, hemm l-għassa u t-tgħakkis tas-sensi, mezzi 
meħtieġa mill-Insara kollha u wisq iżjed minn dawk li huma impenjati 
mhux biss bil-virtù imma wkoll bil-vot tal-kastità. Ir-regola suġġerita 
minn San Ġwann tas-Salib hija tassew utli: niċċaħħdu mill-pjaċiri 
sensibbli kollha li ma jwasslux “għall-qadi u l-ġieħ ta’ Alla” (Telgħa I 
13, 4) u meta ma nkunux nistgħu nevitaw l-esperjenza ta’ dan il-
pjaċir, m’għandniex nimpenjaw “għalkollox is-setgħat u s-sensi, 
imma biss dak li ma nistgħux ngħaddu mingħajru, il-bqija, 
inħalluhom battala għal Alla” (Massimi 38). Innamrati mill-ideal tal-
kastità perfetta u mgħejjuna mit-talb u mill-ispirtu ta’ tgħakkis, l-
ikkonsagrati “qishom b’istint spiritwali jwarrbu dak kollu li jista’ 
jqiegħed is-safa tagħhom fit-tiġrib” (PC 12). 

 

2. It-tgħakkis tas-sensi huwa l-ewwel sur għad-difiża tal-vot tal-
kastità. Imbagħad hemm ieħor aktar profond u ġewwieni: l-għassa u 
t-tgħakkis tal-qalb. Il-qalb tal-persuna kkonsagrata għandha tkun 
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“ġnien magħluq tajjeb, għajn issiġillata” (Għan 4, 12), jiġifieri 
għandha tkun magħluqa sewwa għal kull imħabba profana, biex tkun 
fidila għall-għażla tal-Imħabba waħdiena. Wara li nkunu kissirna r-
rabtiet qaddisa tal-familja biex nimxu wara Kristu, tkun l-ogħla bluha 
li nħallu lil qalbna tkun imxekkla mill-ħlejjaq li m’għandhom ebda 
dritt, jew b’affezzjonijiet li mhumiex qaddisa. Madankollu, it-tweġiba 
ta’ Santa Anjeże hija dejjem f’postha: “Alla qegħidli sinjal fuq wiċċi 
biex ma ndaħħal ebda maħbub ieħor. Huwa lilu biss li tajt kelmti” 
(Brevjar). Tista’ tkun ħaġa żgħira wisq li ġġagħlna nċedu għax-
xewqa naturali li nħossuna maħbubin, biex inħallu li nintrabtu, kważi 
bla ma nafu kif, minn simpatiji u affetti li mbagħad ikun iebes wisq 
biex ninħallu minnhom. San Ġwann tas-Salib jitkellem dwar persuni 
mogħtijin għall-ħajja spiritwali “li m’għandhomx il-fehma soda li 
jinqatgħu minn xi wħud, minn xi fantasija, minn xi ġibda jew rabta... 
qatt ma jimxu ‘l quddiem u lanqas jaslu fil-port tal-perfezzjoni” 
(Telgħa I, 11, 4). 

Dan ma jfissirx li l-persuna kkonsagrata għandha twassal lilha 
nfisha li ma tkunx kapaċi tħobb, u li tkun insensittiva għall-imħabba 
umana; għall-kuntrarju - wara li twarrab fil-ġenb kull tiftix għas-
sodisfazzjon personali - jmissha tinfetaħ aktar għall-imħabba u għall-
qadi tal-proxxmu, waqt li tiftakar li proprju għal dan hu mmirat il-vot 
tal-kastità tagħha. Il-ħelsien tal-qalb, frott tal-kastità perfetta, imissu 
jgħin għall-iżvilupp u t-taħriġ tal-imħabba: “Intom ġejtu msejħa għall-
ħelsien - jgħid San Pawl - iżda aqdu lil xulxin fl-imħabba” (Gal 5, 13). 

Aktar ma l-qalb hi meħlusa mill-affetti partikulari, aktar l-
ikkonsagrati jkunu disposti għall-imħabba ta’ Alla u tal-proxxmu; 
“jingħataw b’libertà akbar fi Kristu u permezz tiegħu għas-servizz ta’ 
Alla u tal-bnedmin, jaqdu b’ħeffa akbar is-Saltna tiegħu” u huma 
kapaċi “jsiru kollox għal kulħadd” (PO 16; OT 10). 

