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ŻMIEN IR-RANDAN 

 

107.  L-ERBGĦA TA’ RMIED 

“Aħfrilna Mulej, għax dnibna” (Salm Resp.). 

 

“Għax trab int, u fit-trab terġa’ tmur” (Ġen 3, 19). Dawn il-kelmiet 
li qal Alla l-ewwel darba lil Adam wara li għamel id-dnub, jiġu 
mtennija llum mill-Knisja lil kull Nisrani biex tfakkru fi tliet veritajiet 
fundamentali: ix-xejn tiegħu, il-kundizzjoni tiegħu ta’ midneb, u r-
realtà tal-mewt. 

It-trab – l-irmied imqiegħed fuq ras l-Insara – li m’għandux 
konsistenza għax biżżejjed daqsxejn ta’ żiffa riħ biex ittajru, jurina 
tajjeb ħafna x-xejn tal-bniedem. “Żmien ħajti qisu xejn quddiemek” 
(Salm 39, 6), jgħid is-salmista. Kemm jeħtieġ li s-suppervja tagħna 
titkisser quddiem din il-verità! Il-bniedem mhux biss li hu xejn imma 
wkoll midneb, għax jinqeda bid-doni li tah Alla biex joffendih. Il-Knisja 
llum tistieden lil uliedha biex ibaxxu rashom biex jirċievu l-irmied 
b’sinjal ta’ umiltà, waqt li jitolbu l-maħfra ta’ dnubiethom, u fl-istess 
ħin ifakkru lilhom infushom li b’kastig tal-ħtijiet tagħhom jeħtiġilhom li 
xi darba jerġgħu jsiru trab. 

Id-dnub u l-mewt huma l-frott qares tar-ribelljoni tal-bniedem 
kontra Alla. “Il-mewt, mhux Alla għamilha” (Għerf 1, 13), din daħlet 
fid-dinja permezz tad-dnub li “ċċarrtu qlubkom, u mhux ilbieskom” 
(Ġoel 2, 12-13). L-element essenzjali tal-konverżjoni huwa proprju l-
indiema tal-qalb, Il-qalb maqsuma u sogħbiena bl-indiema tad-
dnubiet. L-indiema sinċiera, fil-fatt, tinkludi x-xewqa li nbiddlu ħajjitna 
u fil-prattika li twassal għaliha. Ħadd mhu meħlus minn dan l-
impenn, kull bniedem, ukoll l-aktar wieħed virtuż, għandu dejjem 
ħtieġa li jikkonverti, jiġifieri jdur lejn Alla b’fervur akbar, waqt li 
jegħleb id-dgħufijiet u l-fraġilità li jnaqqsulu l-mixja lejn Alla. 

Ir-Randan huwa proprju ż-żmien adatt għal dan it-tiġdid 
spiritwali: “Issa hu ż-żmien it-tajjeb, araw, issa hu jum is-salvazzjoni” 
iwissi San Pawl (2 Kor 6, 2), issa jmiss lil kull Nisrani li jagħmel minn 
dan iż-żmien importanti, l-istorja proprja tas-salvazzjoni personali 
tiegħu. “Nitlobkom f’isem Kristu, agħmlu ħbieb ma’ Alla” (2 Kor 5, 
20). 
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Mhux biss min hu fid-dnub il-mejjet li jeħtieġ jirrikonċilja ruħu 
mal-Mulej; kull nuqqas ta’ ġenerożità u fedeltà għall-grazzja, ifixkel il-
ħbiberija intima ma’ Alla, iberred ir-relazzjonijiet miegħu u hu ċaħda 
tal-imħabba tiegħu u għalhekk jesiġi ndiema, konverżjoni u 
rikonċiljazzjoni. 

Ġesù nnifsu, fl-Evanġelju (Mt 6, 1-6.16-18), jurina l-mezzi kbar li 
għandhom jgħinu l-isforz tal-konverżjoni: l-elemożina, it-talb u s-
sawm, u fuq kollox jisħaq fuq id-dispożizzjoni ġewwenija li 
tagħmilhom effikaċi. L-elemożina “tagħmel tajjeb għad-dnubiet” (Sir 
3, 30), imma meta nagħmluha biss biex nagħtu gost ‘l Alla u biex 
ngħinu lil min hu fil-bżonn, u mhux biex ifarrġuna. It-talb jgħaqqad lill-
bniedem ma’ Alla u jaqla’ l-grazzja mingħandu, meta joħroġ mis-
santwarju tal-qalb, u mhux meta jsir għal għajn in-nies jew ikun 
sempliċi ċaqliq tax-xofftejn, Is-sawm huwa sagrifijċċju mogħġub 
quddiem Alla u jpatti għad-dnubiet, basta dan it-tgħakkis ta’ ġisimna 
jkun imsieħeb bit-tgħakkis tal-amor proprju li hu aktar importanti. 
Imbagħad, Ġesù jikkonkludi: “Missierek, li jara dak li hu moħbi, 
iroddlok hu” (Mt 6, 4.6.18), jiġifieri jaħfer id-dnubiet u jagħti grazzja 
dejjem aktar kotrana. 

 

● Inti tħobb il-ħlejjaq, o Mulej, u ma tmaqdar xejn minn dak li 
għamilt, inti tinsa d-dnubiet ta’ dawk li jikkonvertu u taħfirhomlhom, 
għax inti l-Mulej Alla tagħna (Introjtu). 

O Alla, li tħenn għal min jindem u tagħti l-paċi tiegħek lil min 
jikkonverti; ilqa’ bit-tjubija ta’ missier it-talba tal-poplu tiegħek: bierek 
lil dawn uliedek li se jirċievu s-simbolu tal-irmied: biex matul il-mixja 
ta’ erbgħin jum jistgħu jaslu, imġedda għalkollox, biex jiċċelebraw il-
misteru tal-Għid ta’ Kristu Sidna (Tberik tal-irmied). 

Missal Ruman 
 

● O Ġesù, kemm hija twila l-ħajja tal-bniedem, ukoll jekk jgħidu 
li hija qasira! Iva, hija qasira. Alla tiegħi, biex biha tinkiseb ħajja li qatt 
ma tintemm, imma hija twila wisq għal dik ir-ruħ li tixtieq tara lilha 
nfisha quddiem Alla tagħha. 

Ruħ tiegħi, int tidħol fil-mistrieħ tiegħek meta tidħol f’intimità ma’ 
dan l-ogħla ġid, tifhem dak li jifhem Hu, tħobb dak li jħobb Hu, 
tithenna b’dak li jithenna Hu. Imbagħad tara kif ir-rieda tiegħek ma 
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għadhiex tiġri minn naħa għall-oħra, ma jkunx hemm aktar tibdil… 
Hienja huma dawk li huma miktuba fil-ktieb ta’ din il-ħajja. Imma int, 
ruħ tiegħi, jekk int miktuba hemm, għaliex inti mnikkta u titħawwad 
ġewwa fija? Ittama f’Alla għax issa wkoll nistqarrlu ħtijieti u tjubijietu 
u nagħmel minnhom kollha għanja ta’ tifħir. Aktar infittex li ngħix u 
mmut fit-tfittxija u t-tama tal-ħajja ta’ dejjem milli filli jkolli bħala tiegħi 
l-ħlejjaq kollha u l-ħwejjeġ tagħhom kollha. La titlaqnix, Mulej għax 
nittama li fik it-tama tiegħi ma jkollhiex għax tirgħex. 

Il-Maestà Tiegħu jgħid li jekk aħna nindmu wara li nkunu 
offendejnieh, lanqas jiftakar il-ħtijiet u l-ħażen tagħna. O tjieba hekk 
bla qies! X’irridu aktar? Forsi hemm xi ħadd li ma jistħix jitlob 
daqshekk? Issa huwa ż-żmien it-tajjeb li nieħdu dak li jagħtina dan il-
Mulej kollu tjieba, dan Alla tagħna. Ladarba hu jfittex il-ħbiberija 
tagħna, min sejjer iċaħħdu minnha, lil dak li xerred demmu kollu u 
tilef ħajtu għalina? 

S. Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ, 15, 1, 17, 5-6.14, 3 
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108.  GĦALHEKK AGĦŻEL IL-ĦAJJA 

Hieni l-bniedem li fil-liġi tal-Mulej hi l-għaxqa tiegħu (Salm 1, 1-2). 

 

1. Meta kien qiegħed iħeġġeġ ‘il-poplu ta’ Iżrael għall-fedeltà lejn 
Alla, Mosè qiegħed quddiemhom l-għażla l-kbira: jew iħobbu ‘l-Mulej, 
jobdu l-kmandamenti u għalhekk jirċievu l-barka tiegħu, jew 
jitbiegħdu minnu u jimxu wara allat oħra u għalhekk ikollhom is-
saħtiet divini. “Insejjaħ il-lum is-sema u l-art b’xhieda kontrikom: il-
ħajja u l-mewt, li jien illum qegħidt quddiemek, il-barka u s-saħta. 
Agħżel il-ħajja, biex tgħix int u nislek” (Dt 30, 19). Alla biss hu “dak li 
jgħix”, l-għajn tal-ħajja u min jagħżel lilu biss u ‘l-kelma tiegħu, 
jagħżel il-ħajja u b’din l-għażla huwa jgħix. Mhix biżżejjed għażla li 
saret darba għal dejjem, imma jeħtieġ li tkun għażla mġedda u 
mgħajxa jum wara jum, fiċ-ċirkustanzi l-iżjed importanti kif ukoll 
f’dawk aktar modesti, wieħed għandu jara kollox, jien u jagħżel fid-
dawl tal-fidi, skont Alla, u fi qbil mal-kelma tiegħu. 

Id-dgħufija umana min-naħa u l-ħsibijiet tal-ħajja ta’ kuljum min-
naħa l-oħra ta’ sikwit ifixklu l-bniedem minn dan l-impenn essenzjali, 
u għalhekk, matul ir-Randan, il-Knisja tistieden lil kulħadd għal ġabra 
akbar, bis-smigħ aktar sikwit tal-kelma ta’ Alla u b’aktar talb (SC 
109), sabiex kull wieħed minna jkun jista’ jeżamina sewwa l-imġiba 
tiegħu u jfittex li jagħmilha dejjem aktar taqbel mal-liġi tal-Mulej. Ir-
Randan għandu jkun żmien ta’ taħriġ spiritwali tassew ordnat għal 
reviżjoni u riforma tal-ħajja biex nitħejjew b’akbar safa u ħeġġa għaċ-
ċelebrazzjoni tal-Misteru tal-Għid li fih titwettaq il-ħidma tas-
salvazzjoni. 

Ikun għalxejn jekk nidħku bina nfusna: “ħadd ma jista’ jaqdi 
żewġ sidien” (Mt 6, 24). Il-Kristjaniżmu ma jammettix kompromessi: 
ma nistgħux nagħżlu ‘l Alla u fl-istess ħin nimxu wara d-dinja, inċedu 
għall-passjonijiet, ngħożżu l-egoiżmu, u napprovaw ir-regħba u l-
ambizzjoni. Min jixxengel ‘l hawn u ‘l hinn u ma jingħatax b’mod sħiħ 
għan-naħa ta’ Alla, tal-Evanġelju u ta’ Kristu, juri li mhux konvint 
profondament li Alla hu l-Mulej waħdieni li jistħoqqlu jkun maħbub u 
moqdi bil-qalb kollha. Jeħtieġ mela li nerġgħu niflu l-kliem tal-
iSkrittura: “Agħżel il-ħajja biex tgħix… billi tħobb lill-Mulej Alla tiegħek 
u tisma’ l-kelma tiegħu, u torbot qalbek miegħu għax din hi ħajtek” 
(Dt 30, 20). 
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Ġesù, bilkemm laħaq spiċċa jħabbar il-passjoni tiegħu, meta 
“darba qal lil kulħadd: Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu 
nnifsu, jerfa’ salibu kuljum, u jimxi warajja” (Lq 9, 23). Dwaru nnifsu 
kien qal: “Jeħtieġ li Bin il-Bniedem ibati ħafna, jiċħduh… joqtluh u fit-
tielet jum iqum” (Lq 9, 22). Hekk, għall-ewwel darba l-Mulej irrivela l-
misteru tal-Għid tiegħu, tal-mogħdija tat-tbatija u tal-mewt għall-
qawmien, għall-glorja ta’ dejjem. U dan hu l-pass obbligatorju għal 
dawk kollha li jimxu warajh: jerfgħu s-salib tagħhom u jimxu wara 
Kristu sal-mewt miegħu u għalhekk miegħu u fih jirxuxtaw. U dan hu 
l-mod waħdieni biex niċċelebraw il-Misteru tal-Għid mhux biss bħala 
spettaturi, imma wkoll bħala atturi li jridu jissieħbu persunalment u 
b’mod ħaj. Is-salib, it-tiġrib li dejjem jakkumpanja l-ħajja tal-bniedem, 
jiswa biex ifakkar lin-Nisrani fit-triq waħdiena tas-salvazzjoni u 
għalhekk tal-ħajja vera. “Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha: imma min 
irid jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi, isalvaha” (Lq 9, 24). Min ma jridx 
is-salib u jirrifjuta t-tgħakkis u jċedi għall-passjonijiet tiegħu u jrid 
b’kull mezz jgħix ħajja komda, fit-tgawdija, jersaq lejn id-dnub u 
għalhekk lejn il-mewt tal-ispirtu. Imma min hu lest li jiċħad lilu nnifsu 
u jissagrifika l-istess ħajtu f’servizz ġeneruż lejn Alla u lejn ħutu, ukoll 
jekk minħabba dan ikollu jitlef ħajtu hawn, imma jsalva għall-eternità. 
“Għax x’jiswielu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef 
ruħu jew jinqered? (Lq 9, 25). 

Agħżlu l-ħajja u imxu wara Ġesù, iċħdu lilkom infuskom u ġorru 
s-salib. Imma mhux tant it-tgħakkis u ċ-ċaħda li jiswew fihom 
infushom, daqskemm li wieħed iħaddanhom “għalija”, qal il-Mulej, 
jiġifieri għall-imħabba tiegħu, bix-xewqa li jikkonformaw mal-passjoni 
u l-mewt u għalhekk mal-qawmien tiegħu. U dan mhux biss għas-
salvazjoni tiegħu proprja, imma minħabba l-ħtieġa umana tal-
imħabba li tqanqal biex jissieħeb fil-ħajja kollha tal-persuna 
maħbuba. Kif Ġesù bata, miet u qam għas-salvazzjoni tal-bnedmin 
kollha, hekk ukoll in-Nisrani jrid jissieħeb miegħu biex jikkopera fil-
misteru tas-salvazzjoni tal-aħwa. 

 

● Kemm kont iblah, xejn ma fhimt, bħal bhima jien kont 
quddiemek. Imma jiena dejjem miegħek, skont il-ħsieb tiegħek 
tmexxini, imbagħad fis-sebħ tilqagħni. Lil min għandi fis-sema 
ħliefek? Bik miegħi fuq l-art xejn ma jonqosni… inti sehmi għal 
dejjem. Kulmin jitbiegħed minnek jintilef,… Iżda jiena l-hena tiegħi hu 
li nkun qrib Alla 
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Salm 73, 22-28 
 

● Jien nagħżel lilek, Mulej, nagħżel li nħobbok, biex nimxi fi 
triqatek, biex inħares il-kmandamenti u l-istatuti tiegħek, sabiex 
ngħix u inti tberikni. Tħallix lil qalbi ddur bogħod minnek jew li nqim u 
naqdi allat oħra. Jien nagħżel li nħobbok, Mulej Alla tiegħi, u li nisma’ 
l-leħen tiegħek u li nintrabat miegħek, għax inti l-ħajja tiegħi. 

ara Dt 30, 16-20 
 

● O Verb, Ħaruf li żvinajt u kont imsammar u mitluq fuq is-
salib… inti għedt: “Jiena t-triq, is-sewwa u l-ħajja” u li ħadd ma jista’ 
jmur għand il-Missier ħlief bik. Iftaħ l-għajnejn tal-intellett tagħna biex 
naraw… u widnejna biex nisimgħu t-tagħlim li tagħtina… 

It-tagħlim tiegħek hu dan: faqar minn rajna, sabar quddiem l-
inġurji, nagħmlu l-ġid lil min jagħmlilna d-deni, u li nkunu ċkejknin, 
umli, mirfusa u abbandunati fid-dinja… bit-tiġrib u l-persekuzzjonijiet 
mid-dinja u mix-xitan, kemm dawk li jidhru u dawk li ma jidhrux, u 
mill-ġisem tagħna stess li, ribell kif inhu, ikun dejjem lest li jdur 
kontra l-ħallieq tiegħu u kontra l-ispirtu. Dan mela hu t-tagħlim 
tiegħek, li nġarrab u nieħu kollox bis-sabar u li niġġieldu bl-armi tal-
mibegħda kontra d-deni tal-imħabba għas-sewwa. 

O tagħlim ħelu! Inti dak it-teżor li Kristu għażel għalih innifsu u li 
ħalla lid-dixxipli tiegħu. O Kristu-bniedem – imlibbes bit-tbatijiet u t-
tmaqdir, jalla ma nkunux hienja f’xi mod ieħor. 

S. Katerina ta’ Siena, Epistolario, 226, v. 3, p. 353-355 
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109.  IS-SAWM LI JOGĦĠOB LILL-MULEJ 

Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma, qalb maqsuma u 
sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla (Salm 51, 19). 

 

1. “Għaliex somna u int ma ħaristx, għakkisna ruħna u int ma 
ntbaħtx?” (Isaija 58, 3). Hawn għandna l-poplu ta’ Iżrael, li kienu 
josservaw bir-reqqa s-sawm tal-liġi, jerfgħu lejn Alla l-leħen tagħhom 
u jitolbu kważi bi dritt minħabba l-għemil tagħhom ta’ penitenza li 
kien nieqes mill-ispirtu veru tat-tjieba. U l-leħen ta’ Alla weġibhom: 
“Araw, issumu bil-kustjonijiet u l-ġlied u tidorbu bil-ponn bla ħaqq… 
Jaqaw jien jogħġobni sawm bħal dan?” (Is 58, 4-5). 

Permezz tal-kelma ta’ Alla, il-Knisja tgħallem lil uliedha s-sens 
veru tal-penitenza tar-Randan: “Għalxejn iċċaħħdu l-ikel lil ġisimkom 
jekk l-ispirtu ma jitbiegħedx mid-dnub” (San Ljun il-Kbir, 4  Sermo, Di 
Quad.). Jekk il-penitenza ma twassalx għall-isforz ġewwieni biex 
neqirdu d-dnub u nitħarrġu fil-virtù ma nistgħux nogħġbu lil Alla, li jrid 
ikun moqdi b’qalb umli, safja, u sinċiera. L-egoiżmu u l-ħajra li 
nagħtu importanza lilna nfusna, ħafna drabi jwasslu l-bniedem biex 
iqiegħed lilu nnifsu fiċ-ċentru tal-univers, waqt li jmaqdar id-drittijiet 
tal-oħrajn u b’hekk iwarrab il-liġi fundamentali tal-imħabba tal-aħwa, 
Għalhekk il-Lhud li kienu jsumu, jilbsu x-xkejjer u jorqdu fuq l-irmied, 
imma baqgħu jaħqru lil għajrhom, ġew imċanfrin bl-aħrax minn Alla u 
t-taħriġ ta’ penitenza tagħhom ma ġiex milqugħ. 

Ftit jew xejn jiswa li niċċaħħdu jekk m’għandniex ħila niċħdu l-
interessi tagħna u nġibu ‘l quddiem dawk ta’ għajrna, jekk ma 
nwarrbux l-ideat tagħna favur ta’ ħaddieor, jekk ma nippruvawx 
ngħixu fil-paċi ma’ kulħadd u nsofru l-inġurji bis-sabar. 

L-iSkrittura Mqaddsa tagħmilha ċara li dak li jagħmel it-taħriġ tal-
penitenza aċċettat minn Alla, qiegħed proprju fil-qasam tal-imħabba. 
Is-sawm li jogħġob lill-Mulej “mhux li taqsam ħobżok ma’ min hu bil-
ġuħ, u ddaħħal f’darek lill-imsejken bla saqaf?… Imbagħad ifiġġ 
bħaż-żerniq id-dawl tiegħek, u malajr tagħlaqlek il-ġerħa tiegħek” 
(Isaija 58, 7-8). Imbagħad “id-dawl” ta’ kuxjenza tajba jiddi quddiem 
Alla u quddiem il-bnedmin, u l-”ġerħa” tad-dnub titfejjaq bl-imħabba 
vera għal Alla u għall-proxxmu. 
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2. Id-dixxipli tal-Battista, mgħaġġbin li d-dixxipli ta’ Ġesù ma 
kenux josservaw is-sawm - bħalma kienu jagħmlu huma - darba 
staqsew lil Ġesù dwar dan. Ġesù wieġeb: “Huwa l-mistednin tal-
għarus se jsewdu qalbhom sakemm l-għarus ikun għadu 
magħhom?” (Mt 9, 15). Għal-Lhud, is-sawm kien sinjal ta’ tbatija, ta’ 
penitenza, użat speċjalment fi żminijiet ta’ diżgrazzji biex iqanqlu l-
ħniena ta’ Alla, jew biex juru l-indiema ta’ dnubiethom. Imma issa li l-
Iben ta’ Alla jinsab fid-dinja biex jiċċelebra t-tieġ tiegħu mal-umanità, 
is-sawm kien jidher mhux f’postu: il-ferħ kien jgħodd għad-dixxipli ta’ 
Kristu. Kristu nnifsu ġie biex jeħlishom mid-dnub, għalhekk is-
salvazzjoni tagħhom mhix qiegħda tant fil-penitenzi tal-ġisem, milli f’li 
wieħed jinfetaħ kollu kemm hu għall-kelma u l-grazzja tas-Salvatur. 
B’danakollu Ġesù ma fehemx ineħħi s-sawm, anzi hu nnifsu kien 
diġà għallimna b’liema safa fil-fehma jeħtieġ li jiġi pprattikat u kif 
kellu jissaffa minn kull għamla ta’ wirja li kienet maħsuba biex tiġbed 
it-tifħir tal-oħrajn: “Iżda int, meta tkun sajjem, idlek xagħrek u aħsel 
wiċċek, biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem… u 
Missierek li hu fil-moħbi, iroddlok hu” (Mt 6, 17-18). U issa lid-dixxipli 
tal-Battista jgħidilhom: “Imma jasal il-jum meta l-għarus jiħduhulhom 
minn magħhom, u mbagħad isumu” (Mt 9, 15). Il-festa tat-tieġ li 
semma Ġesù, li fiha qabbel lilu nnifsu mal-għarus u lid-dixxipli tiegħu 
mal-mistednin, ma kellhiex tibqa’ għal dejjem, mewt kiefra kellha 
taħtaf lill-għarus u mbagħad il-mistednin isumu meta jsibu ruħhom 
fil-vistu. B’danakollu s-sawm nisrani mhuwiex biss sinjal ta’ sogħba 
talli nkunu tbegħidna minn Alla, imma wkoll sinjal ta’ fidi u tama fih li 
jibqa’ f’nofs il-ħbieb tiegħu, għalkemm ma jidhirx, fil-Knisja, fis-
sagramenti, fil-Kelma, u li għandu jerġa’ jiġi b’mod li jidher glorjuż. Is-
sawm tan-Nisrani hu sinjal ta’ sahra, imma sahra ferriħija: 
“nistennew it-tama hienja u d-dehra tas-sebħ tal-kbir Alla u Salvatur 
tagħna” (Titu 2, 13). Is-sawm, bħal kull għamla ta’ penitenza 
korporali, għandu l-għan li jħoll mis-sodisfazzjon tad-dinja, biex 
jagħmel lill-qalb aktar ħielsa u li jkollha l-ħila tiggosta l-ferħ ta’ Alla u 
għalhekk il-ferħ tal-Għid tal-Mulej. 

 

● Radd-il ħajr dejjem u kullimkien lilek, Mulej, Missier qaddis, 
Alla li tista’ kollox u etern, bi Kristu Sidna. Bl-eżempju u bil-grazzja 
tiegħu tikber il-fidi ta’ min isum, it-tama terġa' tieħu l-ħajja, u 
tissaħħaħ l-imħabba, ladarba hu tassew il-ħobż ħaj li jmantnina 
għall-ħajja ta’ dejjem, u ikel li jibni s-saħħa ta’ruħna. 
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Il-Kelma tiegħek, li biha nħalqu l-ħwejjeġ kollha, hi fil-fatt ikel 
mhux biss tal-bnedmin, imma wkoll tal-anġli. Mgħejjun b’dan l-ikel, 
Mosè l-qaddej tiegħek meta kien se jirċievi l-liġi, sam erbgħin jum u 
erbgħin lejl, u ċċaħħad mill-ikel materjali, biex iħejji lilu nnifsu aħjar 
biex igawdi l-ħlewwa tiegħek liema bħalha. Wasal sal-punt li ma 
ħassx aktar il-ġuħ tal-ġisem, u nesa l-ikel tad-dinja, għaliex il-qawwa 
tal-glorja tiegħek dawlitu u sab l-ikel fil-kelma li ġġib il-frott tal-iSpirtu 
ta’ Alla. 

Tħalli qatt li jonqosna dan il-ħobż, li hu Ġesù Kristu Sidna, li 
għalih imissna dejjem nixxenqu. 

Sagramentarju Gregorjan CAL 74 
 

● O Mulej, meta nsum, mantnili moħħi u qanqal fija tifkira li 
tagħti s-saħħa ta’ dak kollu li għall-ħniena tiegħek għamilt miegħi bis-
sawm u bit-talb tiegħek. O ħallieq tas-sema, liema ħniena setgħet 
tkun akbar minn dik li ġagħlitek tinżel hawn mis-sema, biex tista’ 
tħoss il-ġuħ, li fil-persuna tiegħek issofri l-għatx, il-qawwa ssofri d-
dgħufija, is-saħħa tiġi feruta, il-ħajja tmut?… Liema ħniena akbar li 
ġiegħlet il-ħallieq isir ħlejqa u ‘l-Mulej isir seftur? il-Feddej li ġie 
mibjugħ u dak li jmissu jkun imgħolli jiġi umiljat u dak li kellu jqum jiġi 
maqtul? 

Fost l-elemożini li għandi nagħmel int tikkmandani li nagħti l-
ħobż lil min hu bil-ġuħ u int biex titma lili li kont bil-ġuħ, l-ewwel tajt 
lilek innifsek lill-bojjiet. Inti kkmandajtni nilqa’ l-għorba, u inti ġejt 
għalija f’darek u niesek ma laqgħukx. 

Ruħi tfaħħrek, Mulej, għax int lest li taħfirli l-ħażen tiegħi, għax 
inti tfejjaq il-ġrieħi tiegħi kollha, għax inti tqaċċat it-taħsir minn ħajti, 
għax inti tagħni lil qalbi bil-ġid tiegħek. 

Agħmel li waqt li nsum, jien numilja ruħi meta nara lilek, o 
mgħallem tal-umiltà, tumilja ruħek u ssir ubbidjenti sal-mewt tas-
salib. 

S. Wistin, Sermo 207, 1-2 
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110.  IMSEJĦIN GĦALL-PENITENZA 

“Int, Sidi, twajjeb u taħfer, kollok tjieba għal kull min isejjaħlek” 
(Salm 86, 5). 

 

1. Ġesù lemaħ wieħed pubblikan, jismu Levi, bilqiegħda 
quddiem il-mejda tat-taxxi, u qallu: ‘Ejja warajja” (Lq 5, 27). Ġesù 
huwa tassew il-Mulej: isejjaħ lil min irid u s-sejħa tiegħu kienet hekk 
qawwija li qalgħet lill-kollettur tat-taxxi mill-ħidma tiegħu, li forsi mhux 
dejjem kienet onesta, u minnu għamel dixxiplu, anzi Appostlu, 
wieħed mit-Tnax: Mattew. Kien bniedem li meta sema’ s-sejħa ma 
kellu ebda ħin ta’ dubju imma “telaq kollox, qam u mar warajh” (Lq 5, 
28). Dawn il-kolletturi, minħabba r-regħba għall-qligħ u t-taxxi 
esaġerati li kienu jimponu fuq il-poplu, kienu meqjusa bħala midinbin 
pubbliċi u għalhekk kulħadd kien jaħrabhom. Imma Ġesù mexa mod 
ieħor: huwa s-Salvatur, u għalhekk imur ifittex lil min jeħtieġ is-
salvazzjoni u jagħtihielu, anzi joffri sejħa ta’ privileġġ proprju lil 
wieħed publikan. U lil min skandalizza ruħu għax rah bilqiegħda fuq 
il-mejda ta’ Mattew f’nofs kolletturi oħra, il-Mulej jgħid: “Jien mhux lill-
ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin għall-indiema” (Lq 5, 32). 

Wieħed seta’ jgħid li l-kundizzjoni essenzjali biex tiġi msejjaħ 
minn Ġesù, kienet, li tkun midneb. U fil-verità minn Adam ‘l hawn il-
bnedmin kollha huma midinbin, imma dawk biss li huma umli 
biżżejjed li jagħrfu dan, li jħossu l-ħtieġa tas-salvazzjoni u li 
jixirqilhom iwieġbu, bħal Mattew, għas-sejħa tal-Mulej. Il-Mulej isejjaħ 
b’għan preċiż: għall-penitenza u għall-konverżjoni. Min jaħseb li hu 
tajjeb, bħalma kienu jaħsbu l-Fariżej, u ma jammettix li jeħtieġ il-
konverżjoni, b’dan l-istess għemil jagħlaq qalbu għall-grazzja tas-
salvazzjoni. U dan hu l-agħar fost id-dnubiet, id-dnub tas-suppervja 
spiritwali, li xi drabi jinsab ukoll fil-“persuni devoti”. Imma l-bniedem li 
b’umiltà sinċiera u konxju li jappartjeni man-numru tal-morda u tal-
midinbin jista’ joqgħod żgur li mhux se jiġi mwarrab minn Kristu, anzi 
Kristu jfittxu biex ifejqu, biex jikkonvertih, biex jeħilsu mid-dnub. Hu 
ġie proprju għal dan. Lit-tabib ma jinteressawhx in-nies f’saħħithom, 
imma l-morda, għas-Salvatur ma jinteressawhx it-tajbin – u min hu 
ġust f’għajnejn Alla – imma l-midinbin. 
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2. Is-sejħa għall-penitenza ġabet frott kotran f’Mattew: 
konverżjoni mill-qiegħ li bidlitu minn pubblikan f’appostlu. Dejjem, 
imma b’mod speċjali fir-Randan, il-Knisja, bħal Ġesù, tibqa’ ssejjaħ 
lill-bnedmin għall-penitenza (SC 9, 109). It-tweġiba ta’ kull wieħed 
għandha tkun bħal ta’ Levi: ma joqgħodx jaħsibha quddiem il-ħtieġa 
li jibdel il-mentalità u l-imġiba, ma jibżax iħalli l-ħwejjeġ, id-drawwiet, 
il-persuni għeżież jew l-interessi vantaġġużi li qabel kienu ta’ tfixkil 
għall-konverżjoni jew ma ħallewhx iwieġeb bil-milja kollha għas-
sejħa ta’ Alla. “Huwa biss billi mmewtu dak li hu qadim li nistgħu 
naslu għat-tiġdid tal-ħajja” (AG 8). 

It-tifsira essenzjali tal-penitenza tesiġi dejjem bidla ta’ ħajja: mid-
dnub għall-virtù, mill-medjokrità għall-ħeġġa, mill-ħeġġa għall-
qdusija. Dan it-tibdil ġewwieni ma jistax jitwettaq mingħajr l-għajnuna 
ta’ Alla: imma l-Mulej mhux xħiħ u waqt li jsejjaħ lill-bniedem għall-
penitenza, joffrilu l-grazzja meħtieġa biex jikkonverti. 

Għan-Nisrani li jwieġeb għas-sejħa tal-penitenza u jinfetaħ 
għall-grazzja tal-konverżjoni jfisser li jgħix il-Magħmudija, sagrament 
li permezz tiegħu “l-bnedmin jidħlu fil-misteru tal-Għid ta’ Kristu: 
imutu miegħu, jindifnu miegħu, iqumu miegħu” (SC 6). Proprju 
għalhekk matul ir-Randan il-Liturġija tieqaf ta’ sikwit fuq it-temi tal-
Magħmudija. Il-mewt u l-qawmien fi Kristu mħaddma fil-Magħmudija 
mhumiex fatt statiku, li ġie darba għal dejjem, imma fatt dinamiku u 
importanti li kuljum imissu jinvolvi n-Nisrani fil-mewt u l-qawmien tal-
Mulej. “Għax intom mittu” jgħid San Pawl (Kol 3, 3): hija l-mewt ta’ 
ċaħda profonda għall-egoiżmu, għas-suppervja, għar-regħba, għas-
senswalità, f’kelma waħda, immewtu lilna nfusna biex ngħixu fil-milja 
l-ħajja ġdida ta’ ħlejqa għalkollox irxuxtata f’Dak li miet u rxoxta 
għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Dan hu s-sens awtentiku tal-
penitenza, tal-konverżjoni u għalhekk taċ-ċaħda li dawn jitolbu. In-
Nisrani ma jitgħakkisx u ma jiċċaħħadx għall-gost taċ-ċaħda u t-
tgħakkis, imma għall-hena li jgħix fi Kristu, li jirrealizza lilu nnifsu filli 
jissieħeb fil-qawmien tal-Mulej tiegħu. 

 

● Agħtini widen, Mulej, u weġibni, għaliex jiena msejken u 
fqajjar. Ħarisli ħajti għax jiena twajjeb, salva l-qaddej tiegħek għax fik 
jittama. Int Alla tiegħi, ħenn għalija Sidi, għax lilek ngħajjat il-ħin 
kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk, Sidi, jien nerfa’ ruħi. 
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Għax int Sidi, twajjeb u taħfer, kollok tjieba għal kull min isejjaħlek. 
Agħti widen Mulej, għat-talba tiegħi, isma’ l-leħen tal-ilfiq tiegħi. 

Salm 86, 1-6 
 

● O Sid ta’ ruħi u ġid waħdieni tiegħi! Meta ruħ taqtagħha li 
tħobbok u, billi tiċċaħħad minn kollox, tagħmel dak kollu li tista’ biex 
tilħaq dan l-għan, hekk li tkun tista’ tingħata aħjar għall-imħabba ta’ 
Alla, għaliex jogħġbok li ma jkollhiex mill-ewwel l-hena li tintrefa’ biex 
ikollha din l-imħabba perfetta? Imma jiena ma fissirtx ruħi sewwa. 
Imissni staqsejt u lmentajt għaliex aħna ma nfittxux li naslu għal din 
l-imħabba. Għax huwa kollu tort tagħna li ma nithennewx mill-ewwel 
b’dinjità hekk kbira! Nara tajjeb li ma hemm ebda ħaġa fid-dinja li 
biha jista’ jinxtara ġid hekk tal-għaġeb. Iżda jekk aħna nagħmlu dak 
kollu li nistgħu biex niksbuh billi nfittxu li ma neħlu ma’ ebda ħaġa ta’ 
din l-art, u jekk nerfgħu moħħna u qalbna lejn is-sema, naħseb li 
m’għandu jkollna ebda dubju li dan il-ġid jingħatalna f’qasir żmien. 

 
● Alla juri ħniena tassew kbira ma’ min jagħtih il-grazzja li 
jaqtagħha li jfittex dan il-ġid bil-forzi tiegħu kollha, u jagħmillu l-qalb. 
Jekk dan iżomm sħiħ fil-fehma tiegħu, Alla, li qatt ma jċaħħad lil 
ħadd minnu għax dejjem jingħata lil min ifittxu, jimlieh bil-mod il-mod 
bil-kuraġġ… 

Jekk min jibda din it-triq bl-għajnuna ta’ Alla jfittex li jilħaq il-
quċċata tal-perfezzjoni, ma nemminx li sejjer imur is-sema waħdu, 
imma dejjem jieħu miegħu ħafna erwieħ oħra… Hekk kbar u ta’ kull 
xorta huma l-perikli u t-tfixkil li d-demonju jqegħidlu quddiemu illi, 
biex ma jerġax lura, jeħtieġ qalb kbira tassew, u ħafna, tassew ħafna 
grazzja ta' Alla. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Ħajja 11, 1-4 
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111.  L-EWWEL ĦADD TAR-RANDAN 

SENA A 

Lill-Mulej, Alla tiegħek, għandek tadura, u lilu biss taqdi” (Mt 4, 10). 

 

Fl-ewwel Ħadd tar-Randan il-Liturġija tippreżenta żewġ punti li 
bejniethom titwettaq l-istorja tas-salvazzjoni: id-dnub tal-bniedem u l-
fidwa ta’ Kristu. Il-bniedem li kien għadu kemm inħalaq minn Alla (l-
ewwel qari Ġen 2, 7-9, 3, 1-7), u ħareġ safi u sħiħ minn idejn Alla 
msawwar fix-xbieha tal-ħallieq tiegħu. Imma l-ħażin għajjur għall-ġid 
tal-bniedem, kien qiegħed jistennih u attakkah bi tliet tentazzjonijiet 
dwar l-ordni mogħti minn Alla: “Mis-siġar kollha tal-ġnien tista’ tiekol, 
imma mis-siġra ta’ tagħrif it-tajjeb u l-ħażin, la tiekolx minnha, għax 
dakinhar li tiekol minnha, żgur li tmut” (Ġen 2, 17). Tentazzjoni ta’ 
nuqqas ta’ twemmin fil-kelma ta’ Alla: “Le, żgur li ma tmutux” (Ġen 3, 
4). Ta’ suppervja: “issiru bħal allat” (Ġen 3, 5), u fl-aħħar ta’ 
diżubbidjenza. L-ewwel tnejn jiftħu t-triq għal din tal-aħħar, u l-
bniedem waqa’ meta kiser il-kmand divin. Minsub mill-kliem qarrieq li 
ma keċċiex, il-bniedem ma rreżistiex għall-illużjoni li jogħla għal-livell 
ta’ Alla, u fittex il-kobor tiegħu innifsu ‘l barra mill-pjan divin, u meta 
waqa’ kaxkar miegħu lil dawk kollha li tnisslu minnu. Imma Alla kien 
jaf li l-bniedem ġie mqarraq, u għalhekk għalkemm ikkastigah, 
wegħdu Salvatur li kellu jeħilsu mill-iżball u mid-dnub. 

Biex iwettaq din il-ħidma, l-Iben ta’ Alla aċċetta li f’kollox isir 
jixbah lill-bnedmin minbarra d-dnub, imma ma rrifjutax li jkun ittantat 
mill-ħażin, bħalma naqraw fl-Evanġelju tal-lum (Mt 4, 1-11). Tolqotna 
l-espressjoni tal-bidu: “Imbagħad l-iSpirtu ħa lil Ġesù fid-deżert biex 
ix-xitan iġarrbu” (Mt 4, 1). Għal Ġesù d-deżert mhux biss post ta’ 
solitudni u ta’ talb wiċċ imb wiċċ ma’ Missieru, huwa l-kamp tal-
battalja fejn, qabel jibda l-ħajja ta’ appostolat tiegħu, huwa jeħodha 
mal-għadu etern ta’ Alla u tal-bniedem. Hawn ukoll, bħalma ġara fl-
Għeden, ix-xitan joffri tliet tentazzjonijiet: kontra  d-dipendenza, l-
ubbidjenza u l-adorazzjoni li tistħoqq lil Alla waħdu: “Jekk inti Bin 
Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobż." “Jekk inti Bin Alla, inxteħet għal 
isfel, għax hemm miktub li ‘l-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek’.” 
“Dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħet tadurani” (Mt 4, 3.6.9). 
Ġesù huwa tassew l-Iben ta’ Alla, is-setgħa tiegħu hija bla tarf, imma 
l-Missier ma jridx li hu jużaha għall-vantaġġ tiegħu nnifsu. Il-Messija 
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ma kellux ikun il-ħakkiem, imma “l-qaddej ta’ Jaħweh” mibgħut biex 
isalva l-bnedmin bl-umiltà, bil-faqar, bl-ubbidjenza u bis-salib. U 
Ġesù ma jwarrabx farka waħda mit-triq li lestielu l-Missier. Ir-rebħa li 
għamel ix-xitan fl-Għeden, tinbidel f’telfa sħiħa fid-deżert tal-
Palestina. 

“Itlaq, Xitan! Għax hemm miktub: "Lill-Mulej Alla tiegħek 
għandek tadura, u lilu biss taqdi” (Mt 4, 10). 

Fit-tieni qari (Rum 5, 12-19) San Pawl jiġbor l-istorja kollha tas-
salvazzjoni fil-qosor: “Għax kif bid-diżubbidjenza ta’ bniedem wieħed 
il-ħafna saru midinbin, hekk ukoll bl-ubbidjenza ta’ wieħed il-ħafna 
jsiru ġusti” (Rum 5, 19). Id-diżubbidjenza, in-nuqqas ta’ fidi fil-kelma 
ta’ Alla, is-suppervja tal-ġenituri ewlenin tagħna tpattew bl-
ubbidjenza ta’ Ġesù, bir-rabta tiegħu mal-kelma u mar-rieda tal-
Missier, mill-umiltà li biha keċċa kull proposta ta’ messjaniżmu 
glorjuż u bil-maqlub kien sottomess għall-infamja tas-salib. It-tpattija 
twettqet fuq il-Kalvarju imma bdiet fid-deżert meta Ġesù keċċa lil 
Satana. “Fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja” (Rum 5, 
20), u s-salvazzjoni kienet offruta lill-ġeneru uman kollu. Permezz 
tal-fidi, tal-umiltà u l-ubbidjenza, kull bniedem jista’ jirbaħ it-
tentazzjoni tal-għadu u jidħol  fit-triq ta’ Ġesù Salvatur. 

 

● Kif, o Mulej, il-bniedem li kien fil-ġenna tal-art… meta tilef it-
triq li fiha kellu jimxi seta’ jerġa’ jsib it-triq, mingħajr gwida f’dak id-
deżert fejn hemm daqstant tentazzjonijiet, fejn hu iebes ħafna li 
jikseb il-virtù u daqshekk ħafif li jaqa’ fl-iżball? Liema gwida seta’ jsib 
biex imexxih bla ħsara fost il-ħafna nases ta’ din id-dinja u l-ħafna 
qerq tax-xitan? 

Min seta’ jkun gwida daqshekk kbir li seta’ jgħin lil kulħadd jekk 
mhux int, o Mulej, li int ‘il fuq minn kulħadd? Min seta’ jqiegħed lilu 
nnifsu ‘l fuq mid-dinja, jekk mhux int li int wisq akbar mid-dinja? Min 
seta’ jkun gwida daqshekk żgura li seta’ jmexxi fl-istess direzzjoni lir-
raġel u lill-mara, il-Lhudi u l-Grieg, il-Barbru u x-Xita, l-ilsir u lill-
ħieles, jekk mhux int, o Kristu, il-wieħed li int kollox f’kollox?… 

Agħtina, mela, l-għajnuna biex nimxu warajk, bħalma hemm 
miktub: “Inti għad timxi wara l-Mulej Alla tiegħek u tingħaqad 
miegħu.” Agħmel li nimxu fuq il-passi tiegħek, biex jirnexxilna niġu 
lura mid-deżert għall-ġenna. 
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S. Ambroġ, Kumment għall-Vanġelu ta’ San Luqa 4, 8-9.12 
 

● O Alla li tista’ kollox, bit-taħriġ ta’ kull sena matul ir-Randan 
imqaddes, agħtina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu, u li 
b’ħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu. 

Kolletta 
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SENA B 

Jalla naqdik, o Alla, b’kuxjenza safja bis-saħħa tal-qawmien ta’ Ġesù 
Kristu (I Pt 3, 21). 

 

Il-Liturġija tar-Randan tiżviluppa fuq żewġ punti: min-naħa 
hemm il-punt fundamentali tal-istorja tas-salvazzjoni murija fir-Rabta 
l-Qadima, min-naħa l-oħra hemm il-fatti l-aktar importanti tal-ħajja ta’ 
Ġesù sal-mewt u l-qawmien tiegħu, kif jidhru fl-Evanġelju. 

Wara d-dnub ta’ Adam li farrak il-ħbiberija tal-bniedem ma’ Alla, 
Alla nnifsu beda serje ta’ interventi biex jerġa’ jġib lill-bniedem lura 
lejn imħabbtu. Fost dawn jidher tajjeb il-patt li għamel ma’ Noè fi 
tmiem id-dilluvju (Ġen 9, 8-15). L-ewwel Qari, meta l-patrijarka niżel 
fuq l-art xotta, offra lill-Mulej sagrifiċċju bħala radd il-ħajr talli ġie 
meħlus flimkien ma’ wliedu. “Jien nagħmel il-patt tiegħi magħkom li 
qatt iżjed ma jinqered ebda laħam ħaj, bl-ilmijiet tad-dilluvju, u qatt 
iżjed ma jkun hemm dilluvju biex iħarbat l-art” (Ġen 9, 11). 

Il-kastigi ta’ Alla dejjem fihom iż-żerriegħa tas-salvazzjoni: Adam 
imkeċċi mill-Għeden, ġie mwiegħed Salvatur, Noè meħlus mill-istess 
ilma li għarraq bnedmin bla għadd, irċieva minn Alla l-wegħda li d-
dilluvju ma jerġa’ jiġi qatt iżjed biex jgħarraq l-umanità. Bħala sinjal 
ta’ dan il-patt, Alla qiegħed il-qawsalla tiegħu fis-sħab (Ġen 9, 13), 
qaws ta’ paċi li jgħaqqad is-sema mal-art. B’danakollu dan ma kienx 
ħlief simbolu ta’ patt immensament ogħla li kellu jitwettaq fid-demm 
ta’ Kristu. 

San Pietru (tTieni Qari: I Pt 3, 18-22) ifakkar lill-Insara tal-bidu fl-
arka li fiha ftit nies, jiġifieri tmienja min-nies, ġew salvati, u jispjega: 
”kien ifisser il-Magħmudija li issa ssalva lilkom ukoll” (I Pt 3, 21). L-
ilma tal-magħmudija waqt li jeqred id-dnub – bħalma l-ilmijiet tad-
dilluvju qerdu lill-bnedmin midinbin – isalva lil min jemmen “bil-
qawwa tal-qawmien ta’ Ġesù Kristu.” In-Nisrani wisq aktar minn Noè, 
huwa salvat bl-ilma, mhux fuq l-għuda tal-arka, imma fuq l-għuda 
tas-Salib tal-Mulej, bil-qawwa tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Ir-
Randan jimmira li jqajjem fin-Nisrani t-tifkira tal-magħmudija li, waqt 
li saffietu mid-dnub, rabtitu li jgħix b’ “kuxjenza safja” (I Pt 3, 21) billi 
jibqa’ fidil għall-wegħda li jiċħad lix-xitan u li jaqdi lil Alla waħdu. 

Biex jinkuraġġina għal dan l-għan, joqgħod tajjeb l-Evanġelju tal-
lum (Mk 1, 12-15) bix-xena tradizzjonali tad-deżert fejn Ġesù 
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jeħodha kontra x-xitan, u jirrifjuta s-suġġerimenti tiegħu. Bil-maqlub 
tas-Sinottiċi l-oħra, Mark ma joqgħodx jiddeskrivi t-tentazzjonijiet 
differenti, imma ġabarhom fil-qosor ħafna: “Minnufih l-iSpirtu ħarġu 
fid-deżert. U baqa’ fid-deżert erbgħin jum, jiġġarrab mix-xitan” (Mk 1, 
12-13). Dan ġara dritt wara l-magħmudija fil-Ġordan: kif Ġesù fid-
deżert ried jingħaqad mal-midinbin u kważi jsir bħalhom bħallikieku 
jeħtieġ it-tisfija, hekk fid-deżert ried jagħmel lilu nnifsu bħalhom fit-
tentazzjoni sakemm jippermettilu l-limitu tal-qdusija tiegħu. Meta 
aċċetta l-ġlieda max-xitan, li fiha ħareġ rebbieħ, Ġesù juri li ġie biex 
jeħles id-dinja mill-ħakma tal-ħażin u fl-istess ħin jaqla’ għal kull 
bniedem il-qawwa li jirbaħ il-ħażen tiegħu. Għalkemm mgħammed, 
in-Nisrani mhuwiex meħlus mit-tentazzjoni anzi xi drabi aktar ma 
jimpenja ruħu li jaqdi lil Alla bil-ħeġġa, aktar ix-xitan jipprova jfixklu 
fit-triq, bħalma pprova jfixkel lil Ġesù biex ma jħallihx iwettaq il-
missjoni feddejja tiegħu. Jeħtieġ għalhekk li nirrikorru għall-armi li 
rrikorra għalihom Ġesù nnifsu, penitenza, talb, u għaqda perfetta 
mar-rieda tal-Missier: ”Hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobż biss 
jgħix iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla” (Mt 4, 4). Min hu fidil 
għall-kelma ta’ Alla, min jitmantna l-ħin kollu… ma jistax jintrebaħ 
mill-ħażin. 

 

● O ilma li ħsilt l-univers mgħarrar fid-demm tal-bnedmin, li bih 
ġiet murija minn qabel it-tisfija tagħna! O ilma li mmeritajt is-
sagrament ta’ Kristu, li jaħsel kollox bla ma jaħsel lilek! Inti tibda l-
ewwel u inti ttemm il-perfezzjoni tal-misteri!… Int tajt ismek lill-profeti 
u lill-appostli, tajt ismek lis-Salvatur, huma sħab fis-sema, il-melħ tal-
art, din hi għajn tal-ħajja. 

Meta ċarċart mill-kustat tas-Salvatur, il-bojjiet rawk u emmnu, u 
għalhekk int wieħed mit-tliet xhieda tat-twelid ġdid tagħna; fil-fatt 
tlieta huma li jixhdu: l-ilma, id-demm u l-iSpirtu. L-ilma għat-tisfija, id-
demm għar-rahan, u l-iSpirtu għall-qawmien. 

S. Ambroġ, Kumment għall-Vanġelu ta’ San Luqa 10, 48 
 

● Kristu Sidna, li kkonsagrajt it-twaqqif ta’ żmien ir-Randan bis-
sawma ta’ erbgħin jum, u rbaħt l-attakki tat-tentatur l-antik, int 
għallimtna kif naħkmu t-tħajjir għad-dnub; agħmel li niċċelebraw bi 
spirtu safi l-Misteru tiegħek tal-Għid u li nimxu warajk fit-triq tal-Għid 
ta’ dejjem (ara Prefazju). 
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● O Mulej, għallimna nħossu l-bżonn li nieklu lil dak li hu 
tassew il-ħobż ħaj, u li ngħixu tabilħaqq b’kull kelma li toħroġ minn 
fommok (Talba wara t-Tqarbin). 

Missal Ruman 
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SENA Ċ 

Kull min jemmen fik, Mulej, ma jintilifx (Rum 10, 11). 

 

Fl-ewwel Ħadd tar-Randan l-Insara jġu meħudin, għal waqt 
wieħed ta’ meditazzjoni intensa, fid-deżert (Lq 4, 1-13) fejn Ġesù 
“ġie meħud mill-iSpirtu”. Fl-iSkrittura Mqaddsa, id-deżert huwa l-post 
privileġġjat tal-laqgħa ma’ Alla, hekk kien għal Iżrael li għammar fih 
għal erbgħin sena, għal Elija li fih għadda erbgħin jum. Imma għal 
Ġesù, id-deżert ma kienx biss post għall-irtir u ta’ intimità ma’ Alla, 
imma wkoll il-post tal-ġlieda l-kbira, “fejn ġie mġarrab mix-xitan” (Lq 
4, 2). Ix-xitan ippropona lis-Salvatur messjaniżmu ta’ trijonf u ta’ 
glorja. Għaliex tbati l-ġuħ? Jekk hu Bin Alla ħalli jibdel il-ġebel f’ħobż. 
Għaliex tgħix bħal vagabond imsejken fit-triqat tal-Palestina, 
imdawwar b’nies mgħobbija bil-faqar u bl-oppressjoni politika? Jekk 
jinżel jadura lix-xitan jirċievi mingħandu s-saltniet u s-setgħa. 
Għaliex isofri l-oppożizzjoni tal-qassisin, tal-imgħallmin tal-liġi u tal-
kapijiet tal-poplu? Jekk jintefa’ mill-quċċata tat-tempju, l-anġli 
jżommuh u kulħadd jagħrfu bħala Messija. Dawn il-proposti ma 
setgħux jiġu ħlief mix-xitan. Imma Ġesù l-Iben ta’ Alla li “xejjen lilu 
nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir” (Fil 2, 7), kien jaf wisq tajjeb li biex 
ifejjaq id-dnub tal-bniedem – ribelljoni u suppervja – kien hemm triq 
waħda biss: l-umiljazzjoni, l-ubbidjenza u s-salib. Proprju għax kien 
il-Messija tassew, kellu jsalva d-dinja mhux bit-trijonf, imma bit-tbatija 
“billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-Salib” (Fil 2, 8). It-
tentazzjonijiet tad-deżert jgħallmu lin-Nisrani li fejn hemm l-
ambizzjoni, l-aspirazzjoni għas-setgħa, għas-suċċess, għall-glorja, 
ikun hemm dejjem moħbija l-ħżunija tax-xitan. Biex negħlbu n-
nasbiet tiegħu, bħal kull suġġeriment ieħor għall-ħażen, hu meħtieġ li 
nżommu sod mal-kelma ta’ Ġesù. “Lill-Mulej Alla tiegħek tagħti qima 
u lilu biss taqdi” (Lq 4, 8), jiġifieri jeħtieġ inkunu deċiżi li nirrifjutaw 
kull proposta li tfixkilna milli naqdu u nagħrfu ‘l Alla bħala Mulej 
waħdieni. 

L-idea tal-fedeltà lejn Alla hi żviluppata fl-ewwel żewġ qari tal-
lum li juruna... wieħed (Dt 4, 8) l-istqarrija tal-fidi tal-poplu qadim ta' 
Alla, u l-ieħor (Rum 10, 8-13) dik tal-poplu l-ġdid. Meta wasal fl-art 
imwiegħda kull Lhudi kellu joffri ‘l Alla l-ewwel frott tal-ħsad waqt li 
jlissen formula li tiġbor l-istorja ta’ Iżrael fi tliet punti: l-għażla tal-
patrijarki u l-kapijiet tal-familji ta’ poplu numeruż, l-iżvilupp tal-poplu 
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fl-Eġittu u l-eżodu min-nofs id-deżert, u fl-aħħar l-għotja tal-art 
imwiegħda. B’dan il-mod l-Iżraelita tajjeb kien iġedded il-fidi tiegħu 
f’Alla ta’ missirijietu, jurih ir-rikonoxxenza għall-benefiċċji li rċieva, kif 
ukoll id-devozzjoni tiegħu u r-rieda li jaqdih. Kien xorta ta’ “Kredu” 
muri bil-kelma u bil-ħajja. 

L-istess, imma f’kuntest ieħor, San Pawl jistieden lin-Nisrani 
biex jistqarr il-fidi tiegħu: “Jekk int tistqarr b’fommok ‘Ġesù hu l-Mulej’ 
u temmen f’qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti ssalva” (Rum 10, 9). 
L-Appostlu jiġbed l-attenzjoni fuq żewġ punti: temmen li Ġesù huwa 
l-Mulej, u temmen fil-qawmien tiegħu. Imbagħad il-fidi tesiġi għemil 
doppju, dak ġewwieni – rabta tal-moħħ u l-qalb ma’ Kristu – li 
jiġġustifika lill-bniedem, u dak estern – stqarrija pubblika tal-fidi – 
kemm fit-talba liturġika, jew quddiem id-dinja kif għamlu l-martri. Min 
jingħaqad ma’ Ġesù m’għandux għalfejn jibża’, għax “kull min 
jemmen fih ma jintilifx” (Rum 10, 11) u f’ismu jirbaħ kull battalja. 

 

● O Mulej Ġesù, li fil-bidu tal-ħajja pubblika tiegħek, irtirajt fid-
deżert, iġbed lill-bnedmin kollha għall-ġabra li hi l-bidu tal-
konverżjoni u s-salvazzjoni. Maqtugħ mid-dar ta’ Nazaret u mill-
Omm l-iżjed ħelwa tiegħek, int ridt iġġarrab is-solitutudni, l-għajja u l-
ġuħ u lit-tentatur li pproponielek il-prova tal-mirakli, int weġibtu bil-
qawwa tal-kelma ta’ dejjem, li hi nfisha miraklu tal-grazzja tas-sema. 

Żmien ir-Randan! 

O Mulej tħalliniex nersqu lejn bjar miksura li ma jżommux ilma 
(Ġer 2, 13), jew nimitaw lill-qaddej infidil, jew lix-xebbiet boloh, la 
tħallix li t-tgawdija tal-ġid tal-art tagħmilna insensibbli għall-għajta tal-
foqra, tal-morda, tat-tfal iltiema, u tal-aħwa bla għadd tagħna li sa 
issa għad jonqoshom il-meħtieġ biex jieklu, biex jilbsu u biex jiġbru l-
familja tagħhom taħt saqaf wieħed. 

Beatu Ġwanni XXIII, Breviario, p. 91 
 

● O Mulej Ġesù, aħna nemmnu fl-imħabba, fit-tjubija tiegħek, 
nemmnu li int is-Salvatur tagħna, li tista’ tagħmel dak li ħaddieħor ma 
jistax jagħmel. Nemmnu li int id-dawl, il-verità, il-ħajja. Għandna 
xewqa waħda biss, li nibqgħu magħqudin miegħek u li ma nkunux 
biss Insara tal-isem, imma Nsara konvinti, appostli mħeġġin. 

Pawlu VI, Insegnamenti, v. 4. p. 1023 
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112.  MHUX BIL-ĦOBŻ BISS 

Il-kliem li jien għedtilkom huwa spirtu u ħajja (Ġw 6, 63). 

 

1.  Meta keċċa lix-xitan, Ġesù qal: “Hemm miktub, Il-bniedem 
mhux bil-ħobż biss jgħix imma b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla” 
(Mt 4, 4). Twissija tassew xierqa għaż-żmien tar-Randan li fih in-
Nisrani, waqt li jgħakkes lil ġismu bl-astinenza u s-sawm, ikollu 
jitħabat biex imantni ‘l-ispirtu bil-kelma ta’ Alla. Min jgħix bil-Kelma u 
jwettaqha fil-prattika biex tnebbħu fil-ħsibijiet, ix-xewqat u l-għemil 
tiegħu, ma jintilifx bl-attakki tal-ħażin. 

Is-smigħ attent u profond tal-Kelma jiċċara t-triq tas-salvazzjoni 
u tal-qdusija. “Għandkom tkunu qaddisin, għax qaddis jien, il-Mulej 
Alla tagħkom” (Lev 19, 1). Ma kienx bniedem u lanqas l-aktar wieħed 
qaddis, li bena ideal ta’ qdusija, imma kien Alla li ppreżentah lill-
bniedem bħala stedina, anzi bħala dmir. Jekk id-dnub sfigura l-ħlejqa 
msawra xbieha ta’ Alla, Alla ma naqasx li jġedded l-opra tiegħu 
sabiex tista’ ssir kif riedha hu: rifless tal-qdusija tiegħu. Għal dan l-
għan, sa mir-Rabta l-Qadima, il-bnedmin irċevew il-liġi divina, fejn il-
kmandamenti li għandhom x'jaqsmu mad-dmirijiet tagħna lejn Alla 
jiltaqgħu ma’ dawk li jolqtu lill-proxxmu – fil-persuna tiegħu, fil-fama, 
u fi ħwejġu – l-għan hu li tinżamm l-imħabba tal-aħwa. Huwa tassew 
sabiħ li tara kif il-liġi l-qadima tidħol fid-dettalji mimlija umanità. 
“M’għandekx taqta’ l-frott kollu tad-dwieli tiegħek, u la tlaqqatx li jaqa’ 
fl-art, ħallih għall-fqir u għall-barrani… il-ħlas tal-ħaddiem mikri ma 
jibqax għandek sa filgħodu… La tisħetx lit-trux, u la tqegħidx tfixkil 
quddiem l-agħma… La tgħawwiġx fil-ħaqq li tagħmel… Tmurx 
ixxerred qlajja’ fuq niesek u tqumx kontra demm għajrek” (Lev 19, 
10-16). Imbagħad kollox jinġabar f’kelma pożittiva għall-aħħar: 
”Ħobb lil għajrek bħalek innifsek” (Lev 19, 18). U kull kmandament 
jispiċċa bl-istess mod: “Jien hu l-Mulej”, bħallikieku jrid jgħid, Jiena l-
Mulej Alla tagħkom, nagħtikom dawn l-ordnijiet għax jien qaddis u 
rridkom tkunu qaddisin. Jiena mħabba u rridkom tkunu mħabba. 

 

2. Meta Ġesù jitkellem dwar il-perfezzjoni ta’ Missieru tas-sema, 
Hu jippreżentaha taħt għamla ta’ mħabba u ta’ ħniena infinita, waqt li 
jħeġġiġna biex nużawha fir-relazzjonijiet tagħna ma’ xulxin: “Ħennu, 
bħalma hu ħanin Missierkom” (Lq 6, 36). Għala din l-insistenza 
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kollha fuq l-imħabba tal-proxxmu? Għaliex il-bniedem hu xbieha ta’ 
Alla, tweġibna r-Rabta l-Qadima, u r-Rabta l-Ġdida żżid: Għaliex l-
Iben ta’ Alla ħa l-ġisem ta’ bniedem u l-imħabba tal-aħwa wassalha 
sal-punt li jgħodd magħmul miegħu dak li nagħmlu mal-oħrajn: 
“Tassew ngħidilkom, kulma tagħmlu ma’ wieħed mill-iżgħar fost 
dawn ħuti, għamiltuh miegħi” (Mt 25, 40). 

Dawn huma r-raġunijiet serji li għalihom Ġesù qiegħed l-
għemejjel ta’ mħabba tal-aħwa bħala kriterju li jifred lit-tajbin u lill-
ħżiena. Il-liġi tal-Mulej ma tistax tinqasam, il-ħarsien tad-dmirijiet lejn 
Alla mhux biżżejjed jekk miegħu ma jiġux imħarsa fil-milja tagħhom 
id-dmirijiet lejn il-proxxmu. Bil-maqlub, ma jistax ikun hemm imħabba 
sopranaturali li ddum lejn il-proxxmu, jekk ma nagħtux kas tal-
imħabba ta’ Alla, jew jekk inħobbu l-proxxmu tagħna b’imħabba 
umana u mhux għax hu xbieha ta’ Alla, u ħu Ġesù. Dan, għax fir-
Randan il-Knisja ma titlobx biss il-prattika tat-talb u tal-penitenza, 
imma wkoll l-għemejjel ta’ mħabba. Dawk tal-ewwel juru aktar 
direttament l-imħabba lejn Alla u dawk tal-aħħar juru l-imħabba lejn 
il-proxxmu, anzi skont dixxiplina antika, dak li jiġi mfaddal bis-sawm, 
bl-astinenza jew b’ċaħdiet oħra għandu jingħata għall-għajnuna tal- 
“aħwa li jbatu bil-faqar u bil-ġuħ” (Pawlu VI, Paen. 11). Jekk 
ningħataw għat-talb u ma nagħtux kas tal-ħtiġijiet tal-proxxmu, jekk 
nistqarru l-imħabba tagħna lejn Alla u ma ngħinux lil min hu fil-
ħtieġa, ifisser li qegħdin nisfiguraw il-Kristjaniżmu. Alla ma togħġbux 
talba bħal din u lanqas l-istqarrija ta’ mħabba, u xi darba Ġesù għad 
jgħid “Kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bilgħatx u ma sqejtunix” (Mt 
25, 42). Għal darb’oħra naraw kif il-Kelma ta’ Alla biss, meta 
mismugħa u prattikata fil-milja tagħha, hija l-għajn tas-salvazzjoni. 
“Mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem.” 

 

● Il-Liġi tal-Mulej perfetta u tagħti l-ħajja; ix-xhieda tal-Mulej hi 
sewwa, u tgħallem lil min ma jafx. Il-preċetti tal-Mulej dritti, u jferrħu 
l-qalb, il-kmandament tal-Mulej safi u jdawwal l-għajnejn. Il-biża’ tal-
Mulej sinċier, u jibqa’ għal dejjem, il-ġudizzji tal-Mulej sewwa u 
mseddqa għalkollox, egħżeż mid-deheb l-aktar fin. 

Ħa jkunu milqugħa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi, Mulej, 
blata tiegħi u feddej tiegħi. 

Salm 19, 8-12.15 
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● O mħabba, kemm inti tajba u għanja, kemm inti setgħana! 
Ma għandu xejn min m’għandux lilek. 

Int biex tlibbes lill-għeri, tkun hieni li tibqa’ fl-għera int. Għalik il-
ġuħ hu abbundanza jekk l-imsejken bil-ġuħ ikun kiel il-ħobż tiegħek, 
l-għana tiegħek qiegħed filli tqiegħed kulma għandek fil-ħniena. Inti 
biss ma tafx x’inhi l-ħtieġa li titlob. Inti tgħin bla telf ta’ żmien lill-
mirfusin, f’kull ħtieġa li jkunu fiha, ukoll jekk tbati int. Inti l-għajn tal-
għomja, int ir-riġel taz-zopop, int it-tarka l-iżjed fidila tar-romol. Int 
tagħmel ix-xogħol tal-ġenituri mal-iltiema, u tagħmlu wisq aħjar mill-
ġenituri. Għajnejk qatt ma huma xotti, għax il-ħniena jew l-hena ma 
jħalluhomx ikunu hekk. Int tħobb l-għedewwa tiegħek b’imħabba 
hekk kbira, tant li ħadd ma jista’ jagħraf id-differenza li hemm 
bejnhom u bejn dawk li huma għeżież għalik. 

San Zenone ta’ Verona, De spe, fide et caritate, 9 
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113.  KLIEM TA’ SETGĦA 

Mulej, isma’ t-talba tiegħi, agħtini widen (Salm 143, 1). 

 

1. “Hekk jiġri minn kelmti – jgħid il-Mulej – hija toħroġ minn 
fommi, u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili, u 
ttemm dak li nkun bgħattha tagħmel” (Is 55, 11). Il-kelma ta’ Alla hija 
effikaċi u dejjem twettaq dak li tfisser. Hekk il-wegħdiet ta’ Alla 
seħħew kollha matul is-sekli bla ma l-ħażen tal-bnedmin seta' jfixkel 
il-pjani ta’ Alla. Il-wegħdiet saru storja u din hi mezz ta’ salvazzjoni 
għal dawk kollha li jriduha. 

B’mod analogu, il-kelma ta’ Alla hija żerriegħa fertili li tagħmel 
frott ta’ qdusija f’dawk li jilqgħuha b’qalb miftuħa. M’hemmx kelma ta’ 
Alla li tispiċċa fix-xejn, jekk b’xorti ħażina jkun hemm min jirrifjutaha, 
mhux b’daqshekk se titlef il-qawwa tagħha, imma ġġib il-frott 
band’oħra, u jiġri x’jiġri, ir-rieda ta’ Alla titwettaq. 

Il-kliem tal-bnedmin hu differenti ħafna, hu fieragħ u jgħib fl-arja 
bla ma jħalli ebda ħjiel. B’danakollu wkoll fost il-bnedmin hemm xi 
wħud li jistgħu jkunu effikaċi, setgħana, mhux bil-qawwa proprja 
tagħhom, imma għat-tjieba ta’ Alla li jilqagħhom bħalma missier jilqa’ 
t-talbiet ta’ wliedu u jagħtihomlhom. 

Hekk huma l-kelmiet tat-talba li Ġesù nnifsu qiegħed fuq fomm 
id-dixxipli tiegħu: ”Missierna li inti fis-smewwiet” (Mt 6, 9). It-talba li 
titlob bis-sinċerità u bl-imħabba l-glorja ta’ Alla, il-miġja ta’ Saltnatu, u 
t-twettiq tar-rieda tiegħu hija dejjem effikaċi u dejjem tiġi mismugħa. 
Bl-istess mod, Alla jisma’ t-talb li jsir bl-umiltà u l-fiduċja għal dak li 
hu meħtieġ għall-manteniment tal-ħajja, basta naċċettaw il-
kundizzjonijiet li ried il-Mulej. “Fittxu l-ewwel is-Saltna u l-ġustizzja 
tiegħu, u dan kollu jingħatalkom ukoll” (Mt 6, 33). Meta t-talb hu turija 
ġenwina ta’ dak li tħoss il-qalb u mhux reċta mekkanika ta’ kliem 
imtenni aktar mid-drawwa milli minn konvinzjoni intima, dejjem jiġi 
mismugħ u jġib l-effett, ukoll jekk ir-riżultat ma jkunx dak li qegħdin 
nistennew. Alla jaħdem b’mod differenti mill-bniedem; jibni s-saltna 
tiegħu, iwettaq ir-rieda tiegħu, jipprovdi għall-ġid tal-ħlejjaq tiegħu fi 
triqat li huma ta’ sikwit misterjużi u mhux magħrufa mill-moħħ tal-
bniedem. B’danakollu jmexxi l-ħwejjeġ kollha għall-għan aħħari 
tagħhom li hu l-ġid veru. 
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2. L-istess kif il-ħobż huwa meħtieġ għall-ħajja fiżika tagħna, 
hekk il-maħfra tad-dnubiet hija meħtieġa għall-ħajja spiritwali tagħna. 
“Billi aħna lkoll ta’ sikwit niżbaljaw – jgħid il-Vatikan II – neħtieġu l-ħin 
kollu l-ħniena ta’ Alla u għandna kuljum nitolbu ‘Aħfrilna dnubietna’” 
(Mt 6, 12: LG 40). Min jista’ jgħaddi mingħajr din it-talba umli? Ikun 
ta’ xejn li ntennu l-kliem mingħajr ma jkun hemm qalb niedma, 
deċiża li tikkonverti u konvinta tassew mill-ħtieġa tal-maħfra divina. 
Għall-bniedem li hu ġisem u ruħ, il-ġuħ jista’ jkun xewka li tniggeż 
aktar mid-dnub. Il-ħtieġa li nduru lejn Alla biex nitolbuh l-ikel tista’ 
tinħass iżjed qawwija mill-ħtieġa li nitolbu maħfra. B’danakollu jibqa’ 
jgħodd dak li tgħid l-iSkrittura: “Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, 
iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla” (Mt 4, 4), fuq kollox, jgħix 
bil-kliem tiegħu ta’ maħfra. Jekk il-bniedem, il-midneb, jgħix, hu 
proprju bil-maħfra ta’ Alla. 

Ġesù rabat it-talba għall-maħfra ma’ kundizzjoni meħtieġa biex 
il-maħfra titwettaq: “Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati 
għalina” (Mt 6, 12). Id-dmir tagħna lejn Alla – li nitolbu maħfra – 
huwa marbut mad-dmir lejn il-proxxmu tagħna – li naħfru lill-oħrajn – 
huwa proprju dan id-dmir tal-aħħar li jagħmel l-ewwel dmir effettiv. 
Alla li hu s-Salvatur tal-bnedmin u jixtieq li l-bnedmin kollha jsalvaw 
(I Tim 2, 4) hu dejjem lest biex jaħfer, imma jwieġeb għat-talb biss, 
jekk aħna nkunu għamilna dmirna lejn ħuna. 

Bis-sejħa għall-penitenza, ir-Randan qiegħed iħeġġiġna biex 
nitolbu maħfra ta’ dnubietna ‘l Alla u jorbotna li naħfru lil xulxin, biex 
inkunu nistgħu ngħollu t-talba tagħna lill-Mulej bla biża' li ma tiġix 
milqugħa. It-talba li għandha dawn il-kwalitajiet meħtieġa għandha 
qawwa garantita bl-istess kliem tal-Mulej: “Aħfru u ssibu l-maħfra" 
(Lq 6, 37-38). B'dan il-mod it-talba tiġbed fuqha l-ħniena divina u 
tpatti għad-dnubiet li għamilna, l-aktar meta tkun magħquda mas-
sagrament tal-penitenza, għax “tissieħeb b’mod speċjali fit-tpattija 
infinita ta’ Kristu” (Paen. 7), jew meta waqt il-Liturġija Ewkaristika 
tingħaqad mat-talba u s-sagrifiċċju tal-Mulej, li joffri lilu nnifsu kuljum 
lill-Missier bħala l-vittma li bil-mewt tiegħu ħabbibna miegħu (Talba 
Ewkaristika III). 

 
● Missierna li inti fis-smewwiet!… O Iben ta’ Alla u Mulej tiegħi! 
Dan kif taqbad u tagħti kollox f’daqqa waħda sa mill-ewwel kelma? 
Ladarba inti tumilja lilek innifsek b’mod hekk sħiħ biex tingħaqad 
magħna fit-talb u tagħmel lilek innifsek ħaġa hekk baxxa u msejkna 
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bħalna, kif tagħtina f’isem Missierek dak kollu li jista’ jingħata, billi trid 
li hu jżommna b’uliedu? U l-kelma tiegħek qatt ma tista’ tiġi nieqsa. 
Inti ġġiegħelu jwettaq kelmtek, li mhux piż żgħir għax, ladarba huwa 
Missierna, irid jistabar bina, kbar kemm ikunu kbar l-offiżi tagħna. 
Jekk nerġgħu mmorru għandu, bħall-iben il-ħali, ikollu jaħfrilna. Ikollu 
jfarraġna fit-tiġrib tagħna, ikollu jżommna ħajjin bħalma Missier ta’ 
din ix-xorta jeħtieġ jagħmel, għax Hu bilfors li jrid ikun aħjar mill-
missirijiet kollha ta’ din id-dinja, għax fih ma jista’ jkun hemm xejn 
tajjeb li tonqsu l-perfezzjoni. Jeħtieġ li jħobbna, li jżommna qawwijin 
u sħaħ, għax Hu għandu kollox fih. U wara dan kollu, irid jagħtina li 
nissieħbu u nkunu werrieta miegħu. 

Aħfrilna dnubietna kif aħna naħfru lil min hu ħati għalina… Hija 
ħaġa hekk gravi u hekk meħtieġa li biex il-Mulej tagħna jaħfrilna 
dnubietna li bihom stħaqqilna n-nar ta’ dejjem, aħna għandna naħfru 
ħwejjeġ hekk żgħar li jkunu għamlu lilna, li mhumiex xi ħaġa kbira, 
iżda ħwejjeġ ta’ xejn. U billi jien, Mulej, għandi ftit x’noffrilek ukoll 
minn dawn il-ħwejjeġ ta’ xejn, inti trid taħfirli għalxejn b’xejn. Hawn 
issib il-wisa’ l-ħniena tiegħek. 

Imma kemm iżomm fl-għoli din l-imħabba għal xulxin, il-Mulej! It-
twajjeb Ġesù seta’ qiegħed ħwejjeġ oħra qabel din l-imħabba, u seta’ 
qal: “Aħfrilna dnubietna, għax aħna nagħmlu ħafna penitenza, jew 
għax nitolbu sikwit u nsumu u ħallejna kollox għalik u nħobbuk 
ħafna.” Iżda ma qalx “Għax aħna lesti nagħtu ħajjitna għalik”, jew kif 
qiegħda ngħid, xi ħwejjeġ oħra li seta’ semma. Hu qal biss: “Aħfrilna 
għax aħna naħfru”. Forsi għażel li jgħid dan u offrih f’isimna, għax 
Hu jaf kemm il-ġibda tagħna lejn dan l-unur misħut kienet sejra 
tagħmilhielna bi tqila li niksbu din il-virtù għalkemm hija l-virtù li l-
aktar togħġob lil Missieru. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Triq 27, 2; 36, 2.7 
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114.  ID-DNUB 

Ikollok ħniena minni O Alla, fi tjubitek, fil-kobor tal-ħniena tiegħek 
ħassar ħtijieti (Salm 51, 1). 

 

1. “In-nies ta’ Ninwè għad iqumu ma’ dan in-nisel u 
jikkundannawh, għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta’ Ġona, u 
araw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Ġona!” (Ġona 11, 32). 
Hemm in-niket f’dan il-kliem ta’ Ġesù. In-nies ta’ Ninwè għamlu d-
dnub, imma għas-sejħa ta’ Ġona għamlu l-penitenza u biddlu l-
imġiba tagħhom, waqt li ħafna minn ulied Iżrael irrifjutaw mhux lill-
profeta imma lill-Iben ta’ Alla. Huwa d-dnub tas-suppervja li ma 
jħalliniex naċċettaw il-kelma, u nimxu mal-liġi tiegħu. Huwa d-dnub li 
sa issa għadu jimla d-dinja u huwa l-għerq tal-ħażen kollu li jħabbat 
lill-umanità u jidrob lill-Knisja. U waqt li l-bniedem jabbuża mill-libertà 
tiegħu, u jitbiegħed minn Alla għax irid, Alla ma jieqafx isejjaħlu u 
jistiednu biex jerġa’ lura. It-toroq tal-Mulej huma toroq ta’ mħabba 
infinita, huwa jsejjaħ lill-bniedem biex jissieħeb fil-ħajja divina tiegħu, 
u biex jgħix f’għaqda intima u personali miegħu. It-toroq tal-bniedem 
imorru f’direzzjoni kuntrarja għalkollox, huma ċaħda tal-imħabba, 
ksur tar-relazzjoni ta’ ħbiberija ma’ Alla. Dawn huma l-konsegwenzi 
tad-dnub il-mejjet. Imma dan mhux biżżejjed. “Id-dnub wara kollox 
iċekken lill-bniedem stess għax ma jħallihx jikseb il-milja kollha 
tiegħu” (GS 13), milja li jista’ jwettaqha biss fl-għaqda ma’ Alla, l-
għajn waħdiena tal-ħajja, ta’ mħabba u ta’ grazzja. 

Jekk Alla huwa l-kawża ta’ kull ħlejqa, huwa preżenti wkoll fil-
midneb, imma mhux preżenti bħala Missier, bħala Mistieden, bħala 
Trinità li toffri lilha nfisha lill-bniedem biex tkun magħrufa u maħbuba. 
Għalhekk il-midneb, għalkemm maħluq biex ikun tempju tat-Trinità 
Qaddisa, isir bla ħila li jgħix fil-kumpanija tal-Persuni divini, jagħlaq 
it-triq tal-għaqda ma’ Alla, u jġiegħel lil Alla jikser kull relazzjoni ta’ 
ħbiberija miegħu. U dan kollu għax flok l-ogħla ġid jippreferi l-ġid 
limitat u li jgħaddi, ta’ xi ħlejqa miżera, ta’ xi sodisfazzjon egoistiku, 
jew xi pjaċir tad-dinja. Dan hu l-ħażen tad-dnub li jirrifjuta l-għotja 
divina, li jittradixxi lill-ħallieq, il-Missier, il-ħabib. 

 

2.  L-istorja kollha kemm hi tiddokumenta l-effetti qerrieda tad-
dnub. Dnub wieħed biss biddel f’għamża ta’ għajn lil Luċifru minn 
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anġlu tad-dawl f’anġlu tad-dlamijiet, għadu etern ta’ Alla. Dnub 
wieħed biss neħħa lil Adam u Eva mill-istat ta’ ħbiberija ma’ Alla u 
ċaħħadhom minn kull don naturali u preternaturali, ikkundannahom 
għall-mewt, u kaxkru magħhom lill-bnedmin kollha. Imma wisq iżjed 
minn dan, il-Passjoni ta’ Ġesù wriet kemm huma kbar il-ħażen u l-
qawwa qerrieda tad-dnub. Il-ġisem miġruħ ta’ Kristu, il-mewt l-aktar 
ħarxa tas-Salib, jgħidulna li d-dnub huwa speċi ta’ qtil ta’ Alla. L-Iben 
ta’ Alla, minħabba d-dnub, sar “bniedem li bata… milqut minn Alla u 
miġjub fix-xejn… miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi 
ħżunitna” (Is 53, 3-5). U band’oħra Kristu ħaddan il-mewt minn rajh 
għas-salvazzjoni tal-bniedem midneb: “Ħaruf innoċenti, meta xerred 
demmu għax ried Hu għalina, immeritalna l-ħajja, u fih Alla għamilna 
paċi miegħu u bejnietna… u ħelisna mill-jasar tax-xitan u tad-dnub” 
(GS 22). 

Ġesù ma ħalla ‘l ħadd barra mill-ħidma feddejja tiegħu u lil min 
irrifjutaha qal: “Ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta’ Ġona” (Lq 
11, 29). Bħalma Ġona wara li dam tlett ijiem f’żaqq il-ħuta twaddab 
ħaj minnha fuq l-art u mbagħad intbagħat biex jippriedka lil Ninwè, 
hekk Ġesù wara li dam tlett ijiem fil-qabar, reġa’ qam mill-mewt biex 
jagħti l-ħajja lil dawk kollha li emmnu fih. Il-mewt u l-qawmien ta’ 
Kristu huma l-akbar sinjal tal-imħabba tiegħu għall-midinbin u fl-
istess ħin huma l-akbar sinjal tad-divinità tiegħu. Min jaċċettah ikun 
salv u jinħasel fid-demm ta’ Kristu u jirxoxta miegħu għall-ħajja 
ġdida. 

Imma għad hemm ħafna li jirrifjutaw dan is-sinjal, u jfittxu sinjali 
oħra u sadattant jibqgħu fid-dnub tagħhom. Skont il-liġi tas-
solidarjetà kull Nisrani huwa fid-dmir mhux biss li jikkonverti mid-
dnub hu persunalment, imma wkoll li jissielet u jbati u jpatti għad-
dnubiet tal-aħwa biex iħaffef il-konverżjoni tagħhom bit-talb u bl-
imħabba. 

 

● O Alla tiegħi u qawwa vera tiegħi! Dan x’inhu, Mulej, li aħna 
ġwejfin f’kollox, minbarra biex neħduha kontrik? F’dan il-każ jintużaw 
il-forzi kollha ta’ wlied Adam. U kieku r-raġuni ma kinetx hekk 
għamja, il-bnedmin kienu jifhmu li l-forzi kollha tagħhom magħqudin 
flimkien mhumiex biżżejjed biex jażżardaw jiġġieldu bl-armi kontra l-
ħallieq tagħhom u jibqgħu fi gwerra bla waqfien kontra Dak li f’waqt 
wieħed jista’ jaqbad u jixħethom fl-abbissi. Iżda billi r-raġuni hija 
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għamja, huma jġibu ruħhom bħallikieku kienu bnedmin imġienen li 
jfittxu l-mewt, għax fl-istħajjil ta’ moħħhom jidhrilhom li b’din il-mewt 
se jiksbu l-ħajja… O Għerf li ħadd ma jista’ jasal biex jifhem! Kemm 
hija meħtieġa l-imħabba kollha li għandek għall-ħlejjaq tiegħek 
sabiex tistabar b’ġenn hekk kbir, u toqgħod tistennihom ifiequ minnu, 
u tara kif issibilhom elf mod u manjiera u rimedju għal dan. 

Din hija ħaġa li lili tħallini mistagħġba meta noqgħod naħseb fuq 
kif tonqosna l-qawwa li nrażżnu lilna nfusna f’xi ħaġa żgħira (għax 
dawn il-bnedmin tassew li jġiegħlu lilhom infushom jaħsbu li, jagħmlu 
x’jagħmlu, ma jistgħux jaħarbu minn xi okkażjoni ta’ dnub u jwarrbu 
xi periklu li bih jistgħu jaslu għat-telfien ta’ruħhom) u b’danakollu 
għandna l-forza u l-ħila li naħbtu għal Sultan hekk kbir bħalma inti 
int. X’inhu dan ġid tiegħi, x’inhu dan? Min jagħti dan l-ardir? 

S. Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ, 12, 1-2 
 

● Dejqa hija d-dar ta’ ruħi, biex tidħol fiha int, kabbarha int. Hi 
kollha kemm hi mġarrfa, sewwiha int. Fiha ħwejjeġ li joffendu lil 
għajnejk. Dan nafu u nistqarru. Imma min se jsaffini? Lil min se 
ngħajjat jekk mhux lilek? Aħsilni, Mulej, mid-dnubiet moħbija tiegħi, u 
żomm ‘il bogħod lill-qaddej tiegħek mid-dnubiet tal-oħrajn. Nemmen 
u għalhekk nitkellem. Mulej, inti taf, mhux ġa stqarrejtlek dnubieti, 
Alla tiegħi, u int mhux ġa ħfirtli l-ħżunija ta’ qalbi? Ma niddiskutix 
miegħek li inti s-sewwa, irrid nidħak bija nnifsi fil-biża’ li l-ħżunija 
tiegħi tqarraq bija. Għalhekk ma niddiskutix miegħek, għax jekk tal-
ħtijiet int tagħti kas, Mulej, Sidi, min jista’ jżomm sħiħ? 

Imma ħallini nitkellem quddiem il-ħniena tiegħek, jiena, trab u 
rmied, imma ħallini nitkellem għax ara, huwa lill-ħniena tiegħek li 
jiena nkellem u mhux lill-bniedem li jidħak bija… Dur u ħenn għalija. 

S. Wistin, Stqarrijiet 1, 5, 6, 6, 7 
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115.  EĦLISNA MID-DENI 

Meta sejjaħtlek, int weġibtni, kattarli l-qawwa f’ruħi (Salm 138, 3). 

 

1. “Ebda kenn ieħor ħliefek” (Ester C 14). Hekk talbet is-Sultana 
Ester meta kienet qiegħda tħejji biex taffronta lil Assweru biex taqla' 
l-grazzja għall-poplu tagħha li kien mhedded bil-qerda tiegħu. It-talba 
hija l-qawwa kbira ta' min jafda f'Alla. In-Nisrani jaf li jista' jferra’ fil-
Mulej it-tiġrib tiegħu, u jista' jserraħ fuq l-għajnuna tiegħu. U f'kull 
diffikultà u fuq kollox fil-biċċa xogħol li mhix ħafifa tal-konverżjoni 
tiegħu.. Meta l-bniedem jidħol fih innifsu, u jikkonsidra l-miżerja u d-
dgħufija tiegħu u t-tfixkil li jiġi minn kull naħa, "il-bniedem m'għandux 
ħila jegħleb sewwa bil-qawwa tiegħu nnifsu l-assalti tal-ħażen" (GS 
13). Ma jibqalux ħlief triq waħda ta' salvazzjoni, u jintelaq f'Alla, 
"Mulej m'għandix kenn ieħor ħlief fik." 

Il-bniedem iħoss li fih m'għandux il-forzi biżżejjed biex iwassal 
sat-tmiem l-impenn kbir tar-Randan, li jmut għalkollox għad-dnub 
biex jgħix bil-milja fi Kristu rxoxt. Imma Kristu stess, qabel infired 
mid-dixxipli tiegħu, talab lill-Missier biex jeħilshom mid-deni, tal-
Ħażin (Ġw 17, 15) jew mit-tħajjir tad-dinja u mill-attakki ta' Satana. U 
lilhom għallimhom biex jitolbu: "La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna 
mid-deni" (Mt 6, 13). Huwa ċar li Ġesù ma kienx qed jifhem li d-
dixxipli se jkunu meħlusin minn kull għamla ta' tiġrib u ta' perikli, 
ħaġa impossibbli f'din il-ħajja. Min-naħa l-oħra Alla nnifsu 
jippermettihom biex jipprova l-virtù tal-bniedem, imma jaċċertahom li 
jagħtihom il-qawwa biex jirreżistu. Id-deni li minnu ried jeħlishom 
huwa d-dnub, l-unika diżgrazzja għax jifred lill-bniedem minn Alla. 

Meta n-Nisrani jiddeċiedi li ma jċedix għat-tentazzjoni u b'qalb 
sinċiera jitlob l-għajnuna ta' Alla, it-talba tiegħu tinstema' żgur għax 
hu ma jkunx ħlief jitlob dak li Alla jrid wisq iżjed minnu, meta 
ssagrifika 'l Ibnu l-Waħdieni proprju biex jeħles id-dinja mid-dnub. 
Imma ma rridux ninsew li flimkien mat-talb tinħtieġ il-mortifikazzjoni u 
l-għemil ta' penitenza, skont il-kelma tal-Mulej: "Ishru u itolbu biex 
ma tidħlux fit-tiġrib" (Mt 26, 41). Is-sahra, bħas-sawm, kienet dejjem 
meqjusa bħala waħda mill-prattiċi tal-penitenza. 

 

2. “Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom, tafu tagħtu lil uliedkom 
ħwejjeġ tajba, kemm aktar Missierkom li hu fis-smewwiet jagħti 
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ħwejjeġ tajba lil dawk li jitolbuh. (Mt 7, 11). Fost il-ħwejjeġ tajba li n-
Nisrani jista' jitlob 'l Alla, hemm żgur dawk l-aktar importanti, il-
konverżjoni lejn Alla u l-ħelsien mid-dnub. Jista' jiġri wkoll lil nies 
dedikati għas-servizz ta' Alla li jitħabtu bi tbatija kbira biex jeħilsu 
minn xi miżerja li qatt ma rnexxielhom jirbħu u li tibqa' dejjem 
tħabbathom u proprju jsibu ruħhom maqbudin f'xibka f'qagħda li 
tħassar il-wegħdiet magħmula 'l Alla. Forsi ma jitolbux biżżejjed, jew 
ma jirrikorrux għand Alla b'kunfidenza sħiħa, ma jitolbux, ma jfittxux, 
ma jħabbtux, kif irid l-Evanġelju, "Għax min jitlob jaqla', min ifittex 
isib, u min iħabbat jiftħulu". Jistgħu ifallu dawn il-kelmiet tal-Mulej? 
Imma d-dnub m'għandux ikun meqjus biss bħala deni personali. Kull 
dnub - ftit jew wisq gravi - ftit jew wisq magħruf - iweġġa' lis-soċjetà 
kollha, fuq l-umanità kollha u jipprova jċaqlaq is-sisen ta' Alla. Li 
nikkumbattu d-dnub fina stess inkunu qegħdin neħilsu d-dinja mill-
piż, u nfejqu l-Knisja mill-ġerħa. Din il-kunsiderazzjoni għandha 
tbiddel lin-Nisrani l-aktar imħeġġeġ, biex jirbaħ id-dnub fih innifsu u 
jsir aktar imħeġġeġ fit-talb biex kull bniedem ikun meħlus. Il-Knisja 
titlob kuljum skont it-talba li għallem Ġesù "Eħlisna mid-deni... Bl-
għajnuna tal-ħniena tiegħek, insiru dejjem meħlusa mid-dnub" 
(Missal Ruman). Il-Knisja tagħmel tagħha ċ-ċertezza mogħtija minn 
Kristu, u tiżgura lil uliedha li, ikunu kemm ikunu gravi l-perikli li 
jdawruhom, bl-għajnuna ta' Alla jkunu dejjem meħlusa mid-dnub. 

Jekk id-dnub jagħmel tant ħsara fid-dinja... għax nitolbu ftit wisq. 
Ifittxu li jikkumbattu b'mezzi tajbin, imma umani wisq; Jaħsbu fuq 
ħafna inizjattivi, imma ftit huma dawk li jimpenjaw ruħhom fit-talb u l-
penitenza. Il-Konċilju jirrikkmanda l-aktar fir-Randan "it-talb għall-
midinbin" (SC 109). Jeħtieġ ma ninsewx din it-twissija. 

 

 Inroddlok ħajr, Mulej, b'qalbi kollha, quddiem l-anġli rrid 
ngħannilek. Ninxteħet quddiem it-tempju mqaddes tiegħek. Inrodd 
ħajr lil ismek għat-tjieba tiegħek u għall-fedeltà tiegħek. Fil-jum li fih 
sejjaħtlek, smajtni; kattartli l-qawwa f'ruħi. Il-leminija tiegħek 
issalvani. Il-Mulej itemm għalija kelmtu. It-tjieba tiegħek, tibqa' għal 
dejjem; la titlaqx għemil idejk. 

Salm 137 
 

 “Mulejja, m'għandix salvazzjoni ħlief lilek, jekk int ma tkunx 
is-serħan tiegħi, ma nkunx nista' nfieq. Kun int għalija, Alla protettur 



38 

u kenn ċert biex issalvani... Agħżilli kenn ieħor, jien ma nistax inkun 
salv... Meta naħrab minnek, m'għandix fejn immur ħlief għandek. 
Biex naħrab mill-korla tiegħek nirrikorri għall-maħfra tiegħek. 
Ladarba int il-qawwa u l-kenn tiegħi... Biex nerġa' nieħu l-qawwa 
mingħandek, meta nħossni dgħajjef, fik insib il-kenn. Agħtini qawwa 
bil-grazzja tiegħek, agħmilni sod quddiem kull tentazzjoni tal-għadu. 

Imma jien inġorr fija d-dgħufija umana, u għadni nġorr il-ktajjen 
tal-ewwel jasar, fil-membri tiegħi għandi liġi li teħodha mal-liġi tal-
moħħ u trid tkaxkarni bħala lsir tal-liġi tad-dnub, wisq iżjed il-ġisem li 
jikkorrompi, jeħodha kontra r-ruħ. Ngħid għalija nħossni sod bil-
grazzja tiegħek, b'danakollu sakemm nibqa' nġorr it-teżor tiegħek ġo 
din il-ġarra tal-art, imissni ngħix dejjem fil-biża' minħabba l-istess 
ġarra tat-tafal. Il-qawwa tiegħi biex nibqa' sod kontra t-tentazzjonijiet 
kollha ta' din id-dinja, huwa int, imma jekk it-tentazzjonijiet 
jimmultiplikaw u ninkesa bil-biża', allura inti tkun ir-rifuġju tiegħi. 

S. Wistin, In Ps 70, 15 
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116.  MIN JIDHIRLU LI HU WIEQAF 

Ara n-niket u d-dieqa tiegħi, u aħfirli ħtijieti kollha (Salm 25, 18). 

 

1. “Jekk il-bniedem ħażin jerġa’ lura minn ħtijietu kollha li jkun 
għamel u jħares il-liġijiet kollha tiegħi… Hu jgħix u ma jmutx… jekk 
ġust jerġa’ lura mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen kollu li 
jagħmel il-ħażin… huwa jmut” (Eżek 18, 21.24). Hekk tkellem Alla 
b’fomm Eżekjel. Waqt li għall-midinbin li jikkonvertu hija żgurata s-
salvazzjoni, għall-ġusti li jitilqu t-triq it-tajba, hemm it-theddida tat-
telfien. Jekk is-siwi tal-konverżjoni hu hekk kbir li jħassar id-dnubiet 
kollha li saru qabel, xejn inqas kbir huwa l-kastig ta’ min ma jibqax 
sod fit-tajjeb tant li jista’ jeqred ħajja sħiħa ta’ għemil tajjeb. 

Ħadd ma jista’ jkun żgur minnu nnifsu. “Min jidhirlu li hu wieqaf, 
joqgħod attent li ma jaqax” (I Kor 10, 12). Ukoll min jgħix 
abitwalment fil-grazzja u forsi għamel il-professjoni ta’ ħajja perfetta, 
qatt ma jista’ jieqaf mill-għassa fuqu nnifsu. U jeħtieġ joqgħod attent 
mhux biss mid-dnubiet gravi, imma wkoll minn dawk venjali. Dak 
imsejjaħ “dnub venjali” huwa dejjem offiża lil Alla, jeħodha kontra l-
imħabba, u jekk ma jeqridhiex, imma żgur iberridha, inaqqas il-
ħeġġa u jnaqqas u jfixkel l-iżvilupp tal-imħabba. Id-dnub venjali ma 
jiksirx il-ħbiberija ma’ Alla, imma meta jsir abitwalment u b’għajnejn 
miftuħa, iqiegħed il-ħbiberija ma’ Alla f’periklu serju. Mhux rari l-każ 
ta’ persuni li wara li jkunu ngħataw lil Alla b’ħeġġa sinċiera, meta 
jgħaddi ż-żmien, iċedu għall-egoiżmu, għall-għażż u għall-
passjonijiet oħra, u ma jafux kif jagħmlu sforz ġeneruż biex jirbħu 
lilhom infushom. Il-ħajja spiritwali tagħhom tirriduċi ruħha f’xorta ta’ 
letarġija li għad mhix il-mewt, imma li ma fadlilha xejn mill-friskezza u 
l-qawwa ta’ ħajja qawwija u b’saħħitha. Il-ħeġġa tal-imħabba tintemm 
fix-xejn. 

Biex iġġagħlna noqgħdu attenti, Santa Tereża ta’ Ġesù tgħid: 
”Meta ma tħossu xejn għall-ħtijiet li tagħmlu, ibżgħu dejjem għax id-
dnub kemm venjali u kemm mejjet intom tafu li jmissu jinfed bin-niket 
il-profondità ta’ ruħkom. Għall-imħabba ta’ Alla, oqogħdu attenti biex 
ma tittraskurawx id-dnub venjali, ikun kemm ikun żgħir… Ma hemm 
xejn żgħir jekk jeħodha kontra Sovran hekk kbir” (Med. 2, 5, 20). 
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2. Għalkollox differenti huma d-dnubiet venjali li nagħmlu 
minħabba d-dgħufija jew in-nuqqas ta’ għarfien. Ta’ sikwit, ir-ruħ hija 
determinata li akkost ta’ kollox ma ċċedix, imma minħabba d-dgħufija 
tagħha taqa’ meta tiġi t-tentazzjoni, l-aktar jekk l-attakk ma jkunx 
mistenni. B’danakollu malli tintebaħ, tħoss sogħba sinċiera, tindem 
mill-ewwel, titlob maħfra ‘l Alla, tqum u tibda t-triq mill-ġdid. Dnubiet 
bħal dawn ma jġibux ħsara kbira, imma huma aktarx sinjal ta’ 
dgħufija u ta’ immaturità spiritwali. Jekk ir-ruħ tumilja lilha nfisha 
sinċerament, jirnexxilha tiġbed vantaġġ veru għaliha u preċiżament 
għarfien profond tal-miżerja tagħha, li ġġagħalha ma tafdax aktar 
fiha nfisha imma tqiegħed it-tama tagħha f’Alla biss. Tifhem fil-
prattika l-kliem ta’ Ġesù “Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn” (Ġw 15, 
5). Mhix ħaġa rari li Alla jippermetti waqgħat bħal dawn biex jagħti 
lill-bniedem l-għarfien prattiku tax-xejn tiegħu, biex isaħħu serjament 
fl-umiltà li hi s-sies ta’ kull ħajja spiritwali. 

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù meta titkellem dwar dawn in-
nuqqasijiet, temmen li “ma jnikktux lill-Mulej” proprju għax ma 
jiddependux minn rieda ħażina, imma aktarx mid-dgħufija tan-natura 
umana. U biex inkunu żguri li r-rieda tagħna hi tajba, u tassew 
mifruda mid-dnub, hemm prova sempliċi ħafna li wriena Ġesù, u fl-
istess ħin hija kundizzjoni meħtieġa biex it-talb ikun milqugħ minn 
Alla. “Jekk… tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-
offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-altar u mur l-ewwel irranġa ma’ 
ħuk” (Mt 5, 23-24). Min ma jfittixx li jissewwa mal-proxxmu, ma jistax 
jitqies meħlus minn dnub volontarju, il-ħbiberija tiegħu ma’ Alla mhix 
imħeġġa għax ma jingħatax bil-qawwa biex itemm dan id-dmir 
essenzjali. Il-Mulej ma jagħtix kas wisq ta’ ċerti nuqqasijiet li jsiru 
minħabba d-dgħufija tal-bniedem, imma jagħti kas sewwa ta’ dak 
kollu li jferi l-paċi u l-armonija bejn l-aħwa. 

 

● Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej, isma’ Sidi l-leħen tiegħi! 
Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej, Sidi, min jista’ jżomm sħiħ. Imma 
għandek hemm il-maħfra, biex hekk inqimuk fil-biża’ tiegħek. 

Jien lill-Mulej nistenna, ruħi f’kelmtu tittama, għax għand il-Mulej 
hemm it-tjieba, u l-fidwa għandu bil-kotra. Hu li jifdi lil Iżrael minn 
ħtijietu kollha. 

Salm 130 
 



41 

● Aħfirli Missier, aħfirli miżerabbli u ingrata għall-grazzji infiniti li 
rċevejt mingħandek. Nistqarr li t-tjubija tiegħek kienet li żammitni 
għarusa tiegħek, għalkemm minħabba d-difetti tiegħi dejjem kont 
infidila. 

O ruħ tiegħi, x’inti tagħmel? Ma tafx li Alla jarak il-ħin kollu? Taf li 
qatt ma tista’ tinħeba minn għajnejh għaliex xejn ma hemm moħbi 
quddiemu… waqqaf mela l-ħażen tiegħek u qajjem lilek innifsek. 

O Alla etern, o Missier twajjeb, ikollok ħniena minna, għax aħna 
għomja u fid-dalma, u jien aktar minn ħaddieor, imsejkna 
miżerabbli… Inti x-xemx tassew, idħol fir-ruħ u dawwalha bik. Neħħi 
d-dlamijiet u agħtini d-dawl, ħoll is-silġ tal-amor proprju tiegħi u itfa’ 
fija n-nar tal-imħabba tiegħek. 

S. Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 97.87.100-101 
 

● Mulej, jiena dnibt, ikollok ħniena minni msejken midneb. Ħalli 
jinżel l-ilma tad-dmugħ ġo qalbi u ta’ ndiema sinċiera, biex inkun 
nista’ nsaffi lil ruħi mill-ħtijiet tagħha, qabel ma nħallik. Mulej, agħtini 
l-grazzja u l-ħniena tiegħek biex ikunu għalija tiżjin u glorja biex 
nogħġob lilek. Mulej, agħtini rieda tajba u l-perseveranza, biex 
niġġedded bla waqfien fis-servizz tiegħek u fit-tifħir tiegħek. 

Ruysbroeck, Oeuvres v. I, p. 198 
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117.  OBDU L-LEĦEN TIEGĦU 

Henjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu, u li jfittxuh b’qalbhom kollha 
(Salm 119, 2). 

 

1. Hekk tkellem Mosè mal-poplu ta’ Iżrael: “Int ġegħilt lill-Mulej 
jgħid li jkun Alla tiegħek, waqt li int tħares il-liġijiet u l-preċetti tiegħu 
u tisma’ kliemu. U l-Mulej ġegħilek tagħti kelma llum li tkun poplu 
tiegħu maħtur…ġens ikkonsagrat lill-Mulej, Alla tiegħek, kif kien 
wegħdek” (Dt 26, 17-19). Bid-dikjarazzjoni tal-impenji miż-żewġ 
naħat, twaqqaf il-patt bejn Iżrael u Jaħweh, fedeltà u ubbidjenza 
min-naħa ta’ Iżrael, twettiq tal-wegħdiet min-naħa ta’ Alla. Minħabba 
l-ubbidjenza Iżrael kellu jkun poplu maħtur, ikkonsagrat, jiġifieri 
jappartjeni lil Alla li kellu jieħu ħsiebhom b’mod speċjali u jsalvahom. 

Għal ħafna sekli, il-Knisja, il-poplu ġdid ta’ Alla, ħadet post 
Iżrael, u llum bħall-bieraħ, il-kundizzjoni biex tkun “poplu ta’ Alla” 
għadha l-ubbidjenza. L-ewwel raġuni għall-ubbidjenza hu l-fatt li l-
bniedem huwa ħlejqa u bħala tali tirċievi minn Alla “l-ħajja u n-nifs u 
kollox” (Atti 17, 25), u għalhekk ma tistax tkun indipendenti minn 
Alla. “Ħażin għal min jitlewwem ma’ min għamlu – jgħid il-profeta –  
Jaqaw it-tafal jgħid lill-fuħħari, ‘X’inti tagħmel?’” (Is 45, 9). L-
ubbidjenza hija r-relazzjoni essenzjali tal-ħlejqa ma’ Alla, relazzjoni li 
tiżgura l-ordni, l-armonija, l-hena. Il-ksur ta’ din ir-relazzjoni kien il-
qerda tal-ġens uman: “Bid-diżubbidjenza ta’ bniedem wieħed, Adam, 
il-ħafna saru midinbin” (Rum 5, 19), u biex jerġa’ jitwaqqaf l-ordni 
kienet meħtieġa l-ubbidjenza ta’ Kristu. Id-diżubbidjenza hija firda 
minn Alla, abbandun tal-ħbiberija tiegħu, rifjut tas-sovranità tiegħu, 
pretensjoni mimlija kburija li nistgħu ngħaddu mingħajrha. L-
ubbidjenza hija għarfien prattiku tal-primat assolut ta’ Alla, għarfien li 
bogħod minn Alla l-bniedem ma jista’ jsib ebda ġid, ebda hena, hija 
sottomissjoni umli għar-rieda tiegħu, aċċettazzjoni kollha mħabba u 
miftuħa għall-preċetti tiegħu u għall-għaqda miegħu. L-Iben ta’ Alla li 
għall-imħabba tal-Missier u għas-salvazzjoni tal-bniedem obda sal-
mewt tas-salib, biddel l-ubbidjenza tal-bniedem minn dik ta’ ħlejqa 
sempliċi, li bilfors kellha toqgħod għall-ħallieq, u saret ubbidjenza ta’ 
iben, imnebbħa mill-imħabba. 
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2. Meta Ġesù pperfezzjona l-liġi l-qadima, huwa wera r-
relazzjonijiet tal-bniedem mhux tant bħala ħlejqa lejn il-ħallieq, 
daqskemm bħala iben lejn il-Missier. Fir-Rabta l-Qadima din l-
ubbidjenza għal-liġi divina kienet maħkuma mill-idea tas-sovranità ta’ 
Alla: “Ikun għalik Alla tiegħek… u inti tobdi għal-leħen tiegħu.” Fir-
Rabta l-Ġdida din l-idea baqgħet ma nbidlitx, l-ewwel kmandament 
baqa’ l-istess: “Jiena l-Mulej Alla tiegħek” (Dt 5, 6), b’danakollu l-idea 
tal-paternità ta’ Alla hija mwettqa u mimlija bl-imħabba. Għalhekk l-
ubbidjenza, u l-ħarsien tal-liġi, jieħdu xeħta filjali. Il-figura tal-Missier 
hija dejjem preżenti fit-tagħlim ta’ Ġesù, id-dmir tal-elemożina, tat-
talb u tas-sawm, jeħtieġ jitwettaq taħt il-ħarsa tal-Missier li jara fil-
moħbi (Mt 6, 1-18), L-għemejjel tad-dixxipli jeħtieġ ikunu tali li 
jigglorifikaw il-Missier (Mt 5, 16). Dan jidher ċar fil-kliem tal-liġi l-
ġdida tal-imħabba: “ħobbu l-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li 
jippersegwitawkom, biex tkunu wlied Missierkom li hu fis-smewwiet” 
(Mt 5, 44-45). Waqt li l-ideal tal-liġi l-qadima huwa l-qdusija assoluta 
ta’ Alla, “Kunu qaddisin għax jien Qaddis” (Lv 11, 44), l-ideal tal-liġi l-
ġdida huwa l-qdusija ta’ Alla meqjusa fuq kollox taħt l-aspett tal-
paternità, “Kunu perfetti bħalma hu perfett il-Missier tagħkom tas-
sema” (Mt 5, 48). L-idea tal-paternità tfakkarna mill-ewwel fl-idea tat-
tjubija, u tal-imħabba, u għalhekk li Ġesù ta importanza lil-liġi tal-
imħabba, kemm bħala tweġiba għall-imħabba infinita tal-Missier tas-
sema, u kemm bħala imitazzjoni għat-tjieba fir-relazzjonijiet ta’ 
bejnietna. 

Il-fatt li Alla hu Missier, u l-bniedem huwa ibnu ma jnaqqas xejn 
mid-dmir tal-ubbidjenza, anzi jagħmlu iżjed impenjattiv għaliex mhux 
ġej minn biża’ servili, imma minn imħabba filjali. “L-imħabba – 
jgħallem San Tumas – hija inkonċepibbli mingħajr l-ubbidjenza… u 
dan hu għala fil-ħbiberija ta’ bejnietna, naslu li rridu jew ma rridux l-
istess ħwejjeġ” (San Tumas 2-2, 104, 3). L-ubbidjenza hija l-frott tal-
imħabba, tal-ħbiberija ma’ Alla u fl-istess ħin hija xhieda konkreta 
tagħhom. Aktar ma l-bniedem jeħodha kontra r-rieda tiegħu nnifsu u 
jikkonforma f’kollox mar-rieda ta’ Alla, aktar jingħaqad miegħu 
f’għaqda perfetta. 

 

● Infaħħrek b’qalb safja meta nitgħallem id-digrieti ġusti 
tiegħek. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek, la tħallinix għalkollox! 
Kif jista' żagħżugħ jimxi safi fi triqtu? Billi jħares il-kelma tiegħek. 
B'xofftejja jiena nxandar id-digrieti kollha ta’ fommok. Nifraħ fit-triq 
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tal-preċetti tiegħek, daqs kieku kelli l-għana kollu... Ara kif jiena 
mxennaq għall-preċetti tiegħek, fil-ġustizzja tiegħek agħtini l-ħajja. 
Ħa tinżel fuqi tjubitek, Mulej, u s-salvazzjoni tiegħek skont il-wegħda 
tiegħek… Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem. U nkun bla xkiel fil-mixi 
tiegħi, għax jiena nfittex il-preċetti tiegħek. 

Salm 119, 7-9.13-14.40-45 
 

● Dan għandu jkun l-għan waħdieni tal-ħsibijiet tagħna, tal-
għemejjel, tax-xewqat u tat-talb tagħna, li nagħtu gost lilek, O Mulej, 
din għandha tkun it-triq tagħna tal-perfezzjoni, nimxu skont ir-rieda 
tiegħek. Inti trid li kull wieħed minna jħobbok b’qalbu kollha… 
Iħobbok b’qalbu kollha min itenni bil-verità dak li qal l-Appostlu: 
“X’għandi nagħmel Mulej”? (Atti 22, 10). Mulej, agħmel li nkun naf xi 
trid minni, għax jiena lest li nagħmlu. Ġegħilni nifhem li meta 
nagħmel dak li trid int, jien inkun irrid dak li hu l-aħjar għalija, għax 
inti żgur li tixtieq dak li hu l-aħjar għalija… 

Alla tiegħi, kun mela s-Sid ta’ qalbi, agħmilha tiegħek kollha 
kemm hi, u ħalli li ruħi tħobb u tobdi u tfittex li togħġob lilek biss… 
Agħmel bija dak li trid u b’dak kollu li hu tiegħi, Jien nagħti l-kunsens 
għal kollox u nirrassenja lili nnifsi f’kollox. O mħabba li tistħoqq 
imħabba infinita, int ħabbejtni tant li mitt għalija, inħobbok b’qalbi 
kollha, inħobbok aktar minni nnifsi u nerħi ruħi f’idejk. 

S. Alfons Liguori, Prattica di amar Gesù, C. 13, p. 161.177 
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118.  IT-TIENI ĦADD TAR-RANDAN 

SENA A 

Salvana u sejħilna b’sejħa qaddisa (2 Tim 1, 9). 

 

It-tema tal-ewwel żewġ siltiet ta’ dan il-Ħadd tista’ tissejjaħ, is-
sejħa tal-fidili. Fir-Rabta l-Qadima (Ġen 12, 1-4a) naqraw l-istorja 
tas-sejħa ta’ Abraham, il-patrijarka tal-poplu magħżul u missier dawk 
kollha li jemmnu. “Il-Mulej qal lil Abraham, Qum u itlaq minn artek, 
minn art twelidek, u minn dar missierek, lejn l-art li jien nurik” (Ġen 
12, 1). Il-fidi ta’ dan il-bniedem li ġie minn razza li jaduraw l-allat 
foloz, kienet ħaġa tal-għaġeb u misterjuża. Abraham emmen f’Alla 
wieħed u veru sal-punt li telaq kollox – art u familja – biex jimxi wara 
l-leħen li kien qiegħed jibgħatu lejn art li ma kienx jafha. Abraham 
telaq, għex ta’ nomadu, jiġġerra minn post għall-ieħor skont kif 
imexxih Alla, emmen kontra kull evidenza li Hu se jwettaq il-wegħda 
tiegħu “Jien nagħmlek ġens kbir” (Ġen 12, 2). 

Fit-tieni silta (2 Tim 1, 8b-10) San Pawl jitkellem mis-sejħa tan-
Nisrani li jsib l-għerq tiegħu f’dak ta’ Abraham, imma hija sejħa 
mdawla mill-grazzja ta’ Kristu. “Alla salvana u sejħilna b’sejħa 
qaddisa, mhux għax qies l-għemejjel tagħna, imma skont il-pjan 
tiegħu stess u skont il-grazzja tiegħu. Din il-grazzja tahielna qabel iż-
żmien tal-eternità fi Kristu Ġesù” (2 Tim 12, 9). Abraham ġie msejjaħ 
in vista ta’ Kristu, li għalih kellu jħejji l-poplu li minnu kellu jitwieled. 
Imma n-Nisrani ġie msejjaħ biex jimxi wara Kristu minħabba l-
grazzja li toħroġ mill-misteru tal-Għid tal-mewt u l-qawmien tiegħu. 
Jekk Abraham wieġeb bil-milja għas-sejħa divina, kemm iżjed huwa 
marbut li jagħmel hekk in-Nisrani, issa, li Ġesù “qered il-mewt u 
dawwal il-ħajja, il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju” (2 Tim 1, 
10). 

Skont tradizzjoni antika, illum jinqara l-Evanġelju tat-
Trasfigurazzjoni (Mt 17, 1-9), ġabra fil-qosor tal-misteru tal-mewt u l-
qawmien tal-Mulej u espressjoni li turi s-sejħa tan-Nisrani. Il-fatt ġara 
“sitt ijiem wara” l-istqarrija tal-fidi ta’ Pietru f’Ċesarija u dritt wara 
seħħet l-ewwel tħabbira tal-Passjoni, hawn murija bħala konferma 
tal-istqarrija, “Inti l-Messija l-Iben ta’ Alla l-ħaj” (Mt 16, 16) u fl-istess 
ħin bħala inkuraġġiment lill-Appostli biex ma jiskandalizzawx ruħhom 
bit-tbatijiet li Ġesù kellu jsofri. Kien meħtieġ jifhmu li l-Passjoni, 
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minflok ma teqred il-glorja tal-Iben ta’ Alla, kienet it-triq meħtieġa 
biex jasal għaliha. “Tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, 
u lbiesu sar abjad bħad-dawl” (Mt 17, 2). Quddiem dan l-ispettaklu, 
Pietru ma setax iżomm, hu li rreaġixxa bil-qawwa għad-diskors fuq il-
Passjoni, issa quddiem il-glorja tal-Imgħallem maħbub għajjat 
b’entużjażmu: “Mulej, kemm hu sew li aħna hawn” (Mt 17, 4). Pietru 
twerwer mis-salib, imma l-glorja ferrħitu u xtaq jibqa’ jgawdiha u jinsa 
l-bqija. Imma d-dehra li thenni tat-Tabor ma kenitx ħlief dehra minn 
qabel tal-glorja tal-Qawmien u għajnuna biex jimxi bil-kuraġġ wara 
Ġesù fit-triq tal-Kalvarju. Dan kollu ntwera fil-leħen li ġie mis-sema 
“Dan hu ibni l-għażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu” (Mt 17, 
5). Il-Missier jitgħaxxaq b’Ibnu li għalkemm għandu l-istess natura 
divina miegħu, jaċċetta li jaħbi d-dija tagħha taħt il-libsa tal-ġisem ta’ 
bniedem u wisq aktar taħt is-saħta tas-salib. Id-dixxipli jeħtieġ li 
dejjem jisimgħu minnu, fuq kollox meta jitkellem mis-salib u 
jgħallimhom it-triq tiegħu. Is-sejħa tan-Nisrani hija li jikkonforma ma’ 
Ġesù Msallab biex ‘il quddiem ikun konformat mal-glorja tiegħu. 

 

● O Alla, int tridna nisimgħu lil Ibnek l-għażiż; itmagħna bl-ikel 
tal-kelma tiegħek, u agħmel li nsaffu l-għajn ta’ ruħna ħalli nithennew 
bid-dehra tal-glorja tiegħek. 

Kolletta 
 

● Lill-Iben tiegħi li fih nitgħaxxaq u li bil-predikazzjoni tiegħu jsir 
magħruf u permezz tal-umiltà tiegħu nkun igglorifikat, ngħidilkom, 
isimgħuh. Hu s-sewwa u l-ħajja, il-qawwa u l-għerf tiegħi. Isimgħu 
lilu, hu li kien imħabbar mill-misteri tal-liġi, ċelebrat mill-kliem tal-
profeti. Isimgħu lilu, hu li feda d-dinja bid-demm tiegħu. Isimgħu lilu, 
hu li jiftaħ it-triq għas-sema u permezz tat-tbatija tas-salib joffrilkom 
it-turġien li jwasslu għas-Saltna. 

Qawwi, o Mulej, il-fidi tiegħi, skont it-tagħlim tal-Evanġelju 
tiegħek, u agħmel li ma nistħix mis-salib tiegħek, li bih infdiet id-
dinja. Agħmel li ma nibżax inbati għall-ġustizzja u li ma nitlifx il-
fiduċja fil-ħlas imwiegħed, hu bit-tbatijiet li naslu għall-mistrieħ u 
permezz tal-mewt ngħaddu għall-ħajja. 

Int, o Kristu, ħadt fuqek il-mard kollu tan-natura umli tagħna, 
imma jekk inkunu perseveranti biex nagħtu xhieda u nagħtuk ġieħ, 
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aħna wkoll nirbħu dak li int wegħidt… Dan ifisser li nwettqu l-
kmandamenti, jew li nistabru fil-kuntrarju, agħmel li nisimgħu dejjem 
il-leħen tal-Missier tiegħek li darba nstema’, “Dan hu Ibni l-maħbub li 
fih insib l-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu.” 

San Ljun il-Kbir, Sermo 51, 7-8 
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SENA B 

Kristu Ġesù li miet jew aħjar, qam mill-imwiet, jinsab fuq il-lemin ta’ 
Alla, hu li jidħol għalina (Rum 8, 34). 

 

Il-Liturġija ta’ dan il-Ħadd għandha karattru l-aktar ċar tal-Għid li 
jġib għad-dawl is-sagrifiċċju u l-glorifikazzjoni ta’ Ġesù. Bħas-soltu 
nibdew bir-Rabta l-Qadima u preċiżament bis-sagrifiċċju ta’ 
Abraham. Abraham li kellu ħamsa u sebgħin sena, biex jobdi ‘l Alla 
kellu l-kuraġġ li jitlaq l-art, id-dar, u d-drawwiet, u fl-aħħar ta’ xjuħitu 
wasal li bl-ubbidjenza tiegħu jissagrifika lil ibnu l-waħdieni. “Aqbad lil 
ibnek il-waħdieni li inti tħobb, lil Iżakk u mur… u offrih b’sagrifiċċju 
tal-ħruq” (Ġen 22, 2). Kien amar tal-biża’ għall-qalb ta’ missier, u 
mhux anqas il-prova tal-fidi għal wieħed li ma kienx lest jiddubita ‘l 
Alla. Iżakk kien it-tama waħdanija għat-twettiq tal-wegħdiet divini, 
b’danakollu Abraham obda u baqa’ jemmen li Alla se jżomm il-kelma 
li kien ta. Tassew li jixraqlu t-titlu ta’ “missierna fil-fidi” (Talba Ewk. I). 
Imma Alla ma riedx il-mewt ta’ Iżakk, imma aktarx il-fidi u l-
ubbidjenza bla ebda diskussjoni ta’ Abraham. B’danakollu Iżakk 
għandu funzjoni speċjali fl-istorja tas-salvazzjoni, li jantiċipa l-figura 
ta’ Ġesù, il-Waħdieni ta’ Alla li ġie sagrifikat għall-fidwa tad-dinja. 
Dak li Abraham minħabba l-intervent divin, ħalla mhux mitmum, 
temmu Alla nnifsu. “Hu, li anqas lil Ibnu stess ma ħafirha, imma tah 
għalina lkoll” (Rum 8, 32, Tieni Qari). Iżakk li tela’ fuq l-għolja jġorr 
fuq spallejh il-ħatab tas-sagrifiċċju u li ħalla min jorbtu fuq il-ħatab, 
huwa figura ta' Kristu li tela' l-Kalvarju jġorr l-għuda tas-salib u fuqha 
ħalla li jiġi msammar "offra minn jeddu lilu nnifsu għall-passjoni 
tiegħu" (Talba Ewk II). U kif f’Iżakk meħlus mill-mewt twettqu l-
wegħdiet divini, hekk fi Kristu rxuxtat mill-mewt ħarġet il-ħajja u s-
salvazzjoni għall-bnedmin kollha. Ħadd ma jista’ jiddubita minn dan 
għax “Kristu Ġesù li miet, jew aħjar, qam mill-imwiet, jinsab fuq il-
lemin ta’ Alla, hu li jidħol għalina” (Rum 8, 34). 

L-Evanġelju tal-lum (Mk 9, 2-10) li jippreżenta lil Ġesù trasfigurat 
fuq l-għolja joffri dehra minn qabel tal-glorja tal-Mulej irxuxtat u tal-
qawwa tiegħu mal-Missier. Kienu biss it-tliet dixxipli l-iżjed intimi – 
Pietru, Ġakbu u Ġwanni – li kienu xhieda privileġġjati, dawk stess li 
aktar ‘il quddiem kellhom jassistu għall-agunija tal-Ġetsemani, kważi 
jkollna ngħidu li l-glorja u l-passjoni huma żewġ aspetti li ma 
jinfirdux, tal-misteru waħdieni ta’ Kristu. “U tbiddel quddiemhom, u 
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lbiesu sar abjad u jgħammex b’dija tal-għaġeb. Ebda ħassiel fid-dinja 
ma jista’ jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk” (Mk 9, 2-3). Punt tipiku tar-
rakkont ta’ Mark li juri tajjeb l-impressjoni profonda tat-tlieta u 
speċjalment ta’ Pietru quddiem il-Mulej jiddi bil-glorja. Huma li dejjem 
rawh fil-bixra esterna tiegħu, bniedem bħall-bnedmin l-oħra, issa 
kienu qegħdin jikkontemplaw id-divinità, u jaraw il-wiċċ imdawwal tal-
Iben ta’ Alla, “Alla minn Alla, Dawl minn Dawl” (Kredu). 

Sadattant il-leħen mis-sema jagħti garanzija għal dik id-dehra: 
“Dan hu Ibni l-maħbub, isimgħu lilu!” (Mk 9, 7). Il-bnedmin jeħtieġ li 
jisimgħuh jekk iridu jgħixu skont it-tagħlim tiegħu, u Alla nnifsu 
jisimgħu għax bis-sagrifiċċju tiegħu kien se jsalva d-dinja. Imma d-
divin hekk jiżboq lill-uman li meta jirrivela lilu nnifsu lill-ħlejqa, jirbħu 
u jbeżżgħu, it-tliet dixxipli qabadhom il-biża’ u Pietru bla ma kien jaf 
x’inhu jgħid, ippropona li jibni hemmhekk tliet tined “waħda għalik, 
waħda għal Mosè u waħda għal Elija” (Mk 9, 5). Ma kienx jaf li dik id-
dehra kienet biss inkuraġġiment għall-fidi tagħhom u li qabel ma 
jaslu għad-dehra eterna kien jeħtieġ jinżlu mill-għolja ma’ Kristu, u 
jerġgħu jisimgħuh jitkellem fuq il-passjoni u jimxu warajh iġorru 
miegħu, is-salib. Dan hu li jfisser il-misteru ta’ Kristu. 

 

● Kemm hi tal-għaġeb l-ubbidjenza ta’ Abraham! X’eżempju int 
tagħtina Alla tiegħi!… u ta’ min jammiraha iżjed għaliex mhux biss 
mar kontra x-xewqa ta’ qalbu… kien hemm xi ħaġa iżjed minn 
sagrifiċċju li jinħass fil-qalb… Inti għedtlu biex jagħmel il-maqlub ta’ 
dak li kien jaħseb li hu sewwa… Imma hu kien jafdak, u billi kien jaf li 
kont qiegħed titkellem int, obda u bir-raġun, għax int il-ġustizzja u l-
qdusija ppersonifikata… Kemm huma qrib il-fidi u l-ubbidjenza! Il-fidi 
hija l-bidu ta’ kull ġid u l-ubbidjenza hija t-temmija tal-fidi. 

Tkun imbierek, o Abraham! Iżakk, li ħallejt lilek innifsek tiġi 
marbut fuq l-altar, tkun imbierek! Alla tiegħi li tagħmel li dawn il-
virtujiet joħorġu mill-bnedmin, jalla tkun imbierek minn issa u għal 
dejjem! L-imħabba tfisser li tobdi lilek, tobdik bil-ħeffa u l-fidi, b’mod li 
jaqsmu l-qalb u jaqilbu l-moħħ ta’ taħt fuq… l-imħabba hi immedjata, 
sagrifiċċju assolut lejn ir-rieda tiegħek u glorja ta’ dak li hu l-aktar 
għażiż… Huwa dak li għamilt int, b’mod tal-għaġeb. O Abraham, li 
tqum mill-ewwel billejl biex tmur tissagrifika lil ibnek. Huwa dak li 
għad tagħmel int, o Iben ta’ Alla, li ġejt mis-sema biex tgħix il-ħajja u 
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tmut dik il-mewta!… Mulej u Alla tiegħi, ħa jkun minni hekk ukoll, 
skont ir-rieda l-iżjed qaddisa tiegħek. 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sull’ A.T., Op. sp., p. 62-64 
 

● Hu ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxipli, u fuq l-għolja mqaddsa 
wrihom is-sebħ tiegħu, biex kulħadd jagħraf tajjeb li l-glorja tal-
qawmien għall-ħajja tinkiseb permezz tal-passjoni, kif xehdu wkoll il-
Liġi u l-Profeti. 

Missal Ruman, Prefazju 
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SENA Ċ 

Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi; minn min għandi nibża’? 
La taħbix wiċċek minni (Salm 27, 1.9). 

 

Il-Liturġija tal-lum hija mdawla mid-dija tat-Trasfigurazzjoni tal-
Mulej, bidu tal-qawmien tiegħu u rahan tal-qawmien tan-Nisrani. 
Bħala daħla, l-Ewwel Qari jirrakkonta l-patt ta’ Alla ma’ Abraham 
(Ġen 15, 5-12.17-18). Wara li kien ħabbarlu għat-tielet darba li kien 
se jkollu ġens kbir imnissel minnu, qallu: “Ħares sewwa lejn is-
smewwiet u lejn il-kwiekeb… hekk għad ikun nislek” (Ġen 15, 5). Alla 
jurih l-art li ried jagħtih, u Abraham b’kunfidenza umli jitlob rahan ta’ 
dawn il-wegħdiet. Il-Mulej jaċċetta u jagħmel patt miegħu skont id-
drawwa tan-nomadi ta’ dawk iż-żminijiet. Abraham ħejja sagrifiċċju 
ta’ annimali li fuqhom mal-lejl niżel Alla taħt għamla ta’ nar u temm il-
patt: “Lil nislek nagħti din l-art” (Ġen 15, 18). Din kienet figura tal-patt 
il-ġdid u definittiv li xi darba Alla kellu jagħmel fid-demm ta’ Kristu li 
bih il-ġens tal-bniedem kellu dritt mhux għall-patrija tal-art, imma 
għall-patrija dejjiema tas-sema. 

Fuq it-Tabor (Lq 9, 28-36) quddiem Ġesù trasfigurat, Alla 
jimpenja ruħu għal darb’oħra favur il-bnedmin u jurihom l-Iben il-
maħbub: “Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu!” (Lq 9, 35), tahulhom 
bħala Mgħallem, imma fuq il-Kalvarju kien se jagħtihulhom bħala 
Vittma. San Luqa jippreċiża li t-Trasfigurazzjoni ġrat fuq il-muntanja 
waqt li Ġesù kien qiegħed jitlob “id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet u l-ilbies 
tiegħu saru ta’ bjuda li tgħammex” (Lq 9, 29). Għal ħin wieħed, Ġesù 
jħalli d-divinità tiegħu tiddi minn ġol-fattizzi umani u fl-għajnejn 
estatiċi tad-dixxipli jidher kif tassew hu, “rifless tal-isplendur tal-glorja 
tal-Missier u x-xbieha tas-sustanza tiegħu” (Lhud 1, 3). Li 
tikkontempla l-wiċċ ta’ Alla kienet ix-xewqa tal-ġusti fir-Rabta l-
Qadima u tal-qaddisin tar-Rabta l-Ġdida: “Jiena nfittex ‘il wiċċek, 
Mulej, La taħbix wiċċek minni” (Salm Resp.). Imma meta Alla 
jippermetti privileġġ bħal dan ikun biss għal ħin qasir, bħad-dehra 
tat-Tabor, biex iqawwi l-fidi u jagħti għajnuna biex jintrefa’ s-salib. 
Ħdejn il-Mulej trasfigurat, dehru żewġ irġiel, Mosè u Elija, tal-ewwel 
jirrappreżenta l-liġi, it-tieni lill-profeti, il-liġi li Ġesù ġie biex 
jipperfezzjona u l-profeti li t-tagħlim tagħhom ġie biex itemm u 
jwettaq. Il-preżenza ta' żewġ persuni turi l-għaqda bejn ir-Rabta l-
Qadima u l-Ġdida, u d-diskors tagħhom kien iħabbar il-passjoni ta’ 
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Ġesù: “kienu jitħaddtu fuq it-tmiem ta’ ħajtu li kellu jseħħ 
f’Ġerusalemm” (Lq 9, 31). Kif Mosè u Elija batew u kienu 
persegwitati minħabba Alla, hekk Ġesù se jkollu jbati. Dehra ta’ 
glorja minsuġa bil-kliem tal-passjoni, żewġ aspetti kontra xulxin 
imma mhux opposti għall-misteru waħdieni tal-Għid ta’ Kristu. Mewt 
u qawmien, is-salib u l-glorja. 

It-Tieni Qari (Fil 3, 17 - 4, 1) huwa eżortazzjoni mħeġġa biex 
inġorru s-salib ta’ Kristu b’imħabba biex ġurnata nissieħbu fil-glorja 
tiegħu. “Għaliex hawn ħafna – dan għedtulkom bosta drabi, imma 
issa ntennihulkom bid-dmugħ f’għajnejja – hawn ħafna li jġibu 
ruħhom bħal għedewwa tas-salib ta’ Kristu” (Fil 3, 18). L-Appostlu 
jilmenta mill-Insara li jingħataw għall-pjaċiri tad-dinja, għall-pjaċiri tal-
ġisem u li moħħhom biss fil-ħwejjeġ tal-art. Imbagħad f’daqqa waħda 
jiftakar fid-dehra tat-Tabor: ”Imma aħna pajżani tas-sema, minn 
hemm bil-ħerqa nistennewh jiġi, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesù 
Kristu. Hu għad irid ibiddlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-
ġisem glorjuż tiegħu” (Fil 3, 20). It-trasfigurazzjoni tagħna tasal fil-
milja tagħha biss fil-ħajja ta’ dejjem, imma diġà bdiet hawn isfel 
permezz tal-magħmudija, il-grazzja ta’ Kristu hija l-ħmira li tbiddilna 
minn ġewwa u tibdilna fix-xbieha tiegħu, jekk aħna lesti li nġorru s-
salib miegħu. 

 

● Mulej, infittex ‘il wiċċek, lil wiċċek Mulej jiena nixtieq. 
Għalhekk, Mulej Alla tiegħi, għallem lil qalbi fejn u kif infittxek, fejn u 
kif insibek. Mulej, jekk m’intix hawn, fejn se mmur infittxek? Imma 
jekk inti qiegħed kullimkien, għaliex miniex narak? Jiena żgur li inti 
tgħix f’dawl li ħadd ma jista’ jidħol fih… min se jwassalni u jeħodni 
fejn nista’ narak? 

Mulej, għallimni kif infittxek, u uri lilek innifsek lili għax jiena 
nfittxek, u ma nkunx nista’ nfittxek jekk ma turinix kif, u lanqas nista’ 
nsibek jekk ma turix lilek innifsek. O Mulej, jalla nfittxek waqt li 
nixtieqek, nixtieqek waqt li nfittxek, infittxek, nixtieqek, inħobbok, 
insibek, u meta nsibek, inħobbok. 

S. Anselmu, Proslogion I 
 

● Issa nilmentaw, issa nitolbu! L-ilment huwa tal-imsejknin, it-
talb huwa ta’ dawk li għandhom bżonnu. It-talb jgħaddi u jinbidel 
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f’tifħir, jgħaddi l-biki u jinbidel fil-ferħ. Imma sadattant, waqt li qegħdin 
fil-jiem tal-prova, it-talba tagħna ma tiqafx, nitolbu ħaġa waħda biss. 
Tħalliniex nieqfu mit-talb, sakemm bl-għotja u t-tmexxija tiegħek 
naqalgħu dak li tlabna. 

Ħaġa waħda nitlob, għalkemm nitlob fit-tul, nibki u nilmenta, ma 
nitlobx ħlief ħaġa waħda… Qalbi diġà qalithielek, fittixt ‘il wiċċek, ‘il 
wiċċek, Mulej nerġa’ nfittex. Ħaġa waħda tlabtek, Mulej, u din infittex 
‘il-wiċċ tiegħek. 

S. Wistin, In Ps 26, II, 14.16 
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119.  QOMNA KONTRA TIEGĦEK 

Jalla nimxi safi fi triqti, billi nħares il-kelma tiegħek (S 119, 9). 

 

1. Mulej... aħna dnibna, ġibna ruħna ħażin, għamilna d-deni, 
qomna kontra tiegħek, tbegħidna mill-kmandamenti u l-ġudizzji 
tiegħek (Dan 9, 4-5). Din l-istqarrija li Danjel għamel lil Alla f'isem il-
poplu ta' Iżrael, hija dejjem attwali. Il-bnedmin ta' kull żmien jistgħu 
jtennuha u jkompluha mal-profeta: "Ma tajniex widen għall-Mulej 
tagħna meta sejħilna biex nimxu skont il-liġijiet li hu qegħdilna 
quddiemna permezz tal-qaddejja tiegħu l-profeti” (Dan 9, 10). 

Id-dnubiet tad-diżubbidjenza lejn Alla, lejn il-liġijiet tiegħu, u lejn 
ir-rappreżentanti tiegħu huma fost l-aktar komuni, imma wkoll lanqas 
li nagħtu kashom. U b’danakollu aħna ma nsalvawx jekk mhux bl-
ubbidjenza. Din kienet it-triq li minnha għadda l-Iben ta’ Alla “għax 
jien inżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda 
ta’ min bagħatni” (Ġw 6, 38). Billi min jaċċetta b'mod ħieles ir-rieda 
tal-Missier, li kien qiegħed jissagrifikah għas-salvazzjoni tad-dinja, hu 
aċċetta li joqgħod għal kull awtorità leġittima, jixirqilha jew le, Lhudija 
jew pagana, qassisin u uffiċjali tal-Imperu Ruman. 

Alla jiggverna ‘l-bnedmin permezz ta’ bnedmin oħra li jissieħbu 
fl-awtorità tiegħu. “Kull bniedem għandu jobdi lill-awtorità ta’ fuqu – 
jgħid San Pawl – Ma hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla” 
(Rum 13, 1). B’kull għamla ta’ ribelljoni kontra l-awtorità leġittima, u 
b’kull għamla ta’ anarkija “jkunu qegħdin jeħduha kontra l-ordni 
mwaqqaf minn Alla" (Rum 13, 2). Għalhekk mhux biss minħabba s-
soċjetà, imma wkoll minħabba l-kuxjenza, in-Nisrani għandu jobdi il-
liġijiet ġusti u jirrispetta l-awtoritajiet imwaqqfin leġittimament” (CD 
19, ara GS 74). 

Dan jgħodd b’raġuni akbar għar-ragħajja tal-merħla tiegħu, li 
għalihom Ġesù qal: “Min jisma’ lilkom ikun jisma’ lili, u min iwarrab 
lilkom ikun iwarrab lili” (Lq 10, 16). Dwar dan il-Konċilju Vatikan II 
iħeġġeġ lill-Insara kollha, “Il-Lajċi… għandhom b’ubbidjenza 
nisranija, jilqgħu fil-pront dak li r-ragħajja jistabbilixxu bħala 
għalliema u mexxejja tal-Knisja u bħala rappreżentanti ta’ Kristu, 
f’dan huma jimxu fuq l-eżempju ta’ Kristu li bl-ubbidjenza tiegħu sal-
mewt fetaħ għall-bnedmin kollha t-triq qaddisa tal-libertà ta’ wlied 
Alla” (LG 37). 
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2. Ma hemm ebda kategorija ta’ persuni li mhix obbligata 
tipprattika l-virtù tal-ubbidjenza. “Oqogħdu għal xulxin fil-biża’ ta’ 
Kristu – iħeġġeġ San Pawl – Intom in-nisa oqogħdu għal żwieġkom 
bħallikieku għall-Mulej. Intom it-tfal isimgħu mill-ġenituri tagħkom fil-
Mulej… Intom l-ilsiera, isimgħu mis-sidien tagħkom f’din l-art, bil-
biża’ u r-rispett bħallikieku lil Kristu” (Ef 5, 21-22, 6, 1.5). Għal kull 
kategorija l-ubbidjenza għalhekk il-konklużjoni hi ċara, għandna 
nobdu lill-bnedmin daqslikieku qegħdin nobdu lil Kristu. L-ubbidjenza 
nisranija hi karatterizzata preċiżament b’dan l-ispirtu sopranaturali li 
bih il-bniedem iħares ‘l hinn mill-persuna li qiegħda tikkmanda u 
jiffissa ħarstu fuq Alla, li lilu tmiss kull sottomissjoni. Ubbidjenza bħal 
din mhix biss għal dawk li għandhom il-vot tal-ubbidjenza jew xi 
wegħda speċjali, imma tobbliga lil kulħadd. Fil-fatt il-Knisja tħeġġeġ 
lil kulħadd, “biex ikollhom l-istess sentimenti li kellu Kristu ‘li xejjen 
lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir… billi obda sal-mewt’” (Fil 2, 7-8) 
(LG 42). 

L-ewwel ubbidjenza tagħna tmiss lil Alla, u jekk xi awtorità 
timponi xi ħaġa kuntrarja għal-liġi divina, aħna jkollna nwieġbu li 
mhux sewwa nisimgħu aktar mill-bnedmin milli minn Alla (Atti 4, 19). 
Barra minn dan il-każ, l-ubbidjenza għandha titwettaq ukoll jekk tkun 
kontra r-rieda tagħna, fuq kollox jekk fin-nofs hemm ir-rieda 
espressa ta’ Alla, il-liġi tiegħu, il-ġid tal-Knisja, jew id-dipendenza lejn 
is-superjuri reliġjużi. Proprju għax in-Nisrani mhux maqtugħ għalih 
waħdu, jgħix fil-komunità tal-Knisja, il-ġid komuni jista’ xi drabi jitlob 
iċ-ċaħda tal-opinjoni, tax-xewqat, tal-proġetti personali, imma hu 
żgur li ħaġa bħal din aktar togħġob lil Alla minn kull għemil tajjeb u 
saħansitra mill-għemil ta’ qima. “Jaqaw il-Mulej jogħġbuh il-vittmi tal-
ħruq u s-sagrifiċċji aktar mis-smigħ tal-kelma tal-Mulej? Ara, l-
ubbidjenza hi aqwa mis-sagrifiċċji” (1 Sam 15, 22). Hekk qal Samwel 
lil Sawl li kien offra l-aħjar tal-merħla tiegħu b’sagrifiċċju lil Alla, imma 
ma obdiex l-ordnijiet tiegħu. L-ubbidjenza mhix sagrifiċċju ta’ oġġetti, 
imma tar-rieda proprja tagħna li tiswa izjed minn kull ħaġa oħra. 

 

● Nitolbok Sidi, Alla kbir u tal-biża’, li żżomm il-patt u l-ħniena 
ma’ dawk li jħobbuk u ma’ min iħares il-kmandamenti tiegħek, aħna 
dnibna, ġibna ruħna ħażin, għamilna d-deni, qomna kontra tiegħek, 
ma smajniex mill-qaddejja tiegħek il-profeti, li f’ismek kellmu lis-
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slaten u lill-kapijiet tagħna. Il-ġustizzja, o Sid, hija min-naħa tiegħek 
iżda min-naħa tagħna, kif aħna llum, aħna għandna wiċċna jistħi… 
għax aħna qomna kontra tiegħek. Ta’ Alla Sidna l-maħfra u l-ħniena, 
għax aħna qomna kontra tiegħek. 

Isma’ mela, Alla tagħna, it-talba tal-qaddej tiegħek u s-supplika 
tiegħu, u għall-ġieħ tiegħek stess, Sidi, ixħet id-dawl ta’ wiċċek fuq 
is-santwarju tiegħek li sar ħerba waħda… mhux għax aħna tajbin, 
imma għax int kbir fil-ħniena tiegħek.  Sidi, ismagħna, Sidi, agħtina 
widen u ddumx ma tagħmel xi ħaġa għalina. 

Danjel 9, 4-9.17.19 
 

● “Kemm hi ħelwa u sabiħa din il-virtù li fiha jinsabu l-virtujiet 
kollha! Hija titnissel u titwieled mill-imħabba; fuqha bħala pedament 
titqiegħed il-ġebla tal-fidi mqaddsa, hija r-reġina li min jitgħarrasha 
ma jħabbat wiċċu ma’ ebda għawġ imma jkun fil-paċi u l-kwiet, l-
imwieġ tal-baħar imqalleb ma jagħmlulu xejn… ma jħossx mibegħda 
għal min joffendih, għax ikun irid jobdi l-kmadament tal-maħfra. Ma 
jbatix jekk ix-xewqa tiegħu ma sseħħx għax l-ubbidjenza tordnalu 
biex jixtieq lilek biss. Mulej li tista’ u tassew tissodisfa x-xewqat 
kollha tiegħu... u hekk f’kull ħaġa jsib il-paċi u l-kwiet.  

Int, ubbidjenza, taqsam l-ibħra u tasal fil-port tas-salvazzjoni bla 
taħbit u perikli! Inti tingħaqad mal-Verb, Ibni l-waħdieni, u tirkeb id-
dgħajsa tas-salib imqaddes biex tmur tbati ħalli ma tiksirx l-
ubbidjenza tal-Verb u ma titwarrabx mit-tagħlim tiegħu. 

S. Katerina ta’ Siena, Djalogu 155, p. 354-355 

 



57 

120.  JGĦIDU U MA JAGĦMLUX 

Fehemni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b’qalbi kollha 
(Salm 119, 34). 

 

1. Dwar l-Iskribi u l-Fariżej Ġesù qal: “Kulma jgħidulkom huma 
għamluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma 
kliem biss għandhom, imma fatti xejn” (Mt 23, 3). Ġesù ma jiddejjaqx 
jagħraf l-awtorità tal-Imgħallmin tal-liġi, imqegħdin għat-tagħlim 
reliġjuż tal-poplu u rrikkmanda li jimxu fuq it-tagħlim tagħhom, 
eżempju ta’ kif għandna nobdu lil dawk li għandhom uffiċċju ta’ 
mexxejja jew ta’ tagħlim, ukoll jekk ma jwettquhx kif jixraq. Min-naħa 
l-oħra bla biża’ jiġbed l-attenzjoni tagħna kontra l-imġiba ta’ 
mgħallmin bħal dawn, jakkużahom u juri l-iżball tagħhom, ”jgħidu u 
ma jagħmlux.” 

Il-bnedmin kollha jistgħu jidinbu billi ma jżommux il-wegħdiet 
tagħhom, imma jekk dan hu ta’ min jikkundannah f’kulħadd, huwa 
żgur kundannabbli f’min bl-uffiċċju li jħaddem jew bil-ħajja li jħaddan, 
għandu d-dmir strett li jixhed bl-għemil it-tagħlim li jgħallem u 
jipprofessa. Li tkun taf dwar ċerti ħwejjeġ spiritwali bla ma tagħti kas 
li twettaqhom fil-prattika, joħloq veru taħsir, tirraġuna dwar il-virtù, u 
l-qdusija u taġixxi skont il-passjoni u l-vizzji li ma ġġelidx kontrihom 
sal-punt, li ma tagħrafx aktar kemm hi taċ-ċajt l-imġiba li tiċħad bil-
fatti dak li tafferma bil-kliem. Dan jattakka b’mod speċjali lill-
“prattikanti”, bla ma nħallu barra l-ikkonsagrati, u twassalhom f’ħajja 
ta’ nofs kedda mmaqdra mill-bnedmin u mċanfra minn Alla. “Jiena 
naf l-opri tiegħek, u naf li la inti kiesaħ u lanqas sħun” – jgħid il-
Mulej, - “U hekk ladarba inti biered… jiena se nobżqok minn ġo 
ħalqi” (Apk 3, 15-16). Ta’ sikwit fil-qiegħ tal-ħażen hemm mentalità 
legalista, bħal dik tal-Fariżej, li għalihom il-virtù kienet meta ma 
taqbiżx il-limiti tad-dnub, u joqogħdu attenti li jinkludu f’dal-qasam 
dak kollu li jissodisfa l-egoiżmu u li ma jagħmlu xejn iżjed minn dak li 
hu strettament obbligatorju. B’dan il-mod, il-ħajja spiritwali titlef l-
enerġija u taqa’ fi stat ta’ telqa, tingħalaq f’orizzonti dojoq fejn ma 
jiddix aktar l-ideal u tintefa’ l-fjamma tal-imħabba. 

Alla ma jridx ikun moqdi b’legaliżmu kiesaħ, imma bil-qalb 
kollha, bl-imħabba awtentika li tagħti bla ma tkejjel, bla ma trekken u 
tagħti minn dak li hu tagħha. 
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2. Il-Konċilju jilmenta li l-Kattoliċi, li għandhom “kull verità 
rivelata minn Alla u l-mezzi kollha tal-grazzja… imma ma jgħixuhomx 
bil-ħerqa kollha xierqa u b’hekk wiċċ il-Knisja ma jidhirx jiddi, u s-
Saltna ta’ Alla ddum biex tixtered” (UR 4). Din l-osservazzjoni 
għandha ġġegħilna naħsbu. Li ma żżommx il-wegħdiet u l-ħajja 
spiritwali ta’ nofs kedda mhux biss ifixklu l-qdusija personali, imma 
jagħmlu ħsara kbira fil-Knisja kollha. Minħabba l-kummenti u l-
interpretazzjonijiet, l-Evanġelju ftit wisq jgħixuh bħalma xandru l-
Mulej. F’isem l-opportunità u l-prudenza, l-Evanġelju tal-imħabba, 
taċ-ċaħda u tal-faqar sikwit jiċċekken ġo formoli vojta ta’ ħajja li 
tistieden il-kritika tan-nies tad-dinja u jfixklu lis-sempliċi. 

Jeħtieġ niftħu qalbna biex naċċettaw l-Evanġelju b’mod sħiħ kif 
xandru Ġesù. Jeħtieġ nimmeditaw fil-fond fuq il-kliem tal-Mulej,,. 
“jgħidu u ma jagħmlux” u li jkollna l-kuraġġ inqabbluh mal-ħajja 
proprja tagħna. Kemm ħwejjeġ tajba, kemm veritajiet nafu, u 
naffermaw, imma b’danakollu ma nwettquhomx fil-prattika, u jibqgħu 
biss fil-qasam tal-ideat! Il-kejl li lejh għandna nħarsu l-ħin kollu huwa 
li nwettqu l-verità, ngħixu l-Evanġelju bħala xhieda ta’ Kristu. 

“Inħaslu u tnaddfu, neħħu l-ħażen ta’ għemilkom minn quddiem 
għajnejja – iħeġġeġ l-iSpirtu Qaddis bil-fomm ta’ Isaija – Tgħallmu 
agħmlu t-tajjeb, fittxu d-dritt” (Is 1, 16-17). Il-konverżjoni tar-Randan 
tesiġi tisfija profonda mill-egoiżmu, u li mill-għemil tiegħek twarrab il-
ħażen tal-inkoerenza u tal-ħmerijiet, li l-ġid jitwettaq bil-ġenerożità, li 
l-ġustizzja tkun qabel kollox aktar ġewwiena milli esterna u titwettaq 
fl-imħabba. In-Nisrani m’għandux jiġri minn hawn għal hemm bejn 
dak li hu leċitu u dak li hu projbit, jew wieħed li jislef il-flus u jiżen kull 
ċenteżmu fil-miżien, imma aktarx aħna msejħin biex ngħixu fl-
imħabba (Ef 5, 1), naqdu ‘l Alla bil-qalb ta’ Iben u lill-proxxmu 
b’imħabba ta’ aħwa. Hekk biss il-ħeġġa tiġi żgurata kemm bħala 
individwu kemm bħala komunità u fil-Knisja kollha, li l-qdusija tagħha 
“għandha tidher, fil-frott tal-grazzja li l-iSpirtu jipproduċi fil-fidili” (LG 
39). 

 

● Jgħid il-Mulej: “Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi, u 
żżomm fuq xofftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib, u tixħet 
kliemi wara dahrek? Dan int għamilt u jien bqajt sieket, forsi ħsibt li 
jiena bħalek? Issa se nċanfrek, u dan kollu nqiegħed quddiemek… 
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Min iroddli sagrifiċċju ta’ radd-il ħajr dan isebbaħni, lil min jimxi bis-
sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla.”  

Salm 50, 16-17.21.23 
 

● Mulej int għamilt il-ħlejjaq spiritwali biex, skont in-natura 
tagħhom, suppost li kellhom jissieħbu fl-hena tiegħek. Imma t-
tweġiba li tawk kienet li jirribellaw kontra tiegħek. L-ewwel, ħafna 
minn fost l-anġli, imbagħad ukoll minn fost il-bnedmin, qamu kontra 
tiegħek u bdew jaqdu lil ħaddieor. Għaliex ħlaqtna, jekk mhux biex 
inkunu hejnin? Forsi bil-ħolqien tagħna stajt iżżid xi ħaġa mal-hena 
tiegħek? Kif stajna nkunu henjin aħna ħlief billi naqdu lilek? Imma 
aħna ppretendejna li nkunu henjin b’mod differenti minn dak li ridt 
int, ħallejna lilek biex nagħmlu hena għalina. 

Alla tiegħi, kif inħallsuk aħna, u jiena b’mod speċjali, meta 
nagħmlu d-dnub! X’nuqqas ta’ gratitudni huwa dan tagħna! 

Int Mulej, għandek dritt fuqi, għax jiena tiegħek kollni kemm jien. 
Alla tiegħi, inti l-ħallieq li tista’ kollox, jien opra ta’ idejk u proprjetà 
tiegħek… id-dmir waħdieni tiegħi hu li naqdik. 

Nagħraf, Alla tiegħi, li s’issa dan kollu nsejtu u għadni ninsieh. 
Għal ħafna drabi mxejt bħallikieku kont is-sid tiegħi nnifsi, ġibt ruħi 
ta’ ribell, u fittixt is-sodisfazzjon tiegħi u mhux tiegħek. Tant ibbieset 
qalbi li m’għadnix inħoss l-orrur għad-dnub, li m’għadnix nobogħdu 
iżjed u li ma nibżax minnu kif imissni nagħmel. Id-dnub la jġibli 
stmerrija għax hu insult lilek, u lanqas nobgħodu, bil-maqlub… ma 
naħarbux bi stmerrija għax hu insult lilek, imma  nibqa’ nitliegħeb 
miegħu u wkoll jekk ma nagħmilx dnubiet kbar, m’għandi ebda 
stmerrija għall-ħtijiet iż-żgħar. Alla tiegħi, x’differenza tal-biża’ hemm 
bejn dak li jien u dak li jmissni nkun! 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 299-300 
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121.  IL-FTAĦIR TAN-NISRANI 

Ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu 
(Gal 6, 14). 

 

1. “Bin il-Bniedem se jingħata f’idejn il-qassisin il-kbar u l-
kittieba, dawn jaqtgħuhielu għall-mewt, jerħuh f’idejn il-pagani biex 
jiddieħku bih, u jagħtuh is-swat u jsallbuh, u fit-tielet jum iqum” (Mt 
20, 18-19). Din hi t-tielet darba li Ġesù ħabbar il-passjoni tiegħu lil 
ħbiebu, u din id-darba wkoll, ma fehmuhx. L-ewwel darba Pietru 
pprotesta bil-qawwa kollha, it-tieni darba t-tliet appostli l-aktar intimi 
tiegħu ma fehmux is-sens ta’ kliemu, imma ma kellhomx il-ħila 
“jistaqsuh dwar dak li kien qal” (Lq 9, 14), it-tielet tħabbira kienet 
segwita mit-talba sfiqa li Ġakbu u Ġwanni għamlu permezz ta’ 
ommhom: “Ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-
lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fis-Saltna tiegħek” (Mt 20, 20-
21). Ġesù jitkellem fuq il-passjoni, id-disprezzi, fuq mewta misħuta u 
l-Appostli ħsiebhom li jaħtfu l-ewwel postijiet. Din hi t-tendenza 
dejjiema tas-suppervja – wirt ikrah tad-dnub tan-nisel – li tipprova 
tafferma ruħha f’kull qasam, inkluż dak reliġjuż. Qabel jifhmu dan, 
dawn l-irġiel kien jeħtieġ jaraw ‘l-Imgħallem tagħhom litteralment 
“jiddieħku bih, jagħtuh is-swat u jsallbuh” imbagħad irxuxtat, bħalma 
kien ħabbar hu. Imma Ġesù wissihom: “Għandkom il-ħila tixorbuh il-
kalċi li se jkolli nixrob jien?” Hawn tiġġedded il-lezzjoni li tahom fuq 
it-Tabor: ma tistax tasal fil-glorja bla ma tgħaddi mit-triq id-dejqa tas-
salib. U jeħtieġ inżidu, ma nistgħux nifhmu u wisq anqas ngħixu l-
misteru tas-salib mingħajr l-umiltà. Għal min ħsiebu fl-unuri, fis-
suċċessi u fil-glorja tad-dinja, is-salib huwa motiv ta’ skandlu, għadu 
li jattakka l-hena tagħna, u jnaqqas il-libertà. Il-bniedem supperv li 
jrid ikun is-sid waħdieni ta’ ħajtu, jirribella għal kull għamla ta’ tbatija 
fiżika jew morali li ma tħallihx jafferma t-talent tiegħu. Jista’ għalhekk 
jiġri li jissugraw li minn appostli, isiru għedewwa tas-salib ta’ Kristu. 
Huma biss l-umli li bħal Ġesù jaslu jbaxxu spallejhom taħt il-piż tas-
salib u li bħalu jaċċettaw l-umiljazzjonijiet u t-trattamenti inġusti. U 
f’nies bħal dawn biss jista’ s-salib iwettaq it-tisfija u l-qerda tad-dnub 
li tiddisponi ‘l-bniedem li jirxoxta fi Kristu. 

 

2. Ġesù kkundanna pubblikament l-imġiba tal-Fariżej li “jħobbu 
l-postijiet ewlenin fl-imwejjed, u s-siġġijiet ta’ quddiem fis-sinagogi, u 
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jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez u li n-nies isejħulhom rabbi” (Mt 23, 
6-7). Kliem bħal dan qalu wkoll privatament lit-Tnax: “Tafu intom, fost 
il-pagani, il-kapijiet qegħdin biex jikkmandaw, u l-kbarat biex 
iħaddmu s-setgħa tagħhom. Fostkom m’għandux ikun hekk” (Mt 20, 
25-26). Id-dixxipli tal-Mulej ma għandhomx iħallu lilhom infushom 
jiddakkru mill-mentalità tal-Fariżej, u lanqas tan-nies kbar tad-dinja. 
L-imġiba tagħhom għandha tkun bil-maqlub għalkollox, il-preferenzi 
tagħhom għandhom jimxu f’sens kuntrarju, mhux tikkmanda, imma 
taqdi, mhux biex tkun fuq l-oħrajn, imma tkun wieħed minnhom, anzi 
toqgħod taħt l-oħrajn, tagħżel l-aħħar post. “Min irid ikun l-ewwel 
fostkom għandu jkun l-ilsir tagħkom” (Mt 20, 27). Ġakbu u Ġwanni li 
xtaqu l-ewwel siġġijiet fis-Saltna ta’ Kristu, saru jafu kif għandhom 
iġibu ruħhom biex jiksbuhom: jiċċekknu, jaqdu lill-aħwa, u jsiru 
proprju lsiera. Dan iħawwad lil min iqis bl-għerf tal-ġisem, 
assolutament ma jiftiehemx u assurd, imma għal min iqis skont Alla 
huwa għerf divin, moħbi fil-misteru ta’ Kristu Msallab. M’hemmx triq 
oħra biex timxi wara Dak li “ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex 
jaqdi u biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra” (Mt 20, 28). Il-ħajja kollha 
ta’ Kristu u l-aktar il-passjoni tiegħu, għandha tifsir profond ta’ qadi 
għall-glorja tal-Missier u għas-salvazzjoni tal-bnedmin. ”Hu, il-kbir 
fost il-ħlejjaq kollha għax fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-art” 
(Kol 1, 15.18), sar qaddej tal-bnedmin kollha, ilsir tagħhom, mibjugħ 
u mogħti għall-mewt b’rahan għad-dnubiet tagħhom. Li tixrob il-kalċi 
tiegħu, ifisser taċċetta li timxi warajh minn din it-triq tal-umiltà u tas-
salib, ifisser li tingħata għall-qadi ta’ Alla u tal-aħwa bil-konvinzjoni li 
jmissna nużaw il-forzi tagħna kollha saħansitra sas-sagrifiċċju sħiħ 
tagħna nfusna. Għalhekk l-ideat ta’ primat u ta’ unuri umani jgħibu u 
n-Nisrani jfittex glorja waħda li jagħmel lilu nnifsu msallab bħal Alla 
tiegħu. “Ngħid għalija, ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta’ 
Sidna Ġesù Kristu” (Gal 6, 14).  

 
● O Bin il-Missier Etern, Ġesù Kristu Sidna, Sultan tassew tal-
ħwejjeġ kollha! X’ħallejt warajk fid-dinja? X’nistgħu nirtu mingħandek 
aħna l-werrieta tiegħek? X’kellek tiegħek f’din id-dinja, Mulej tiegħi, 
ħlief tiġrib, tbatijiet u umiljazzjonijet? U ma kellekx ħlief biċċa għuda 
biex tixrob fuqha x-xarba morra tal-mewt. Fi ftit kliem, Alla tiegħi, 
dawk fostna li jridu tassew ikunu wliedek u ma jitilfux il-wirt li 
ħallejtilna, ma jixirqilhomx li jaħarbu t-tbatija. L-arma tiegħek hija l-
ħames pjagi. Ejjew mela, uliedi, dawn jeħtieġ li jkunu l-arma tagħna 
wkoll! La bil-faraġ tal-mistrieħ, la bl-għaxqiet ta’ ħlewwa, u lanqas bl-



62 

unuri u bl-għana, ma nistgħu niksbu dak li hu xtara għalina 
b’daqshekk demm. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Fundazzjonijiet 10, 11 
 

● Alla tiegħi, agħmel li jien inqis ruħi dejjem bħala l-qaddej ta’ 
kulħadd, qaddej tal-erwieħ u l-iġsma biex nagħmel l-akbar ġid li 
nista’ lil dawk u lil dawn, qaddej li nobdi kull darba li nista’ nagħmel 
dan, qaddej biex noqgħod fl-aħħar post… Qaddej biex mhux jaqdu 
lili, imma naqdi kemm lili nnifsi u lill-oħrajn, xi ħaġa li nista’ 
nagħmilha dejjem, kif urejt inti stess, li għalkemm kont Alla, 
Mgħallem u Mulej, kont f’nofs l-Appostli bħal wieħed li jaqdi… 
Agħmel li jien ukoll nagħti ruħi bħalma int tajt ruħek u flimkien 
miegħek, għall-fidwa ta’ ħafna… bit-talb, bil-penitenza, bl-eżempju, 
bix-xirka tal-Qaddisin… u jekk jogħġob lilek, bil-martirju, bis-
sagrifiċċji kollha li jogħġbok tgħabbini bihom, fil-ħinijiet kollha tal-
ħajja tiegħi li noffriha lilek għall-akbar glorja, u fl-ubbidjenza għar-
rieda tiegħek u għall-qdusija tal-bnedmin, o Alla tiegħi, jiena l-qaddej 
tiegħek u l-ilsir tiegħek, agħmel li r-rieda tiegħek tkun l-ikel tiegħi... 
Agħmel bija dak li jogħġbok, għall-glorja tiegħek, għall-faraġ tal-qalb 
tiegħek... għall-fidwa ta' ħafna. 

Beatu Ch. de Foucauld, Sulle feste dell’anno, p. 296-297 
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122.  IL-POST ĠUST 

Mulej, inti tifli l-qalb u tgħarbel il-ġewwieni, biex tagħti ‘l kull wieħed 
skont l-imġiba tiegħu (Ġer 17, 10). 

 

1. “Misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin… u li titbiegħed 
qalbu mill-Mulej” (Ġer 17, 5). Il-bniedem supperv, li hu sodisfatt bih 
innifsu u magħluq għal Alla, ma jagħtix kasu, ma jistax ikun oġġett 
tal-barka divina. Ġeremija jqabblu ma’ siġra mħawla f’art mhix tajba 
u għalhekk hija siġra sterili u bla frott. Tista’ timxi ‘l quddiem, tista’ 
tgawdi l-ħajja forsi wkoll għal xi snin, imma f’ċertu punt il-kobor 
tagħha jitmermer u l-glorja tagħha tinbidel f’biki. L-għani tal-
parabbola tal-Evanġelju (Lq 16, 19-31), li kien jagħmel pranzijiet mill-
aqwa waqt li l-imsejken Lazzru jokrob fil-bieb tal-għani, jurina dan 
tajjeb ħafna. Ġesù ma jikkundannahx sempliċiment għax għandu 
ħafna għana, imma għax hu qiegħed qalbu fl-għana li kellu u l-għana 
tiegħu kien jikkonsisti filli jgawdih, waqt li jinsa għalkollox lil Alla u lill-
proxxmu. “La twebbisx qalbek u tagħlaqx idejk għal ħuk fil-bżonn” 
(Dt 15, 7), jgħid il-Mulej, imma dan il-bniedem li stmerr lil Alla, 
iddisprezza wkoll il-liġi tiegħu u ma kellu ebda sens ta’ tjieba lejn it-
tallab, li kien qiegħed jittama għalxejn li jaqta’ l-ġuħ b’dak li jaqa’ taħt 
il-mejda. Meta waslet il-mewt, il-folja nqalbet, l-għani sab ruħu fi 
tbatija bla tmiem u l-imsejken sab ruħu merfugħ fl-hena ta’ dejjem. Il-
parabbola hija l-kumment prattiku tal-“beatitudni” tal-foqra, tal-
imġewħin, ta’ dawk li jibku, għax tagħhom hija s-Saltna ta’ Alla, għax 
issa mxebbgħin u issa jidħku (Lq 6, 20-21), u tal-“ħażin għalikom” li 
Kristu qal lil dawk li jgawdu, “Imma ħażin għalikom, intom l-għonja, 
għax il-faraġ tagħkom ħadtuh. Ħażin għalikom intom li għalissa 
mxebbgħin, għax għad tkunu bil-ġuħ” (Lq 6, 24-25). 

F’okkażjoni oħra, Ġesù qal li hu diffiċli ħafna għall-għonja li 
jsalvaw (Lq 18, 24-25). Fil-fatt, ħafna drabi l-għana jnissel is-
suppervja, li minnha toħroġ il-mibegħda lejn Alla u l-ebbusija tal-qalb 
kontra l-proxxmu. Rari ssib għani li hu umli. Min hu mdawwar bl-
għana u bl-unuri jista’ jkun umli biss jekk jagħraf il-frugħa, jafda ħajtu 
f’Alla u jżomm lilu nnifsu bħala amministratur tal-ġid li l-Providenza 
afdatlu, biex ikun jista’ jaqsam mal-aħwa fil-bżonn. 
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2. Ma kienx il-faqar fih innifsu li salva lil Lazzru, imma l-fatt li 
aċċettah minn Alla bl-umiltà u s-sabar, u qiegħed it-tama tiegħu fih. 
“Imbierek il-bniedem li jittama fil-Mulej u l-fiduċja tiegħu fil-Mulej” 
(Ġer 17, 7). Il-faqar materjali huwa mezz ta’ salvazzjoni meta hu 
magħqud mal-faqar tal-ispirtu u l-umiltà tal-qalb. Il-fqir li hu supperv, 
li jeħodha kontra Alla u s-soċjetà, li jżomm f’qalbu u jfittex li jeħles 
mill-faqar b’mezzi inġusti u vjolenti ma jistax jgħodd ruħu mal-fqar li 
tagħhom hija s-Saltna tas-smewwiet. 

Essenzjalment, is-salvazzjoni hija għall-umli, għal dawk li 
jagħrfu d-dipendenza totali tagħhom minn Alla, u jieħdu minn idejh 
kull sitwazzjoni tajba jew ħażina – kumdità jew faqar, hena jew tiġrib 
– bla ma jħossuhom henjin jew imdejqin. L-umiltà fundamentalment 
tikkonsisti filli naċċettaw il-kundizzjoni tagħna ta’ ħlejjaq li ma 
għandhom xejn tagħhom, imma dak kollu li għandhom – fil-ħajja u 
f’għemilhom – irċevewh minn Alla. Għalhekk qatt ma nistgħu 
nagħmlu tagħna b’mod egoistiku l-għotjiet li rċevejna, lanqas niftaħru 
bihom bħallikieku kienu tagħna u nistennew privileġġi jew inqisu 
ruħna mqarrqin jekk il-Providenza tatna post umli fil-ħajja li hi 
mingħajr glorja. 

Barra minn dan, l-umiltà tikkonsisti filli nżommu fil-limiti xierqa l-
imħabba tagħna nfusna li dejjem tiġbidna biex nistmaw lilna nfusna 
iżjed milli jistħoqqilna u li nqiegħdu lilna nfusna ‘l fuq mill-oħrajn. 

L-umiltà hija verità u għalhekk tqegħedna fil-post xieraq tagħna 
skont l-intenzjonijiet divini, kemm jekk qegħdin nittrattaw ma’ Alla u 
kemm jekk mal-proxxmu tagħna. Il-bniedem, fil-faqar tiegħu, meta 
jsib ruħu wieqaf quddiem Alla, jaf li m’għandu xejn u ma jista’ 
jagħmel xejn mingħajr l-għajnuna divina. “Mingħajri ma tistgħu 
tagħmlu xejn” (Ġw 15, 5), jgħid Ġesù, u San Pawl jikkummenta: “Alla 
hu li jaħdem fikom u jġegħilkom tridu u tħabirku biex tagħmlu dak li 
jogħġob lilu” (Fil 2, 13). Din hija l-qagħda tal-bniedem fqir, imma fqir 
bil-fiduċja, għax jaf li hu maħbub minn Alla bħala iben u li dejjem 
jista’ jorbot fuqu għall-għajnuna. Għall-proxxmu tiegħu, huwa ħuh, 
dejjem miftuħ għall-ħtijiet tiegħu u lest biex jaqsam miegħu, aktar 
jixtieq jaqdi milli jiġi moqdi. 

 

● Misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa 
tiegħu fil-ġisem, u titbiegħed qalbu mill-Mulej. Ikun bħal siġra tal-
għargħar fix-xagħri, li ma tara ebda ġid ġej! li tgħammar f’art tikwi fid-
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deżert, art mielħa fejn ħadd ma jgħammar fiha. Imbierek il-bniedem li 
jittama fil-Mulej, u l-fiduċja tiegħu fil-Mulej. Ikun bħal siġra mħawla, 
b’għeruqha mxenxla lejn il-wied, ma tibżax meta tiġi s-sħana, il-
weraq tagħha jibqa’ jħaddar, fis-sena tan-nixfa ma tinkeddx, u ma 
tehdiex milli tagħmel il-frott. Fuq kollox qalb il-bniedem kollha qerq u 
mħassra. Min jifhimha? Jien hu l-Mulej li nifli l-qalb u ngħarbel il-
ġewwieni, biex nagħti ‘l kull wieħed skont l-imġiba tiegħu, skont ma 
jkun jistħoqq għemilu. 

Ġeremija 17, 5-10 
 

● Mulej irrid inqis lili nnifsi bejni u bejn ruħi, x’ħaqqni jiena 
midneb? Jien li maqdartek? Xejn ħlief kastig, xejn ħlief il-piena ta’ 
dejjem ma jiġini f’moħħi. Nara sewwa dak li kien ħaqqni, u dak li inti 
tajtni, u tajthuli b’xejn. Jiena l-midneb ġejt maħfur, ġejt mogħti l-
ġustifikazzjoni u l-imħabba, jiġifieri l-imħabba divina, biex biha nista’ 
nagħmel kull għemil tajjeb u ma’ dan tajtni wkoll il-ħajja ta’dejjem, u l-
kumpanija tal-anġli, u dan kollu bħala effett tal-ħniena. Jalla qatt ma 
niftaħar bil-merti tiegħi, għax dawk tajthomli int! O Alla tiegħi, ħniena 
tiegħi (In Ps 144: 11). 

Agħmel li ninżel ġo qalbi u nistqarrlek, jiena ma għandi xejn li 
jista’ jogħġbok barra minn dak li tajtni int; dak li hu tiegħi, lilek ma 
jogħġbokx. Jekk nifli sewwa dak kollu li għandi, x’għandi minnu li ma 
rċevejtux? U jekk irċevejtu għaliex niftaħar bih qisni ma rċevejtux? Li 
kelli nitħalla waħdi kont nintilef, u issa ma kienx ikolli l-ħila nerġa’ 
nsibek, jekk int li ħlaqtni ma tiġix tfittixni (Sermo 13, 3). 

S. Wistin 
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123.  L-GĦALQA TAD-DWIELI TAL-MULEJ 

Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi 
(Salm 51, 4). 

 

1. Bħalma Ġeremija l-profeta kien ippersegwitat mill-poplu 
tiegħu, hekk Ġużeppi l-Lhudi kien persegwitat minn ħutu, u dawn 
kienu figura tal-Messija li jbati. Il-Liturġija tar-Randan, waqt li tfakkar 
fit-tbatijiet ta’ dawn il-persuni bibliċi, trid tgħin lill-Insara biex jifhmu 
aktar fil-fond il-misteru ta’ Kristu u jifhmu aħjar il-kobor tal-ħażen tal-
bnedmin, sabiex jikkonvertu. Fix-xorti ħażina ta’ Ġużeppi tiddomina l-
għira ta’ ħutu li jiddeċiedu li jeħilsu miż-żagħżugħ ħalliem billi joqtluh 
imma twaqqfu mid-delitt minħabba l-ħniena ta’ wieħed minnhom, 
jispiċċaw biex ibigħuh għal “għoxrin xekel tal-fidda” (Ġen 27, 38). 
Prezz ftit anqas minn dak li sekli wara, kien ftiehem Ġuda biex jagħti 
lil Ġesù f’idejn is-Sinedriju. Kristu wkoll bata minħabba l-għira u l-
mibegħda tal-aħwa; in-nies ta’ Nazaret kienu l-ewwel li ppruvaw 
iħaġġruh, appostlu biegħu, u niesu l-Lhud li tant għamel ġid fosthom, 
bagħtuh biex jissallab. Ġesù nnifsu ħabbar din l-istorja ta’ niket fil-
parabbola tal-Ħaddiema ħżiena tal-għalqa tad-dwieli li għal darbtejn 
qatlu l-qaddejja ta’ sidhom u fit-tielet darba qatlu lil bin is-sid. Il-poplu 
magħżul, imsejjaħ l-ewwel għas-salvazzjoni, mhux biss ma aċċettax 
u qatel lill-profeti mibgħutin minn Alla, imma għamel l-istess mal-Iben 
ta’ Alla. 

Is-suppervja, l-għira, ir-regħba u l-mibegħda kienu l-passjonijiet 
li daħlu fil-konfoffa kontra Ġużeppi, imma wisq aktar f’dik kontra 
Ġesù. U ma’ dawn il-passjonijiet żdiedu l-ebbusija tal-qalb u ċ-ċaħda 
tal-grazzja. Passjonijiet u ħtijiet li mhux biss laqtu lil-Lhud imma kull 
bniedem jagħraf iż-żerriegħa tagħhom ġo fih u forsi, mhux daqshekk 
rari, l-agħar frott tagħhom ukoll. Ir-Randan jistedinna biex niflu 
sewwa l-kuxjenza biex niskopru mhux biss il-ħtijiet attwali, imma dak 
kollu – passjonijiet, vizzji u ġibdiet – li jistgħu jwasslu għad-dnub, dak 
kollu li jeħtieġ il-konverżjoni. 

Il-parabbola tal-ħaddiema tal-għalqa tad-dwieli tibda billi ttenni l-
allegorija ta’ Isaija, l-għalqa mħawla minn Alla, oġġett tal-kura kollha 
mħabba tiegħu u li fi żmienu ma tagħtix ħlief għeneb qares. Alla 
jilmenta dwar dan: “X‘kien fadalli nagħmel għall-għalqa tiegħi u 
m’għamiltux?” (Is 5, 4). Hija xbieha trasparenti tal-ingratitudni tal-
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poplu magħżul li jinsa l-ġid kbir li rċieva minn Alla u jdawru 
daharhom lejh u jaslu f’ebbusija tal-qalb hekk li jirrifjutaw lill-Iben ta’ 
Alla, jippersegwitawh u jsallbuh. Għalhekk l-għalqa tiġi meqruda, 
jgħid il-profeta, u fdata f’idejn ħaddiema oħra, jgħid l-Evanġelju. L-
għalqa tad-dwieli tal-Evanġelju hija s-Saltna ta’ Alla offruta lil Iżrael, li 
jagħmel lilu nnifsu indenn tagħha, u għalhekk Ġesù jikkonkludi: “Is-
Saltna ta’ Alla tittieħed mingħandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-
frott minnha” (Mt 21, 43). 

Din il-ġrajja tibqa’ ttenni ruħha. Bnedmin oħra ġew imsejħin 
minn Alla biex jimlew il-postijiet li tħallew battala minn Iżrael il-qadim. 
Alla tahom is-Saltna tiegħu, ippremjahom b’sejħat privileġġjati, 
dawwarhom b’imħabba kbira, u ħatarhom bħala l-poplu ġdid tiegħu, 
il-Knisja. Ftit biss jagħtu l-frott mistenni, waqt li ħafna ma jikkoperawx 
mal-grazzji tiegħu. Il-passjonijiet jibqgħu jinfiltraw fl-għalqa tad-dwieli 
tal-Mulej, u jbiddlu lill-ħaddiema tagħha minn qaddejja u wlied fidili fi 
bnedmin ingrati, rgħiba, ribellużi u tradituri. Imbagħad mhux bilfors li 
dak li ġara lil Iżrael jerġa’ jtenni ruħu? 

Il-parabbola tħeġġiġna biex neżaminaw serjament il-kuxjenza 
tagħna, biex ma ngħalqux għajnejna għat-tqanqil mhux floku tal-
passjonijiet, biex nagħmlu għassa sewwa fuq l-imġiba tagħna biex 
ma nħallux il-ħażen jidħol fina. Imma ngħassu kemm ngħassu fuqna 
nfusna u nfittxu sinċerament ġo fina, qatt ma jirnexxilna niskorpru 
kull tikmix u dell ta’ qalbna, neħtieġu dawl akbar li Alla biss jista’ 
jagħtina Dan hu għaliex l-eżami tal-kuxjenza tagħna m’għandux 
jirriduċi ruħu f’tiftixa bierda, imma aktarx għandna noqogħdu wiċċ 
imb wiċċ quddiem Alla biex inħarsu lejna nfusna fih, biex naraw lilna 
nfusna fid-dawl tas-sewwa u t-tjubija infinita tiegħu, tal-imħabba 
eterna tiegħu, tal-grazzja u l-għotjiet bla għadd tiegħu. Imbagħad 
ukoll l-iċken imperfezzjonijiet jidhru f’dawl aktar ċar, u nħossuna 
mħeġġin aktar bil-qawwa biex nindmu u nikkonvertu, u fl-istess ħin 
naslu li nafdaw aktar f’Alla milli fina nfusna. 

 

● Ejja, o Mulej Ġesù! Neħħi kull skandlu mis-saltna tiegħek, li 
hi r-ruħ tiegħi, u saltan fiha, bi dritt. Għax ix-xeħħa riesqa u trid li 
jkollha post ġo fija, is-suppervja trid taħkimni u tkun is-sultana, ix-
xewqat ħżiena jgħajtu “hawn nikkmandaw aħna”, l-ambizzjoni, il-
malafama, l-għira, il-korla jiġġieldu ġo fija biex jaraw lil min minnhom 
nippreferi. Nirreżisti kemm nista’, nissielet daqskemm ikolli 
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għajnuna, jiena nsejjaħ lilek Mulej Ġesù, minħabba fik niddefendi lili 
nnifsi, ladarba nqis ruħi tiegħek kollni kemm jien. Irrid li tkun int Alla u 
l-Mulej tiegħi u ngħajjat, Jien m’għandix Sultan ieħor ħlief lill-Mulej 
Ġesù!  

Ejja mela, o Mulej, keċċi bil-qawwa tiegħek dawn l-għedewwa li 
jaħkmu fuqi, għaliex int is-Sultan tiegħi u Alla tiegħi. 

S. Bernard, Super “Missus” 4, 2 
 

● Inti għani bil-grazzja u bil-ħniena, saffi lill-midinbin kollha mill-
ħtijiet tagħhom. Saffini bl-issopu, ikollok ħniena minni! Fil-ħniena 
tiegħek aħfirli bħalma ħfirt lill-pubblikan u lill-midinba. O Kristu li 
tneħħi l-ħtijiet mill-midinbin, u tilqa’ lil dawk kollha li jagħmlu 
penitenza, Feddej tal-bnedmin kollha, salvani fil-ħniena tiegħek. 

Dnubieti sabbtuni mal-art u niżżluni mill-għoli li kont fih. Min jista’ 
jagħtini l-ġmiel ta’ qabel, ħliefek, o ħallieq l-iżjed għaref li għaġintni 
sa mill-bidu bħala xbieha u sura tiegħek? Bir-rieda tiegħi sirt kompliċi 
max-xitan u lsir tad-dnub. Eħlisni, Mulej, għall-ħniena tiegħek, ikollok 
ħniena minni! 

Smajt il-grazzja tiegħek tgħid lill-midinbin: “Sejħuli u jien 
nismagħkom, ħabbtu u niftħilkom.” Jiena nsejjaħ bħall-midinba tal-
Evanġelju, nittallab bħall-pubblikan u l-iben il-ħali. Jiena dnibt 
quddiem is-sema u quddiemek. 

O Salvatur, eħles lil ruħi mid-dnub, għax dnubieti qajmu l-korla 
tiegħek, ħenn għalija fil-ħniena tiegħek. 

Innu tal-Penitenza, Preghiere dei primi cristiani, 274 
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124.  IL-MISSIER U L-ULIED 

“Missier, dnibt kontra s-sema… ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek” 
(Lq 15, 21). 

 

1. “Min hu Alla bħalek li jneħħi l-ħazen?… Hu ma żammx il-korla 
tiegħu għal dejjem, għax lilu jogħġbu juri ħniena.” Hekk Mikea 
jfaħħar lill-Mulej u jitlob li “jerġa’ jħenn għalina, jixħet ħżunitna taħt 
saqajh, jarmi ħtijietna kollha f’qiegħ il-baħar” (Mik 7, 18-19). Din it-
talba qadima turi sens profond tal-ħniena ta’ Alla, b’danakollu l-
Evanġelju jifliha aktar u joffri kummentarju ħaj fil-parabbola tal-iben 
il-ħali.  

Il-parabbola turi li meta bniedem jindem sinċerament minn 
dnubietu – ukoll jekk ikunu gravi – Alla jeqridhom u jinsihom bħal 
ħwejjeġ li huma mirfusin taħt ir-riġlejn u mitfugħin f’qiegħ ta’ baħar. 
Alla ħalaq il-bniedem ħieles u meta dan, bħall-iben il-ħali, b’ġest ta’ 
indipendenza u ta’ ribelljoni, jitbiegħed minnu biex imur igawdi l-ħajja 
kif ifettillu, Alla ma jġiegħlux jagħmel it-tajjeb bilfors, lanqas iżommu 
biex ma jagħmlux, imma jistennih u jibqa’ jħobbu. Bħall-missier tal-
parabbola, kif jarah ġej lura, jitlaq jiġri jiltaqa’ miegħu, fil-fatt jagħmel 
aktar minn hekk, jantiċipa dik il-wasla billi jnissel sogħba u ndiema 
fil-qalb tal-iben ħażin – effett tal-grazzja tiegħu. U meta l-midneb 
iċedi għat-tqanqil ġewwieni, jiddeċiedi li jbiddel ħajtu, u jneħħi l-piż 
minn fuqu bi stqarrija umli u sinċiera ta’ dnubietu. Alla mill-ewwel 
jilqgħu u jagħmillu festa, jerġa’ jagħtih id-drittijiet ta’ iben. Ilibbsu bil-
grazzji, idaħħlu mill-ġdid fil-ħbiberija tiegħu: “Dan ibni kien mejjet u 
raġa’ qam, kien mitluf u nstab” (Lq 15, 24). Alla jifraħ bil-ħajja tal-
bniedem, jifraħ li jarah għaddej mill-mewt tad-dnub għall-ħajja tal-
grazzja, jifraħ meta jarah jerġa’ lura lejn imħabbtu, għajn waħdanija 
ta’ ħajja u ta’ ferħ. 

Il-parabbola titkellem dwar il-ħniena immensa ta’ Alla għall-
bniedem midneb, imma titkellem ukoll dwar id-dispożizzjoni tal-
midneb biex isib il-ħniena. L-iben il-ħali jidħol fih innifsu, jagħraf il-
ħtijiet tiegħu, jindem minnhom, jiddeċiedi li jitfa’ dak kollu wara 
spallejh u jerġa’ lura għand missieru u jistqarr dnubu. Jaf li ma 
jistħoqqlux li jiġi milqugħ bħala iben u b’danakollu jafda fit-tjieba tal-
missier. Hekk kull qrara sagramentali, biex iġġib il-frott jeħtieġ li 
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qabilha jkun hemm l-indiema, bi proponiment ta’ konverżjoni, bl-
umiltà ta’ qalb niedma, u b’fiduċja fil-ħniena ta’ Alla. 

 

2. Il-parabbola titkellem ukoll mill-ħniena ta’ Alla għall-ulied li 
baqgħu d-dar, fidili għad-dmirijiet tagħhom, imma xi ftit xħaħu fqar fl-
imħabba. Id-drawwa tagħmilhom insensibbli għall-benefiċċju li jgħixu 
f’dar missierhom, li jgawdu l-kumpanija dejjiema tal-missier, u 
għalhekk jidinbu billi ma jħobbuhx. Iħossu ruħhom żguri żżejjed li 
huma wlied tajbin, u m’għandhomx x’jaqsmu ma’ dawk li jgħixu ħajja 
mtajra u li marru jfittxu l-avventuri, u għalhekk jidinbu bin-nuqqas ta’ 
mħabba lejn ħuthom imbegħda, ma jinkeddu xejn li tilfuhom u meta 
jerġgħu lura niedma, jistagħġbu u forsi jinkwetaw li ġew maħfurin 
mill-ewwel. Din hija l-mentalità tal-Fariżew li jikkundanna l-pubblikan, 
u tal-ħaddiema tal-ewwel siegħa li jiddejqu għax dawk li ġew l-aħħar 
jiġu meqjusa bħalhom. 

Dawn l-ulied ukoll jeħtieġu l-ħniena ta’ Alla biex ifiqu mid-dnub 
tagħhom, wisq aktar qarrieqi daqskemm hu anqas magħruf. U Alla 
jġib ruħu magħhom bl-istess ħniena li biha mexa mal-ulied imtajra. 
Ara, il-missier li joħroġ biex jiltaqa’ mal-iben il-kbir li rrabjat kif kien, 
ma riedx jidħol fid-dar, qagħad jisimgħu u għall-protesti tiegħu li 
dejjem obda u ħadem ħafna u qatt ma kellu “mqar gidi” biex igawdih 
ma’ ħbiebu, it-tweġiba waħdanija tiegħu kienet: “Ibni inti dejjem 
miegħi, u kulma hu tiegħi huwa tiegħek”, (Lq 15, 31). L-imħabba tal-
missier kienet tassew kbira. Meta ibnu talab il-gidi, il-missier wieġeb: 
“kulma hu tiegħi huwa tiegħek,” l-iben ħassu mhux maħbub għax 
għalih ma saritx festa u l-missier wieġeb: “inti dejjem miegħi”, liema 
festa setgħet tkun akbar minn dik? Il-missier ried jirbaħ in-nuqqas ta’ 
mħabba tal-iben il-kbir bl-imħabba tiegħu, ried iġiegħelu jifhem li hu 
maħbub, imma ried ifehmu wkoll li hu kellu jħobb lil ħuh: “Kien 
meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu… għax kien mejjet u reġa’ qam” 
(Lq 15, 32). Alla jrid l-ulied ħajjin fl-imħabba tiegħu, hu għalhekk jiġri 
warajhom, jilqagħhom u jġib ruħu magħhom bl-imħabba. Mingħandu 
jitgħallmu jħobbu, u dan hu essenzjali. 

L-iben il-kbir ukoll għandu bżonn jistqarr id-dnub tiegħu. Trid 
tkun stqarrija magħmula b’qalb niedma u umiljata talli għex daqs dak 
żmien f’dar missieru bla ma fehem il-misteru tal-imħabba tiegħu. Li 
nipperseveraw fil-qadi ta’ Alla huwa l-ideal, Alla ma jridniex naqduh 
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bħala merċenarji, imma bħala wlied, u l-ulied għandhom jaqdu bl-
imħabba. 

 

● Min hu Alla bħalek li jneħħi l-ħażen, u jaħfer id-dnub.. ma 
jżommx il-korla tiegħu għal dejjem, għax lilu jogħġbu juri ħniena? U 
hu jerġa’ jħenn għalina, jixħet ħżunitna taħt saqajh u jarmi ħtijietna 
kollha f’qiegħ il-baħar. Uri l-fedeltà tiegħek... bħalma ħlift lil 
missirijietna minn żmien il-qedem. 

Mikea 7, 18-20 
 

● Min jiena jien u x’jien? Liema ħażen ma għamiltx? Jew, jekk 
ma għamiltux, liema ħażen ma għedtx? Jew, jekk anqas ma għedtu, 
liema ħażen ma ridtx? Iżda int, Mulej, int twajjeb u ħanin, lemintek 
niżlet sal-qiegħ tal-mewt tiegħi u nixxfet il-baħar bla tarf tat-taħsir li 
kelli f’qiegħ qalbi. U dan kollu ġara meta ma bqajtx irrid dak li ridt jien 
u bdejt irrid dak li trid int. 

Inħobbok, Mulej, inroddlok ħajr u nistqarrr ismek għaliex ħfirtli 
daqshekk ħażen u għemil misħut. Nafu lill-grazzja u ‘l-ħniena tiegħek 
talli dnubieti dewwibthomli bħas-silġ; nafu lill-grazzja tiegħek talli 
m’għamiltx ħażen ieħor. Xi stajt ma nagħmilx jekk għalxejn b’xejn 
ħabbejt saħansitra l-ħażen? Nistqarr li kollox inħafirli, sew il-ħażen li 
għamilt għax ridt jien u sew dak li m’għamiltx għax żammejtni minn 
idi. Min hu dak il-bniedem li, minkejja li jaf kemm hu dgħajjef, jasal 
biex jgħid li żamm ruħu safi u bla ħtija bil-ħila tiegħu biss, u għalhekk 
ikun iħobbok inqas, bħallikieku għalih kienet inqas meħtieġa l-ħniena 
tiegħek li biha taħfer id-dnubiet ta’ min jerġa’ lura għandek? 
Għalhekk għandu jħobbok daqsi, anzi iżjed minni, għax jara lilu 
nnifsu meħlus minn daqshekk mard ta’ dnubiet bl-għajnuna ta’ dak li 
għen lili nfieq minn daqshekk mard ta’ dnubiet.  

S. Wistin, Stqarrijiet IX, 1, 1, II, 7, 15 
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125.  IT-TIELET ĦADD TAR-RANDAN 

SENA A 

Agħtini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix l-għatx (Ġw 4, 15). 

 

“Agħtina ilma x’nixorbu” (Eż 17, 2), qal il-poplu lil Mosè meta 
kienu maħqurin bilgħatx, waqt li kienu fid-deżert mingħajr ilma. 
Għall-kmand ta’ Alla, Mosè ħabbat fuq il-blata u ħareġ l-ilma bl-
abbundanza. “Il-blata kienet Kristu” jafferma San Pawl (I Kor 10, 4), 
kienet figura tal-Messija li kellu jkun għajn, mhux tal-ilma materjali, 
imma ta’ ilma spiritwali, “ilma ħaj” offrut mhux lil poplu wieħed imma 
lill-popli kollha biex kull bniedem ikun jista’ jaqta’ l-għatx u “qatt iżjed 
ma jkun bilgħatx” (Ġw 4, 14). 

Din il-verità tidher sewwa fl-Evanġelju ta’ Ġwanni. Il-mara 
Samaritana ħasbet li qiegħda tiġi mgħoddija biż-żmien meta Ġesù li 
kien bilqiegħda fuq il-bir qalilha: “Kieku kont taf id-don ta’ Alla u min 
hu dak li qiegħed jgħidlek, ‘Agħtini nixrob,’ kieku int kont titolbu, u hu 
kien jagħtik ilma ħaj” (Ġw 4, 10), u għalhekk bdiet tagħmel il-
mistoqsijiet. Imma l-Mulej afferma b’serjetà: “Min jixrob mill-ilma li 
nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bilgħatx. L-ilma li nagħtih jien isir fih 
għajn ta’ ilma li jwassal sal-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 4, 14). Min jirċievi 
dan l-ilma jkollu fih prinċipju dejjiemi ta’ ħajja eterna, il-grazzja 
qaddiesa li Kristu kkomunika lil dawk li jemmnu fih. Huwa Hu l-għajn 
li ma tinxef qatt basta nersqu lejh biex niksbuha. L-ewwel nett 
niksbuha permezz tal-magħmudija bis-simboliżmu tal-ilma fis-sinjal 
sagramentali tagħha. Imma biex tixrob minn dan l-ilma ħaj u li jagħti 
l-ħajja, jeħtieġ li nemmnu. Fil-fatt Ġesù jibqa’ jitkellem mal-mara 
sakemm iwassalha biex temmen tant, li hi, li għall-bidu ma emmnitx, 
issa reġgħet lura lejn il-belt mimlija entużjażmu, biex ixxandar il-
Messija. Il-magħmudija u l-fidi huma żewġ doni marbutin b’rabta 
intima: min jemmen jista’ jiġi mgħammed u l-magħmudija ssawwab 
il-fidi. Il-magħmudija tgħaddas lill-bniedem fl-ilma ħaj li joħroġ mill-
qalb imċarrta ta’ Kristu, ilma li jsaffi, jagħti l-ħajja, u fil-qalb tan-
Nisrani ssir “nixxiegħa ta’ ilma” li jfawwar sal-ħajja ta’ dejjem u 
jwassal għaliha. 

Meta nitkellmu mill-fidi u l-grazzja li tagħti lill-bniedem id-dritt li 
jixxennaq għall-għaqda vitali u dejjiema ma’ Alla. San Pawl joffri 
garanzija l-aktar żgura: “Din it-tama ma tqarraqx bina għax l-
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imħabba ta’ Alla ssawbet fi qlubna” (Rum 5, 5). Il-grazzja li sseħibna 
fin-natura divina, ma tistax tinfired mill-imħabba ta’ Alla, li hija l-
essenza tal-esseri tiegħu, tal-ħajja tiegħu. Din l-imħabba li 
tissawwab mal-grazzja fil-magħmudija mhix astratta, imma konkreta 
u ddaħħal lin-Nisrani fil-kurrent ta’ din l-imħabba infinita li wasslet lil 
Kristu biex imut għall-midinbin. Jista’ wieħed jiddubita minn imħabba 
bħal din? “Bilkemm wieħed imut għal wieħed ġust” jgħid l-Appostlu 
“għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed 
ġeneruż. Iżda Alla wriena l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, 
aħna li konna għadna midinbin” (Rum 5, 7-8). Il-Misteru tal-Għid li l-
Knisja qiegħda tħejjina biex niċċelebrawh jurina li minħabba l-
bniedem, Kristu, sar għajn ta’ ilma ħaj, li jfawwar sal-ħajja ta’ dejjem, 
preċiżament permezz tal-imħabba infinita li wasslitu biex imut għas-
salvazzjoni tal-bnedmin. Biex ipatti għal din l-imħabba, in-Nisrani ma 
jistax jagħmel aħjar milli jħalli lilu nnifsu jimtela u jinbidel mill-grazzja 
u l-imħabba, sakemm huwa nnifsu jsir bħal Kristu msallab. 

 

● O Mulej, biex toffrilna l-misteru tal-umiltà tiegħek, int qgħadt 
għajjien fuq il-bir, u tlabt lill-mara Samaritana tagħtik tixrob. Int li 
wellidt fiha d-don tal-fidi għoġbok tħoss l-għatx għall-fidi tagħha, billi 
tlabtha l-ilma xegħelt fiha n-nar tal-imħabba ta’ Alla. Għalhekk nitolbu 
lill-ħniena immensa tiegħek, li jkollna l-qawwa li nwarrbu d-dlamijiet 
profondi tal-vizzju u li nħallu l-ilma tal-passjonijiet ħżiena, biex ikollna 
l-għatx għalik li int l-għajn tal-ħajja u l-għajn tat-tjieba. 

Prefazju Ambrożjan, Preghiere dei primi cristiani, 326 
 

● O Mulej ta’ ruħi, kollok tjieba u mħabba! Int tgħid ukoll: “Ejjew 
għandi intom ilkoll li għandkom l-għatx u jien nagħtikom tixorbu.” Kif 
jista’ ma jkollux għatx kbir min huwa maħruq f’dawn il-ħġejjeġ ta’ 
dawn ix-xewqat qawwija għal dawn il-ħwejjeġ baxxi tal-art? Għandu 
ħtieġa tassew kbira tal-ilma sabiex ma jintemmx għalkollox f’dan in-
nar. Jien diġà naf Mulejja, li int fit-tjieba tiegħek, tagħti dan l-ilma. Inti 
nnifsek tridu dan, u kliemek ma jistax jiġi nieqes. Iżda jekk dawk li 
draw jgħixu f’dan in-nar hekk trabbew fih illi anqas iħossuh iżjed, 
jew, bħal min huwa iblah, lanqas jaslu biex jintebħu bil-ħtieġa kbira 
tagħhom, x’rimedju jista jkun hemm Alla tiegħi? Inti ġejt fid-dinja biex 
tkun rimedju għall-ħtiġijiet kbar bħal dawn. Mela ibda, Mulej, fil-
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ħwejjeġ l-aktar ebsin jeħtieġ li tidher it-tjieba kbira tiegħek (Tqanqil ir-
Ruħ 9, 1). 

Meta tkellimt mal-mara Samaritana int għedt: Min jixrob minn 
dan l-ilma qatt iżjed ma jkun bilgħatx. Kemm huwa sewwa u tassew 
minnu dan il-kliem ħiereġ minn fomm il-Verità nfisha! Ir-ruħ qatt aktar 
ma jkollha l-għatx għal xi ħaġa oħra f’din il-ħajja… Għalkemm l-
għatx tagħha għall-ħajja ta’ dejjem isir fiha wisq aktar qawwi minn 
kull għatx ieħor naturali li nistgħu naħsbu fih f’din id-dinja ta’ hawn. 
Kif issir għatxana biex ikollha dan l-għatx! Għax ir-ruħ tagħraf kemm 
jiswa dan l-għatx (Triq 19, 2). 

S. Tereża ta’ Ġesù 
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SENA B 

Żomm sħiħ il-mixi tiegħi skont il-wegħda tiegħek, u ebda deni ma 
jaħkem fuqi (Salm 119, 133). 

 

Ftit wara l-“Mogħdija”, jiġifieri l-passaġġ li ħeles lill-poplu ta’ 
Iżrael mill-Eġittu għad-deżert li permezz tiegħu kellhom jaslu fl-art 
imwiegħda, Alla waqqaf Patt mal-poplu, li twettaq fl-għotja tal-
kmandamenti. “Jiena hu l-Mulej, Alla tiegħek, li ħriġtek mill-art tal-
Eġittu, minn dar il-jasar. Ma jkollokx Alla ieħor għajri” (Eż 20, 2-3). L-
imħabba ta’ Alla lejn Iżrael murija fl-indħil straordinarju tiegħu fl-
istorja ta’ dan il-poplu, hija l-pedament tal-fedeltà ta’ Iżrael lejn Alla 
tiegħu. Il-kmandamenti ma jidhrux quddiemu bħala sempliċi liġi 
morali imposta mill-għoli bħala awtorità pura, imma bħala liġi li 
tfawwar mill-imħabba ta’ Alla, li wara li ħeles lill-poplu tiegħu mill-
jasar materjali tal-Eġittu, ried jeħilsu minn kull jasar morali tal-
passjonijiet u tad-dnub biex jorbtu miegħu fi ħbiberija li, min-naħa 
tiegħu turi ruħha b’tjieba li tista’ kollox u lesta tagħti l-għajnuna, u 
min-naħa tal-bniedem bil-fedeltà għar-rieda divina. Mill-bqija, il-
kmandamenti ma jagħmlux ħlief ifissru din il-liġi tal-imħabba – lejn 
Alla u lejn il-proxxmu – li sa mill-ħolqien Alla ried jistampa fil-qalb tal-
bniedem, imma dan malajr insieha u qalibha ta’ taħt fuq. Iżrael 
innifsu ma kompliex fil-fedeltà mwiegħda fuq is-Sinaj, kienu ħafna t-
tgħawwiġ, it-twarrib u t-tradimenti. U matul is-sekli kienu ħafna l-
interpretazzjonijiet materjali u formali li żvujtaw il-kmandamenti mill-
kontenut ġenwin u profond tagħhom. 

Kien meħtieġ li Ġesù jiġi biex jirrestawra l-liġi l-qadima, 
iwettaqha u jipperfezzjonaha fuq kollox fis-sens tal-imħabba u tal-
ħajja ġewwenija. Il-ġest sfiq ta’ Kristu li keċċa l-profanaturi tat-tempju 
jista’ jitqies f’dan id-dawl. Alla jeħtieġ ikun moqdi u adorat 
b’intenzjoni retta, ir-reliġjon ma kellhiex isservi ta’ skuża għall-
interessi jew għall-ambizzjonijiet egoisti tagħhom. “Warrbu dawn 
minn hawn, u dar Missier tagħmluhiex dar tan-negozju” (Ġw 2, 16). 
Ir-relazzjonijiet ma’ Alla, kif ukoll dawk mal-proxxmu, jeħtieġ li jkunu 
għalkollox retti, sinċieri, jista’ jiġri li fil-qima divina jew fil-ħarsien ta’ 
kull punt tal-kmandamenti, jingħata aktar kas ta’ dak li hu estern u 
legalistiku milli ta’ dak li hu ġewwieni u għalhekk nistgħu nsiru, ftit 
jew wisq, profanaturi tat-tempju, tar-reliġjon, u tal-liġi ta’ Alla. Ġwanni 
jinnota li Ġesù saffa t-tempju billi ħelsu mill-bejjiegħa u l-merkanzija 
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tagħhom qrib l-“Għid tal-Lhud” (Ġw 2, 13). U l-Knisja, meta joqrob l-
“Għid tal-Insara” tidher ittenni l-ġest, tistieden lill-Insara biex isaffu t-
tempju proprju ta’ qalbhom biex minnu titla’ lejn Alla, il-qima l-iżjed 
safja. Imma Ġesù tkellem minn tempju ieħor, ta’ dinjità bla tarf, “it-
tempju tal-ġisem tiegħu” (Ġw 2, 21). Għalih kien qiegħed jgħid meta 
qal: “Ħottu dan it-tempju, u fi tlett ijiem nerġa’ ntellgħu” (Ġw 2, 19), 
kliem li skandalizza lil-Lhud, u li d-dixxipli fehmuh wara l-mewt u l-
qawmien tal-Mulej. Permezz tal-Misteru tal-Għid, Ġesù biddel it-
tempju tal-Patt il-Qadim mal-ġisem tiegħu – tempju ħaj u denn tat-
Trinità - li, offra għas-salvazzjoni tad-dinja, waqt li bidel u xejjen is-
sagrifiċċji kollha ta’ “ħamiem, nagħaġ u barrin” (Ġw 2, 14-15) li kienu 
jiġu offruti fit-tempju ta’ Ġerusalemm, li għalhekk ma baqalux iżjed 
raġuni li jkun iċ-ċentru tar-Rabta l-Ġdida, m’għadux iżjed tempju tal-
ġebel, imma “Messija msallab, skandlu għal-Lhud u bluha għall-
Griegi, iżda għal dawk li huma msejħin, qawwa u għerf ta’ Alla” (I Kor 
1, 23-24). 

 
● Ebda insult jew kundanna qawwija ma tista’ twarrbek mit-triq 
magħżula tiegħek, o Mulej ħanin, għax int kont qiegħed tirrestawra 
dak li kien mitluf u mġarraf. Vittma speċjali kienet qiegħda tiġi offruta 
lil Alla għas-salvazzjoni tad-dinja, u kien il-qtil tiegħek, o Kristu ħaruf 
tassew, imħabbar sekli qabel, li kellu jwassal lil ulied il-wegħda għall-
ħelsien ta’ wlied Alla. Il-Patt il-Ġdid ġie ratifikat bid-Demm tiegħek, u 
l-ismijiet tal-werrieta tas-saltna ta’ dejjem kienu qegħdin jinkitbu bid-
demm tiegħek. Bħala Qassis il-Kbir inti dħalt fil-qaddis tal-qaddisin, 
qassis bla tebgħa, biex traqqad il-korla ta’ Alla. Dan kien il-ħin tal-
mogħdija mil-Liġi għall-Evanġelju, mis-Sinagoga għall-Knisja, mill-
ħafna sagrifiċċji għall-vittma waħdanija (Sermo 68, 3). 

“Dak li kien qadim għadda u wasal il-ġdid biex jeħodlu postu,” 
Permezz tiegħek, o Kristu, u flimkien miegħek, dawk kollha li 
jemmnu fik huma komunità waħda fil-passjoni tiegħek u fil-qawmien 
dejjiemi tiegħek u jerġgħu jitwieldu fl-iSpirtu Qaddis, skont il-kliem 
tal-Appostlu: “Intom mittu u ħajjitkom hi moħbija ma’ Kristu f’Alla. 
Meta Kristu, il-ħajja tagħkom jidher, intom ukoll tidhru miegħu fil-
glorja” (Sermo 69, 4). 

San Ljun il-Kbir 
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SENA Ċ 

Bierek ruħ tiegħi, il-Mulej, u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek 
(Salm 103, 2). 

 

L-istedina għall-konverżjoni hija fiċ-ċentru tal-Liturġija ta’ dan il-
Ħadd. Il-bidu tiegħu hu suġġerit mir-rakkont tas-sejħa ta’ Mosè biex 
imexxi l-poplu tiegħu u jwettaq il-ħruġ mill-Eġittu. Il-fatt twettaq 
permezz ta’ teofanija, - jiġifieri dehra ta’ Alla - li ppreżenta lilu nnifsu 
fis-siġra taqbad u ħalla lil Mosè jisma’ leħnu u sejjaħlu b’ismu: 
“Mosè, Mosè” (Ez 3, 4) u lilu kixef il-pjan tal-ħelsien ta’ Iżrael u 
ordnalu biex jieħu ħsieb din il-biċċa xogħol. Hekk bdiet il-mixja tal-
Lhud min-nofs id-deżert li ma kellhiex biss it-tifsira ta’ ħelsien mill-
jasar ta’ poplu barrani, imma wkoll tifsira aktar profonda, li jifridhom 
minn ġens li jadura l-allat, li jsaffi d-drawwiet tagħhom, li jaqtagħhom 
mill-ġid tal-art, biex iwassalhom f’reliġjon aktar safja, permezz ta’ 
kuntatt aktar intimu ma’ Alla u b’hekk jiksbu l-art imwiegħda. Il-ħruġ 
tal-poplu magħżul huwa l-figura tal-mixja ta' distakk u konverżjoni li 
n-Nisrani huwa msejjaħ biex iwettaq b’mod speċjali matul ir-Randan. 
U fl-istess ħin it-tbatijiet ta’ dan il-poplu li għadda erbgħin sena fid-
deżert bla ma qatt iddeċieda li jkun fidil b’mod sħiħ lejn dak Alla li 
tant ħabbhom. Din hija twissija għalina l-poplu ġdid ta’ Alla. Waqt li 
San Pawl ifakkarna fil-benefiċċji mhux tas-soltu li minnhom gawdew 
il-Lhud fid-deżert, kiteb: “Ilkoll kielu minn ikel spiritwali, il-manna – 
xorbu tassew minn blata spiritwali, imma lil Alla ma għoġbuhx u 
ġisimhom intaxar fid-deżert” (I Kor 10, 3-5). Dan kien it-tmiem tal-biki 
tal-infedeltà u tal-wegħdiet miksura. 

Li nkunu parti mill-poplu ta’ Alla, li jkollna għad-dispożizzjoni 
tagħna l-ilma ħaj tal-grazzja, l-ikel spiritwali tal-Ewkaristija u s-
sagramenti l-oħra kollha, mhux garanzija ta’ salvazzjoni jekk in-
Nisrani ma jimpenjax ruħu persunalment għal xogħol ta’ konverżjoni 
u ta’ rabta soda ma’ Alla. Ħadd m’għandu jippretendi dan minħabba 
l-pożizzjoni tiegħu fil-Knisja u minħabba l-virtujiet tiegħu jew għax 
ikun ta servizzi tajba fl-imgħoddi, “Min jidhirlu li hu wieqaf joqgħod 
attent li ma jaqax” (I Kor 10, 12). 

Dan hu l-istess tagħlim li l-komunità tal-Insara llum tisma’ minn 
fomm Ġesù. Meta xi ħadd semma l-kastig politiku li qered għadd ta’ 
vittmi, il-Mulej qal: “Taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed 
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midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu? Le, ngħidilkom, 
imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu bħalhom” (Lq 13, 2-3). Kliem 
iebes li jġegħilna nifhmu li ma’ Alla ma nistgħux nilgħabu, u 
b’danakollu huwa kliem ġej mill-imħabba ta’ Alla li b’kull mod irid 
iwettaq is-salvazzjoni tal-ħlejjaq tiegħu. Illum Alla ma jitkellimx aktar 
permezz ta’ Mosè, imma permezz tal-Iben divin tiegħu, u jagħmel lilu 
nnifsu preżenti mhux f’siġra taqbad bla ma tikkonsma, imma fl-Iben 
Waħdieni tiegħu li waqt li jsejjaħ lill-bnedmin għall-penitenza, 
jippersonifika l-ħniena infinita ta’ Alla li qatt ma tiġi nieqsa. Għal din 
il-ħniena talab Ġesù lill-Missier biex itawwal iż-żmien u jistenna mill-
ġdid sakemm kulħadd jikkonverti, bħalma jagħmel il-bidwi tal-
parabbola, li quddiem it-tina li m’għamlitx frott jgħid lis-sid: “Inti 
ħalliha sinjur, għal din is-sena, sa ma nagħżqilha madwarha u 
nagħtiha d-demel. Id-dieħla, għandha mnejn tagħmel il-frott, jekk 
le… aqlagħha” (Lq 13, 8-9). 

Ġesù joffri l-grazzja tiegħu lil kull bniedem, jerġa’ jagħtih il-ħajja 
bil-merti tal-Passjoni tiegħu, jitimgħu bil-Ġisem u d-Demm tiegħu, 
jittallab għalih il-ħniena tal-Missier, x’jista’ jagħmel iżjed minn hekk? 
Issa jmiss lill-bniedem li ma jabbużax minn daqstant benefiċċji, imma 
jużahom dejjem aħjar biex jagħti frott ta’ ħajja nisranija ġenwina. 

 

● Bierek, ruħ tieħi, il-Mulej, u la tinsiex il-ġid kollu li għamel 
miegħek. Hu li jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mard tiegħek kollu. Il-
Mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaqq mal-maħqurin kollha. Hu għarraf lil 
Mosè bil-ħsieb tiegħu, u bl-għemejjel tiegħu lil ulied Iżrael. Ħanin u 
twajjeb il-Mulej, idum ma jagħdab u kollu mogħdrija, u anqas jinkorla 
għal dejjem. Daqskemm huma s-smewwiet ‘il fuq mill-art, hekk hi 
kbira tjubitu ma’ min jibża’ minnu. 

Salm 103, 2-3.6-8.11 
 

● Dur, Mulejja, u eħles lil ruħi… ikkonvertini għax inħoss id-
diffikultà u l-inkwiet fil-konverżjoni tiegħi… 

Hemm miktub: "Hu kien fid-dinja u d-dinja kienet magħmula 
minnu u d-dinja ma għarfitux." Għalhekk jekk int  kont fid-dinja u d-
dinja ma għarfitekx, kien minħabba l-impurità tagħna li ma felħitx 
għad-dehra tiegħek. Imma meta nikkonvertu, jew meta nibdlu l-ħajja 
qadima tagħna, naslu biex nagħtu xbieha ġdida lill-ispirtu tagħna, 
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nagħrfu kemm hi ħaġa iebsa u li tgħajjijna, o Mulej, li nduru lejk mid-
dlam tal-passjonijiet tad-dinja għall-kwiet u l-kalma tad-dawl divin 
tiegħek. Għalhekk ngħidu: Dur lejna Mulej, għinna biex inwettqu dik 
il-konverżjoni fina li ssibek lest tistenna biex toffri lilek innifsek għall-
hena ta’ dawk li jħobbuk. 

Eħles lil ruħi, li qisha marbuta mat-taħbit ta’ dan is-seklu u 
minfuda mix-xewk tax-xewqat li jċarrtu l-istess għemil li bih 
nikkonvertu. Fejjaqni mela, mhux għall-merti tiegħi, imma għall-
ħniena tiegħek. 

S. Wistin, In Ps 6, 5 
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126.  NGĦIXU L-MAGĦMUDIJA 

Alla hu dawl u ebda dlam ma hemm fih… jekk nimxu fid-dawl. Kif 
inhu fid-dawl hu stess, aħna nissieħbu miegħu (Ġw 1, 5.7). 

 

1. L-istorja ta’ Nagħman mis-Sirja, li kien marid bil-ġdiem u li ġie 
mfejjaq b’miraklu fl-ilma tal-Ġordan, hija simbolu tal-magħmudija li 
ssaffi l-bniedem mid-dnub. L-ilmijiet tal-Ġordan li kellhom aktar ‘il 
quddiem jitqaddsu bil-magħmudija ta’ Ġesù, kienu bidu għall-ilma 
tal-magħmudija li jieħu l-qawwa tiegħu minn Kristu. U kif Nagħman li 
nħasel fl-ilma tax-xmara ra li ġismu reġa’ sar “qisu ġisem ta’ tfajjel 
żagħżugħ” (2 Slat 5, 14) hekk in-Nisrani fl-ilma tal-magħmudija jerġa’ 
jitwieled għall-ħajja ġdida, jiddi bl-innoċenza u bil-grazzja bħalma 
kien Adam fl-ewwel jum tal-ħolqien tiegħu. 

Is-sens tal-effikaċja tal-magħmudija huwa hekk ħaj f’San Pawl li 
hu jqisu bħala mewt definittiva għad-dnub u jżomm bħala ħaġa 
normali li n-Nisrani qatt aktar ma jagħmlu. Hekk jikteb lir-Ruman:, 
“Intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin 
għal Alla fi Kristu Ġesù… għax lilkom id-dnub ma għandux 
jaħkimkom” (Rum 6, 11.14). B’danakollu l-magħmudija ma 
tikkonfermaniex fil-grazzja, tnaddafna mid-dnub, imma tħallina fi stat 
ta’ dgħufija u fraġilità, u għalhekk li ma nagħmlux id-dnub huwa frott 
ta’ ġlieda bla waqfien kontra l-ħażen, u li kuljum nibqgħu fidili għall-
grazzja. Hawn niskopru l-ħtieġa li nużaw għall-vantaġġ tagħna, il-
kwalità li ssaffi u twelled mill-ġdid tal-magħmudija, billi nagħmlulha l-
wisa’ f’ħajjitna u nħalluha tinżel fil-fond ta’ qalbna. Kulfejn niskopru xi 
ġibdiet vizzjużi ġo fina – egoiżmu, suppervja, frugħa, regħba, għażż, 
għira u ħwejjeġ bħal dawn – hemm jeħtieġ li ninfetħu għall-grazzja 
tal-magħmudija, biex tnaddafna, huwa hawn li jeħtieġ nikkoperaw bi 
sforz ġeneruż ta’ ċaħda u distakk. “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, 
għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu u jimxi warajja. Għax min irid 
isalva ħajtu, jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi, isibha” 
(Mt 16, 24-25). Dawn ir-rekwiżiti biex nimxu wara Kristu jinvolvuna 
mill-jum tal-magħmudija tagħna, u fil-grazzja tal-magħmudija li 
tagħmilna msieħba fil-mewt tal-Mulej, insibu l-qawwa biex 
inwettquhom fil-prattika. 
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2. Il-magħmudija m’għandhiex biss qawwa negattiva, li ssaffina 
mid-dnub, imma wkoll waħda tassew pożittiva, li ssawwarna f’ulied 
Alla. Dawk li reġgħu twieldu mill-ġdid “mill-ilma u l-iSpirtu” (Ġw 3, 5) 
huma l-ulied ta’ Alla. Meta jqis il-milja ta’ dan it-twelid ġdid, San 
Ġwann tas-Salib jikteb: “Li titwieled mill-ġdid mill-iSpirtu s-Santu f’din 
il-ħajja jfisser li jkollok ruħ li tkun l-aktar li tixbah lil Alla fis-safa, hekk 
li fiha ma jkollha ebda taħlita ta’ xi nuqqas jew ieħor biex fiha tkun 
tista’ tinħadem trasformazzjoni safja f’Alla bis-saħħa tas-sehem tal-
unjoni, għalkemm mhux b’mod essenzjali” (Telgħa II, 5, 5). Hawn id-
Duttur mistiku qiegħed juri l-ogħla quċċata li lejha l-iżvilupp sħiħ tal-
grazzja tal-magħmudija jista’ jwassal. L-ewwel ħtieġa fundamentali 
hija safa sħiħa ġewwenija, għax il-ħajja divina li fiha nissieħbu 
permezz tal-grazzja, ma tistax tidħol u tibdel għalkollox lir-ruħ jekk 
ma ssibhiex għalkollox safja. Ir-ruħ, jgħid San Ġwann tas-Salib, hija 
bħal tieqa li raġġ tax-xemx huwa mixħut fuqha. Jekk it-tieqa hija b’xi 
mod imtebbgħa jew imċajpra, ir-raġġ tax-xemx ma jkunx jista’ 
jdawwalha għalkollox hekk li jibdilha fl-istess dawl tiegħu, kif kien 
jista’ jsir li kieku t-tieqa kienet imnaddfa mill-ħwejjeġ kollha u safja 
kemm jista’ jkun. Imma t-tieqa “tiddawwal fi grad inqas, fil-proporzjon 
li t-tieqa tkun inqas ħielsa mit-tbajja’ u t-tiċpis ta’ qabel u jdawwalha fi 
grad ogħla, skont kemm tkun aktar imnaddfa minn dan il-ħmieġ” 
(Telgħa II, 5, 6). Alla huwa x-xemx divina li tiddi fuq l-erwieħ, mixtieq 
li jgħammar fihom u jinfidhom, saħansitra li jittrasformahom bid-dawl 
tiegħu u b’imħabbtu, imma biex iseħħ dan, il-bniedem jeħtieġ 
jiddeċiedi li jwarrab minnu nnifsu “kull dell u tebgħa” ta’ dnub. Malli 
Alla jsib ruħ meħlusa minn xi rbit mad-dnub, hu malajr jimliha bih 
innifsu, bl-istess ħajja tiegħu. Dan huwa l-bidu, iż-żerriegħa ta’ 
trasformazzjoni kbira li l-Mulej irid iwettaq fiha. U aktar ma l-bniedem 
jitnaddaf minn kull dnub, minn kull drawwa difettuża, minn kull 
imperfezzjoni, aktar ilesti ruħu biex ikun għalkollox ittrasformat bil-
grazzja divina. B’dan il-mod il-magħmudija taħdem fina bil-mod il-
mod dak it-twelid ġdid profond u t-trasformazzjoni sħiħa li tagħmilna 
nixbhu ‘l Alla, ngħixu bil-ħajja tiegħu, bħalma iben jixbah lil missieru 
u jgħix bil-ħajja li ħa mingħandu. 

 

● Mulej Alla tagħna, inti ħlaqt l-ilma biex l-art issir għammiela u 
biex isservi għall-ġisem tagħna bħala mezz ta’  restawr u ta’ tisfija. 

Int għamilt mill-ilma l-istrument tal-ħniena tiegħek qaddej tal-
ħniena kollha mħabba tiegħek, permezz tal-ilma inti ħlist lill-poplu 
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tiegħek, u qtajt l-għatx tiegħu fid-deżert. Bl-ilma l-profeti ħabbru patt 
ġdid li kellek tagħmel mal-bniedem. Bl-ilma li Kristu qaddes fil-
Ġordan inti ġeddidt in-natura midinba tagħna fil-ħasil li jagħti ħajja 
ġdida. 

Ħalli dan l-ilma jfakkarna fil-magħmudija tagħna u jseħibna fl-
hena ma’ ħutna li se jitgħammdu f’dan l-Għid ta’ Kristu Sidna. 

Missal Ruman, Vġili tal-Għid, Tberik tal-Ilma tal-Għid 
 

● O Mulej, Alla qaddis u veru, kollok ħniena u verità, ħallieq u 
feddej tiegħi, li mmarkajtni bid-dawl qaddis ta’ wiċċek, li fdejtni bil-
prezz għoli tad-demm ta’ Ibnek il-Waħdieni, u erġajt wellidtni għat-
tama tal-ħajja permezz tal-magħmudija fil-qawwa tal-iSpirtu tiegħek, 
agħmel li niċħad lix-xitan u l-pompi kollha tiegħu u l-għemejjel tiegħu 
fl-istess verità b’qalb sinċiera u perfetta. Agħmel li tassew nemmen 
b’fedeltà b’fidi vera u mħeġġa, mogħnija b’għemejjel ħajjin, u agħmel 
li nitħaddan miegħek u li nimxi miegħek sat-tmiem. 

O Mulej Ġesù Kristu, Qassis il-Kbir, li bil-mewt prezzjuża tiegħek 
tajtni l-ħajja, jogħġbok li bil-qawwa tal-iSpirtu tiegħek teħlisna mill-
qerq tal-għadu bil-qawwa tal-preżenza tiegħek. Ċarrat minn ġo fija n-
nasbiet tal-għadu u fil-ħniena tiegħek keċċi minn ġo fija l-agħma tal-
qalb. O Kristu, jalla l-imħabba perfetta tiegħek tgħinni nirbaħ kull 
tentazzjoni… Jalla l-verità tiegħek tmexxini ‘l quddiem u ġġegħilni 
nimxi quddiemek b’qalb sinċiera u perfetta. 

Bl-għajnuna tiegħek jalla nwassal lil ruħi biex ikun jistħoqqli nsir 
tempju ta’ Alla, għamara tal-iSpirtu s-Santu. 

S. Ġeltrude, Esercizi 1, p. 58-62 
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127.  UMLI U FIDUĊJUŻI 

Xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik (Dan 3, 40). 

 

1. “Għax aħna, Mulej, sirna l-iżgħar fost il-ġnus, u minħabba fi 
dnubietna llum aħna ċċekkinna fid-dinja kollha. Madankollu, b’ruħna 
niedma u qalbna mċekkna, jalla nkunu ningħoġbu quddiemek” (Dan 
3, 37.39). Matul ir-Randan il-Knisja tagħmel tagħha t-talba ta’ 
Għażarija li umilment jagħraf il-ħtijiet tal-poplu tiegħu u b’fiduċja jitlob 
lil Alla l-maħfra u l-ħniena. Aħna l-Insara wkoll jeħtieġ nammettu l-
ħtijiet tagħna, u nistqarru li xi nuqqasijiet tad-dinja moderna ġejjin 
mill-infedeltà tagħna. U l-firda bejn kif qegħdin ngħixu u l-prinċipji tal-
Evanġelju. Jeħtieġ numiljaw irwieħna, individwalment u kollha 
flimkien, u naċċettaw bl-umiltà, fi spirtu ta’ tpattija, il-konsegwenzi ta’ 
dnubietna, imma fl-istess ħin induru kollna tama lejn Alla, u nittallbu 
għalina u għal kulħadd il-grazzja tal-maħfra u tal-konverżjoni.  

Imnebbaħ mit-talba ta’ Għażarija, fil-Quddiesa wara l-
preżentazzjoni tal-offerti, il-Liturġija ġġiegħel lis-Saċerdot jgħid f’isem 
il-fidili: ”Umli u sogħbiena ilqagħna, o Mulej, u jogħġbok is-sagrifiċċju 
tagħna li llum noffrulek” (Missal). L-umiltà nisranija ma tagħlaqx lill-
bniedem fih innifsu, u lanqas  twasslu biex jaqta’ qalbu u lanqas 
jiddubita mill-ħniena ta’ Alla, imma tressqu lejn Alla bil-fiduċja ta’ 
iben. Iben li jħossu żgur mill-imħabba ta’ missieru, jaf li missieru hu 
dejjem lest biex jaħfirlu, jekk hu jersaq lejh b’qalb niedma, waqt li 
jixtieq jgħix ħajja aħjar. 

Tissokta t-talba ta’ Għażarija: “U issa b’qalbna kollha nimxu 
warajk, nibżgħu minnek u nfittxu lil wiċċek. Twaqqalniex wiċċna fl-
art, iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħniena 
tiegħek” (Dan 3, 41-42). Dawn huma d-dispożizzjonijiet li Alla jrid 
jara f’uliedu wara li jkunu waqgħu fid-dnub: umiltà, proponiment li 
tissewwa l-ħsara, u fiduċja fil-ħniena tiegħu. Li nkunu sempliċiment 
ġarrabna dan, ma jfissirx li nistgħu norbtu fuq il-qawwa tagħna, 
imma nistkennu f’Alla bil-fiduċja kollha, żguri li nsibu fih l-għajnuna li 
neħtieġu biex inqumu mid-dnub u nżommu l-proponimenti tagħna. U 
fil-verità, għalkemm Alla jirreżisti lis-suppervi, lill-fqajrin “jgħallimhom 
it-triq tiegħu” (Salm 25, 9). 
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2. L-umiltà, profonda kemm hi profonda, la tinkwieta u lanqas 
tħawwad lir-ruħ, imma tkun imsieħba bis-sliem, ferħ u kalma… hija 
twessa’ r-ruħ u tagħmilha kapaċi li taqdi ‘l Alla aħjar. Bil-maqlub, l-
umiltà tax-xitan “tħawwad kollox, taqleb il-moħħ u tnikket ir-ruħ… 
ittelfilha l-fiduċja f’Alla” (Triq 39, 2). In-nuqqas ta’ fiduċja u l-ansjetà 
jnaqqsu l-ħila li nħobbu ‘l Alla. Ix-xitan jittanta b’dan il-mod 
speċjalment li dawk li qatt ma jċedu għat-tentazzjoni diretta biex 
jidinbu. F’każ bħal dan ir-reazzjoni tagħna għandha tkun li niftakru 
dak li tgħallem Santa Tereża tal-Bambin Ġesù li “dak li joffendi ‘l 
Ġesù, dak li ferielu qalbu, huwa n-nuqqas ta’ fiduċja” (Ittra 71). 

In-nuqqas ta’ fiduċja fil-ħniena ta’ Alla, ukoll wara waqgħat serji, 
qatt ma hi sinjal ta’ umiltà vera, imma aktarx ta’ suppervja qarrieqa u 
tentazzjoni dijabolika. Kieku Ġuda kien umli, flok iddispra, kien ikun 
jaf, bħal Pietru, kif jitlob maħfra u jisgħobbih għal dnubietu. L-umiltà 
hija l-virtù li tqiegħed lill-bniedem fil-post proprju tiegħu quddiem Alla, 
li hu dak ta’ iben, dgħajjef u ħażin, iva, imma mimli bil-fiduċja. Meta 
wara tant riżoluzzjonijiet, ir-ruħ issib li qiegħda taqa’ fl-istess 
nuqqasijiet, u wara ħafna attentati oħra tibqa’ ma jirnexxilhiex tirbaħ 
ċerti difetti, għandha tumilja ruħha, aktar milli tinkorla magħha nfisha. 
Santa Tereża ta’ Ġesù tgħid li “l-umiltà hija l-ungwent għall-ġrieħi 
tagħna” (Kastell III, 2, 6). Alla jħallina nħossu d-dgħufija tagħna 
preċiżament biex jagħtina għarfien aħjar tad-dgħufija tagħna, u biex 
ninżgħu mill-fiduċja prużuntuża fina nfusna u nduru lejh b’umiltà u 
fiduċja akbar. 

 

● Minħabba f’ismek la titlaqniex għalkollox, la tħassarx il-patt 
tiegħek, la twarrabx il-ħniena tiegħek minn fuqna… Għax aħna sirna 
l-iżgħar fost il-ġnus, u minħabba fi dnubietna llum aħna ċċekkinna 
fid-dinja kollha… Madankollu, b’qalbna niedma u ruħna mċekkna, 
jalla nkunu ningħoġbu quddiemek… Ħa jkun hekk illum is-sagrifiċċju 
tagħna quddiemek, u jalla nimxu għalkollox warajk għax xejn ma 
jitħawdu dawk li jittamaw fik. 

Danjel 3, 34-42 
 

● Ġesù, intenni – mimlija fiduċja – it-talba umli tal-pubblikan; 
imma fuq kollox nimita l-imġiba tal-Madalena; l-ardir tagħha tal-
għaġeb, jew aħjar ta’ mħabba, li jsaħħar il-Qalb ta’ Ġesù, jisraqli 
qalbi. Iva, inħossha, imqar kieku kelli fuq il-kuxjenza d-dnubiet kollha 



85 

li jistgħu jsiru, kont naqbad u mmur b’qalbi maqsuma bl-indiema 
ninxteħet f’dirgħajn Ġesù, għax jien naf kemm Huwa jgħożż l-iben il-
ħali li jerġa’ lura għandu. Mhuwiex għax il-ħanin Alla, fil-ħniena 
tiegħu li taħseb minn qabel, żamm lil ruħi ħielsa mid-dnub il-mejjet illi 
jien nintrefa’ lejH bil-fiduċja u l-imħabba. 

S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ms Ċ 37q 
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128.  SAGRIFIĊĊJU PERFETT 

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

 

1. Il-kelma ta’ Alla ma tinbidilx. Il-kmandamenti mogħtijin minn 
Mosè ġew perfezzjonati, imma wkoll ikkonfermati minn Ġesù li qal: 
“Lanqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mil-liġi ma titneħħa” (Mt 5, 18). 
Ġesù jgħallem l-ispirtu l-ġdid li bih għandna nobdu l-liġi, spirtu ta’ 
mħabba u ta’ interjorità, imma l-liġi fl-elementi essenzjali tagħha 
tibqa’, billi hija espressjoni tar-rieda ta’ Alla li ma tinbidilx. Għalhekk 
hija l-fedeltà kollha mħabba lejn il-liġi li se tiddeċiedi x-xorti eterna 
tagħna. “Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed minn dawn il-
kmandamenti… jissejjaħ l-iżgħar fis-Saltna tas-Smewwiet” (Mt 5, 
19). Il-bniedem hu kbir mhux meta jinfired minn Alla, imma meta 
jwettaq ir-rieda tiegħu, jintrabat mar-rieda ta’ Alla, u jissieħeb fil-
qdusija, fit-tjieba, u l-għerf divin. Il-kmandamenti ta’ Alla, qal Mosè lil 
Iżrael, “Ħarsuhom u agħmluhom, għax hekk tidhru għorrief u għaqlin 
f’għajnejn il-ġnus” (Dt 4, 6). 

Biex jistabbilixxu l-ħajja tagħhom f’għaqda bla heda ta’ mħabba 
mar-rieda ta’ Alla u għalhekk ma’ Alla nnifsu, xi wħud mill-Insara 
jorbtu lilhom infushom minn jeddhom, spontanjament billi 
jikkonsagraw ir-rieda tagħhom lilu. L-imħabba tagħhom ma 
tissodisfax ruħha billi jagħmlu r-rieda divina meta huma obbligati 
biss, bħal meta jobdu l-kmandamenti jew meta jaċċettaw iċ-
ċirkustanzi li tibgħat il-providenza; dawn ikunu jridu jqiegħdu 
ħajjithom kollha għad-dispożizzjoni ta’ Alla għal dak kollu li jixtieq. 
Hawn naraw il-vot tal-ubbidjenza li permezz tiegħu, “ir-reliġjużi joffru 
‘l Alla l-għotja sħiħa tar-rieda tagħhom bħala sagrifiċċju tagħhom 
infushom” (PC 14). Fil-prattika dan jitlob ċaħda bla heda tar-rieda 
proprja, mhux għax imġegħlin imma għax iridu u b’mod ħieles 
joffruha lil Alla “bħala sagrifiċċju tagħhom infushom”, minħabba ġid 
infinitament ogħla, l-għaqda dejjiema ma’ Alla. Il-bniedem jaħkem lilu 
nnifsu permezz tar-rieda, u jkollu l-ħila jiggverna ħajtu, u juża l-
ħelsien tiegħu nnifsu. Għalhekk meta jagħti r-rieda tiegħu kollha 
kemm hi lil Alla f’att ta’ mħabba, ikun qiegħed iwettaq sagrifiċċju sħiħ 
tiegħu nnifsu. Issa m’għadux tiegħu nnifsu, sar ta’ Alla, u m’għadux 
aktar ħieles biex jagħmel dak li jagħżel, għax hu għażel lil Alla bħala 
l-Mulej sovran waħdieni ta’ ħajtu. Il-vot tal-ubbidjenza huwa 
sagrifiċċju perfett, li fih titwettaq l-opra sagrifikali tal-bniedem kollu. 
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2. Waqt li l-voti l-oħra – faqar u kastità - joffru lil Alla parti mill-
bniedem – il-ġid tal-art u l-użu tas-sess – il-vot tal-ubbidjenza jaħtaf 
il-bniedem kollu kemm hu fl-għerq tal-esseri tiegħu – ir-rieda – u 
għalhekk itemm u jipperfezzjona l-offerta tiegħu, is-sagrifiċċju tiegħu. 
Huwa sagrifiċċju li jista’ jkun iebes għan-natura, imma meta jitwettaq 
bil-milja tal-imħabba, iġib l-akbar barkiet, jgħaqqad lill-bniedem mar-
rieda ta’ Alla li “ssalva ‘l-bniedem” (PC 14). L-għaqda ma’ Alla hija l-
frott prezzjuż tal-vot tal-ubbidjenza li jingħex bil-fedeltà. Fil-fatt, l-
ubbidjenza tqiegħed l-imħabba kollha tal-bniedem fir-rieda ta’ Alla. 
“Alla – jgħid San Ġwann tas-Salib – jingħata l-aktar lil dik ir-ruħ li 
għandha r-rieda tagħha taqbel l-iżjed ma’ tal-Ħallieq tagħha” (Telgħa 
II, 5, 4). L-ubbidjenza ġeneruża hija t-triq l-iżjed żgura u l-aqsar 
waħda biex tasal għal din il-konformità. 

Imma r-rieda ta’ Alla dwar il-bniedem hija dejjem l-istess, hija 
dejjem rieda ta’ salvazzjoni, Alla “jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw” (1 
Tim 2, 4). Imbagħad jiġri li tgħaqqad lilha nfisha mar-rieda ta’ Alla u 
tingħaqad kif jgħid il-Konċilju mar-“rieda tiegħu li ssalva” (PC 14), u 
tidħol fil-pjan divin tas-salvazzjoni tad-dinja. Il-vot tal-ubbidjenza 
għandu min-natura tiegħu, dimensjoni appostolika li tqiegħed lill-
individwu quddiem Alla f’qagħda bħal dik ta’ Ġesù. Bl-ubbidjenza r-
reliġjuż joffri ‘l Alla s-sagrifiċċju tiegħu nnifsu, f’imitazzjoni ta’ “Ġesù 
Kristu li ġie biex jagħmel ir-rieda ta’ Missieru” (PC 14) u ta ħajtu 
stess għas-salvazzjoni tal-bnedmin. L-offerta tiegħu nnifsu 
f’ubbidjenza perfetta ssieħeb lir-reliġjuż fl-opra feddejja ta’ Kristu. 
Dan is-siwi appostoliku hu hekk magħqud mal-vot tal-ubbidjenza, li 
japplika wkoll meta r-reliġjuż jew għax ħaddan il-ħajja kontemplattiva 
jew minħabba ċirkustanzi partikulari personali, ma jħaddem ebda 
attività esterna. Is-sagrifiċċju tiegħu nnifsu fl-ubbidjenza għandu l-
għan li jqiegħed il-ħajja għad-dispożizzjoni ta’ Alla biex jikkopera ma’ 
Kristu u fi Kristu, għas-salvazzjoni tal-aħwa. Għan li kull wieħed jasal 
fih skont il-qies tal-għaqda tiegħu mar-rieda ta’ Alla. 

 

● Hawn jien, Mulej, ningħata lilek… biex nogħġob lilek 
għaqqadni mal-Iben maħbub tiegħek biex nagħmel f’kull ħaġa dak li 
trid int, “Nagħmel dejjem il-ħwejjeġ li jogħġbuk.” Billi jiena nħobbok, 
noffrilek il-qima tas-sottomissjoni sħiħa tiegħi għar-rieda tiegħek, 
tkun xi tkun. Ngħid flimkien ma’ Ibnek, “Għaliex… jiena nħobb lill-
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Missier, u nagħmel kif ordnali l-Missier” (Ġw 14, 31). Ir-rieda tiegħek 
forsi tordnali ħwejjeġ ebsin għall-ispirtu indipendenti tiegħi, imma rrid 
noffrilek dan is-sagrifiċċju bħala xhieda ta’ fidi fil-kelma tiegħek, ta’ 
fiduċja fil-qawwa tiegħek, ta’ mħabbti lejk u lejn Ibnek Ġesù. 

C. Marmion, Cristo ideale del monaco, 12, p. 338 
 

● O Ġesù, int li kont ubbidjenti sal-mewt żgur ma tridx li xi ruħ 
tieħu triq oħra minn dik li għażilt int għalik innifsek. 

O Ġesù, għallimna nintelqu bil-fiduċja fil-kelma tiegħek, “Min 
jisma’ lilkom jisma’ lili.” Il-Mulej iżomm fl-għoli din it-telqa f’idejh, u 
bir-raġun kollu, għax dan ifisser li nkunu qegħidna lilu sid fuq ir-rieda 
ħielsa li tana Hu. Meta nitħarrġu sewwa f’din it-telqa, xi drabi billi 
niċħdu lilna nfusna, u drabi oħra billi nidħlu f’elf battalja għax ikun 
jidhrilna li l-ġudizzju li għamlu fil-każ tagħna mhux kif kellu jkun, 
naslu biex nibdew naqblu ma’ dak li jikkmandawna, ukoll jekk 
permezz ta’ dan it-taħriġ iebes. Iżda b’din it-tbatija jew le, fl-aħħar 
naslu biex inwettqu dak li jkunu ordnawlna, u l-Mulej, min-naħa 
tiegħu, hekk jgħinna illi, minħabba li nkunu tlaqna r-rieda u r-raġuni 
tagħna f’idejh, jagħmilna sidien tagħna nfusna, u għalhekk inkunu 
nistgħu nikkonsagraw lilna nfusna lilek b'mod perfett, noffrulek rieda 
safja biex int tgħaqqadha mar-rieda tiegħek. U nitolbuk li tibgħat mis-
sema n-nar tal-imħabba tiegħek biex jikkonsma dan is-sagrifiċċju… 
Il-grazzja tiegħek tgħinna biex ma nħallu xejn min-naħa tagħna biex 
inqegħdu l-vittma fuq l-altar. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Fundazzjonijiet  5 3, 12 
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129.  UBBIDJENTI MA’ KRISTU 

O Mulej, jalla nkun nista’ nimxi warajk li obdejt “sal-mewt, anzi sal-
mewt tas-salib” (Fil 2, 8). 

 

1. “Dan hu l-kmand li tajt lill-poplu tiegħi u għedtilhom: ‘Obdu lil 
leħni’ iżda huma ma obdewx, ma tawx widen, imxew skont il-fehmiet 
tagħhom, skont l-ebbusija tal-qalb ħażina tagħhom, marru lura flok ‘il 
quddiem” (Ġer 7, 23-24). Hekk ilmenta Alla ma’ Ġeremija minħabba 
d-diżubbidjenza ta’ Iżrael il-qadim. U Iżrael il-ġdid, li miegħu Alla 
tkellem mhux permezz tal-profeti imma permezz ta’ Ibnu divin, mhux 
meħlus mill-istess dnub. B’xorti ħażina dan jista’ jingħad ukoll għal 
ħafna li jsejħu lilhom infushom Insara. “Is-sewwa għab u tbiegħed 
minn fommhom” (Ġer 7, 28). 

F’dan il-każ il-vot tal-ubbidjenza jidher bħala riparazzjoni għar-
reżistenza li d-dinja moderna tqiegħed għall-kelma ta’ Alla, għal-liġi 
tiegħu, u għar-rieda tiegħu. L-Iben t’Alla proprju ġie mibgħut biex 
iħallas dan id-dnub kbir, u r-reliġjużi permezz tal-vot tal-ubbidjenza 
jissieħbu fil-ħlas li jpatti u jsalva ta’ Kristu. “Kristu waqqaf fl-art is-
Saltna tas-sema u rrivelalna l-misteru tagħha, u bl-ubbidjenza tiegħu 
temm il-fidwa” (LG 3). Il-ħajja ta’ Kristu hija kollha kemm hi misteru 
tal-ubbidjenza lejn Missieru, b’għotja bla ebda kundizzjoni għar-rieda 
tiegħu. M’aħniex nitkellmu minn ubbidjenza mimlija ferħ, imma minn 
waħda diffiċli li taf il-morr tat-tbatija. Kristu ried isir bħall-bniedem sal-
punt li jġarrab l-uġigħ tal-ubbidjenza meta mġarrab fl-agħar 
ċirkustanzi, l-iżjed iebsa u umiljanti: “Għad li kien Iben tgħallem minn 
dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza” (Lhud 5, 8). L-ubbidjenza ġagħlitu 
jaċċetta t-tradiment ta’ Ġuda, l-agunija fil-Ġetsemani, l-abbandun tal-
ħbieb għeżież tiegħu, l-ubbidjenza tatu f’idejn is-suldati, ħaditu fil-
qorti, għabbietu s-salib, kaxkritu fuq il-Kalvarju, u fl-aħħar ġagħlitu 
minn jeddu jiftaħ idejh fuq is-salib biex imut bħal wieħed kriminal. 
Billi ġie fid-dinja minħabba l-ubbidjenza, Kristu ried li jgħix u jmut fl-
ubbidjenza, u hekk “sar awtur tas-salvazzjoni ta’ dejjem għal kull min 
jisma’ minnu” (Lhud 5, 9). 

L-ubbidjenza reliġjuża li hi għaqda mar-rieda li ssalva tal-
Missier, hija wkoll għaqda mal-ubbidjenza ta’ Kristu, li fih titwettaq 
din ir-rieda. Il-kunsill evanġeliku tal-ubbidjenza huwa l-għotja li Ġesù 
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joffri lil dawk li hu jrid iseħibhom b’mod l-iżjed intimu u effettiv mal-
missjoni feddejja tiegħu. 

 

2. Il-vot tal-ubbidjenza jfisser tisħib fis-sottomissjoni sħiħa lejn il-
Missier għas-salvazzjoni tal-aħwa. Ubbidjenza bħal din ma tistax 
tkun imnebbħa min-natura. Alla ħalaq lill-bniedem ħieles u l-
bniedem, għalkemm jibqa’ fl-ambitu tal-kmandamenti divini, għandu 
d-dritt li jmexxi lilu nnifsu skont kif jidhirlu hu. Il-libertà hija don tant 
kbir li ħadd ma jista’ jissagrifikah biex jassoġġetta ruħu għall-ħajja ta’ 
ubbidjenza bla kundizzjoni, bħalma kienet dik ta’ Kristu, jekk mhux 
għax imnebbaħ u mqanqal mill-grazzja. Il-Konċilju jafferma li r-
reliġjużi “mqanqla mill-iSpirtu Qaddis, fi spirtu ta’ fidi joqogħdu għas-
superjuri li jagħmluha flok Alla” (PC 14). Din l-espressjoni hija l-eku 
tal-Evanġelju li jippreżenta lil Ġesù dak li “l-iSpirtu ħadu fid-deżert” 
(Lq 4, 1). L-ubbidjenza ta’ Ġesù lejn il-Missier qatt ma hija furzata, 
jekk bħala l-Verb ir-rieda tiegħu hi ħaġa waħda ma’ dik tal-Missier, 
bħala bniedem aċċetta r-rieda divina b’milja ta’ għaqda u mħabba, 
taħt it-tqanqil tal-iSpirtu s-Santu. Ir-reliġjużi “mqanqlin” mill-istess 
Spirtu divin, jiġu mdaħħlin fil-misteru tal-ubbidjenza ta’ Kristu, 
ubbidjenza ta’ mħabba, spontanja u sħiħa. F’dan l-atteġġjament 
ġewwieni huma “joqogħdu għas-superjuri li jagħmluha flok Alla u 
permezz tagħhom jitqiegħdu għas-servizz tal-aħwa kollha fi Kristu 
bħalma Kristu nnifsu, biex joqgħod għar-rieda tal-Missier, qeda lill-
aħwa u ta ħajtu b’fidwa għal kulħadd” (PC 14). Is-sottomissjoni ta’ 
Ġesù għall-Missier, hija t-tip ta’ sottomissjoni tar-reliġjuż lejn is-
superjuri. Ir-reliġjuż jaċċetta u jirrispetta lis-superjur għal motiv 
sopranaturali, għax billi s-superjur “qiegħed minflok Alla”, hu l-
medjatur tar-rieda tiegħu, Alla jinqeda bis-superjuri biex juri r-rieda 
tiegħu, u meta r-reliġjuż jobdi lis-superjuri jkun qiegħed jobdi ‘l Alla. 
Kif Ġesù wettaq il-missjoni tiegħu tal-art f’dipendenza sħiħa tal-
Missier, hekk ir-reliġjuż jaħdem “taħt it-tmexxija” tas-superjuri. Iżjed 
ma jissottometti ruħu għas-superjuri u jħalli lilu nnifsu jitmexxa mill-
iSpirtu Qaddis, iżjed l-ubbidjenza tiegħu tikseb il-ħlewwa tal-
imħabba. 

 

● Inħobb nikkontempla, o Kristu, l-imħabba ubbidjenti tiegħek, 
l-għemil ġewwieni u ħieles għalkollox, spontanju perfettament li bih 
offrejt lilek innifsek biex tobdi u tagħti ħajtek u terġa’ teħodha għaliex 
dan kien il-kmandament tal-Missier. 
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L-imħabba u l-ubbidjenza tiegħek jaslu għandi biex jagħmluni 
sieħeb fil-mewt u l-qawmien tiegħek, u lil ruħi mgħarrgħa f’dan l-
oċean ta’ mħabba, u meħud kollni kemm jien fl-ubbidjenza tiegħek li 
nħossha saret tiegħi ġewwa fija. Ħalli, o Mgħallem, nintilef fik. O 
Kristu tiegħi, o mħabba-ubbidjenza, ubbidjenza ħajja. X’se naqbad 
ngħid? Aħtafni, o Kristu, fl-ubbidjenza tiegħek, bħal werqa f’riefnu, 
biex ngħib ġo fik. Naħbi ħajti fik biex tkun offruta fl-ubbidjenza 
tiegħek, u terġa’ tinstab fuq l-altar ta’ dejjem li fuqu l-Anġlu qaddis 
iġorr is-sagrifiċċju tiegħek. 

G. Canovai, Suscipe Domine, p. 299 
 

● O Mulej, kemm huma diversi t-triqat tiegħek mill-
immaġinazzjonijiet maħmuġa tagħna! U kif mir-ruħ li diġà qatgħetha 
li tħobbok u tintelaq f’idejk, int ma trid ebda ħaġ’oħra ħlief li tobdi u li 
tfittex li tagħraf dak li huwa tal-akbar ġieħ fil-qadi tiegħek. Ma 
jeħtiġlhiex li toqgħod tfittex u tagħżel triqat oħra, ladarba r-rieda 
tagħha hija tiegħek. Int, Mulejja, tieħu ħsieb tmexxiha minn dik it-triq 
li hija tal-akbar ġid għaliha. Ukoll jekk is-superjur ma jagħtix wisq kas 
biex ifittex dak li huwa tal-akbar ġid għar-ruħ għax ikun aktar moħħu 
li jara jitwettqu dawk il-ħwejjeġ li hu jaħseb li jkun jaqbel li jsiru fil-
komunità. Int, Alla tiegħi, tieħu ħsiebha u tara kif tmexxi lil din ir-ruħ u 
l-ħwejjeġ li jkollha f’idejha b’mod li bla ma nkunu nafu kif, issib li tkun 
imxiet hekk ‘il quddiem fl-ispirtu, u b’ġid hekk kbir tagħha, illi wara, 
tassew nibqgħu mistagħba. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Fundazzjonijiet 5, 6 
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130.  ĊAĦDA U DISTAKK 

Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, għax inti l-qawwa tiegħi 
(Salm 31, 5). 

 

1. “Erġa’ dur, Iżrael, lejn il-Mulej Alla tiegħek, għax int tfixkilt 
minħabba fi ħżunitek” (Hos 14, 2). Bil-kliem tal-profeti l-qodma, il-
Knisja fir-Randan tibqa’ tistieden lil uliedha għall-konverżjoni. 
Stedina li tinteressa lil kulħadd, il-midinbin imwebbsin fid-dnub, il-
berdin, l-indifferenti, u wkoll dawk li huma mogħtijin għall-ħajja tar-
ruħ, biex kollha jiksbu t-tisfija ġewwenija aktar profonda. U kif Iżrael 
imħeġġeġ mill-kliem ta’ Hosegħa, wiegħed ‘l Alla li jerġa’ lura għas-
safa tal-qima tiegħu u jwarrab kull idolu – “ma ngħidux iżjed ‘alla 
tagħna’ lil xogħol idejna” – hekk in-Nisrani għandu jisma’ l-istedina 
tal-Knisja li tipproponilna distakk sħiħ minn kull ħaġa li ma tħalliniex 
ningħataw lil Alla. Huwa dejjem veru li l-bniedem jitħajjar joħloq idoli 
kbar jew żgħar, għalih innifsu, li jisirqulu minn qalbu u minn ħajtu dak 
li missu ta lil Alla. L-ewwel minn dawn l-idoli jinħoloq fih skont kemm 
ifittex dak li jissodisfa l-egoiżmu tiegħu, is-suppervja, il-frugħa, ir-
regħba u x-xewqa bla lġiem għall-imħabba. Fl-istess ħin il-
passjonijiet tiegħu jwassluh b’ħeffa biex jintrabat ma’ persuni u ma’ 
ħwejjeġ li jsiru idoli oħra. B’hekk il-bniedem jibqa’ maqsum fl-
affezzjonijiet u fl-enerġiji vitali tiegħu u għalhekk ma jkollux ħila 
jingħata kollu kemm hu lil Alla. Jekk is-sejħa tiegħu timpenjah għall-
ħajja ta’ qdusija u għaqda mal-Mulej, f’din is-sitwazzjoni ma jkunx 
jista’ jimxi ‘l quddiem u jibqa’ l-art. Kull rabta volontarja, ukoll ċkejkna, 
hija rabta li żżomm lill-bniedem lura mill-mixja tiegħu lejn Alla u ma 
tħallihx jingħaqad perfettament miegħu. 

 

2. “Il-bniedem, għad li minn Alla tqiegħed fi stat ta’ qdusija, 
ittantat mill-ħażin ippersunifikat, sa mill-bidu tal-istorja abbuża mil-
libertà tiegħu billi qam kontra Alla u xtaq li jilħaq l-għan tiegħu barra 
minn Alla” (GS 13). Biex jerġa’ jikseb il-qdusija li tilef u jerġa’ jibni l-
għaqda ma’ Alla, hemm it-triq tad-distakk u ċ-ċaħda sħiħa. Dan 
titolbu l-magħmudija għax il-grazzja tal-magħmudija twassal tassew 
għall-ħajja ġdida fi Kristu u titlob minna li mmutu għal dak kollu li 
jwassalna fid-dnub u dak li b’xi mod ma jaqbilx mal-qdusija ta’ Kristu. 
Hu mitlub mill-ewwel kmandament, li ngħata minn Alla fir-Rabta l-
Qadima u kkonfermat minn Kristu fir-Rabta l-Ġdida: “Il-Mulej Alla 
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tagħna huwa l-Mulej wieħed, u int għandek tħobb il-Mulej Alla 
tiegħek b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa 
tiegħek kollha” (Mk 12, 29-30). Dik il-kelma “kollha” mtennija 
b’insistenza, tfisser li “xejn” ma għandu jfixkel jew inaqqas l-imħabba 
tagħna għal Alla. Jekk qalbna hija mimlija b’imħabba diżordinata 
għalina nfusna jew għall-oħrajn, ma tistax tħobb bil-qawwa tagħha 
kollha. Il-kmandament tal-imħabba jitlob ċaħda sħiħa għal kull affett 
li ma jaqbilx mal-imħabba ta’ Alla u li ma jistax jidħol f’din l-imħabba. 
Il-bniedem għandu “rieda waħda biss” jgħid San Ġwann tas-Salib “u 
din ir-rieda jekk tkun imħawda b’xi ħaġa, kienet x’kienet, jew tkun 
miġbuda lejn ħaġa jew oħra, ma tibqax ħielsa għalkollox, waħedha u 
safja, bħalma hu meħtieġ għat-traformazzjoni divina” (Telgħa I, 11, 
6). Meta nkunu marbutin mal-ħwejjeġ maħluqa, insiru lsiera tagħhom 
u flok ma nsibuhom ta’ għajnuna biex nersqu lejn Alla, insibuhom ta’ 
tfixkil. Għalhekk il-Qaddis jinsisti: “Sabiex tasal li jkollok kollox, la 
tixtieq li jkollok xejn. Meta moħħok jibqa’ jaħseb f’xi ħaġa, tkun 
qiegħed tieqaf milli tintefa’ fuq il-kollox” (Telgħa I, 13, 11-12). Il-
kmandament tal-imħabba tal-proxxmu – “Ħobb lil għajrek bħalek 
innifsek” (Mk 12, 31) – jitlob ukoll l-istess ħwejjeġ, u biex jitħares fil-
milja tiegħu, jitlob ċaħda ġeneruża tal-egoiżmu. Iċ-ċaħda u d-distakk 
mhumiex qdusija, imma kundizzjonijiet li mingħajrhom ma ngħaddux 
biex jirnexxilna niksbuha, preċiżament għax jagħmlu possibbli l-milja 
tal-imħabba. 

 

● Meta nħarsu lejn il-miżerji tagħna u l-wegħda tiegħek ta’ 
fejqan, aħna malajr imwieġbu: "Hawn aħna", għax inti l-Mulej Alla 
tagħna… Aħna ġejna msejħin u weġibna: Hawn aħna quddiemek. 
Aħna nuruk bl-għemejjel tagħna li ladarba wegħdna li nkunu tiegħek, 
m’aħniex se noqogħdu għal xi ħaddieħor ħliefek, u ngħidu: Għaliex 
int Mulej, int Alla tagħna. U fil-fatt ma nagħrfux Alla ieħor, żgur mhux 
iż-żaqq, bħall-wikkiela, li alla tagħhom hi żaqqhom. Lanqas il-flus, 
bħar-rgħiba, għax ir-regħba hi idolatrija. U anqas ma niddivinizzaw 
jew naduraw xi ħaġa oħra bħala alla, bħalma jagħmlu ħafna. Int, o 
Alla fuq kulħadd, għal kulħadd u f’kulħadd, aħna marbutin bl-
imħabba li torbotna miegħek. Iva, l-imħabba torbotna ma’ Alla. 
Nerġgħu ngħidu, Hawn aħna, għax int, Mulej, int Alla tagħna. 

Oriġene, Preghiere dei primi cristiani, 64 
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● Hija ħaġa tassew tal-biki, o Mulej, li erwieħ li lejhom inti hekk 
fil-qrib u mbagħad huma jersqu lejn xi ħaġa maħluqa u jeħlu 
magħha. Meta aħna ma ningħatawx lill-Maestà Tiegħu b’dik id-
determinazzjoni li biha Hu jingħata lilna, Hu jagħmel sewwa meta 
jħallina fl-orazzjoni mentali u jiġi jżurna minn ħin għall-ieħor bħala 
qaddejja fl-għalqa tad-dwieli. Imma dawn l-oħra li jingħataw lilu, 
huma wliedu l-maħbuba li Hu qatt ma jridhom iwarrbu minn 
maġenbu, u ladarba huma ma jridux jitilquh aktar, Hu qatt ma 
jitlaqhom waħidhom, Hu jqegħidhom fil-mejda tiegħu, u jagħtihom 
mill-ikel tiegħu. 

O kemm hija mbierka ċ-ċaħda ta’ ħwejjeġ hekk żgħar u baxxi li 
twassalna għal stat hekk għoli! Imħabbtu għal dawk li jħobbuh, mhix 
żgħira. Hu jfittex li juriha b’kull mod. Għaliex mela, ħuti, ma nuruhx 
imħabbitna kemm nistgħu? Araw x’bidla sabiħa hija din li nagħtuh 
imħabbitna għal imħabbtu. Aħsbu kif Hu jista’ kollox, waqt li aħna 
hawn ma nistgħu nagħmlu xejn jekk ma jgħinniex Hu. U għalhekk 
x’inhu dan li nwettqu għalik, Mulej, ħallieq tagħna? Mhux ħlief qisu 
xejn, xi ftit ta’ fehma tajba. U jekk il-Maestà Tiegħu jogħġbu li bis-
saħħa ta’ dan ix-xejn nirbħu kollox, ejjew ma nkunux boloh. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Triq 16, 8-10 
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131.  MIN JUMILJA RUĦU 

Inti ssalva l-poplu fqajjar, u l-għajnejn kburin tbaxxihom 
(Salm 18, 28). 

 

1. Il-parabbola tal-Fariżew u l-Publikan kienet irrakkuntata mill-
Mulej “għal xi wħud li waħħlu f’rashom li huma nies ġusti u kienu 
jmaqdru lill-oħrajn” (Lq 18, 9). Hu ħafif għall-bniedem li jaqa’ f’din it-
tentazzjoni u l-aktar għal dawk li qegħdin jgħixu ħajja devota. Il-fatt li 
qegħdin jobdu l-liġi ta’ Alla, li jipprattikaw l-għemejjel ta’ tjieba, li 
jagħtu karità forsi jagħmlu wkoll xi penitenza, jista’ jqanqal fihom 
spirtu li ma jkunx meħlus mis-suppervja, ċertu sens ta’ m’għandhom 
bżonn ħadd. Dawn jidhru quddiem Alla b’rashom merfugħa, 
b’konvinzjoni sigrieta li għandhom xi dritt li jiġu mismugħin bi 
preferenza għal ħafna li huma ‘ħalliela, inġusti, żienja” (Lq 18, 11). 
Imma Alla jaħsibha xort’oħra u lill-Publikan, li hu midneb imma umli, 
iqiegħdu qabel il-Fariżew li hu mimli bih innifsu. Dan il-Publikan li 
anqas biss ried jerfa’ għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq 
sidru u jgħid: “Alla, ħenn għalija, għax jiena midneb” (Lq 18, 13). 
Jekk inqisu biss l-imġiba minn barra, il-qagħda morali tal-Fariżew 
hija bla dubju aqwa minn dik tal-Publikan, imma f’qalbu kellu d-dudu 
tas-suppervja li joqtol l-imħabba. Dan la jħobb lil Alla u lanqas lill-
proxxmu. Minflok ifaħħar ‘l Alla u jixhed l-imħabba tiegħu lejh, huwa 
jfaħħar lilu nnifsu u jħobb il-kobor tiegħu; minflok iħobb il-proxxmu, 
ikażbar lill-Publikan. F’dan tal-aħħar ukoll ma kienx hemm imħabba, 
għax id-diżordni morali qerditha, imma kien hemm l-umiltà, u għaraf 
il-miżerja tiegħu, sogħobbih, nidem u talab il-ħniena ta’ Alla. U Alla li 
ra s-sentimenti sinċieri ta’ qalbu, iġġustifikah, l-umiltà wettqet il-
miraklu l-kbir, reġgħet daħħlitu fl-imħabba. Fil-Fariżew ġara l-maqlub, 
baqa’ magħluq fis-suppervja tiegħu u l-grazzja ta’ Alla ma waslitx 
għandu. “Għax kull min jitkabbar, jiċċekken u min jiċċekken, 
jitkabbar” (Lq 18, 14). Il-parabbola hija sejħa qawwija għas-siwi tal-
umiltà li ebda virtù morali oħra ma tista’ tagħti. It-talb innifsu mhux 
milqugħ minn Alla jekk ma jiġix minn qalb umli li tagħraf bis-
sempliċità u bis-sinċerità d-dgħufija tagħha quddiem l-aktar Għoli. 

 

2. Alla jieqaf lill-kburi u jagħti l-grazzja lill-umli” (Ġak 4, 6). Hawn 
qiegħda l-importanza kbira tal-umiltà, li tnaddaf il-qalb tal-bniedem 
mis-suppervja u mill-imħabba tiegħu nnifsu u tiftaħha għal Alla, għall-
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imħabba u l-grazzja tiegħu. Il-qdusija qiegħda fl-imħabba għax l-
imħabba biss tista’ tgħaqqad il-bniedem ma’ Alla, imma l-imħabba 
hija s-sies għax tħejji l-art għall-karità u tagħmel il-wisa’ għaliha. L-
umiltà hija għall-imħabba bħalma s-sies hu għall-bini. Li tħaffer għall-
pedament ta’ dar ma jfissirx li bnejtha, b’danakollu hija xogħol ta’ 
qabel li ma ngħaddux mingħajru. Aktar ma s-sies ikun imħaffer fil-
fond u ppjanat tajjeb, aktar id-dar tista’ togħla ‘l fuq mingħajr periklu li 
taqa’. “Is-sies ta’ dan il-bini hija l-umiltà. Jekk ma jkunx hemm ħafna 
umiltà, għall-akbar ġid tagħkom infuskom, il-Mulej ma jħallix li jittella’ 
bini għoli ħafna, għax imbagħad jiġġarraf kollu mal-art” (Kastell VII 4, 
8). 

Daqskemm l-umiltà tiżvojta r-ruħ mill-pretensjonijiet tal-“jien”, 
daqshekk ieħor tagħmel wisa’ lil Alla. U meta l-bniedem spiritwali “sa 
fl-aħħar jinġieb fix-xejn, li jkun l-ogħla grad tal-umiltà, tinħadem l-
unjoni spiritwali bejn ir-ruħ u Alla, li f’dan il-waqt huwa l-akbar u l-
ogħla stat li wieħed jista’ jilħaq” (Telgħa II, 7, 11). Minn dan 
nikkonkludu, li aktar ma hu għoli l-ideal tal-qdusija u tal-għaqda ma' 
Alla li l-bniedem jixxennaq għalih, daqshekk ieħor ikollu jinżel fil-
fond, jew aħjar iħaffer fih innifsu l-abbiss tal-umiltà li jiġbed l-abbiss 
tal-ħniena infinita. Jeħtieġ mela li jumilja lilu nnifsu “taħt l-id setgħana 
ta’ Alla” (1 Pt 5, 6), jagħraf sinċerament ix-xejn tiegħu u l-faqar 
tiegħu, u min irid jiftaħar – bħal San Pawl – jiftaħar minn qalbu l-aktar 
bid-dgħufija tiegħu biex il-qawwa ta’ Kristu tgħammar fih (2 Kor 12, 
9-10). 

L-ideal sublimi tal-għaqda ma’ Alla jiżboq għalkollox il-ħiliet tal-
bnedmin jekk il-bniedem jista’ jixxennaq għaliha, mhux għax jista’ 
jorbot fuq il-virtujiet tiegħu, imma biss minħabba l-fiduċja fl-għajnuna 
ta’ Alla, għax hu “għolla ċ-ċkejknin. Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ u 
l-għonja bagħthom ‘il barra b’xejn” (Lq 1, 52-53). 

 

● Iktar m’int kbir, iktar għandek iċċekken ruħek, u ssib grazzja 
quddiem il-Mulej, għax kbira hi s-setgħa tal-Mulej, imma hu 
msebbaħ min-nies umli. Għax ħafna marru żmerċ fil-ġudizzji li 
għamlu. 

Hemm min hu kajman u jeħtieġ l-għajnuna, nieqes mill-ħila u 
mimli bil-faqar, imma l-Mulej jitfa’ għajnejh fuqu biex jagħmillu l-ġid, u 
jerfgħu mix-xejn tiegħu, u jgħinu jerfa’ rasu ‘l fuq, hekk li ħafna 
jistagħġbu minħabba fih. 
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Sirak 3, 18-20, 24, 11, 12-13 
 

● O Mulej, liema ġid immeritajt, jiena, midneb? Liema ġid kien 
ħaqqni? Adam imnissel minn Adam ieħor, u f’kull Adam, jidhru d-
dnubiet. Jiena bin Adam… u matul ħajti l-ħażina, jiena żidt għemil 
ħażin mad-dnub ta’ Adam. Kien jixraqli xi ħaġa tajba, jien li kont 
Adam ieħor? Imma int fil-ħniena tiegħek ħabbejtni, mhux għax kont 
b’xi mod sabiħ, imma biex tagħmilni hekk (In Ps. 132, 10). 

Jekk infittex dak li hu tiegħi, jien insib id-dnub. Jekk infittex dak li 
għandi tiegħi, jien insib il-gideb. Neħħi d-dnub, u dak kollu li tara fija 
huwa tiegħek (Sermo 32, 10). 

Mhux lili, o Mulej, mhux lili, imma lil ismek agħti glorja. Agħtini l-
ħajja għall-imħabba ta’ ismek skont il-ġustizzja tiegħek u mhux għax 
jistħoqqli dan, imma għax int mimli bil-ħniena. Kieku kelli nixtieq li 
nippretendi xi mertu barra minnek, kien ikun ħaqqni l-akbar 
kundanna. Inti qaċċatt il-merti li ppretendejt li kelli u laqqamtni bid-
doni tiegħek (In Ps 142, 18). 

S. Wistin 
 

● O sultan tas-sema ma hemm ebda sultana li tista’ tirbaħ lis-
Sultan divin bħalma tista’ tagħmel l-umiltà, għax kienet l-umiltà li 
niżżlitu mis-sema fil-ġuf tal-Verġni, u bl-umiltà kollha aħna nistgħu 
niġbduh f’ruħna. Lil min għandu l-aktar, Hu jagħtih umiltà akbar, iżda 
min għandu l-inqas, jagħtih inqas. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Triq 16, 2 
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132.  IR-RABA’ ĦADD TAR-RANDAN 

SENA A 

Jiena d-dawl tad-dinja. Min jimxi warajja ma  jimxix fid-dlam, 
Iżda jkollu d-dawl tal-ħajja (Ġw 8, 12). 

 

It-tema ċentrali tal-Quddiesa tal-lum huwa Ġesù “d-dawl”, 
għalhekk in-Nisrani huwa “bin id-dawl”. “Jiena d-dawl tad-dinja. Min 
jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja” (Ġw 8, 
12), ftit wara huwa wera fil-prattika r-realtà ta’ din l-istqarrija billi reġa’ 
ta d-dawl lill-agħma minn twelidu. Il-Mulej għamel dan il-miraklu bla 
ma kien mitlub. L-inizjattiva kienet kollha kemm hi tiegħu, u saret 
b’għan preċiż: “Sakemm għadu binhar, jeħtiġilna nagħmlu x-xogħol 
ta’ dak li bagħatni, għax jasal il-lejl li fih ħadd ma jkun jista’ jaħdem. 
Sakemm għadni fid-dinja, jien hu d-dawl tad-dinja” (Ġw 9, 4-5). Ġesù 
hu l-jum jiddi, id-dawl li jkeċċi d-dlamijiet tad-dinja, u l-għan tal-
miraklu huwa li jikkonvinċi lill-bnedmin dwar dan. Bil-bżieq għamel 
ftit tajn, dellku fuq għajnejn ir-raġel agħma minn twelidu, u bagħtu 
jinħasel fl-għadira ta’ Silwam. “Dak inħasel u ġie jara” (Ġw 9, 7). Dan 
il-miraklu tal-għaġeb kien biss il-bidu tat-trasformazzjoni li Ġesù xtaq 
iwettaq f’dan ir-raġel. Id-dawl fiżiku mogħti lill-għajnejn fid-dlam kien 
is-sinjal u l-mezz tad-dawl tal-iSpirtu li l-Mulej tagħna daħħal fih, biex 
iqajjem fih att ta’ fidi: “Temmen inti f’Bin il-Bniedem?… Nemmen 
Mulej! U nxteħet jadurah”(Ġw 9, 35. 38). Kollox inbidel għar-raġel 
agħma minn twelidu. Għal wieħed li dejjem għex fid-dlam, li jibda 
jara kien qisu twelid ġdid. Il-bidu ta’ eżistenza ġdida, ħbieb ġodda, 
emozzjonijiet ġodda, ideat ġodda. U wisq iżjed twettaq fir-ruħ tiegħu, 
li issa kienet imdawla b’fidi hekk qawwija li rreżista t-tgħajjir u l-insulti 
tal-Lhud, li spiċċaw biex “keċċewh mis-Sinagoga” (Ġw 9, 34). 

Dan hu s-simbolu tat-trasformazzjoni mill-qiegħ li tiġri fl-
imgħammed. “Intom kontu darba dlam, imma issa intom dawl fil-
Mulej” (Ef 5, 8). Permezz tal-magħmudija ngħaddu mid-dlam tad-
dnub għad-dawl tal-ħajja fi Kristu, mill-agħma spiritwali għall-għarfien 
ta’ Alla permezz tal-fidi, li ddawwal l-eżistenza tal-bniedem kollha 
kemm hi, u tagħtiha ħiliet u xeħtiet ġodda. Ir-riżultat hu li aħna “wlied 
id-dawl,.. frott id-dawl jinsab f’kulma hu tjieba” (Ef 5, 8-9). In-Nisrani 
għandu jagħti xhieda fl-imġiba tiegħu għall-magħmudija li rċieva, 
għandu jixhed bl-għemil li għalih Kristu, hu mhux biss id-dawl ta’ 
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moħħu, imma “d-dawl ta’ ħajtu.” Min hu mgħammed m’għandux 
x’jaqsam aktar ma l-għemejjel tad-dlam – id-dnub – imma ma’ dawk 
tad-dawl. 

“Stenbaħ int, li rieqed, u qum mill-imwiet ħa jiddi fuqek Kristu” 
(Ef 5, 14). Dan il-kliem ikkwotat minn San Pawl u meħud kif jidher 
minn innu tal-magħmudija, kien jistieden lill-Katekumeni biex iqumu 
mill-irqad, anzi mill-mewt tad-dnub, biex ikunu mdawlin bi Kristu. Din 
l-eżortazzjoni għadha tapplika – fil-fatt b’raġuni akbar - lil dawk li 
tgħammdu snin ilu, għal kulħadd, il-ħajja nisranija jeħtieġ tabilħaqq li 
tkun tisfija minn kull ħjiel ta’ dnub, dejjem timxi ‘l quddiem bla 
waqfien, bl-għan li ninfetħu aktar u aktar għad-dawl ta’ Kristu. 
Proprju għax id-dawl ta’ Kristu huwa d-dawl tad-dinja, aħna msejħin 
biex nirriflettu d-dawl tiegħu u nagħmluh jiddi fil-ħajja tagħna. Din hija 
l-grazzja li l-ġemgħa titlob illum fi tmiem il-Quddiesa: “O Alla, li 
ddawwal kull bniedem li jiġi fid-dinja, agħmel li d-dawl ta’ Kristu jiddi 
fina, biex ħsibijietna jkunu dejjem immirati lejn dak li jixraq lilek u li 
jogħġbok, biex inħobbuk bis-sinċerità kollha” (Missal). 

 

● O Kristu Mulej tagħna, fil-misteru tal-Inkarnazzjoni tiegħek inti 
sirt gwida tal-bniedem li kien miexi fid-dlam, u wassaltu għad-dawl 
tal-fidi. Bis-sagrament tal-magħmudija, inti ħlistna mill-jasar tad-dnub 
il-qadim biex terfgħana għad-dinjità ta’ wlied Alla. Aħna nfaħħruk 
għal dawn l-għeġubijiet tal-imħabba tiegħek. 

Ara Missal Ruman, Prefazju 
 

● Huwa int, dawl etern, dawl tal-għerf moħbi fil-ġisem, li tgħid lil 
kulħadd: “Jiena d-dawl tad-dinja, min jimxi warajja ma jimxix fid-
dlamijiet, imma jkollu d-dawl tal-ħajja.” 

Jekk nimxi wara x-xemx tad-dinja, nagħmel x’nagħmel biex 
nibqa’ naraha, xorta waħda tħallini warajha, ladarba kuljum ikollha 
ttemm il-mixja tagħha. Imma int, o għażiż Ġesù Kristu, għalkemm 
m’intix rivelat lil kulħadd ladarba int moħbi fil-ġisem, b’danakollu 
żżomm kollox taħt il-qawwa tal-għerf tiegħek. Alla tiegħi, int qiegħed 
kullimkien sħiħ u kollok kemm int, u jekk jien ma ninfiridx minnek, inti 
qatt ma tgħib minn quddiemi. 

O Mulej, jiena nħossni naqbad bix-xewqa għad-dawl, bħalma 
taf, għax kull xewqa tiegħi hija quddiemek, u ebda karba tiegħi ma hi 
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moħbija minnek. Min jara x-xewqa tiegħi, jekk mhux int, o Alla tiegħi? 
Biex ikolli lilek lejn min se ndur jekk mhux għandek? Ħalli ruħi 
titwessa’ permezz ta’ din ix-xewqa kbira, ħalli aktar tikber u jkollha 
dejjem aktar il-ħila li tirċievi dak li ebda għajn ma tara, li ebda widna 
qatt ma semgħet u ebda qalb qatt ma ġarrbet. 

S. Wistin, In Jo. 34, 5-7 
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SENA B 

Roddu ħajr lill-Mulej għax hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu 
(Salm 136, 1). 

 

Il-Liturġija tal-Kelma tibqa’ tiġbed, mill-istorja ta’ Iżrael, tagħlimiet 
konkreti dwar il-ħtieġa tal-konverżjoni u l-ħniena ta’ Alla li dejjem jiġru 
wara l-bniedem biex iwassluh għas-salvazzjoni. Minkejja l-infedeltà 
bla heda tal-Lhud, u saħansitra tal-kapijiet u l-qassisin, Alla “billi 
ġietu ħasra mill-poplu tiegħu… kien ta’ sikwit jibgħat iwiddibhom bil-
messaġġiera tiegħu u…huma kienu jiddieħku bil-mibgħutin tiegħu… 
sa ma saħnet il-korla tal-Mulej għall-poplu tiegħu, hekk li ma setgħux 
jeħilsuha aktar” (2 Kro 36, 15-16). Imbagħad wasal il-kastig, bil-
qerda tat-tempju u l-eżilju lejn il-Babilonja. Din hija l-ġrajja li minkejja 
daqstant esperjenzi morri, għadha ttenni ruħha llum fil-ħajja tal-ġnus, 
tal-familji u fl-individwi. Aktar ma l-bniedem iħalli l-passjonijiet jirkbuh, 
aktar jingħalaq għall-kelma ta’ Alla, ma jilqax il-messaġġiera tiegħu, 
jgħawweġ is-sewwa, u jifga leħen il-kuxjenza tiegħu, sakemm 
jispiċċa biex jgħix f’taqbida ma’ Alla, miegħu nnifsu u ma’ għajru. 
Minn dan kollu joħorġu l-mibegħda u l-ġlied f’kull livell. Tkun vera 
grazzja meta jirnexxilna nagħrfu f’diżgrazzji bħal dawn il-kastig divin 
tad-dnubiet kbar tagħna. “Il-korla ta’ Alla” li minnha titkellem l-
iSkrittura hija wirja oħra tal-ħniena tiegħu li tikkastigana biex 
twassalna għall-penitenza. 

B’danakollu r-Rabta l-Ġdida tagħmilha ċara li issa Alla 
jikkastigana biss wara li jkun uża r-riżorsi kollha tal-imħabba infinita 
tiegħu… “Imma Alla għani fil-ħniena tiegħu, bis-saħħa tal-imħabba li 
biha ħabbna, meta aħna konna mejta minħabba fi dnubietna, tana 
ħajja ġdida flimkien ma’ Kristu” (Ef 2, 4-5). Dan huwa l-ogħla att tal-
ħniena ta’ Alla; minflok ma jikkastiga d-dnubiet tal-bniedem ingrat fil-
bniedem innifsu, li baqa’ dejjem jaqa’ fid-dnub, Hu jikkastiga d-dnub 
tal-bniedem fl-Iben waħdieni tiegħu, biex billi l-bniedem jemmen fi 
Kristu msallab, isib is-salvazzjoni. “Bi grazzja intom salvi… permezz 
tal-fidi, u dan mhux bis-saħħa tagħkom, imma b’don ta’ Alla” (Ef 2, 5-
8). Dan huwa don mogħti assolutament b’xejn, li ebda ħlejqa 
maħluqa qatt ma setgħet tittama li taqla’ jew tistħoqq. B’danakollu 
għal elfejn sena sħaħ dan id-don kien qiegħed hemm għalina l-
bnedmin kollha, biex ingawdu minnu, kulma jeħtieġ hu biss li 
nemmnu fi Kristu, naċċettaw is-salvazzjoni mingħandu u nintrabtu 
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mal-Evanġelju. Alla offra dan id-don lil-Lhud ukoll, bħal meta, biex 
jeħlishom mis-sriep velenużi, hu ordna lil Mosè biex jagħmel serpent 
tal-bronż, biex jekk xi ħadd kien jingidem mis-serp u jħares lejh, kien 
jinħeles mill-mewt. Imma dan kien biss xbieha ċkejkna tas-
salvazzjoni li ġab Ġesù, li ġie merfugħ fuq is-salib “biex kull min 
jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 3, 15). L-
Evanġelju tal-lum jissokta, “għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja 
biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz 
tiegħu” (Ġw 3, 17). B’danakollu xorta se jkun hemm ġudizzju, imma 
dan ikun dak li l-bniedem iġib fuqu nnifsu, għaliex kif "min jemmen 
fih ma jkunx ikkundannat” hekk ukoll, “min ma jemminx huwa ġa 
kkundannat” (Ġw 3, 18). Kull min jirrifjuta lil Kristu l-Feddej, min 
jiċħdu b’dak li jagħmel, jaqta’ lilu nnifsu mis-salvazzjoni, u l-ġudizzju 
ta’ Alla, jirratifika biss l-għażla tal-bniedem. “L-għana bla qies tal-
grazzja tiegħu, murija lilna fi Kristu Ġesù” (Ef 2, 7), turina kemm hi 
serja r-responsabbiltà ta’ dawk li jirrifjutaw id-don divin jew jużawh 
ħażin b'ċerta ħeffa. Fil-fatt qatt ma nistgħu nesaġeraw meta 
naċċettawh bil-gratitudni, bil-fidi u bl-imħabba li jistħoqqlu. 

 

● Missier, aħna nagħrfu l-kobor tiegħek, għall-għerf u l-
imħabba tiegħek, ħlaqt kull ħaġa bl-għerf u bl-imħabba. Lill-bniedem 
sawwartu xbieha tiegħek, fdajtlu f’idejh id-dinja kollha biex jieħu 
ħsiebha, ħalli jaqdi lilek waħdek ħallieq tiegħu, u jsaltan fuq il-ħlejjaq 
kollha. 

Ukoll meta ma qagħadx għar-rieda tiegħek u tilef il-ħbiberija 
miegħek, int ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma’ 
kulħadd, biex kull min ifittxek isibek. Ħafna drabi minn rajk dħalt 
f’patt mal-bnedmin, u bil-profeti rawwimthom jistennew is-
salvazzjoni. 

U int, Missier, qaddis, hekk ħabbejtha d-dinja li meta waslet il-
milja taż-żminijiet, bgħattilna ‘l Ibnek il-waħdieni Salvatur tagħna, li 
sar bniedem mill-iSpirtu s-Santu, twieled minn Marija Verġni, għadda 
ħajtu fostna, u kien bħalna f’kollox minbarra d-dnub. Huwa wassal il-
Bxara t-Tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjassrin, il-
ferħ lill-imnikktin. Biex itemm il-ħsieb ta’ mħabbtek, ta lilu nnifsu 
għall-mewt, u bil-qawmien mill-imwiet, qered il-mewt u ġedded il-
ħajja. 

Talba Ewkaristika IV 
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SENA Ċ 

Dan il-fqajjar sejjaħ il-Mulej u semgħu, u mid-dwejjaq tiegħu kollha 
ħelsu (Salm 34, 7). 

 

Il-ħsieb tal-Għid qadim u ġdid, mogħni bir-rikonċiljazzjoni tal-
bniedem ma’ Alla, jidher aktar fil-Liturġija tar-Randan. L-ewwel Qari 
jurina l-poplu magħżul li, wara tisfija twila ta’ erbgħin sena jiġġerra 
fid-deżert, fl-aħħar jidħol fl-art imwegħda u jiċċelebra b’festa l-ewwel 
Għid tiegħu hemmhekk. Alla ħafer l-infedeltà tiegħu u qiegħed 
iżomm il-wegħda l-qadima billi jagħti lil Iżrael art fejn seta’ jwaqqaf 
tempju għalih. 

Imma – jgħid it-Tieni Qari – “il-qadim għadda u daħal il-ġdid” 
(Kor 5, 17). Il-ħaġa ġdida u kbira hija l-Għid Nisrani li jwarrab il-
qadim, l-Għid li fih Kristu huwa sagrifikat biex iħabbeb lill-bnedmin 
ma’ Alla. Issa mhux iżjed id-demm ta’ ħaruf, lanqas ir-rit taċ-
ċirkonċiżjoni, lanqas l-offerta tal-frott tal-art li tagħmilhom mogħġuba 
quddiem Alla, huwa Alla nnifsu li jidħol għas-salvazzjoni tal-bnedmin 
billi jagħti lil Ibnu l-waħdieni. “Alla… Ħabbeb il-ħolqien miegħu nnifsu 
permezz ta’ Kristu, bla ma qagħad iżomm il-kont ta’ dnubiethom” (2 
Kor 5, 19). Alla biss seta’ jieħu din l-inzjattiva, u l-imħabba tiegħu 
biss imnebbħa mill-ħniena tiegħu wettqitha. Kristu l-innoċenti daħal 
minflok il-bniedem midneb, il-bnedmin kollha nħelsu mill-piż kbir tal-
ħtija tagħhom, li waqgħet fuq l-ispallejn ta’ “Dak li ma kienx jaf x’inhu 
dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta’ 
Alla” (2 Kor 5, 21). Għal darb’oħra r-Randan jistedinna biex 
nikkontemplaw il-ħniena divina murija fil-Misteru tal-Għid li bih il-
bniedem isir “ħolqien ġdid fi Kristu, meħlus mid-dnub, imħabbeb ma’ 
Alla, lura mill-ġdid fid-dar tal-Missier.” 

Żewġ parabboli mill-Evanġelju li Ġesù juża biex ifiehem li dawk 
li kienu jqisu ruħhom ġusti – l-Iskribi u l-Fariżej – għandhom 
x’jaqsmu mal-misteru tal-ħniena ta’ Alla. Ladarba Ġesù ġie biex 
jagħti ħajtu għall-midinbin, huwa ppreżenta ruħu, taħt libsa ta’ ragħaj 
li jħalli l-merħla tiegħu biex imur ifittex in-nagħġa l-mitlufa, “u meta 
jsibha, jifraħ biha u jerfagħha fuq spallejh” (Lq 15, 5). Kull bniedem 
huwa mfittex minn Kristu, bil-grazzja tiegħu tiġri warajh, bl-imħabba 
tiegħu, u mifdi b’demmu, u kull bniedem għandu jħallih jilħqu, biex 
jieħdu u jwasslu għall-ħajja aħjar. 
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Imbagħad hemm il-parabbola tal-Iben il-Ħali li telaq dar 
missieru, wara li talab is-sehem tiegħu biex ikun jista’ jgħix bla ebda 
rbit u ħieles, iżda minflok, ħela ġidu u l-ħelsien tiegħu fil-vizzji u 
spiċċa biex sar ilsir tal-passjonijiet tiegħu u sar għassies imsejken 
tal-qżieqeż. It-tingiż tal-kuxjenza, id-diwi tal-leħen ta’ Alla, qajmu biex 
jerġa’ lura. Alla huwa dejjem il-Missier li jistenna bla ma jgħajja lil 
uliedu li telquh, u juża n-nixxiegħa tad-diżappunt u r-rimors biex 
iġegħlhom jerġgħu lura. Meta fl-aħħar jarahom ġejjin mit-triq tal-
penitenza, joħroġ jiġri jiltaqa’ magħhom bil-bewsa tal-maħfra u 
jagħmlilhom festa. Dawk li baqgħu d-dar huma wkoll mistiedna 
jissieħbu fil-festa, dawn kienu fidili għad-dmir tagħhom, imma forsi 
aktar bi drawwa milli b’imħabba, saru bla ħila biex jifhmu l-imħabba 
tal-missier għal ħuthom, u biex jifirħu u jissieħbu fil-festa. Għalhekk 
huma wkoll jeħtieġu l-maħfra. Barra minn dan, il-bnedmin kollha 
huma midinbin, għalkemm f’qies u f’għamla differenti, imberkin 
tassew dawk li umilment jagħrfu dan u jħossu l-ħtieġa tar-
rikonċiljazzjoni ma’ Alla u jduru dejjem aktar lejn imħabbtu u lejn l-
imħabba ta’ ħuthom. 

 

● O Alla, int b’mod tal-għaġeb terġa’ tħabbeb miegħek lill-
bniedem permezz tal-Verb tiegħek; agħmel li l-poplu Nisrani jitħejja 
b’qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa solenni tal-Għid. 

Kolletta 
 

● O Ġesù, jiena nagħġa mitlufa u int ir-Ragħaj it-tajjeb, li għażilt 
b’imħabba biex tfittixni, fl-aħħar sibtni u wara elf żegħila, erfajtni fuq 
spallejk u ferħan ħadtni lura fil-merħla. Jiena, b’xorti ħażina, l-iben il-
ħali, li ħlejt il-ġid tiegħek, id-doni naturali u sopranaturali tiegħek, u 
wassalt lili nnifsi fl-aktar stat imsejken għax ħrabt minnek, li int il-
Kelma li biha saru l-ħwejjeġ kollha u li mingħajrek il-ħwejjeġ kollha 
jsiru ħżiena għax ma huma xejn fihom infushom. U inti l-aktar 
Missier li tħobb, ilqajtni b’festa kbira meta, niedem minn ħtijieti, erġajt 
lura f’darek u sibt il-kenn taħt is-saqaf tiegħek, ġagħltni nissieħeb fil-
ferħ tiegħek, sejjaħtli għal darb’oħra biex ikolli sehem mill-wirt 
tiegħek. 

Int, Ġesù ħanin tiegħi, il-ħaruf ġwejjed li sejjaħtli ħabibek, li 
ħarist b’imħabba lejja, midneb, li beriktni meta sħittek, li tlabt għalija 
fuq is-salib, u minn qalbek minfuda ħallejt iċċarċar nixxiegħa ta’ 
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demm divin li ħasel l-impuritajiet tiegħi u naddaftli ruħi mid-dnubiet, 
ħtaftni mill-mewt billi mitt għalija, u meta rbaħt il-mewt, int tajtni l-
ħajja. Inti ftaħtli l-ġenna. O mħabba ta’ Ġesù! U issa sa fl-aħħar din l-
imħabba rebħet u jiena miegħek, Mgħallem tiegħi, ħabib tiegħi, 
għarus tiegħi. Hawn jien ġo qalbek! Għidli xi tridni nagħmel. 

Beatu Ġwanni XXIII, Il giornale dell’anima 1900, p. 83-84 
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133.  FERĦ U NIKET 

Aħna nbatu miegħu, biex miegħu nkunu gglorifikati (Rum 8, 17). 

 

1. “Għax arani, se naħlaq smewwiet ġodda u art ġdida… Imma 
għad jifirħu u jaqbżu bil-ferħ għal dejjem… Ma jinstemax aktar fiha 
leħen il-biki, lanqas leħen in-niket” (Is 65, 17-19). Il-profezija turina fl-
immaġinazzjoni, l-hena taż-żminijiet messjaniċi meta l-qagħda ta’ 
Iżrael tkun għalkollox imġedda u jerġgħu jitwaqqfu r-relazzjonijiet ta’ 
ħbiberija bejn Alla u l-poplu tiegħu. L-Evanġelju wkoll iħabbar il-miġja 
tas-Salvatur bħala “ferħ kbir li se jkun għall-poplu kollu” (Lq 2, 10), 
fuq kollox ferħ spiritwali, imma li jkollu effett konkret fil-ħelsien u l-
faraġ ta’ tant tbatijiet tal-bnedmin. Xhieda ta’ dan kienu l-mirakli li 
bihom Ġesù fejjaq il-morda u qajjem il-mejtin. B’danakollu Ġesù ma 
ġiex biex iwassal messaġġ ta’ hena tal-art u lanqas biex f’din id-dinja 
jwaqqaf żmien li minnu jkun eskluż kull biki u hemm. Ġie biex jerfa’ 
fuqu l-piż tat-tbatija tal-bniedem biex jibdlu f’mezz ta’ salvazzjoni u 
għalhekk mezz ta’ hena ta’ dejjem fil-patrija hienja u dejjiema, il-
waħdiena li fiha ma jkunx hemm iżjed “mewt, anqas biki, jew għajjat 
jew tbatija” (Apk 21, 4). Il-ħajja tal-bniedem mifdi minn Kristu hija l-
bidu ta’ din il-ħajja hienja bla tmiem. Il-“ferħ il-kbir” li ġab Ġesù huwa 
hekk veru li jista’ jgħaddi minn kull xorta ta’ tbatija bla ma jisfa fgat. 
Anzi Ġesù wera t-triq li twassal għall-hena proprju fit-tribulazzjoni 
mħaddma għall-imħabba ta’ Alla, it-triq li twassal għall-hena: “Henjin 
il-foqra, l-imnikkta, u dawk li huma bil-ġuħ, u ppersegwitati” (Mt 5, 3-
10). 

Il-Misteru tal-Għid ta’ Kristu hu kollu kemm hu nisġa ta’ dulur u 
hena, ta’ mewt u qawmien, il-ħajja tan-Nisrani li toħroġ minn dan il-
misteru u li hi mwaqqfa fih, tirriproduċi l-karatteristiċi tiegħu. U kif il-
Misteru tal-Għid ma jieqafx bil-passjoni u l-mewt ta’ Kristu, imma 
permezz tat-tbatija u l-mewt jasal fl-hena tal-qawmien, hekk il-ħajja 
nisranija, permezz tat-tiġrib hi mmirata l-ħin kollu lejn il-ferħ etern. In-
Nisrani jġarrab ir-realtà iebsa tan-niket u b’danakollu ma għandux 
dehra ta’ ħajja mimlija bil-pessimiżmu, għax jaf li kull tbatija hija 
mezz prezzjuż biex bih jissieħeb mal-passjoni ta’ Kristu, kif ukoll mal-
qawmien tiegħu. 
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2. Il-bniedem iħoss il-ħtieġa li jkun salvat mid-dnub u mill-
konsegwenzi tiegħu, it-tbatija u l-mewt. “Għalhekk bi Kristu u fi Kristu 
jiddawwal l-enigma tat-tbatija u tal-mewt li, barra mill-Evanġelju 
tiegħu, jagħfas fuqna” (GS 22). Meta ħa fuqu r-responsabbiltà tad-
dnubiet tal-bnedmin kollha, Kristu ried ukoll jeqred fih innifsu l-
konsegwenzi tagħhom ukoll, b’hekk is-sagrifiċċju tiegħu biddel l-
uġigħ u l-mewt – il-wirt tad-dnub – f’għodda ta’ fidwa u salvazzjoni. 
“Billi bata għalina – jgħid il-Konċilju – mhux biss tana eżempju biex 
nimxu fuq il-passi tiegħu imma fetħilna wkoll it-triq li meta nimxu 
minnha, il-ħajja u l-mewt jitqaddsu u jiksbu tifsir ġdid” (GS 22). 
Għalhekk in-Nisrani m’għandux iqis it-tbatija bħala diżastru li għandu 
jeħles minnu b’kull mod, jew bħala ġrajja mhux mixtieqa li għaliha 
jkollu joqgħod bilfors, u lanqas biss bħala kastig għad-dnub, imma 
bħala mezz ta’ salvazzjoni għax huwa mezz ta’ għaqda ma’ Kristu 
mejjet u rxuxtat biex jeħles il-bnedmin midinbin. It-tbatija hija l-bieb li 
minnu l-bniedem jidħol fil-Misteru tal-Għid tal-Mulej u jgħinu jgħixu fl-
aspett tiegħu ta’ passjoni u mewt biex iħejjina għal dak tal-qawmien. 
Ma jistax ikun li nissieħbu fil-qawmien ta’ Kristu jekk qabel ma 
nbatux u mmutu miegħu. 

B’danakollu t-tbatija ma togħġobx lill-bniedem li ġie maħluq 
għall-hena, u Alla ma jistmerrx il-karba tiegħu. Ġesù qatt ma keċċa 
lill-batuti li resqu lejh. Xi drabi ried jipprova l-fidi tagħhom meta 
ttrattahom b’dik li kienet tidher ħruxija bħalma għamel mal-uffiċjal 
tas-sultan li talbu jfejjaqlu lil ibnu (Ġw 4, 46-51), imma fl-aħħar kien 
jidħol għalihom. B’danakollu, ukoll meta Alla ma jagħtix is-serħan u 
jippermetti li t-tbatija titwal, jeħtieġ li nibqgħu nafdaw fih. Hu biss jaf 
x’jaqbel għall-veru ġid ta’ kull wieħed minna. Ċerti tbatijiet li kif 
jarahom il-bniedem huma assurdi u inġusti, għandhom il-post preċiż 
fil-pjani divini ta’ Alla, mill-aċċettazzjoni tagħhom tiddependi s-
salvazzjoni personali u dik ta’ ħafna aħwa. “Alla f’kollox jaħdem id 
f’id għall-ġid tagħhom” (Rum 8, 28). 

 

● “Mulej Alla tiegħi, jien sejjaħtlek, sejjaħtlek u int fejjaqtni. 
Mulej, tellajtli mill-mewt ‘il ruħi, ħlistni minn dawk li niżlu fil-ħofra. 
Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu, faħħru l-isem imqaddes tiegħu. għax 
ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda għomor sħiħ l-imħabba tiegħu. 
Filgħaxija jidħol il-biki, filgħodu jidwi l-għajjat ta’ ferħ… 
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Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija, kun Mulej, l-għajnuna tiegħi. Int 
bdiltli fi żfin l-għali tiegħi, neżżajtni min-niket, bil-ferħ għamiltni. 
Għalhekk ruħi tgħannilek bla heda, Mulej Alla tiegħi, infaħħrek għal 
dejjem. 

Salm 30, 2-6.11-13 
 

● Għimmanu-El, Alla magħna… inżilt biex tkun qrib ta’ dak li 
għandu qalbu maqsuma, biex tkun magħna fit-tfixkil tagħna. Jasal il-
jum li fih nittieħdu fuq is-sħab biex niġu niltaqgħu miegħek u hekk 
inkunu dejjem miegħek, jekk issa nitħabtu biex ikollna lilek magħna 
bħala gwida fit-triq, li twassalna fid-dar tagħna tas-sema, jew aħjar, 
kun int it-triq għax imbagħad inti stess tkun il-patrija tagħna. 

Huwa sewwa għalija, Mulej, li nkun fit-tiġrib ladarba inti tkun 
miegħi, nippreferi dan milli nsaltan mingħajrek. Ikun aħjar għalija li 
nkun qrib tiegħek fl-uġigħ, li jkolli lilek waqt li nkun fil-griġjol tal-prova, 
milli nkun mingħajrek saħansitra fis-sema. X’ jista’ jkun hemm fis-
sema ħliefek? Barra minnek, x’nista’ nixtieq fuq l-art? (Salm 72, 25). 
Id-deheb hu ppruvat fil-forn, u l-ġusti fit-tentazzjoni tat-tiġrib. Inti 
hawn qiegħed magħhom, Mulej, qiegħed hawn f’nofs dawk li huma 
miġbura f’ismek… 

Għaliex nibżgħu, għaliex noqogħdu naħsbuha, għaliex 
nippruvaw naħarbu dan il-kalċi tat-tbatija? Huwa minnu li n-nar 
qiegħed iħaġġeġ imma int Mulej, qiegħed magħna fit-tiġrib. Jekk inti 
magħna, min jista’ jkun kontra tagħna? (Rum 8, 31). U jekk int 
teħlisna, min se jeħodna minn taħt idejk? U fl-aħħar nett jekk int 
tagħtina l-glorja, min jista’ jikkundannana? 

S. Bernard, In Psalmum “Qui habitat” 17, 4 
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134.  QAWWA LI TFEJJAQ U TAGĦTI L-ĦAJJA 

Kbira hi t-tjieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem 
(Salm 117, 2). 

 

1. Eżekjel ra f’dehra profetika, nixxiegħa ta’ ilma ħierġa mill-
ġenb tal-lemin tat-tempju, li hija u nieżla bdiet tikber dejjem iżjed, 
b’qawwa li tagħti l-ħajja, li ġabet il-ħajja kulfejn marret. “Kulfejn 
tgħaddi dik ix-xmara, kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq, tgħix” (Eżek 47, 9). 
Saħansitra l-Baħar il-Mejjet, meta jmiss ma’ dak l-ilma jsir jagħti s-
saħħa, jimtela’ bil-ħut, waqt li r-raba’ ta’ madwar jimtela’ bis-siġar ta’ 
kull xorta. Din hija xbieha tal-qawwa tal-grazzja li tfejjaq u tagħti l-
ħajja li tissawwab mill-kustat ta’ Kristu biex issaffi u tqaddes lil kulmin 
jintrabat miegħu bil-fidi. Id-dehra ta’ Eżekjel turi minn qabel is-
simboliżmu tal-ilma li fir-Rabta l-Ġdida jidher ta’ sikwit, l-iżjed fl-
Evanġelju ta’ San Ġwann. Ifakkarna fl-ilma tal-ħajja li Ġesù wiegħed 
lill-mara Samaritana u lill-agħma tal-għadira ta’ Silwam fejn inħasel u 
reġa’ beda jara, jew l-ilmijiet ta’ Betzata li ħdejhom Ġesù fejjaq lill-
mifluġ. 

Dan l-episodju tal-aħħar iwassalna biex nirriflettu fuq il-
kundizzjoni dgħajfa li fiha jinsab il-bniedem dwar il-ħajja 
sopranaturali. Il-mifluġ dam jistenna l-fejqan tmienja u tletin sena, 
waħdu ma setax jasal sal-ilmijiet li jfejqu tal-għadira, u ma sab lil 
ħadd biex jitfgħu fl-ilma. Imma l-ilma huwa biss sinjal, il-qawwa li 
tfejjaq qiegħda għand Ġesù, huwa Hu li jfejjaq u jsalva. Għall-kelma 
tiegħu “r-raġel fieq, qabad friexu u beda miexi” (Ġw 5, 9). Xi ħaġa 
bħal din tiġri fis-sagramenti, sinjali u għodda tal-grazzja, il-Knisja 
tamministrahom imma hu Ġesù li jaħdem fihom, huwa Hu li jsalva u 
jqaddes. Il-bniedem jista’ u għandu jaħdem biex jeħles mid-dnub, 
imma l-mezz l-aktar adatt għat-tisfija tiegħu huwa s-sagrament li fih 
Kristu jaħslu fid-demm tiegħu, jeħtieġ wieħed jimpenja ruħu biex 
jikseb il-virtù imma xejn ma jkabbar fih l-imħabba daqs l-Ewkaristija li 
fiha Kristu jmantnih bil-ġisem tiegħu. Permezz tas-sagramenti r-rieda 
tajba tal-ħlejqa tiltaqa’ mal-għemil ta’ Kristu u tiġi msaħħa mill-qawwa 
tal-grazzja tiegħu. 

 

2. Mingħajr il-grazzja l-bniedem jgħix fi sterilità tal-mewt, bla 
saħħa qisu pparalizzat, imma meta tilħqu l-grazzja, tiffjorixxi fih il-
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ħajja divina, ħbiberija, għaqda ma’ Alla, qdusija. Waqt li jqiegħed il-
grazzja fil-bniedem, Alla nnifsu Wieħed u Tlieta, iqiegħed fih l-
għamara tiegħu: “Jekk xi ħadd iħobbni… Missieri jħobbu, u aħna 
niġu u ngħammru għandu” (Ġw 14, 23). Din hija realtà liema bħalha 
li titwettaq f’kull ħlejqa li tgħix fil-grazzja u fl-imħabba. B’danakollu 
Alla ma jingħatax kompletament lill-bniedem, ma jibdlux għalkollox 
fih, ma jdaħħlux f’għaqda perfetta jekk ma jsibux battal għalkollox 
minn kull ħaġa kuntrarja għar-rieda tiegħu. Mhux biss id-dnub, imma 
wkoll l-iċken difetti volontarji, l-imperfezzjonijiet u l-infedeltà għax 
irridu huma kontra r-rieda u l-perfezzjoni ta’ Alla. Alla ma jistax irid 
ħwejjeġ bħal dawn, u anqas jista’ jdaħħal f’għaqda perfetta miegħu 
nnifsu ruħ li tkun maħkuma minn xi ħaġa bħal dawn. Għalhekk il-
koperazzjoni tal-bniedem mal-għemil tal-grazzja qiegħda fuq kollox 
filli neħilsu, bl-għajnuna tal-grazzja nfisha, minn dak kollu li hu kontra 
Alla. Il-bniedem, jgħallem San Ġwann tas-Salib, jiddisponi ruħu 
għall-għaqda ma’ Alla “bis-safa u l-imħabba – jiġifieri ċaħda sħiħa 
minn kollox għall-imħabba ta’ Alla” (Telgħa II, 5, 8). Is-safa u l-
imħabba joqogħdu flimkien, aktar ma l-bniedem iħobb ‘l Alla, aktar 
ikollu l-ħila jiċċaħħad minn kull rabta miegħu nnifsu u mal-ħlejjaq, li 
jissielet u jirbaħ id-difetti u l-imperfezzjonijiet, u b’hekk iġib fih safa 
kbira ġewwenija. Min-naħa l-oħra safa akbar tikkorrispondi ma’ 
mħabba aktar qawwija. Il-bniedem safi huwa ħieles biex jikkonċentra 
f’Alla s-setgħat kollha tiegħu. Is-safa u l-imħabba jitwaħħdu flimkien 
sa ma jsiru ħaġa waħda, “għax li tħobb ‘l Alla huwa li tiċċaħħad u 
tinqata’ għalkollox minn dak kollu li mhux Alla” (Telgħa II, 5, 7). Dan 
huwa programm iebes, imma wieħed li jista’ jitwettaq meta r-rieda 
tagħna tkun imsaħħa bil-fejqan u l-qawwa tal-grazzja, għax Alla li hu 
preżenti fina jgħin l-isforzi tagħna u waqt li jistenniena għall-għaqda 
miegħu nnifsu, fl-istess ħin, jagħmlilna t-triq ħafifa. 

 

● Tkun imbierek Ħallieq u Mulej tiegħi! La twarrabnix jekk 
nitkellem bħall-bniedem ferut mat-tabib tiegħu, jew bħal wieħed 
qiegħed ibati ma’ min qiegħed jitkellem isabbru, jew bħala bniedem 
fqir ma’ wieħed li hu għani u mogħni b’kotra ta’ ġid. 

Il-ferut jgħid: 'Tabib la tmaqdarnix li jien ferut, għax inti ħija. Int li 
int l-aħjar konsolatur, la twarrabnix għax jien qiegħed inbati, imma 
agħti serħan lil qalbi u-sabar lis-sensi tiegħi.' 
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Il-fqajjar jgħid: 'O int li int għani u ma jonqsok xejn, ħares lejja, 
dgħajjef għax qed immut bil-ġuħ, jien għeri, u agħtini xi ħwejjeġ biex 
nista’ nissaħħan.' 

Għalhekk nitolbok, o Mulej tal-għaġeb u li tista’ kollox, jiena 
nikkontempla sewwa l-pjagi ta’ dnubieti, li kont feruta bihom, kont 
feruta  minn ċkuniti, jiena nibki għax iż-żmien għadda bla ma wżajtu. 
Is-saħħa tiegħi mhix biżżejjed biex tgħin l-għajja tiegħi, għax ħlejtha 
fil-frugħa. Ladarba inti l-għajn ta’ kull tjieba, nitolbok li jkollok ħniena 
minni, nitolbok li tħenn għalija. Missli qalbi bl-id tal-imħabba tiegħek, 
għax int l-aħjar tabib, farraġ lil ruħi għax int il-konsolatur it-tajjeb. 

S. Briġida, Le celesti rivelazioni, p. 368 
 

● O Alla tiegħi, qegħidni fl-għera li fiha nitgħaxxaq fil-kollox, 
battal l-ispirtu u l-memorja tiegħi minn kull ħaġa maħluqa, biex 
ingawdi lilek biss… jew aħjar, ma ngawdikx, għax din il-kelma 
tfakkarni fis-sensi, imma jalla nkun f’dak il-vojt li fih hemm dak ix-
xejn, morr, solenni, misterjuż, li fih hemm il-kollox li huwa int, li r-ruħ 
tittama u tixxennaq għall-għaqda miegħek. O Alla tiegħi, ma nafx kif 
se ngħidlek, imma qiegħed immut bilgħatx għall-għaqda miegħek, u 
naf li nista’ ningħaqad miegħek biss fis-safa… Il-kelmiet tiegħek 
qegħdin iħabbtu f’moħħi, “iġġib xejn”, u nħoss li qiegħed inġib 
iżżejjed, u dan iġibli niket li kien iwassal għad-disperazzjoni kieku ma 
kontx naf li fil-ħniena tiegħek, inti tgħin lil kull min ifittxek. 

G. Canovai, Suscipe Domine, p. 320-321 
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135.  IT-TRIQ TAL-ĦAJJA 

Int bdiltli fi żfin l-għali tiegħi, u dawk li jkunu għamlu t-tajjeb, iqumu 
(Salm 30, 12; Ġw 5, 29). 

 

1. “Bħalma l-Missier iqajjem lill-mejtin u jagħtihom il-ħajja, hekk 
ukoll l-Iben jagħti l-ħajja lil dawk li jrid hu” (Ġw 5, 21). Ġesù l-Iben ta’ 
Alla, għandu l-istess setgħa tal-Missier, jagħti l-ħajja lill-bniedem li 
qiegħed fil-mewt tad-dnub. Din hi l-missjoni tiegħu ta’ Salvatur: 
“Jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja, u ħajja bil-kotra” (Ġw 10, 10). Imma 
x’għandu jagħmel il-bniedem biex jilqa’ fih il-milja ta’ din il-ħajja? “Min 
jisma’ kelmti u jemmen f’min bagħatni għandu l-ħajja ta’ dejjem… 
imma għadda mill-mewt għall-ħajja” (Ġw 5, 24). Żewġ ħwejjeġ huma 
meħtieġa. Il-fidi, temmen f’Alla, temmen fi Kristu l-Iben ta’ Alla. Fidi li 
l-Lhud irrifjutaw u barra minn hekk ċaħdu u ppersegwitaw lis-
Salvatur. Mal-fidi hemm is-smigħ tal-Kelma, li titlob iċ-ċaħda tagħna 
nfusna biex nintrabtu mal-Evanġelju, u nibdew nimxu wara l-Mulej. 
Il-Mulej jurina l-ħtiġijiet ta’ din il-mixja warajh: “Min iħobb lil missieru 
jew lil ommu iżjed minni ma jistħoqqlux li jkun miegħi, min iħobb lil 
ibnu jew lil bintu iżjed minni ma jistħoqqlux li jkun miegħi… u min 
jitlef ħajtu minħabba fija, isibha” (Mt 10, 37.39). Ġesù offra l-kotra tal-
ħajja, imma jitlob il-ġenerożità li nintrabtu miegħu, il-milja tal-
imħabba u għalhekk taċ-ċaħda. Hu jrid kollox, il-qalb, ir-rieda, l-
affezzjonijiet l-aktar għeżież, id-dar, dak li għandna u saħansitra l-
ħajja. Il-kliem tiegħu ma nistgħux inqisuh bħala mod ta’ diskors imma 
hu esiġenza konkreta biex nimxu warajh. M’hemmx għalfejn nibżgħu 
nobduhom, ukoll jekk iqallbulna ħajjitna ta’ taħt fuq. Dan mhux se 
jkun mitlub minn kulħadd u lanqas bl-istess mod minn kull Nisrani, 
imma kollha kemm aħna mitlubin li nkunu dejjem lesti biex 
nissagrifikaw kull affezzjoni kienet x’kienet, jew xi ħaġa, saħansitra 
ħajjitna stess, meta dan ikun meħtieġ biex inkunu fidili għalkollox 
biex nisimgħu u nimxu wara l-Mulej. “Kemm hu dejjaq il-bieb u dejqa 
t-triq li tieħu għall-ħajja!” (Mt 7, 14), qal Ġesù, u żgur li ma fehemx 
jitkellem bit-tixbihat. Imma t-triq id-dejqa taċ-ċaħda twassal għall-
milja tal-ħajja f’Alla, għax min jitlef ħajtu għalih, isibha. 

 

2. Alla ma ħalaqx il-bniedem għat-tbatija u għaċ-ċaħda, imma 
għall-hena u għall-ħajja, u mhux hena u ħajja li tgħaddi malajr, bħal 
dik tal-art, imma ħajja eterna u bla difett, li jinstabu fih biss. Imma 
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Alla jaħrab lis-sensi tal-bniedem, waqt li l-ħwejjeġ tal-art jagħfsu 
fuqna u jħajruna minn kull naħa, u jwassluna biex infittxu l-hena 
tagħna fihom. Minn hawn tiġi l-ħtieġa li nikkontrollaw u ngħakksu l-
ġibda tagħhom bla lġiem lejn il-pjaċir, u li nfittxu s-sodisfazzjon 
tagħna fil-ħlejjaq. Għal dawk li jixtiequ jiksbu l-milja tal-ħajja f’Alla, 
San Ġwann tas-Salib, bi qbil sħiħ mal-Evanġelju, jissuġġerixxi li bil-
mod il-mod indarru lilna nfusna li niċċaħħdu minn “kull gost li jiġi 
quddiem is-sensi, jekk ma jkunx b’fehma safja għall-ġieħ u s-sebħ ta’ 
Alla... 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, 4). Dan ifisser li ma nfittxux 
l-hena u l-gosti tagħna fil-pjaċiri tas-sensi, li jissodisfaw l-egoiżmu, l-
imħabba tagħna nfusna, u r-rabta mal-ħlejjaq, imma nfittxuha fir-
rieda ta’ Alla, f’dak li jogħġob lilu. Jekk irridu nkunu bnedmin 
spiritwali jeħtieġ li nbiddlu d-direzzjoni tal-ġibdiet lejn il-pjaċir billi 
ninqatgħu mill-ħwejjeġ tal-art u nduru b’determinazzjoni lejn Alla, 
sakemm inkunu nistgħu ntennu ma’ Ġesù: “Jiena dejjem nagħmel 
dak li jogħġob lilu” (Ġw 8, 29). 

Meta kien qiegħed jitkellem fuq il-missjoni tiegħu, Ġesù qal: “Il-
ħaqq li nagħmel jien huwa ġust, għax jien ma nfittixx ir-rieda tiegħi, 
imma r-rieda ta’ min bagħatni” (Ġw 5, 30). Bl-istess mod, kif 
jiġġudika n-Nisrani, l-għażliet tiegħu, l-imġiba tiegħu, huma tajbin 
biss jekk ifittex dejjem, f’kull ħaġa, ir-rieda ta’ Alla, dak li jogħġob lil 
Alla u jagħtih glorja, ukoll jekk dan imur kontra n-natura tiegħu u 
jitlob id-distakk. B’dan il-mod, in-Nisrani jiċċaħħad minn tant 
sodifazzjonijiet sensibbli tad-dinja, imma jikseb ħelsien tal-ispirtu 
dejjem akbar li jagħtih ħila li juża l-ħwejjeġ u li jħobb il-ħlejjaq bla ma 
jsir ilsir tagħhom, u bla ma jwaqqfuh mill-mixja tiegħu lejn Alla. 

 

● O Mulej, li nkun dixxiplu tiegħek ifisser li nkun kollni tiegħek, 
tiegħek kollni kemm jien, magħqud miegħek perfettament, u 
miegħek inkun ħaġa wħda biss, ma ngħixx iżjed, imma tkun int li 
tgħix ġo fija, ifisser l-għaqda perfetta miegħek. O Alla tiegħi, kemm 
nixtieq li nkun dixxiplu tiegħek; din hi l-akbar glorja li jista’ jkolli, “il-
glorja ta’ Alla hi li intom issiru dixxipli tiegħi u li tagħmlu l-frott”, 
Għalija huwa wkoll l-akbar ġid… Mulej għinni biex nagħmel dak li hu 
meħtieġ għal dan… Xi jfisser li jeħtieġli niċħad lili nnifsi biex nista’ 
nimxi warajk? Ifisser li ninsa lili nnifsi, li ma naħsibx fija nnifsi, li ma 
nagħtix kas aktar tiegħi nnifsi bħallikieku ma neżistix imbagħad ma 



114 

jibqgħalix aktar interess, u anqas qligħ, jew xi ħaġa oħra, la gost, la 
rieda, xejn aktar, nieqaf neżisti, u ma jkolli anqas l-iċken ħsieb tiegħi 
nnifsi,,, Imma, Mulej, jekk ma nfittixx aktar il-ġid tiegħi, ifisser li ma 
nfittex xejn aktar? Din il-qalb, dan il-moħħ li huma battala minni 
nnifsi, se jibqgħu battala? Le, lanqas għal ħin wieħed. Jekk jien 
nitbattal minni nnifsi, dan nagħmlu biex nimtela’ bik, Alla tiegħi, jekk 
ninsa lili nnifsi, dan nagħmlu biex ma naħseb f’xejn iżjed ħlief fik. 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Vangelo, Op. Sp. p. 231 
 

● Mulej, in-Nisrani hu dak li jimxi warajk. Hu mgħejjun mill-
grazzja tiegħek, imma fuq l-eżempju tiegħek jeħtieġlu jbati. Mulej, 
reliġjuż, saċerdot, Nisrani jeħtieġ li jkun ħabib tas-salib. Waqt li jimxi 
fid-dawl tiegħek, iżomm dejjem f’moħħu l-ħsieb, li hawn fid-dinja 
m’hemmx ħin jew post biex ifittex is-sodisfazzjon u l-pjaċir. 

Waqt li nimxi ta’ Nisrani, lejn l-hena ta’ dejjem, jien qatt ma 
jirnexxili nsib l-hena f’dan il-wied tad-dmugħ. B’danakollu, Mgħallem 
għażiż, il-ħsibijiet tagħna xi drabi jitħawdu, inkunu nistennew xi ftit 
kumpens personali, li nisimgħu xi kelma ta’ tifħir, li ngawdu ċertu 
ammont ta’ rispett, li nsibu ħbiberija fiċ-ċirku ta’ madwarna, li nduqu 
xi ftit faraġ jew xi ftit ħlewwa fit-talb. Mulej, agħtini s-sabar u s-
sodisfazzjon jekk jiswewli għas-salvazzjoni tiegħi, imma fuq kollox 
agħtini l-imħabba u l-gost tat-tgħakkis u tas-salib. 

E. Poppe, Intimità spirituali, p. 16-17 
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136.  FIDI U UMILTÀ 

Infaħħrek Missier, Sid is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ 
ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin 

(Lq 10, 21). 

 

1. Meta Ġesù kien qiegħed jiddiskuti mal-Lhud, ċanfarhom: 
“Intom tistudjaw l-iSkrittura, għax tgħidu li fiha hemm il-ħajja ta’ 
dejjem. Hemmhekk issibu x-xhieda fuqi, u madankollu ma tridux tiġu 
għandi biex ikollkom il-ħajja” (Ġw 5, 39). Il-Lhud kienu jibnu l-
perfezzjoni tagħhom fi studju bir-reqqa u ta’ sikwit arbitrarju tal-
iSkrittura Mqaddsa li huma kienu jfissru skont l-opinjoni personali 
tagħhom. Fis-suppervjadg tagħhom ma kienux jammettu li setgħu 
jiżbaljaw, u billi ma kinux jifhmu s-sens tal-profeziji, ma riedux 
jammettu li Ġesù kien il-Messija mħabbar fihom. Ġesù fittex li 
jdawwalhom, imma d-dawl ma daħalx f’qalbhom għax kienu 
mgħomjin bis-suppervja. “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). Il-ħsieb ta’ dawn l-imgħallmin 
foloz ma kienx li jidħlu fl-ispirtu ġenwin tal-iSkrittura, li jifhmu l-pjan 
ta’ Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin u li jikkonformaw miegħu, imma 
biss li jkunu mfaħħrin u onorati mill-bnedmin. Kif setgħu jaċċettaw 
Messija fqir li jgħolli liċ-ċkejknin, lis-sempliċi u ‘l dawk li kienu fil-
bżonn waqt li huma kienu jfittxu l-“glorja mingħand xulxin”? 

Il-fidi fi Kristu titlob l-umiltà, bħalma jesiġi l-istudju tal-iSkrittura 
Mqaddsa. Ġesù ġie biex juri lill-bnedmin il-misteri ta’ Alla, il-pjani 
tiegħu għas-salvazzjoni tagħhom, is-sens awtentiku tal-iSkrittura, 
imma huma biss l-umli li jħalluh jgħallimhom. Min jaħseb li hu għaref 
u ġust ikun irid jagħmel kollox waħdu u ma jaċċetta la Mgħallem u 
lanqas Salvatur. Hekk ġara matul is-sekli meta l-bnedmin suppervi 
jirrifjutaw il-maġisteru u l-medjazzjoni tal-Knisja, li hi d-depożitarja 
uffiċjali tal-kelma ta’ Alla u tas-sagramenti tas-salvazzjoni. Darba 
Ġesù staqsa: “Taħsbu intom li Bin il-Bniedem se jsib il-fidi fuq l-art 
meta jiġi?” (Lq 18, 8). Żgur ma jsibhiex fost is-suppervi, fil-bnedmin 
minfuħin bl-għerf tagħhom, imma fl-umli u fis-sempliċi. 

 

2. Il-Fariżej kienu jiftaħru li jemmnu f’Mosè, imma fil-verità ma 
fehmux l-ispirtu tiegħu, u lanqas imxew fuq l-eżempju tiegħu. Mosè 



116 

rrifjuta li jsir mexxej ta’ nazzjon kbir għax ried isalva lill-poplu tiegħu 
(Eż 32, 7-14), waqt li l-Fariżej ittraskuraw il-ġid tal-poplu u kienu 
ħsiebhom biss fil-glorja tagħhom. Ma fehmux lil Mosè, lanqas fehmu 
lill-Messija mħabbar minnu u ffigurat minn qabel fl-imġiba tiegħu, 
għalhekk Ġesù wissiehom: ”Kieku kontu temmnu f’Mosè kontu 
temmnu fija wkoll” (Ġw 5, 46). Ma jistax ikun tgħid li temmen f’xi 
ħadd u fl-istess ħin tirrifjuta t-tagħlim u l-eżempji tiegħu. 
Kontradizzjoni li b’xorti ħażina mhix rari wkoll fostna l-Insara li 
jispiċċaw biex ma jaċċettawx l-Evanġelju tal-umiltà u tal-qadi. 

Nistgħu niġu ttentati biex naħsbu li biex nagħmlu l-ġid jeħtieġ 
ikollna pożizzjoni privileġġjata jew prominenti, waqt li Ġesù tkellem u 
aġixxa għalkollox bil-maqlub. Hu għallem lid-dixxipli tiegħu biex 
jagħżlu l-aħħar post, u li jqegħidu lilhom infushom għas-servizz tal-
oħrajn, ukoll jekk ikunu f’postijiet ta’ responsabbiltà. Waqt l-Aħħar 
Ċena nfisha l-Mulej kellu jgħid: ”L-akbar fostkom għandu jġib ruħu 
tal-iżgħar wieħed, u min hu fuq l-oħrajn iġib ruħu ta’ qaddej” u biex 
jinkuraġġihom żied: “Imma jien qiegħed fostkom nagħmilha ta’ 
qaddej” (Lq 22, 26-27). Il-ħajja kollha ta’ Kristu kienet servizz mogħti 
lill-Missier u lill-bnedmin, imma ried jagħtihom eżempju aktar ċar u l-
Appostli rawh għarkupptejh quddiemhom biex iwettaq l-għemil l-
aktar baxx, ”jaħsel saqajn id-dixxipli” (Ġw 13, 5). Il-profeziji kienu 
tkellmu dwar Messija “Qaddej ta’ Jaħweh”, imma Ġesù ppreżenta 
ruħu wkoll bħala qaddej tal-bnedmin u talab lid-dixxipli tiegħu biex 
jagħmlu l-istess. 

L-għażla tal-aħħar post għall-qadi tal-aħwa hi ħaġa li nsibuha 
dejjem fl-Evanġelju, min jagħżel li ma jagħtix kas ta’ dan it-tagħlim hu 
l-istess bħal min jirrifjuta l-misteru ta’ Kristu, il-misteru ta’ dak li 
għalkemm “kellu n-natura ta’ Alla,” ma qagħadx ifittex li hu daqs Alla 
biex jirbaħ lill-bnedmin, “iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir” 
(Fil 2, 7), u sar bħall-aktar fqir u l-iżjed immaqdar u tħallat magħhom. 

 

● O Ġesù, inti dawl għal dawk li jiftħu għajnejhom biex jarawk, 
imma għal dawk li jagħlquhom inti l-ġebla li tfixkilhom u li magħha 
jitfarrku. Billi ma riedux jitgħallmu l-misteru tad-dgħufija tiegħek, il-
Lhud tfixklu u tkissru u ma għarfukx… Int kont iddawwalhom bis-
sewwa tiegħek kieku umilment talbuk, imma fis-suppervja tagħhom 
ma laqgħux id-dawl tiegħek, u int li ġejt biex iddawwalhom kont 
skandlu għalihom… għax meta jitmaqdar id-dawl tiegħek, ma 
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nagħtux kasu iżjed, ċpar sfieq jgħattih, u l-passjonijiet tagħna jaħbuh 
għalkollox minn għajnejna. 

Meta nimxu fid-dlam, ma nkunux nafu fejn sejrin. Aħna naħsbu li 
sejrin lejn il-glorja, il-pjaċir, il-ħajja u l-hena, u minflok, insibu li sejrin 
għat-telfien u l-mewt. O Mulej, għinna biex nibqgħu sejrin sa ma 
tibqa’ l-iċken xrara ta’ dawl! 

Ara Bossuet, Meditazioni sul Vangelo III, 17, v 1, p. 152-153 
 

● O Ġesù! Meta kont itterraq fuq din l-art, int għedt: “Tgħallmu 
minni għax jien ta’ qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal 
ruħkom.” O Sultan Setgħan tas-Sema, iva ruħi ssib il-mistrieh meta 
tarak, fis-sura u n-natura ta’ lsir, titbaxxa biex taħsel riġlejn l-appostli 
tiegħek. Niftakar imbagħad fil-kliem li għedt biex tgħallimni nitħarreġ 
fl-umiltà: “Jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom, hekk 
tagħmlu intom ukoll. Id-dixxiplu mhuwiex akbar minn sidu…” 

O Maħbub tiegħi, sabiex tgħallimni l-umiltà, ma stajtx titbaxxa 
iżjed minn hekk u għalhekk nixtieq, sabiex inwieġeb għal imħabbtek, 
li ħuti jqegħduni dejjem fl-aħħar post, u rrid nikkonvinċi lili nnifsi li 
dan il-post huwa tassew tiegħi. Nitolbok, Ġesù Divin tiegħi, li tibgħatli 
xi umiljazzjoni kull meta nfittex li nogħla fuq l-oħrajn. 

Imma, Mulej, inti taf id-dgħufija tiegħi. Kull filgħodu nagħmel il-
fehma li nitħarreġ fl-umiltài, u filgħaxija nintebaħ li kont jerġa’ waqajt 
f’ħafna nuqqasijiet ta’ suppervja. Għad-dehra ta’ dawn, ikolli t-
tentazzjoni li naqta’ qalbi, imma naf li l-qtigħ il-qalb hu għamla oħra 
ta’ suppervja. Nixtieq għalhekk, o Alla tiegħi, li nibni t-tama tiegħi 
fuqek biss. Ladarba int tista’ kollox, ħa jogħġbok tnissel f’ruħi l-virtù li 
nixtieq. 

S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Talba 20 
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137.  MA’ ĠESÙ UMILJAT 

Xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir, sar jixbah lill-bnedmin 
(Fil 2, 5-7). 

 

1. “Ingħassulu l-ġust għax fi triqitna qiegħed ifixkilna hu kontra l-
għemejjel tagħna… Inwarrbuh bit-tgħajjir u l-moħqrija, biex naraw xi 
tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtgħuhielu għall-mewt 
b’mistħija” (Għerf 2, 12.19-20). Il-ġust umiljat u ppersegwitat mill-
ħżiena hu Kristu, id-dettalji mfissra fil-ktieb tal-Għerf seħħew kollha 
fil-ħajja u speċjalment fil-passjoni tiegħu. Il-mibegħda ta’ dawk li 
ħassewhom offiżi bil-qdusija tal-imġiba u t-tagħlim tiegħu, ġiet 
mitfugħa fuqu, l-aktar wieħed innoċenti. “Id-dinja… tobgħodni għax 
jiena nixhed kontra tagħha li kulma tagħmel hu ħażin” (Ġw 7, 7). 

L-Iben ta’ Alla li umilja lilu nnifsu għax ried hu sa ma sar 
bniedem, sa ma sar “dnub” biex jidħol flokna l-midinbin, minn jeddu 
aċċetta li jkun umiljat minn dawk stess li ġie biex isalva. Ħafna drabi 
meta l-Lhud riedu joqtluh, Ġesù ħarab “għax is-siegħa tiegħu kienet 
għadha ma waslitx” (Ġw 7, 30), imma ma ħarabx mill-
kontradizzjonijiet u mill-umiljazzjonijiet. Hu li kien il-verità eterna 
aċċetta li jkun trattat bħala giddieb, it-tjubija infinita, magħdud bħala 
raġel ħażin, hu li kien l-għerf mhux maħluq ġie mgħoddi bħala 
wieħed iblah, il-ġentilezza perfetta, mgħoddi bħala wieħed li jxewwex 
il-poplu. Hu li hu l-Iben ta’ Alla, ġie mgħoddi bħala mxajtan. L-
umiljazzjonijiet ta’ Kristu huma l-prezz biex il-bnedmin jinħelsu mis-
suppervja, u fl-istess ħin huma inkuraġġiment għalina biex nimxu 
warajh mit-triq tal-umiltà. “Tgħallmu minni, għax jien ta’ qalb ħelwa u 
umli” (Mt 11, 29). 

L-umiltà vera toħroġ mill-qalb u mill-konvinzjoni intima taċ-ċokon 
tal-bniedem quddiem Alla. Waqt li Ġesù umilja ruħu billi nesa d-
dinjità tiegħu bħala Iben ta’ Alla, il-bniedem biex jumilja ruħu jeħtieġ 
jiftakar min hu, ħlejqa li teżisti mhux bil-qawwa proprja tagħha, imma 
biss bid-doni li rċeviet minn Alla, ħlejqa li wara li għamlet id-dnub 
waqgħet fi stat ta’ miżerja morali. L-għarfien ta’ dan kollu għandu 
jagħmilna profondament umli, imma s-suppervja hi hekk qawwija 
fina li dejjem insibuha ħaġa iebsa li numiljaw ruħna, u wisq aktar 
iebsa biex naċċettaw li nkunu umiljati. Hija biss il-grazzja li toħroġ 
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mill-umiljazzjonijiet ta’ Kristu li tista’ tgħinna biex inkunu tassew ta' 
qalb umli sinċerament. 

 

2. “Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesù, hu li għad li kellu n-
natura ta’ Alla… xejjen lilu nnifsu” (Fil 2, 5-7). Dawn il-kelmiet tal-
Appostlu qatt mhuma mmeditati biżżejjed. L-Insara kollha huma 
msejħin biex jimxu wara Ġesù fit-triq tal-umiltà, u biex dan isir jeħtieġ 
“inxejnu lilna nfusna”, jiġifieri ninżgħu s-suppervja billi naċċettaw dak 
li jeqridha, l-umiljazzjonijiet. Qabelxejn l-umiljazzjonijiet ġewwenija li 
bihom nagħrfu n-nuqqasijiet tagħna, l-infedeltajiet, u mbagħad l-
umiljazzjonijiet ta’ barra li ġejjin mill-fatt li l-limitazzjonijiet, in-
nuqqasijiet u l-iżbalji tagħna qegħdin jiġu osservati mill-oħrajn. Ħafna 
jixtiequ jkunu umli, imma ftit jaċċettaw li jkunu umiljati. Ħafna jitolbu 
għall-umiltà imma fil-prattika jaħarbu mill-umiljazzjonijiet. Imma 
bħalma l-istudju huwa l-mezz biex niksbu l-għarfien, hekk l-
umiljazzjoni hija t-triq biex niksbu l-umiltà. Barra minn dan, l-
umiljazzjoni hija l-ħlas li ħaqqu l-midneb. Il-Qaddisin kienu hekk 
konvinti minn dan li ebda umiljazzjoni ma kienu jqisuha ħarxa 
biżżejjed. “Għadni qatt ma smajt lil xi ħadd jgħid xi ħaġa ħażina fuqi 
li m’għaraftx b’mod ċar kemm lanqas qal dak kollu li sata’ jgħid fis-
sewwa kollu. U tabilħaqq, kieku stess ma offendejtx xi drabi – anzi 
ta’ sikwit – lil Alla f’dawk il-ħwejjeġ li jsemmu fuqi, offendejtu fi 
ħwejjeġ oħra, hekk li kien jidhirli li wrew ħniena kbira miegħi meta 
ma qalu xejn dwar il-ħwejjeġ l-oħra” (Triq 15, 3). 

Il-Konċilju jħeġġeġ, partikularment lir-reliġjużi, biex jipprattikaw 
il-virtù tal-umiltà “li biha jkollhom sehem fl-att li bih Kristu xejjen lilu 
nnifsu” (PC 5). Min jixtieq li jkun imsieħeb mill-qrib mal-misteru ta’ 
Kristu – kif titlob is-sejħa reliġjuża – jeħtieġlu jidħol ‘il ġewwa fit-triq 
tal-umiljazzjoni tiegħu nnifsu. Waħidna dan ma nistgħux nagħmluh, 
neħtieġu lil Kristu nnifsu biex idaħħalna fih, billi jseħibna fl-
umiljazzjionijiet tiegħu. L-inġustizzji kollha, l-akkużi, l-insulti, in-
nuqqas ta’ ftehim u l-fallimenti li niltaqgħu magħhom fil-ħajja huma 
mezz għal dan, u billi naċċettawhom għall-imħabba ta’ Kristu, niftħu 
lilna nfusna għad-don tal-umiltà divina tiegħu, u nidħlu fil-misteru ta’ 
dak li xejjen lilu nnifsu għall-glorja tal-Missier u għas-salvazzjoni tal-
bnedmin. Billi nimxu wara Kristu umiljat, ukoll sal-mewt tas-salib, 
aħna nsibu postna fost dawk li jagħtu glorja ‘l Alla u jgħinu biex 
isalvaw lil ħuthom. Saħansitra wkoll dawk li huma rashom iebsa 
jintrebħu bl-umiltà. 
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● O Kristu Iben ta’ Alla int fittixt l-iżgħar post u qist lilek innifsek 
bħala l-aħħar wieħed fost il-bnedmin, matul ħajtek kollha. Hekk xtaqt 
li tkun ittrattat mill-midinbin, mix-xjaten, mill-iSpirtu Qaddis u mill-
Missier etern tiegħek. Dan kollu sar biex issebbaħ lil Missierek… 
biex tpatti għall-offiża li għamilna lill-Missier bis-suppervja tagħna, 
biex nikkonfondu u neqirdu l-arroganza tagħna, biex tgħallimna 
nobogħdu l-frugħa u nħobbu l-umiltà. Nistgħu tassew ngħidu li s-
suppervja tiddiżunura ‘l Alla u li Alla jiddispjaċih ħafna ladarba biex 
issewwi diżunur bħal dan kien meħtieġ li int, l-Iben ta’ Alla tkun 
daqshekk umiljat! Nistgħu tassew ngħidu li l-frugħa hija ħaġa tassew 
kerha, ladarba biex tinqered, int ridt tinżel fi grad daqshekk baxx ta’ 
umiljazzjoni! Kemm hi prezzjuża l-umiltà f’għajnejn Alla u kemm 
togħġbu ladarba int l-Iben divin tiegħu xtaqt li tkun ittrattat b’dan il-
mod biex tagħmilna nħobbu l-umiltà, biex tħeġġiġna nimitaw lilek fit-
taħriġ tagħha u li taqlgħalna l-grazzja li nitħarrġu fiha. 

S. Ġwann Eudes, Miseria dell’uomo e grandezza del cristiano 
II,16 p. 72 

 

● O Ġesù maħbub, ninxteħet għarkupptejja f’riġlejk, żgur li taf 
kif twettaq dak li m’għandix ħila nimmaġina. Irrid naqdik kulfejn trid, 
jiswieli x’jiswieli, u b’kull sagrifiċċju. M’hemm xejn li nista’ nagħmel, 
lanqas naf numilja ruħi. Imma ngħidlek dan biss u ngħidulek 
b’qawwa, Irrid inkun umli, irrid inħobb l-umiljazzjonijiet u li nkun 
trattat b’indifferenza minn sħabi. Nagħlaq għajnejja u ninxteħet 
b’delizzju xewqan fid-dilluvju ta’ tmaqdir, tbatija u mistħija li jogħġbok 
tibgħatli. Inħoss nuqqas ta’ rieda kbira biex ngħidlek dan, u qalbi 
tiċċarrat, imma nagħtik kelmti, irrid inbati, irrid inkun immaqdar 
għalik. Ma nafx x’għad nagħmel – fil-fatt anqas nemmen lili nnifsi – 
imma qatt ma nieqaf li rrid dan b’qalbi kollha, “Li nbati u nkun 
immaqdar għalik”. 

Beatu Ġwanni XXIII, Il giornale dell’anima 1903, p. 18 
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138.  FIL-MISTERU TA’ KRISTU PAĊENZJUŻ 

O Kristu li batejt għalina u ħallejtilna l-eżempju, agħmel li nimxu fuq 
il-passi tiegħek (I Pt 2, 21). 

 

1. “U jien bħal ħaruf ġwejjed meħud għall-qatla, ma kontx naf li 
kienu jgħassu kontra tiegħi u jgħidu, ‘Ħa noqtlu s-siġra bil-frott 
tagħha, inqaċċtuh mill-art tal-ħajjin, u ismu ma jiftakruhx aktar’” (Ġer 
11, 19). Ġeremija li n-nies ta’ pajjiżu fittxewh biex joqtluh, hu x-
xbieha ta’ Kristu ppersegwitat, il-“Ħaruf ta’ Alla” – bħalma kellu 
jsejjaħlu l-Battista – meħud għall-mewt biex “ineħħi d-dnubiet tad-
dinja” (Ġw 1, 29). Imma waqt li Ġeremija ma kienx jaf bil-konfoffa li 
kien hemm lesta għalih, Kristu kien jaf perfettament x’kien qiegħed 
jinġema’ kontra tiegħu. It-tbatija li kien hemm tistennih ma kienetx 
sorpriża, kienet offerta libera u konxja tiegħu nnifsu lir-rieda tal-
Missier: “Ħadd ma jeħodli ħajti, iżda jien nagħtiha minn rajja. Għandi 
s-setgħa li nagħtiha u għandi s-setgħa li nerġa’ neħodha, din hi l-
ordni li ħadt mingħand Missieri” (Ġw 10, 18). Dawn kienu s-
sentimenti li bihom Ġesù ffaċċja l-passjoni u offra lilu nnifsu bħal 
ħaruf ġwejjed li ma jagħmel ebda reżistenza u ma jirrifjuta xejn. It-
tbatija tiegħu kienet wisq iżjed minn tbatija passiva, kienet 
aċċettazzjoni spontanja, mimlija mħabba, mgħejjuna mill-għarfien 
tal-qawmien. U b’danakollu kienet tbatija vera li kissriltu l-ispirtu u l-
ġisem tiegħu. 

L-Iben ta’ Alla ġie fid-dinja u salva l-bnedmin billi libes in-natura 
li tbati tagħhom, li fiha patta għal dnubiethom u qaddishom, waqt li 
bata t-tbatija kollha tal-bnedmin. Biex jiltaqgħu miegħu, il-bnedmin 
jeħtieġ li min-naħa tagħhom jaċċettaw it-tbatija. Imma t-tbatija tan-
Nisrani ma għandhiex tinbidel f’paċenzja rassenjata, kważi ta’ bilfors 
għax ma tistax tagħmel mod ieħor. Il-paċenzja nisranija biex timita lil 
dik ta’ Kristu trid tkun aċċettazzjoni ħielsa ta’ dak li fil-ħajja jsallabna, 
fi qbil kollu mħabba mar-rieda ta’ Alla. B’din ir-rabta minn jeddu, in-
Nisrani jassimila ruħu ma’ Kristu paċenzjuż u t-tbatija tiegħu ssir 
tisħib fil-misteru tiegħu. Il-paċenzja mifhuma b’dan il-mod ma 
tħammarx wiċċ il-bniedem, u lanqas tagħmlu lsir ta’ sitwazzjonijiet 
dolorużi li minnhom la jaf u lanqas għandu ħila jaħrab, imma tagħtih 
il-ħila li jħaddan minn qalbu t-tbatija kollha li Alla jippermetti fil-ħajja 
tiegħu, b’dispożizzjoni pożittiva ta’ mħabba, u ta’ għaqda ma’ Kristu 
msallab u rxuxtat. 
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2. “Fil-qies li fih tissieħbu mat-tbatijiet ta’ Kristu, - jgħid San 
Pietru - “Ifirħu sabiex tifirħu u tithennew fid-dehra tal-glorja tiegħu” (I 
Pt 4, 13). L-għarfien li qiegħed jissieħeb fil-passjoni tal-Mulej jagħmel 
lin-Nisrani kuraġġuż, kalm u saħansitra ferħan fit-tiġrib tiegħu. It-
tbatija tiegħu mhix tbatija ta’ dwejjaq, iddisprata, imma mimlija sabar 
u mdawla mit-tama. Dawn l-istess sitwazzjonijiet ta’ niket li 
m’għandhomx soluzzjoni umana jsibu għajnuna u spjegazzjoni fil-
misteru ta’ Kristu, li jgħaqqad mill-qrib miegħu lil dawk li jissieħbu fil-
passjoni tiegħu. Hekk it-tbatija tal-innoċenti ma tibqax iżjed assurda. 
Imma tixxebbah mal-Innoċenti msallab. 

Kif tidher hawn, il-paċenzja nisranija mhix tant virtù morali 
daqskemm il-ħtieġa li nissieħbu fil-misteru ta’ Kristu, li jgħaqqad mill-
qrib miegħu lil dawk li jgħaddu mill-passjoni tiegħu. Hekk it-tbatija tal-
innoċenti ma tibqax iżjed assurda, imma ssir tixbah lill Imsallab 
Innoċenti. Min ma jidħolx fil-misteru tal-passjoni u l-mewt tiegħu 
lanqas ma jidħol f’dak tal-qawmien. U waqt li l-ħajja ta’ dejjem se 
tkun il-milja tal-qawmien fi Kristu, il-ħajja tal-art hija biss il-bidu li fiha 
l-iżjed importanti hu li wieħed jogħdos fit-tbatija u l-mewt tal-Mulej. 
B’danakollu, ukoll issa, il-qawmien qiegħed diġà jaħdem għal dik il-
ħajja divina li Kristu jsieħeb fiha lil dawk li huma mgħammdin fil-
mewt tiegħu li magħha huma marbutin. 

Il-paċenzja nitgħallmuha waqt li nħarsu lejn il-Paċenzjuż divin, 
“Hu li ma kien għamel ebda dnub, u ebda qerq ma nstab f’fommu, 
meta għajruh ma weġibx bit-tgħajjir, meta bata ma heddidx. Hu 
tgħabba bi dnubietna sa fuq is-salib” (I Pt 2, 22-24). Jekk id-dnubiet 
tal-bniedem qatlu lil Kristu innoċenti, mhix ħaġa inġusta mela, li aħna 
l-ħatjin inħossu n-nigża tagħhom. Meta nħarsu lejn Kristu msallab, 
kull wieħed minna jagħraf li m’aħniex inbatu waħedna, Kristu ħa fuqu 
t-tbatijiet u n-niket kollha tagħna biex jagħmilhom inqas ebsin 
għalina, u biex jinkuraġġina fit-tiġrib tagħna. Imqawwijin b’dan l-
eżempju u l-grazzja ta’ Kristu, u mgħejjunin bl-imħabba tiegħu 
għalina, nitgħallmu ngħixu t-tbatijiet personali tagħna bla ma 
naqtgħu qalbna, u nitgħallmu wkoll noffruhom għas-salvazzjoni ta’ 
ħutna, bħala kontribuzzjoni umli max-xogħol tal-fidwa. “Bit-tbatijiet 
tiegħi… intemm f’ġismi dak li jonqos mit-tbatijiet ta’ Kristu għall-
ġisem tiegħu li hu l-Knisja” (Kol 1, 24). 
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● Jien ħarist lejk, o Kristu msallab, u rajtek toffri lilek innifsek lil 
Missierek bħala vittma għall-erwieħ, u waqt li qagħadt naħseb fuq 
din id-dehra ta’ mħabbtek, fhimt il-qawwa tar-ruħ tiegħek u ridt 
ningħata bħalek. 

Kemm nifraħ meta naħseb li sa mill-eternità aħna konna 
magħrufa mill-Missier, u li ried jerġa’ jsib fina x-xbieha tiegħek, o 
Kristu msallab. O kemm hi meħtieġa t-tbatija biex ix-xogħol ta’ Alla 
jista’ jitwettaq fir-ruħ! Alla tiegħi, int għandek xewqa kbira li tgħanina 
bil-grazzji tiegħek, imma nkunu aħna li niddeċiedu sakemm se nħallu 
lilna nfusna niġu offruti minnek, offruti fil-ferħ, u fir-radd-il ħajr, bħall-
Imgħallem, u ngħidu miegħu: “Forsi l-kalċi li tani Missieri ma 
nixorbux?” O Mgħallem, is-siegħa tal-passjoni int sejjaħtilha “s-
siegħa tiegħek”, dik li ġejt għaliha, l-oġġett tax-xewqat kollha tiegħek! 

Kull meta tiġi quddiemi xi tbatija kbira jew xi sagrifiċċju żgħir, 
irrid naħseb mill-ewwel li dik hija s-siegħa tiegħi, is-siegħa li fiha 
jeħtieġ nuri l-imħabba tiegħi għalik Mulej, li “ħabbejtni ħafna”. 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, Ittra 112, 272 
 

● O Ġesù l-aktar ħelu, liema kienu l-ħsibijiet li ġagħluk tbati u 
liema mħabba kbira kellek fil-Passjoni tiegħek? Imma għidli, Ġesù 
tiegħi, ma stajtx tifdi l-bniedem u ssalvali ruħi mingħajr daqshekk 
eċċess ta’ mħabba, b’kastig inqas u b’affezzjoni aktar moderata? O 
niket liema bħalu tal-Mulej tiegħi, o mħabba li ma tieqafx, mhix 
mirbuħa u li ma tistax titfisser. Ġesù tiegħi, meta se nkun nista' 
nħobbok daqskemm jistħoqqlok u daqskemm nixtieq jien? 

Huwa żgur li għalliġej jeħtieġ li ngħix bħallilkieku dejjem qiegħed 
immut… u b’danakollu dak kollu li nista’ nbati f’din il-ħajja huwa 
dejjem inqas minn kemm jistħoqqli għal ħtijieti. Anzi dan hu s-salib 
tas-slaleb kollha, u l-akbar niket… li jiena offendejtek, Alla tiiegħi. 

Ġesù, imħabba waħdanija tiegħi, la titlaqnix, f’din il-ħajja 
ittrattani kif jogħġob lilek, hawn jien lest nilqa’ kull rieda tiegħek. 
Nitolbok biss li ma tħalli qatt li nidneb u ninfired mill-grazzja tiegħek. 

Beatu Enriku Susone, Dialogo d’amore, 5-6. 17, 
Vita ed op. p. 32-34. 156. 

 



124 

139.  IL-ĦAMES ĦADD TAR-RANDAN 

SENA A 

Jien hu l-qawmien u l-ħajja… kull min jgħix u jemmen fija, dan ma 
jmut qatt (Ġw 11, 25-26). 

 

Dan il-Ħadd hu karatterizzat mil-Liturġija tal-Qawmien li fiha 
jispikka l-ħsieb ta’ Ġesù għajn tal-ħajja, li għandu l-ħila li jerġa’ jagħti 
l-ħajja wkoll lill-mejtin. “Jiena nqiegħed ruħi fikom, u terġgħu tieħdu l-
ħajja” (Eżek 37, 14). Il-profezija ta’ Eżekjel għandha x’taqsam mat-
tiġdid morali u politiku ta’ Iżrael imċekken u maħqur bil-jasar, tiġdid li 
jaqbel mal-qawmien li kellu jerġa’ jibnih f’poplu ħieles, bħalma ġara 
tassew meta ġie lura mill-Babilonja. Imma fl-istess ħin kellu jħabbar 
iż-żmien messjaniku li kellu jkun immarkat b’qawmien spiritwali u 
korporali tal-Iben ta’ Alla, kif ukoll bil-qawmien tal-ġisem li jseħħ fl-
aħħar taż-żmien. 

Fost il-qawmien mill-mewt li wettaq Ġesù, dak ta’ Lazzru għandu 
importanza kbira kemm għax hu kien ilu mejjet erbat ijiem u kien 
diġà magħluq fil-qabar, u kemm għax kien imsieħeb b’għemil u kliem 
li jagħmluh “sinjal” partikulari tas-setgħa messjanika tas-Salvatur. It-
tweġiba ta’ Ġesù lil dak li ġieblu l-aħbar tal-marda ta’ Lazzru, “Din 
mhijiex marda tal-mewt, iżda hija għall-glorja ta’ Alla” (Ġw 11, 4), id-
dewmien tiegħu biex imur Betanja, u fl-aħħar l-istqarrija mhix 
mistennija “Lazzru miet. U jien nifraħ minħabba fikom li ma kontx 
hemm, ħalli temmnu” (Ġw 11, 14-15), dan kollu jgħidilna li dan l-
inċident kien maħsub biex jieħu glorja Kristu, “il-qawmien u l-ħajja”, u 
fl-istess ħin biex jipperfezzjona l-fidi ta’ dawk li emmnu fih, u li 
jnissilha f’dawk li ma emmnux (Ġw 11, 42). L-Imgħallem jinsisti fuq 
dawn iż-żewġ punti fit-taħdita ma’ Marta. Hi għandha l-fidi, konvinta 
illi kieku Ġesù kien hemm Lazzru ma kienx imut, imma Hu jrid 
iwassalha biex fil-persuna tiegħu tagħraf il-Messija, l-Iben t’Alla, li ġie 
biex jagħti l-ħajja ta’ dejjem lil dawk kollha li jemmnu fih, għalhekk 
qal: “Jien hu l-qawmien u l-ħajja, kull min jemmen fija, ukoll jekk 
imut, jgħix, u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temmnu 
inti dan?” (11, 25-26). F’dan l-għoli jeħtieġ tasal il-fidi, temmen li s-
setgħa li tqajjem lill-mejtin hija ta’ Kristu u li bħalma jinqeda biha biex 
iqajjem lil Lazzru mill-mewt tal-ġisem, hekk ukoll jista’ jużaha biex 
jiżgura l-ħajja ta’ dejjem għal dawk li jemmnu fih permezz tal-fidi. 
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Dan il-ħsieb Pawlu jsemmih fl-ittra lir-Rumani: “Jekk Kristu 
jgħammar fikom, permezz tal-fidi u l-imħabba, il-ġisem hu mejjet 
minħabba fid-dnub, imma l-ispirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja” 
(Rum 8, 10). Ġesù ma neħħiex il-mewt tal-ġisem – konsegwenza 
tad-dnub – imma ħeles lill-bniedem mid-dnub, u għamel li jissieħeb 
fil-ħajja tiegħu li hi l-ħajja ta’ dejjem. Għalhekk il-mewt ma għandha 
ebda setgħa fuq l-ispirtu li bih jgħix “minħabba l-ġustizzja”. Mhux 
biss, imma jasal il-jum – fl-aħħar taż-żminijiet – li wkoll l-iġsma ta’ 
dawk li jemmnu jerġgħu jqumu glorjużi biex ma jmutu qatt aktar, 
għax jissieħbu fil-qawmien tal-Mulej. Għalhekk Ġesù jkun f’sens sħiħ 
“il-qawmien u l-ħajja”, glorifikat mill-magħżulin li rxuxtaw u ħajjin għal 
dejjem bil-grazzja li toħroġ mill-Misteru tal-Għid. 

Waqt li l-Għid qiegħed joqrob, l-istorja tal-qawmien ta’ Lazzru 
hija stedina biex ninħallu dejjem mid-dnub waqt li nafdaw fis-setgħa 
ta’ tiġdid ta’ Kristu li jrid isieħeb lill-bnedmin fil-qawmien tiegħu. Jalla 
dan iseħħ tassew għal kull wieħed minnhom li jkunu “qawmien u 
ħajja” fiż-żmien u fl-eternità. 

 

● Niżżuk ħajr Mulej, Missier qaddis… permezz ta’ Kristu Sidna. 
Hu, bniedem fost il-bnedmin, jibki lil ħabibu Lazzru, Alla u Mulej tal-
ħajja, sejjaħlu mill-qabar. U mimli ħniena għall-bnedmin kollha, 
permezz tas-sagramenti jgħaddihom mill-mewt għall-ħajja. 

Missal Ruman, Prefazju 
 

● O ħabib veru, kemm iħallsuk ħażin dawk li jittraduk! O Nsara 
tassew, għinu jibki lil Alla tagħkom, għax dak id-dmugħ ta’ ħasra ma 
kienx qiegħed jixxerred biss għal Lazzru, imma għal dawk li ma 
kinux iridu jqumu mill-mewt, ukoll jekk il-Maestà Tiegħu jgħajtilhom 
bil-qawwi. O ġid tiegħi, kif żammejt quddiemek il-ħtiġijiet tiegħi kontra 
tiegħek! Ħalli ma jkunx hemm aktar minnhom, Mulej, ħalli ma jkunx 
hemm aktar, la tiegħi u lanqas tal-oħrajn. Qajjem mill-mewt tagħhom 
lil dawn kollha, ħa jkun hekk qawwi l-leħen tiegħek, Mulej, illi wkoll 
jekk ma jitolbukx il-ħajja, int tagħtihielhom biex imbagħad, Alla tiegħi, 
joħorġu mill-qiegħ tal-pjaċiri tagħhom. 

Lazzru ma talbekx tqajmu mill-mewt. Int għamilt dan għal waħda 
mara midinba. Ara hawn, Alla tiegħi, midinba akbar minnha, ħa tilma 
l-ħniena tiegħek. Jiena, għalkemm imsejkna għall-aħħar, nitolbok 
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għal dawk li dan ma jridux jitolbuhulek huma. Int taf, Sultan tiegħi, 
kemm nitnikket meta narahom jinsew b’dan il-mod it-tbatijiet kbar u 
bla tmiem li għad iridu jsofru jekk ma jerġgħux lura għandek. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ, 10, 2-3 p. 64 
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SENA B 

Jekk xi ħadd irid jaqdini, hu għandu jimxi warajja (Ġw 12, 26). 

 

Waqt li r-Randan riesaq lejn it-tmiem, il-passjoni tal-Mulej li 
qiegħda toqrob timla’ l-Liturġija. Illum huwa Ġesù nnifsu li jitkellem 
dwarha permezz tal-Evanġelju ta’ Ġwanni, li jippreżentahielna bħala 
l-misteru tal-glorifikazzjoni u tal-ubbidjenza għar-rieda tal-Missier. 
Dan il-kliem intqal minħabba t-talba ta’ xi Griegi li xtaqu jaraw lill-
Mulej, il-preżenza ta’ dawn kienet flok dik tal-Lhud li kienu telquh 
għalkollox u issa kienu qegħdin jikkonfoffaw biex jeħilsu minnu. Issa, 
Ġesù seta’ jiddikjara ruħu s-Salvatur tal-bnedmin kollha: “Waslet is-
siegħa li fiha Bin il-Bniedem ikun igglorifikat. Tassew, tassew 
ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa’ 
weħidha, imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott” (Ġw 12, 23-24). Il-
glorifikazzjoni tiegħu titwettaq permezz tal-mewt imxebbha ma’ dik 
tal-qamħa li minnha jeħtieġ tgħaddi biex tagħti ħajja liż-żbula l-ġdida. 
Fil-fatt, bil-mewt tiegħu jitwieled il-poplu ġdid ta’ Alla, li jilqa’ lill-Griegi 
u lil-Lhud u bnedmin ta’ kull pajjiż, kollha kemm huma mifdijin minnu. 
Ġesù kien jafu dan u għalhekk ra bil-ferħ li qiegħda toqrob is-siegħa 
tas-salib, imma fl-istess ħin, l-umanità tiegħu kienet se tħoss il-biża’ 
tiegħu. “Issa qiegħed inħossni mħawwad f’ruħi, u x’naqbad ngħid”? 
Missier, eħlisni minn din is-siegħa!” (Ġw 12, 27). Din hija 
antiċipazzjoni tat-tnehida tal-Ġetsemani: “Inħossni mnikket għall-
mewt” (Mk 14, 34). Dan il-kliem jġiegħilna nifhmu r-realtà tal-passjoni 
tal-Iben ta’ Alla, li billi kien tassew bniedem ħass l-uġigħ tagħha 
kollu. Imma ma reġax lura ladarba ġie fid-dinja f’ġisem li jbati proprju 
biex joffrih lill-Missier li jikkonferma s-siegħa bħala sagrfiċċju ta’ 
tpattijà: “Imma jien għalhekk ġejt, għal din is-siegħa” (Ġw 12, 27). 
Għal-leħen tal-Iben iwieġeb mis-sema l-leħen tal-Missier li 
jikkonferma s-siegħa tal-passjoni bħala siegħa tas-sebħ. Proprju 
meta Ġesù jkun merfugħ fuq is-salib, Ġesù jiġbed il-bnedmin kollha 
lejh u fl-istess ħin irodd l-akbar glorja lill-Missier. 

Fl-ittra lil-Lhud l-awtur jaqbad mill-ġdid din it-tema u jfisser bl-
iżjed mod uman in-niket ta’ Kristu: “Meta kien jgħix fuq din l-art, 
Kristu offra talb u suppliki b’leħen għoli u bid-dmugħ” (Lhud 5, 7), 
allużjoni ċara għat-tnehid tal-Ġetsemani u għall-għajta fuq il-Kalvarju 
(Mk 15, 34). Hu kien “l-Iben” imma l-Missier ma ħafirhielux għax 
“tah” għas-salvazzjoni tad-dinja (Ġw 3, 16), u l-Iben aċċetta għax 



128 

ried hu r-rieda tal-Missier waqt li tgħallem “minn dak li bata xi tfisser 
l-ubbidjenza” (Lhud 5, 8). Billi kien l-Iben ta’ Alla ma kellu ebda 
ħtieġa li jduq il-mewt u lanqas li jobdi permezz tat-tbatija, imma 
aċċetta kemm waħda u kemm l-oħra biex isir “awtur tas-salvazzjoni 
ta’ dejjem għal kull min jisma’ minnu” (Lhud 5, 9). Il-passjoni turi 
b’mod l-iżjed ċar il-kobor tal-imħabba tal-Missier u ta’ Kristu għall-
bnedmin u wriet li biex inkunu salvati minn Dak li kkonsma s-
sagrifiċċju tal-ubbidjenza fil-mewt tas-salib, hu meħtieġ li nobdu u 
niċħdu lilna nfusna. 

Permezz tal-għemil l-aktar għoli tal-għotja tiegħu nnifsu, Kristu 
hu l-“Qassis il-Kbir” (Lhud 5, 10) li jgħaqqad fid-demm tiegħu lill-
bnedmin ma’ Alla u hekk waqqaf “patt ġdid” li minnu jitkellem 
Ġeremija (31, 1, 1º Qari). Bih il-bniedem jiġġedded fl-intimu tiegħu, 
il-liġi ta’ Alla mhix iżjed sempliċi liġi esterna miktuba fuq it-twavel tal-
ġebel, imma liġi ġewwenija miktuba fil-qalb mill-imħabba u d-demm 
ta’ Kristu. Bil-passjoni ta’ Kristu waslu l-jiem li għalihom Alla qal: 
“Inqiegħed il-liġi tiegħi fihom u niktibha f’qalbhom… jien naħfrilhom 
ħżunithom, u ħtijiethom ma niftakarhomx” (Ġer 31, 33-34). 

 

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

Aħna nitħejjew bis-sawm u bil-penitenza biex niċċelebraw il-
passaġġ tiegħu għall-mewt, aħna ninxteħtu quddiemu mbikkija. 
Għax qiegħed joqrob jum il-fidwa tagħna, il-jum tal-passjoni tiegħu, 
meta hu, is-Salvatur u l-Mulej tagħna, mogħti għalina mil-Lhud, sofra 
t-tbatija tas-salib, kien inkurunat bix-xewk, kien imsawwat, l-oġġett 
ta’ ħafna tbatijiet fil-ġisem tiegħu, biex fl-aħħar jirxoxta bis-saħħa tal-
istess qawwa tiegħu. 

Fix-xewqa tagħna li naslu għal dak il-jum kollna kemm aħna 
msoffija, nitolbuk, o Alla Missier tagħna, li taħsilna minn kull dnub 
għall-imħabba tal-passjoni tiegħu, libbisna mill-ġdid it-tunika mhix 
meħjuta li tfisser l-imħabba tiegħek li ssawwab fuq kulħadd. 

Permezz tal-imħabba, ħejji fina sagrifiċċju, u permezz tal-
astinenza, wassalna għall-Mejda qaddisa bis-serenità meħlusin mid-
dnubiet tagħna. 
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Agħmel li Kristu jaqlgħalna dan kollu, għax tiegħu huwa t-tifħir u 
l-qawwa u l-glorja għal dejjem. 

Prefazju Możarabiku, Liturgia CAL 52 
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SENA Ċ 

Kbir f’għemilu l-Mulej magħna (Salm 126, 3). 

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum tipproponilna biex nikkunsidraw l-
Għid li issa qorob, taħt l-aspett tal-ħelsien mid-dnub. Għalkemm 
ħelsien bħal dan immeritah għalina Kristu darba għal dejjem, imma 
jeħtieġ li jsir attwali għal kull bniedem, anzi hu fatt li jeħtieġ dejjem 
jiġi mtenni u mġedded għax matul il-ħajja kollha, il-bnedmin huma l-
ħin kollu fil-periklu li jaqgħu u ħadd ma jista’ jqis lilu nnifsu li ma jistax 
jaqa’ fid-dnub. 

Alla, li darba għamel mirakli bla għadd biex jeħles lill-poplu 
tiegħu mill-jasar tal-Eġittu, qiegħed issa jwegħidhom oħrajn ġodda u 
akbar biex jeħlishom mill-eżilju tal-Babilonja (Iº Qari): “Arawni, sejjer 
nagħmel ħaġa ġdida… Se niftaħ triq fix-xagħri, xmajjar fid-deżert… 
biex nisqi ‘l-poplu tiegħi” (Is 43, 19-20). Il-profezija tmur ‘l hinn mill-
ġrajjet storiċi ta’ Iżrael u tixħet dawl fuq il-ġejjieni messjaniku li fih 
Alla għad iwettaq għeġubijiet għalkollox ġodda Għal Iżrael il-ġdid – 
Il-Knisja. Minflok triq materjali huwa jagħti lid-dinja lil Ibnu l-Waħdieni 
biex ikun “it-triq” tas-salvazzjoni, minflok ilma biex jaqtgħu l-għatx ta’ 
griżmejn xotti, jagħti l-ilma ħaj tal-grazzja li tfawwar mis-sagrifiċċju ta’ 
Kristu biex isaffina mid-dnub u jaqtgħalna l-għatx għall-infinit. 

Dan it-tiġdid huwa muri b’mod konkret fil-ġrajja tal-Evanġelju tal-
mara adultera, imkaxkra quddiem Ġesù biex tkun iġġudikata minnu. 
“Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna, 
Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Int, imma xi 
tgħid?” (Ġw 8, 4). Is-Salvatur għamel xi ħaġa għalkollox ġdida, li ma 
kinetx maħsuba fil-liġi l-qadima, ma lissen ebda sentenza, imma 
wara pawsa siekta, imtaqqla mill-istennija tal-akkużaturi u tal-
akkużata, qal sempliċiment: “Min fostkom hu bla dnub jitfgħalha hu l-
ewwel ġebla” (Ġw 8, 7). Aħna lkoll midinbin, għalhekk ħadd 
m’għandu dritt jaħtar lilu nnifsu mħallef tal-oħrajn. Wieħed biss 
għandu dan id-dritt, l-Innoċenti, il-Mulej, imma lanqas hu ma wżah, 
ipprefera jħarreġ is-setgħa tiegħu ta’ Salvatur: “Ħadd minnhom ma 
kkundannak? Mela anqas jien ma nikkundannak, mur, u mil-lum ‘il 
quddiem tidnibx iżjed” (Ġw 8, 10-11). Huwa biss Kristu, li ġie biex 
jagħti ħajtu għas-salvazzjoni tal-midinbin, li jista’ jeħles il-mara mid-
dnub tagħha u mbagħad jgħidilha “tidnibx iżjed”. Il-kelma tiegħu ġġib 
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magħha l-grazzja li ġejja mis-sagrifiċċju tiegħu. Fis-sagrament tal-
penitenza jiġġedded għal kull Nisrani l-ġest li jeħles ta’ Kristu li jagħti 
lill-bniedem il-grazzja biex jissielet kontra d-dnub, biex "ma jidnibx 
iżjed". 

It-tieni Qari jissuġġerixxi riflessjoni aktar profonda ta’ dan. San 
Pawl li ssagrifika t-tradizzjoni, kultura u s-sistema ta’ ħajja li kienet 
torbtu mal-poplu tiegħu, kien iqis dawn il-ħwejjeġ bħala “knis biex 
nirbaħ lil Kristu” (Fil 3, 8), jinkuraġġixxi lin-Nisrani biex jiċċaħħad bl-
istess mod minn dak kollu li ma jwassalx lejn il-Mulej, jew li hu kontra 
tiegħu. Din hi t-triq biex neħilsu għalkollox mid-dnub u biex 
ningħaqdu aktar u aktar ma’ Kristu sakemm “insiru nixbhuh fil-mewt” 
biex jirnexxilna niksbu l-qawmien mill-imwiet (Ġw 8, 10.11). Hija triq 
li tipprovdina b’rebħiet ġodda fuqna nfusna u ħelsien ġdid għal rabta 
aktar profonda ma’ Kristu. Ħadd ma jista’ jaħseb li “wasal”, imma 
jeħtieġ li jimxi ‘l quddiem “biex jaħtaf dan: bħalma Kristu ġa ħataf lilu” 
(Ġw 8, 12). 

 

● Sewwa u xieraq tassew, Mulej, Missier Qaddis, Alla ta’ 
dejjem li tista’ kollox, tajjeb u ta’ ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem 
u kullimkien inroddulek ħajr, bi Kristu Sidna. Qegħdin joqorbu l-jiem 
tal-Għid tal-mewt u l-qawmien tiegħek, li fil-misteru waħdieni tidher 
it-telfa tal-għadu qadim u l-ġrajja tassew kbira tas-salvazzjoni 
tagħna. 

Fil-passjoni feddejja tiegħu, int Missier iġġedded l-univers u 
tagħti lill-bniedem is-sens veru tat-tifħir tiegħek; fil-qawwa misterjuża 
tas-salib inti tiġġudika d-dinja u tagħmel tiddi l-qawwa reali ta’ Kristu 
msallab. 

Prefazju tal-Passjoni II 
 

● O Ġesù tiegħi, x’qatt għamilt! Kif stajt nabbandunak u 
mmaqdrek? Ninsa lil ismek, nikser il-liġi tiegħek, u l-preċetti tiegħek? 
O Alla tiegħi, ħallieq tiegħi! Salvatur tiegħi, ħajti u l-ġid kollu tiegħi! 
Imsejken jien, miżerabbli msejken, għaliex dnibt… għaliex sirt bħal 
annimal bla raġuni? Ġesù tiegħi ragħaj ħelu, Mgħallem ħelu, għinni, 
erġa’ erfa’ n-nagħġa li waqgħet, tini idek biex tgħinni, ħassarli 
dnubieti, fejjaq il-pjagi tiegħi, qawwi d-dgħufija tiegħi, salvani għax 
inkella nintilef. Nistqarr li ma jistħoqqlix ngħix, ma jistħoqqlix dawl, 
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ma jistħoqqlix l-għajnuna tiegħek… imma b’danakollu l-ħniena 
tiegħek hija kbira biżżejjed, ikollok ħniena minni, O Alla li tant tħobb 
lill-bnedmin. L-aħħar tama tiegħi, ikollok ħniena minni. 

Beatu Luiġi De Bois, Guida spirituale 4, p. 79-80 
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140.  TIDNIBX IŻJED 

Saffini, o Mulej, u nkun abjad  aktar mis-silġ (Salm 51, 9). 

 

1. Il-ġrajja ta’ Susanna li rreżistiet għat-tentazzjoni ta’ rġiel 
imħassra, akkost li tkun falzament akkużata b’adulterju u esposta 
inġustament għall-mewt, kienet tagħmel parti mil-katekezi tal-
katekumeni, dawk li kienu qegħdin jitħejjew għall-Magħmudija 
kellhom jitgħallmu minn din il-mara safja u qawwija li l-fedeltà lejn il-
liġi ta’ Alla u lejn kuxjenza retta hu aqwa minn kull sogru. Fl-istess 
ħin, Susanna meħlusa mill-intrigi tal-kalunjaturi tagħha permezz ta’ 
Danjel, kienet preżentata bħala xbieha tal-imgħammed maħlul mill-
irbit tax-xitan permezz ta’ Kristu. In-Nisrani salvat minn Kristu mill-
mewt ta’ dejjem, wisq aktar miż-żagħżugħa Lhudija, hu marbut bil-
fedeltà lejn Alla kemm bl-integrità tal-fidi tagħha u kemm b’dik tal-
imġiba tagħha. Quddiem it-tħajjir u t-theddid tal-għedewwa tat-tajjeb, 
l-imgħammed għandu jkollu l-ħeġġa li jtenni ma’ Susanna, “Aħjar 
għalija ma nagħmilx dan u naqa’ taħt idejkom milli nidneb quddiem il-
Mulej” (Dan 13,  23). 

Fir-Rabta l-Ġdida għandna wkoll storja ta’ mara akkużata 
b’adulterju imma din mhix innoċenti bħal Susanna, imma midinba, li 
bħal Susanna ġiet imkaxkra għall-ġudizzju min-nies ħżiena. 
Għalkemm adultera din ukoll ġiet meħlusa, mhux  minn profeta, 
imma mill-Iben ta’ Alla li hu biss jista’ jaħfer id-dnubiet. Għall-kliem, 
“Min fostkom hu bla dnub jitfgħalha l-ewwel ġebla” (Ġw 8, 7), l-
akkużaturi ħżiena telqu “wieħed wara l-ieħor”, u l-mara baqgħet 
weħidha quddiem il-Mulej. “Baqgħu biss dawn it-tnejn, il-miżerja u l-
ħniena,” jgħid Santu Wistin (In Jo 33, 5). U Ġesù, li hu l-ħniena sal-
punt li ma ġiex biex jiġġudika imma biex isalva d-dinja, jaħfrilha: “Mur 
u mil-lum ‘il quddiem, tidnibx iżjed” (Ġw 8, 11). Waqt li l-ħelsien ta’ 
Susanna hu xbieha tal-Magħmudija, dak tal-adultera jidher aktar 
jixbah lis-sagrament tal-Penitenza. Għalkemm mgħammed, il-
bniedem b’xorti ħażina dejjem jista’ jidneb, id-dinja mbagħad titkaża 
bl-iskandlu u trid tikkundanna, imma Ġesù li ħallas b’ħajtu għas-
salvazzjoni tal-midinbin, ma jrid lil ħadd jintilef u għalhekk jaħfer: 
“Mur u tidnibx iżjed.” 

 



134 

2. Il-Magħmudija tlaqqamna fi Kristu u twassalna ngħixu fil-ħajja 
tiegħu, bħalma l-fergħa tgħix bis-sustanza li tasal fiha miz-zokk, il-
penitenza ssaħħaħ it-tilqima meta d-dnub idgħajjifha u tneħħi t-tfixkil 
li jwaqqaf il-mixja tas-sustanza divina u żżid it-tiswib tagħha. Is-
sagrament tal-penitenza huwa għalhekk rimedju għall-mard morali 
tal-Insara kollha, u bħall-magħmudija jieħu l-qawwa tiegħu mill-
misteru tal-Għid ta’ Kristu. 

“Jekk jersqu sikwit – jgħid il-Konċilju – għas-sagrament tal-qrar, 
jgħin wisq il-konverżjoni meħtieġa tal-qalb lejn l-imħabba tal-Missier 
ta’ kull ħniena” (PO 18). Il-konverżjoni tal-qalb hija meħtieġa mhux 
biss għal min waqa’ fi dnub mejjet, imma wkoll għal min, waqt li 
qiegħed jgħix fil-grazzja, dejjem jeħtieġ jeħles minn xi nuqqas għax 
irid, biex jikseb il-milja tal-ħajja fi Kristu. 

Jekk fl-ewwel każ biss hija meħtieġa l-istqarrija sagramentali, fit-
tieni każ tiswa ħafna biex tmantni lin-Nisrani fl-isforz tiegħu ta’ tisfija 
u fl-impenn tiegħu għall-qdusija. Is-sagrament tal-penitenza barra 
milli jaħfer id-dnubiet, jiswa wkoll biex ifejjaq il-ġrieħi, jeħles minn 
waqgħat ġodda, ikattar il-grazzja biex il-penitent ikun jista’ jirbaħ 
b’ħeffa akbar il-ġibdiet difettużi, jieqaf lit-tentazzjonijiet u jitħarreġ fil-
virtù. Dan kollu hu żgurat mill-għemil ta’ Kristu li qiegħed jaħdem fis-
sagrament. Huwa Hu li jaħfer, ifejjaq u jsaħħaħ, “Dak li ħabbna, u li 
ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmu” (Apk 1, 5). Minn hawn 
tiġi l-importanza tal-qrar ta’ sikwit għal dawk li qegħdin ifittxu l-
perfezzjoni. 

Il-qrar ta’ sikwit għandu jsir bl-akbar serjetà. Il-Konċilju jwissi li s-
sagrament tal-qrar, biex iġib il-frott, jeħtieġ li jkun “imħejji bl-eżami 
tal-kuxjenza ta’ kuljum” li jsir “b’qalb niedma” (PO 18, 5). It-tqabbil ta’ 
kuljum tal-imġiba interna u esterna mal-Evanġelju tqiegħed fid-dawl 
dak li ma jaqbilx mat-tagħlim u l-eżempji ta’ Kristu. B’dan il-mod 
naslu nikkontrollaw sakemm ħajjitna tkun tassew “nisranija”, jiġifieri 
mqanqla minn spirtu evanġeliku ġenwin, jew inkella minflok insibu li 
hi maħkuma mill-frugħa tad-dinja u t-tħajjir tal-passjonijiet. Jekk dan 
l-eżami tal-kuxjenza jsir quddiem l-Imsallab, ġo fina titnissel b’mod 
spontanju, indiema tassew tal-qalb u l-qrara ta’ wara tkun ta’ 
għajnuna kbira kemm biex naħarbu d-dnub, u kemm biex nagħmlu 
progress fil-ħajja spiritwali. 
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● Int, Mulej, la ċċaħħadnix mill-ħniena tiegħek, it-tjieba u l-
fedeltà tiegħek iħarsuni għal dejjem!… ħakmuni ħtijieti u ma nistax 
nara, huma aktar mix-xagħar ta’ rasi, għandi qalbi maqtugħa. Ħa 
jogħġbok, Mulej, teħlisni ejja fittex għinni, 

Imma jiena fqajjar u msejken, għandi ‘l Sidi jaħseb fija. Inti l-
għajnuna u l-ħelsien tiegħi, iddumx ma tgħinni, Alla tiegħi!  

Salm 40, 12-14.18 
 

● Ħares lejja, o Ġesù ħniena infinita, dawwar wiċċek lejja, 
bħalma qiegħed nitolbok minn qalbi, sabiex taħt għajnejk inkun nista’ 
nibki dnubieti. 

Darba ħarist lejn Pietru, li kien waqa’ fid-dnub, u taħt il-ħarsa 
tiegħek u bl-għajnuna divina, beka biki ta’ mrar, u reġa’ lura għall-
grazzja u baqa’ fiha għal dejjem. Ħarist ukoll lejn il-ħalliel, kriminal, 
sabiex umilment jagħrfek bħala l-Mulej tal-maestà u hekk stħoqqlu li 
jgħaddi miegħek mill-bibien tal-ġenna. 

Ħarist lejn Marija l-midinba u kienet feruta bir-rimors, bla ma 
talbet xejn iżjed, inxteħtet f’riġlejk, u bkiet dnubietha. Ħaslitlek riġlejk 
bi dmugħha, u xxuttathomlok b’xuxitha biex taqla’ l-maħfra tiegħek, u 
bil-fwejjaħ prezzjużi tagħha dilkitek minn qabel. Inħafrilha ħafna għax 
ħabbet ħafna, hija qiemet il-Passjoni ta’ Dak li minnu kienet 
maħbuba u xerrditlu fuq rasu l-ungwent  imfewwaħ tagħha. 

O rieda qaddisa, o ħallieq, kollok tjieba! O sultan li tħares lil 
dawk li jittamaw fik biex teħlishom mill-mewt! Kun ragħaj ukoll għall-
midneb mixħut f’riġlejk, mitluq fil-miżerja, erfgħani, agħtini idejk u 
jogħġbok tqegħidni fuq riġlejja mill-ġdid, biex nibqa’ hekk fil-preżenza 
tiegħek, o Mulej l-iżjed ħelu! 

San Ljun IX, Quelques prièrs par les Papes 

 



136 

141.  FIS-SINJAL TAS-SALIB 

Alla li tista’ kollox u ta’ dejjem, int fuq is-siġra tas-salib waqqaft is-
salvazzjoni tal-bnedmin, biex fejn qamet il-mewt, minn hemm toħoġ 

il-ħajja (Prefazju tas-Salib). 

 

1. Wara li pprova jdawwal lil-Lhud biex iwassalhom għall-fidi, 
Ġesù kellu jgħid: “Jekk intom ma temmnux li jiena hu, tmutu fi 
dnubietkom”. “U int min int?” staqsewh (Ġw 8, 24-25). Għal din il-
mistoqsija ma weġibx direttament, imma ftit wara qal: “Meta terfgħu ‘l 
fuq lil Bin il-Bniedem, imbagħad tagħrfu li jiena hu” (Ġw 8, 28). Jekk 
il-kliem u l-mirakli tiegħu ma kinux biżżejjed biex jikkonvinċu ‘l dawk 
in-nies ta’ rashom iebsa, il-passjoni tiegħu – is-salib li fuqu kellu 
jintrefa’ – u warajh il-qawmien – kellhom ikunu s-sejħa l-kbira għall-
konverżjoni tagħhom u t-tweġiba li ma tħalli ebda dubju dwar dak li 
staqsew. F’okkażjoni oħra Ġesù qal: “Meta nintrefa’ ‘l fuq mill-art, 
jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja” (Ġw 12, 32). Ġesù rebaħ il-
bnedmin mis-salib li sar iċ-ċentru tal-attrazzjoni, ta’ salvazzjoni għall-
umanità kollha. 

Min ma jċedix quddiem Kristu msallab u ma jemminx fih, ma 
jistax jaqla’ s-salvazzjoni. Hu fis-sinjal imbierek tas-salib ta’ Kristu li l-
bniedem huwa mifdi; f’dan is-sinjal huwa mgħammed, konfermat u 
maħfur. L-ewwel sinjal li l-Knisja tħażżeż fuq it-tarbija l-ġdida u l-
aħħar wieħed li bih tfarraġ lill-moribond, huwa dejjem is-sinjal 
imqaddes tas-salib. Dan mhux sinjal simboliku, imma realtà kbira: il-
ħajja nisranija titwieled mis-Salib, in-Nisrani huwa mnissel mis-Salib 
u meta jintrabat biss mas-salib tal-Mulej tiegħu, u jafda fil-merti tal-
passjoni tiegħu, ikun jista’ jsalva. Imma l-fidi fi Kristu msallab jeħtieġ 
tagħmel pass ieħor. Mifdi mis-Salib, in-Nisrani jeħtieġ jikkonvinċi 
ruħu li ħajtu stess jeħtieġ tkun immarkata – u mhux biss 
simbolikament – mis-salib tal-Mulej,  jiġifieri li jeħtieġ li dejjem ġorr 
fih l-impronta ħajja tiegħu. Ġesù qal: “Jekk xi ħadd irid jaqdini, hu 
għandu jimxi warajja, u fejn inkun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej 
tiegħi” (Ġw 8, 26). L-istess twissija nsibuha f’kelmiet mhux inqas ċari 
fis-Sinottiċi: “Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqqlux li 
jkun miegħi” (Mt 10, 38). Jekk Ġesù ġarr is-salib u fuqu ġie maqtul, 
min irid ikun dixxiplu tiegħu, ma jistax jagħżel triq oħra, din hija t-triq 
waħdiena li twassal għas-salvazzjoni, għax hija l-waħda li xxebhu 
ma’ Kristu mejjet u rxuxtat. 
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2. Ir-riflessjoni fuq is-salib ma tista’ qatt tkun mifruda minn dik 
tal-qawmien, li hija konsegwenza u l-aqwa għeluq tagħha. In-Nisrani 
mhux mifdi minn wieħed mejjet, imma minn wieħed Irxuxtat mill-
mewt tas-salib, għalhekk meta jġorr is-salib jeħtieġ dejjem ikun 
imfarraġ mill-ħsieb ta’ Kristu msallab u minn dak ta’ Kristu rxuxtat. 
“In-Nisrani għandu verament il-bżonn u d-dmir li jikkumbatti kontra l-
ħażen b’ħafna tiġrib u li jsofri wkoll il-mewt imma msieħeb mal-
misteru tal-Għid, u magħmul jixbah il-mewt ta’ Kristu, jersaq lejn il-
qawmien mill-mewt imqawwi mit-tama” (GS 22). Minn dan l-aspett 
is-salib ta’ kuljum isir iżjed sinjal u sagrament ta’ salvazzjoni, ta’ 
fidwa. 

Meta l-Evanġelista Luqa jirreferi għall-kliem ta’ Ġesù fuq il-
ħtieġa li nġorru s-salib, jippreċiża li dan għandu jsir kuljum: “Jekk xi 
ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu kuljum, u 
jimxi warajja” (Lq 9, 23). Jidher ċar li  Ġesù kien qed jifhem jitkellem 
mhux biss mit-tbatijiet iż-żgħar ta’ kuljum. Hu forsi eħfef li naċċettaw, 
f’ħeġġa ta’ ġenerożità, duluri kbar li jiġru darba kultant, milli ċerti 
sofferenzi żgħar ta’ kuljum, li għandhom x’jaqsmu mal-istat proprju 
tal-ħajja, mat-twettiq tad-dmirijiet tagħna. Tbatijiet li jiġu kuljum, 
dejjem bl-istess wiċċ, bl-istess qawwa u insistenza, permezz ta’ 
sitwazzjonijiet li ma nistgħux naħarbu minnhom u li jdumu bla ma 
jinbidlu għal żmien twil. Dan kollu jifforma s-salib konkret li l-Mulej 
jippreżenta kuljum lin-Nisrani waqt li jistiednu biex iġorru warajh, 
salib umli ta’ kuljum li ma jitlobx ġesti kbar ta’ eroiżmu, imma li 
quddiemhom jeħtieġ itenni jum wara jum l-iva tiegħu, waqt li jilwi 
dahru biex iġorru bl-imħabba. L-Evanġelju jagħti lit-tiġrib tan-Nisrani 
l-isem simboliku ta’ salib, kważi biex ifisser li dawn it-tiġribiet 
iseħbuna mas-salib – mhux simboliku imma reali – ta’ Ġesù u li 
magħqudin mat-tbatijiet tiegħu, isiru mezz ta’ fidwa bħalma kien is-
salib tal-Mulej. Kull tbatija ġġorr magħha grazzja li tifdi li n-Nisrani 
jagħmilha tiegħu meta jħaddan it-tbatija f’għaqda ma’ Kristu msallab. 

 

● O qawwa tal-għaġeb tas-salib! O glorja liema bħalha tal-
passjoni! Inti ġbidt kull ħaġa lejk, o Mulej. Waqt li frixt idejk il-jum 
kollu lejn poplu ribell u rasu iebsa, id-dinja kollha għarfet id-dmir li 
tistqarr il-maestà tiegħek. 
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Mulej, inti ġbidt kollox lejk. Is-salib tiegħek hu għajn ta’ kull barka 
u kawża tal-grazzji kollha, permezz tiegħu l-Insara jieħdu l-qawwa 
mid-dgħufija, il-glorja mill-għajb, il-ħajja mill-mewt. 

L-offerta tal-ġisem u d-demm tiegħek tidħol flok il-vittmi kollha 
b’perfezzjoni wisq akbar, għax int il-veru “Ħaruf ta’ Alla li tneħħi d-
dnubiet tad-dinja”. B’hekk inti għandek fik, u tipperfezzjona l-misteri 
kollha għax hemm saltna waħda, magħmula mill-ġnus kollha, bħala 
sagrifiċċju wieħed biss li jidħol flok il-vittmi kollha. 

San Ljun il-Kbir, Sermo 59, 7 
 

● Mulej, agħtini s-Salib tiegħek: għall-miżerji bla għadd tiegħi, 
għall-ħniniet tiegħek, għall-Kalvarju tiegħek, għall-imħabba msallba 
tiegħek, għall-Passjoni tiegħek sakemm idum iż-żmien. Mulej Ġesù 
agħtini s-Salib tiegħek, dak il-wieħed li ma jidhirx illi jħaddan iż-
żminijiet kollha u l-eternità kollha, dak li hu magħmul mill-imħabba 
msallba, li hi stampata fir-ruħ u li hi l-ħajja. 

Mulej, inħossni mgħattan u kkunsmat bil-piż tal-miżerja tiegħi, 
inħoss li ma jien xejn ħlief miżerja, u fuq din il-miżerja tiegħi int 
tistampa s-sinjal meqjum tiegħek. Is-salib tiegħek biss, Mulej, biex 
ngħixuh kull ħin, biex inħossuh f’kollox, biex insibuh f’kull ħsieb. O 
Ġesù, jalla ma ngħixx aktar bla ma naħseb fik imsallab, biex is-salib 
tiegħek ikun l-għamara ta’ ruħi, il-post tal-paċi tiegħi. 

G. Canovai, Suscipe Domine, p. 361-362 
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142.  L-IBEN JEĦLISKOM 

Fik, o Kristu, għandna l-fidwa, il-maħfra tad-dnubiet (Kol 1, 14). 

 

1. Meta s-sultan Nebukadnessar ikkmanda lit-tliet żagħżagħ 
Lhud biex jaduraw l-istatwa tad-deheb imwaqqfa minnu, taħt piena li 
jiġu mitfugħa fil-forn tan-nar iħaġġeġ, huma weġbuh: ”Jekk inhu 
tassew hekk, Alla tagħna li aħna nqimu, jista’ jeħlisna minn idejk o 
Sultan!” (Dan 3, 17). Il-fidi bla biża’ tagħhom ġiet ippremjata u t-tlieta 
għaddew min-nar bla ma ġralhom xejn. 

Il-fatt tal-għaġeb tar-Rabta l-Qadima hu xbieha ta’ fatt ieħor 
aktar tal-għaġeb li twettaq fir-Rabta l-Ġdida: il-ħelsien min-nar 
qerriedi tad-dnub għal dawk li jemmnu fi Kristu. Hu nnifsu qal lil-
Lhud: “Jekk iżżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi, u 
tagħrfu l-verità u l-verità teħliskom” (Ġw 8, 31-32). Il-kundizzjoni li 
jitlob Kristu mill-bnedmin biex jeħlishom mill-jasar tad-dnub, hija l-fidi 
fih, fidi li titwieled mis-smigħ attent u bla ma jaqta’ tal-kelma tiegħu, 
il-fidi waħdiena li fiha l-verità sħiħa, mingħajr taħlit ta’ żbalji u inganni. 
“Jien hu l-verità” (Ġw 14, 6), qal il-Mulej, huwa hu li jwassal il-verità 
lid-dinja, huwa hu “dak id-dawl veru, li jdawwal lil kull bniedem” (Ġw 
1, 9). Il-kelma tiegħu hi l-għodda tal-verità offruta lill-bnedmin biex, 
imdawlin minnha, ikunu meħlusin mit-tħajjir tal-gideb. Il-gideb tal-
Ħażin qarraq bil-bniedem sa mill-bidu u għamlu lsir tad-dnub, il-
verità ta’ Kristu kissret il-jasar il-qadim u reġgħet tat lura l-ħelsien tal-
Iben ta’ Alla lill-bniedem. “Il-frott tas-siġra qarraq bina u l-Iben ta’ Alla 
fdiena” (Missal 1956 Ġimgħa l-Kbira). 

F’dinja mqallba bl-iżbalji u teoriji foloz u drawwiet imħassra, il-
bniedem isalva biss jekk jintrabat mal-Evanġelju; hemm biss isib il-
verità tat-tagħlim u tal-ħajja. Bħat-tliet żgħażagħ Lhud, in-Nisrani 
għandu jkollu l-kuraġġ li jieqaf għal kull tentazzjoni, jirrifjuta kull 
atteġġjament teoretiku u prattiku li ma jaqbilx mal-Evanġelju, jew 
għax jeħodha kontra tiegħu bil-miftuħ, jew għax ibiddlu b’xi mod ma’ 
tifsir li jgħawġu jew inaqqsu. “Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem – 
qal il-Mulej – bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ” (Mt 10, 28). 

 

2. Il-ħelsien mhuwiex tal-ilsiera imma tal-ulied, “Jekk l-Iben 
jeħliskom tkunu tabilħaqq ħielsa” (Ġw 8, 36). Il-bniedem modern li 
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jixxennaq għall-ħelsien jeħtieġ jifhem li l-ħelsien veru jinsab biss fi 
Kristu. 

“Il-vera libertà… hija fil-bniedem sinjal għoli tax-xbieha ta’ Alla” 
(GS 17). Il-ħelsien tal-bniedem mhux ħlief rifless tal-ħelsien ta’ Alla. 
Alla hu ħieles b’mod assolut, il-bniedem hu ħieles b’mod relattiv, il-
ħelsien ta’ Alla jikkonsisti fis-setgħa li jagħmel il-ġid kollu li jrid, il-
ħelsien fil-bniedem jikkonsisti filli “jagħżel minn jeddu dak li hu tajjeb” 
(GS 17), il-bniedem hu ħieles daqskemm għandu l-ħila jagħżel li 
jagħmel il-ġid. Imma d-dnub fera lill-bniedem fil-ħelsien tiegħu, 
dallamlu moħħu u għalih sar diffiċli li jagħraf il-verità, li jagħraf malajr 
il-ġid mid-deni, minn hawn jiġi t-tgħawwiġ tar-rieda li ta’ sikwit tħajru 
biex jagħmel id-deni minflok il-ġid. “Imsejken bniedem li jien! Min se 
jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt?” jgħajjat San Pawl meta jaħseb 
kemm hu diffiċli għall-bniedem li jagħmel il-ġid kollu li jrid. Imma 
malajr iżid mimli tama: “Niżżi ħajr lil Alla permezz ta’ Ġesù Sidna!” 
(Rum 7, 24-25). Huwa biss Kristu li jista’ jeħles lill-bniedem minn dan 
l-istat imnikket ta’ jasar, frott tad-dnub, hu li “bil-mewt tiegħu qered il-
mewt” li ġiet mid-dnub (Missal). 

Imma biex igawdi l-milja tal-ħelsien li Kristu offrielu, il-bniedem 
jeħtieġlu jafda fih, iħalli lilu jdawlu, Verità inkarnata, u jsarraf il-kelma 
tiegħu fil-ħajja u fil-ħidma tiegħu. Meħlus mid-dnub, jeħtieġ juża l-
ħelsien li Alla tah u li Kristu reġa’ ġablu biex jaqdi ‘l Alla fl-imħabba. 
Alla, ħelsien infinit, hu mħabba, il-bniedem hu ħieles daqskemm isir 
imħabba, jiġifieri jkollu l-ħila jħobb ‘l Alla u l-proxxmu. “Ħuti, intom 
ġejtu msejħa għall-ħelsien; - jikteb San Pawl lill-Galatin – imma 
tinqdewx b’dan il-ħelsien għall-ġisem, iżda aqdu lil xulxin fl-imħabba” 
(Gal 5, 13). Il-ħelsien għandu jaqdi lill-imħabba u l-imħabba ġenwina 
min-naħa tagħha qiegħda għall-qadi ġeneruż u diżinteressat ta’ Alla 
u tal-aħwa. 

 

● “Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi, jiena fik nittama. 
għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, u mill-mard tal-mewt. Bir-rix 
tiegħu jgħattik u taħt ġwenħajh tistkenn. Ebda deni ma jiġrilek, ebda 
ħsara ma tersaq lejn darek. għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, u 
jħarsuk fi triqatek kollha. Fuq idejhom jerfgħuk, li ma taħbatx ma’ xi 
ġebla riġlek.” 

Salm 91, 2-4.10-12 
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● Bħalma t-tabib jobgħod il-mard u jagħmel minn kollox biex 
jeqirdu u jgħin lill-marid, hekk int, Alla tiegħi, bil-grazzja tiegħek 
taħdem fija biex teqred id-dnub u teħlisni minnu… L-ewwel ħelsien, 
fil-fatt, jikkonsisti filli nkun meħlus mill-ħtijiet, imbagħad nibda nerfa’ 
rasi lejn il-ħelsien, imma dan mhuwiex ħlief il-bidu tal-ħelsien, u 
mhux il-ħelsien perfett, għax “nilmaħ fil-membri ta’ ġismi, liġi oħra 
titqabad kontra l-liġi ta’ moħħi” u hekk “mhux dak li rrid nagħmel, iżda 
dak li nobgħod” (Rum 7, 23, 15)… minn naħa waħda l-ħelsien, min-
naħa l-oħra l-jasar, il-ħelsien għadu mhux sħiħ, għadu mhux safi, 
għadu mhux mimli, għax għad m’aħniex fl-eternità. Minn naħa nħoss 
li għadni dgħajjef, u min-naħa l-oħra nħoss li riesaq il-ħelsien… 
Daqskemm naqdi lilek, o Mulej, daqshekk ieħor jiena ħieles, imma 
jekk naqdi l-liġi tad-dnub jiena lsir. 

X’għandi nagħmel, o Mulej, għad-dgħufija li għadha fija? Xejn 
aktar milli ndur lejk li għedt:”Jekk l-Iben ta’ Alla jeħliskom, tkunu 
tabilħaqq ħielsa” (In Jo 41, 9-11). O Mulej, naf għax għedtu int li 
teħodli ħsieb ruħi, meta għedt: ”La tibżgħux minn dawk li joqtlu l-
ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ” (Mt 10, 28). Ħadd ma għandu 
jbeżżgħani: Int aktar qawwi li sejjaħtli, għax tista’ kollox inti mitt 
għalija: għalhekk jien żgur li nirċievi l-ħajja tiegħek, għax għandi 
rahan tal-mewt tiegħek.  Fil-fatt, għal min mitt? Forsi għall-ġusti. 
Nistaqsi lil Pawlu li jweġibni: ”Kristu miet għal dawk li kienu bla Alla” 
(Rum 5, 6). Waqt li kont ħażin, int mitt għalija, issa li jien ġustifikat se 
tħallini waħdi? 

S. Wistin, In Ps 96, 17 
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143.  IL-ĦARSIEN TAL-KELMA 

Dan hu sehmi Mulej, li nħares il-kelma tiegħek (Salm 119, 57). 

 

1. “Jekk iżżommu fil-kelma tiegħi… tagħrfu l-verità u l-verità 
teħliskom” (Ġw 8, 31-32). Din l-istqarrija hija mwettqa b’oħra: “Min 
iħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt” (Ġw 8, 51). Il-kelma tal-
Mulej hija l-verità, hija l-ħajja, l-impenn li nibqgħu fil-kelma u 
nħarsuha jwassal għall-għarfien iżjed ċar u profond tal-verità 
magħluqa fiha, iwassal għall-ħelsien mid-dnub u wkoll mill-mewt li 
hija l-aktar konsegwenza serja tiegħu. Il-ħarsien tal-kelma, l-għarfien 
tal-verità, il-kisba tal-ħelsien, il-pussess tal-ħajja ta’ dejjem huma l-
istadji progressivi tal-ħajja nisranija li taqsam il-fruntiera tal-eternità. 
Kollox ġej mill-qawwa li tagħti l-ħajja ta’ kliem il-Mulej li huwa “spirtu 
u ħajja” (Ġw 6, 63), li huwa “kliem tal-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 6, 68). 

Il-Lhud ma setgħux jifhmu dan u pprotestaw: kif seta’ Ġesù 
jippretendi li jeħles mill-mewt lid-dixxipli tiegħu, meta wkoll il-profeti, 
saħansitra Abraham, kienu mietu? Fit-tweġiba tiegħu, il-Mulej wera l-
kuntrast bejn in-nuqqas ta’ twemmin tagħhom u l-fidi tal-Patrijarka li 
tiegħu kienu jiftaħru li kienu wlied: “Missierkom Abraham, qabeż bil-
ferħ għall-ħsieb li kien se jara l-jum tiegħi, u rah u feraħ” (Ġw 8, 56). 
Abraham li għex bil-fidi fil-kelma ta’ Alla ppresevera fiha u ħarisha 
sal-eroiżmu, kellu d-dawl biex jemmen fil-Messija mwiegħed u 
sellem il-jum tiegħu mill-bogħod tas-sekli. Il-Lhud, bil-maqlub, 
għalkemm għexu fi żmien il-Messija, ma għarfuhx, ma emmnux fih 
għax irrifjutaw il-kelma tiegħu: “qegħdin tfittxu li toqtluni, għax il-
kelma tiegħi ma qabditx l-art fikom” (Ġw 8, 37). Għall-akbar ċaħda 
tal-kelma ta’ Kristu jikkorrispondi l-akbar għama, dak li darba ġiegħel 
lil-Lhud li riedu joqtlu s-Salvatur tagħhom u li sallum iġiegħel lil ħafna 
biex jippersegwitaw lill-Kristu fil-Knisja tiegħu. Imma Kristu ma jmutx 
u jibqa’ jtenni; “qabel ma kien Abraham, jiena hu” (Ġw 5, 58). Huwa 
hu, illum bħall- bieraħ, għada u dejjem, ebda qawwa ma tista’ 
teħodha kontrih, u fih, id-dixxipli jsibu dawl u ħajja, ukoll fil-ħinijiet l-
iżjed diffiċli. L-ankra tas-salvazzjoni tagħhom hija l-kelma dejjiema 
tal-Mulej. “Min iħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt.” 

 

2. Il-ħarsien tal-Kelma la jġiegħel bilfors u lanqas jeqred il-
ħelsien tal-bniedem, imma bil-maqlub, isaħħu aktar. Meta jitkellem 
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mill-ħajja reliġjuża, il-Konċilju jafferma li din għandha l-preġju li toffri 
lil dawk li jħaddnuha “libertà msaħħa mill-ubbidjenza” (LG 43). L-
ubbidjenza lejn Alla hija l-għajnuna l-kbira tal-ħelsien uman ittantat 
minn ġewwa mill-passjonijiet u minn barra mit-tħajjir tal-ħażen. L-
ubbidjenza tiddefendi lill-bniedem mill-ġenn tal-kapriċċi tiegħu, mid-
dgħufija u mill-inċertezzi tar-rieda tiegħu, mill-jasar tad-dnub u tad-
dinja biex tressqu għalkollox ħieles għar-rieda qaddisa ta’ Alla, għal 
ħarsien sħiħ tar-rieda tiegħu. Aktar ma l-bniedem permezz tal-
ubbidjenza jidħol fir-rieda ta’ Alla u jgħix fiha, daqshekk ieħor jgħaddi 
mill-istat tal-jasar għall-istat ta’ ħelsien u jsir sieħeb tal-ħelsien stess 
ta’ Alla. Imbagħad jifhem għaliex l-ubbidjenza reliġjuża li tgħaddas il-
ħajja kollha tal-bniedem fir-rieda divina, mhux talli ma tnaqqas xejn 
mid-dinjità tal-persuna umana iżda twessa’ l-libertà li għandhom 
ulied Alla u twassalha għal-libertà ta’ wlied Alla” (PC 14). Ġesù l-Iben 
ta’ Alla min-natura, meta tkellem mir-relazzjonijiet tiegħu mal-Missier, 
m’għamilx ħlief tenna: “Jiena nħares il-kelma tiegħu” (Ġw 8, 55), u 
proprju meta l-bniedem iħares il-kelma ta’ Alla jsir dejjem iżjed iben 
fl-Iben. U kif Ġesù “bl-ubbidjenza tiegħu sal-mewt fetaħ għall-
bnedmin kollha t-triq qaddisa tal-libertà ta’ wlied Alla” (LG 37), hekk 
min jimita iżjed mill-qrib l-ubbidjenza tiegħu jidħol b’akbar sigurtà fit-
triq tal-ħelsien. 

Meta r-reliġjuż jagħmel il-vot tal-ubbidjenza, ma jeqridx il-ħelsien 
tiegħu, imma jħaddmu b’mod wisq akbar u nobbli għat-twettiq tar-
rieda ta’ Alla; ma jsirx pupu f’idejn is-superjuri tiegħu, imma jibqa’ 
ħlejqa ħajja u ħielsa li għax irid “jissottometti r-rieda tiegħu għal dik 
ta’ bniedem ieħor għall-imħabba ta’ Alla, biex jikkonforma iżjed bis-
sħiħ ma’ Kristu li obda” (LG 42). L-ubbidjenza reliġjuża twassal sat-
tmiem is-smigħ u l-ħarsien tal-Kelma f’imitazzjoni ta’ Kristu li għex 
biss bil-kelma tal-Missier. 

 

● Is-sehem tiegħi, Mulej, hu li nħares il-kelma tiegħek. Jiena 
qist sewwa l-mixi tiegħi, u rġajt lura lejn il-preċetti tiegħek. Ngħaġġel 
u ma nitnikkirx, biex inħares il-kmandamenti tiegħek. 

Għal dejjem, Mulej, il-kelma tiegħek, hi mwaqqfa fis-sod fis-
smewwiet. Minn nisel għal nisel il-fedeltà tiegħek… Li ma sibtx l-
hena fil-liġi tiegħek, kont nintemm fin-niket tiegħi. Ma ninsa qatt il-
preċetti tiegħek, għax bihom int tagħtini l-ħajja. It-tifsir ta’ kelmtek 
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jagħti d-dawl, ifiehem lil min ma jafx. Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax 
nixxennaq għall-kmandamenti tiegħek. 

Salm 119, 57-60.89-94.130-131 
 

● Mulej tiegħi u Alla tiegħi… mhux biss b’fommi imma minn 
qiegħ qalbi rrid nagħmel ir-rieda tiegħek, ir-rieda sħiħa tiegħek, ir-
rieda tiegħek biss, ir-rieda tiegħek u mhux tiegħi, agħmel li 
nagħrafha Alla tiegħi, agħmel li nwettaqha. Agħtini l-fidi u l-
ubbidjenza ta’ Abraham, agħmel li nisma’ l-leħen tiegħek. Il-leħen 
ġewwieni tiegħek, il-leħen ta’ dawk li permezz tagħhom tkellimni. 
Agħtini l-fidi, Alla tiegħi. U agħtini l-ubbidjenza… li tissagrifika l-affetti 
l-iżjed għeżież tal-qalb u l-konvinzjonijiet sħaħ tal-moħħ biex 
ningħaqad mar-rieda qaddisa u mbierka tiegħek. Alla tiegħi, nitolbok 
b’qalbi kollha, permezz tal-Mulej tagħna Ġesù Kristu. 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sull’A.T., Op. sp., p. 63 
 

● L-ubbidjenza hi għarusa ħabrieka li ma tridx toqgħod fl-
għażż. Hija tagħti gost u pjaċir, hija ħelwa u timla’ r-ruħ bid-dawl 
għax tneħħilha d-dlamijiet tal-imħabba lejha nfisha. Hija tgħajjex lil 
min jeħodha b’għarustu u tagħtih il-ħajja tal-grazzja għax teqridlu l-
mewt tar-rieda tiegħu li kienet tagħmel gwerra lil ruħu u toqtolhielu… 
L-ubbidjenza hi ġeneruża, toqgħod għal kulħadd, hi twajba u ħanina, 
titgħabba b’kull toqol bit-tjieba u l-ħlewwa għax għandha magħha l-
virtujiet tal-qawwa u tas-sabar tassew, il-perseveranza hi l-kuruna 
tagħha, ma tiġix nieqsa jekk is-superjur ikun sikkanti jew imprudenti 
u jgħabbiha b’piżijiet tqal, għax bid-dawl tal-fidi tiflaħ għal kollox. Hi 
tant marbuta mal-umiltà li ħadd ma jista’ jaħtafha minn id ix-xewqa 
qaddisa tar-ruħ ubbidjenti. 

Hija ġid li għaraftuh permezz tal-Verb li għallimkom it-triq tal-
ubbidjenza bħala regola tagħkom u sar hu stess ubbidjenti sal-għajb 
tal-mewt tas-salib. L-ubbidjenza tiegħu, li hi l-muftieħ li fetaħ is-
sema. Fl-ubbidjenza tiegħek hija mwaqqfa l-ubbidjenza tagħna. 

S. Katerina ta’ Siena, Djalogu 163, p. 380-381 
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144.  F’IDEJK, MULEJ, JIENA NAFDA L-KAWŻA TIEGĦI 

Ħalli xortik f’idejn il-Mulej, u hu jgħinek u jwieżnek (Salm 55, 23). 

 

1. “Ma nismax ħlief tqassis bil-kotra, biża’ madwari kollu! Ixluh! 
Ħa nixluh! Jgħajtu saħansitra ħbiebi lkoll, u jfittxu l-qerda tiegħi. 
Għandu mnejn jitqarraq u ngħelbuh!… Il-Mulej miegħi bħal raġel 
qalbieni, għalhekk dawk li jagħmlu għalija jitriegħxu, ma jagħmlu 
xejn” (Ġw 20, 10-11). L-ilment ta’ Ġeremija persegwitat jidwi fil-
Liturġija tar-Randan bħat-tbatija ta’ Kristu miċħud, ikkalunjat u 
mibgħud għall-mewt. Imma bil-maqlub ta’ Ġeremija, Ġesù ma jitlobx 
vendetta, u lanqas jipprova jaħrab mill-għedewwa tiegħu. Jekk l-
Evanġelju ħafna drabi jgħid li “ħarab minn taħt idejhom” (Ġw 10, 39), 
dan ġara biss għax kienet għadha ma waslitx is-siegħa ffissata mill-
Missier. Sadattant, fost it-theddid u l-insulti tal-Lhud u t-tentattivi 
tagħhom biex jaqbduh, Ġesù ssokta bix-xogħol tiegħu ta’ 
evanġelizzazzjoni, u “ħafna emmnu fih” (Ġw 10, 42). Hu kien jaf li 
kien hemm jistennih is-salib, kien jaf li l-affermazzjoni dwar id-divinità 
tiegħu u l-qawmien ta’ Lazzru kienu se jirritaw iżjed lil dawk li kienu 
kontrih, u kienu se jgħaġġlu aktar il-ġrajjiet, imma bil-kalma u l-
ħelsien baqa’ miexi fil-ħidma tiegħu. Il-fiduċja f’Missieru għenitu: 
“f’idejk ħallejt il-kawża tiegħi” (Ġer 20, 12). 

“F’idejk ħallejt il-kawża tiegħi”. Dan hu l-atteġġjament ta’ fiduċja 
f’Alla li għandu jgħin lin-Nisrani fis-siegħa tan-niket u l-persekuzzjoni. 
“Il-qaddej mhuwiex akbar minn sidu. “Jekk ippersegwitaw lili, għad 
jippersegwitaw lilkom ukoll” (Ġw 15, 20). Min jiddeċiedi li jgħix skont 
l-Evanġelju, biex jiddefendi l-verità, u jagħmel il-ġid, ma jistax jaħrab 
mill-kontradizzjoni tal-istess dinja li hi kontra Kristu. U jekk Alla 
jippermetti dan, aktar tbatijiet u nuqqas ta’ ftehim jistgħu jaslu minn 
għejjun oħra, forsi min-nies twajba, mill-ħbieb, saħansitra mill-
familjari jew mill-aħwa. In-Nisrani ma jitfixkilx, jaf li s-salib hu parti 
essenzjali tal-wirt tal-mixi wara Kristu; jaf li kif Kristu salva lill-
bniedem bis-salib, hekk il-bniedem jidħol fit-triq tas-salvazzjoni u 
jikkopera għas-salvazzjoni tad-dinja billi jġorr is-salib tiegħu. 

 

2. “Ixħtu fuqu l-ħsibijiet kollha tagħkom għax hu jaħseb fikom” (I 
Pt 5, 7). Min iċedi taħt it-tbatija tiegħu jispiċċa biex iħossu mdejjaq u 
jifga fiha, waqt li jaqta’ lilu nnifsu minn kull impuls ta’ ġenerożità. Min 
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bil-maqlub jintelaq f’idejn Alla, jibqa’ fl-ekwilibriju, u jkollu l-ħila 
jaħseb fl-oħrajn aktar milli fih innifsu, u jkun dejjem lest biex jingħata. 
“Iqfulu sħaħ fil-fidi – jikteb San Pietru lill-Insara li kienu ppresegwitati 
– intom tafu li ħutkom imxerrdin mad-dinja, qegħdin jaqsmu 
magħkom l-istess tbatijiet tagħkom” (I Pt 5, 9). Il-ħsieb tat-tbatijiet tal-
oħrajn, forsi akbar minn tagħhom, jgħinu biex jinsew lilhom infushom 
u jgħaddu ‘l hinn mit-tbatijiet personali tagħhom biex jingħataw ħalli 
jfarrġu t-tbatijiet tal-oħrajn, waqt li jġorru s-salib tagħhom 
b’solidarjetà mal-aħwa li qegħin ibatu u fuq kollox biex jixbhu lil 
Kristu msallab. 

B’danakollu xi drabi n-niket jista’ jkun hekk qawwi li niġu 
mirbuħin minnu. Għalhekk ta’ min jiftakar li wkoll Ġesù fil-Ġetsemani 
kien imgħakkes bit-tbatija li saħansitra għereq l-għaraq tad-demm u 
tniehed: “għandi ruħi mnikkta għall-mewt” (Mt 26, 38). Minkejja li 
kien l-Iben ta’ Alla, u kien hu nnifsu Alla, ried iġarrab fih innifsu l-biża’ 
u l-waħx kollu u l-istmerrija tan-natura umana quddiem it-tbatija. Fin-
niket mortali ta’ Kristu kull wieħed minna jsib l-uġigħ u d-dwejjaq 
tiegħu mqaddsin u fl-istess ħin isib il-qawwa biex ma jċedix. Jekk 
nistkennu ma’ Ġesù fit-talba tiegħu lill-Missier: “mhux kif irrid jien, 
iżda kif trid int” (Mt 26, 39), nirreżistu l-assalti tat-tbatijiet u ma 
nkunux maħkuma u rritati minnhom: It-telqa tal-ulied li jafdaw fir-
rieda ta’ Alla tagħtina l-ħila li niffaċċjaw l-aktar sitwazzjonijiet traġiċi 
bis-sempliċità u wkoll bil-kalma, għax nafu li dawk li jafdaw f’Alla 
xejn ma jitħawdu” (Dan 3, 40). 

“Imbagħad wara li tkunu batejtu għal ftit żmien, Alla li jagħti kull 
grazzja, li sejħilkom għall-glorja tiegħu ta’ dejjem fi Kristu, hu nnifsu 
jerġa’ jġeddidkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqegħdkom fis-sod” (I 
Pt 5, 10). It-tbatijiet ta’ din il-ħajja huma dejjem “tbatija qasira” jekk 
titqabbel mal-eternità hienja li lejha jwassal is-salib. 

 

● O Alla, it-triq tas-salib hija dik li lestejt għall-maħbubin 
tiegħek: aktar ma tħobbhom, akbar ikun it-tiġrib tagħhom… Hija 
ħaġa tal-ġenn li temmen li int sejjer iddaħħal fi ħbiberija tal-qalb 
miegħek lil dawk li jħobbu jgħixu ħajja komda u bla tiġrib. 

La tibżgħux li Hu sejjer jagħtikom għana jew għaxqiet jew ġieħ 
jew ħwejjeġ oħra tad-dinja bħal dawn. Imħabbtu għalikom mhix hekk 
fqira. għax iħares lejn dak li tagħtuh intom bħala xi ħaġa kbira… 
Tridu tafu kif jimxi ma’ dawk li jgħidulu dan il-kliem minn qalbhom? 
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Staqsu lil Ibnu l-għażiż li qal dan il-kliem waqt li kien qiegħed jitlob fil-
ġnien… Ladarba qalu b’fehma soda u b’rieda sħiħa, araw kif ir-rieda 
tal-Missier twettqet għalkollox fih permezz tat-tiġrib, it-tbatijiet l-insulti 
u l-persekuzzjonijiet li ħallih isofri sakemm fl-aħħar, ħajtu ntemmet 
bil-mewt fuq salib. Mela, uliedi, araw Alla x’mar jagħti lil Dak li kien 
iħobb l-aktar. Dawn huma d-doni tiegħu f’din id-dinja. U jagħtihom fil-
qies tal-imħabba li hu għandu għalina: jagħti aktar lil dawk li jħobb 
aktar, u inqas lil dawk li jħobb inqas. U jagħtihom skont il-ħila u l-
qawwa li jara f’kull wieħed u skont l-imħabba li kull wieħed għandu 
għall-Maestà Tiegħu. Jara li min iħobbu ħafna, jista’ jbati ħafna 
għalih: waqt li min iħobbu ftit, għal ftit jiflaħ. 

Santa Tereża ta’ Ġesù, Triq 18, 1.2; 32, 6.7 p. 80. 137 
 

● Hu qiegħed joffrilna kalċi hekk morr daqskemm aħna 
bnedmin dgħajfa nistgħu nifilħu għalih. Ħalli ma niġbdux xofftejna 
lura minn dan il-kalċi mħejji għalina mill-id ta’ Ġesù… meta bdejt 
naħseb fuqha, sibt is-sigriet tas-sofferenza fil-paċi… Min jgħid paċi 
ma jkunx qiegħed jgħid ferħ, jew għallanqas ferħ li jinħass. Sabiex 
insofru fil-paċi huwa biżżejjed li nkunu rridu dak kollu li jrid Ġesù. 
Sabiex inkunu l-għarajjes ta’ Ġesù jeħtieġ li nkunu nixbhu lil Ġesù, u 
Ġesù huwa mimli dmija kollu kemm hu. Huwa inkurunat bix-xewk! 

Huwa tassew ta’ faraġ kbir li naħsbu li Ġesù l-Alla Qawwi, 
jagħraf id-dgħufija tagħna, li beda jirtogħod quddiem il-kalċi morr, 
dak il-kalċi li Hu qabel kien ilu jixtieq li jixrob. 

O kemm jiswielna li nagħtu lil Ġesù dak li jitlob minna!… X’hena 
hemm li dan jiswielna daqshekk… X’hena li ma tistax titfisser meta 
nġorru s-slaleb tagħna b’mod dgħajjef. Aktar milli nlumu lil Ġesù 
għas-salib li jibgħatilna, jien ma nistax nifhem l-imħabba bla qies li 
wasslitu biex jimxi magħna b’dan il-mod… Akbar ma jkunu t-tbatijiet 
tagħna, aktar bla qies tkun il-glorja tagħna… O! Ma nitilfux il-prova li 
Ġesù qiegħed jibgħatilna, għax hija minjiera tad-deheb lesta biex 
titħaddem għall-fejda tagħna… U rrid immidd idejja għax-xogħol, bla 
ferħ, bla kuraġġ, bla forza… għax irrid naħdem bl-imħabba. 

S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittri 87, 83, 213. 

 



148 

145.  O SALIB, TAMA WAĦDANIJA TAGĦNA 

Ngħid għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta’ Sidna 
Ġesù Kristu (Gal 6, 14). 

 

1. “Araw se nieħu lil ulied Iżrael minn fost il-ġnus fejn marru, 
niġmagħhom minn kull naha… Nagħmilhom ġens wieħed… Jien 
għad insalvahom mid-dnubiet li firduhom minni… Il-qaddej tiegħi 
David ikun is-sultan tagħhom, u huma lkoll ikollhom ragħaj wieħed 
fuq kulħadd… Nagħmel magħhom patt ta’ sliem, ikun patt magħhom 
għal dejjem” (Eżek 37, 21-26). Fil-profezija ta’ Eżekjel hemm 
eżempju tagħha li jqanqal fl-Evanġelju ta’ San Ġwann. Meta kien 
qiegħed jirreferi għas-sentenza li biha Kajfa ddegreta l-mewt ta’ 
Ġesù: “Jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għall-poplu, u mhux 
jinqered il-ġens kollu” (Ġw 11, 50), l-Evanġelista jikkummenta: “billi 
nzerta kien il-qassis il-kbir, huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesù 
kellu jmut għall-ġens tiegħu, u mhux għall-ġens tiegħu biss imma 
wkoll biex jiġbor ġemgħa waħda l-ulied ta’ Alla li kienu mxerrdin” (Ġw 
11, 51-52). Il-ħsieb ta’ Kajfa kien li jeħles minn Ġesù biex iħares l-
interessi politiċi tal-pajjiż, imma fil-pjan ta’ Alla l-mewt ta’ Ġesù kienet 
ġrajja ta’ importanza wisq akbar u aktar wiesgħa: minnha kienet 
tiddependi s-salvazzjoni spiritwali ta’ Iżrael, u mhux ta’ Iżrael biss, 
imma tal-ġnus kollha, tal-ulied kollha ta’ Alla mxerrdin fid-dinja. Il-
profezija ta’ Eżekjel twettqet fil-milja tagħha fis-sagrifiċċju ta’ Kristu. 
Fid-demm ta’ Kristu l-bnedmin kollha se jkunu msoffija mid-dnub 
permezz tal-patt il-ġdid u dejjiemi ta’ paċi bejn Alla u l-ġens tal-
bnedmin. Kristu – mejjet u rxuxtat – se jkun is-sultan u r-ragħaj 
waħdieni li jerġa’ jgħaqqad il-bnedmin kollha f’poplu wieħed biex 
minnu jagħmel il-poplu ta’ Alla. Għal darb’oħra jidher ċar kif is-salib 
ta’ Kristu qiegħed fiċ-ċentru tal-istorja tad-dinja: minnu tiddependi l-
ħajja, is-salvazzjoni u l-hena ta’ kull ħlejqa. “Naduraw is-salib tiegħek 
Mulej – tkanta l-Liturġija tal-Ġimgħa l-Kbira – għaliex bis-Salib biss, 
daħal il-ferħ fid-dinja kollha” (Missal). Bħalma s-siġra tal-frotta 
projbita kienet il-kawża tad-dnub, hekk is-siġra tas-Salib hija l-kawża 
tal-fidwa u l-ħajja.  Għalhekk in-Nisrani jħobb is-Salib ta’ Kristu, jafda 
fih u lilu jsellem: “Is-Sliem, o Salib, tama waħdanija!… tkattar il-
grazzja lill-ġusti u l-maħfra lill-midinbin” (Brevjar). 
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2. “Il-predikazzjoni tas-salib hija bluha għal dawk li jintilfu: imma 
għal dawk li jsalvaw, għalina, hija l-qawwa ta’ Alla” (I Kor 1, 18). Għal 
min ma jemminx fi Kristu s-salib huwa assurdità li ma jistax jaċċetta, 
imma għal dawk li jimxu warajh u jħobbuh “hija l-qawwa ta’ Alla”, 
qawwa li tifdi, issalva u tqaddes. Aktar ma l-ħlejqa tixxennaq għall-
qdusija, aktar jeħtieġ li tħobb is-salib u mhux biss is-Salib li bih ġiet 
mifdija, imma wkoll is-salib personali li jseħibha fil-misteru tal-mewt 
ta’ Kristu biex iseħibha fil-misteru tal-ħajja tiegħu. “O erwieħ li tixtiequ 
timxu fit-triq żgura u ta’ faraġ tal-iSpirtu – jgħid San Ġwann tas-Salib 
– kieku kontu tafu kemm hu meħtieġ li ssofru biex taslu għal din is-
sigurtà u faraġ!” (Fjamma ta’ Mħabba 2, 28). Il-bniedem hu hekk 
magħġun bl-egoiżmu u bis-suppervja, li biex jasal għall-għaqda ma’ 
Alla jeħtieġ li jissaffa u jinbidel sa mill-qiegħ. Hu Alla biss li jista’ 
jwettaq fih din il-ħidma, u jwettaqha permezz tas-salib. Għalhekk 
meta Alla jidħol fil-ħajja ta’ ħlejqa bit-tiġrib minn ġewwa u minn barra, 
u jġarrabha fil-ġisem u fir-ruħ, ikun jagħtiha waħda mill-akbar grazzji, 
sinjal tal-pjan tal-imħabba u tal-qdusija kbira tiegħu. 

Kristu wettaq ix-xogħol tat-tħabbib tal-bniedem ma’ Alla meta 
“kien imxejjen kważi għalkollox f’kollox. Jiġifieri imxejjen fl-isem 
tajjeb tiegħu fost il-bnedmin, ladarba meta rawh imut, bdew aktar 
jiddieħku bih milli jqimuh, kif ukoll kien imxejjen fil-ħajja naturali 
tiegħu meta miet fuq is-Salib, u aktar minn hekk, baqa’ bla faraġ 
spiritwali u bla ebda ħarsien tal-Missier, ladarba f’dak il-ħin telqu.” 
Minn dan kollu “l-bniedem spiritwali jista’ jifhem il-misteru tal-ħbieb u 
tat-triq ta’ Kristu, u b’hekk jingħaqad ma’ Alla u jkun jaf li aktar ma 
jkun imxejjen bis-sħiħ għal Alla… akbar huwa x-xogħol li jagħmel” 
(Ġwann tas-Salib, Telgħa II, 7, 11). Meta ħlejqa tkun tassew konvinta 
minn din il-verità, il-kliem ta’ San Pawl dwar is-Salib tal-Mulej ma 
ssibux esaġerat, imma minnu tagħmel il-programm tal-ħajja tagħha: 
“Ngħid għalija, ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta’ Sidna 
Ġesù Kristu, li bih id-dinja hija msallba għalija u jien għad-dinja” (Gal 
6, 14). 

 

● Sliem, o Salib li tagħti l-ħajja, o trofew mhux mirbuħ tat-tjieba, 
o bieb tal-ġenna, faraġ tal-Insara, difiża tal-Knisja, permezz tiegħek 
ġiet imxejna l-korruzzjoni, il-qawwa tal-mewt ġiet miblugħa u 
meqruda, u aħna ġejna merfugħa mill-art għall-ħwejjeġ tas-sema. 
Arma li ma tistax tintrebaħ, għadu tax-xjaten, glorja tal-martri, tiżjin 
veru tal-qaddisin, bieb tas-salvazzjoni. 
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Sliem, Salib tal-Mulej, li bih il-bnedmin ġew meħlusa mis-saħta, 
inti s-sinjal tal-ferħ veru, int li bil-glorja tiegħek irbaħt l-għedewwwa 
kollha tiegħek. Tassew ta’ min iqimek, inti l-għajnuna tagħna, il-
qawwa tas-slaten, il-qawwa tal-ġusti, id-dinjità tal-midinbin, 

Sliem, Salib prezzjuż, mexxej tal-għomja, tabib tal-morda, 
qawmien tal-mejtin, int li erfajtna meta waqajna fil-ħażen. Permezz 
tiegħek il-ħażen spiċċa u ffjorixxiet l-immortalità, permezz tiegħek 
aħna l-bnedmin li mmutu ġejna divinizzati u x-xitan ġie mirbuħ… 
Illum inbusu s-Salib tiegħek, o Kristu, b’xofftejn li ma jistħoqqilhomx, 
għax aħna midinbin. 

Aħna nfarrġuk o Kristu, li ridt tkun imsammar mas-salib, u bħall-
ħalliel ngħidulek: “Agħmel li tkun tistħoqilna s-saltna tiegħek!” 

Liturġija tal-Lvant, I giorni del Signore, p. 730 
 

● O Alla-Bniedem li batejt, nitolbok b’ruħi kollha, agħmel li qatt 
ma nwarrab għajnejja minnek. Jekk nibqa’ nafda fik, inti tkebbisni 
kollni kemm jien. Nipprova b’saħħti kollha li nerġa’ lura lejk u li 
nwaħħal għajnejja fik. Irrid nimxi fit-toroq tal-Passjoni u tas-Salib. 

O Alla-Bniedem li batejt, kun l-għajnuna tiegħi. Min jista’ jaħseb 
fuqek hekk fqir u milqut bi tbatija liema bħalha, bla ma taqta’, 
maħqur u mxejjen, li jkollu l-grazzja li jara dan bħal f’dehra, u ma 
jkunx lest li jimxi warajk, kemm fil-faqar u t-tbatija bla waqfien, u 
kemm fl-insulti u t-tmaqdir? Meta nirċievu t-tbatija sinjal li nkunu 
magħżulin minnek, maħbub Mulej, li tagħtina r-rahan ta’ mħabbtek. 
Niffissaw għalhekk il-ħarsa tagħna fit-tbatija tiegħek u nsibu fejqan 
għal kull tbatija tagħna. Int, Iben ta’ Alla, aċċettajt it-tbatija bħala 
barka. 

Beata Anġela ta’ Foligno, Il libro della B. Angela II, p 130. 132 
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146.  ĦADD IL-PALM 

Tal-Passjoni tal-Mulej 

 

Imbierek min ġej f’isem il-Mulej, is-Sultan ta’ Iżrael (Ġw 12, 13). 

 

1. Il-Ġimgħa Mqaddsa tiftaħ bit-tifkira tad-daħla trijonfali ta’ 
Kristu f’Ġerusalemm, li ġrat proprju l-Ħadd ta’ qabel il-passjoni 
tiegħu. Ġesù li kien dejjem kontra kull wirja pubblika, u li ħarab meta 
l-poplu ried jagħmlu sultan (Ġw 6, 15), illum iħallihom iġorruh bit-
trijonf. Huwa issa biss, li wasal biex imur għall-mewt, li jaċċetta li 
jkun imxandar bħala l-Messija, il-Feddej, ir-Rebbieħ. Hu aċċetta li 
jkun magħruf bħala Sultan, imma Sultan bi kwalitajiet ċari: umli u 
ħiemed li jidħol fil-belt qaddisa riekeb fuq ħmar, li jxandar is-saltna 
biss quddiem it-tribunali u jaċċetta li titqiegħed il-kitba biss fuq is-
salib. Id-daħla ferrieħa f’Ġerusalemm hija l-qima spontanja tal-poplu 
lil Ġesù li qiegħed iħabbar permezz tal-passjoni u l-mewt, ir-
rivelazzjoni sħiħa tar-Regalità divina tiegħu. Il-folla li kienet qiegħda 
tkanta l-Hosanna ma setgħetx tifhem l-importanza kollha tal-għemil 
tiegħu, imma l-ġemgħa tal-Insara li llum ittenni dik l-Hosanna tista’ 
tifhem it-tifsir tagħha kollu. Int is-sultan ta’ Iżrael u l-iben nobbli ta’ 
David, int li ġej, Sultan imbierek, f’isem il-Mulej… Dawk kantawlek 
innijiet ta’ tifħir qabel ma mort għall-mewt: aħna niċċelebraw il-glorja 
tiegħek li int Sultan għal dejjem” (Missal). 

Il-Liturġija tistedinna biex niffissaw il-ħarsa tagħna fuq il-glorja ta’ 
Kristu s-Sultan ta’ dejjem għax l-Insara huma mħejjijin biex jifhmu 
aħjar is-siwi tal-passjoni umiljanti tiegħu, triq meħtieġa għall-ogħla 
glorifikazzjoni. Mela mhix kwistjoni li nakkumpanjaw lil Ġesù fit-trijonf 
ta’ siegħa waħda, imma li nimxu warajh sal-Kalvarju, fejn, waqt li 
qiegħed imut fuq is-salib joħroġ rebbieħ għal dejjem fuq id-dnub u 
fuq il-mewt. Dawn huma s-sentimenti li l-Knisja tesprimi meta waqt li 
tbierek il-friegħi tal-palm, titlob biex il-poplu Nisrani jwettaq ir-rit 
estern “b’devozzjoni kbira, waqt li tirbaħ lill-għadu u tfaħħar b’ruħha 
kollha… l-opra kollha ħniena tas-salvazzjoni” tal-Mulej. M’hemmx 
mod isbaħ biex inqimu l-passjoni ta’ Kristu ħlief li nikkonformaw 
magħha biex nirbħu miegħu fuq l-għadu tagħna, id-dnub. 
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2. Il-Quddiesa ddaħħalna fil-milja tat-tema tal-passjoni. Il-
profezija ta’ Isaija u s-Salm Responsorjali jantiċipaw ċerti rqaqat: 
“Tajt dahri lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnittfuli 
lħiti, ma ħbejtx wiċċi mit-tgħajjir u mill-bżieq” (Is 50, 6). Għaliex 
daqstant sottomissjoni? Għaliex Kristu mħabbar fil-Qaddej ta’ 
Jaħweh kif jiddeskrivih il-profeta, hu kollu kemm hu mogħti għar-
rieda tal-Missier u miegħu jrid is-sagrifiċċju tiegħu nnifsu għas-
salvazzjoni tal-bnedmin? “Sidi l-Mulej fetaħli widinti u jiena ma 
webbistx rasi, ma rġajtx lura” (Is 50, 5). U hekk jittieħed quddiem it-
tribunali, imbagħad lejn il-Kalvarju, u hemm jiġi msallab mas-salib. 
“Taqqbuli idejja u riġlejja, nista’ ngħodd għadmi kollu” (Salm 22, 17-
18). F’dan l-istat wassluh lill-Iben ta’ Alla, għal motiv wieħed: l-
imħabba, imħabba lejn il-Missier li ried jerġa’ jagħtih il-glorja tiegħu, 
u mħabba lejn il-bnedmin li ried  iħabbibhom mal-Missier. 

Kienet biss l-imħabba infinita li setgħet tispjega l-umiljazzjonijiet 
tal-Iben ta’ Alla. “Hu li għad li kellu n-natura ta’ Alla, ma qagħadx 
ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ 
lsir” (Fil 2, 6-7). Fil-passjoni Kristu wassal sat-tarf nett iċ-ċaħda li 
jfittex id-drittijiet tiegħu minħabba d-divinità tiegħu, mhux biss 
ħbiehom taħt id-dehra tan-natura umana, imma neżagħhom sal-punt 
li qagħad għat-torturi tas-salib u qiegħed lilu nnifsu għall-akbar 
insulti: “Salva oħrajn, lilu nnifsu ma jistax isalva! Ħa jinżel issa l-
Messija, is-sultan ta’ Iżrael, minn fuq is-salib biex aħna naraw u 
nemmnu!” (Mk 15, 31-32). Bħall-Evanġelista hekk il-Knisja ma 
toqgħodx taħsibha biex tipproponi għall-konsiderazzjoni tal-Insara l-
passjoni ta’ Kristu fir-realtà kiefra tagħha, biex tagħmilha ċara li dak li 
hu veru Alla huwa wkoll veru bniedem, u bata bħala bniedem, billi 
xejjen mill-umanità torturata tiegħu kull ħjiel tad-divinità, hu sar 
wieħed mill-aħwa tal-bnedmin sal-punt li ssieħeb magħhom ukoll fil-
mewt sabiex huma jissieħbu fin-natura divina tiegħu. “Kristu sar 
għalina ubbidjenti sal-mewt anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla 
għollih u tah isem li hu fuq kull isem” (Missal). Mit-tixjin assolut 
ħarġet eżaltazzjoni assoluta, ukoll bħala bniedem, Kristu sar il-Mulej 
tal-ħlejjaq kollha u ħaddem is-sovranità tiegħu billi ħabbibhom ma’ 
Alla, fdiehom mid-dnub u sawwab il-ħajja divina tiegħu fuqhom. 

 

● Kattar il-fidi ta’ min jittama fik, o Alla, u isma’ t-talb tagħna. 
Illum inqimu lil Kristu, is-sultan rebbieħ tagħna, billi nġorru dawn il-
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friegħi, agħtina li nibqgħu magħqudin miegħu, biex nagħtu l-frott tal-
għemejjel tajba. 

Tberik tal-Palm 
 

● O Ġesù meta rajt il-folla li kienet ġejja biex tilqgħek, inti rkibt 
fuq ħmar u tajt eżempju ta’ umiltà tal-għaġeb fost iċ-ċapċip tal-poplu 
li kien riesaq lejk, u kienu qegħdin jaqtgħu friegħi u jifirxu fit-triq il-
ħwejjeġ tagħhom. Waqt li l-folla għanniet għanjiet ta’ tifħir, int, dejjem 
ħsiebek fil-mogħdrija, bkejt fuq il-qerda ta’ Ġerusalemm. Qum issa, o 
tfajla tal-Mulej, u mur fil-purċissjoni ta’ wlied Sijon biex tara l-veru 
Sultan tiegħek… Imxi mal-Mulej tas-sema u tal-art, riekeb fuq dahar 
ta’ felu ta’ ħmar, imxi warajh bil-friegħi taż-żebbuġ u l-palm, 
b’għemejjel ta’ tjieba u virtujiet rebbieħa. 

S. Bonaventura, Il legno della vita 15, Op. Mist., p. 98-99. 
 

● Kemm ħabbejtna, Missier twajjeb, int li anqas lil Ibnek il-
waħdieni stess ma ħfirtha imma tajtu f’idejn il-ħżiena għalina! Kemm 
ħabbejtna! Minħabba fina ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqsek, 
imma tjassar sal-mewt tas-salib, hu li waħdu baqa’ ħieles fost il-
mejtin, hu li kellu s-setgħa jagħti ħajtu u s-setgħa li jerġa’ jeħodha. 
Quddiemek hu r-rebbieħ u l-vittma għalina għax għalhekk hu 
rebbieħ, għax hu vittma. Quddiemek hu għalina l-qassis u s-
sagrifiċċju, għax għalhekk hu l-qassis, għax hu sagrifiċċju. Minn 
ilsiera għamilna wliedek, għax hu twieled minnek u sar l-ilsir tagħna! 
Għandi raġun inkun sħiħ fit-tama li għandi fih, għax bih inti tfejjaq il-
mard tiegħi kollu, għax hu jinsab fuq il-lemin tiegħek u jidħol għalina 
quddiemek. Mingħajru nitlef kull tama. Kotran u qawwi hu l-mard 
tiegħi, kotran u qawwi, iżda d-duwa tiegħek hi aqwa. 

S. Wistin, Stqarrijiet X, 43 
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147.  LEJN BETANJA 

It-Tnejn tal-Ġimgħa l-Kbira 

 

Sliem għalik, Sultan tagħna, inti biss għadirt id-dnubiet tagħna 
(Missal). 

 

1. L-ewwel fost l-għanjiet sbieħ tal-“Qaddej ta’ Jaħweh” (Is 42, 
1-7) twassalna biex nifhmu l-atteġġjament ta’ Kristu fil-passjoni 
tiegħu. Manswet fis-skiet “ma jgħajjatx… ma jsemmax leħnu fil-
pjazez”, ma jipprotestax għall-insulti, l-akkużi, il-kundanni, fir-
relazzjonijiet mal-għedewwa “qasba mġelġla” ma jiksirhiex, “musbieħ 
inemnem” ma jitfihx, imma jaħfer u jfittex sal-aħħar biex idawwal u 
jsalva. Il-manswetudni ta’ Kristu lejn il-midinbin, li lejhom għandu 
mogħdrija u lest biex ipatti għal dnubiethom, tinbidel f’qawwa waqt li 
jwettaq il-missjoni tiegħu, ixandar il-verità u l-ġustizzja sal-mewt: Ma 
jgħajjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art. 
Ġesù ħadem għall-miġja tas-saltna tal-Missier, biex jafferma d-
drittijiet ta’ Alla fuq il-bnedmin, biex jistabbilixxi l-bnedmin fil-ġustizzja 
u fil-qdusija…  F’dan ma jċedix, l-istess mewt tiegħu tkun l-aqwa 
għemil ta’ qawwa biex iwettaq l-opra li afdalu l-Missier. U ladarba l-
qawwa ta’ Kristu hi divina, ma tintrebaħx anqas mill-mewt, imma bil-
maqlub tirbaħ lill-mewt biex tagħti l-ħajja lill-bnedmin. Ġesù huwa 
tassew il-“Qaddej ta’ Alla” mħabbar minn Isaija, imsejjaħ “fis-sewwa” 
u “patt tal-poplu, dawl għall-ġnus”. Fik il-bnedmin kollha jsibu l-
ħniena, “Sliem għalik, Sultan tagħna inti biss għadirt id-dnubiet 
tagħna” (Vers għall-Evanġelju). Kristu ssielet kontra d-dnub, 
ikkundannah, imma pattieh biss fuqu nnifsu, waqt li lill-ħatjin tahom 
il-maħfra u ġabilhom ukoll dik tal-Missier. 

“Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża’? 
(Salm 27, 1). F’dan il-kliem il-Liturġija tagħraf il-leħen ta’ Kristu li fil-
passjoni talab bil-fiduċja l-għajnuna tal-Missier, fl-istess ħin in-Nisrani 
jista’ jużah biex juri lis-Salvatur ir-rikonoxxenza u l-fiduċja tiegħu li 
ma jonqsu qatt. Fi Kristu msallab, in-Nisrani flimkien mar-rimedju 
għad-dnubiet tiegħu, isib ukoll il-kenn fid-diffikultajiet tal-ħajja u l-
qawwa biex iġorr salibu. 
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2. Qabel ma tidħol fil-fond tal-misteru tal-passjoni, il-Liturġija 
tippreżenta xena delikata u ħelwa. “Sitt ijiem qabel il-festa tal-Għid 
Ġesù mar Betanja, fejn kien joqgħod Lazzru li Ġesù kien qajjem mill-
mewt” (Ġw 12, 1-11). L-ikla fid-dar li laqgħetu, li ġiet mogħtija mill-
ħbieb fidili fil-bidu tal-ġimgħa li kellha tara l-mewt tal-Mulej, kellha l-
bixra kollha tal-aħħar tislima u qisha kienet qiegħda tħabbar minn 
qabel dak li kellu jiġri. Dan jidher b’mod partikulari fil-ġest devot ta’ 
Marija li, bla ma mpurtaha mill-prezz, dilket riġlejn Ġesù “b’libbra 
fwieħa nard pur, tiswa ħafna.” Kienet l-aħħar qima ta’ qalb fidila li 
donnha riedet tpatti lill-Imgħallem għat-tradiment li kien qiegħed 
jistennih, u fl-istess ħin kienet tħabbira tal-mewt tiegħu, Fil-fatt, skont 
id-drawwa Lhudija, ir-riġlejn tal-katavru biss kienu jindilku. Min-naħa 
l-oħra fil-preżenza ta’ Lazzru, il-ħabib li Ġesù rxoxta, kien hekk ukoll 
ħjiel tal-qawmien mill-mewt, ma setax jibqa’ vittma tal-mewt. Dak li 
qajjem mill-mewt wieħed li kien ilu erbat ijiem mejjet u li kien qal: 
“Jiena l-qawmien u l-ħajja” (Ġw 11, 25). U ħjiel bħal dan ma naqasx 
fil-ġest ta’ Marija nfisha, kif jgħidu s-Sinottiċi. Il-fwieħa ġiet ukoll 
imsawba fuq ras il-Mulej (Mk 14, 3), id-dilka tar-ras, merfugħa biss 
għas-slaten, kellha tfisser l-għarfien tar-regalità divina ta’ Kristu li l-
qawmien kellu jurih fil-glorja tiegħu. 

Imma f’din il-ġrajja delikata ma naqsux id-dellijiet tal-kritika bi 
ħsieb ħajjen, il-bidu tat-tradiment. “Din il-fwieħa għax ma nbiegħetx 
tliet mitt dinar biex jingħataw lill-foqra?” Il-ħeġġa lejn il-foqra kienet 
skuża fuq fomm Ġuda li “kien ħalliel, u billi hu kien il-kaxxier, kien 
jisraq kulma kienu jaqilgħu” (Ġw 12, 5-6). Dan hu l-atteġġjament ta’ 
ħafna li jiskandalizzaw ruħhom meta jaraw ħwejjeġ prezzjużi jiġu 
wżati għal Alla biss. Għall-għajnejn tagħhom, it-talb, l-adorazzjoni u 
wisq iżjed il-ħajjiet tal-bnedmin użati għall-imħabba u t-tifħir ta’ Alla 
huma ħala bla ħtieġa, iż-żmien, il-flus, il-ħajja huma wżati sewwa, 
biss… jekk isiru għall-qadi dirett tal-bnedmin. Jinsew li l-interess 
għall-foqra hu dmir kbir, li ħadd daqs Kristu ma ppriedkah, l-imħabba 
u l-qima ta’ Alla huma dmirijiet wisq akbar. Mill-bqija, il-foqra 
m’għandhomx ħtieġa biss tal-ħobż, imma wkoll ta’ min jikkonsma 
ħajtu fit-talb, u jgħajjex il-fidi tagħhom u jfakkarhom li l-ġid materjali 
ftit jiswa jekk il-bniedem ma jfittixx ‘l Alla fuq kollox. 

 

● O Ġesù, inti ġejt meħud għall-mewt bħal ħaruf, bħal nagħġa li 
quddiem min iġiżżha ma tiftaħx fommha. Int ma tlumx lil Missierek li 
bagħtek, u lanqas kontra l-bnedmin li għalihom qiegħed tħallas… u 
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saħansitra anqas kontra l-poplu tiegħek b’mod speċjali u li minnu 
għal tant benefiċċji kbar, tirċievi offiżi li qatt ma nstemgħu bħalhom. 

Jekk nifli l-imġiba tiegħek, insib mhux biss il-manswetudni, imma 
wkoll l-umiltà ta’ qalbek… Aħna rajniek, u ma kellek la sbuħija u 
lanqas ġmiel quddiem il-bnedmin, imma għalihom sirt saħta, bħal 
imġiddem, l-aħħar wieħed fost il-bnedmin, tassew il-bniedem tad-
dulur imsawwat u umiljat minn Alla… O Ġesù l-iċken u l-ogħla, l-umli 
u l-aqwa, saħta tal-bnedmin u glorja tal-anġli! Ħadd mhu aqwa 
minnek, ħadd aktar umli minnek… 

Kbar huma l-ħniniet tiegħek, o Mulej, imma kbar ukoll il-miżerji li 
qiegħed tbati! Dawn se jirbħu fuq il-ħniena, jew il-ħniena se tirbaħ 
fuq il-miżerji: Inti għajjatt: “Missier, aħfrilhom għax ma jafux x’inhuma 
jagħmlu.” O Mulej, kemm inti kbir fil-maħfra, kemm hu kbir l-abbiss 
tal-ħlewwa tiegħek! Kemm huma differenti l-ħsibijiet tiegħek mill-
ħsibijiet tagħna, u kemm ma titbiddilx il-ħniena tiegħek saħansitra 
kontra l-ħżiena!… O mħabba, li ġġerraħ u tagħder kollox! 

S. Bernard, In Feria IV Hebd. Sanctae, 2. 3. 9 
 

● Alla tiegħi, f’dik il-lejla… ta’ mħabba u ta’ dulur, lejla ta’ 
ħlewwa għax int kont preżenti u ta’ dulur għax kont daqshekk qrib li 
tmut u tbati…, Marija ssawwab il-fwejjaħ fuq riġlejk u fuq rasek… 
Waqt li ssawwab il-fwejjaħ u tkisser il-vażett, ma żżomm xejn 
għaliha, tagħti kollox, dak kollu li hi u dak kollu li għandha… O Ġesù, 
irrid ningħata lilek bħalma għamlet dik il-mara qaddisa, bla ma 
nżomm xejn la minni nnifsi u lanqas għalija… “Hawn jien ġej 
nagħmel ir-rieda tiegħek.” Agħmel, o Mulej, li l-għotja tiegħi tkun 
sħiħa biex nagħtik lili nnifsi kollni kemm jien kif ukoll dak kollu li 
għandi: il-fwieħa, il-vażett, ir-ruħ u l-ġisem, kollox. Kun sur ta’ kenn 
għalija, għax blata u fortizza int għalija (Salm 71, 3). 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Vangelo, Op. Sp., p. 
233 
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148.  GLORJA U TRADIMENT 

It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa 

 

Kun sur ta’ kenn għalija, għax blata u fortizza int għalija (Salm 71, 3). 

 

1. Wara l-ftit serħan ta’ faraġ f’Betanja, Ġesù jerġa’ lura lejn 
Ġerusalemm, fejn jgħaddi mill-aħħar tilwimiet imqanqla mal-Fariżej 
waqt li jibqa’ jgħallem lin-nies. “Għamilli fommi xabla msinna… 
għamel minni vleġġa maħtura”. Il-preżentazzjoni li l-Qaddej ta’ 
Jaħweh jagħmel għalih innifsu (Is 49, 1-6) tista’ tiġi applikata għal 
Kristu li jissielet mal-għedewwwa tiegħu, mhux għax huma xabla jew 
vleġġa li jeqirdu l-għedewwa, għax hu ma ġiex biex jiġġudika imma 
biex isalva (Ġw 3, 17), imma billi jċanfar l-iżbalji u jikkundanna l-
ħażen tagħhom bil-ħelsien divin tiegħu. Fil-fatt, dejjem se jkun hawn 
nies bħall-Fariżej li ma jaċċettawx il-messaġġ u l-imħabba ta’ Kristu. 
Din hi l-akbar kawża ta’ tbatija fil-passjoni tiegħu, li nsibu ħjiel tagħha 
fil-kliem tal-profeta: “U jiena għedt: ‘għalxejn inkeddejt, u fix-xejn ħlejt 
saħħti’” (Is 49, 4). Imma t-tbatija ta’ Kristu hija dejjem imsieħba mal-
fiduċja fil-Missier li ħbieh “taħt id-dell ta’ idu” u li fih ikun “imfaħħar” 
(Is 49, 2-3). Din hija tpattija infinita għaċ-ċaħdiet kollha tal-bnedmin. 
Alla żgur ma jitlaqx għal dejjem lil Ibnu l-maħbub għall-
umiljazzjonijiet jew għall-mewt, imma jżommu ‘l bogħod minnhom 
permezz tal-qawmien, u b’hekk juri lid-dinja l-glorja tiegħu u dik tal-
Kristu tiegħu. 

Ġesù nnifsu jesprimi ruħu f’dan is-sens matul il-lejl tal-Aħħar 
Ċena, dritt wara li qal li se jkun ittradut: “Issa Bin il-Bniedem huwa 
gglorifikat, u permezz tiegħu huwa gglorifikat Alla” (Ġw 13, 31). 
“Issa” għax it-tradiment kien il-bidu tal-passjoni ta’ Kristu u l-passjoni 
tiegħu twassal għall-glorja li l-Missier ħejjielu, u li mbagħad kellha 
ġġib il-glorifikazzjoni tal-Missier u s-salvazzjoni tal-bnedmin. Il-
passjoni dejjem tidher bħala l-bieb għall-glorifikazzjoni ta’ Kristu u 
għas-salvazzjoni tad-dinja. Il-profeta wkoll kellu ħjiel ta’ dan, meta 
għalaq ir-referenzi tiegħu għat-tbatijiet tal-Qaddej ta’ Jaħweh bl-
istqarrija l-kbira: “Tkun ħaġa żgħira wisq għalik, li inti tkun il-qaddej 
tiegħi, biex tqajjem it-tribù ta’ Ġakobb, u treġġa’ lura l-fdal ta’ Iżrael. 
Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni sa truf l-art 
tinfirex” (Is 49, 6). 
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2. Is-silta tal-Evanġelju ta’ San Ġwann li l-Liturġija tipproponi 
għall-konsiderazzjoni tagħna llum, tiġbor flimkien dawk ir-rimarki tal-
akbar niket li Ġesù għamel lid-dixxipli tiegħu: “Tassew, tassew 
ngħidilkom, li wieħed minnkom se jittradini!… Is-serduk ma jkunx 
iddenn qabel ma tkun ċħadtni tliet darbiet” (Ġw 13, 31.28). Ġesù jaf 
li t-tradiment kien qiegħed jistennih, imma dan l-għarfien minn qabel 
ma għamlux insensittiv, il-wasla ta’ dik is-siegħa qanqlitu sal-punt li 
Ġwann jixhed dwarha; “ħass  ruħu jitħawwad” (Ġw 13, 21). Dik 
kienet ir-rogħda tal-umanità tal-Feddej, li għalkemm kien Alla, kien 
iħobb u jbati bil-qalb ta’ bniedem. Dik it-taħwida dwiet f’Pietru, l-
appostlu mħeġġeġ u żbukkat li ried ikun jaf mill-ewwel min kien it-
traditur, forsi biex iċanfru jew biex ma jħallihx iwettaq il-pjan ikrah 
tiegħu. Qatt ma daħallu f’rasu li hu ukoll jista’ jaqa’ fin-nasba tat-
tentazzjoni. L-imħabba tiegħu għall-Imgħallem kienet kbira u 
sinċiera, imma prużuntuża, kien wisq żgur minnu nnifsu, Pietru kien 
jeħtieġ jitgħallem li ħadd m’għandu jqis lilu nnifsu aħjar mill-oħrajn, 
anqas mit-tradituri. Fil-fatt, dak il-lejl stess, ftit sigħat biss wara li 
stqarr lill-Mulej: “Jien nagħti ħajti għalik,” waslet l-esperjenza tad-
dgħufija tiegħu: l-ewwel fil-Ġetsemani, fejn waqt li Ġesù kien fl-
agunija, ħalla n-ngħas jirkbu bħal ma rikeb ukoll lill-oħrajn; u 
mbagħad meta ħarab, mimli bil-biża’, meta Ġesù ġie maqbud, u t-
tielet darba, wisq aktar doloruża, ġrat fil-bitħa tal-palazz ta’ Kajfa. 
Qaddejja għarfitu bħala dixxiplu tan-Nazzarenu, u Pietru megħlub 
mill-biża’ ċaħad: “Ma nafx, miniex nifhem x’inti tgħid” (Mk 14, 68) 
hekk għal tliet darbiet, anzi tal-aħħar b’aktar qawwa, għaliex kif jgħid 
Mark, “beda jisħet lilu nnifsu u jaħlef: ‘Jien ma nafux lil dan il-
bniedem li qegħdin issemmu’” (Mk 14, 71). Mark hu l-Evanġelista li 
jiddeskrivi bl-irqaqat iċ-ċaħdiet ta’ Pietru l-istqarrija umli tal-waqgħa 
tiegħu li l-kap tal-appostli jagħmel bix-xofftejn tad-dixxiplu tiegħu, 
għandha sservi ta’ twissija għalina lkoll. Ħadd ma jista’ jqis li hu żgur 
li ma jaqax. X’aktarx li meta s-serduk iddenn, u aktar żgur meta 
Ġesù dar u ħares lejh (Lq 22, 61), Pietru reġa’ ġie f’sensih, u fl-istess 
ħin ftakar fil-kelmiet li l-Imgħallem tiegħu kien qal dak il-lejl, flimkien 
mat-twissija ta’ qabel: ”Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn” (Ġw 15, 
15). Pietru ma kellux ħtieġa aktar li l-Imgħallem jinsisti, issa kien 
fehem u “ħareġ ‘il barra jibki b’qalbu maqsuma” (Lq 22, 62). Dmugħ 
imbierek tal-indiema li jaħsel u jdewweb il-preżunzjoni fl-umiltà. 
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● O Alla ta’ ruħi, kemm naqbdu u noffenduk malajr, u kemm 
aktar malajr taħfrilna int! X’inhi l-kawża, Mulej, ta’ ardir hekk mimli 
bluha? Forsi għax, minħabba li fhimna l-ħniena l-aktar kbira tiegħek, 
insejna kemm hija ġusta l-ġustizzja tiegħek? 

Dwejjaq tal-mewt ħakmuni. O jaħasra, x’ħaġa gravi huwa d-
dnub, ladarba kien biżżejjed biex joqtol lil Alla u bi tbatijiet hekk 
ħorox! U kif issa wkoll, Alla tiegħi, inti mdawwar bihom! Fejn tista’ 
tmur biex ma jilħqukx? Kullimkien il-bnedmin qegħdin iferuk. 

O x’għama kbira Alla tiegħi! O x’ingratitudni tal-għaġeb, Sultan 
tiegħi! Li naqdu lid-demonju b’dak li tajtna int! Kif inħallsu l-imħabba 
kbira li int għandek għalina billi nħobbu lil dak li jobgħodok hekk bil-
kbir, u li jkollu jibqa’ jobogħdok għal dejjem? Minkejja d-demm li 
xerridt għalina, u d-daqqiet u t-tbatijiet l-oħra li sofrejt u t-turmenti li 
għaddejt minnhom, nilqgħu bħala sħabna u ħbiebna lil dawk li 
għamlulek dan kollu! U tagħmlu dan għax taraw lill-Maestà Tiegħu 
mġiegħel u marbut mill-imħabba li għandu għalina? Dawk li wassluh 
għall-mewt, x’għamlu aktar milli tawh daqqiet u mlewh bil-pjagi wara 
li kien marbut?… O Alla tiegħi, kemm issofri għal min hekk ftit 
jitnikket minħabba tjubijietek! 

S. Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ, 10, 1; 12, 3-5 
 

● Ftakar, Ġesù tiegħi, kemm swejtlek! Ftakar o Alla tal-ħniena, 
liema prezz ħallast fuq l-għuda tas-salib kiefer għalija, midinba! 
Ftakar, Feddej ħanin tiegħi, f’dak li xtaqt nagħmel u mhux f’dak li 
għamilt! 

O ħelu Mulej Ġesù Kristu, kemm-il darba sqejtek l-imrar flok l-
għasel li tajtni int! Kemm dnubiet għal daqs dawn doni! Kemm ħażen 
għal tant benefiċċji! O kemm-il darba, waqt li jien gawdejt il-ħwejjeġ li 
kienu tiegħek… offendejtek bl-istess ħwejjeġ tiegħek. 

O kemm-il darba, waqt li aċċettajt il-ħlas tiegħek, jien ġġielidt 
taħt il-bandiera tax-xitan u tad-dinja. Agħtini issa l-grazzja biex 
inwettaq il-ġid u mhux id-deni, il-gratitudni u mhux l-ingratitudni, li 
jiena dejjem nindem meta nagħmel jew naħseb xi ħaġa kontra l-
maestà tiegħek: agħmel li fil-ġejjieni nkun nista’ npatti mħabba 
b’imħabba, demm b’demm, u ħajja b’ħajja. 

Beata Kamilla ta’ Varano, Ittri, Op. Sp. 
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149.  IS-SIEGĦA TAD-DLAMIJIET 

L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa 

 

Ħenn għalija, Mulej, fejjaqni, għax dnibt kontra tiegħek (Salm 41, 5). 

 

1. “Tassew tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini!” 
(Ġw 13, 21), l-istess kliem imsemmi minn Ġwanni huma rrapurtati 
minn Mattew li jżid irqaqat oħra. Mhux Pietru biss ried ikun jaf min 
kien it-traditur, l-oħrajn ukoll riedu jkunu jafu min kien u “sewdu 
qalbhom ħafna, u kull wieħed minnhom staqsih ‘Jaqaw jien Mulej ?’” 
(Mt 26, 22). Saħansitra Ġuda ssogra jagħmel l-istess mistoqsija. 
Ġesù kien diġà wera min kien bil-moħbi lil Ġwanni: “Dak li għalih se 
nbill din il-gidma ħobż fil-platt u nagħtihielu” (Ġw 13, 22), u għall-
mistoqsija ta’ ħafna wieġeb b’mod indirett: “Dak li jmidd idu u jbill il-
ħobż fi platt wieħed miegħi, dak se jittradini” (Mt 26, 23). Imma 
Ġuda, b’kalma qarrieqa, kien bilqiegħda fil-mejda bħala ħabib waqt li 
kien qiegħed jaħseb fit-tradiment aċċetta l-gidma li kellha tikxfu bla 
tlaqliq, ma kellux jibqa’ moħbi, Hu stess qanqal il-kixfa tiegħu. 
“Jaqaw jien, Rabbi?” u Ġesù wieġeb: “Int stess qiegħed tgħidu” (Mt 
26, 25). Dak li l-Imgħallem kien kixef b’ċerta delikatezza ħanina, issa 
kellu jgħidu bil-miftuħ. għalkemm kien jaf kif kellu jispiċċa Ġuda, 
Ġesù għażlu u ħabbu bħall-oħrajn, u kien wissieh ukoll, sena qabel 
kien qal: “Mhux jien kont li għażiltkom lilkom it-Tnax? U madankollu 
wieħed minnkom huwa xitan!” (Ġw 6, 70), kien kliem li qalu għalih, 
biex ikun avżat. Waqt iċ-ċena biex juri min kien, il-Mulej inqeda 
b’ġest ta’ ħbiberija – il-gidma miblula u offruta – li kien maħsub bħala 
twissija siekta u fil-ġnien taż-żebbuġ, għamel l-aħħar sforz biex 
jeħilsu mill-abbiss meta ma rrifjutax anzi aċċetta l-bewsa qarrieqa. 
Imma Ġuda issa kien maħkum mix-Xitan li ngħata lilu meta ħa t-tletin 
biċċa tal-fidda. U Ġesù kien imġiegħel jistqarr: “Bin il-Bniedem ikun 
mogħti f’idejn l-għedewwa! Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li 
kieku ma twieled xejn!” (Mt 26, 24). Kliem serju li jqiegħed fid-dawl ir-
responsabbiltà tal-biża’ tat-traditur. Ġuda mexa wara l-Imgħallem 
mhux għall-imħabba, imma għall-egoiżmu, ħsiebu fl-interessi 
materjali, ix-xeħħa għamlet minnu ħalliel: beda bis-serq ta’ ftit soldi u 
mbagħad għal ftit flus ittradixxa lil Dak li ma kienx jinteressah aktar 
għax ma tahx tama ta’ vantaġġi tal-art. B’hekk twettqet il-verità tas-
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salm: “Imqar ħabibi… li kiel minn ħobżi, intrefa’ kontrija” (Salm 41, 
10). 

 

2. “Għax minħabba fik qiegħed nilqa’ t-tmaqdir, u l-mistħija tiksili 
wiċċi… It-tgħajjir qasamli qalbi u fnieni, fittixt min jagħdirni u ma sibt 
‘il ħadd” (Salm 69, 8. 21). Fil-jiem ikkonsagrati għall-misteru tal-
Passjoni, il-kliem tas-Salmista jidwi bħall-ilment ta’ Kristu espost 
għall-ħażen, ikkalunjat u maħqur, mitluq minn kulħadd, tradut mill-
ħbieb. “Din hi s-siegħa tagħkom u s-setgħa tad-dlamijiet” (Lq 22, 53), 
qal il-Mulej fil-ħin tal-arrest tiegħu. Is-siegħa li fih it-tradiment sar 
għotja f’idejn it-tribunali, sal-kundanna għall-mewt, u t-tislib. Imma 
hija wkoll is-siegħa ffissata mill-Missier għall-konsumazzjoni tas-
sagrifiċċju tiegħu, u għalhekk is-siegħa li Kristu kien ilu jistenna u 
jixtieq b’xewqa kbira: “Hemm magħmudija li biha għandi 
nitgħammed, u x’diqa għandi sa ma dan iseħħ!” (Lq 12, 50). U mill-
ġdid: “Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-Għid magħkom qabel 
ma nbati” (Lq 22, 15), dan kellu jkun l-Għid tiegħu, is-sagrifiċċju 
tiegħu li kellu jkun antiċipat fiċ-ċena Ewkaristika. 

Is-sagrifiċċju ta’ Kristu kien jeħtieġ traditur. Dan kien imħabbar fl-
iSkrittura li b’danakollu ma ddeterminatx it-tradiment, imma tħabbar 
proprju għax kellu jiġri. għax għalkemm kollox kien ordnat minn 
qabel minn Alla li hekk ħabb lid-dinja li ta l-Iben tiegħu għas-
salvazzjoni tagħha, imma mhuwiex mingħajr ħtija l-bniedem li għax 
ried sar traditur. “X’għandu Ġuda jekk mhux id-dnub? – jgħid Santu 
Wistin. Meta tah f’idejn il-Lhud, żgur ma ħasibx fis-salvazzjoni 
tagħna, li għaliha Kristu ta lilu nnifsu f’idejn l-għedewwa, Ġuda kien 
ħsiebu fil-flus li kien se jdaħħal, u hemm sab il-qerda ta’ruħu” (In Jo 
62, 4). L-għemil faħxi qeda l-pjan ta’ Alla biex iwassal lil Kristu għall-
passjoni tiegħu. “Ġuda ta lil Kristu u Kristu ngħata minn jeddu: Ġuda 
biex iwettaq in-negozju tal-biża’ tiegħu, Kristu biex iwettaq il-fidwa 
tagħna” (In Io). Il-passjoni ta’ Kristu hija misteru liema bħalu, ukoll 
b’dawn il-kawżi divini u umani flimkien, jaqbel iżjed li 
nikkontemplawh fit-talb milli nifluh skont il-loġika tal-bnedmin. 
Hawnhekk għandna twissija għal kull wieħed minna, għax f’kull 
wieħed jista’ jkun hemm moħbi traditur. Imma l-maħfra mogħtija lil 
Pietru u lill-ħalliel it-tajjeb qiegħda tixhed li fil-qalb magħsura ta’ 
Kristu hemm imħabba infinita, li għandha ħila teqred kull dnub 
mistqarr u mibki. 
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● O Ġesù kemm hi bla tarf it-tjubija tiegħek lejn id-dixxiplu ta’ 
rasu iebsa!... Ukoll jekk ma nidħolx fil-ħżunija tat-traditur, tolqotni 
wisq iżjed il-ħlewwa tiegħek, O Ħaruf ta’ Alla! Il-manswetudni tiegħek 
hi mogħtija lilna bħala mudell… Ara Mulej, hawn wieħed li kont tafda 
fih, li kien jidher magħqud miegħek, u jagħtik il-pariri u l-għeżeż 
ħabib, li kiel mill-ħobż tiegħek u mill-ikel ħelu tiegħek fl-ikla qaddisa – 
u kien hu li tefa’ fuqek il-ħżunija tiegħu. U b’danakollu int Ħaruf l-
aktar manswet…, ma ddejjaqtx toffri lilek innifsek lil dak il-fomm 
malizzjuż, li biesek fis-siegħa tat-tradiment… Ma żammejt xejn lura li 
seta’ forsi jimmansa l-ebbusija ta’ qalb ħażina (Il legno della vita, 17). 

Kemm huma, dawk li sawtuk, o twajjeb Ġesù? Sawtek 
Missierek, Ladaba ma ħafirhielekx imma tak bħala vittma għalina 
lkoll. U inti sawwatt lilek innifsek meta offrejt ruħek għall-mewt, dik li 
ħadd ma seta’ jeħodhielek mingħajrek. Sawtek ukoll id-dixxiplu li 
ttradiek bil-bewsa. Sawtuk il-Lhud bid-daqqiet ta’ sieq u bil-ħarta; u 
sawtuk il-pagani bil-flaġelli u bl-imsiemer. Hekku kemm persuni, 
kemm umiljazzjonijiet, kemm bojjiet! 

U kemm kienu t-tradituri tiegħek! Il-Missier tas-sema tak, għalina 
lkoll; u int tajt lilek innifsek, kif San Pawl għanna bil-ferħ: “Ħabbni u 
ta ruħu għalija.” Dan it-tibdil kien fil-verità tal-għaġeb! Is-sid ta ruħu 
għall-qaddej, Alla ta ruħu għall-bniedem, il-Ħallieq ta ruħu għall-
ħlejqa. L-innoċenti ta ruħu għall-midneb (La vita mistica 5,5). 

S. Bonaventura, Opuscoli mistici, p 100, 278-279 
 

● Mulej twajjeb tiegħi, kif nista’ niżżik ħajr li int tistabar bija li 
għamilt elf darba agħar minn Ġuda? Int għamiltu dixxiplu tiegħek u 
lili għamiltni għarusa u bint… O Ġesù tiegħi, jiena ttradejtek mhux 
darba biss, bħalma għamel hu, imma kważi għadd infinit ta’ drabi. 

Min sallbek? Jiena sallabtek. Min sawtek mal-kolonna? Jien 
sawwattek. Min tak il-ħall u l-morr biex tixrob? Jien tajtulek. Mulejja, 
taf għaliex qiegħda ngħidlek dawn il-ħwejjeġ kollha li għamilt? 
Għaliex jiena rajt… fid-dawl tiegħek, li d-dnubiet mejta li għamilt 
weġġgħuk u nikktuk wisq iżjed minn dawk it-torturi kollha. 

Beata Kamilla ta’ Varano, I dolori mentali di Gesù 8, 
Op. Sp., p. 165-167 
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150.  IĊ-ĊENA TAL-MULEJ 

Ħamis ix-Xirka 

 

Xi nrodd lill-Mulej għall-ġid kollu li għamel miegħi? Ngħolli l-kalċi 
tas-salvazzjoni, u isem il-Mulej insejjaħ (Salm 116, 12-13). 

 

1. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Misteru tal-Għid, ċentru u quċċata tal-
istorja tas-salvazzjoni, jibda bil-Quddiesa ta’ filgħaxija ta’ Ħamis ix-
Xirka li tfakkar iċ-Ċena tal-Mulej. 

Il-qari kollu jiċċentra fuq l-ikla tal-Għid. Is-silta mill-Eżodu (12, 1-
8, 11-14) tfakkar it-twaqqif tagħha li ġrat meta Alla ordna lil-Lhud biex 
f’kull familja jissagrifikaw “ħaruf bla tebgħa” u li jroxxu l-bibien ta’ 
darhom bid-demm tiegħu biex ikunu meħlusa mill-qtil tal-ewwel-
imwieled, u mbagħad li jiekluh bl-għaġla bħalma jagħmlu dawk li 
jivvjaġġaw. Dak il-lejl stess, salvati bid-demm tal-ħaruf, u mantnuti 
bil-laħam tiegħu, kellhom jibdew il-mixja tagħhom lejn l-art 
imwiegħda.  Dan l-istess rit kellhom itennuh kull sena bħala tifkira ta’ 
dik il-ġrajja. “Din hi l-Mogħdija tal-Mulej” (Eż 12, 11) li tfakkar il-
“mogħdija” tiegħu f’nofs Iżrael biex jeħilsu mill-jasar tal-Eġittu. 

Ġesù għażel iċ-ċelebrazzjoni tal-Għid Lhudi biex iwaqqaf l-Għid 
tiegħu li fih huwa “Ħaruf bla tebgħa” tassew sagrifikat u mitmum 
għas-salvazzjoni tad-dinja. Waqqaf ir-rit il-ġdid waqt li kien 
bilqiegħda fil-mejda mad-dixxipli tiegħu. “Il-Mulej Ġesù, fil-lejl li fih 
kien ittradut – naqraw fit-Tieni Qari (I Kor 11, 23-26) – ħa l-ħobż u 
wara li radd il-ħajr qasmu u qal: “Dan hu ġismi li jingħata għalikom… 
“Bl-istess mod ħa wkoll il-kalċi, u qal: “Dan il-kalċi hu l-patt il-ġdid 
b’demmi.” 

Dak il-ħobż mibdul mirakolożament fil-Ġisem ta’ Kristu, u dak il-
kalċi ma baqax fih inbid, imma d-Demm ta’ Kristu, kull wieħed offrut 
separatament f’dak il-lejl, kienu t-tħabbira minn qabel tal-mewt tal-
Mulej li fiha kellu jxerred demmu kollu, u llum huma t-tifkira ħajja 
tiegħu. “Agħmlu dan b’tifkira tiegħi” hu l-mod kif San Pawl 
jippreżentalna l-Ewkaristija: “Mela, kull meta tieklu dan il-ħobż u 
tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-Mulej.” L-Ewkaristija 
hija “ħobż ħaj” li jagħti l-ħajja ta’ dejjem lill-bnedmin (Ġw 6, 51), għax 
hija t-“tifkira” tal-mewt ta’ Kristu, għax hija l-ġisem tiegħu “mogħti” 
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f’sagrifiċċju, id-Demm tiegħu “imxerred… għall-maħfra tad-dnubiet” 
(Lq 22, 19; Mt 26, 28). Mitmugħa bil-Ġisem ta’ Kristu u mraxxin u 
maħsulin b’Demmu, niġu mgħejjuna biex insofru l-ħruxija tal-vjaġġ 
tagħna fuq l-art, biex ngħaddu mill-jasar tad-dnub għall-ħelsien ta’ 
wlied Alla, mill-qsim għajjien tad-deżert għall-art imwiegħda: lejn id-
dar tal-Missier. 

 

2. “Ħudu u kulu lkoll; dan huwa Ġismi… Ħudu u ixorbu minnu 
lkoll: dan huwa Demmi” (Missal). Biex id-drawwa ma teqridx il-ħajja 
tal-fidi tagħna, il-Liturġija tal-lum tistedinna nqajmu lilna nfusna u 
nistudjaw sewwa u b’imħabba r-realtà li ma tistax titfisser tal-misteru 
li twettaq għall-ewwel darba fiċ-Ċenaklu quddiem l-għajnejn 
mistagħġba tad-dixxipli u li llum jiġġedded bl-istess mod fuq l-altar. 
Huwa dejjem il-Mulej Ġesù li fil-persuna tal-ministru tiegħu, iwettaq 
il-ġest tal-konsagrazzjoni u llum, l-anniversarju tat-twaqqif tal-
Ewkaristija u lejlet il-mewt tal-Mulej, dan jikseb attwalità li 
timpressjonak. 

Ġesù “wara li ħabb lil tiegħu… ħabbhom għall-aħħar”, jgħid 
Ġwanni fil-bidu tar-rakkont tiegħu tal-Aħħar Ċena (3° Qari Ġw 13, 1-
15) “fil-lejl li fih kien ittradut” jippreċiża Pawlu, meta jitkellem mit-
twaqqif tal-Ewkaristija. Il-kuntrast huwa tremend: min-naħa ta’ Kristu, 
imħabba infinita “sal-aħħar” sal-mewt; min-naħa tal-bnedmin, 
tradiment, ċaħda u abbandun. L-Ewkaristija hija t-tweġiba tal-Mulej 
għat-tradiment tal-ħlejjaq tiegħu. Hu jidher bla sabar biex isalva l-
bnedmin daqshekk dgħajfin u infidili, li mistikament jantiċipa l-mewt 
tiegħu billi joffrilhom bħala nutriment dak il-ġisem li dalwaqt kien se 
jissagrifika fuq is-salib u dak id-demm li kien se jxerred sal-anqas 
qatra. Għalkemm il-mewt kienet se taħtfu mid-dinja, il-preżenza 
tiegħu kellha tkun ħajja u reali fl-Ewkaristija sal-aħħar taż-żmien. 

Imma mas-sagrament tal-imħabba, Ġesù ħalla lill-Knisja t-
testment tiegħu tal-imħabba: il-“kmandament il-ġdid” tiegħu. F’daqqa 
waħda t-Tnax raw lill-Imgħallem għarkupptejh quddiemhom bħala 
qaddej: “ferragħ l-ilma fil-lenbija, u beda jaħsel saqajn id-dixxipli.” 
Din ix-xena spiċċat bi twissijja: “Jekk jien, li jien il-Mulej u l-
Imgħallem, ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn 
xulxin.” Ma kenitx daqstant l-imitazzjoni tal-għemil fiżiku tiegħu, milli 
l-atteġġjament ta’ umiltà sinċiera fir-relazzjonijiet ta’ bejniethom 
kellhom jikkunsidraw u jġibu ruħhom bħala qaddejja ta’ xulxin. Hija 
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biss din l-umiltà li setgħet tagħmel possibbli t-twettiq tal-preċett li 
Ġesù kien se jagħti: “Nagħtikom kmandament ġdid: li tħobbu lil 
xulxin, bħalma ħabbejtkom jien” (Ġw 13, 34). Il-ħasil tas-saqajn, it-
twaqqif tal-Ewkaristija u l-mewt tas-salib juru kif u sa liema punt 
jeħtieġ inħobbu l-aħwa biex inwettqu l-preċett tal-Mulej. 

 

● It-twajjeb Ġesù biex niġu mqajma, qatagħha li jibqa’ magħna 
hawn fuq l-art. Kien jaf minn qabel bil-mewt li kienu sejrin jagħtuh u 
liema tgħajjir u insulti kien għad irid isofri. O Mulej etern! għax tridu 
jibqa’ wkoll magħna kuljum biex jissokta jbati? O, jgħinni Alla! 
X’imħabba kbira tal-Iben, u x’imħabba kbira tal-Missier. 

O Missier, kif ħallejtu jagħmel dan? Għax trid tara lil Ibnek f’idejn 
hekk imħassra kuljum? Mela kif tistal-ħniena tiegħek tarah kuljum, 
jum wara l-ieħor, jiġi hekk imkażbar? Għaliex kull ġid tagħna jrid 
jiġina dejjem bi spejjeż tiegħu? Ma jinstab ħadd li jitkellem għal dan 
il-ħaruf l-aktar ġwejjed u l-aktar maħbub? 

Misser qaddis li inti fis-smewwiet, ladarba Hu ma ħalla xejn li ma 
għamilx biex iħalli lill-midinbin ġid hekk kbir bħalma hi l-Ewkaristija 
mqaddsa, ikun jogħġbu fil-ħniena tiegħu jqiegħed rimedju biex ma 
jimxux hekk ħażin miegħu, u ladarba ħaseb biex ikollna mezz hekk 
tajjeb ħalli nkunu nistgħu noffrulu lil Ibnu ħafna drabi f’sagrifiċċju, 
dan id-don hekk għażiż ikun jiswa biex iwaqqaf il-mixi ‘l quddiem ta’ 
ħażen hekk tal-biża’ u ta’ nuqqas ta’ qima li tingħata lil dan is-
Sagrament l-aktar qaddis. 

Ara S. Tereża ta’ Ġesù, Triq 33, 2-4; 35, 3 
 

● Tifħir lilek Missier qaddis, għal Kristu Sidna. Hu, is-saċerdot 
veru u etern, waqqaf ir-rit tas-sagrifiċċju ta’ dejjem u offra lilu nnifsu 
vittma ta’ salvazzjoni u ordna lilna li għal dejjem nagħmlu din l-offerta 
b’tifkira tiegħu. Meta nieklu l-ġisem tiegħu maqtul għalina aħna 
nitqawwew, u meta nixorbu demmu mxerred għalina niġu msoffijin. 

Agħtina, o Missier, li f’dan il-misteru kbir, insibu l-milja tal-
imħabba u l-ħajja. 

Ara Missal, Prefazju u Kolletta 
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● Ejja, o Ġesù, għandi riġlejja maħmuġin. Kun qaddej 
minħabba fija. Sawwab l-ilma fil-friskatur, ejja, aħsilli riġlejja. Naf li 
nkun prużuntuż nitkellem hekk, imma nibża’ mit-theddida ta’ kliemek: 
”Jekk ma naħsillekx riġlejk, m’għandekx x’taqsam miegħi”. Għalhekk 
aħsilli riġlejja biex ikolli sehem miegħek. Imma x’qiegħed ngħid, 
aħsilli riġlejja? Pietru seta’ jgħid hekk, għax kellu bżonn jaħsel riġlejh 
biss u jkun nadif kollu kemm hu. Imma ngħid għalija, ladarba nkun 
inħsilt, ikolli bżonn il-magħmudija li għaliha Mulejja, inti għedt: 
“Hemm magħmudija oħra li biha neħtieġ nitgħammed.” 

Oriġene, Preghiere dei primi cristiani, 63 
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151.  IMSAMMAR GĦAL DNUBIETNA 

Il-Ġimgħa l-Kbira 

 

F’idejk jien nerħi ruħi, int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa (Salm 31, 6). 

 

1. Il-Liturġija tal-Ġimgħa l-Kbira hija kontemplazzjoni mqanqla 
tal-misteru tas-Salib li timmira mhux biss li tfakkar, imma ġġiegħel lil 
kull Nisrani jerġa’ jgħix il-Passjoni ħarxa tal-Mulej. Huma tnejn is-
siltiet li tippreżentalna dik profetika attribwita lil Isaija (52, 13; 53, 12) 
u dik storika ta’ Ġwanni (18, 1-19, 42). Il-bogħod ta’ aktar minn seba’ 
sekli li jifred dawn iż-żewġ siltiet, jgħib fix-xejn meta nqisu kemm 
jaqblu b’mod impressjonanti l-fatti rrakkuntati mill-profeta bħala 
deskrizzjoni tat-tbatijiet tal-Qaddej ta’ Jaħweh, u ta’ Ġwanni l-
Evanġelista fir-rakkont tal-aħħar jum fuq l-art ta’ Ġesù. “Ħafna 
baqgħu mistagħġba bih – jgħid Isaija – għax wiċċu tħassar, donnu 
ma kienx bniedem. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem 
li bata u kien jaf x’inhu l-mard” (52, 14, 53, 3. U Ġwanni, mal-
Evanġelisti l-oħra, jitkellem dwar Ġesù ttradut, insultat, mogħti bil-
ħarta, inkurunat bix-xewk, imwaqqa’ għaż-żufjett u ppreżentat lill-
poplu bħala sultan tad-daħk, ikkundannat u msallab. Il-kawża ta’ tant 
tbatijiet hija ppreċiżata mill-profeta: “Kien miġruħ minħabba fi 
dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunitna” u l-mertu tat-tpattija huwa 
muri wkoll: “Bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna” (Is 53, 5). Jidher 
ukoll is-sens tal-abbandun min-naħa ta’ Alla – “u aħna ħsibnieh bħal 
wieħed ikkastigat, milqut minn Alla u miġjub fix-xejn” – (Is 53, 4) u 
dan Ġesù wrieh fuq is-salib bl-għajta: “Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex 
tlaqtni?” (Mt 27, 46). Imma fuq kollox jidher b’mod ċar li Ġesù 
aċċetta dan is-sagrifiċċju għax ried hu, Il-Qaddej ta’ Jaħweh joffri 
ruħu “b’sagrifiċċju ta’ riparazzjoni” (Is 53, 7-10), Kristu ta lilu nnifsu 
għax ried hu f’idejn is-suldati wara li kien waqqagħhom mal-art 
b’kelma waħda biss (Ġw 18, 6) u għax ried hu ħalliehom jeħduh 
għall-mewt, hu li kien qal: “Ħadd ma jeħodhieli (ħajti), iżda jien 
nagħtiha minn rajja” (Ġw 10, 18). Il-profeta ra wkoll l-għeluq glorjuż 
ta’ din it-tbatija spontanja: “Wara t-tbatija tiegħu għad jara d-dawl, 
għaliex hu offra ruħu għall-mewt, u jkollu sehem fil-priża mal-
qalbenin” (Is 53, 11-12). Meta tkellem dwar il-passjoni tiegħu Ġesù 
qal: “Meta nintrefa’ ‘l fuq mill-art, jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja” 
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(Is 12, 32). Dan kollu jrui li s-Salib ta’ Kristu qiegħed fiċ-ċentru tal-
istorja tas-salvazzjoni, diġà mħabbra fir-Rabta l-Qadima bit-tbatijiet 
tal-Qaddej ta’ Jaħweh, is-simbolu tal-Messija li kellu jsalva l-
bnedmin, mhux bit-trijonf tad-dinja, imma billi ssagrifika lilu nnifsu. 
Din hi t-triq li kull wieħed għandu jgħaddi minnha biex isalva u jkun 
salvatur. 

 

2. Bejn il-Qari ta’ Isaija u ta’ Ġwanni, il-Liturġija ddaħħal silta 
mill-Ittra lil-Lhud (4, 14-16 5, 7-9). Ġesù - Iben ta’ Alla hu ppreżentat 
fil-kwalità tiegħu ta’ Qassis il-Kbir waħdieni, imma b’danakollu mhux 
daqshekk ‘il bogħod mill-bnedmin li “ma jistax jagħder id-dgħufija 
tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f’kollox, 
minbarra d-dnub.” Kien fit-tbatijiet tal-ħajja fuq l-art, speċjalment 
f’dawk tal-passjoni tiegħu li biha ġarrab f’ġismu innoċenti l-morr 
kollu, it-tbatijiet, in-niket u d-dgħufija tan-natura umana. Hekk huwa 
fl-istess ħin Saċerdot u Vittma, wieħed li joffri bi tpattija għad-dnubiet 
tal-bnedmin mhux id-demm tal-mogħoż u tal-għoġġiela, imma 
demmu stess. 

“Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki, b’leħen 
għoli u bid-dmugħ lil dak li seta’ jsalvah mill-mewt.” Dan hu d-diwi tal-
agunija tal-Ġetsemani: “Abba, Missier, kollox jista’ jkun għalik: 
biegħed minni dan il-kalċi! Iżda mhux li rrid jien, imma li trid int.” Fl-
ubbidjenza għar-rieda tal-Missier, jagħti lilu nnifsu għall-mewt u wara 
li jduq l-imrar tagħha, ikun meħlus minnha bil-qawmien tiegħu, u 
b’hekk “isir awtur tas-salvazzjoni ta’ dejjem għal kull min jisma’ 
minnu” (Lhud 5, 9). Li tobdi, għal Kristu Saċerdot u Vittma, ifisser li 
taċċetta bħalu s-salib u tintelaq miegħu għar-rieda tal-Missier: 
“Missier, f’idejk jien nerħi ruħi” (Lq 23, 46, ara Salm Resp.). 

Wara l-mewt ta’ Kristu tiġi minnufih il-glorifikazzjoni tiegħu. Iċ-
Ċenturjun tal-għassa qal: “Kien tassew bniedem ġust dan ir-raġel!” u 
dawk kollha li kienu hemm “meta raw din il-ġrajja, reġgħu lura 
jħabbtu fuq sidirhom” (Lq 23, 47-48). Il-Knisja timxi mill-istess triq u 
wara li tkun bkiet il-mewt tas-Salvatur tinfetaħ f’innu ta’ tifħir u 
tinxteħet tadurah: “Naduraw is-Salib tiegħek, Mulej, u nfaħħru u 
nigglorifikaw il-qawmien qaddis tiegħek għax permezz tas-salib biss, 
daħlet l-hena fid-dinja kollha.” Bl-istess sentimenti l-Liturġija tistieden 
lill-Insara biex jieklu mill-Ewkaristija li qatt daqs illum ma tiddi hekk 
bil-qawwa fir-realtà tagħha bħala tifkira tal-mewt tal-Mulej. F’qalbna 
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jidwu l-kliem ta’ Ġesù: “Dan hu ġismi li jingħata għalikom: Agħmlu 
dan b’tifkira tiegħi” (Lq 22, 19), u dawk ta’ Pawlu: “Kull meta tieklu 
dan il-ħobż u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-Mulej sa 
ma jiġi” (I Kor 11, 26). 

 

● O Kristu Ġesù, imwaqqa’ taħt is-salib, jiena nadurak. “Qawwa 
ta’ Alla” int turi lilek innifsek megħlub mid-dgħufija biex tgħallimni l-
umiltà u tħawwad is-suppervja tagħna. O Qassis il-kbir, mimli 
qdusija, li għaddejt mill-istess provi tagħna biex tkun bħalna u 
tagħder il-mard tagħna, la tħallinix waħdi, għax jiena dgħajjef, Jalla l-
qawwa tiegħek tgħammar fija, biex ma naqax fit-tiġrib. 

C. Marmion, Cristo nei suoi misteri 14, p. 237 
 

● Sliem għalik, ras mimlija demm, maqsuma, imsawta bil-
qasba, u miksija bil-bżieq. Sliem għalik! Hemm il-leħħa tal-mewt fuq 
wiċċek, il-kulur spiċċa, imma taħt is-sfura tal-biża’, il-qaddisin u l-
anġli tas-sema jadurawk. 

O Wiċċ imqaddes, hekk imsawwat, hekk imbenġel u kkundannat 
minħabba fi dnubietna, dawwal l-għajnejn ta’ dan l-imsejken midneb, 
bis-sinjal tal-imħabba tiegħek! Jiena dnibt Mulej. Aħfirli! La tkeċċinix. 
Meta l-mewt tersaq lejk, mejjel rasek ftit lejja u ħalliha tistrieħ 
f’dirgħajja. 

U meta tasal is-siegħa tal-mewt tiegħi, ejja malajr, o Ġesù! 
Ħarisni u eħlisni! Jiena mmut meta trid int, basta inti tkun maġenbi! 
Rossni sewwa miegħek għax inti tħobbni, imbagħad urini lilek 
innifsek fuq is-salib li bih salvajtna, 

(attribwita lil) S. Bernard, P.L. 184, 1323-1324 
 

● O Salib, imħabba ta’ Alla, li ma titfissirx bil-kliem, o Salib, 
glorja tas-sema, salvazzjoni eterna, twerwir tal-ħżiena. 

Għajnuna tal-ġusti u dawl tal-Insara, o Salib, permezz tiegħek 
f’din id-dinja, Alla magħmul bniedem sar ilsir, permezz tiegħek fis-
sema il-bniedem f’Alla sar sultan, permezz tiegħek id-dawl veru 
rebaħ u l-lejl misħut ġie mirbuħ. 

Inti r-rabta tal-paċi, li tgħaqqad lill-bnedmin fi Kristu l-medjatur. 
Inti sirt is-sellum li bih il-bniedem jitla’ s-sema. 
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Kun għalina dejjem, il-poplu fidil tiegħek, ankra u għajnuna. 
Saltan fuq darna, mexxi l-bastiment tagħna. Saħħaħ il-fidi tagħna fis-
salib, fis-salib lestilna l-kuruna tagħna. 

S. Pawlinu ta’ Nola, Poema 19, P.L. 61, 550 BC 
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152.  NISTENNEW IL-QAWMIEN 

Sibt il-Għid 

 

Il-qawwa u l-għana tiegħi hu l-Mulej, u s-salvazzjoni tiegħi hu 
(Is 12, 2). 

 

1. Sibt il-Għid huwa l-jum l-aktar addattat biex nirriflettu fuq il-
misteru sħiħ tal-Għid: tal-passjoni-mewt-qawmien tal-Mulej, li fih l-
istorja kollha tas-salvazzjoni tinġabar u titwettaq. Għal dan tistieden 
il-Liturġija waqt li tipproponilna sensiela ta’ qari mill-iSkrittura li tmiss 
il-punti l-aktar importanti ta’ din l-istorja tal-għaġeb biex imbagħad 
tikkonċentra fil-misteru ta’ Kristu. Qabel xejn tippreżentalna l-opra 
tal-ħolqien (1° Qari), li ġejja min id Alla u minnu meqjusa b’għoġba: 
“U ħares lejn kulma kien għamel, u, ara, kollox kien tajjeb ħafna” 
(Ġen 1, 31). Minn Alla, tjubija infinita ma jistgħux jiġu ħlief ħwejjeġ 
tajba, u jekk id-dnub ġie wisq malajr biex iħawwad il-ħolqien kollu, 
Alla, dejjem fidil għat-tjubija tiegħu, mill-ewwel ipprovda pjan ta’ 
restawr li wettqu permezz tal-Iben divin tiegħu. Għandna figura 
profetika tiegħu f’Iżakk, li Abraham kien se jissagrifika f’ubbidjenza 
għall-kmand divin (2° Qari), u jekk Iżakk ġie meħlus, Kristu, wara li 
sofra l-mewt, reġa’ qam glorjuż. Fatt ieħor li jispikka hu l-“passaġġ” 
mirakoluż mill-Baħar l-Aħmar (3° Qari) imwettaq mill-poplu ta’ Iżrael 
bl-indħil ta’ Alla, simbolu tal-magħmudija li biha dawk li jemmnu fi 
Kristu “għaddew” mill-jasar tad-dnub u tal-mewt, għall-ħelsien u 
għall-ħajja ta’ wlied Alla. Imbagħad hemm siltiet profetiċi mill-isbaħ 
dwar il-ħniena feddejja tal-Mulej li, minkejja l-infedeltà bla heda tal-
bnedmin, ma waqafx milli jrid is-salvazzjoni tagħhom. Wara li 
kkastiga l-ħtijiet tal-poplu tiegħu, Alla reġa’ sejħilhom lejh innifsu bl-
imħabba ta’ għarus fidil għall-għarusa li ttradietu: “Għal ftit jien 
tlaqtek imma b’imħabba bla qies jien nerġa’ niġbrok…, b’imħabba ta’ 
dejjem, inħenn għalik, jgħid il-Mulej, il-Feddej tiegħek” (Is 54, 7-8). U 
għalhekk tiġi l-istedina insistenti li ma nħallux tasal għalxejn is-
siegħa tal-ħniena  “Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejħulu 
sakemm hu fil-qrib” (Is 55, 6-7). Jekk dan kollu ġara għall-poplu ta’ 
Iżrael, wisq iżjed jiġri għall-poplu Nisrani li għalih il-ħniena ta’ Alla 
laħqet il-quċċata fil-misteru ta’ Kristu. U Kristu “l-Għid tagħna”, il-
Ħaruf maqtul għas-salvazzjoni tad-dinja, iħeġġiġna lkoll biex 
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inwarrbu d-dnub biex nerġgħu lura fid-dar tal-Missier, waqt li nimxu 
lejn id-“dija tad-dawl tiegħu” fil-ferħ li nagħrfu u nagħmlu “dak li 
jogħġob ‘l Alla” (Bar 4, 2.4). 

 

2. L-istorja tas-salvazzjoni li titwettaq fil-misteru tal-Għid ta’ 
Kristu, issir l-istorja ta’ kull bniedem permezz tal-magħmudija li 
ddaħħlu f’dan il-misteru. Fil-fatt b’dan is-sagrament “indfinna miegħu 
(Kristu) sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet… hekk aħna 
ngħixu ħajja ġdida” (Rum 6, 4). Dan jispjega għaliex il-magħmudija 
għandha post daqshekk importanti fil-Liturġija tal-Vġili tal-Għid: fis-
siltiet tal-iSkrittura, fit-talb, speċjalment fir-rit tat-tberik tal-ilma, fl-
amministrazzjoni tas-sagrament lill-konvertiti l-ġodda u fl-aħħar fit-
tiġdid tal-wegħdiet tal-magħmudija. Li tiċċelebra l-Għid ifisser 
“tgħaddi” ma’ Kristu mill-mewt għall-ħajja, “passaġġ” mibdi bil-
magħmudija, imma li jeħtieġ ikun mgħejjun b’mod dejjem aktar sħiħ 
matul il-ħajja kollha tan-Nisrani. “Jekk aħna sirna ħaġa waħda 
miegħu (Kristu) f’mewt tixbah lil tiegħu – jinsisti San Pawl – hekk 
ningħaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt” (Rum 6, 5). 
M’aħniex nitkellmu minn kliem sabiħ, imma minn realtajiet kbar, ta’ 
bidliet mill-għeruq maħdumin permezz tal-magħmudija, li ta’ sikwit 
ninsewhom jew ftit nagħrfuhom. It-tisħib fil-mewt ta’ Kristu jfisser li 
nsallbu l-bniedem il-qadim, il-bniedem tad-dnub; ifisser li mmutu 
miegħu “darba għal dejjem għad-dnub” (Rum 6, 10), u għalhekk 
immutu kuljum għall-passjonijiet tagħna, għall-ġibdiet lejn il-ħażen, 
għall-egoiżmu, għas-suppervja; ifisser – skont it-tliet ċaħdiet tal-
wegħdiet tal-magħmudija tagħna - li dejjem aktar u aktar niċħdu lix-
xitan, l-għemejjel u l-frugħat tiegħu. Dan kollu mhux bil-kliem, lanqas 
għall-ħin tal-funzjoni liturġika biss, imma fl-għajxien kollu tagħna. 
“Intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub” – jgħid l-
Appostlu – “iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesù” (Rum 6, 11). 

Bis-saħħa tal-magħmudija, li mhux biss nirċevuha imma 
ngħixuha, il-poplu Nisrani jidher li hu l-poplu mħabbar minn Eżekjel 
(36, 25-26 7° Qari), imraxxax u msoffi bl-“ilma safi” – l-ilma li ħareġ 
mill-ġenb minfud ta’ Kristu msallab – il-poplu li rċieva minn Alla “qalb 
ġdida” u “spirtu ġdid”, li huma d-doni speċjali tal-Għid. Imħejjijin 
b’dan il-mod kull wieħed minna jkun lest biex ikanta l-Hallelujah u 
biex jieħu sehem fil-ferħ tal-Knisja fit-tħabbira tal-qawmien tal-Mulej, 
kull wieħed minnu huwa wkoll imqajjem ma’ Kristu biex jgħix fih 
għall-glorja ta’ Alla. 



173 

 

● O Missier li tista’ kollox… int dak Alla etern li ħadd ma jista’ 
jifhmu, meta l-umanità kollha kienet mejta minħabba l-miżerja tad-
dgħufija tagħha, imqanqal biss mill-imħabba u l-ħniena l-aktar kbira, 
inti bgħattilna lil Ibnek Ġesù Kristu Sidna, veru Alla, imlibbes bil-
ġisem tagħna li jmut. Kienet ir-rieda tiegħek li hu għandu jiġi, mhux 
bil-pompa u l-glorja ta’ din id-dinja li tgħaddi, imma bit-tbatijiet, bil-
faqar u t-tbatijiet, li fehem u ried iwettaq ir-rieda tiegħek minħabba l-
fidwa tagħna. 

U int, o Ġesù Kristu Salvatur tagħna… ikkastigajt il-ħażen 
tagħna u d-diżubbidjenza ta’ Adam fil-ġisem tiegħek stess, billi obdejt 
saħansitra sal-mewt kiefra fuq is-salib. Fuq is-salib, Ġesù – imħabba 
ħelwa tiegħi… Int pattejt għalina, u fl-istess ħin ħallast għall-insult lil 
Missierek saħansitra fik innifsek. 

Jiena dnibt, o Mulej, ikollok ħniena minni. Kulfejn indur insib l-
imħabba tiegħek liema bħalha: u ma nistax niskuża ruħi talli jien ma 
ħabbejtekx, għaliex inti biss Alla u Bniedem, int il-wieħed li ħabbejtni 
bla ma kont maħbub minni, fil-fatt jien ma kontx neżisti, u int 
għamiltni. Dak kollu li rrid inħobb insibu fik… Jekk irrid inħobb ‘l Alla, 
inti għandek divinità liema bħalha, jekk irrid inħobb lill-bniedem, inti 
bniedem…, jekk irrid inħobb lill-Mulej Missier u Ħuna, int ħallast il-
prezz ta’ Demmek, u ħlistna mill-jasar tad-dnub. Inti l-Mulej, il-Missier 
u Ħuna minħabba t-tjubija tiegħek u l-imħabba bla qies tiegħek. 

S. Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 23 17-18 
 

● O Alla, li permezz tal-misteru tal-Għid indfinna ma’ Kristu fil-
magħmudija, agħtina li nimxu miegħu fit-tiġdid tal-ħajja. Ilqa’ 
għalhekk it-tiġdid tal-wegħdiet tal-magħmudija tagħna, li bihom 
darba ċħadna lix-xitan u lill-għemejjel tiegħu u issa mill-ġdid 
inwegħdu li naqduk bil-fedeltà fil-Knisja mqaddsa Kattolika. 

O Alla setgħani, Missier tal-Mulej tagħna Ġesù Kristu, li tana l-
maħfra tad-dnubiet u reġa’ tana ħajja ġdida fl-ilma u fl-iSpirtu Qaddis, 
ħarisna bil-grazzja tiegħek għall-ħajja ta’ dejjem. 

Missal, Vġili tal-Għid 
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ŻMIEN IL-GĦID 

 

153.  ĦADD IL-GĦID 

Faħħru ‘l-Mulej għax hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu 
(Salm 118, 1) 

 

1. “Dan hu l-jum li għamel il-Mulej, ejjew nifirħu u nithennew bih, 
Hallelujah” (Salm  Resp.). Dan hu l-iżjed jum ta’ ferħ tas-sena, għax 
“qam Sid il-ħajja mill-qabar, isaltan rebbieħ” (Sekwenza). Kieku 
Kristu ma qamx, fiergħa kienet tkun l-inkarnazzjoni tiegħu, u l-mewt 
tiegħu ma kinetx tagħti l-ħajja lill-bnedmin. “Jekk Kristu ma kienx 
imqajjem, fiergħa l-fidi tagħkom” (1 Kor 15, 17), jgħid San Pawl. Min 
kien jista’ jemmen u jittama fi bniedem mejjet? Imma Kristu mhux 
mejjet, huwa ħaj. “Qegħdin tfittxu lil Ġesù ta’ Nazaret li kien imsallab, 
– qal l-Anġlu lin-nisa – qam mill-mewt, mhuwiex hawn” (Mk 16, 6). 

Din l-aħbar għall-ewwel ġabet biża’ u twerwir, tant hu hekk li n-
nisa “tbiegħdu b’ġirja waħda… u ma qalu xejn lil ħadd għax beżgħu” 
(Mk 16, 8). Imma magħhom jew forsi ftit qabilhom kien hemm Marija 
ta’ Magdala, li meta rat “il-blata mneħħija mill-qabar” ġriet mill-ewwel 
biex tagħti l-aħbar lil Pietru u lil Ġwanni: “Qalgħu l-Mulej mill-qabar, u 
ma nafux fejn qegħduh!” (Ġw 20, 1-2). It-tnejn ġrew flimkien u meta 
daħlu fil-qabar raw “il-faxex… u l-maktur ma kienx mal-faxex imma 
mitwi u mqiegħed għalih” (Ġw 20, 6-7), raw u emmnu. Kien l-ewwel 
att ta’ twemmin tal-Knisja li kienet għadha titwieled fi Kristu rxuxtat, u 
dan imqanqal mill-ħeġġa ta’ mara u mis-sinjal tal-faxex li nstabu fil-
qabar battal. Kieku l-ġisem kien misruq min kien se joqgħod ineżża’ 
l-katavru u jitwi l-maktur b’tant attenzjoni? Alla ried jinqeda bi ħwejjeġ 
sempliċi biex idawwal id-dixxipli li “kienu għadhom ma fehmux l-
iSkrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet” (Ġw 20, 9), u anqas dak li 
Ġesù nnifsu kien ħabbar dwar il-qawmien tiegħu. Pietru l-kap tal-
Knisja u Ġwanni “d-dixxiplu li Ġesù kien iħobb” (Ġw 20, 2), kellhom 
il-mertu li jilqgħu “s-sinjali” tal-Irxoxt, l-aħbar li wasslet mara, il-qabar 
battal, il-ħwejjeġ li baqgħu hemm. 

Is-sinjali tal-qawmien għadna nsibuhom fid-dinja sa issa, 
għalkemm f’għamliet oħra: il-fidi erojka u l-ħajja evanġelika ta’ nies 
tant umli u moħbijin, il-qawwa vitali tal-Knisja, li l-persekuzzjonijiet 
esterni u t-tilwim minn ġewwa ma rnexxielhomx idgħajfuha, l-
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Ewkaristija, preżenza ħajja ta’ Kristu rxuxtat li għadu jiġbed il-
bnedmin lejh. Issa jmiss lil kull wieħed minna li nilqgħu dawn is-
sinjali, u nemmnu kif emmnu l-Appostli u nsaħħu l-fidi tagħna l-ħin 
kollu. 

 

2. Il-Liturġija tal-Għid tfakkarna (2º Qari) f’wieħed mid-diskorsi 
mqanqla ta’ Pietru dwar il-qawmien ta’ Ġesù: “Alla qajmu mill-imwiet 
fit-tielet jum u għamel li hu jidher… lix-xhieda li Alla għażel… lilna, li 
miegħu kilna u xrobna wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet” (Atti 10, 
40-41). Dan il-kliem għadu jżarżar sal-lum bl-emozzjoni tal-Kap tal-
Appostli dwar l-għemejjel kbar li tagħhom kien xhud minħabba l-
intimità ma’ Kristu rxoxt, u li miegħu kiel u xorob. 

L-Għid jisteden lill-Insara kollha għall-mejda ma’ Kristu rxoxt, 
mejda li fiha hu nnifsu huwa l-ikel u x-xorb. “Kristu, l-Għid tagħna, 
huwa sagrifikat; ejjew nagħmlu festa fil-Mulej” (versett tal-Evanġelju). 

Dan il-versett ġej mill-ewwel ittra lill-Korintin, li fiha San Pawl 
jirreferi għar-rit li kien jordna li jittiekel il-ħaruf tal-Għid bil-ħobż 
ażżmu – mingħajr ħmira – u jħeġġeġ lill-Insara biex ineħħu kull 
“ħmira qadima… ta’ malizzja u ħażen, biex jiċċelebraw l-Għid bil-
“ħobż bla ħmira tas-safa u tas-sewwa” (I Kor 5, 7-8). Fil-mejda ta’ 
Kristu, Ħaruf tassew sagrifikat għas-salvazzjoni tal-bnedmin, jeħtieġ 
nersaq b’qalb nadifa minn kull dnub, b’qalb imġedda fis-safa u fis-
sewwa, fi kliem ieħor b’qalb ta’ wieħed li qam mill-mewt. Il-qawmien 
tal-Mulej, il-“mogħdija” tiegħu mill-mewt għall-ħajja jeħtieġ tirrifletti 
ruħha fil-qawmien tal-Insara, imqanqlin minn mogħdija aktar 
profonda mid-dgħufija tal-bniedem il-qadim, għall-ħajja ġdida fi 
Kristu. U dan il-qawmien għandu l-verifika tiegħu f’xewqa aktar 
qawwija għall-ħwejjeġ tas-sema. “Jekk intom irxuxtajtu ma’ Kristu” – 
jgħid l-Appostlu – “fittxu l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq 
il-lemin ta’ Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f’dawk tal-art” (Kol 
3, 1-2). Il-ħtieġa li nokkupaw ruħna fir-realtà tal-art, m’għandhiex 
twaqqaf lill-“Irxuxtati ma’ Kristu” li jkollhom qalbhom imdawra lejn ir-
realtajiet tas-sema, dawk l-aktar żguri. Dejjem hemm tentazzjoni 
moħbija li noqogħdu hawn fl-art bħallikieku dan kien il-pajjiż 
waħdieni tagħna. Il-qawmien tal-Mulej huwa sejħa qawwija li 
tfakkarna li aħna dejjem mexjin fi vjaġġ, vjaġġaturi fit-triq lejn pajjiżna 
tas-sema. Kristu reġa’ qam biex jiġbed il-bnedmin kollha fil-qawmien 
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tiegħu u biex imexxihom lejn id-dar tiegħu ta’ dejjem, u saħansitra 
jseħibhom fil-glorja tiegħu. 

 

● Huwa l-Għid, il-Mogħdija tal-Mulej… Mhux figura, mhux 
storja, mhux dell, imma l-Għid veru tal-Mulej. 

Tassew, o Ġesù, inti ħlistna mill-qerda u newwiltilna l-idejn 
tiegħek ta’ missier, inti xerridt id-demm divin tiegħek hawn fl-art 
permezz ta’ dak il-patt li kien hekk imdemmi u hekk mimli bl-imħabba 
għalina. Int keċċejt it-theddid tal-korla u erġajt tajtna l-paċi tal-bidu 
mal-Aktar Għoli… Int tassew kollok kemm int waħdieni u kollok 
kemm int f’kulħadd! Jilqgħu s-smewwiet l-iSpirtu tiegħek… imma 
ħalli d-dinja jkollha d-demm tiegħek. 

O Għid divin, li tinżel mis-sema, fuq l-art, u terġa’ titla’ mill-ġdid 
lejn is-sema!… inti l-glorja, il-ġieħ, l-ikel, l-hena tagħna lkoll! Id-
dlamijiet tal-mewt inħallew quddiemek. Il-ħajja nfirxet għalina lkoll. Il-
bibien tas-sema nfetħu beraħ. Alla wera ruħu bħala bniedem u l-
bniedem ġie magħmul bħal Alla. 

O Għid divin, Alla tas-sema, fil-ġenerożità tiegħu jingħaqad 
magħna lkoll fl-iSpirtu: permezz tiegħu s-sala tat-tieġ hija mimlija u 
kulħadd liebes il-libsa tat-tieġ... L-imsiebaħ tal-erwieħ qatt iżjed ma 
jintfew. B’mod divin u spiritwali jiddi f’kulħadd in-nar tal-grazzja, fil-
ġisem u fir-ruħ, mitmugħ biż-żejt ta’ Kristu. 

Nitolbuk, o Mulej Alla, Sultan etern tal-ispirti, Kristu, newwel l-
idejn tiegħek fuq il-Knisja tiegħek imqaddsa u fuq il-poplu qaddis li 
hu dejjem tiegħek: iddefendih, ħarsu, żommu, issielet, sfida, irbaħ l-
għedewwa kollha tiegħek… ħallina ngħannu ma’ Mosè l-għanja tar-
rebħa, għax tiegħek hija l-glorja u l-qawwa għall dejjem ta’ dejjem! 

S. Ipollitu ta’ Ruma, Preghiere dei primi cristiani, 44 
 

● O Kristu rxuxtat, miegħek aħna wkoll imissna nirxuxtaw, int 
ġejt meħud minn quddiem għajnejn il-bnedmin u aħna jeħtieġ li 
nimxu warajk, int erġajt lura għand il-Missier u jeħtieġ li b’xi mod il-
ħajja tagħna “tkun moħbija miegħek f’Alla”… Huwa dmir u privileġġ 
tad-dixxipli kollha tiegħek, o Mulej, li nkunu merfugħin u mibdula 
miegħek, huwa privileġġ għalina li ngħixu fis-sema bil-ħsibijiet 
tagħna, bl-impulsi, bl-aspirazzjonijiet, bix-xewqat u l-affetti, ukoll 
waqt li għadna fil-ġisem… għallimna “nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema” (Kol 
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3, 1) biex nuru li aħna tiegħek, u li qalbna rxuxtat miegħek u li fik hi 
moħbija l-ħajja tagħna. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 190.194 
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154.  MADWAR L-IRXOXT 

It-Tnejn tal-Għid 

 

Il-Mulej qam bħalma qal, ejjew ifirħu u thennew, għax qiegħed 
isaltan għal dejjem (Missal). 

 

1. Waqt li Mark jirreferixxi biss għall-istagħġib tan-nisa meta 
tħabbrilhom il-Qawmien, Mattew ikompli jinnota li mal-biża’ kien 
hemm ukoll “ferħ kbir, u marru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu” (Mt 
28, 8). In-nisa, imqanqlin minn imħabbithom, kienu l-ewwel li marru 
ħdejn il-qabar fi sbieħ il-Ħadd, u l-ewwel li raw il-qabar miftuħ u 
battal, l-ewwel li saru jafu bil-qawmien, imma b’danakollu l-aħbar il-
kbira ma kenitx għalihom biss, huma kienu biss il-messaġġiera. Kien 
importanti li l-Knisja mibnija fuq nukleu tad-dixxipli miġburin madwar 
Pietru, tkun infurmata: “Morru malajr għidu lid-dixxipli tiegħu: li hu 
qam mill-imwiet. U araw, huwa sejjer il-Galilija qabilkom, tarawh 
hemmhekk” (Mt 28, 7). L-aħbar tat-twelid ta’ Ġesù ġie mwassal mill-
anġli, u l-aħbar tal-qawmien ġie mogħti lin-nisa mill-anġli. Dan hu l-
mod magħżul minn Alla, għall-messaġġi kbar tiegħu Hu jagħżel lill-
umli u lis-sempliċi, “għażel il-mistmerra mid-dinja, u n-nies li ma 
huma xejn, biex iġib fix-xejn lil dawk li huma xi ħaġa. Min-naħa l-
oħra, il-Knisja hija d-depożitarja u dik li tqassam il-misteri tal-fidi, 
kollox għandu jingħata permezz tagħha u jkun garantit bl-awtorità 
tagħha, li hija mgħejjuna b’mod speċjali mill-iSpirtu Qaddis. 

Waqt li n-nisa kienu sejrin jagħtu l-aħbar ta’ ferħ “iltaqa’ 
magħhom Ġesù, u qalilhom: “Is-sliem għalikom” (Mt 28, 9); għal 
darb’oħra kienu l-ewwel: qabel l-Appostli, huma raw lill-Imgħallem 
irxuxtat, forsi bi premju tal-fedeltà li biha mxew warajh sal-Kalvarju, 
għenu fid-difna tiegħu u mbagħad reġgħu lura biex iqimu l-ġisem 
tiegħu. Ġesù sellmilhom u tenna dak li l-anġlu kien ġa qal: “Tibżgħu 
xejn: morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija, lili jarawni 
hemmhekk” (Mt 28, 10). Din hija l-ewwel darba’ li Ġesù sejjaħ lill-
Appostli bl-isem ta’ aħwa, issa li qam mill-mewt se jerġa’ lura għand 
il-Missier, issa kienu ħutu aktar minn qatt qabel permezz tal-grazzja 
tal-adozzjoni, frott tal-misteru tal-Għid u minħabba l-missjoni li 
kellhom iwettqu fid-dinja, li jkomplu l-ħidma tal-Feddej. Sadattant, in-
nisa mixħutin f’riġlejn l-Irxoxt, iħaddnuh, ġest li juri l-imħabba u l-
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qima għal Dak li, għalkemm refa’ l-bnedmin għad-dinjità ta’ aħwa 
tiegħu, imma jibqa’ dejjem Alla tagħhom. 

 

2. Mattew jirreferi għal dettal ieħor, jiġifieri l-maniġġi msejkna tal-
qassisin il-kbar li riedu jaħbu l-qawmien tal-Mulej. Qerq veru 
minħabba l-flus. Waqt li biex ikollhom f’idejhom lil Ġesù kienu offrew 
lit-traditur ftit muniti, issa biex ixaħħmu lill-għases tal-qabar ma 
sabuhiex bi tqila li jagħtu “kemxa flus ġmielha” (Mt 28, 12). Il-
bnedmin, għalkemm marbutin mal-flus, jaslu jonfquhom biex 
jirnexxilhom iżommu l-pożizzjonijiet ħżiena li ma jkunux iridu 
jiċċaħħdu minnhom. Il-Lhud li ma ridux jemmnu f’Ġesù meta kien 
għadu ħaj u kien jagħmel il-mirakli f’nofshom, lanqas emmnu fix-
xhieda tal-qawmien tiegħu u saru xandara tal-qerq. Ġesù rxoxt 
rebaħ lill-ħażin li ma setax jirbaħlu (Mt 16, 18), b’danakollu ma 
waqafx ifixkel il-verità billi jiżra’ l-gideb, hu li hu “giddieb u missier il-
gideb” (Ġw 8, 44). Bħalma ġara dak iż-żmien hekk qiegħed jiġri l-
lum, għax ir-rebħa ta’ Kristu, għalkemm sħiħa fiha nfisha, ma teħlisx 
lid-dixxipli tiegħu mit-tentazzjoni u mit-taqbid. Jibqa’ dejjem veru li 
min ma jridx jemmen minħabba l-pożizzjoni li jkun ħa, anqas se 
jiċċaqlaq quddiem ix-xhieda. Ġesù qalu dan: “Jekk ma jisimgħux lil 
Mosè u l-Profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu” 
(Lq 16, 31). 

L-imġiba tad-dixxipli kienet għalkollox differenti. Għall-ewwel, 
maħsudin mill-kobor tal-fatt, batew biex emmnu fil-qawmien, li 
x’uħud minnhom qisuh bħala thewdin tan-nisa (Lq 24, 11), imma 
wara li żguraw ruħhom mill-fatt, saru l-akbar xhieda mħeġġa tiegħu. 
In-nuqqas ta’ twemmin tal-Lhud, li kien ġej mis-suppervja, ma setax 
jitfejjaq, imma dak tad-dixxipli, li aktarx kien ġej mit-taħwid tal-moħħ 
uman meta jsib ruħu quddiem id-divin, malajr inbidel fi twemmin 
imħeġġeġ. Tassew importanti hija x-xhieda tar-raba’ evanġelista, u 
msaħħa minn Luqa: jekk xi wħud iddubitaw mill-messaġġ tan-nisa, 
Pietru ta’ kasha mill-ewwel u “qam u mar b’ġirja lejn il-qabar” (Lq 24, 
12) u kif Ġwanni “ra u emmen” (Ġw 20, 8). F’jum Għid il-Ħamsin kien 
propjru Pietru, f’isem id-dixxipli kollha, li jixhed bla biża’ għall-
Qawmien quddiem dawk li kienu kkundannaw lil Ġesù u li hu nnifsu 
kien jibża’ tant minnhom: “intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta’ 
nies ħżiena imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall l-irbit tal-mewt” (Atti 
2, 23-24). Min għandu qalbu umli u retta, għalkemm jgħaddi minn 
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ħinijiet ta’ dubji, jasal dejjem għall-verità li Alla qatt ma jieqaf joffri lill-
bnedmin kollha. 

 

● Fejn inti sejra, o Marija ta’ Magdala, flimkien man-nisa 
twajba? Fejn sejra b’daqshekk għaġla? Inti sejra lejn il-qabar. Int 
tasal hemm imbagħad l-art titriegħed, il-qabar jinfetaħ, jidher l-
anġlu… Ġesù m’għadux hemm; huwa qam bħalma qal… Int qiegħda 
tfittex bħala mejjet lil Dak li hu ħaj. 

Arani f’riġlejk, o Ġesù tiegħi… jien ukoll qiegħed narak irxuxtat! 
Int irxuxtajt u ma tmutx iżjed… issa mbierek għal dejjem: qatt aktar 
ma tara d-dell ta’ xi tbatija… O Alla tiegħi, jien ukoll imbierek għax 
inti mbierek… Bla dubju jien irrid inkun imbierek, u li ġurnata nkun 
flimkien miegħek fis-sema, imma Alla tiegħi hemm xi ħaġa li tiswa 
iżjed mill-hena tiegħi: hija l-hena tiegħek… l-hena tas-sema tinsab f’li 
nħobbok, filli narak hieni. 

Fil-qawmien tiegħek, fl-hena infinita tiegħek, għandi għajn ta’ 
hena li ma tispiċċax, sies ta’ hena li ħadd ma jista’ jeħoduli… għal 
dejjem għandi dak li hu importanti, dak li jibni l-hena tiegħi… ġid li 
jiżboq kull ġid ieħor, l-aktar li xtaqt fost ix-xewqat tiegħi, dak li hu s-
sustanza tal-hena tal-anġli u tal-qaddisin, jiġifieri li nagħmel… sema 
mill-ħajja tiegħi… b’kundizzjoni waħda… li jiena nħobbok! 

Beatu Ch. de Foucauld, Sulle feste dell’anno, Op. Sp., p. 302-306 
 

● O Ġesù meta qomt mill-mewt, bil-qawwa divina tiegħek, 
ftaħtilna u għallimtna t-toroq tal-ħajja… L-ewwel u qabel kollox, 
dehert lin-nisa mbeżżgħin għax l-imħabba qawwija tagħhom kien 
jistħoqqilha dan. Wara wrejt lilek innifsek lil Pietru, liż-żewġ dixxipli 
fit-triq ta’ Għemmaws, u lill-appostli miġbura flimkien… Hekk għal 
erbgħin jum dehert b’modi differenti, u mal-Appostli kilt u xrobt, int 
dawwaltna fil-fidi u erfajtna għat-tama, biex fl-aħħar tixgħel fina l-
imħabba. 

Imberkin l-għajnejn li rawk, o Mulej! Imma jiena wkoll inkun hieni 
jekk jum wieħed għad narak fid-dija qawwija tiegħek, aktar qawwija 
mix-xemx. 

S. Bonaventura, Il legno della vita 34-35, Op. Mist. p. 113-114 
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155.  MESSAĠĠIERA TAL-IRXOXT 

It-Tlieta tal-Għid 

 

Ruħna tixxennaq għall-Mulej, hu l-għajnuna u t-tarka tagħna 
(Salm 33, 20). 

 

1. Matul il-ġimgħa tal-Għid il-Liturġija tal-Kelma tiġbor flimkien 
ix-xhieda importanti tal-Qawmien u toffrihom għall-meditazzjoni tal-
Insara biex bihom jissaħħu fil-fidi. Illum nisimgħu r-rakkont tal-
Maddalena, “Marija ta’ Magdala li minnha Ġesù kien keċċa seba’ 
xjaten” (Mk 16, 9), li kienet tispikka fuq il-grupp tan-nisa twajba għall-
imħabba qawwija u l-attenzjoni biex tfittex lill-Mulej. Wara li l-ewwel 
marret tgħarraf lil Pietru li l-qabar kien battal, hi reġgħet lura, meta d-
dixxipli marru lura d-dar wara li vverifikaw il-fatt, hija baqgħet “’il 
barra mill-qabar tibki” (Ġw 20, 11). Ma kenitx kuntenta: riedet issib il-
ġisem imbierek jiswielha x’jiswielha. Kienet tant mimlija bi ħsibijietha 
u bin-niket tagħha li la tqanqlet u lanqas beżgħet bid-dehra tal-anġli. 
Meta staqsewha għaliex kienet qiegħda tibki, hija spjegat: “għax 
ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qiegħduh” (Ġw 20, 13). Meta dehrilha 
Ġesù, hija ma għarfitux, imma ħasbitu l-ġennien u qaltlu: “Sinjur, jekk 
ħadtu int minn hawn, għidli fejn qegħdtu u jiena nġibu lura” (Ġw 20, 
15). Marija ma kenitx qiegħda taħseb fil-qawmien, u kienet hekk 
imħawda li l-biċċiet tal-għażel imqiegħda bil-galbu fil-qabar battal ma 
għamlu ebda impressjoni fuqha. Lanqas għaddielha minn rasha li 
kien ikun impossibbli għal mara dgħajfa bħalha li ġġorr katavru. Il-
kobor tan-niket tagħha ma ħallihiex taħseb b’mod ċar. Hija kienet 
qiegħda tfittex il-ġisem ta’ Ġesù mejjet, hu kien ħaj u qiegħed wieqaf 
quddiemha, u ma għarfitux. Imma hu sejħilha b’isimha: Marija! Kien 
biżżejjed dak il-leħen biex tifhem kollox: “Mgħallem!” (Ġw 20, 16). 
Kienet l-għajta ta’ mħabbitha u tal-fidi tagħha. Marija riedet iżżommu 
minn riġlejh ladarba sabitu, imma għaliha wkoll, hemm biċċa xogħol 
x’tagħmel: “Mur għand ħuti” (Ġw 20, 17). 

L-aħbar tajba tal-qawmien ma kellhiex tieqaf hemm, imma kien 
jeħtieġ tinfirex kemm jista’ jkun malajr biex tilħaq il-bnedmin kollha, l-
“aħwa” kollha tal-Irxoxt. Bħall-Maddalena kull Nisrani għandu jkun il-
messaġġier tal-aħbar tajba, mhux l-aktar bil-kliem daqskemm bis-
sinjali li jġorr fih innifsu. Il-fedeltà, l-imħabba, u l-interess ta’ Marija ta’ 
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Magdala u l-ħeffa li biha tmur għand l-“aħwa” għandhom ikunu 
lezzjoni għalina. 

 

2. L-ewwel diskors ta’ Pietru lill-poplu, li wassal fix-xhieda tal-
qawmien tal-Mulej u tal-glorifikazzjoni tiegħu – “Lil dan Ġesù li intom 
sallabtuh, Alla għamlu Mulej u Messija” (Atti 2, 36) – u għalaq bi 
stedina qawwija: ”Indmu u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem 
ta’ Ġesù Kristu għall-maħfra ta’ dnubietkom” (Atti 2, 38). Il-
konverżjoni u l-Magħmudija jdaħħluna fil-misteru tal-Għid ta’ Kristu, u 
fil-mewt u l-qawmien tiegħu. L-Għid isejjaħ lil dawk li twieldu u 
rxuxtaw mill-ġdid, twelid ġdid u qawmien li l-magħmudija mhux biss 
hi l-bidu tagħhom imma toffri wkoll il-grazzja għall-milja dejjem akbar 
tagħhom. In-Nisrani ma jieqaf qatt li jikkonverti, jitwieled u jirxoxta 
mill-ġdid. Il-kundizzjoni tal-ħajja tagħna fid-dinja hija t-tensjoni ta’ 
riġenerazzjoni bla ma taqta’ fi Kristu, li xxebbahha dejjem aktar mal-
mewt u l-qawmien tiegħu. It-taħbit tan-Nisrani qatt ma jispiċċa: 
“Aħna – jgħid l-Appostlu – li għandna l-ewwel frott tal-iSpirtu, 
nitniehdu wkoll fina nfusna waqt li nistennew il-fidwa ta’ ġisimna” 
(Rum 8, 23). Huwa biss fis-sema li jkollna l-milja tal-fidwa, għax 
hemm biss inkunu assimilati b’mod sħiħ fil-misteru tal-Għid ta’ Kristu, 
u nkunu “mejtin għad-dnub darba għal dejjem” (Rum 6, 10-11). 

Intant, sakemm qegħdin ngħixu bħala pellegrini fuq din l-art, 
bħala Nsara għandna nġibu fina s-sinjali tal-mewt u l-qawmien tal-
Mulej: il-marka ta’ mewtu billi niċħdu d-dnub, nirbħu l-passjonijiet 
tagħna b’ċaħda ġeneruża u mortifikazzjoni li jagħmluna nixbhu lill-
Mulej imsallab, il-marka tal-qawmien tiegħu b’ħajja li tiddi bis-safa u 
l-imħabba. Kull wieħed minna għandu jagħmel wisa’ għall-Mulej, 
biex Hu jkun jista’ jerġa’ jqum u jgħix fina mill-ġdid biex fina Kristu 
jkun jista’ jibqa’ jgħaddi f’nofs il-bnedmin u jagħmel il-ġid: ifarraġ l-
imnikktin, isaħħaħ lid-dgħajfin, idawwal lill-għomja, jgħin lill-foqra u 
liċ-ċkejknin, waqt li jagħti lil kulħadd l-imħabba u l-verità. Dan kellu 
f’moħħu l-Appostlu meta qal: “F’ġisimna dejjem inġorru l-mewt ta’ 
Ġesù biex f’ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta’ Ġesù” (2 Kor 4, 10). 

 

● O Ġesù int tistaħba biex infittxuk b’ħeġġa dejjem akbar, u 
nsibuk b’hena akbar li, wara t-tfittxija, tkun aktar ħajja, biex 
ngħożżuha b’kura kbira… Din hija l-arti li int, għerf divin, tuża biex 
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tilgħab mal-univers, int li l-hena tiegħek hu li tkun ma’ wlied il-
bnedmin. 

Mara, għaliex qiegħda tibki, lil min qiegħda tfittex? Dak li 
qiegħda tfittex qiegħed miegħek, ma kontx tafu dan? Għandek il-
veru hena ta’ dejjem, u tibki? Ġo fik hemm dak li qiegħda tfittex ‘Il 
barra minnek – u int tinsab tassew barra, tibki qrib qabar. Imma 
Kristu jgħidlek: Qalbek hija l-qabar tiegħi: Miniex hemm mejjet, imma 
ħaj għal dejjem. Ruħek hija l-ġnien tiegħi… Il-biki tiegħek, l-imħabba 
tiegħek, u x-xewqa tiegħek huma ħidma tiegħi: inti għandek lili ġo fik 
bla ma taf, għalhekk tfittixni ‘l barra minnek. Imbagħad jiena nidhirlek 
minn barra biex inġibek fik innifsek u nġagħlek issib ġo fik dak li fittixt 
barra minnek. 

Marija, jiena nafek b’ismek, inti tgħallem biex tagħrafni bil-fidi. 

La tmissnix… għax għadni ma tlajtx għand il-Missier: Int għadek 
ma emmintx li jiena daqsu, etern u tal-istess sustanza tal-Missier. 
Mela emmen dan u tkun daqs li kieku missejtni. Inti tara l-bniedem, 
għalhekk ma temminx dak li qiegħda tara. Int ma tarax lil Alla; 
emmen u tarah. 

(Attribwit lil) S. Bernard, In Pass. et ressurrect. Domini 15, 38 
 

● O Kristu rxuxtat bil-glorja tal-Missier, agħmel li nibda ngħix 
ħajja ġdida. Kif int ħlist mill-faxex u ħriġt mill-qabar ħaj u glorjuż, 
hekk jiena ninħeles mill-passjonijiet u d-drawwiet ħżiena biex ngħix 
ħajja ta’ grazzja perfetta. O Ġesù rebbieħ u glorjuż, seħibni fil-
passjoni tiegħek biex nissieħeb ukoll fil-qawmien tiegħek. Ħalli 
nirxoxta miegħek, mhux bħalma qam Lazzru jew bħalma għamlu 
oħrajn biex reġgħu mietu, imma bħalma rxuxtajt int agħmel li nibda 
ħajja ġdida biex ma mmut qatt iżjed bil-mewt tad-dnub. 

L. Da Ponte, Meditazioni V, 2, 4 
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156.  IBQA’ MAGĦNA 

l-Erbgħa tal-Għid 

 

Ibqa’ magħna, Mulej, għax issa sar ħafna ħin u l-jum  ġa wasal biex 
jintemm (Lq 24, 29). 

 

1. Dakinhar stess tal-Għid filgħaxija, Ġesù rxoxt taħt ix-xbieha 
ta’ vjaġġatur, ingħaqad mad-dixxipli fi triqthom lejn Għemmaws, waqt 
li kienu jitkellmu bejniethom dwar fatti li ħawduhom illi kienu raw 
f’Ġerusalemm il-Ġimgħa ta’ qabel (Lq 24, 13-35). Dawn ukoll, bħal 
Marija ta’ Magdala, ma għarfuhx, mhux minħabba l-eċċitament, 
imma għax kienu konvinti li kollox kien sfaxxa għal dejjem. Kienu 
emmnu li Ġesù kien “profeta setgħan fl-għemil u fil-kliem quddiem 
Alla u quddiem il-poplu kollu”, imma l-kundanna għall-mewt u t-tislib 
tiegħu ħallewhom bla tama. “Aħna konna nittamaw li hu kien dak li 
kellu jifdi lil Iżrael, imma… ġa għaddew tlett ijiem minn dawn il-
ġrajja.” Semgħu wkoll bid-dehra “tal-anġli” li kellhom in-nisa, kienu 
jafu bil-qabar battal, imma dan kollu ma sewiex biex jerġa’ 
jqajmilhom it-tama għax “lilu ma rawhx”, u ma ntebħux li dak li kien 
miexi magħhom kien proprju hu. U Ġesù ndaħal biex idawwalhom: 
“Kemm intom boloh u tqal biex temmnu kulma qalu l-profeti! U ma 
kellux il-Messija jgħaddi minn dawn il-ħwejjeġ u hekk jidħol fil-glorja 
tiegħu?“ L-idea tal-Messija politiku li kellu jiżgura l-prosperità ta’ 
Iżrael, ma ħallietx lil dawk it-tnejn jagħrfu fi Kristu li bata, il-Feddej 
imwiegħed. Kif seta’ xi ħadd jittama s-salvazzjoni minn bniedem 
imdendel ma’ salib? Min ma jemminx fil-qawmien tal-Mulej, ma jistax 
jaċċetta l-misteru tal-mewt feddejja tiegħu. Il-profeti tkellmu fuqu, 
Ġesù nnifsu ħabbar dan minn qabel: iż-żewġ dixxipli kienu jafuh, u 
aktar minn hekk il-Mulej kien magħhom u semgħuh ifisser l-
iSkrittura: “beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrilhom kulma kien 
hemm fl-iSkrittura fuqu” semgħuh bil-qalb, imma kienu għadhom ma 
emmnuhx. Għal Marija kien biżżejjed tisimgħu jsejħilha b’isimha biex 
għarfet l-Irxoxt: għaż-żewġ dixxipli la kien biżżejjed li jisimgħu leħnu, 
u lanqas it-taħdita twila miegħu u t-tifsira tal-iSkrittura. 

Fil-verità jista’ jkollna lill-Mulej fil-qrib, jimxi ħdejna u ma 
nagħrfuhx, jista’ jkun li nkunu nafu sewwa l-iSkrittura u b’danakollu 
ma nifhmux is-sens profond li qiegħed jirrivela Alla. Hu għalhekk li 
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ħafna ma jirnexxilhomx jagħmlu l-qabża bejn tagħraf u temmen, bejn 
li tkun taf ħafna ħwejjeġ u li tagħżel il-ħaġa waħda meħtieġa. Lanqas 
jekk naraw lis-Salvatur ma hu biżżejjed biex nemmnu, jekk il-fidi ma 
ddawwalniex minn ġewwa. “Mulej, kattar fina l-fidi” (Lq 17, 5). 

 

2. Meta l-vjaġġatur misterjuż kien se jinfired minnhom, iż-żewġ 
dixxipli talbuh: “Ibqa’ magħna Mulej, għax issa sar ħafna ħin u l-jum 
wasal biex jintemm.” Ma kienx tant ġest ta’ kortesija lejn dak il-
barrani, daqskemm il-ħtieġa li jibqgħu fil-kumpanija tiegħu, u 
jisimgħu mill-ġdid il-kelma tiegħu li xegħlitilhom f’qalbhom ħeġġa 
mhux tas-soltu. U t-talba tagħhom ġiet mismugħa, wisq aktar milli 
stennew. Il-Mulej mhux biss laqa’ l-istedina u daħal fid-dar, imma 
“waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobż, qal il-barka, 
qasmu u tahulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh.” 
Dan il-ġest ta’ Ġesù kien tipiku ta’ meta kien jiekol mad-dixxipli imma 
dan ma jeskludix li seta’ kienet tennija tal-ġest ewkaristiku tal-Aħħar 
Ċena, li għaliha forsi wkoll iż-żewġ dixxipli setgħu kienu preżenti. Hu 
x’inhu, Ġesù wera lilu nnifsu fi klima ta’ talb u ta’ intimità. L-art kienet 
imħejjija mit-tifsir tal-IiSkrittura, imma l-fidi tiġi mit-talb u mill-intimità 
mal-Irxoxt. 

Jekk f’ħafna Nsara l-fidi hija bierda, kważi rieqda, u ma tasalx li 
tifforma u tbiddel il-ħajja tagħhom, ir-raġuni sikwit insibuha fin-
nuqqas ta’ talb profond u ta’ intimità personali ma’ Kristu. Ħafna 
jemmnu f’Ġesù, jaslu wkoll biex jaċċettaw il-persuna storika tiegħu, u 
jammettu dak li l-iSkrittura u l-Evanġelji jgħidu dwaru imma ma 
jemmnux fih bħala persuna li għadha ħajja u preżenti u li trid tkun il-
kumpann tal-mixja tagħhom, il-ħabib, il-mistieden tal-qalb tagħhom. 
Għadhom ma ltaqgħux miegħu fl-intimità tat-talb, u li joqogħdu 
bilqiegħda flimkien miegħu fil-mejda biex jaqsmu l-ħobż. Għal dawn, 
l-ikla ewkaristika hija biss rit simboliku, mhix ikla ta’ Kristu mejjet u 
rxuxtat għas-salvazzjoni tagħhom u lanqas merħba ħajja li tħabbat 
f’qalbhom biex jibqgħu miegħu b’mod ta’ ħbiberija. “Ibqa’ magħna!” 
It-talba sabiħa tal-Għid tesprimi x-xewqa għal-laqgħa intima u 
personali mal-Mulej, għax b’hekk biss il-fidi u l-imħabba jixgħelu 
fihom u jkollhom il-ħila jqabbduhom fi qlub oħra. Pietru li kien iltaqa’ 
mal-Mulej b’mod intimu seta’ jgħid lit-tallab magħtub ta’ ħdejn il-bieb 
tat-tempju: ”dak li għandi se nagħtihulek, fl-isem ta’ Ġesù Kristu ta’ 
Nazaret, imxi!” (Atti 3, 6). Tah id-don tal-fidi li kellu hu, fidi hekk kbira 
li wettqet il-miraklu tal-fejqan. 
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● Int, o Mulej, dhert liż-żewġ dixxipli li kienu għadhom ma 
emmnux fik, imma b’danakollu kienu qegħdin jitkellmu fuqek waqt li 
kienu fit-triq. Imma ma wrejthomx il-fattizzi tiegħek: ridt tidhrilhom 
minn barra għall-għajnejn tal-ġisem l-istess kif għamilt interjorment 
lill-għajnejn ta’ qalbhom. Fil-qiegħ ta’ qalbhom kienu jħobbuk, imma 
kienu jiddubitaw. Int tajthom il-barka tal-preżenza tiegħek waqt li 
kienu jitkellmu dwarek, imma talli kienu jiddubitaw, ħbejtilhom il-
fattizzi tiegħek li bihom kienu jagħrfuk… Kxiftilhom is-sens misterjuż 
tal-iSkrittura imma ladarba kont għadek barrani f’qalbhom f’dak li 
kellu x’jaqsam mal-fidi, għamilt ta’ bir-ruħek li se tibqa’ sejjer… Kien 
jeħtieġ li tippruvahom biex tara jekk għalkemm ma kinux iħobbuk 
bħala Alla tagħhom kinux jaslu jħobbuk bħala barrani. 

U mbagħad, arahom, joffrulek il-merħba… lestew il-mejda u 
offrewlek ikel u xorb, u waqt li ma għarfukx meta fissirtilhom l-
iSkrittura, għarfuk fil-qsim tal-ħobż. Meta semgħu l-preċetti tiegħek 
ma ddawlux, meta obdewhom għarfuk. O Mulej, jekk irrid nifhem dak 
li nisma’ mingħandek jeħtieġ inqiegħdu fil-prattika mill-ewwel. 

S. Girgor il-Kbir, Homilae in Evangelia 23, 1-3 
 

● O Mulej tħallix li l-ħtijiet tiegħi jdallmu l-għajnejn tal-ispirtu 
tiegħi tant li ma narakx meta inti ħdejja, u meta nisma’ leħnek f’qalbi 
ma nagħrfekx. Jekk fil-providenza moħbija tiegħek jogħġbok tinħeba, 
la teħodlix il-preżenza tal-grazzja tiegħek, sabiex ma nonqosx minn 
dak li jmissni nagħmel, minħabba d-dgħufija tiegħi. 

O twajjeb Ġesù, ibqa’ miegħi, għax id-dawl tal-fidi qiegħed 
jiċċajpar f’ruħi u l-ħeġġa ta’ mħabbti qiegħda tibred. Ibqa’ miegħi, 
Mulej, biex jirnexxili nwettaq ix-xewqa tiegħi li nasal fil-ħajja ta’ 
dejjem u nibqa’ dejjem miegħek. 

L. Da Ponte, Meditazioni V, 7, 1.4 
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157.  FOST ĦBIEBU 

Il-Ħamis tal-Għid 

 

“Il-Mulej qam  tassew. Lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem!” 
(Lq 24, 34;  Apk 1, 6). 

 

1. Wara li deher lil Marija ta’ Magdala, lin-nisa l-oħra, lil Pietru u 
lid-dixxipli ta’ Għemmaws, dik il-lejla stess deher lill-Ħdax u lill-oħrajn 
li kienu miġburin magħhom f’Ġerusalemm (Lq 24, 34-48). Huma 
emmnu fil-Qawmien u kienu qegħdin jitkellmu fuqu: “Il-Mulej qam 
tassew, u deher lil Xmun”; Barra minn dan kien għadhom kemm 
semgħu r-rakkont taż-żewġ dixxipli minn Għemmaws. B’danakollu 
meta Ġesù deher f’nofshom “huma twerwru bil-biża’ għax ħasbu li 
qegħdin jaraw xi fantażma.” Id-dehra ta’ dak li hu divin hekk 
tgħammex il-moħħ tal-bniedem li d-dubju jiġi spontanjament: Dan 
jista’ jkun? Tgħid xi fantażma? Imma mberkin id-dubji tad-dixxipli! 
B’hekk jagħtu xhieda li l-fidi tagħhom fl-Irxoxt ma kenitx ġejja mill-
kredulità jew mill-entużjażmu, lanqas mis-suġġestjoni, imma kienet 
imsejsa fuq ġrajjiet oġġettivi li kienu eżaminati b’sens realistiku. 
Ġesù nnifsu għenhom biex jifhmu l-verità tal-ħwejjeġ: “Araw idejja u 
riġlejja. Jiena hu! Missuni u ifhmuha li l-ispirtu m’għandux laħam u 
għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien.” Huma mhux biss raw 
imma missew ukoll; dak li jinħass ma jistax ikun immaġinarju. Imma 
l-ferħ li reġgħu sabu l-Imgħallem tagħhom kien hekk kbir li ma 
ssugrawx jemmnu lilhom infushom. U l-Mulej li dejjem jadatta ruħu 
għall-psikoloġija tagħhom, qalilhom: “Għandkom xi ħaġa tal-ikel 
hawn? Ħa l-ħuta u kielha quddiemhom.” L-istat glorjuż tiegħu kien 
jeħilsu minn kull ħtieġa fiżika, b’danakollu ħa l-ikel biex jurihom il-
verità li tmissha b’idejk tal-Persuna tiegħu. Hu qiegħed hemm 
f’nofshom fil-ġisem glorifikat tiegħu, u jekk ġismu għandu setgħat 
speċjali, bħal li jidher jew jgħib f’daqqa waħda, xorta waħda hu l-
ġisem veru tiegħu, bħalma setgħu jaraw bil-marki tal-imsiemer f’idejh 
u f’riġlejh (Ġw 20, 25-27). 

Il-Mulej irxuxtat adatta ruħu fid-dehriet tiegħu bi ħniena tal-
għaġeb għall-istat tal-moħħ ta’ dawk li deher quddiemhom. Ma 
mexiex ma’ kulħadd l-istess, imma b’modi differenti wassal lil 
kulħadd għaċ-ċertezza tal-qawmien tiegħu. Dan kien l-importanti. Il-
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Qawmien huwa l-muftieħ tal-Kristjaniżmu kollu u l-Irxoxt ried jagħti 
kull garanzija ta’ dan lill-Knisja li kienet għadha titwieled biex matul 
is-sekli, il-fidi tal-Insara tieqaf fuq sies sod. “Il-Mulej qam tassew!” 
Fuq din il-verità kbira kull Nisrani jista’ jibni l-ħajja tiegħu. 

 

2. Lill-Ħdax li kienu miġburin f’Ġerusalemm Ġesù fissrilhom l-
iSkrittura. Ma kienx biżżejjed li għarfuh u emmnu fil-qawmien tiegħu, 
kellhom jifhmu r-rabta li kien hemm bejn il-ġrajja li tagħha kienu xhud 
u dak li kien miktub fuqu “fil-liġi ta’ Mosè, fil-Profeti u fis-Salmi” (Lq 
24, 44). Kien hemm identità perfetta bejn il-Messija tal-profeziji u dak 
Ġesù tal-istorja li miegħu kienu għexu, li rawh imut fuq is-salib u issa 
sabuh irxuxtat mill-ġdid. Hija din l-identità li tagħmel il-fidi u t-tama 
tagħhom valida. Matul il-ħajja tiegħu fuq l-art, Ġesù fisser dawn il-
ħwejjeġ: “Meta kont għadni magħkom għedtilkom dawn il-kelmiet” 
(Lq 24, 44), imma d-dixxipli ma kienux fehmu. Kien meħtieġ li l-Irxoxt 
jiftħilhom “moħħhom” biex fl-aħħar jifhmu dak li l-iSkrittura kienet 
ħabbret, jiġifieri “li l-Messija kellu jbati u fit-tielet jum iqum mill-
imwiet” (Lq 24,46). 

Jekk ma nifhmux il-Passjoni, lanqas nistgħu nifhmu l-Qawmien, 
u min-naħa l-oħra huwa l-Qawmien li jfisser u jiġġustifika l-Passjoni. 
Għal min jemmen fil-qawmien ta’ Kristu, li fih hemm inkluż u 
mħabbar il-qawmien tal-Insara, is-salib m’għadux iżjed okkażjoni ta’ 
skandlu, la dwar il-passjoni ta’ Kristu, u lanqas dwar it-tbatija li tidħol 
fil-ħajja personali ta’ kull wieħed. 

Il-predikazzjoni tal-Appostli mxiet fuq il-linja li kien ħa Ġesù; 
bħala eżempju għandna d-diskorsi ta’ Pietru li fihom dejjem tidher ix-
xhieda tar-relazzjoni bejn ir-Rabta l-Qadima, il-ħajja ta’ Kristu u l-
qawmien tiegħu. “Alla ta’ Abraham, Alla ta’ Iżakk, u Alla ta’ Ġakobb, 
Alla ta’ missirijietna ħjiġifieri Alla tal-wegħdietż igglorifika lill-qaddej 
tiegħu, Ġesù ħl-Feddej ippreżentat bħala l-Qaddej ta’ Jaħwehż. 
Intom li ttradejtuh u ċħadtuh… Imma Alla qajmu mill-imwiet, u ta’ dan 
aħna xhieda… Imma b’hekk Alla temm dak li hu kien ħabbar sa minn 
qabel b’fomm il-profeti, jiġifieri li l-Messija tiegħu kellu jbati” (Atti 3, 
13, 15.18). Din hija ġabra fil-qosor tal-istorja tas-salvazzjoni: tal-
wegħdiet magħmulin lil Abraham, sal-miġja tal-Feddej, u sal-passjoni 
u l-qawmien tiegħu. Alla, fl-imħabba kbira tiegħu, stabbilixxa minn 
qabel u wettaq dan kollu għas-salvazzjoni tal-bnedmin “biex dawk li 
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jgħixu, ma jgħixux għalihom infushom, imma għal dak li miet u rxoxta 
għalihom” (2 Kor 5, 15). 

 

● O Mulej, ejja fir-ruħ tiegħi u agħti lis-setgħat u lis-sensi tiegħi: 
“il-Paċi magħkom.” Agħtini, Mulej, il-paċi li d-dinja ma tistax tagħtini; 
qiegħed il-paċi bejn ġismi u l-ispirtu tiegħi, bejn is-setgħat ġewwiena 
tiegħi u dawk esterni; ħabbibni mal-Missier tiegħek u ma’ ħuti. O 
Mulej agħti lil ruħi: “Jiena hu, la tibżgħux”, għax jekk inti miegħi, ma 
jkollix minn xiex nibża’. 

Jiena niżżik ħajr, Mgħallem Sovran, għall-favur kbir li għamilt lid-
dixxipli tiegħek u permezz tagħhom lilna lkoll. Int ħallejt lilek innifsek 
li tidher u li jmissuk, waqt li kkomunikajtilhom il-ħajja u l-ferħ. 
Imbierek min kellu x-xorti jkun preżenti f’dik il-laqgħa ta’ ferħ: għax 
kien jista’ jara l-ġmiel tiegħek, jisma’ l-leħen tiegħek u jmiss il-pjagi 
prezzjużi tiegħek. O Ġesù ħelu, jien nippreżenta ruħi quddiemek fl-
ispirtu, nadura l-maestà sovrana tiegħek, u mixħut f’riġlejk nersaq 
inbus il-pjagi prezzjużi tiegħek, fiduċjuż li jfejqu l-pjagi tiegħi. 

Fl-aħħar, o Mulej, nitlobok li tikxef miegħi wkoll is-sigrieti tal-
iSkrittura Mqaddsa bħalma għamilt mad-dixxipli tiegħek. Nistqarr li 
minħabba dnubieti m’għandix ħila nifhimhom; imma ftakar li għall-
merti tal-passjoni tiegħek, inti ftaħt il-ktieb issiġillat b’seba’ siġilli. 
Iftaħli, Mulej, il-ktieb tal-misteri tiegħek u iftaħ l-intelliġenza tiegħi 
biex inkun nista’ nifhimhom u nitħeġġeġ kollni kemm jien fin-nar tal-
imħabba tiegħek. 

Ara L. Da Ponte, Meditazioni V, 8, 2-4 
 

● Meta ftaħt idejk fuq is-Salib, o Kristu, inti mlejt id-dinja bil-
ħlewwa tal-Missier. Għal dan ngħannu innu ta’ Rebħa. O Sid il-ħajja, 
għall-kmand tiegħek, il-mewt resqet ħdejk bil-biża’, bħala lsira, u 
permezz tagħha, inti rbaħt għalina l-ħajja ta’ dejjem u l-qawmien. 

Liturġija Biżantina, Kanone tar-Reżurezzjoni, Liturgia – CAL 30 
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158.  HU L-MULEJ 

Il-Ġimgħa tal-Għid 

 

Alla tiegħi int, jien niżżik ħajr; Alla tiegħi, jien lilek inkabbar 
(Salm 118, 28). 

 

1. Ġwanni (21, 1-14) jirrakkonta dehra oħra ta’ Ġesù li ġrat fuq l-
għadira ta’ Tiberija, wara lejl li l-appostli għaddewh jistadu għalxejn. 
Huma ma għarfuhx b’danakollu aċċettaw is-suġġeriment tiegħu li 
jixħtu x-xibka mill-ġdid, u tant imtliet li “ma felħux itellgħuha.” “Id-
dixxiplu li Ġesù kien iħobb” mill-ewwel għaraf “is-sinjal” tal-preżenza 
tal-Imgħallem f’dik il-qabda mhux tas-soltu, u qal: “Il-Mulej dan!” L-
imħabba ġagħlet lil Ġwanni jagħraf is-sinjal aktar mill-oħrajn, imma l-
istess imħabba ġiegħelet lil Pietru jirreaġixxi aktar malajr: mill-ewwel 
qabeż fl-ilma biex jasal ħdejn il-Mulej aktar malajr. “Kull wieħed 
minnhom” – jikkummenta San Ġwann Kriżostmu – żamm il-karattru 
tiegħu, wieħed kellu penetrazzjoni akbar, l-ieħor kellu aktar 
animazzjoni. Ġwanni kien l-ewwel li għaraf lil Ġesù, imma Pietru kien 
l-ewwel li mar jiltaqa’ miegħu” (In Jo 87, 2). Id-delikatezza li biha 
Ġwanni, il-protagonist u li kiteb il-ġrajja, jenfasizza l-primat ta’ Pietru, 
hawn, kif ukoll ħdejn il-qabar hu ta’ min jinnotah, minn jeddu għaraf 
fih il-primat li Ġesù nnifsu kien għanih bih. 

“Il-Mulej dan!” B’dan it-terminu li kien familjari mad-dixxipli, 
Ġwanni għaraf u wera lil Ġesù, imma issa li Ġesù kien irxoxta, dan 
il-kliem jieħu tifsira ġdida, aktar profonda u importanti. L-Għid fil-fatt, 
huwa l-inkurunazzjoni sħiħa tad-divinità ta’ Ġesù: issa l-ħlejjaq kollha 
huma tiegħu għax ħallas għalihom bil-prezz ta’ demmu, bl-għotja 
sħiħa tiegħu nnifsu, u bl-ubbidjenza tiegħu sal-mewt tas-salib. 
“Għalhekk Alla għollih sas-smewwiet, u żejnu bl-Isem li hu fuq kull 
isem… biex kull ilsien jistqarr Ġesù Kristu Hu l-Mulej għall-glorja ta’ 
Alla l-Missier” (Fil 2, 9-11). Kull ilsien jeħtieġ li jxandar bil-ferħ li Ġesù 
rxoxt huwa l-“Mulej.” Mill-Profeti sal-Apokalissi, l-iSkrittura kollha 
xxandar il-glorja tiegħu : “Jistħoqqlu l-ħaruf li kien maqtul li jirċievi l-
qawwa u l-għana u l-għerf u s-saħħa u l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir!” (Apk 
5, 12). Aħna jeħtieġ ningħaqdu ma’ dan il-kor universali u ngħannu l-
glorji ta’ Kristu rxoxt billi nħallu l-ħakma tiegħu titrijonfa fina, jeħtieġ 
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inċedu kull privileġġ, kull post, jeħtieġ ningħataw lilu bla riserva, biex 
hu jkun il-Mulej waħdieni ta’ ħajjitna. 

 

2. Ġesù hu l-Mulej, imma għalkemm huwa qam, xejn ma nbidel 
fih, huwa dejjem dak “li ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi” 
(Mt 20, 28). Fuq ix-xatt Ġesù ħejja “l-faħam jaqbad, bil-ħut fuqu u xi 
ftit ħobż,” u meta waslu ħbiebu, għajjenin wara lejl fuq l-għadira u 
jkaxkru bi tbatija x-xibka lejn ix-xatt, hu stedinhom biex jieħdu xi 
ħaġa: “Ejjew kulu. Qabad il-ħobż u newwilulhom, u hekk ukoll 
għamel bil-ħut.” Tgħid l-Appostli ftakru fl-Aħħar Ċena, meta Ġesù ħa 
l-ħobż, bierku u tahulhom waqt li qal; “Ħudu u kulu, dan huwa ġismi” 
(Mt 26, 26)? Għalkemm hawn m’aħniex nitkellmu mill-Ewkaristija, ix-
xebh jiġina waħdu u bil-ħeffa. 

Il-Mulej għadu jħejji l-mejda tiegħu għall-bnedmin, u minflok 
jagħtihom il-ħobż u l-ħut jasal biex jagħtihom Ġismu bħala ikel u 
Demmu bħala xorb. B’hekk isostni f’dawk li jemmnu fih dik il-ħajja 
divina li għaliha nissilhom bil-mewt u l-qawmien tiegħu. L-Ewkaristija 
għalhekk hija l-perfezzjonament tal-Magħmudija u, bħall-
Magħmudija hija sagrament essenzjalment tal-Għid għax il-Ġisem u 
d-Demm offrut fis-sagrament mhux il-ġisem u d-demm ta’ raġel 
mejjet, imma ta’ wieħed li hu ħaj, li qam u jgħix għal dejjem, u 
għandu s-setgħa li jsieħeb fl-immortalità tiegħu lil dawk li jirċevuh. 
“Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem, u jiena 
nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum” (Ġw 6, 54). Imbagħad id-divinità tal-
Mulej irxuxtat tilħaq l-ogħla wirja, meta jdaħħal fil-qawmien tiegħu lil 
dawk kollha li jemmnu fih. 

Pietru, ix-xhud għassies tal-qawwa ta’ Kristu, ikun l-ewwel li 
jiddefendi dan quddiem it-tribunal, meta ġie mistoqsi dwar il-fejqan 
tal-magħtub, kellu jistqarr bil-ħeġġa kollha: “bis-saħħa tal-isem ta’ 
Ġesù Kristu ta’ Nazaret, li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet, 
bih dan ir-raġel hu hawn quddiemkom qawwi u sħiħ… F’ħadd ħliefu 
ma hemm salvazzjoni” (Atti 4, 10.12). Ġesù issa għandu l-qawwa li 
jsalva, hu biss hu l-Mulej tal-ħajja u l-mewt, u għandu s-setgħa li 
jfejjaqna u jqajjimna mill-ġdid. 

 

● O Pietru, inti tiġġerra kullimkien xewqan, m’intix kuntent li rajt 
dak li rajt, inti terġa’ tħares imħeġġeġ bix-xewqa li tara l-Mulej, u qatt 
ma hu biżżejjed għalik li tarah. Inti tarah waħdek, tarah flimkien mal-



192 

Ħdax, tarah ukoll mas-Sebgħin, int tarah meta Tumas jemmen. U 
terġa’ tarah waqt li kont qiegħed tistad imma mhux kuntent li rajtu, 
għax xewqan u bla sabar tħalli x-xbiek u ma tagħtix kas tal-periklu, 
jidhirlek li se ddum wisq tistenna li tasal hemm bid-dgħajsa mal-
oħrajn. Darb’oħra meta l-Mulej mexa fuq l-ilma, inti nsejt in-natura 
tiegħek u ġrejt biex tiltaqa’ miegħu fuq l-imwieġ tal-ilma. Hekk hawn 
ukoll, waqt li l-Mulej qiegħed fuq ix-xatt, inti tgħaġġel biex tagħtih 
qima bl-aqsar triq u l-iżjed waħda ta’ sogru. 

Huwa żgur li int emmint, u emmint għax ħabbejt, u ħabbejt għax 
kont emmint. Dan hu għala ħassejtek imnikket meta Ġesù staqsiek 
għat-tielet darba; “Inti tħobbni?” Imma l-Mulej ma kienx qiegħed 
jiddubita mill-imħabba tiegħek, ma kienx qiegħed isaqsi biex ikun jaf, 
imma ried jgħallmek li fil-ħin tat-tlugħ tiegħu fis-sema, kien se jħallik 
bħala vigarju tal-imħabba tiegħu. Int weġibt: “Mulej, inti taf li jiena 
nħobbok.” Billi kont taf bid-dispożizzjonijiet ta’ ruħek, int urejt l-
imħabba li Alla kien jaf biha ħafna żmien qabel. Min ħliefek seta’ 
jwieġbu “iva” b’daqshekk ħeffa? O Pietru, li tistqarr l-imħabba 
tiegħek b’dak il-mod quddiem l-oħrajn għax l-imħabba hija l-akbar 
fost kollha kemm huma. 

Ara S. Ambroġ, Kumment għall-Vanġelu ta’ S. Luqa X, 174-175 
 

● Huwa int, o Mulej divin Irxuxtat, li tiġi għandi wara li ħallast id-
dnub bi tbatijietek, irbaħt il-mewt bir-rebħa tiegħek, int, li mil-lum ‘il 
quddiem inti glorjuż, tgħix biss għal Missierek. Ejja għandi, “biex 
teqred l-għemil tax-xitan,” u teqred id-dnub u l-infedeltajiet tiegħi, ejja 
biex tifridni iżjed minn dak kollu li mhux int, ġej biex isseħibni f’dik il-
ħajja wisq perfetta li llum tfawwar mill-umanità qaddisa tiegħek. 
Imbagħad jiena ngħanni miegħek innu ta’ tifħir lil Missierek, li 
nkurunak bħala r-Ras tagħna f’dan il-jum ta’ ġieħ u glorja. 

C. Marmion, Cristo nei suoi misteri 15, p. 257-258 
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159.  MORRU U XANDRU 

Sibt tal-Għid 

 

Min jista’ jsemmi l-għemejjel kbar tal-Mulej, jew isemma’ t-tifħir 
tiegħu kollu? (Salm 106, 2). 

 

1. Id-dehriet kollha ta’ Ġesù rxoxt jagħlqu bi kmand appostoliku. 
Lil Marija Maddalena Ġesù qalilha: “La tmissnix… imma mur għand 
ħuti u għidilhom, ‘Se nitla’ għand Missieri u Missierkom’” (Ġw 20, 
17); lin-nisa l-oħra qalilhom: “Morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu 
lejn il-Galilija, lili jarawni hemmhekk” (Mt 28, 10). Għalkemm id-
dixxipli ta’ Għemmaws ma rċevewx kmand bħal dan, malli Ġesù 
għeb minn quddiemhom, ħassewhom obbligati jmorru lura 
Ġerusalemm, biex jgħarrfu lill-Ħdax b’dak li ġara (Lq 24, 35). Skont 
ir-rakkont qasir ta’ Mark dwar din id-dehra, id-dixxipli “ma 
emmnuhiex” (Mk 16, 11.13). Dwar il-messaġġ tan-nisa, Luqa jgħid 
ukoll: “Id-diskors tagħhom l-appostli stħlajluh thewdin, u ma 
emmnuhomx” (Lq 24, 11). 

Hu proprju fuq dan ir-rifjut li jemmnu, illi Mark jieqaf fir-rakkont 
qasir tad-dehra ta’ Ġesù lill-Ħdax: “Hu ċanfarhom talli kienu nieqsa 
mill-fidi u hekk rashom iebsa li ma emmnux lil dawk li kienu rawh 
wara li qam mill-mewt” (Mk 16, 14). Kienet l-istess ċanfira li kien ta 
lid-dixxipli ta’ Għemmaws: “Kemm intom boloh u tqal biex temmnu 
kulma qalu l-profeti!” (Lq 24, 25). Iċ-ċanfira tal-Mulej kienet 
ġustifikata minħabba l-bosta drabi li kien ħabbar lid-dixxipli tiegħu 
x’kien se jiġri, din hija prova oħra li t-twemmin tal-Appostli fil-
Qawmien ma ġiex f’ħin ta’ eżaltazzjoni reliġjuża, imma kien imsejjes 
fuq esperjenza personali, li permezz tagħha kull wieħed minnhom 
seta’ jgħid li hu nnifsu kien xhud li ra b’għajnejh. 

Kien biss wara li aċċerta ruħu mill-fidi sħiħa tagħhom li Ġesù ta 
l-mandat il-kbir lid-dixxipli tiegħu: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-
bxara t-tajba lill-ħolqien kollu” (Mk 16, 15). Issa li l-Mulej tagħhom 
irxuxtat tahom kull prova tal-verità tal-qawmien tiegħu, kien meħtieġ 
li jmorru jxandru lill-bnedmin kollha. Tassew, mal-qawmien, “il-bxara 
t-tajba” tas-salvazzjoni universali mwettqa minn Alla bi Kristu issa 
twettqet kollha, u jeħtieġ tixxandar mad-dinja kollha biex issir l-istorja 
ta’ kull bniedem. 



194 

 

2. “Morru u xandru.” Il-kmand miżrugħ fi qlub id-dixxipli mill-
Mulej irxuxtat u li f’Għid il-Ħamsin ġab frott bil-qawwa li jagħti l-ħajja 
tal-iSpirtu Qaddis, sar deċiżjoni li minnha ma setgħux jerġgħu lura, li 
jgħaddu ħajjithom fix-xandir tal-Evanġelju. 

Meta l-kapjiet raw il-kuraġġ li bih Pietru u Ġwanni xehdu għall-
qawmien ta’ Ġesù u li attribwew il-fejqan mirakuluż tal-magħtub lill-
Irxoxt, “ordnawlhom biex b’ebda mod ma jitkellmu jew jgħallmu fl-
Isem ta’ Ġesù.” Imma huma wieġbu b’kuraġġ qaddis: “Ma nistgħux 
ma nitkellmux dwar dak li rajna u smajna” (Atti 4, 13-20). Kif setgħu 
jisktu dwar il-verità li kienu xhieda tagħha? Huma saru jafuha min 
xofftejn Ġesù, l-Iben ta’ Alla, tul is-snin li għaddew flimkien u kellhom 
il-prova tagħhom fil-ħafna mirakli tiegħu, u fl-aħħar nett fl-ogħla 
verifika tal-qawmien tiegħu mill-mewt. Kien impossibbli għalihom li 
jiċħdu bis-skiet tagħhom, dak li kull wieħed minnhom kien ra u mess 
b’idejh. Bħal Pietru u Ġwanni, l-Appostli l-oħra wkoll bdew ix-xandir li 
fi żmien qasir, kellu jasal sal-Asja ż-Żgħira, il-Greċja u l-Italja, waqt li 
jirbħu għal Kristu bnedmin ta’ kull kultura, klassi u razza.  

Il-Knisja twieldet mill-misteru tal-Għid ta’ Ġesù, twieldet bħala 
qawwa appostolika li kellha tbiddel id-dinja. Dak kien il-ferment ta’ 
ħajja ġdida, ħajja divina li ġiet mill-Mulej irxuxtat u li fittxet li tidħol fil-
massa kollha tas-soċjetà tal-bnedmin biex tibdilha f’soċjetà nisranija, 
li tgħix mill-ħajja nfisha ta’ Kristu. Kull wieħed minna hu impenjat 
b’din il-biċċa xogħol, hija obbligu li ġej mill-magħmudija, mid-don tal-
fidi li rċevejna b’xejn minn Alla, li m’għandux jibqa’ privileġġ 
personali, imma jeħtieġ li naqsmuh mal-aħwa. Jeħtieġ li nxerrdu l-fidi 
tagħna u nxandru l-Evanġelju fil-qies li nġorruh fina, fl-aspetti kollha 
ta’ ħajjitna, l-impronta ta’ Kristu rxoxt biex kull min jiltaqa’ magħna 
jkun jista’ jgħid: “Rajt lill-Mulej” (Ġw 20, 18). 

 

● O Alla, int ridt li l-Knisja tiegħek tkun sagrament ta’ 
salvazzjoni għall-popli kollha, u li twassal tul is-sekli, ix-xogħol ta’ 
Kristu l-Feddej Mulej; qajjem il-qlub tal-fidili tiegħek, agħmel li jħossu 
l-urġenza tas-sejħa missjunarja tagħhom u li jaħdmu flimkien għas-
salvazzjoni tad-dinja kollha, biex permezz tiegħek, mill-popli kollha, 
tifforma u tikber familja waħda u poplu wieħed. 

Quddiesa għall-Evanġelizzazzjoni tal-Popli B 
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● O Ġesù, minkejja ċ-ċokon tiegħi, jien irrid kieku ndawwal l-
erwieħ bħall-Profeti u d-Dutturi; għandi l-vokazzjoni nkun Appostlu... 
irrid kieku niġġerra fuq l-art, nippriedka ismek u nħawwel is-Salib 
glorjuż tiegħek fuq l-art infidila. Iżda, o Maħbub tiegħi, missjoni 
waħda biss ma tkunx biżżejjed għalija; irrid kieku fl-istess ħin 
inħabbar l-Evanġelju fil-ħames naħat tad-dinja u sa fil-gżejjer l-aktar 
imbiegħda... Irrid kieku nkun missjunarja mhux biss għal ftit snin, 
imma rrid li kont sa mill-ħolqien tad-dinja u li nkun sa tmiem is-sekli... 
Imma fuq kollox, irrid kieku, o Maħbub Salvatur tiegħi, irrid kieku 
nxerred demmi għalik sal-aħħar qatra. 

S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ms B 3q 
 

● Kristu Ġesù, imsallab, mejjet, irxuxtat, glorjuż: inti l-verità 
waħdanija, il-verità waħdanija tad-dinja! O Kristu, nitolbok, agħmel li 
l-Evanġelju tiegħek ikun il-ħaġa essenzjali għalija, kif ukoll il-kelma u 
l-paċi tiegħek. L-ideal tiegħek, o Kristu, huwa l-verità waħdanija. 

Jien ma nista’ nibni xejn mingħajrek u lanqas noffri xi ħaġa lill-
oħrajn mingħajrek. Ma rrid nagħti xejn lill-bnedmin ħliefek, għax 
mhumiex qegħdin ifittxu din il-verità, mitlufin kif inhuma fir-“realtajiet” 
imsejkna tagħhom, hekk żgħar li malajr jgħibu bħad-dellijiet. Kemm 
ikun tal-mistħija jekk jien saċerdot tiegħek ma nkunx dejjem preżenti 
biex ngħidilhom li hemm realtà waħda biss li tibqa’ sal-ħajja eterna, 
imħabba infinita, Persuna divina, Alla-Bniedem li fih jissieħbu fin-
natura divina. Din ir-realtà hija int, o Kristu, paċi tad-dinja, għax int 
tħabbibhom mal-Missier tas-sema, għax int tagħti l-għaqda lill-
kuxjenzi, għaqda, safa, ġustizzja u mħabba. 

O Kristu! Lilek biss irrid, inti l-kollox tiegħi, lilek biss irrid 
inxandar lid-dinja, l-imħabba eterna tiegħek, l-imħabba msallba u 
glorjuża tiegħek. Għax il-bniedem kien magħmul biex ikanta u jġib l-
imħabba. 

P. Lyonnet, Scritti spirituali, p. 145-146 
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160.  IT-TIENI ĦADD TAL-GĦID 

O Mulej, jalla ma nkunx bniedem bla fidi, iżda li nemmen 
(Ġw 20, 27). 

 

1. Ir-rakkont fl-Evanġelju ta’ Ġwanni (20, 19-29) tad-dehra ta’ 
Ġesù lill-Appostli miġbura fiċ-Ċenaklu hija mogħnija b’dettalji ta’ 
importanza speċjali. Fil-lejla tal-qawmien, Ġesù fdalhom il-missjoni li 
kien irċieva mingħand il-Missier. “Kif il-Missier bagħat lili, hekk jiena 
nibgħat lilkom.” Imbagħad tahom l-iSpirtu Qaddis: “Nefaħ fuqhom u 
qalilhom: ‘Ħudu l-iSpirtu s-Santu: Dawk li taħfrulhom dnubiethom 
ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.’” Dan 
ma kienx don tal-iSpirtu Qaddis b’mod li jidher u pubbliku, bħalma 
kien se jiġri f’Għid il-Ħamsin, imma kien sinjifikanti fl-istess jum tal-
qawmien tiegħu, Ġesù sawwab l-iSpirtu tiegħu fuq l-Appostli. L-
iSpirtu Qaddis għalhekk jidher bħala l-ewwel don ta’ Kristu rxoxt lill-
Knisja tiegħu fil-ħin li waqqafha u bagħatha tkompli l-missjoni tiegħu 
fid-dinja. Flimkien mat-tiswib tal-iSpirtu huwa waqqaf il-Qrar, li 
flimkien mal-Magħmudija u l-Ewkaristija huwa sagrament tipiku tal-
Għid, sinjal li jġib l-effett tal-maħfra tad-dnubiet u tat-tħabbib tal-
bniedem ma’ Alla, li jsir permezz tas-sagrifiċċju ta’ Kristu. 

Imma Tumas dik il-lejla ma kienx hemm, u meta ġie lura ma 
riedx jemmen li Ġesù qam mill-mewt: “Jekk ma narax… u ma 
nqegħidx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jiena ma 
nemminx.” Mhux biss ried jara imma assolutament ried iqiegħed idu 
fuq il-pjagi. Ġesù ħatfu fil-kelma: “Tmint ijiem wara” reġa’ ġie lura u 
qallu: “Ġib sebgħek hawn u ara idejja u qiegħda fuq ġenbi: tkunx 
bniedem bla fidi, iżda emmen.” Il-Mulej għader in-nuqqas ta’ 
twemmin tal-appostlu, u bi ħlewwa infinita offrielu l-prova li hu kien 
talab bil-qawwa. Tumas ġie mirbuħ u n-nuqqas ta’ twemmin tiegħu 
nħall f’att kbir ta’ fidi: “Mulej tiegħi, u Alla tiegħi!” Din it-tagħlima 
siewja twissi lil dawk li jemmnu u li ma għandhomx għalfejn 
jistagħġbu bid-dubji u d-diffikultajiet li l-oħrajn jistgħu jgħaddu 
minnhom biex jemmnu. Minflok jeħtiġilna nissimpatizzaw mad-
dubjużi u dawk li ma jemmnux, u nitolbu ħafna għalihom, waqt li 
niftakru li l-“karità ta’ Kristu timbuttana biex nimxu bl-imħabba, bl-
għaqal u bis-sabar mal-bnedmin li jinsabu fl-iżball jew fl-injoranza 
dwar il-fidi” (DH 14). 
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2. “Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu” (Ġw 
20, 29). Ġesù jfaħħar il-fidi ta’ dawk kollha li kellhom jemmnu fih 
mingħajr il-faraġ ta’ esperjenza sensibbli. It-tifħir tal-Mulej għandu l-
eku f’leħen Pietru imqanqal mill-fidi ħajja tal-ewwel Insara, li emmnu 
f’Ġesù daqs kieku rawh persunalment: “Lilu għalkemm ma rajtuhx, 
intom tħobbuh, għad li issa m’intomx tarawh, intom temmnu fih, 
intom tifirħu b’ferħ glorjuż, li ma jistax jitfisser” (1 Pt 1, 8). Din hi l-
beatitudni tal-fidi li xandar il-Mulej, u li jmissha tkun il-fidi tal-Insara 
ta’ kull żmien. Quddiem id-diffikultajiet u t-taħbit biex nemmnu, 
jeħtieġ niftakru fil-kliem ta’ Ġesù biex fih insibu l-għajnuna ta’ fidi 
għarwiena, imma żgura għax imwaqqfa fuq il-kelma ta’ Alla. 

Il-fidi fi Kristu kienet il-qawwa li tgħaqqad lill-ewlenin Insara 
f’soċjetà waħda, imwaqqfa fuq komunjoni ta’ mogħdrija u ħajja. “Il-
kotra l-kbira ta’ dawk li emmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda” (Atti 
4, 32). Din kienet il-karatteristika fundamentali tal-ewwel komunità 
nisranija, li twieldet mill-“qawwa” li biha l-“appostli kienu jagħtu 
xhieda tal-qawmien tal-Mulej Ġesù” (Atti 4, 33), u mill-qawwa tal-fidi 
ta’ kull Nisrani. Kienet fidi hekk qawwija li gegħlithom jiċċaħħdu minn 
jeddhom mill-ġid materjali li kellhom biex minnu jgawdu dawk li l-
aktar kienu fil-bżonn, li kienu meqjusa bħala aħwa veri ta’ Kristu. Ma 
kenitx fidi teoretika jew ideoloġika, imma fidi konkreta u attiva li tat 
karattru ġdid lill-ħajja tal-Insara, mhux fil-qasam tar-relazzjonijiet ma’ 
Alla u fit-talb, imma wkoll fir-relazzjonijiet tagħhom mal-proxxmu, 
saħansitra fil-qasam li dwaru l-bnedmin ġeneralment huma għajjurin 
għall-aħħar. Din il-kwalità ta’ fidi hija ħaġa rari fi żmienna. Għal ħafna 
minna, il-fidi ma għandha ebda effett fuq id-drawwiet tagħna, u 
tbiddel ftit li xejn fil-ħajja tagħna. Kristjanità bħal din la tikkonvinċi u 
lanqas tikkonverti d-dinja. Jeħtiġilna nagħtu l-ħajja lill-fidi tagħna fuq 
l-eżempju tal-Knisja tal-bidu, jeħtiġilna nitolbu ‘l Alla l-grazzja ta’ fidi 
profonda, għax ir-rebħa tan-Nisrani tiddependi mill-qawwa tal-fidi 
tiegħu. “Din hi r-rebħa fuq id-dinja: il-fidi tagħna. Għax min hu dak li 
jegħleb id-dinja, jekk mhux min jemmen li Ġesù hu l-Iben ta’ Alla?” (1 
Ġw 5, 4-5). 

 

● Mal-Appostlu Tumas jiena nadurak, o Alla tiegħi! Jekk bħalu 
jien dnibt bin-nuqqas ta’ twemmin, jien nadurak wisq iżjed… “Mulej 
tiegħi, Alla tiegħi”(Ġw 20, 28). Li jkolli lilek ifisser li għandi kulma jista’ 
jkolli. 
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Tumas resaq biex imiss il-pjagi qaddisa tiegħek. Għad jasal dak 
il-jum li fih inkun nista’ anki jien, b’mod reali u viżibbli, nitbaxxa biex 
inbushom? X’jum tal-għaġeb ikun dak meta nkun għalkollox meħlus 
minn kull ħjiel ta’ impurità u ta’ dnub, u jkun jistħoqqli nersaq qrib Alla 
tiegħi magħmul bniedem fuq it-tron tiegħu tal-glorja! X’għodwa tal-
għaġeb se tkun dik li fiha nkun ħallast il-pwieni tiegħi, u b’dawn l–
għajnejn nara ‘l wiċċek, inħares għall-ewwel darba nara lil wiċċek, 
niffissa fil-ħarsa tiegħek u f’xofftejk bla biża’, u għarkupptejja nbus 
mimli bl-hena r-riġlejn tiegħek u niġi milqugħ f’dirgħajk. O Maħbub 
veru u waħdieni tiegħi, il-Maħbub waħdieni ta’ ruħi, inti tridni 
nħobbok issa, biex inħobbok ukoll dakinhar. 

Ikun jum li ma jintemm qatt, bla tmiem u tant differenti mill-jiem 
tal-ħajja tal-art. Illum inħoss fuqi l-piż ta’ dan il-“ġisem tal-mewt”, eluf 
ta’ ħsibijiet, li kull wieħed minnhom jista’ jżommni ‘l bogħod mis-
sema… Imma dakinhar ma jkunx hemm possibbiltà ta’ dnub. Perfett 
u aċċettabbli f’għajnejk, ikolli l-ħila niflaħ għall-preżenza tiegħek. bla 
biża’ u mdawwar bl-anġli u bl-arkanġli ma nħossnix nistħi li nkun 
osservat. 

Alla tiegħi, ladarba għad minix lest biex narak u mmissek, imma 
xorta rrid nersaq lejk, u nixtieq dak li għadu ma ngħatalix fil-milja 
tiegħu. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 303-304 
 

● O Mulej Ġesù Kristu, aħna ma rajniekx bl-għajnejn ta’ 
ġisimna, imma b’danakollu nafu, nemmnu u nistqarru li inti veru Alla. 
O Mulej, nitolbuk: agħmel li din l-istqarrija tal-fidi twassalna fil-glorja, 
agħmel li l-fidi tagħna ssalvana mit-tieni mewt; agħmel li din it-tama 
tkun il-faraġ tagħna meta jkollna nibku fost ħafna tiġrib, u mexxina 
sal-ferħ etern. U wara l-prova ta’ din il-ħajja, meta nilħqu l-għan tas-
sejħa tagħna tas-sema u nkunu rajna lil ġismek igglorifikat f’Alla… 
agħmel li l-ġisem tagħna jirċievi l-glorja mingħandek, o Kristu, 
Mexxej tagħna. 

Liturġija Możarabika, Liturgia – CAL 44 
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161.  DJALOGU MA’ ALLA 

O Missier, l-għaqda tiegħi hija miegħek u mal-Iben tiegħek 
fir-rabta tal-iSpirtu s-Santu (1 Ġw 1, 3). 

 

1. L-ewwel ittra ta’ Ġwanni tibda bi stqarrija prezzjuża: 
“Inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna, biex intom tissieħbu 
magħna, u l-għaqda tagħna tkun mal-Missier u ma’ Ibnu Ġesù 
Kristu” (1 Ġw 1,3). L-istorja kollha tal-ħolqien u l-fidwa tinġabar f’dan 
l-għan wieħed, it-twaqqif ta’ għaqda intima ta’ ħbiberija bejn il-
bniedem u Alla. “L-ogħla raġuni tad-dinjità tal-bniedem qiegħda fis-
sejħa tal-bniedem biex jikkomunika ma’ Alla. “L-aspett l-aktar sublimi 
tad-dinjità umana – jafferma l-Konċilju – qiegħda fis-sejħa tiegħu 
ghall-għaqda ma’ Alla” (GS 19). Din hija l-ogħla sejħa li tifridna mill-
ħlejjaq l-oħra kollha, li għalkemm huma kbar u sbieħ imma ma 
jistgħux jidħlu f’relazzjoni ma’ Alla, u jwieġbu lil dak li għamilna mix-
xejn. Meta Alla għamilna, ħalaqna fis-sura u x-xbieha tiegħu, 
intelliġenti u ħielsa, bil-ħila li nwieġbu għall-imħabba tiegħu. Dan 
beda d-djalogu, bħallikieku, bejn Alla u l-bniedem. Alla tkellem, wera 
lilu nnifsu lill-patrijarki u lill-profeti, kixfilhom il-pjan ta’ salvazzjoni 
ġeneruża, biex ikunu jistgħu jwassluhom lill-poplu ta’ Iżrael, u jieħu 
mingħandhom tweġiba ta’ rabta u fedeltà. Imbagħad meta l-bnedmin 
tbiegħdu minn Alla u naqsu li joqogħdu għall-kundizzjonijiet u l-liġi 
tiegħu, Alla siket, ma kienx hemm aktar profeti biex iwasslu l-kelma 
tiegħu. Is-skiet divin huwa l-kastig tad-dnub, u l-bniedem, maħluq 
biex jitkellem ma’ Alla u biex jgħix f’għaqda miegħu, ħassu 
abbandunat. Imbagħad fil-milja taż-żmien, meta Alla ried iħaddem il-
pjan tiegħu għas-salvazzjoni tad-dinja, huwa bagħat l-istess Iben 
tiegħu, il-Verb etern, biex isir bniedem u sar bniedem fost il-bnedmin. 
“Hawn jien, ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek, o Alla” (Lhud 10, 7), 
jgħid il-Verb huwa u jsir bniedem, u minn dak il-ħin Alla jirċievi mill-
Bniedem Kristu l-aktar tweġiba perfetta għall-imħabba tiegħu, id-
djalogu bejn l-Aktar Għoli u l-bnedmin jiżviluppa b’mod tal-għaġeb. 
Minn dak il-ħin, kull min emmen jinġibed fid-djalogu bejn Kristu u l-
Missier tiegħu tas-sema, fil-fatt huwa msejjaħ biex jissieħeb fih bit-
talb personali tiegħu. 

 

2. It-talba nisranija hija fundamentalment tisħib fit-taħdita tal-
għaġeb bejn il-Missier u l-Iben fl-imħabba u l-għaqda mal-iSpirtu 
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Qaddis. Meta l-Evanġelju jirrakkonta li Ġesù sikwit “kien ifittex 
x’imkien imwarrab u jinġabar fit-talb” (Lq 5, 16), jew kien jgħaddi l-
iljieli fit-talb (Lq 6, 12), ikun qiegħed jirreferi preċiżament għall-
għaqda privata u intima, mal-Missier, intimità li l-bniedem ma jistax 
jifhem il-misteru tagħha, imma li Ġesù nnifsu rrivela xi parti minnu 
biex jgħallem lid-dixxipli tiegħu. Hekk għandna t-talba tiegħu lil 
Missieru, li qalha b’leħen għoli, u li fiha jieħu gost juri l-qagħda tiegħu 
ta’ Iben, “Missier” huwa jtenni f’kull talba. Huwa l-Iben il-waħdieni ta’ 
Alla, f’kollox daqs il-Missier fin-natura divina tiegħu. Il-Missier 
jesprimi lilu nnifsu fil-milja kollha fl-Iben, u l-Iben jesprimi lill-Missier 
fil-milja tiegħu fi djalogu etern, hekk perfett li jsawwab lilu nnifsu 
f’dak il-prinċipju ta’ għaqda bejniethom li hi l-iSpirtu Qaddis. Fis-
sewwa kollu, f’dan id-djalogu, sa mill-ħin tal-inkarnazzjoni, m’hemmx 
biss il-kelma, imma l-Kelma magħmula bniedem, hemm Ġesù, 
tassew Alla u tassew Bniedem, u fih hemm l-umanità kollha ladarba 
hu jseħibna fil-misteru kollu tiegħu. Fil-fatt, Ġesù jħalli lill-bniedem 
jissieħeb permezz tal-grazzja fil-filjolanza divina tiegħu, u jagħmlu 
iben ta’ Alla. “Lil dawk li laqgħuh, tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla… 
li twieldu mhux mid-demm… iżda minn Alla” (Ġw 1, 12-13), sabiex 
aħna “nissejħu wlied Alla u tassew aħna” (1 Ġw 3, 1). Wara li 
għamilna wliedu, Ġesù stedinna biex nieħdu parti fid-djalogu ma’ 
Missieru. Meta d-dixxipli qalulu, “Mulej, għallimna nitolbu” (Lq 11, 1), 
Ġesù mill-ewwel daħħalhom f’dan id-djalogu, u l-ewwel nett 
għallimhom isejħu ‘l Alla bl-isem ta’ “Missier”. Dan l-isem jissemma 
ta’ sikwit bla ebda ħsieb, bi drawwa, imma jiġbor fih is-sustanza 
kollha tat-talba nisranija u jesprimi l-attitudni l-aktar fundamentali, dik 
ta’ wlied fl-Iben. 

 

●  Mulej, agħtini l-ħila li jkun jistħoqqli nifhem dan l-ogħla rigal 
ta’ tjubitek, għaliex minħabba fih għoġbok toħloqna xbieha tiegħek, 
meta għamiltna raġonevoli u libbistna bik innifsek u bis-setgħat tar-
raġuni. Int tajtna l-intelliġenza biex nistgħu nagħrfuk, o Alla tiegħi! Int 
offrejtilna r-rigal tal-għerf tiegħek. Tassew, ir-rigal tar-rigali hu li 
ngawduk fil-verità! 

Fl-aħħar nett tajtna r-rigal tal-imħabba. O Esseri l-iżjed għoli, 
agħmel li jkun jistħoqqli nifhem dan ir-rigal, li jiżboq lill-oħrajn kollha, 
ladarba l-anġli u l-qaddisin m’għandhomx rigal ieħor ħlief dak li 
jarawk maħbub, li jħobbuk u jikkontemplawk! O Ġid l-iżjed għoli, inti 
għoġbok li aħna nagħrfuk bħala Mħabba, għamiltna nħobbu din l-
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imħabba. O Mulej, l-aktar tal-għaġeb, kemm twettaq ħwejjeġ tal-
għaġeb f’uliedek! 

Fuq kollox inti tajtna r-rigal ta’ Ibnek, mogħti għall-mewt biex 
jagħtina l-ħajja huwa r-rigal fuq ir-rigali l-oħra. O Ġesù Kristu, inti 
tajtna lil Alla, lil Missierek. 

Beata Anġela ta’ Foligno, Il libro della B. Angela III p. 247-248.246 
 

● Kemm hi kbira l-ħniena tiegħek, o Mulej Kristu, kemm huma 
kbar il-favuri u t-tjubija tiegħek meta turina kif nitolbu hekk, fil-
preżenza ta’ Alla! Bħalek, li int l-Iben ta’ Alla, aħna wkoll nissejħu 
wliedu. Ħadd minna ma kien qatt se jissogra juża din il-kelma fit-talb 
tagħna, aħna kellna bżonnok biex tinkuraġġina. O Ġesù, għinna 
niftakru li meta nsejħu ‘l Alla, Missierna, jeħtieġli nġibu ruħna ta’ 
wlied Alla. Jekk aħna nitgħaxxqu f’Alla Missierna, jeħtieġ ukoll li hu 
jkun jista’ jitgħaxxaq bina. 

Missierna, agħmilna tempji li fihom il-bnedmin ikunu jistgħu 
jaraw il-preżenza tiegħek. Tħallix li l-imġiba tagħna tittradixxi l-iSpirtu 
tiegħek, inti għamiltna tas-sema u spiritwali, għinna naħsbu u 
naġixxu b’mod li jkun kollu kemm hu tas-sema u spiritwali. 

San Ċiprijanu, De Domenica oratione, 11 
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162.  MISSIERNA 

Ħa jkunu milqugħa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi, Mulej 
(Salm 19, 15). 

 

1. Fil-Missierna (Mt 6, 9-13) Ġesù tana l-qafas l-iżjed meħtieġ 
tat-talba Nisranija. L-ewwel post hi l-idea tal-Paternità ta’ Alla. Huwa 
l-Missier li jaqsam il-ħajja divina tiegħu magħna, li jersaq qribna, li 
jgħammar f’dawk li jħobbuh,“Jekk xi ħadd iħobbni… Missieri jħobbu, 
u aħna niġu u ngħammru għandu” (Ġw 14, 23). Fl-istess ħin huwa 
Alla l-aktar għoli “li hu fis-sema” aqwa b’mod infinit minn kull ħlejqa, li 
lilu tistħoqq il-qima tal-adorazzjoni, tifħir u sottomissjoni. L-ewwel 
parti tal-Missierna hija stqarrija eżatta tad-drittijiet tas-sovranità u t-
traxxendenza ta’ Alla li b’ebda mod ma tnaqqas xi ħaġa mill-paternità 
tiegħu. It-talba vera ma tpoġġix ‘l Alla għall-qadi tal-bniedem, imma 
tqiegħed lill-bniedem għall-qadi ta’ Alla, li taqdih ifisser li tqaddes 
ismu, li tuża kull mezz biex ixxandar is-saltna tiegħu, biex twettaq ir-
rieda tiegħu. Dawn huma l-valuri l-kbar li lejhom Ġesù jiddirieġi t-
talba nisranija qabel kollox. Hu li kien l-adoratur perfett tal-Missier 
jixtieq jerfgħana għall-attitudni tiegħu ta’ adorazzjoni, tifħir u 
dedikazzjoni għall-kawża ta’ Missieru. 

Ġesù għallem li t-talb huwa wkoll rikors umli u mimli fiduċja lil 
Alla fil-ħtiġijiet kollha tal-ħajja tagħna fid-dinja, mill-iżjed ħwejjeġ 
materjali bħalma hi l-ħobżna ta’ kuljum għal dawk iżjed spiritwali 
bħall-maħfra tad-dnubiet, il-qawwa biex negħlbu t-tentazzjoni, u l-
ħelsien mid-deni. L-istess kif iben idur lejn missieru tal-art b’ċertezza 
f’kull ħtieġa, hekk jeħtieġ li aħna wkoll nindirizzaw il-Missier tagħna 
tas-sema. 

Il-Missierna hija ġabra tat-talba nisranija kollha, minn sempliċi 
talba vokali ta’ tarbija sat-talb liturġiku solenni tal-Knisja, mit-talba 
ġewwenija, taħdita intima ma’ Alla, sat-talba komunitarja li fiha l-
Insara jingħaqdu biex ifaħħru lill-Missier tagħhom. Meta ngħidu l-
Missierna qalbna jmissha tinħataf biex għallanqas inġarrbu ftit minn 
dak li Santa Tereża tal-Bambin Ġesù kienet tħoss, kienet titqanqal 
saħansitra sad-dmugħ meta kienet issejjaħ ‘l Alla bl-isem ħelu ta’ 
Missier, kien ikun biżżejjed biex jgħaddasha f’kontemplazzjoni 
(Storja ta’Ruħ p. 86), 
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2. Ġesù ċanfar lill-Fariżej li wasslu l-qima divina għal sempliċi 
formaliżmu estern, nieqes minn kull ruħ, u qal dwarhom:` “Dan il-
poplu bix-xofftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija ‘l bogħod 
minni” (Mt 15, 8). Flok dan hu għallem lid-dixxipli biex jitolbu “bl-
iSpirtu u bil-verità” (Ġw 4, 23),  jiġifieri li l-irfigħ tal-moħħ u l-qalb lejn 
Alla jrid jiġi qabel kull espressjoni bil-kliem, għax it-talb hu 
essenzjalment espressjoni ta' xewqa ta' mħabba ġewwenija. Santa 
Tereża tal-Bambin Ġesù tgħid, “Għalija, it-talb huwa salta tal-qalb, hu 
ħarsa sempliċi mixħuta lejn is-Sema, huwa għajta ta’ gratitudni u ta’ 
mħabba fost it-tiġrib, bħalma hu fost il-ferħ” (Storja ta’ Ruħ Ms A 
25q). Mingħajr din l-għajnuna, it-talb jitlef it-tifsir veru tiegħu u jsir 
sempliċiment reċita mekkanika li ma tagħti ebda ġieħ lil Alla u ma 
tressaqniex qrib tiegħu. 

Santa Tereża ta’ Ġesù tgħallimna biex mat-talb vokali nsieħbu t-
talb mentali, u tispjega hekk: “Jekk waqt li qiegħda nitkellem nifhem 
f’moħħi u nara ċar li nkun qed nitħaddet ma’ Alla, għax aktar inkun 
moħħni fih milli f’dak li qiegħda ngħidlu, it-talb vokali jkun qed 
jingħaqad ma' dak mentali" (Triq 22, 1), jiġifieri d-djalogu ġewwieni 
tal-qalb u l-moħħ jgħin u jagħti l-ħajja lid-djalogu estern tax-xofftejn. 
Għalhekk il-qaddisa tinsisti: “Iżda meta titkellmu kif inhu sewwa ma’ 
Mulej hekk kbir, huwa tajjeb li taraw ma’ min tkunu qegħdin titħaddtu 
u min intom intom, għallanqas jekk tridu tkellmuh b’mod xieraq” (Triq 
22, 1). Dan l-obbligu jgħin biex jagħmel it-talb ħaj u li jagħti l-ħajja 
dan isir djalogu veru ma’ Alla li jiżviluppa f’għaqda u jsostniha. Ġesù 
nnifsu qabel ma’ għallem il-Missierna, wera b’liema mod jeħtieġ 
nagħmlu t-talb vokali sempliċi: “Meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta’ 
ġewwa, u agħlaq il-bieb warajk” (Mt 6, 6). Naturalment dan il-kliem 
m’għandniex inqisuh fis-sens materjali biss, imma wkoll fis-sens 
spiritwali ta’ ġabra u applikazzjoni ġewwenija, għax b’hekk biss 
nistgħu nsibu ‘l Alla u noffrulu talba li togħġbu. 

 

● Alla tiegħi, kemm inti twajjeb li tħallina nsejħulek “Missierna!” 
Min jiena jien li l-ħallieq tiegħi, is-Sultan tiegħi, l-Imgħallem il-kbir 
tiegħi, iħallini nsejjaħlu “Missieri”? U mhux biss iħallini, imma jgħidli 
biex nagħmel hekk! Alla tiegħi, kemm inti twajjeb! Kemm imissni 
niftakar f’dan il-kmand ħelu f’kull waqt ta’ ħajti! Xi gratitudni, x’ferħ, 
x’imħabba u x’fiduċja speċjali jmissu jnebbaħ fija. Ladarba int 
Missieri, o Alla tiegħi, kemm imissni nittama dejjem fik! U ladarba inti 
daqshekk twajjeb miegħi, kemm imissni nkun twajjeb jien mal-
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oħrajn! Ladarba inti trid tkun Missier għalija u għall-bnedmin kollha, 
kemm imissni nħoss li jiena ħuhom l-għażiż għall-oħrajn kollha, 
huma min huma, ukoll ħżiena kemm huma ħżiena! 

O Missier, Missierna, għallimni li jkolli dejjem l-isem tiegħek fuq 
xofftejja bħalma kien f’Ġesù, u fih u grazzi lilu, jalla nlissen ismek 
ikun għalija l-akbar hena. O Missier, Missierna, jalla ngħix u mmut 
waqt li nlissen, “Missierna” u permezz tal-gratitudni tiegħi, l-imħabba 
u l-ubbidjenza tiegħi, inkun tassew iben fidil, iben li jogħġob lil 
qalbek. 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Pater, Op. Sp., p. 585-586 
 

● Tħalli qatt Mulej li min jersaq ikellmek u jfaħħrek, jaraha ħaġa 
tajba li jagħmel dan b’xofftejh biss… Iżda, mhux għax Huwa twajjeb, 
għandna nkunu goffi miegħu aħna. għallanqas biex nuruh kemm 
nafuhulu għar-riħa tinten li jġerraħ meta waħda bħali tersaq lejh, 
għandna nfittxu li nagħrfu s-safa tiegħu u min hu Hu. 

O Imperatur tagħna, l-ogħla Setgħa, l-ogħla Tjubija, l-għerf fih 
innifsu, bla bidu u bla tmiem, u bla qies fl-għemejjel tiegħek, dawn 
ħadd ma jista’ jkejjilhom jew jifhimhom, baħar bla qiegħ ta’ 
għeġubijiet, Sbuħija li tiġbor fiha kull sbuħija, l-istess Qawwa fiha 
nfisha. Jgħinni Alla! Kieku mqar kelli l-isbaħ kliem ta’ bniedem, 
flimkien ma’ għerf l-aktar għoli biex nagħraf infisser xi ħwejjeġ mill-
ħafna li nistgħu naħsbu fuqhom biex nagħrfu xi ħaġa minn dak li 
huwa dan il-Mulej u ġid tagħna. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Triq 22, 1.4.6 
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163.  SMIGĦ ĠEWWIENI 

“Tkellem, Mulej, għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma’” 
(1 Sam 3, 10). 

 

1. Il-Liturġija hija “l-quċċata” tal-kult divin u “l-għajn” tal-qdusija 
tal-bnedmin (SC 7. 10). “Iżda l-ħajja spiritwali ma tinsabx biss fis-
sehem fil-Liturġija mqaddsa. In-Nisrani, barra milli hu msejjaħ biex 
jitlob flimkien mal-oħrajn, għandu wkoll jidħol f’kamartu biex, fil-
moħbi, jitlob lill-Missier” (SC 12). It-teżori duttrinali li hemm fil-liturġija 
mqaddsa, u l-istess misteri divini li l-atti liturġiċi jiċċelebraw u joffru 
lill-Insara, jeħtieġ ikunu assimilati fis-skiet u r-riflessjoni, f’dik l-
għaqda intima ma’ Alla li hija l-għamla ta’ talb mentali, magħrufa 
bħala “meditazzjoni.” Minn żmien ir-Rabta l-Qadima, l-iSkrittura 
Mqaddsa sejħet “imberkin” lil dawk li “jimmeditaw lejl u nhar” il-liġi 
tal-Mulej (Salm 1, 1-2), jiġifieri fuq il-kelma tiegħu, it-tagħlim u l-
misteri tiegħu biex ifittxu aħjar it-tifsir tagħhom u jsarrfuhom fil-
prattika tal-ħajja ta’ kuljum. 

Fl-Evanġelju għandna l-eżempju tal-Omm Imbierka, li għaliha, 
San Luqa darbtejn jgħid li “baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjġ 
kollha”das li kienet rat u semgħet dwar l-Iben divin tagħha (Lq 2, 
19.51). Il-kelma ta’ Alla ma tinfidx lir-ruħ mingħajr din ir-riflessjoni 
ġewwenija, imma tibqa’ fil-wiċċ bla ma ssir parti mill-ħajja ta’ kuljum. 
Imbagħad jiġri dak li qal Ġesù dwar dawk li meta jisimgħu l-kelma, 
jilqgħuha bil-ferħ, iżda billi ma jkollhomx għeruq jemmnu għal ftit taż-
żmien u meta jiġi fuqhom it-tiġrib, jitilqu” (Lq 8, 13), waqt li dawk li 
“jaqgħu fl-art tajba huma dawk li jisimgħu l-kelma b’qalb tajba u 
sinċiera, jgħożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ” (Lq 8, 15). 
Jekk nisimgħu biss bil-widnejn ta’ barra mhux biżżejjed, dak ikun 
biss l-ewwel pass dak li issa hu meħtieġ huwa s-smigħ ġewwieni tal-
qalb li billi tħalli lilha nfisha tinħakem mill-kelma divina, tikseb dawk 
il-konvinzjonijiet profondi li jistgħu jissarrfu fil-ħajja ta’ kuljum. Ġesù 
mhux biss saħaq fuq il-ħtieġa ta’ dan is-smigħ importanti, imma 
xandru bħala beatitudni: “Hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u 
jħarsuha” (Lq 11, 28). 

 

2. Meta l-Konċilju Vatikan II kien qiegħed jitkellem fuq l-
importanza tal-kelma ta’ Alla bħala nutriment tal-ħajja spiritwali, qal: 
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“għandhom jiftakru li l-qari tal-iSkrittura Mqaddsa għandu jkollu 
miegħu wkoll it-talb biex jista’ jkun hemm taħdita bejn Alla u l-
bniedem, għax “meta nitolbu, aħna nitkellmu miegħu, meta naqraw 
il-kelma ta’ Alla, aħna nisimgħu lilu” (DV 25). Il-qari jiswa bħala bidu, 
punt tat-tluq għal djalogu intern: il-kelma miktuba mbagħad issir 
kelma ħajja li Alla nnifsu jdawwal fil-qiegħ tar-ruħ miġbura, u 
jġegħilha tifhem it-tifsira u l-applikazzjoni tagħha għall-ħajja ta’ 
kuljum. B’hekk ir-ruħ timxi ‘l quddiem mill-qari għall-attitudni ta’ 
Marija ta’ Betanja, li “niżlet bilqiegħda f’riġlejn il-Mulej tisimgħu x’kien 
qiegħed jgħid” (Lq 10, 39). Dan hu s-smigħ prezzjuż li Ġesù jsejjaħlu 
“l-ħaġa waħda meħtieġa… l-aħjar sehem” (Lq 10, 42), jiġifieri li 
tgħaddi siegħa tisma’ l-kliem tal-ħajja ta’ dejjem jiswa wisq iżjed minn 
elf biċċa xogħol tad-dinja. Imbagħad is-smigħ jinfetaħ spontanjament 
fit-talb, li huwa t-tweġiba tar-ruħ għall-kelma u d-dawl tal-Mulej: 
rabta, aċċettazzjoni, ċaħda u ċaqliqa ta’ mħabba għal Alla, tiġdid tal-
ħeġġa biex naqduh, riżoluzzjoni biex nagħmlu t-tajjeb, u nsiru aħjar. 
L-iSkrittura Mqaddsa b’mod speċjali l-Evanġelju, siltiet mill-missal u 
l-brevjar joffru l-isbaħ temi għall-meditazzjoni, proprju għax huma l-
kelma ta’ Alla, u l-kelma tal-Knisja. Meta l-Konċilju jkellem lir-reliġjużi 
jgħid: “L-ewwel nett għandu jkollhom kuljum f’idejhom l-iSkrittura 
Mqaddsa biex mill-qari u mill-meditazzjoni ta’ din il-kelma miktuba ta’ 
Alla jitgħallmu jagħarfu lil Ġesù Kristu, “għarfien li jiżboq kull għerf 
(Fil 3, 8)” (PC 6); lill-kleru, jirrikkmandalhom li “jifhmu dejjem aħjar il-
kelma rivelata ta’ Alla, jagħmluha tagħhom bil-meditazzjoni” (OT 4); u 
mal-lajċi juża l-istess kliem meta jistqarr li “huwa biss fid-dawl tal-fidi 
li jitgħallmu jfittxu u jsibu lill-Mulej f’kull ċirkustanza tal-ħajja. L-għan 
tal-meditazzjoni huwa li tagħraf ‘l Alla aħjar biex tħobbu aktar jew kif 
jgħid San Ġwann tas-Salib, biex jikseb “l-għarfien tal-imħabba ta’ 
Alla” (Telgħa II, 14, 2). 

 

● Mulej Alla tiegħi, agħti widen għat-talb tiegħi… Ħa nsib l-
għaxqiet safja tiegħi fl-iSkrittura tiegħek, tħallinix nitqarraq fiha jew 
ninqeda biha biex inqarraq bl-oħrajn. Alla tiegħi, dawl tal-għomja u 
saħħa tad-dgħajfin u fl-istess ħin dawl ta’ dawk li jaraw u s-saħħa tal-
qawwijin. Agħti widen lil ruħi u isma’ l-għajta tagħha minn qiegħ l-art. 
Int ma ridtx li l-misteri moħbija f’dawk il-paġni kollha jkunu nkitbu 
għalxejn. Wassal fit-tmiem l-għemil li bdejt fija. Mulej, urini l-iSkrittura 
fid-dawl tiegħek. Ara, leħnek il-ferħ tiegħi, l-għaxqa tiegħi fuq kull 
għaxqa oħra. Agħtini dak li nħobb, għax jiena nħobbu tassew, u kont 
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int li mlejtni b’din l-imħabba. Tinsiex id-doni tiegħek, twarrabx minn 
quddiemek il-ħxejjex bilgħatx għalik. Jien nistqarrlek kulma nsib fil-
kotba tiegħek, nisma’ leħen it-tifħir tiegħek, nixrob minnek u naħseb 
fuq l-għeġubijiet tal-liġi tiegħek, mill-bidu nett li fih għamilt is-sema u 
l-art sal-mument li fih insaltnu miegħek għal dejjem fil-belt qaddisa 
tiegħek. 

S. Wistin, Stqarrijiet XI, 20, 3 
 

● O Mulej, il-kobor tiegħi kollu qiegħed filli nisma’ lilek: 
nisimgħek fil-kelma esterna tal-liġi tiegħek, u nisimgħek fl-
ispirazzjonijiet ġewwenija tal-iSpirtu tiegħek, fil-ħafna modi li bihom 
titkellem il-Providenza tiegħek. Meta nisma’ lilek fil-qiegħ sieket ta’ 
qalbi, fix-xewqa mħeġġa imma serena tar-rieda tiegħi, fil-fedeltà umli 
u devota tax-xogħol ta’ kuljum, fit-tjubija sinċiera tal-ħajja. 

Huwa aktar importanti u prezzjuż li tisma’ mqar waħda mill-
kelmiet tiegħek, u li twaqqaf flimkien miegħek il-kurrent tal-attenzjoni 
ġewwenija, milli l-ħafna ħwejjeġ li l-imħabba tiegħi tkun tixtieq 
toffrilek. Dan hu l-mertu kbir ta’ Marija, il-ħaġa waħda meħtieġa, l-
aħjar sehem, li kisbet u ma setgħetx titilfu. Jalla jien ukoll nisma’, u 
nkun naf kif nisimgħek, o Mgħallem tiegħi. 

C. Canovai, Suscipe Domine, p. 387. 385 
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164.  L-ILMA ĦAJ 

Bħalma għażżiela tixxennaq għan-nixxigħat tal-ilma hekk 
tixxennaq ruħi għalik, Alla tiegħi (Salm 42, 1). 

 

1. “Telqu lili, l-għajn tal-ilma ġieri, biex ħaffru bjar għalihom, bjar 
miksura li ma jżommux ilma” (Ġer 2, 13), hekk ilmenta Alla għall-
poplu tiegħu bil-fomm ta’ Ġeremija. Alla huwa l-għajn l-iżjed safja tal-
ilma li jagħti l-ħajja, il-waħdieni li għandu l-ħila jissodisfa x-xewqat ta’ 
qalb il-bniedem għall-infinit hu dejjem jistedinna biex naqtgħu l-għatx 
tagħna fin-nixxiegħa tiegħu, imma bħal Iżrael, aħna bqajna 
niġġerrew bogħod minnu billi dorna għall-pjaċiri tad-dinja, li bħal bjar 
maqsuma, ma jistgħux jaqtgħulna l-għatx tagħna. Meta l-Iben ta’ Alla 
ġie fid-dinja, huwa ġedded l-istedina b’mod aktar ċar: “Min jixrob mill-
ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bilgħatx” u “min jieħdu l-għatx, 
jiġi għandi u jixrob. Minnu joħorġu xmajjar ta’ ilma ħaj” (Ġw 4, 14, 7, 
37-38). Ġesù huwa l-għajn tal-ilma ħaj li ma tinxef qatt, l-ilma tal-
grazzja li billi ssieħeb lill-bnedmin fil-ħajja divina, taqta’ x-xewqa 
tagħna għall-hena u l-imħabba, waqt li tħallina “nduqu u naraw 
kemm hu tajjeb il-Mulej” (Salm 34, 8). F’dan is-sens il-qaddisin 
fehmu li bl-ilma ħaj imwiegħed minn Ġesù, naqilgħu mhux biss il-
grazzja qaddiesa, imma wkoll id-dawl u l-imħabba li toħroġ mill-
grazzja, u dawn naqilgħuhom l-aktar permezz tat-talb, l-aktar bil-
kontemplazzjoni. 

Meta tikkummenta fuq l-istedina ta’ Ġesù, Santa Tereża ta’ Avila 
tgħid: “Araw, il-Mulej jistieden lil kulħadd. Ladarba huwa l-Verità fiha 
nfisha, ma għandniex għaliex niddubitaw. Li kieku l-istedina tiegħu 
ma kenitx miftuħa għal kulħadd, il-Mulej ma kienx isejħilna lkoll… 
imma ladarba ma għamilx limitu… jiena nżomm bħala ħaġa żgura li 
lil dawk kollha li ma jitfixklux fit-triq, dan l-ilma ħaj ma jonqoshomx” 
(Triq 19, 15). L-istess kif il-ħajja tal-grazzja hija offruta lil kulħadd, 
hekk għallanqas f’xi forma jew oħra, il-kontemplazzjoni hija wkoll 
offruta lil kulħadd, hija frotta l-aktar bnina tat-talb, ladarba Alla 
jsejħilna għall-għaqda miegħu nnifsu biex ingawdu, anki hawn, l-
ewwel ħjiel tat-tjubija u l-imħabba infiniti tiegħu. 

 

2. Kulħadd huwa msejjaħ biex jisma’ l-kelma ta’ Alla, għax Alla 
kien qiegħed jitkellem għal kulħadd meta wera l-Iben waħdieni 
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tiegħu u qal, “Dan hu Ibni l-għażiż… lilu isimgħu” (Mt 17, 5). Meta 
nisimgħu lil Ġesù nkunu qed nisimgħu il-Kelma eterna, il-Kelma li 
tirrivela lill-Missier. Meta nħarsu lejn Ġesù, meta nkunu nafuh, naraw 
u nagħrfu ‘l Alla: “Min ra lili ra lill-Missier” (Ġw 14, 9), qal il-Mulej, u 
mbagħad żied: “Min iħobb lili, iħobbu wkoll il-Missier u jiena wkoll 
inħobbu u nurih lili nnifsi” (Ġw 14, 21). Dan l-għarfien ta’ Alla jinkiseb 
bl-assimilazzjoni tal-iSkrittura u permezz tas-smigħ tat-tagħlim tal-
Knisja, imma wisq iżjed permezz tas-smigħ ġewwieni għal-leħen 
intimu ta’ Alla, li bil-moħbi jirrivela lilu nnifsu lil dawk li jħobbuh u 
jfittxuh b’xewqa ħerqana, sinċiera u kostanti. Imbagħad dawl u 
mħabba li qabel ma kienux magħrufa – frott tal-iSpirtu Qaddis – jiġu 
bil-mod infużi fin-Nisrani, u permezz tagħhom isir jaf ‘l Alla b’mod 
ġdid, intwittivament iħoss li Alla huwa tassew il-Wieħed, u totalment 
l-Ieħor, differenti għalkollox mill-ħlejjaq l-oħra kollha u infinitament 
ogħla minnhom, li jistħoqqlu l-imħabba kollha u l-fiduċja tal-ħlejqa 
tiegħu. Dan is-sens profond tad-divin, dan il-mod ġdid li bih nagħarfu 
u nħobbu ‘l Alla huwa l-ilma ħaj li jaqtal-għatx tal-ispirtu uman. Dan 
hu l-bidu tal-kontemplazzjoni, rigal ta’ Alla, li hu ma jiċħdux lil min 
ifittxu bl-imħabba u s-safa tal-qalb. 

Il-kontemplazzjoni mhix l-istess bħar-rivelazzjonijiet, viżjonijiet 
jew estasi, imma hija essenzjalment dik l-esperjenza moħbija li tikxef 
u tħallina nduqu l-kobor tal-Mulej u l-misteri tiegħu. Meta nħarsu 
lejha f’dan id-dawl, inkunu nistgħu ngħidu li kull Nisrani huwa 
msejjaħ għall-kontemplazzjoni, jew kif tgħid Santa Tereża ta’ Ġesù li 
Alla ma jeskludi ‘l ħadd “li jħabrek ħalli jiġi u jixrob minn din l-għajn 
tal-ħajja” basta “nħabirku kif għandna nħabirku” (Triq 20, 1,19, 15). 

 

● Bħalma għażżiela tixxennaq għan-nixxigħat tal-ilma, hekk 
tixxennaq ruħi għalik, Alla tiegħi. Ruħi għatxana għal Alla, għal Alla l-
ħaj, meta niġi u nara wiċċ Alla? 

Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi, u titħawwad ġewwa fija? Ittama f’Alla 
għax jien nibqa’ nfaħħru, hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi. 

Agħmel ħaqq minni int, Mulej, u min-nies bla tjieba ddefendi l-
kawża tiegħi; min-nies qarrieqa u ħżiena eħlisni. Imma int teħlisna 
mill-għedewwa tagħna, u tfixkel ‘il dawk li jobogħduna. 

Salm 42, 1-2.5-6.8 
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● O Mulej, int tistieden lil kulħadd… u tgħid, “Jiena nagħtikom 
tixorbu.” Il-ħniena tiegħu hi hekk kbira illi lil ħadd ma qal biex ma 
jħabrikx ħalli jiġi u jixrob minn din l-għajn tal-ħajja. Ikun imbierek għal 
dejjem! Kemm kellu għalfejn iwarrabni! Ladarba ma waqqafnix meta 
bdejt miexja f’din it-triq, iżda għamel li nintefa’ sa fil-qiegħ ta’ dan l-
ilma ħaj, żgur li Hu mhu sejjer iwarrab lil ħadd, anzi, isejjaħ b’leħen 
għoli lil kulħadd. 

Meta Alla jaqta’ dan l-għatx, jittaffa biss bl-akbar grazzja li Hu 
jista’ jagħti lir-ruħ meta jħalliha mxenqa mill-ġdid għal dan l-ilma, u 
dejjem aktar fil-ħtieġa tiegħu (Triq 19, 15,  20, 1-2, 19, 2). 

O Ħajja li tagħti l-ħajja lil kulħadd! La ċċaħħadnix minn dan l-
ilma tal-akbar ħlewwa li inti twiegħed lil dawk li jfittxuh. Jien nixtiequ 
Mulej, u nitolbok tagħtihuli għalhekk niġi għandek. La taħbix lilek 
innifsek minni, Mulej, għax int tagħraf il-ħtieġa tiegħi, u taf li dan l-
ilma huwa l-uniku rimedju għal din ir-ruħ feruta minnek. 

O għejjun ħajja mill-pjagi ta’ Alla tiegħi! Kif toħorġu kotrana biex 
iżżommuna ħajjin, u kemm hija ħaġa żgura li dawk, li jfittxu li jżommu 
f’saħħithom jixorbu minn dan ix-xorb divin, ukoll f’din il-ħajja msejkna 
jibqgħu jimxu ‘l quddiem (Tqanqil ir-Ruħ 9, 2). 

S. Tereża ta’ Ġesù 
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165.  L-GĦAJN TAL-ĦAJJA 

Għax għandek, Mulej, hemm l-għajn tal-ħajja (Salm 36, 10). 

 

1. Il-Knisja minn dejjem kienet “mogħtija għall-kontemplazzjoni” 
tal-ħwejjeġ divini, u tissokta tirrikkmanda lil uliedha permezz ta’ leħen 
il-Konċilju. Hija tipproponi b’mod speċjali lill-qassisin u tistedinhom 
biex isostnu “l-ħidma tagħhom u jkabbruha permezz tal-għana tal-
kontemplazzjoni” (LG 41), u lill-membri tal-istituti tal-perfezzjoni, li 
permezz tal-kontemplazzjoni jintrabtu ma’ Alla “fir-ruħ u l-qalb” (PC 
5). 

Billi fil-magħmudija rċevejna l-virtù tal-fidi, li hija l-bidu ta’ kull 
għarfien sopranaturali ta’ Alla, u d-doni tal-iSpirtu Qaddis, li huma 
dispożizzjonijiet sopranaturali li jipperfezzjonaw il-virtujiet u jagħtuna 
l-ħila nagħrfu d-dawl u tqanqil divin, u b’hekk ikollna t-triq tal-
kontemplazzjoni miftuħa għalina. Il-virtujiet teologali u d-doni tal-
iSpirtu Qaddis jibnu l-istruttura normali tal-ħajja tal-grazzja, għalhekk 
l-għemejjel tagħhom m’għandhomx jitqiesu bħala straordinarji, imma 
li qegħdin għall-iżvilupp normali tal-ħajja Nisranija. Imbagħad jekk xi 
ħadd japprova l-ħidma tal-grazzja, u ma jwarrabx it-taħriġ tal-virtù, u 
hu għalkollox miftuħ għall-ispirazzjoni divina, il-Mulej ma jiċħadx lil 
dik ir-ruħ imqar belgħa waħda mill-ilma ħaj – jiġifieri xi għamla ta’ 
kontemplazzjoni. Santa Tereża ta’ Avila hija konvinta minn dan u 
tistqarr li “Alla jgħin lil dawk li jixtiequ jimxu warajh biex jixorbu b’mod 
jew ieħor, sabiex ħadd ma jonqsu l-faraġ jew imut bilgħatx” (Triq 20, 
2). Il-mod u l-qies u l-livell tal-kontemplazzjoni jiddependu biss minn 
dak li jogħġbu Alla, għax huwa sid id-doni tiegħu u “jagħti l-grazzji 
tiegħu meta jrid, kif irid, u lil min irid, u f’dan Hu ma jonqos lil ħadd” 
(Kastell IV 1, 2). Mela ma nistgħux nipprotestaw: f’dal-każ il-kliem ta’ 
Ġesù fihom piż aktar minn qatt qabel: “Aħna qaddejja li ma niswew 
għalxejn” (Lq 17, 10). Imma Alla jħobb lill-umli u jeżaltahom fi żmienu 
(ara 1 Pt 5, 6). 

 

2. It-triq li tiddisponi r-ruħ għall-kontemplazzjoni hija dik ta’ 
umiltà profonda, ġenerożità sħiħa u disponibbiltà totali. “Aħsbu 
sewwa wliedi” – tikteb Santa Tereża lil uliedha – “biex tkunu tistgħu 
tithennew bil-grazzji li qegħdin insemmu, il-Mulej irid li ma żżommu 
xejn għalikom. għandkom x’għandkom, ftit jew ħafna, Hu jrid kollox 
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għalih” (Kastell V  1, 3). Barra minn dan, “Ladarba hu ma jridx 
iġiegħel lir-rieda tagħna, 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). Dan hu għala l-Qaddisa qabel 
tibda tfisser il-kontemplazzjoni, tieħu fit-tul fuq il-virtujiet, speċjalment 
fuq l-umiltà, iċ-ċaħda u l-imħabba, li kienet trid tarahom prattikati 
mhux b’nofs qisien imma b’mod l-aktar ġeneruż u perfett. 

Dan l-ispirtu tal-kollox huwa b’mod ċar evanġeliku. Ġesù xebbah 
is-saltna tas-sema ma’ “teżor moħbi f’għalqa” li biex jiksbu, dak li 
jsibu ma jaħsibhiex darbtejn biex “ibigħ kulma jkollu” (Mt 13, 44); 
huwa semma l-qaddej fidil li b’ħeġġa u profitt ħaddem il-flus kollha li 
kien irċieva, u li sema’ min jgħidlu: “Idħol fl-hena ta’ sidek!” (Mt 25, 
21). U tkellem l-aktar fuq il-kundizzjoni essenzjali biex inkunu ħbieb 
veri ta’ Alla: dawk li kienu se jiddaħħlu fl-intimità u fis-sigrieti tiegħu; 
“Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom” (Ġw 15, 14). 
Il-Mulej jirrivela u jagħti lilu nnifsu lill-ħbieb sinċieri tiegħu biex kliemu 
jitqwettaq fihom “biex il-ferħ tiegħi jkun fikom, u biex il-ferħ tagħkom 
ikun sħiħ (Ġw 15, 11). Imma jekk xi ħadd mhux lest li jingħata kollu 
kemm hu lil Alla, qatt ma jasal biex iġarrab il-ferħ tal-ħbiberija tiegħu 
u l-komunikazzjonijiet sigrieti u intimi tiegħu. Grazzji bħal dawn huma 
merfugħa għal ‘uliedu l-maħbuba’ li Hu qatt ma jridhom iwarrbu minn 
maġenbu” (Triq 16, 9). 

“Kemm hi għażiża t-tjieba tiegħek o Alla!” jgħanni s-salmista – 
“għad-dell ta’ ġwenħajk jistkennu wlied il-bnedmin… Tisqihom mix-
xmara tal-hena tiegħek. għax għandek hemm l-għajn tal-ħajja” (Salm 
36, 8-10). Dawn il-kelmiet isibu t-tifsira sħiħa tagħhom f’dawk li billi 
jagħtu lilhom infushom lil Alla b’ġenerożità sħiħa, jitħallew jaqtgħu l-
għatx tagħhom fl-għajn ħajja tal-kontemplazzjoni. 

 

● O Mulej, jiena niġri lejn in-nixxiegħa. Nixtieq l-għejjun tal-ilma. 
Fik hi l-għajn tal-ħajja, għajn li ma tinxef qatt, fid-dawl tiegħek hemm 
dawl li qatt ma jiddallam. Jiena nixxennaq għal dan id-dawl, din in-
nixxiegħa… Meta nara dan id-dawl, l-għajn ġewwenija tiegħi tibda 
tara aħjar u meta nixrob minn din in-nixxiegħa, l-għatx ġewwieni 
tiegħi jikber aktar. Jiena niġri lejn in-nixxiegħa, nilgħeġ għall-ilma 
tagħha, imma ma niġrix bl-addoċċ… niġri bħaċ-ċerv… bħalma ċ-ċerv 
jixxennaq għall-għejjun tal-ilma hekk tixxennaq ruħi għalik, Alla 
tiegħi. 
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S. Wistin, In Ps. 41, 2-5 
 

● Alla tiegħi, ruħi tifraħ u taqbeż bil-ferħ u l-gratitudni għax int 
ħallejtha tissieħeb fil-ħajja waħdiena, u ħallejtha taqta’ l-għatx f’dik 
in-nixxiegħa ta’ ilma ħiereġ sal-ħajja ta’ dejjem. 

O ħabib tiegħi, Misteden moħbi tiegħi, Alla tiegħi, inti l-ħajja 
tiegħi, inti kollox, il-kollox tiegħi, fil-fatt kont se ngħid li int il-veru jien 
daqskemm inħossni maħtuf minnek… O tgħanniqa ta’ Alla, ferħ, paċi 
ħiemda, tinfirex il-ħin kollu u tifraħ, o għaġeb tal-imħabba tiegħek. O 
komunjoni bla heda! Dan biss ifisser li tgħix! Int qatt ma tkun 
sodisfatt u int infinit, ma tistax tintlaħaq, il-ħin kollu jiġru warajk u 
b’danakollu l-ħin kollu possedut kuntent bik innifsek, imma lili 
ħallejtni f’ġuħ li ma nistax inxebbgħu, u għatx li ma nistax naqtgħu. O 
Alla tiegħi, ħudni, ikkunsmani, aħraqni… 

G. Canovai, Suscipe Domine, p. 284 
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166.  L-INTIMITÀ MA’ ALLA 

O Mulej, ma sejjaħtilniex qaddejja, imma  ħbieb (Ġw 15, 15). 

 

1. Kull għamla ta’ talb hija laqgħa ma’ Alla, u aktar ma t-talb ikun 
profond aktar il-laqgħa ssir intima, komunjoni tassew “mal-Missier u 
ma’ Ibnu Ġesù Kristu” (1 Ġw 1, 3). Santa Tereża ta’ Ġesù ħarset lejn 
it-talb f’dan l-aspett: “It-talb mentali… mhux ħaġ’oħra ħlief rapport ta’ 
ħbieb, taħdita ta’ sikwit u waħedna qalb ma’ qalb ma’ Dak li nafu 
żgur li jħobbna” (Ħajja 8, 5). It-talb mhux meditazzjoni solitarja li fiha 
nkunu waħedna mal-ħsibijiet tagħna, hija tisħib, ir-ruħ għandha 
sieħeb fis-solitudni tagħha: Alla, u waqt li tittratta intimament miegħu, 
tirrifletti, titlob, temmen u tħobb. Normalment jeħtieġ tieħu xi 
konsiderazzjoni devota bħala punt tat-tluq biex tgħin il-meditazzjoni 
u terġa’ tagħti l-ħajja lill-għarfien tagħna tal-imħabba ta’ Alla, biex ir-
ruħ tinġabar u tħossha miġbuda lejn l-imħabba. Wara li b’hekk 
jintlaħaq iċ-ċentru tat-talb, ir-ruħ tibqa’ “qalb ma’ qalb” ma’ Alla. Skont 
l-impuls tal-grazzja u l-istat tar-ruħ, din tinfexx f’taħdita spontanja, 
tesprimi l-gratitudni tagħha u x-xewqa li tpatti l-imħabba divina jew 
forsi tikxef it-tiġrib u l-ħtiġijiet tagħha lill-Mulej, waqt li titlob maħfra, 
tafda n-niket tagħha, issejjaħ l-għajnuna tiegħu u toffri r-
riżoluzzjonijiet tagħha. Kultant tieqaf mit-taħdita biex tisma’ ħalli 
tagħraf xi tnebbiħ jew tqanqil tal-grazzja li permezz tagħhom Alla 
jista’ jkun qiegħed jitkellem mar-ruħ, u jġegħilha tifhem il-misteri 
tiegħu, waqt li jiġbidha lejh u jqanqalha biex tagħmel it-tajjeb. Imma 
meta nintebħu li l-ħsibijiet tagħna se jibdew jiġġerrew ‘l hawn u ‘l 
hinn u r-rieda tagħna qiegħda tibred, allura nerġgħu lura lejn il-
konsiderazzjonijiet sakemm ikun hemm bżonn biex inqajmu l-
imħabba u d-devozzjoni tagħna. Hekk, billi daqqa niddjalogaw u 
daqqa nużaw il-ħinijiet ta’ skiet, ħinijiet ta’ meditazzjoni, jew ukoll 
ħinijiet ta’ talb vokali li ngħiduhom bil-mod u b’devozzjoni, nitgħallmu 
kif “noqogħdu waħedna” ma’ Alla u “nersqu qrib lejh f’dik il-ħbiberija 
tal-qalb” li hija t-talb (Tereża ta’ Ġesù, Ħajja 8, 6). 

 

2. Il-ħbiberija teħtieġ l-għarfien, l-imħabba, u bidla reċiproka; l-
istess jiġri fit-talb. Permezz tal-fidi jkollna ħila nagħrfu ‘l Alla fil-misteri 
tal-ħajja intima tiegħu u l-aktar fil-misteru tal-imħabba infinita tiegħu. 
Il-fidi, li tibbaża fuq il-fatti tar-rivelazzjoni, għandha d-dmir preċiż li 
tmantni l-għarfien tagħna ta’ Alla sabiex tnissel imħabba akbar. 
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“Aħna għarafna l-imħabba li Alla għandu għalina u emminnieha” (1 
Ġw 4, 16). Dan hu l-frott tat-talb imdawwal bil-fidi, frott l-aktar 
prezzjuż għax meta nkunu konvinti sewwa mill-imħabba ta’ Alla 
għalina, inkunu miftuħin għalkollox biex inħobbuh ukoll. “Aħna 
nħobbuh, għax hu ħabbna l-ewwel” (1 Ġw 4, 19). Il-virtujiet teologali 
tal-fidi u tal-imħabba huma l-elementi  bażiċi tat-talb mifhum bħala 
relazzjoni ta’ ħbiberija ma’ Alla. Il-ħsus tal-ħlewwiet mhumiex esklużi 
u xi drabi jkunu qawwija, imma mhumiex essenzjali; aħna jeħtiġilna 
nitgħallmu nibbażaw l-intimità ma’ Alla wisq iżjed fuq il-fidi u l-
imħabba milli fuq dak li nħossu. B’dan il-mod it-taħdit tagħna ma’ Alla 
jsir inqas ħaj, imma aktar profond, it-tqanqil tar-rieda tagħna lejh 
tikber u ssir aktar serja, imma wkoll aktar riżoluta u aktar prattika. 
Aktar milli ningħataw għall-ħafna espressjonijiet ta’ mħabba, 
nippreferu nkunu siekta u nikkonċentraw fuqna nfusna, fuq ħarsa 
sħiħa lejn Alla, nikkontemplawh fil-fidi u fl-imħabba. Min ħin għall-
ieħor il-komunikazzjoni ssir siekta u kontemplattiva, daqqa t’għajn 
sempliċi tinfed il-verità ta’ Alla u l-verità tal-misteri tiegħu, u nkunu 
nistgħu ngawduhom. Din hija komunikazzjoni u ħbiberija vera miż-
żewġ naħat: aktar ma r-ruħ tikkontempla 'l Alla tagħha, aktar issir 
tħobbu u tħoss il-ħtieġa li tingħata lilu b'ġenerożità sħiħa. Min-naħa l-
oħra Alla jagħti lilu nnifsu, idawwal lir-ruħ bid-dawl tiegħu u jiġibid.ha 
b'qawwa akbar bl-imħabba u l-grazzja tiegħu. “Jekk persuna 
qiegħda tfittex ‘l Alla, il-Maħbub tagħha qiegħed ifittixha b’qawwa 
akbar” (Ġwann tas-Salib, Fjamma 3, 28). 

 

● Mulej Ġesù, hawn jien bil-ġjufija tiegħi u bix-xewqat boloh 
tiegħi: agħtini l-imħabba kollha ħniena tiegħek u l-għajnuna tiegħek, 
jien neħtieġ it-tjubija infinita tiegħek: insa li jien kont ħabib ħażin; jien 
irrid nibda ħbiberija ġdida miegħek li fiha kollox ikun komuni, 
ħbiberija għall-ħajja u għall-mewt. 

Agħtini qalb ġdida, qalb fidila, umli bħal ta’ Ommok, ħerqana u li 
ma tintrebaħx bħal ta’ Pawlu. 

Omm l-iżjed għażiża, aqlagħli dan il-fejqan mingħand Ġesù… 
Tħallix li tonqosni l-grazzja tiegħu, u lanqas il-qawwa tiegħu. Ja 
Omm, għamilni ġeneruż: u waqt li tilqa’ l-offerta tiegħi, biddilli wkoll lil 
qalbi. 

Ġesù, agħmel li nkun lest għal dak kollu li titlob minni l-imħabba 
tiegħek. 



216 

Irrid nissagrifika kollox għall-ħbiberija tiegħi miegħek, o Ġesù. 
Ġesù u jien, il-bqija kollox frugħa. Jiena ċħadt kollox, u dan mhux 
kliem vojt. 

P. Lyonnet, Scritti spirituali, p. 69 
 

● Alla tiegħi, int tgħidilna li biex nitolbu, m’hemmx għalfejn 
inħossuna marbuta li ngħidu t-talb vokali; hu biżżejjed li nitkellmu 
miegħek interjorment fit-talb mentali. B’dal-mod ta’ talb anqas jeħtieġ 
ngħidu xi kliem, imqar interjorment; huwa biżżejjed li noqogħdu 
f’riġlejk fl-imħabba, nikkontemplawk. – Għarkupptejna quddiemek 
b’sens ta’ ammirazzjoni, kompassjoni, mitluqin xewqanin għall-glorja 
tiegħek… inħossu l-imħabba, bl-akbar xewqa li narawk – fl-aħħar 
dawk il-ħsus kollha li tnebbaħ l-imħabba. Din it-talba hekk imħeġġa 
wkoll meta siekta, hija mill-aqwa… Bħalma tgħid Santa Tereża, it-
talb jikkonsisti mhux filli ngħidu ħafna, imma billi nħobbu ħafna, dan 
għedtu inti wkoll. 

O Ġesù, jalla nitgħallem inħobb u nipprattika din it-talba solitarja 
u sigrieta kuljum, din it-talba li fiha ħadd ma jarana ħlief il-Missier 
tagħna tas-sema, li fiha niftħu qalbna bla tfixkil, ‘il bogħod mill-
għajnejn ta’ kulħadd. 

B. Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Vangelo, Op. Sp., p. 164.168 
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167.  IT-TIELET ĦADD TAL-GĦID 

SENA A 

Inti fdejtni, o Mulejja, bil-prezz ta’ demmek l-għażiż (1 Pt 1, 18-19). 

 

1. Il-Ħamsin jum li jgħaddu bejn l-Għid il-Kbir u Għid il-Ħamsin 
huma ċelebrazzjoni ma taqta’ xejn tal-misteru tal-Għid, bl-aqwa 
tagħha fil-Ħdud, li kull wieħed minnhom hu meqjus bħala Ħadd il-
Għid ieħor. F’kull wieħed minnhom, il-Liturġija tkompli xxandar il-
qawmien tal-Mulej, waqt li tapprofondixxi l-aspetti differenti tiegħu. 
Illum, ħlief l-Evanġelju, li jerġa’ jagħtina l-ġrajja tad-dixxipli ta’ 
Għemmaws, u li dwarha diġà immeditajna fl-Erbgħa tal-Għid, illum 
nisimgħu lil Pietru, l-ewwel predikatur tal-qawmien. 

L-Atti jirrikkmandaw silta tad-diskors kuraġġuż tiegħu nhar Għid 
il-Ħamsin li fih jistqarr lill-“irġiel ta’ Iżrael” li dak Ġesù li huma 
kkundannaw għall-mewt reġa’ qam mill-mewt: “Intom neħħejtuh billi 
sallabtuh permezz ta’ nies ħżiena, imma Alla qajmu mill-imwiet billi 
ħall l-irbit tal-mewt, għaliex ma setax ikun li l-mewt iżżommu taħt is-
setgħa tagħha” (Atti 2, 23-24). Kif seta’ wieħed li wettaq “mirakli u 
għeġubijiet u sinjali” (Atti 2, 22) jiġi miblugħ mill-mewt, wieħed li ħataf 
il-priża mill-mewt infisha, dak li reġa’ ta l-ħajja liż-żagħżugħ ta’ Najn, 
lit-tifla ta’ Ġajru, u lil Lazzru wara erbat ijiem fil-qabar? Barra dan 
Pietru jappella għall-iSkrittura li fiha issa jaf jaqra l-profeziji misterjużi 
tal-qawmien “għax inti ma titlaqx fl-imwiet lil ruħi, u ma tħallix il-
Qaddis tiegħek jara t-taħsir” (Atti 2, 27). Il-kliem tas-salmista li jittama 
li ma jibqax priġunier fix-Xeol – l-art tal-mejtin – huma applikati għal 
Ġesù, “il-Qaddis” per eċċellenza li ġismu ma sofriex taħsir anqas fil-
mewt. 

F’dan id-diskors Pietru qiegħed jiddefendi l-qawmien, fl-ewwel 
ittra tiegħu jispjega s-siwi tal-misteru tal-Għid u joffrih lill-Insara bħala 
l-motiv determinanti għall-qdusija f’ħajjithom “Intom kontu mifdija… 
mhux b’xi ħaġa li tintemm, bħalma hi l-fidda jew id-deheb, imma bid-
demm għażiż ta’ Kristu, li kien bħal ħaruf bla għajb u bla tebgħa” (1 
Pt 1, 18-19). L-għarfien li aħna ġejna mifdija mill-mistħija u l-jasar 
tad-dnub permezz tad-demm tal-Iben ta’ Alla hu, għal Pietru, wieħed 
mill-aqwa argumenti biex iġiegħel il-bnedmin iħobbu s-Salvatur 
tagħhom u jgħixu b’mod li ma jwasslux li l-passjoni tiegħu tkun 
għalxejn. Dak “id-demm prezzjuż” huwa realtà konkreta għal 
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Pietru: hu rah jixxerred waqt il-passjoni, ra t-tiċpis tiegħu fil-ħwejjeġ, 
li sabu fil-qabar, ra l-ġrieħi ta’ Kristu rxoxt minfejn ixxerred kollu sal-
anqas qatra. Il-ferħ tal-qawmien ma jnissix il-passjoni doloruża li ġiet 
qablu, li mingħajrha Ġesù ma kienx jerġa’ jqum, u lanqas isalva l-
umanità midinba. Huwa tassew bil-qawwa ta’ demmu li nirċievu d-
don tal-fidi: aħna nemmnu li Alla “qajmu mill-imwiet u tah glorja: hekk 
il-fidi tagħkom hi wkoll tama f’Alla” (1 Pt 1, 21); it-tama tal-qawmien 
ta’ dejjem. 

Minn fejn Pietru, sajjied rozz, ġab tagħlim daqshekk profond tal-
Misteru tal-Għid? Hu wkoll bħad-dixxipli ta’ Għemmaws, – anzi aktar 
minnhom – kien mgħallem minn Ġesù. Meta Ġesù deher lill-Ħdax fil-
lejla tal-Għid, hu mhux biss fisser l-iSkrittura, imma “fetħilhom 
moħħhom biex jistgħu jifhmuha (Lq 24, 25). Kienet biss il-grazzja ta’ 
Kristu, mgħixxa f’relazzjoni intima miegħu, li setgħet ittrasformat 
bniedem interjorment u tiżra’ fih fidi daqshekk konvinta u mħabba 
hekk qawwija li għamlitu appostlu. 

 

● O Kristu sagrifiċċju tal-Għid tagħna, meta int offrejt ġismek 
fuq is-salib, is-sagrifiċċju perfett tiegħek wettaq l-oħrajn kollha. Meta 
tagħti lilek innifsek għas-salvazzjoni tagħna, int turi lilek innifsek 
bħala saċerdot, l-altar, u l-ħaruf tas-sagrifiċċju. Il-ferħ tal-qawmien 
iġedded id-dinja kollha. 

Prefazju tal-Għid V 
 

● O Kristu Ġesù, għalkemm Alla ta’ kull maestà, int umiljajt lilek 
innifsek sal-aċċettazzjoni tat-turment tas-salib biex issalva l-umanità. 
Mill-bogħod tas-sekli, Abraham rak imħabbar minn qabel, f’ibnu, 
bħalma l-poplu ta’ Mosè rak ukoll fil-ħaruf tal-Għid li ssagrifika. Inti 
dak li għalik il-profeti stqarrew: hu jitgħabba bid-dnubiet tal-bnedmin 
kollha, u jħassar il-ħażen kollu tagħna. 