 

 O twajjeb Ġesù tiegħi, naf tajjeb li kull don perfett, imma 
aktar minn kull ieħor dak tal-kastità, jiddependi mill-influss l-aktar 
qawwi tal-providenza tiegħek, u li mingħajrek il-bniedem ma jista’ 
jagħmel xejn. Nitolbok għalhekk li tiddefendi, bil-grazzja tiegħek, il-
kastità u s-safa ta’ ruħi u ġismi. U jekk nirċievi xi impressjoni mis-
sensi tiegħi tkun xi tkun, li tista’ ttebba’ l-kastità u s-safa, int, li int il-
Mulej l-aktar għoli tas-setgħat kollha, ħassarha, biex inkun nista’ 
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b’qalb bla tebgħa, nimxi ‘l quddiem fl-imħabba u s-servizz tiegħek, 
waqt li noffrilek lili nnifsi kast, il-jiem kollha ta’ ħajti, fuq l-altar tad-
divinità tiegħek. 

San Tumas ta’ Aquino, Preghiere, p. 38-39 
 

 Iddefendini, o Missier ta’ mħabba u sebħ, sabiex ngħasses 
is-santwarju tas-safa tiegħi bħal fi ġnien magħluq u għajn issiġillata. 
Fih insib lilek, Alla maħbub tiegħi, nitħaddan miegħek u ma nħallikx 
iżjed. Agħmel li nkun dejjem lest, ngħasses lejl u nhar bil-qawwa 
kollha tal-ispirtu tiegħi, biex int qatt ma ssibni rieqed. U ladarba inti 
trid li nfittxuk bla heda, biex niżgurak mis-sinċerità tal-imħabba 
tiegħi, ħallini niġri lejk u nimxi warajk. Jalla l-fidi u r-ruħ tiegħi joħorġu 
jiltaqgħu mal-kelma tiegħek. Ħalli lil qalbi tgħasses, waqt li ġismi 
jorqod biex ma nerġax nibda mill-bidu, bi ħsara tiegħi nnifsi, li nishar 
fid-dnub. 

Agħtini wkoll, o Mulej, it-tiżjin l-ieħor tal-verġinità! Agħtini li nfittex 
it-tjieba; għallimni nżomm lili nnifsi safi u nkun naf kif numilja ruħi; 
agħmel li nżomm fija l-imħabba u ngħasses il-ħajt tal-verità u l-
barriera tal-modestja. Agħmilni sempliċi f’qalbi, għaqli fi kliemi, 
modest ma’ kulħadd, inħobb lil niesi, u ħanin mal-fqar... 

Qiegħed il-kelma tiegħek bħal siġill fuq qalbi, u bħal siġill fuq 
driegħi, sabiex tiddi inti biss f’dak kollu li nħoss u fl-għemil tiegħi 
kollu, sabiex inħares lejk u nitkellem fuqek. 

San Ambroġ, Educazione delle vergini, 17, 111-113 
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106.  PREŻENTAZZJONI TAL-MULEJ 

Glorja lilek, o Kristu, dawl li ddawwal il-ġnus (Lq 2, 32). 

 

1. Il-Liturġija ta’ din il-festa għandha ton ta’ solennità u ta’ ferħ, 
għax tiċċelebra l-ewwel daħla ta’ Kristu fit-tempju; u fl-istess ħin, fiha 
nota ta’ sagrifiċċju għaliex Hu jiġi biex ikun offrut. 

Il-profezija ta’ Malakija tagħti dan it-ton (3, 1-4): “Is-Sid li intom 
qegħdin tfittxu... jidħol fit-tempju tiegħu” (3, 1). Hija ħaġa ħafifa li 
tapplika dan it-test għall-għemil li qegħdin infakkru llum: il-wasla ta’ 
Kristu fit-tempju fejn erbgħin jum wara li twieled, se jiġi ppreżentat 
minn Marija u Ġużeppi, skont il-liġi ta’ Mosè. Meta sar bniedem l-
Iben ta’ Alla xtaq li “jkun jixbah lil ħutu f’kollox” (Lh 2, 17; it-tieni qari); 
waqt li ma waqafx li jibqa’ Alla, hu xtaq li jkun veru bniedem fost il-
bnedmin, li jidħol fl-istorja tagħna, u jissieħeb fil-ħajja tagħna f’kollox, 
bla ma neskludu l-osservanza tal-liġi preskritta għall-midinbin. 
B’hekk, it-twettiq tal-liġi huwa l-okkażjoni li biha Ġesù jiltaqa’ fit-
tempju ma’ dawk fost il-poplu tiegħu li kienu qegħdin jistennewh fil-
fidi. Fil-fatt ġie milqugħ minn Xmun, “raġel ġust u tajjeb, li kien 
jistenna l-faraġ ta’ Iżrael” (Lq 2, 25), u mill-profetissa Anna, li kienet 
tgħix fit-talb u fil-penitenza. Imdawlin mill-iSpirtu Qaddis it-tnejn 
għarfu lis-Salvatur imwiegħed fiċ-ċkejken tarbija li kien preżentat 
minn omm żagħżugħa bl-offerta umli tal-fqar, u t-tnejn infexxew 
f’għanjiet ta’ tifħir. Xmun ħadu fuq dirgħajh u qal: “Issa, o Sid tista’ 
tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem... għaliex għajnejja raw is-
salvazzjoni tiegħek” (Lq 2, 29-30); u Anna, mimlija b’entużjażmu 
ferrieħi, tkellmet dwaru ma’ dawk li kienu “jistennew il-fidwa ta’ 
Ġerusalemm” (Lq 2, 38). 

Waqt li tfakkar din il-ġrajja, il-Liturġija tal-lum tistedinna biex 
immorru niltaqgħu ma’ Kristu fid-dar ta’ Alla, fejn insibuh fiċ-
ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, biex nilqgħuh bħala Salvatur, biex 
noffrulu l-qima tal-fidi u tal-imħabba mħeġġin tagħna bħal Xmun u 
Anna, u fl-aħħar biex nirċevuh, mhux fuq dirgħajna imma fi qlubna. 
Din hija t-tifsira tal-purċissjoni bix-xemgħa: li mmorru nilqgħu lil 
Kristu, “id-dawl tad-dinja”, bil-fjamma tixgħel tal-ħajja nisranija li 
għandha tkun rifless imdawwal tad-dija qawwija tiegħu. 
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2. Skont il-profezija ta’ Malakija, il-Mulej kellu jiġi fit-tempju biex 
isaffi lill-poplu tiegħu minn dnubiethom, biex ikunu jistgħu joffru ‘l Alla 
“offerta bis-sewwa” (Mal 3, 3-4). L-ewwel fost dawn l-offerti, il-waħda 
li bdiet il-qima perfetta u għamlet kull offerta oħra ta’ siwi, kienet 
preċiżament l-offerta li Kristu għamel tiegħu nnifsu lill-Missier. Għalih 
ma kienx meħtieġ ir-riskatt, bħalma kien għall-ewwel imweldin tal-
Lhud, għax hu kien il-vittma li ġie minn jeddu biex ikun sagrifikat 
għas-salvazzjoni tad-dinja. Imma biex ikun jaqbel mal-kundizzjoni 
tal-ewwel iben imwieled, Ġesù xtaq li jkun offrut minn idejn Ommu, li 
hawn tidher bħala ko-redentriċi. Hi kienet taf li binha kien is-Salvatur 
tad-dinja; taħt il-velu tal-profezija, għarfet li hu kellu jwettaq il-
missjoni tiegħu f’misteru ta’ niket, li fih hi, bħala ommu, kienet se 
tissieħeb. Dan kien konfermat b’mod ċar mill-kliem ta’ Xmun: “Sejf 
jinfidlek ruħek” (Lq 2, 35). Marija fehmet, u fil-moħbi ta’ qalbha, 
tenniet il-fiat tagħha bħal f’Nazaret. Meta offriet lil binha, hi offriet 
lilha nfisha, u hekk bdiet il-passjoni tagħha bħala omm, li kellha 
sseħibha kuljum dejjem iżjed ma’ dik ta’ Binha. 

Punt ieħor ta’ xebh bejn l-Omm u Binha kienet l-umiltà profonda 
li biha Marija, għalkemm konxja mill-verġinità tagħha, qiegħdet lilha 
nfisha fil-livell tan-nisa l-oħra, wieqfa f’nofshom, dehret quddiem il-
qassis għar-rit tat-tisfija. Ġesù ma kellux bżonn jiġi riskattat. Marija 
ma kellhiex bżonn ta’ tisfija, imma b’danakollu it-tnejn qagħdu għar-
riti biex jgħallmuna nirrispettaw u nkunu fidili lejn il-preċetti tal-Mulej 
u juruna s-siwi tal-umiltà u tal-ubbidjenza. 