Dan huwa l-Għid il-Kbir, O Kristu, li demmek kesa bil-glorja, l-
Għid li jferraħ il-poplu Nisrani b’ferħ immens, li aħna niċċelebraw 
f’adorazzjoni profonda! O misteru ta’ grazzja, misteru ta’ kobor li ma 
jistax jitfisser! O l-aktar meqjuma fost il-festi kollha, li fiha tajt lilek 
innifsek ukoll għall-mewt biex issalvana, sempliċi qaddejja! 

O tkun imbierka l-mewt tiegħek li kissret il-ktajjen tal-mewt 
tagħna! Issa l-prinċep tal-infern jista’ jqis lilu nnifsu mirbuħ, u aħna, 
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salvati milli naqgħu fl-abbiss, nifirħu b’ferħ kbir għax int, o Mulej, 
wassaltna lura fit-triq tas-sema. 

Prefazju Ambrożjan, Preghiere dei primi cristiani, 328 
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SENA B 

Kristu hu s-sliem tagħna (Ef 2, 14). 

 

Matul il-Ħdud tal-Għid, flok il-Qari mir-Rabta l-Qadima hemm l-
Atti tal-Appostli, li bil-predikazzjoni appostolika tal-bidu jagħtu xhieda 
tal-qawmien tal-Mulej, u juru kif twieldet il-Knisja f’ġisem l-Irxoxt. 

Fl-ewwel qari tal-lum, Pietru jippreżenta l-qawmien ta’ Ġesù billi 
jdaħħlu fl-istorja tal-poplu tiegħu bħala twettiq tal-profeziji u l-
wegħdiet kollha li saru lil missirijiethom: “Alla ta’ Abraham… Alla ta’ 
missirijietna gglorifika lill-qaddej tiegħu Ġesù, intom ittradejtuh u 
ċħadtuh quddiem Pilatu… Imma Alla qajmu mill-imwiet, u ta’ dan 
aħna xhieda” (Atti 3, 13.15). Jekk din ix-xhieda u dik ta’ dawk li raw lil 
Kristu rxuxtat mhix biżżejjed, aħna ġejna mogħtija “sinjal” fil-fejqan 
mirakoluż tal-magħtub malli dan wasal ħdejn il-bieb tat-tempju. Biex 
jisħaq fuq il-qawmien, Pietru ma jaħsibhiex darbtejn li jfakkar il-
ġrajjiet ta’ niket li ġew qabel il-qawmien: “Intom ċħadtu l-Qaddis u l-
Ġust, tlabtu l-ħelsien ta’ wieħed qattiel u qtiltu lill-Awtur tal-ħajja” (Atti 
3, 14-15). L-akkużi jagħfsu, kważi bla ħniena, imma Pietru jaf wisq 
tajjeb li hu nnifsu hu inkluż, għaliex hu wkoll ċaħad lill-Imgħallem, il-
bnedmin kollha huma inklużi għax bid-dnubiet tagħhom jibqgħu 
jiċħdu “lill-Qaddis” u jwarrbu lill-“Awtur tal-ħajja”, u minflok jippreferu 
l-passjonijiet tagħhom li jġibu l-mewt. Pietru ma nesiex l-offiża 
tiegħu, li kellu jibqa’ jibkiha tul ħajtu kollha, imma fl-istess ħin f’qalbu 
jibqa’ jżomm il-ħlewwa tal-maħfra tal-Mulej. Dan iġiegħelu jgħaddi 
mill-akkużi għall-iskużi: “Issa ħuti, jien naf li, kemm intom u kemm il-
kapijiet tagħkom, għamiltu dan għax ma kontux tafu” (Atti 3, 17), u 
għalhekk jistedinhom biex jikkonvertu: “Indmu, mela, u erġgħu lura 
minn dnubietkom biex jinħafrulkom” (Atti 3, 19). Kif hu ġie maħfur, 
hekk ukoll jaqla’ l-maħfra l-poplu tiegħu – u l-bnedmin l-oħra wkoll – 
basta jammettu ħtijiethom u jiddeċiedu li ma jidinbux iżjed. 

Issa, (2° Qari), ningħaqdu mat-twissija li tqanqal ta’ Ġwanni: 
“Uliedi, dan qiegħed niktibulkom biex ma tidinbux” (1 Ġw 2, 1). Kif 
seta’ xi ħadd li fehem sewwa t-tifsira tal-passjoni tal-Mulej ikollu l-
wiċċ li jerġa’ lura għad-dnub? Hu x’inhu, billi kien jaf kemm hi fraġli 
n-natura tal-bniedem, l-Appostlu jissokta: “Imma jekk xi ħadd jidneb, 
aħna għandna Difensur quddiem il-Missier, lil Ġesù Kristu l-Ġust” (1 
Ġw 2, 1). Ġwanni, li sema’ lill-Mulej qiegħed imut fuq il-Kalvarju, 
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jitlob maħfra lil Missieru għal dawk li sallbuh, kien jaf fejn wasal biex 
jaqbeż għall-midinbin. Vittma innoċenti tad-dnubiet tal-bnedmin, 
Ġesù huwa wkoll id-difensur tagħhom għax hu nnifsu “ħallas għal 
dnubietna” (1 Ġw 2, 2). 

Insibu l-istess ħsieb fl-Evanġelju tal-lum1. Meta deher lill-
Appostli wara l-qawmien, Ġesù sellmilhom bil-kliem: “Is-sliem 
għalikom!” (Lq 24, 36). Il-Mulej irxuxtat offra s-sliem lill-Ħdax li 
baqgħu skantati u mbeżżgħin bid-dehra tiegħu, naturalment mhux 
anqas imħawda u niedma talli ħallewh waħdu matul il-passjoni. Hu, li 
miet biex jeqred id-dnub u jħabbeb lill-bnedmin ma’ Alla, offrielhom 
is-sliem biex jiżgurahom mill-maħfra u l-imħabba tiegħu li ma 
nbidlitx. Qabel ħalliehom, għamilhom messaġġiera tal-konverżjoni u 
l-maħfra għal kulħadd: “L-indiema għall-maħfra tad-dnubiet tixxandar 
f’ismu lill-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm” (Lq 24, 47). U hekk 
is-sliem ta’ Ġesù għandu jittieħed mad-dinja kollha preċiżament għax 
“hu l-ħlas ta’ dnubietna.” Dan hu l-misteru tal-imħabba infinita tiegħu! 

 

● O Kristu, l-Għid tagħna, int offrejt lilek innifsek għas-
salvazzjoni tagħna. O Sultan tal-glorja, ibqa’ offri lilek innifsek 
għalina, kun l-avukat li dejjem tidħol għall-kawża tagħna, inti l-vittma 
li ma tmutx iżjed u l-Ħaruf li darba qatluh u li issa jgħix għal dejjem. 

Prefazju tal-Għid III 
 

● O Mulej x’sejjer tagħtina? “Inħallilkom il-paċi tiegħi, 
nagħtikom il-paċi tiegħi!” Huwa biżżejjed għalija. Għal dak li tħallili 
jiena niżżik ħajr… Jiena hieni b’daqshekk, jiena żgur li dan hu għall-
ġid tiegħi… Paċi rrid, paċi nixtieq u xejn iżjed. Min mhux sodisfatt bil-
paċi, mhux sodisfatt bik. Għax inti l-paċi tagħna li għamiltna ħaġa 
waħda. Dan hu meħtieġ għalija, dan hu biżżejjed; li nitħabbeb 
miegħek u nitħabbeb miegħi nnifsi. għax meta bejnietna hemm ħajt li 
jifred, jiena nsir piż għalija nnifsi. Jien irrid noqgħod attent għalliġej 
biex ma nidhirx ingrat għad-don tal-paċi li tajtni. Lilek Mulej, il-
glorja… għalija, inkun hieni jekk jirnexxili nibqa’ fil-paċi. 

            
1 
  Ara wkoll il-Ħamis tal-Għid. Meditazzjoni 157. 
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Eħlisni Mulej mill-għajn supperva u mill-qalb li ma tissodisfa 
ruħha b’xejn, u li bla sabar tixtieq il-glorja li tmiss lilek biss, u b’hekk 
titlef il-paċi bla ma taqla’ l-glorja ta’ dejjem. 

S. Bernard, In Cantica Cant. 13, 4-5 

 



223 

SENA Ċ 

Lill-Ħaruf, jingħata t-tifħir u l-ġieħ u l-glorja 
u l-ħakma għal dejjem ta’ dejjem (Apk 5, 13). 

 

Il-Liturġija ta’ dan il-Ħadd toffrilna xhieda triplika tal-qawmien: id-
dehra ta’ Ġesù fuq l-l-għadira ta’ Tiberija, l-istqarrija ta’ Pietru u l-
Appostli quddiem is-Sanhedrin, u l-viżjoni profetika ta’ Ġwanni tal-
glorja tal-Ħaruf. 

Id-dehra ta’ Ġesù fuq l-għadira hija akkumpanjata minn dettalji 
speċjali: il-qabda mirakoluża ta’ mija u tlieta u ħamsin ħuta kbira, l-
ikla mħejjija mill-Mulej irxuxtat fuq ix-xatt, l-għotja tal-primat lil Pietru. 
Imbuttat mill-imħabba tiegħu lejn Ġesù, Pietru kien l-ewwel wieħed li 
ġera biex jiltaqa’ miegħu, u meta ntemmet l-ikla tagħhom, il-Mulej 
eżaminah b’mod partikulari dwar l-imħabba tiegħu. Bilfors li kien 
skomdu li jkun hekk mistoqsi għal tliet darbiet fuq punt daqshekk 
delikat, imma b’tali mod li Ġesù wasslu b’mod moħbi biex ipatti għat-
tliet ċaħdiet tiegħu u biex iġiegħlu jifhem li, aktar milli jħossu żgur 
mill-imħabba tiegħu għal Alla, kien jeħtieġlu jafda din iċ-ċertezza 
f'’idejn Alla. Pietru ħassu dan, u wara t-tielet mistoqsija '‘b’għafsa 
ta'’qalb, imma b'aktar umiltà, wieġeb: “Mulej, int taf kollox, int taf li 
nħobbok” (Ġw 21, 17). Fuq dan il-pedament ta’ umiltà u ċaħda 
tiegħu nnifsu, l-Appostlu jiġi magħmul Kap tal-Knisja. U biex jurih li 
f’dan ma kien hemm ebda kwistjoni ta’ unur, imma qadi bħal dak li 
Ġesù kien wettaq meta offra lilu nnifsu għas-salvazzjoni tal-bnedmin, 
jgħidlu: “Meta tixjieħ, int tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażżmek u jieħdok 
fejn ma tkunx trid!” (Ġw 21, 18). 

L-Atti (1° Qari) juru lil Pietru f’postu bħala kap tal-Appostli, meta 
kienu mkaxkra quddiem is-Sanhedrin, akkużati li xandru l-isem ta’ 
Ġesù. Wara li stqarrew li “jeħtieġ nobdu aktar lil Alla milli lill-
bnedmin” (Atti 5, 29), Pietru jissokta b’mod ċar ix-xandir tal-
qawmien: “Alla ta’ missirijietna qajjem lil Ġesù li intom qtiltuh billi 
dendiltuh ma’ għuda” (Atti 5, 30). Għalkemm bilkemm kien għadu 
ħareġ mill-ħabs u kien jaf li xi ħaġa agħar kienet qiegħda tistennih, 
ma kienx qiegħed jibża’, għax il-fiduċja tiegħu kienet fi Kristu rxoxt, u 
issa kien fehem li kien jeħtieġlu jimxi warajh fit-tbatijiet tiegħu. Hu 
saħħaħ id-diskors tiegħu bi stqarrija mhix tas-soltu. “Ta’ dan kollu 
(passjoni – qawmien) hawn xhieda aħna flimkien mal-iSpirtu s-Santu 
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li Alla ta lil dawk li jobduh” (Atti 5, 32). Dan kien daqslikieku qiegħed 
jgħid li l-iSpirtu Qaddis jitkellem bil-fomm ta’ dawk li, b’ubbidjenza 
għal Alla, ixandru l-Evanġelju, imqar b’sogru kbir kemm ikun kbir. 
Għall-Appostli dan is-sogru malajr sar realtà, għax tawhom is-swat li 
huma sofrewh bil-ferħ: “ferħana talli kienu ġew meqjusa denji li jkun 
mmaqdra minħabba fl-isem” (Atti 5, 41). Din hi x-xhieda li l-Mulej 
jistenna minn kull Nisrani, ħieles minn kull rispett uman, u ħieles 
minn kull biżà ta’ periklu. Il-fidi kuraġġuża tan-Nisrani tikkonvinċi 
aktar minn kull xorta ta’ difiża. 

Magħquda max-xhieda tal-Knisja militanti, li hija dejjem 
imperfetta minħabba d-dgħufija umana, hemm dik tal-Knisja 
trijunfanti (2° Qari) li tagħti tifħir għoli tal-glorja ta’ Kristu rxoxt: 
“Jistħoqqlu l-Ħaruf li kien maqtul li jirċievi l-qawwa u l-għana u l-għerf 
u s-saħħa u l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir” (Apk 5, 12). Hija għanja ta’ 
gratitudni u ta’ mħabba min-naħa tal-ħlejjaq kollha lil dak li, meta 
salva lill-bniedem, ħeles l-univers kollu. Din hija silta tal-għaġeb tal-
Liturġija tas-Sema, li tagħha l-Liturġija Ewkaristika hawn fid-dinja 
ttenni l-motiv: “għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal 
dejjem.” Aħna msejħin biex ningħaqdu mal-magħżulin biex infaħħru 
u naduraw lill-Mulej fil-glorja mhux biss bl-ilsien u l-ġesti, imma wisq 
iżjed bil-ħajja u l-għemejjel tagħna. 

 

● O Alla, f’dawn il-jiem sirna nafu l-kobor sħiħ ta’ mħabbtek; 
agħtina li nilqgħu bi qlub miftuħa, l-offerta tiegħek ta’ salvazzjoni, 
sabiex meħlusin mid-dlam tad-dnub, ningħaqdu fis-sod mat-tagħlim 
tiegħek. 

Kolletta tal-Ħamis tat-III Ġimgħa tal-Għid 
 

● O Mulej, biex inpattilek għal daqstant ħlewwa, inti titlobni 
ħaġa waħda biss: Ibni, tħobbni? Mulej, Mulej, kif nista’ nwieġbek? 
Ħares lejn id-dmugħ tiegħi u t-taħbit ta’ qalbi… X’naqbad ngħid? 
“Mulej, int taf li nħobbok.” 

O, kieku kelli nħobbok kif ħabbek Pietru, bil-ħeġġa ta’ Pawlu u 
tal-martri kollha! Agħmel li mal-imħabba tiegħi tingħaqad l-umiltà, u l-
idea baxxa tiegħi nnifsi u t-tmaqdir għall-ħwejjeġ tad-dinja – u 
mbagħad agħmel bija dak li trid: appostlu, martri, o Mulej! 
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Quddiemek o Ġesù l-iżjed ħelu, li umiljajt ruħek u bħal ħaruf 
ġwejjed, qagħadt għall-persekuzzjoni, it-tortura, it-tradiment u l-
mewt, ruħi titħawwad, tistħi, tixxejjen, Ma nistax insib kliem - 
saħansitra s-suppervja tiegħi tbaxxi rasha bil-mistħija. “O Ġesù l-
aktar ħelu, faraġ tar-ruħ. O Ġesù l-iżjed ħelu, konfort tar-ruħ fil-mixja, 
quddiemek m’għandix leħen, imma s-skiet tiegħi jkellmek hu!” 

Wara tant grazzji mxerrda fuqi matul il-ħajja twila tiegħi, issa 
m’hemm xejn li jiena ma rridx! Int urejtni t-triq, o Ġesù. “Jien niġi 
warajk kull fejn tmur,” għas-sagrifiċċju, għall-mortifikazzjoni, għall-
mewt. 

Beatu Ġwanni XXIII, Il giornale dell’anima 1961 p. 374 
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168.  MA’ ĠESÙ 

Mulej, inti r-ragħaj tiegħi, inti trejjaqni (Salm 23, 1.3). 

 

1. Kif Kristu huwa ċ-ċentru tat-talb u tal-qima liturġika, hekk ukoll 
jeħtieġ ikun iċ-ċentru tat-talb personali tagħna. “Jiena hu t-Triq, il-
Verità, il-Ħajja,” qal Ġesù. “Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux 
permezz tiegħi” (Ġw 14, 6). Biex iwassal il-bnedmin għall-ħbiberija 
miegħu, Alla għażel li juża lill-Ibnu divin, u jekk aħna rridu mmorru 
għand Alla, jeħtiġilna nimxu mill-istess triq: infittxu lil Kristu u 
nintrabtu miegħu li hu l-Medjatur tagħna, il-Feddej tagħna. 

Meta titkellem mit-talb, Santa Tereża tgħid: “Dan il-mod li dejjem 
inżommu lil Kristu magħna huwa ta’ għajnuna f’kull stadju tal-ħajja ta’ 
talb, imma fuq kollox huwa mezz l-aktar żgur biex nimxu ‘l quddiem, 
għax Ġesù huwa l-Imgħallem, il-gwida kif ukoll l-oġġett tat-talb.” Hu 
l-Imgħallem tagħna, “L-Imgħallem hawn, u qiegħed isejjaħlek” (Ġw 
11, 28), hu biss għandu l-kliem tal-ħajja ta’ dejjem. Permezz tat-talb 
hu jgħallem lil ħbiebu, u jurihom lilu nnifsu u l-misteri divini: “Kulma 
smajt mingħand Missieri jien għarrafthulkom” (Ġw 15, 15). Hu 
jgħallimna nitolbu fil-moħbi lil Missieru tas-sema u nadurawh fl-
intimità ta’ qalbna “fl-ispirtu u l-verità” (Ġw 4, 24). Huwa joffrilna l-
ilma ħaj li jaqtgħalna l-għatx u jħeġġiġna bl-imħabba divina: “Kieku 
kont taf id-don ta’ Alla u min hu dak li qiegħed jgħidlek, ‘agħtini 
nixrob,’ kieku int kont titolbu, u hu kien jagħtik ilma ħaj” (Ġw 4, 10). 
Santa Tereża tagħlaq: “Hu jgħinna, iqawwina, qatt ma jonqosna, u 
huwa ħabib tassew… jekk irridu nogħġbu lil Alla u nirċievu grazzji 
kbar mingħandu, dan għandu jseħħ permezz tal-Umanità l-iżjed 
qaddisa ta’ Kristu, li fiha l-Maestà Tiegħu qal li jsib l-għaxqa tiegħu” 
(Ħajja 22, 6). Ġesù nnifsu qal; “Jiena l-bieb, jekk xi ħadd jidħol 
ġewwa permezz tiegħi, isalva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa” (Ġw 
10, 9). Min jieħu lil Kristu bħala gwida tat-talb tiegħu jimxi minn triq 
żgura, u jista’ jtenni mas-salmista: ”Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn 
ma jonqosni, f’mergħat kollhom ħdura jqegħdni. Ħdejn l-ilma fejn 
nistrieħ jeħodni, hemm hu jrejjaqni” (Salm 23, 1-3). 

 

2. Meta Santa Tereża kienet qiegħda tgħallem lil uliedha jitolbu 
hija qalet: “Ladarba intom tinsabu waħedkom, sibu min iżommilkom 
kumpannija. U x’sieħeb aħjar tistgħu ssibu mill-Imgħallem innifsu? 
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Mhux qiegħda nitlobkom toqogħdu taħsbu fih, jew issawru ħafna 
ħsibijiet għolja fuqu b’moħħkom. Mhux qiegħda nitlobkom aktar milli 
tħarsu lejh. Jekk inti ferħana, ħares lejh imqajjem mill-imwiet. Jekk 
tinsabu mġarrbin jew imnikktin, ħarsu lejh mgħobbi bis-salib. Meta 
tarawh f’din il-qagħda, qalbkom tinħall quddiemu, hekk li tkunu tridu 
mhux biss tħarsu lejh, imma tithennew titkellmu miegħu, mhux bit-
talb diġà msawwar minn xi ħadd, iżda b’dak li jiġi mill-qiegħ tal-qalb 
imweġġgħa tagħkom, li Hu jgħożż ħafna u ħafna” (Triq 22, 1-6). Dan 
huwa metodu ta’ talb ħafif u effikaċi, li jgħinna nsiru ħaġa waħda ma’ 
Kristu, biex ngħixu l-misteri tiegħu mhux biss fit-talb, imma wkoll fil-
ħajja ta’ kuljum. Il-Knisja nfisha meta tqassam il-misteri tal-ħajja ta’ 
Kristu matul is-sena liturġika, tistenna li ngħaddu mill-istess triq. Jekk 
inkunu mnebbħin mil-Liturġija u nużaw il-mezzi li toffrilna, ikollna l-
aħjar fost il-gwidi biex niċċentraw it-talb mentali tagħna fuq Ġesù, u 
fl-istess ħin inkunu nistgħu nsegwu l-iżvilupp tas-sena liturġika billi 
nifhmuha aħjar. Il-ħajja liturġika u l-ħajja ta’ talb jikkumplimentaw lil 
xulxin, u jsibu ċ-ċentru komuni tagħhom f’Ġesù. Il-maħbub imħeġġeġ 
ta’ Ġesù, San Pawl, kiteb lill-Efesin: “Jiena ninżel għarkupptejja 
quddiem il-Missier… biex jagħtikom… li tkunu tistgħu tifhmu, flimkien 
mal-qaddisin kollha, x’inhu l-wisa’ u t-tul, l-għoli u l-fond tal-imħabba 
ta’ Kristu… biex timtlew bil-milja kollha ta’ Alla” (Ef 3, 14-19). L-
għarfien tal-misteru ta’ Kristu li minnu jitkellem l-Appostlu ma jiġix 
mill-istudju, imma mit-talb, mit-talb f’riġlejn Ġesù waqt li 
nikkontemplawh u nħobbuh, għax hu qal: “Min iħobb lili, jiena wkoll 
inħobbu u nurih lili nnifsi” (Ġw 14, 21). 

 

● Int ħabbejtna, o Mulej Ġesù Kristu, imħabba bla qies, mill-
abbiss ta’ mħabbtek int sirt bniedem għalina, int xejjint lilek innifsek 
biex terfa’ lilna, int inżajt il-maestà tiegħek biex timliena bid-divinità 
tiegħek, inti nżilt għalina biex aħna nitilgħu għandek. 

Ma hemmx missier, omm, ħabib jew ħaddieħor li ħabbna 
daqsek, o Mulej li ħlaqtna… X’ħaġa tajba u ta’ ferħ, u kemm hi 
mixtieqa, li tħoss il-qawwa tal-imħabba tiegħek. Mulej Ġesù Kristu int 
iddawwal kuljum lil ruħna bir-raġġi ta’ mħabba daqshekk imħeġġa, 
fejjaq il-pjagi tar-ruħ tagħna, dawwal is-sigrieti tal-qalb, int iddawwal 
u ssaħħan l-imħuħ tagħna billi ssawwab fir-ruħ entużjażmu li jqawwi! 

O! Kemm hi ħelwa l-ħlewwa kollha ħniena u t-tenerezza ta’ 
mħabbtek, o Mulej Ġesù Kristu, int li tagħti b’mod ġeneruż minn dik 
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l-imħabba li jgawdu dawk kollha li ma jħobbu xejn, u la jfittxu u 
lanqas jixtiequ jaħsbu f’xi ħaġa, ħlief fik. 

Int tistedinna, int issaħħarna, u tiġbidna lejn imħabbtek, billi timxi 
quddiemna, daqshekk qawwijja hija l-forza tal-affezzjonijiet tiegħek. 

R. Giordano, Contemplazioni sull’amore divino 5, p. 49-50 
 

● O Kristu, int m’intix verità fost veritajiet oħra. Inti l-Verità, u 
dak kollu li hu veru huwa int. Int m’intix imħabba fost imħabbiet oħra. 
Int l-Imħabba, li fiha l-imħabbiet ġenwini jissaffew, jitqaddsu u 
jingħaqdu – imma ma jonqsux, aktarx jaslu fil-milja tagħhom. Int 
m’intix mezz fost mezzi oħra, mezz biex jintuża ma’ mezzi oħra, li 
nistgħu niddubitaw mis-siwi tiegħu… le, inti it-triq waħdiena, u fl-
istess ħin, l-għan tassew, int il-ħajja. 

O Mulej, xi stajt nagħmel mingħajrek, ladarba inti ħadtli kulma 
kelli fija, ladarba int hu dak kollu li hu l-iżjed intimu fija, ladarba int il-
kobor tiegħi, il-ħajja tiegħi, il-kollox tiegħi? 

O Kristu jiena nagħrfek bħala l-Mulej tiegħi għal dejjem. Ħażin 
għalija jekk noffri qalbi u ruħi li xi mgħallem ieħor! Għaliex m’hemmx 
mgħallmin oħra għall-bniedem jew imħabbiet oħra barra l-Imħabba. 

Hawn huma l-enerġiji kollha tiegħi, u t-talenti siewja tiegħi… ma 
rrid naħbi xejn minnek, jew neħodlok xi ħaġa, jew nisraqlek xi 
ħaġa… Jien inħalli kollox f’idejk… Dan il-pleġġ bejnek u bejni huwa 
kuntratt bejn żewġ persuni, bejn l-imħabba tiegħek u tiegħi, u l-
kundizzjoni waħdiena hija li qatt ma jissemma l-limitu tal-għotja… 
Bejnietna, kollox huwa għall-ħajja u għall-mewt. 

P. Lyonnet, Scritti spirituali, p. 214-215 
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169.  L-ORAZZJONI TAL-ĠABRA 

Int Sidi, m’għandix ġid ieħor ħliefek (Salm 16, 2). 

 

1. Is-sies tat-talb ġewwieni huwa l-preżenza ta’ Alla fina. L-
ewwel nett il-preżenza tal-immensità li biha Alla hu preżenti bl-
għemil tiegħu fil-ħlejjaq kollha tiegħu. “Hu mhuwiex ‘il bogħod minn 
kull wieħed minna” – jgħid San Pawl – “għax aħna fih ngħixu, 
nitħarrku u aħna” (Atti 17, 27-28), Din il-preżenza divina hija hekk 
essenzjali illi kieku kellha tieqaf, aħna ma konniex neżistu iżjed. 
Imbagħad hemm il-preżenza tal-ħbiberija li sseħħ biss fl-Insara li 
huma fil-grazzja ta’ Alla, Alla li hu ġà preżenti bħala ħallieq, huwa 
preżenti wkoll bħala Missier, bħala Ħabib, bħala Mistieden ħelu, 
huwa preżenti fil-misteru tal-ħajja Trinitarja tiegħu, jistedinna biex 
ngħammru mat-tliet Persuni divini: mal-Missier, l-Iben u l-iSpirtu 
Qaddis. Din hija l-wegħda li tfarraġ ta’ Ġesù lir-ruħ li tħobbu: “Jekk xi 
ħadd iħobbni… Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu” 
(Ġw 14, 23). Min jagħraf din ir-realtà sublimi u jinġabar fih innifsu 
biex jitkellem ma’ Alla, preżenti, ħaj, u li jaħdem fil-qalb tiegħu, li 
jfittex lil Alla hemm, iħobbu, u jingħaqad miegħu u jgħix f’intimità 
miegħu, għandu metodu ta’ talb mentali mill-aqwa. “Ifirħu u thennew 
fil-ġabra ġewwenija tagħkom miegħu, għax qiegħed daqshekk qrib 
tagħkom!” jistqarr San Ġwann tas-Salib – “Ixtiquh hemm, u adurawh 
hemm. Tfittxuhx ‘il barra minnkom. għax b’hekk titfixklu u tgħajju 
lilkom infuskom u ma ssibuhx… u anqas ma jkun magħkom 
daqshekk intimu milli kieku tfittxuh fikom infuskom” (Kantiku 
Spiritwali 1, 8). Skont kemm is-sens tal-preżenza ta’ Alla fina jsir ħaj 
u profond, daqshekk ieħor it-talb ġewwieni jsir ħafif, spontanju, u jsir 
tassew “għajn ta’ ilma li jwassal sal-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 4, 14). 
“Taħsbu li hija ħaġa żgħira li r-ruħ li sikwit tkun imxerrda fi ħsibijietha, 
tasal biex tifhem din il-verità, u tara li biex tkellem lill-Missier Etern, 
ma jeħtiġilhiex tmur is-sema jew tgħolli leħinha? Nitkellmu kemm 
nitkellmu bil-mod, Hu jinsab hekk qrib tagħna li dejjem jismagħna. 
Ma neħtiġux ġwienaħ biex immorru nsibuh. Jeħtieġ biss li ninġabru 
xi mkien fis-skiet u naħsbu fih ġewwa fina” (Triq 28, 2). 

 

2. Meta titkellem mill-orazzjoni tal-ġabra – it-talba li fiha r-ruħ 
hija miġbura f’Alla li hu preżenti fiha – Santa Tereża tosserva li 
jiddependi minna li niksbuha, għalkemm dejjem bl-għajnuna ta’ Alla 
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(Triq 29, 4). L-ewwel pass biex niksbuha qiegħed filli ninġabru fina 
nfusna ma’ Alla, taħriġ li mhux dejjem hu ħafif għax is-sensi tagħna, 
l-immaġinazzjoni u l-intellett, jiġbduna mall-ewwel lejn il-ħwejjeġ ta’ 
barra. Għalhekk jeħtieġ ċertu sforz li jitlob deċiżjoni u enerġija. “Ir-
ruħ għandha ddarri lilha nfisha tinġabar sewwa. Għall-bidu jkollha 
tbati, għax il-ġisem ikun irid jieħu d-drittijiet tiegħu, bla ma jifhem li 
jkun qiegħed jaqta’ rasu hu nnifsu jekk ma jingħatax b’mirbuħ” (Triq 
28, 7). Bħall-ħajja nisranija kollha, hekk ukoll it-talb, huwa frott tat-
taqbid u r-rebħ, li Alla jridu bħala prova tar-rieda tajba tal-ħlejqa 
tiegħu li wara tkun ippremjata bil-ħeffa li tikber fil-ġabra ġewwenija. 
“Imbagħad ir-rebħa malajr tidher. U hekk kif nibdew nitolbu, nintebħu 
li n-naħal ġej lejn id-doqqajs u qiegħed jidħol fih biex jaħdem l-
għasel” (Triq 28, 7). Imbagħad tkun ħielsa biex tikkonċentra f’Alla, 
preżenti fiha, u titkellem miegħu hemm. Tista’ tgħaddi l-ħin kollu tat-
talb f’atti ta’ fidi, imħabba, adorazzjoni, bla qatt ma tgħajja tammira u 
tikkontempla t-Trinità li tgħammar fiha waqt li toffrilha l-qima umli 
tagħha. Imma jekk dan mhux biżżejjed, tista’ tuża taħriġ ieħor “għax 
hemm, fil-qiegħ tagħha nfisha, ir-ruħ tista’ taħseb fil-Passjoni u ġġib 
l-Iben quddiem għajnejha u toffrih lill-Missier” jew inkella b’mod aktar 
sempliċi, tista’ toqgħod mal-Mistieden divin tagħha “bħalma tagħmlu 
ma’ xi missier, jew wieħed mill-aħwa, jew sid, jew għarus, xi drabi 
mod, xi drabi ieħor – ikun Hu li jgħallimkom x’għandkom tagħmlu 
biex togħġbuh… ngħidulu bit-tiġrib tagħna u nitolbuh joħroġna 
minnu, waqt li nifhmu li ma jistħoqqilniex inkun wliedu” (Triq 28, 2-4). 
Santa Tereża tagħlaq: “Min b’dan il-mod għandu l-ħila jingħalaq f’dan 
is-sema żgħir ta’ ruħna, fejn jgħammar dak li ħalaq is-sema u l-art… 
ħa jemmen li miexi fi triq l-aktar tajba u li mhux se jibqa’ bla ma jixrob 
mill-ilma tal-għajn” (Triq 28, 5). 

 

● O Verb, Iben ta’ Alla, inti ġġegħelni nemmen li flimkien mal-
Missier u mal-iSpirtu Qaddis, inti moħbi fl-esseri l-iżjed ġewwieni ta’ 
ruħi. Jekk irrid insibek imissni nidħol fija nnifsi bl-akbar ġabra 
profonda. 

Għalhekk mela, ruħ tiegħi ladarba l-għarus maħbub tiegħek 
huwa teżor moħbi fl-għalqa tiegħek, li għaliha n-neguzjant għaref 
biegħ kulma kellu (Mt 13, 44) biex issibu jeħtieġ tinsa dak kollu li 
għandek u l-ħlejjaq kollha u tinħeba fil-ġewwieni, fis-sigriet tal-kamra 
ta’ ruħek. U hemm wara li tagħlaq il-bieb warajk (Mt 6,6), jiġifieri 
twarrab ir-rieda u l-ħwejjeġ l-oħra kollha, itlob lill-Missier fil-moħbi. 
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Agħtini, o Mulej, li waqt li nibqa’ moħbi miegħek, biex inkun 
nista’ nħobbok u ngawdik, u nithenna bik fil-moħbi, b’mod li jiżboq 
kull espressjoni u sentiment uman. 

S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali, 1 6, 9 
 

● O Mulej, agħtina l-grazzja li jkollna l-ħila ningħalqu f’dan is-
sema żgħir ta’ruħna, fejn tgħammar int. Jekk din il-ġabra tkun vera, 
tinħass b’mod ċar ħafna għax iġġib magħha xi ħidma fir-ruħ. Ir-ruħ 
tkun qisha qiegħda tqum minn xi logħba, għax tara x’inhuma l-
ħwejjeġ tad-dinja. U tqum fl-aħjar waqt, bħal min ikun dieħel f’kastell 
qawwi biex ma jibżax aktar mill-għedewwa. 

Jekk nagħmel sforz fuqi nnifsi, allura nimxi ħafna f’inqas żmien, 
u nkun meħlusa minn tant perikli u l-imħabba tiegħek titkebbes aktar 
bil-ħeffa. Jekk inkun qrib tiegħek li int in-nar, tkun biżżejjed żiffa 
ċkejkna u xrara żgħira biex tkebbisni. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Triq 28, 4-8 
 

● Jidhirli li sibt il-ġenna fuq l-art, għax il-ġenna tiegħi hija int, 
Alla tiegħi, u inti qiegħed ġo ruħi. 

“Inti fija u jiena fik” – jalla dan ikun il-motto tiegħi. X’misteru hieni 
hija l-preżenza tiegħek fija, fis-santwarju intimu ta’ ruħi fejn nista’ 
nsibek dejjem, ukoll meta ma nħossx il-preżenza tiegħek. X’jimporta 
dak li nħoss? Forsi inti eqreb meta nħossok anqas. Hu hawn fil-fond 
ta’ ruħi, li nħobb infittxek. Qatt ma rrid inħallik waħdek, u jalla ħajti 
tkun talba bla heda. 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, Lettere 107, 45 
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170.  WAQT IL-PROVA 

Ħenn għalija, Mulej, għax ninsab fl-hemm… Imma jiena fik nittama 
(Salm 31, 10.15). 

 

1. “Jiena wiċċek infittex Mulej. La taħbix wiċċek minni, la 
twarrabx bl-herra l-qaddej tiegħek” (Salm 27, 8-9). Il-bniedem ifittex 
lil Alla tiegħu fit-talb, imma l-fidi għadha mhix viżjoni, l-imħabba fl-
eżilju għad m’għandhiex pussess sħiħ, u għalhekk ibati u jgerger 
għax ma jistax isib lil Alla u jingħaqad miegħu bħalma jixtieq. Donnu 
l-Mulej qiegħed jaħbi wiċċu, u jabbanduna l-ħlejqa tiegħu, u wkoll 
waqt li tixtieq bil-ħeġġa kollha li tibqa’ miegħu, tħossha bħal 
imkeċċija, waħedha f’nixfa u m’għandhiex ħila tagħmel ħsieb tajjeb, 
jew impuls jew affezzjoni. B’danakollu Alla qiegħed hemm preżenti 
b’mod li ma jitbiddilx fir-ruħ li qiegħda fil-grazzja ta’ Alla, u hu 
qiegħed jistenna l-prova tal-fedeltà tagħha, minkejja t-tiġrib tal-prova. 
Sewwa qal San Pawl: “L-iSpirtu min-naħa tiegħu, jgħinna fin-nuqqas 
ta’ ħila tagħna. għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss” (Rum 8, 
26). It-talb huwa don ta’ Alla. Alla biss jista’ jagħtina l-ħila biex nitolbu 
kif imiss, u qabel nibdew il-ħajja ta’ talb, imissna nagħrfu d-dgħufija 
tagħna u l-inkapaċità tagħna li nitolbu. Meta l-iSpirtu Qaddis jgħinna 
bit-tqanqil tal-grazzja, imbagħad it-talb isir ħafif u spontanju, imma 
meta donnu jidher li waqqaf din l-azzjoni tal-grazzja, aħna nġarrbu l-
faqar tagħna, l-insuffiċjenza u l-bruda tal-moħħ u tal-qalb. Meta 
wieħed jibda jitlob dejjem, ifisser li se jiltaqa’ ma’ dawn il-problemi, li 
fil-pjan ta’ Alla jservu biex isaffu mit-tfulija tal-faraġ sensibbli u 
jġiegħel lil dak li jkun li jimxi ‘l quddiem b’rieda aktar qawwija u 
b’fehma soda. B’hekk nitgħallmu nersqu lejn it-talb b’intenzjoni aktar 
retta, mhux biex fih insibu xi gost jew faraġ spiritwali, imma biex 
nogħġbu ‘l Alla, biex nuruh il-lealtà tagħna lejh, u ngħidulu 
b’għemilna li nħobbuh aktar minna nfusna, u li nafu kif infittxuh u li 
nistennewh saħansitra fil-morr tan-nixfa u s-solitudni. “Jien lill-Mulej 
nistenna, ruħi f’kelmtu tittama. Tistenna ruħi lil Sidi, aktar milli l-
għassiesa s-sebħ” (Salm 130, 5-6). 

 

2. “Kunu mela umli taħt l-id setgħana ta’ Alla, biex hu jerfagħkom 
meta jkun il-waqt” (1 Pt 5, 6). Din hija l-attitudni li għandna nieħdu 
waqt it-talb fi żmien in-nixfa. Meta nġarrbu n-nuqqas ta’ ħila biex 
nitolbu u nħossuna mxejnin, aħna nitilfu dik iċ-ċertezza fina nfusna u 
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s-sens ta’ kuntentizza li bla ma nintebħu jidħlu fina meta t-talb jiġina 
ħafif u jkun jogħġobna. Dan iġegħelna nersqu lejn Alla b’umiltà kbira. 
“Alla, ħenn għalija, għax jiena midneb” (Lq 18, 13). Ma jistħoqqlix li 
inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi (Mt 8, 8). Ma tistħoqqlix il-ħbiberija 
tiegħek. Sentimenti bħal dawn, ta’ umiltà sinċiera u konvinta, li jiġu 
mill-qiegħ tal-qalb, mhumiex mifhuma biex jimmortifikawna jew 
iħawduna, u lanqas biex jifgaw il-fiduċja tagħna f’Alla, u lanqas biex 
iċaqilqu l-fidi tagħna f’imħabbtu, imma aktarx biex iġegħluna niġu 
wiċċ imb wiċċ mal-verità tax-xejn tagħna quddiem il-kollox ta’ Alla. 
Alla jridna ngħaddu mill-prova tal-umiltà biex fit-tiġrib ifehemna li 
meta hu joffrilna l-intimità u jsejħilna għall-għaqda miegħu, dan ikun 
rigal pur tal-imħabba infinita tiegħu, ta’ wegħda li mhix ġejja mill-
merti tal-ħlejqa, imma biss mill-abbundanza divina. B’dan il-mod, 
jinnota San Ġwann tas-Salib, ir-ruħ “titgħallem tikkomunika ma’ Alla 
b’qima u b’kortesija akbar, hekk kif kull ruħ għandha dejjem tħares 
meta titħaddet mal-Aktar Għoli” (Lejl I, 12, 3), kwalità li mingħajrha 
ma ngħaddux jekk irridu nimxu ‘l quddiem fit-talb. “Is-sisien kollha 
tal-orazzjoni jridu jkunu mqiegħda fuq l-umiltà” – tgħid Santa Tereża 
ta’ Ġesù - “Aktar ma r-ruħ tbaxxi lilha nfisha, aktar jgħolliha Alla” 
(Ħajja 22, 11). Għalkemm in-nixfa hija tassew morra u mortifikanti, 
imissna nilqgħuha b’rieda tajba, ladarba minnha joħroġ frott prezzjuż 
bħal dan, bil-ħlewwa numiljaw ruħna taħt l-id ta’ Alla sakemm 
jogħġob lilu, waqt li nipperseveraw fit-talb fl-attitudni tal-“fqir ta’ 
Iżrael,” li jistenna lill-Mulej b’fiduċja kollha umiltà. 

 

● Ikun imbierek għal dejjem l-isem imqaddes tiegħek, Mulejja, li 
għoġbok tibgħatli dan is-salib. Naħrab minnu ma nistax, imma anqas 
ma nista’ ma nirrikorrix għandek sabiex tgħinni biex hekk nerfgħu bil-
ħeffa. Sinjur, tara f’liema baħar ninsab, qalbi ebda faraġ ma għandha 
u l-gwaj li fih ninsab, ebda nifs ma jagħtini. X’ngħidlek mela Missier 
maħbub tiegħi? Jiena ninsab f’bosta dwejjaq, eħlisni minn dan il-
waqt! U ġejt nitolbok issa, biex tingħatalek glorja akbar ladarba int 
tkun umiljajtni u ħlistni. Sinjur, eħlisni, fil-faqar tiegħi x’nista’ 
nagħmel? U mingħajrek fejn immur? Tini l-paċenzja Sinjur, waqt it-
taħbit tiegħi. għinni o Alla tiegħi u ma nibżax jekk inkun kemm inkun 
imsallab. 

X’naqbad ngħid? Sinjur, ikun dak li trid int. Jien imħabbat u 
msallab, iva, imma ħaqqni, jeħtieġli mela nsofri, sa ma tgħaddi din ir-
rewwixta, u l-hemm għalija jispiċċa. 
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Imitazzjoni ta’ Kristu, III 29, 1-2 
 

● Mulej, ikollok ħniena minni, mhux skont dnubieti u l-qilla tal-
ġustizzja divina tiegħek, imma skont il-kobor tal-ħniena infinita 
tiegħek. Jiena waħdi dnibt, u għamilt ħafna ħażen f’għajnejk, u 
għalhekk ma jistħoqqlix nidħol fis-santwarju tat-taħdit ħelu miegħek, 
imma, o ħallieq tiegħi, meta tiftakar li jiena tnissilt fil-ħtija, int tkun 
iżjed lest li titħassarni, ladarba jiena ħlejqa tiegħek, mifdi bid-demm 
tiegħek. Agħtini, o Mulej l-aktar ħanin, il-ferħ u l-hena li kont tagħtini 
meta kont qiegħed tiġbed lil ruħi lejk b’mod divin fl-oċean tat-tjieba 
kollha ħniena tiegħek. 

Imma, jekk taf li jkun jaqbel aktar, o Mulej, li nibqa’ hekk niexef u 
xott f’din l-għadira ta’ ċaħda tiegħi nnifsi, fejn it-tbatijiet isaffu l-
imħabba lejk fl-erwieħ tal-qaddejja tiegħek, jalla titwettaq ir-rieda 
tiegħek dejjem u għall-eternità. 

S. Karlu ta’ Sezze, Autobiografia VII, 30, Op. v 2., p. 298-303 
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171.  PERSEVERANZA TISWA X’TISWA 

Il-Mulej hu l-qawwa tiegħi u t-tarka tiegħi, fih ittamat qalbi 
(Salm 28, 7). 

 

1. “Min iqiegħed idu fuq il-moħriet u jħares lura mhuwiex tajjeb 
għas-Saltna ta’ Alla” (Lq 9, 62), u min jinġibed lura mid-diffikultajiet li 
jiltaqa’ magħhom fit-triq tat-talb qatt ma jirnexxilu jirbaħ dik is-saltna 
ta’ Alla li hi l-intimità miegħu. Santa Tereża tgħid: “għandhom jieħdu 
deċiżjoni ferma u sħiħa li ma jieqfu qatt qabel jaslu fit-tmiem,” l-għajn 
tal-ilma ħaj imwiegħda minn Ġesù lil dawk li huma bilgħatx għalih, u 
jfittxuh bil-pereseveranza. Jeħtiġilna ningħataw għat-talb, mhux biss 
f’ħinijiet ta’ trasporti ta’ ferħ u devozzjoni sensibbli, imma wkoll fi 
żmien ta’nixfa, skomdu u ta’ diżgust, u dan kollu mhux għal xi żmien, 
imma għaż-żmien kollu, kuljum, ħajjitna kollha. "“Jiltaqgħu ma xiex 
jiltaqgħu, jiġrilhom x'’jiġrilhom, jitħabtu kemm ikollhom jitħabtu, jgħidu 
x'’jgħidu l-oħrajn, jaslu sat-tmiem jew imutu fit-triq" (Triq 21, 2). 
Mingħajr deċiżjoni riżoluta u kbira ħafna jkun ħafif ħafna li wieħed 
isib l-iskużi biex jittraskura t-talb. In-nuqqas ta’ qawwa u n-nixfa 
jistgħu jġiegħeluna naħsbu li hu ħela ta’ ħin li ningħataw għat-talb u li 
jaqblilna jekk naħdmu, u dan wisq iżjed meta nkunu magħfusin minn 
ħafna obbligazzjonijiet. Jew forsi l-istħajjil li aħna ħżiena u li ma 
jistħoqqilniex jista’ jwassalna biex nemmnu li hija illużjoni mgħaġġla li 
nittamaw l-intimità ma’ Alla u għalhekk għalxejn nipperseveraw fit-
talb. Imma dawn huma kollha suġġerimenti tal-għadu li jipprova 
b’kull mezz biex iwaqqafna mit-talb. “Din kienet l-akbar tentazzjoni li 
qatt kelli u li għalhekk kważi wasslitni għat-telfien” (Ħajja 7, 11; 8. 7). 
Ukoll jekk tort tan-nixfa, riżultat ta’ nuqqas ta’ fedeltà jew nuqqas ta’ 
ġenerożità jew tixrid tal-moħħ, m’għandniex nieqfu minħabba xi 
waħda minn dawn l-affarijiet. “Ukoll jekk wieħed jaqa’ f’ħafna 
nuqqasijiet, ma għandu qatt jitlaq dak li jkun beda, għax it-talb huwa 
l-mezz li bih nerġgħu nduru lejn Alla, u mingħajru l-indiema hija wisq 
aktar tqila. Mela min jibda jitħarreġ fl-orazzjoni ma jħalli qatt lid-
demonju jirbħu biex iħalli t-talb għall-umiltà bħalma ġara lili. Jekk 
nindmu tassew u naqtgħuha li ma noffenduhx aktar, Huwa jerġa’ 
jagħtina l-id tal-ħbiberija” (Ħajja 7, 11; 8, 5). 

 

2. Meta jitkellem fuq it-tentazzjonijiet tad-demonju, San Pietru 
jgħid: “Iqfulu qawwijin fil-fidi” (1 Pt 5, 9). Dan hu eżattament dak li 
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għandna nagħmlu biex nipperseveraw fit-talb meta nkunu qegħdin 
niffaċċjaw in-nixfa. Il-fidi ssaħħaħ it-twemmin tagħna fl-imħabba ta’ 
Alla ukoll meta jippruvana, “għax il-Mulej iwiddeb lil min iħobb, u 
jgħakkes ‘l ibnu l-maħbub” (Prov 3, 12). Il-fidi tiżgurana li Alla huwa 
magħna, ukoll jekk jidher li qiegħed jabbandunana, u jismagħna 
għalkemm jidher li hu trux għall-krib tagħna, għax "għal dejjem it-
tjieba tiegħu"”(Salm 118, 2). Il-fidi taċċertana li Alla ma jwarrab lil 
ħadd, ukoll jekk hu miżerabbli u midneb, hu bagħat lil Ibnu “għax 
mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin” (Mt 9, 13). Fil-fatt, ir-
rimedju waħdieni għall-miżerja tal-bniedem qiegħed proprju għand 
Alla li, għax iħobb lill-bnedmin. isawwab it-tjubija u l-grazzja fihom. 
Aktar ma dak li jitlob jagħraf kif jemmen fl-imħabba ta’ Alla b’fidi 
soda, aktar jintrabat miegħu mill-qrib. Aħna nidħlu fil-ħbiberija ma’ 
Alla mhux billi nġarrbu l-ħlewwa u l-faraġ fit-talb, imma bit-taħriġ tal-
virtujiet teologali, li jistgħu jkunu aktar intensi u jgħaqqduna minkejja 
l-għajja għax ikollna nibqgħu sejrin ukoll fid-dalma u n-nixfa, bla 
ebda ħjiel ta’ faraġ. “Mhux kull min jgħidli ‘Mulej, Mulej’ jidħol fis-
Saltna tas-smewwiet” (Mt 7, 21). L-għan tat-talb mhuwiex daqshekk 
l-impulsi ta’ affezzjoni, daqskemm ir-rabta mar-rieda ta’ Alla. Meta 
nemmnu f’Alla nqegħdu l-fiduċja tagħna fih u noqogħdu għat-
tmexxija tiegħu, u nħalluh jeħodna fejn jixtieq. B’hekk il-fidi 
twassalna fl-imħabba li ġġegħilna nagħżlu, irridu, u nagħmlu dak 
kollu li Alla jrid. “Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena 
nikkmandakom” (Ġw 15, 14). Il-ħbiberija vera twassalna għal rieda 
waħda biss jew nuqqas ta’ rieda, li jseħħu wkoll fl-aktar talba ta’ 
nixfa. Meta ma nkunux nistgħu nesprimu l-imħabba tagħna fi kliem 
ta’ mħabba, aħna nikkonċentraw l-enerġiji tagħna filli nikkonformaw 
lilna nfusna mar-rieda ta’ Alla, infittxu li nagħrfuha dejjem aktar, 
naċċettawha bil-qalb u nwettquha b’ġenerożità akbar. B’hekk it-talb 
ifawwar fil-ħajja u jibdilha. 

 

● Biex l-imħabba tkun sħiħa u l-ħbiberija tibqa’ soda, huma 
meħtieġa xi kundizzjonijiet miż-żewġ naħat: issa, min-naħa tal-Mulej 
nafu li dawn qatt ma jonqsu, imma aħna mimlijin vizzji u ġibdiet tal-
art u nuqqasijiet, hekk li ma nwieġbux kif inhu xieraq. 

O tjubija bla qies ta’ Alla, għax jien hekk nara lili nnifsi u lilek. O 
Hena tal-anġli, meta niftakar f’dan kollu, kif nixxennaq li nkun 
ikkunsmata bl-imħabba għalik! Kemm huwa minnu li inti taf tistabar 
b’dawk li m’għandhomx ħila jibqgħu miegħek fl-imħabba! O x’ħabib 
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tal-qalb inti, Mulej! Kemm taf tfarraġna u b’liema sabar toqgħod 
tistenna sakemm aħna nsiru dejjem aktar bħalek, u sa dak il-waqt 
toqgħod tistabar bina kif aħna! Inti tiftakar kemm-il darba ħabbejniek, 
Mulej, u meta mqar għal waqt wieħed nindmu minn għemilna, tinsa 
għalkollox kif inkunu offendejniek. 

Jien dan kollu rajtu biċ-ċar f’ħajti stess. U ma nistax nifhem, 
ħallieq tiegħi, għaliex id-dinja kollha ma tfittixx li tersaq qrib lejk f’dik 
il-ħbiberija tal-qalb. Ma nistax nifhem għaliex il-ħżiena, li ma jqabblux 
ir-rieda tagħhom miegħek, ma jersqux huma wkoll lejk biex tkun int li 
tagħmilhom twajba. Għandhom iħalluk għallanqas tkun magħhom 
għal sagħtejn kuljum, ukoll jekk huma ma jkunux miegħek, minħabba 
li jkunu mħawda b’elf tfixkil mill-ħwejjeġ tad-dinja. Għal dan l-isforz 
kbir li jagħmlu biex ikunu f’kumpannija hekk tajba (għax int taf, Mulej, 
li għall-ewwel dan hu dak kollu li jistgħu jagħmlu huma, u xi drabi 
wkoll wara ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn aktar). Inti ma tħallix id-
demonju jħebb għalihom, hekk li jum wara l-ieħor ikun jista’ 
jagħmlilhom inqas ħsara u inti tagħtihom il-qawwa li jirbħuh. Iva, 
Ħajja ta’ kull ħajja, int ma toqtol lil ħadd minn dawk li jqegħdu t-tama 
tagħhom fik u jixtiquk bħala Ħabibhom. 

S. Tereża  ta’ Ġesù, Ħajja 8, 5-6 
 

● O Mulej, x’jimporta, ladarba nista’ ninġabar fija nnifsi, 
imdawla bil-fidi, jekk inħoss jew le, jekk inhix fid-dlam jew fid-dawl, 
ingawdi jew le? Inħossni milquta minn xorta ta’ mistħija li noqgħod 
nagħżel bejn ħwejjeġ bħal dawn, u mmaqdar lili nnifsi għalkollox 
għal dan in-nuqqas ta’ mħabba. Mgħallem divin tiegħi, indur mill-
ewwel lejk għall-ħelsien. Għinni biex infaħħrek ‘il fuq mill-ħlewwa u l-
faraġ li joħorġu minnek, għax jien iddeċidejt li nwarrab il-ħwejjeġ l-
oħra kollha biex ningħaqad miegħek. 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, It-Tieni Rtir, 4 
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172.  MID-DLAM GĦAD-DAWL 

Inżomm ħarsti fissa lejk Mulej… jekk ninsab fid-dlam, 
inti tkun id-dawl tiegħi (Mik 7, 7-8). 

 

1. “Alla tiegħi…Ruħi bilgħatx għalik, għalik imxennaq jiena bħal 
art niexfa, maħruqa bla ilma” (Salm 63, 2). L-istess kif f’art maħruqa 
bix-xemx, fejn m’hemmx anqas qatra waħda ilma, l-għatx jiżdied bla 
qies, hekk fil-prova tan-nixfa, ir-ruħ li tħobb lil Alla tkun se tmut 
bilgħatx. In-nuqqas ta’ ilma jżid ix-xewqa tagħha, u waqt li tibqa’ 
tfittxu fit-talb, ma ssib ebda gost jew faraġ. Lanqas ma ssib għajnuna 
fil-meditazzjoni, u anqas ikollha ħila tagħmilha. Fil-fatt la r-raġunar u 
lanqas id-diskors ma jistgħu jgħinuha. Il-fiduċja tagħha f’Alla ma 
tħallihiex tfittex mistrieħ jew titlob il-faraġ tad-dinja: il-ħwejjeġ 
maħluqa ma jiġbduhiex u m’għadhomx jissodisfawha. L-attenzjoni 
tar-ruħ tibqa’ mmirata lejn Alla u ddur lejh “bħala ċ-ċentru tagħha, 
b’kura li twaġġa’” (Ġwann tas-Salib, Lejl I, 9, 3), għax billi tara lilha 
nfisha mċaħħda mill-ferħ fil-ħwejjeġ spiritwali, hija tibża’ li 
m’għadhiex taf tħobb u taqdi ‘l Alla. Imma San Ġwann tas-Salib juri 
kif dan kollu, mhux talli ma jurix nuqqas ta’ mħabba, imma li dan hu 
aktarx il-frott ta’ mħabba aktar qawwija. Għaliex kieku l-imħabba 
mitfija u n-nixfa kienu l-ħtija, ma konniex ninkwetaw dwar li m’aħniex 
inħobbu ‘l Alla, u lanqas konna nibqgħu nfittxuh b’fehma li nibqgħu 
fidili lejh fost dawk is-sofferenzi kollha. Barra minn dan meta dawn l-
istati jiġu kollha f’daqqa u jdumu, il-Qaddis jagħraf fihom is-sinjali ta’ 
dik il-kriżi li bil-mod il-mod twassal fil-kontemplazzjoni (ara Lejl I, 9). 
“Is-sofferenza ġġib is-sabar” – jgħid San Pawl – “is-sabar iġib il-
prova, u l-prova ġġib it-tama. U din it-tama ma tqarraqx bina, għax l-
imħabba ta’ Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-iSpirtu s-Santu li kien 
mogħti lilna” (Rum 5, 3-5). Xi ħaġa hekk tiġri fil-ħajja tat-talb: meta 
nsofru bis-sabar it-tiġrib tan-nixfa, niddisponu ruħna biex niksbu fil-
milja dak li nittamaw: li nkunu maħbubin minn Alla u li jkollna l-ħila 
nħobbuh aħna wkoll. Din hija tama li ma titqarraqx għaliex bla ma 
nintebħu, l-imħabba divina tkun diġà msawba fina bl-iSpirtu Qaddis 
sa mill-jum tal-magħmudija tagħna. 

 

2. Fil-fatt, l-iSpirtu Qaddis qiegħed jaħdem fil-moħbi tar-ruħ li 
tqiegħdet minn Alla f’dan l-istat ta’ nixfa li ssaffi, u permezz tagħha 
jħejjiha biex tirċievi  għarfien u mħabba ta’ Alla aktar profondi, aktar 
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safjin u aktar delikati. Il-bniedem jagħraf ‘l Alla bl-intelliġenza mdawla 
bil-fidi, imma b’mod uman li hu msejjes fuq raġunamenti, u ħsibijiet 
distinti. Imma għoljin kemm huma għoljin, dawn il-ħsibijiet huma 
dejjem limitati u għalhekk dak li jgħidulna dwar Alla li hu infinit huwa 
dejjem  b’mod imperfett. U hawn meta l-bniedem isofri fin-nixfa u ma 
jistax isib xi qligħ mill-meditazzjoni, l-iSpirtu Qaddis ikun qiegħed 
isawwab fih mod ġdid ta’ għarfien, tagħrif ġenerali, mhux ċar u mhux 
definit, imma li jnissel sens profond tat-traxxendenza ta’ Alla, tal-
esseri infinit tiegħu, u tal-maestà l-aktar għolja tiegħu u t-tjubija bla 
tarf tiegħu. Imbagħad  inħossu li l-Esseri divin huwa “abbiss bla qies” 
u li l-misteri u t-triqat ta’ Alla “ħadd ma jista’ jifhimhom” (Rum 11, 33), 
stima, rispett u reverenza għal Alla jikbru spontanjament, u titwieled 
fir-ruħ il-ħtieġa li tadura u tagħraf is-sovranità divina. “Jiena hu l-
Mulej Alla tiegħek… ma jkollokx allat oħra għajri” (Eż 20, 2-3). L-
ewwel kmandament ma għadux liġi imqiegħda minn barra, imma 
ordni li ġej minn ġewwa, xi ħaġa ħajja, imħarrġa fil-profondità tar-ruħ, 
xi ħaġa li taħkem lill-bniedem kollu u ġġagħlu jintrabat b’saħħtu 
kollha ma’ Alla. L-ogħla Verità, l-aqwa Ġid – il-Verità u l-Ġid li jiżbqu 
bla tarf il-ħila umana  u fl-istess ħin jiġbduna permezz tal-attrazzjoni 
divina li Alla nnifsu iħaddem fuqna f’talb oskur, li hu nieqes minn 
kunċetti distinti, imma wisq aktar imdawwal għax isawwab ir-rifless 
tad-dawl divin. Hekk taħt it-tmexxija tal-iSpirtu Qaddis, li jħaddem id-
doni tiegħu, inkunu nistgħu ngħannu mas-salmista: “Fid-dawl tiegħek 
naraw id-dawl” (Salm 36, 10), u bħalu: fl-imħabba tiegħek nitgħallmu 
nħobbu. 

 

● Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex, ruħi bilgħatx għalik, għalik 
nixxennaq jiena, bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma. Għalhekk ġejt 
narak fit-tempju mqaddes tiegħek, biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-
glorja tiegħek. Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xofftejja jxandru 
t-tifħir tiegħek. 

Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha, ngħolli idejja u nsejjaħ ismek. 
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, u jgħannilek fommi 
b’xofftejn ferrieħa, meta mimdud fuq friexi, fik niftakar, u naħseb 
fuqek fis-sahriet tal-lejl, għax int kont għajnuna għalija, għad-dell ta’ 
ġwenħajk ngħanni bil-ferħ. Miegħek tingħaqad  ruħi, int tweżinni bil-
leminija tiegħek. 

Salm 63, 1-8 
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● Min jagħtini li nistrieħ fik? Min jagħtini li tiġi f’qalbi ħa tisker 
bik, biex ninsa ħżuniti u nħaddan lilek il-ġid waħdieni tiegħi? 

X’inti għalija? Ħenn għalija biex nista’ nitkellem. Jiena nnifsi 
x’jien għalik biex tridni nħobbok u tagħdab għalija jekk ma nħobbokx 
u theddidni bi ħsarat bla qies? Tkun ħsara ċkejkna jekk ma nkunx 
inħobbok? Imsejken jien! Għall-ħniena tiegħek, Mulej Alla tiegħi, 
għidli x’inti għalija. għidli, “Jiena s-salvazzjoni tiegħek”. Għidli b’mod 
li nisimgħek. Ara, il-widnejn ta’ qalbi jinsabu quddiemek, Mulej: 
iftaħhomli u għidli, “Jiena s-salvazzjoni tiegħek”. Jiena niġri wara 
leħnek u nilħqek. 

Meta ningħaqad miegħek kollni kemm jien, qatt iżjed ma jkolli 
taħbit u niket, u ħajti tkun kollha ħajja mimlija bik. Inti twaqqaf u 
twieżen lil dawk li timla bik, u għalhekk jien toqol għalija nnifsi. Il-ferħ 
tiegħi, li jmissni nibkih, jitqabad man-niket tiegħi, li jmissu jferraħni, u 
ma nafx min minnhom se jegħleb lill-ieħor. 

Mulej, ikollok ħniena minni! Ara, jien ma ħbejtx il-ġrieħi tiegħi 
minnek, inti t-tabib, jiena l-marid, inti mimli ħniena, jiena msejken. 

S. Wistin, Stqarrijiet, I 5, 5; X 28. 39 
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173.  ATTENZJONI KOLLHA MĦABBA LEJN ALLA 

Ibgħat Mulej id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek, huma jmexxuni 
(Salm 43, 3). 

 

1. “Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija” (Lhud 4, 12), jgħid San 
Pawl, u l-istess jista’ jingħad għall-għarfien ġenerali ta’ Alla, 
imsawwab fir-ruħ bl-iSpirtu Qaddis. Huwa hekk effettiv li jaħtaf mhux 
biss l-intelliġenza imma wkoll ir-rieda, li twassal għand Alla biex 
tingħaqad miegħu fil-fidi u fl-imħabba. Min jitlob, jagħmel l-orazzjoni 
tiegħu bl-intelliġenza u r-rieda miftuħin għal Alla, imdawrin lejh 
b’attenzjoni kollha mħabba li tokkupah b’mod kważi bilkemm jidher, 
imma effettiv. San Ġwann tas-Salib jinnota li fil-bidu, dan l-għarfien 
huwa “fin ħafna u delikat hekk li kważi lanqas biss jinħass mis-sensi” 
(Telgħa II, 13, 7), li min ikun dara b’dan it-taħriġ ta’ 
kunsiderazzjonijiet u sentimenti ċari u definiti bilkemm jintebaħ bih, u 
wkoll meta jibda jkollu xi ħjiel tiegħu, ikun qisu mhu qed jagħmel 
xejn, u qiegħed jaħli l-ħin, u għalhekk ikun ittentat biex jerġa’ lura 
għall-meditazzjonijiet jew il-kollokji affettivi ta’ qabel. Imma jekk 
iżomm sħiħ u jippersevera f’li jibqa’ fil-preżenza ta’ Alla f’attitudni ta’ 
fidi sempliċi, hieni li jibqa’ ħdejn il-Mulej, iżommlu kumpannija, u 
jħares lejh fis-skiet, fi ftit żmien ikollu l-ħila jħares lejn Alla bla ebda 
għajnuna ta’ ideat jew ħsus jew xi taħriġ speċjali, f’relazzjoni delikata 
ta’ spirtu ma’ spirtu. Hija attenzjoni kollha mħabba li xi ħadd li hu 
preżenti, imma li l-preżenza tiegħu ma jagħrafhiex b’mod li jinħass, 
imma jagħrafha b’mod intuwittiv bħala l-Preżenza waħdiena, li 
quddiemha l-preżenzi l-oħra kollha jgħibu. Alla qiegħed hemm; fil-
fatt, Alla waħdu! Dan ikun biżżejjed għalih u jsir hekk għażiż li ma 
jkunx irid iħallih imqar għad-dinja kollha. “Lil min għandi fis-sema 
ħliefek?… Iżda jiena l-hena tiegħi li nkun qrib Alla, f’Sidi l-Mulej 
qegħidt il-kenn tiegħi” (Salm 73, 25-26). Imbagħad bil-mod il-mod il-
kliem ta’ San Ġwann tas-Salib jivverifika ruħu, “Ir-ruħ tieħu gost li 
ssib ruħha waħedha fi kwiet u mistrieħ u paċi ġewwenija” (Telgħa II, 
13, 4). 

 

2. Skont San Ġwann tas-Salib, din “l-attenzjoni  kollha mħabba 
lejn Alla” tiġi mit-taħriġ tat-tliet virtujiet teologali, bl-għajnuna tat-
tiswib delikat u moħbi tal-iSpirtu Qaddis. Ir-ruħ li tkun ilha titħarreġ fil-
fidi u fl-imħabba tkun kisbet din id-drawwa, b’mod li mingħajr ma 
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jkollha ddur il-ħin kollu għat-tennija ta’ atti distinti, tkun tista’ tibqa’ fil-
preżenza ta’ Alla b’att delikat u twil ta’ fidi u mħabba. B’dan l-isforz, 
tasal sal-punt fejn tittratta ma’ Alla b’għarfien kollu mħabba bħal min 
iħares b’imħabba lejn l-oġġett maħbub li qiegħed ifittex. L-iSpirtu 
Qaddis jindaħal biex jistedinha għal dan it-taħriġ u jgħinha waqt li 
tagħmel dan, u b’ħidma moħbija tad-doni tiegħu, isawwab fiha 
għarfien kollu mħabba ta’ Alla. San Ġwann tas-Salib jispjega tajjeb: 
“Ladarba Alla… jikkomunika magħha permezz ta’ għarfien jew 
attenzjoni sempliċi u bl-imħabba, b’mod li l-għarfien jingħaqad mal-
għarfien u l-imħabba mal-imħabba” (Fjamma 3, 34). Bit-taħriġ tal-
virtujiet teologali inħejju ruħna biex nirċievu t-tiswib divin; inqiegħdu 
lilna nfusna biex ngħidu hekk quddiem Alla, u permezz ta’ dan 
nirċievu u nakkumpanjaw il-ħidma tal-iSpirtu Qaddis. Imma fil-bidu t-
tiswib tal-iSpirtu Qaddis ma jkunx dejjem kostanti, u jkun hemm drabi 
li nintebħu bil-ħtieġa ta’ xi ftit inġenwità biex nibqgħu miġburin. Li 
nerġgħu lura għall-meditazzjoni, il-qari jew talb vokali hu fatt li ma 
nistgħux inwarrbuh, anzi xi drabi jkunu meħtieġa, imma l-aktar taħriġ 
prattiku dejjem ikun it-tiġdid tal-atti ta’ fidi u ta’ mħabba, għax fil-
verità huma l-virtujiet teologali li jħejju l-moħħ u l-qalb għat-tiswib 
divin. “Issa hawn fidi, tama u mħabba, it-tlieta jibqgħu” (1 Kor 13, 
13), jgħid San Pawl, dawn huma valuri essenzjali tal-ħajja Nisranija 
u b’mod speċjali tal-ħbiberija ma’ Alla. Aktar ma t-taħriġ tal-virtujiet 
teologali jkun profond u intens, aktar ir-ruħ tintrabat ma’ Alla, u 
tinfetaħ għall-ħidma tiegħu, u Alla jitfawwar fiha b’mod wisq aqwa 
minn kif jaħdem il-bniedem. 

 

● Alla għandu teżori infiniti x’jagħtina, u mbagħad, daqsxejn ta’ 
devozzjoni li tinħass u li tgħaddi f’tebqa ta’ għajn, lilna tissodisfana… 
kemm aħna għomja, ladarba b’hekk inkun qegħdin norbtu idejn Alla 
u nwaqqfu l-abbundanza tal-grazzji tiegħu. Imma meta jsib ruħi 
ppenetrata b’fidi ħajja, huwa jsawwab fuqha grazzji bil-kotra. Huwa 
turrent imġiegħel jieqaf mill-kors niormali tiegħu li meta jkun sab 
minn fejn jgħaddi jinxtered bis-saħħa u bil-bosta (L-ewwel ittra). 

Jiena ħallejt id-devozzjonijiet u t-talb kollu tiegħi li ma kontx 
obbligat li ngħid, u kont moħħi biss biex nibqa’ dejjem fil-preżenza 
qaddisa tiegħu. Inżomm lili nnifsi fil-preżenza tiegħu permezz ta’ 
attenzjoni sempliċi u ħarsa ġenerali u kollha mħabba f’Alla, taħdita 
muta u sigrieta tar-ruħ ma’ Alla, li kważi tibqa’ sejra l-ħin kollu (It-tieni 
ittra). 
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Fra Lawrenz tar-Reżurrezzjoni, Il-Prattika tal-Preżenza ta’ Alla, 
p. 35.46.62 

 

● O Mulej, tħallini nintrabat ma’ xejn, la mal-gosti sensibbli jew 
spiritwali u lanqas ma xi ħidma oħra. Agħmel lil ruħi ħielsa għalkollox 
minn kull ħaġa biex jien nippersevera fis-skiet profond li hu meħtieġ 
għal smigħ profond u delikat tal-kelma tiegħek, ladarba inti tkellem 
lir-ruħ fis-solitudni, fl-ogħla paċi. 

S. Ġwann tas-Salib, Fjamma III, 3, 45 
 

● B’telqa sfieqa rrid nibqa’ nwaħħal ħarsti fik, o Mulej, ix-Xemx 
divina tiegħi. Xejn mhu se jbeżżgħani, la r-riħ u lanqas ix-xita. U jekk 
sħab iswed jiġi jaħbili l-Kewkba tal-Imħabba, ma nibdilx posti, naf li, ‘l 
hemm mis-sħab, inti tibqa’ tiddi dejjem, li d-dija tiegħek mhix se 
tiddallam lanqas għal waqt wieħed… Jekk int tibqa’ trux għat-tpespis 
ta’ lment tal-ħlejqa ċkejkna tiegħek, jekk tibqa’ moħbi… tajjeb! jien 
naċċetta li nirżaħ bil-bard, u nifraħ ukoll b’din it-tbatija. Qalbi tibqa’ fil-
paċi u terġa’ tibda x-xogħol tagħha ta’ mħabba. 

Ara S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ms B 5q 
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174.  IR-RABA’ ĦADD TAL-GĦID 

SENA A 

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni (Salm 23, 1). 

 

Il-figura tar-Ragħaj it-Tajjeb tiddomina l-Liturġija tal-lum. L-
Evanġelju u t-Tieni Qari jitkellmu proprju fuqu, waqt li l-Ewwel Qari 
jitkellem fuqu indirettament. Fir-Rabta l-Qadima Alla kien diġà 
meqjus bħala r-Ragħaj ta’ Iżrael, li kien imexxih permezz tas-slaten, 
l-imħallfin u l-qassisin. Imma dawn ta’ sikwit kienu jiġbdu l-korla 
divina fuqhom infushom, għax minflok ma mexxew ‘il quddiem il-ġid 
tal-merħla tagħhom, kienu jew iqabbduhom it-triq falza tal-idolatrija, 
jew kien ħsiebhom biss biex jitimgħu lilhom infushom (ara Eżek 34, 
2). Fl-aħħar, Alla ħenn għall-poplu tiegħu u bagħat ‘l Ibnu, il-veru 
ragħaj li kien l-inkarnazzjoni tal-imħabba tiegħu għall-bnedmin. 

Fl-Evanġelju ta’ Ġwanni, Ġesù nnifsu juri l-kuntrast kbir bejn l-
imġiba tar-ragħajja foloz u r-ragħajja tiegħu. Tal-ewwel huma ħallelin 
li bil-qerq jidħlu ħdejn il-merħla biex “jisirqu, joqtlu u jeqirdu” (Ġw 10, 
10), iġibu d-diżordni u l-biża’ kullimkien. B’xorti ħażina l-ħallelin ta’ 
din ix-xorta qatt ma jonqsu taħt il-libsa ta’ ragħajja, jinsinwaw lilhom 
infushom fil-Knisja, iħarbtuha b’teoriji foloz, u jxerrdu u jħarbtu lill-
Insara. Jogħġbu Alla li l-kliem tal-Evanġelju jitwettaq fihom: “Iżda n-
nagħaġ lilhom ma semgħuhomx” (Ġw 10, 8). Min-naħa l-oħra Ġesù 
hu l-veru ragħaj, in-nagħaġ jafdawh, “jisimgħu leħnu, u hu jsejjaħ in-
nagħaġ tiegħu waħda waħda b’isimhom u joħroġhom barra” (Ġw 10, 
3). Meta jimxu warajh ma għandhomx minn xiex jibżgħu, u ma jkun 
jonqoshom xejn, hu ġie tassew “biex ikollhom il-ħajja, u ħajja bil-
kotra” (Ġw 10, 10), sal-punt li kien lest li jagħti ħajtu biex jeħlishom. 
Billi aċċetta l-mewt biex isalva l-merħla tiegħu, Ġesù huwa fl-istess 
ħin kemm ragħaj kif ukoll il-bieb għan-nagħaġ tiegħu. “Jiena hu l-
bieb” – huwa qal – “jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi, isalva, 
u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa” (Ġw 10, 9). Ħadd ma jidħol fil-
maqjel ta’ Kristu – il-Knisja – bla ma jemmen fih, bla ma jgħaddi mill-
misteru tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Il-Magħmudija hija proprju s-
sagrament li jgħaddasna fil-misteru tal-Għid ta’ Kristu, u jwassalna 
fil-maqjel tiegħu, fejn insibu s-salvazzjoni. 

L-ewwel komunità tal-Knisja twieldet fuq dan il-pedament nhar 
Għid il-Ħamsin, L-istqarrija solenni ta’ Pietru, “Dan Ġesù li intom 
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sallabtuh, Alla għamlu Mulej u Messija” (Atti 2, 36), tant impressjonat 
lin-nies li kienu qegħdin jisimgħu li “madwar tlett elef ruħ” talbu l-
magħmudija “fl-isem ta’ Ġesù” (Atti 2, 38); maqdruh u warrbuh, u 
saħansitrra kkundannawh għall-mewt, issa kienu qegħdin jagħrfuh 
bħala s-salvatur waħdieni tagħhom. In-nagħaġ imxerrda ta’ Iżrael 
kienu deħlin fil-Knisja mill-bieb waħdieni tagħha, Kristu. 

Aktar tard, biex iħeġġeġ lill-Insara persegwitati biex jieħdu 
paċenzja, Pietru fakkarhom x’għamel u x’sofra Ġesù għalihom, il-
manswetudni tiegħu meta kien imgħajjar, l-imħabba li biha refa’ fuqu 
d-dnubiet tagħhom sa “fuq is-salib” biex jeqrid dawn id-dnubiet bil-
mewt tiegħu (1 Pt 2, 23-24). U spiċċa billi qal: “Bil-ġrieħi tiegħu intom 
fiqtu. Intom kontu bħal nagħġa mitlufa, imma issa rġajtu lura għand 
ir-Ragħaj u l-għassies ta’ ruħkom” (1 Pt 2, 25). Is-sagrifiċċju tar-
Ragħaj reġa’ ta l-ħajja lin-nagħaġ tiegħu u wassalhom lura fil-merħla. 
Għalhekk il-poplu ta’ Alla jifraħ fiċ-ċelebrazzjoni tal-qawmien tiegħu: 
“Qam Ir-Ragħaj it-tajjeb, li ta ħajtu għan-nagħaġ tiegħu, u għoġbu 
jmut għall-merħla tiegħu” (Ant. tat-Tqarbin  A). 

 

● Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni, f’mergħat 
kollhom ħdura jqegħidni. Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni, hemm 
hu jrejjaqni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. 
Imqar jekk nimxi f’wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara, għax inti 
miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek huma jwensuni. 

Inti tħejji mejda għalija… Biż-żejt tidlikli rasi u l-kalċi tiegħi 
tfawwarli. Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena l-jiem kollha ta’ ħajti. 

Salm 23 
 

● O Kristu, Ragħaj tajjeb, li tajt ħajtek għall-merħla tiegħek, int 
mort tfittex il-ħaruf mitluf fuq il-muntanja u l-għolja…u sibtu.  Wara li 
sibtu, ġarrejtu fuq dawk l-ispallejn li kellhom iġorru l-għuda tas-salib, 
u wara li ħadtu miegħek, inti ġibtu lura għall-ħajja tas-sema. 

O Alla, aħna kellna bżonnok biex tieħu l-ġisem tagħna u tmut 
għalina biex tagħtina l-ħajja. Aħna mitna miegħek biex inkunu 
ġustifikati, irxuxtajna mill-ġdid miegħek, għax konna msallbin 
miegħek. U ladarba rxuxtajna mill-ġdid flimkien, aħna gglorifikati 
flimkien miegħek 

S. Girgor Nazjanzenu, Talba 45, 26.28
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SENA B 

Jiena r-ragħaj it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ 
tiegħu (Ġw 10, 14). 

 

Illum nagħtu daqqa ta’ għajn lejn il-misteru tal-Għid fil-figura ta’ 
Ġesù, ir-Ragħaj it-Tajjeb u l-ġebla tax-xewka tal-Knisja. 

Fis-siegħa tal-periklu, ir-ragħaj it-tajjeb ma jabbandunax il-
merħla tiegħu bħalma jagħmel il-mikri, imma biex iwassalhom fis-
sod, jagħti lilu nnifsu f’idejn l-għedewwa u jmur, għall-mewt: “Ir-
Ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu” (Ġw 10, 11). Dan 
huwa l-ġest spontanju tal-imħabba ta’ Kristu għalina, “Ħadd ma 
jeħodhieli (ħajti), iżda jien nagħtiha minn rajja” (Ġw 10, 8). F’dan il-
misteru ta’ ħniena infinita, l-imħabba ta’ Ġesù hija minsuġa u mħallta 
ma’ dik tal-Missier. Il-Missier bagħtu biex aħna jista’ jkollna fih ragħaj 
li jieħu ħsiebna u jiżgurana mill-ħajja vera. Fit-tieni Qari, Ġwanni 
jgħid: “Araw b’liema għożża ħabbna l-Missier, nistgħu nissejħu wlied 
Alla, u tassew aħna (1 Ġw 3, 1). Il-Missier tana mħabba bħal din 
permezz ta’ Ibnu, li ħelisna mid-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu u qasam 
magħna mhux isem, imma mod ġdid ta’ ħajja, ħajja ġdida, il-ħajja ta’ 
wlied Alla. Permezz tal-ħidma feddejja ta’ Kristu kull wieħed minna 
huwa msejjaħ biex jappartjeni lill-familja waħda li għandha ‘l Alla 
bħala missierha, u merħla waħda li għandha ‘l Kristu bħala ragħaj 
tagħha. Din il-familja u din il-merħla huma identifikati mal-Knisja, li 
tagħha, kif jgħid San Pietru fl-ewwel Qari, Ġesù huwa l-ġebla tax-
xewka (Atti 4, 11). Is-Sinagoga warrbitu, imma bil-misteru tal-mewt u 
l-qawmien tiegħu, Ġesù sar ir-rifda ta’ bini ġdid: il-Knisja. 

Kristu r-Ragħaj it-tajjeb u Kristu l-ġebla tax-xewka, huma żewġ 
xbihat separati, li jesprimu l-istess realtà: Kristu hu t-tama waħdanija 
tar-razza umana kollha. “F’ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni, għax 
imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih 
aħna għandna nkunu salvi” (Atti 4, 12). 

Għalhekk l-urġenza għall-bnedmin kollha li jkunu fil-Knisja 
mmexxija minn Kristu, u fil-merħla li hu jmexxi. Ġesù jtenni llum dak 
li qal qabel: “Għandi wkoll nagħaġ oħra, li mhumiex minn dan il-
maqjel, lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor” (Ġw 10, 16). Fil-verità, għad 
hemm nagħaġ bla għadd li huma ‘l bogħod mill-merħla, u kien għal 
dawn li Ġesù qal: “Huma jisimgħu leħni” (Ġw 10, 16). Imma kif se 
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jisimgħu jekk m’hemm ħadd li jippriedkalhom l-Evanġelju? Kull 
Nisrani huwa mdaħħal f’dan id-dmir hekk urġenti, kull wieħed jeħtieġ 
jaħdem bit-talb u bis-sagrifiċċji biex iwassal fil-merħla ta’ Kristu n-
nagħaġ li għadhom ma jafux, ‘il bogħod, imxerrdin u jiġġerrew, biex 
ilkoll isiru “merħla waħda” u kollha jkollhom “ragħaj wieħed”. 

L-Evanġelju tal-lum jissuġġerixxi riflessjoni tal-aħħar. “Jien 
nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi jagħrfu lili, bħalma l-
Missier jagħraf lili u jien nagħraf lill-Missier” (Ġw 10, 14-15). Din mhix 
kwistjoni ta’ għarfien teoretiku sempliċi, imma ta’ għarfien vitali li 
jimplika relazzjonijiet ta’ mħabba u ħbiberija bejn ir-Ragħaj it-tajjeb u 
n-nagħaġ tiegħu, relazzjoni li Ġesù ma jaħsibhiex darbtejn biex 
iqabbilha ma’ dik li teżisti bejn il-Missier u miegħu nnifsu. Mit-tixbiha 
umli tar-ragħaj rustiku u n-nagħaġ tiegħu, Ġesù jintrefa’ għall-ħajja 
tiegħu f’għaqda mal-Missier, u jdaħħal ir-relazzjoni tiegħu magħna 
f’din il-perspettiva.  Din hija l-imħabba vera ta’ wlied Alla, li tibda 
hawn fid-dinja, fil-fidi u fl-imħabba, u tikkulmina fis-sema fejn “inkunu 
bħalu, għax narawh kif inhu” (1 Ġw 3, 2). 

 

● O Mulej, inti tgħid: “ Bħalma l-Missier jagħraf lili u jien nagħraf 
lill-Missier, u għan-nagħaġ tiegħi nagħti ħajti” (Ġw 10, 15). 
Bħallilkieku inti għedt: il-fatt li nagħti ħajti għan-nagħaġ tiegħi juri ċar 
li jien naf il-Missier u li hu jafni… L-imħabba li ġġagħalek tmut għan-
nagħaġ tiegħek, turi kemm int tħobb lill-Missier. 

Għal darb’oħra inti tgħid: “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u 
jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja 
ta’ dejjem” (Ġw 10, 27-28). Ftit qabel inti għedt: “Jekk xi ħadd jidħol 
ġewwa permezz tiegħi, isalva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa” (Ġw 
10, 9). Huwa jidħol permezz tal-fidi, imbagħad joħroġ, u jgħaddi mill-
fidi għall-viżjoni, mill-ħeffa biex jemmen għall-kontemplazzjoni, u jsib 
il-mergħa fil-festa ta’ dejjem. 

In-nagħaġ tiegħek isibu l-mergħa, għax kulmin jimxi warajk 
b’qalb sempliċi jiġi mitmugħ mill-mergħa mimlija bil-frott ta’ dejjem. U 
fil-fatt x’inhi din il-mergħa ta’ dawn in-nagħaġ jekk mhux il-ferħ intimu 
ta’ ġenna dejjem tħaddar? Fil-verità l-mergħa tal-magħżulin tiegħek 
hija l-wiċċ dejjem preżenti ta’ Alla. Waqt li nikkontemplawh bla ma 
nieqfu, moħħna huwa għalkollox sodisfatt bl-ikel tal-ħajja. 
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O Mulej, agħmel li jien infittex dawn il-mergħat biex ingawdihom 
maċ-ċittadini kollha tas-sema…Imlieni b’xewqa mħeġġa għall-
ħwejjeġ tas-sema, biex inkun nista’ nħobbhom u tassew nibda miexi 
fi trieqti. 

S. Girgor il-Kbir, Homiliae in Evangelia 14, 4-6 
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SENA Ċ 

Aħna tieghek, Mulej, il-poplu tiegħek u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħek 
(Salm 100, 3). 

 

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid hu dedikat lir-Ragħaj it-tajjeb. Taħt din ix-
xbieha li kienet wisq għażiża fil-Knisja tal-bidu, jurina espressjoni tal-
imħabba universali ta’ Kristu lejn il-bnedmin. Kollha huma tiegħu 
bħalma n-nagħaġ huma tar-ragħaj, u jħarishom b’kura għajjura, u hu 
l-għajn tal-ħajja u s-salvazzjoni tagħhom, “Jiena nagħtihom il-ħajja 
ta’ dejjem, u huma ma jintilfu qatt, u minn idejja ma jaħtafhomli ħadd” 
(Ġw 10, 28). Dan huwa privileġġ kbir, imma jitlob kundizzjoni min-
naħa tagħna: “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom, u 
huma jimxu warajja” (Ġw 10, 27). Dawk li jisimgħu l-leħen ta’ Ġesù 
huma dawk li jaċċettaw l-Evanġelju u jifhmu t-tifsir veru tiegħu, dawk 
li jagħtu kas ta’ leħen il-Knisja – Papa, Isqfijiet, superjuri – u jobduha, 
dawk li jagħtu kas tal-kuxjenza tagħhom u tal-ispirazzjonijiet interjuri, 
billi nisimgħu dawn l-ilħna kollha, u nittrasformawhom f’ħajja u 
xogħol, nimxu fedelment wara l-Mulej b’attenzjoni li dejjem tikber. 

Imma li tkun fil-merħla ta’ Kristu mhux privileġġ merfugħ għal ftit, 
imma aktarx huwa don offrut lil dawk kollha li jridu jaċċettawh. Fil-
pjan ta’ Alla l-ewwel frott tal-Evanġelju kien merfugħ għall-poplu 
Lhudi li fosthom Ġesù kien iħarreġ il-ministeru tiegħu, imma wara l-
qawmien l-appostli kienu kkmandati biex jippriedkawh “lill-ġnus 
kollha” (Lq 24, 47). L-oppożizzjoni ta’ Iżrael kienet ir-raġuni li l-
appostli dawru l-attenzjoni tagħhom lejn il-pagani. “Hekk kien 
meħtieġ, li l-kelma ta’ Alla titħabbar lilkom l-ewwel” – qalu Pawlu u 
Barnaba lil-Lhud – “Billi intom qegħdin twarrbuha, u jidhrilkom li ma 
tistħoqqilkomx il-ħajja ta’ dejjem, aħna se nduru fuq il-pagani” (Atti 
13, 46, 2° Qari). Ir-Ragħaj it-tajjeb li ta ħajtu għal kulħadd ma 
jeskludi lil ħadd mill-merħla, imma jekk aħna b’għajnejna miftuħa 
nirrifjutaw il-messaġġ ta’ Kristu, inkunu qegħdin neskludu lilna 
nfusna,  qegħdin inqisu ruħna “ma tistħoqqilniex il-ħajja ta’ dejjem.” 
B’danakollu, l-Insara għandhom dejjem jilqgħu lil ħuthom li ma 
jemmnux, u lil dawk ta’ rashom iebsa jew li jaħarbu, għandhom 
jagħmluhielhom ħaġa ħafifa biex dawn jidħlu u jerġgħu lura lejn il-
merħla waħdanija. Il-merħla tiegħu m’għandhiex titqies bħala post 
magħluq li jilqa’ u jieħu ħsieb biss lil dawk li jemmnu, imma titqies 
bħala post miftuħ għal kull min irid jidħol. Il-bieb tagħha huwa wiesa’ 
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u miftuħ beraħ, bħall-qalb ta’ Ġesù li xtaq jiddefiniha bħala “l-bieb 
tan-nagħaġ” (Ġw 10, 7). Min jaċċetta li jidħol minn dan il-bieb ikun 
dejjem milqugħ u jsib is-salvazzjoni: “Jekk xi ħadd jidħol ġewwa 
permezz tiegħi, isalva” (Ġw 10, 9). Din l-attitudni ta’ ftuħ iżżomm fil-
Knisja dak il-karattru ta’ universalità li l-Fundatur tagħha stampa 
fuqha, u dak id-dinamiżmu li jagħmilha ħajja u tagħti l-frott.  

It-tieni Qari jurina l-glorja eterna tal-ħaruf imdawwar “b’kotra 
kbira li ħadd ma jista’ jgħoddha, minn kull ġens u tribù, minn kull 
poplu u lsien” (Apk 7, 9), hija ċertezza li tfarraġ tal-universalità tas-
salvazzjoni. Fiċ-ċentru tal-viżjoni profetika, Ġesù jidher fil-figura tal-
ħaruf-ragħaj li ħasel il-ħwejjeġ tal-magħżulin u għamilhom bojod 
f’demmu. Imbagħad “dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir” – ix-xogħol iebes 
biex jippreservaw u jiddefendu l-fidi fost is-sofferenzi ta’ din il-ħajja – 
ma jsofrux iżjed “għax il-ħaruf…