It-tisfija ta’ Marija, marbuta mal-preżentazzjoni ta’ Ġesù, hija 
simbolu ta’ dik it-tisfija li tant neħtieġu, u li nistgħu neħduha biss 
permezz tal-merti ta’ Kristu offrut lill-Missier “biex ipatti għad-dnubiet 
tal-poplu” (Lh 2, 17). Kif Marija offriet lil Binha, jalla toffri wkoll lil kull 
wieħed minna lil Alla, u permezz tal-medjazzjoni tagħha ta’ omm 
tħejjina għat-tisfija li jeħtieġ isseħħ fina. Jalla l-offerta qaddisa u bla 
tebgħa ta’ Kristu tqaddisna u tagħmilna kapaċi noffru lill-Missier talb 
u sagrifiċċji li jkunu jogħġbu lill-maestà divina tiegħu! 

 

 Aħna lkoll niġru lejk, o Kristu, aħna li sinċerament naduraw 
profondament il-misteru tiegħek; u nimxu lejk mimlija bil-ferħ... Inġibu 
magħna x-xemgħat jixgħelu, bħala simbolu tad-dija tiegħek divina. 
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Minħabba fik il-ħolqien kollu jiddi, anzi jidher mgħarrar f’dawl 
etern li jkeċċi d-dlamijiet tal-ħażen. Imma x-xemgħat jixgħelu huma 
fuq kollox simbolu tad-dija ġewwenija li biha rridu nitħejjew għal-
laqgħa miegħek, o Kristu. Kif l-Omm tiegħek il-verġni l-iżjed safja, 
ġarritek fuq dirgħajha, lilek il-veru dawl, u offrietek lil dawk li kienu 
fid-dlamijiet, kif konna aħna, inżommu f’idejna dan id-dawl li jarah 
kulħadd u mdawlin mid-dija tiegħek, aħna ngħaġġlu biex niltaqgħu 
miegħek li int il-veru dawl... 

Id-dawl li dawwal lil kull bniedem li ġie fid-dinja wasal. Kollha 
flimkien niġu għandek, o Kristu, biex niddawlu bid-dija tiegħek, biex 
nirċevuk bħax-xwejjaħ Xmun, o dawl ħaj u etern. Miegħu nifirħu bl-
hena u nkantaw innu ta’ radd il-ħajr lil Alla, Missier id-dawl, li 
bagħtilna d-dawl veru biex joħroġna mid-dlamijiet u jdawwalna. 

San Sofronju ta’ Gerus, De Hypapante 3, 6-7 
 

 Offri lill-Iben tiegħek o Verġni qaddisa, ippreżenta lill-Mulej il-
frott imbierek tal-ġuf tiegħek. Offri l-vittma qaddisa u li togħġob ‘l Alla 
għall-maħfra tagħna lkoll. Alla l-Missier bilfors jaċċetta l-offerta l-
ġdida u l-vittma l-aktar prezzjuża li għaliha hu nnifsu jgħid: “Dan 
huwa Ibni l-Maħbub li fih insib l-għaxqa tiegħi.” 

Jien ukoll, Mulej, noffrilek minn jeddi s-sagrifiċċju tiegħi, ladarba 
inti minn jeddek offrejt lilek innifsek mhux bi ħtieġa imma għas-
salvazzjoni tiegħi...  Għandi biss żewġ affarijiet fqar Mulej, ġismi u 
ruħi; kont nixtieq li nista’ noffrihomlok b’mod xieraq bħala sagrifiċċju 
ta’ tifħir!  Kien ikun aħjar, wisq aħjar għalija li noffrilek lili nnifsi milli 
nitħalla mitluq għalija nnifsi. Fil-fatt jekk nibqa’ waħdi, ruħi titħawwad, 
imma fik l-ispirtu tiegħi jifraħ malli jingħata lilek b’dedikazzjoni 
sħiħa... Int, o Mulej, ma tridx il-mewt tiegħi, għalhekk ma jixraqx li 
noffrilek ħajti? Din hija vittma li tipplaka l-korla tiegħek, vittma li 
togħġbok, vittma ħajja. 

San Bernard, In Purificatione B.V. Mariae, 3, 2-3 
 


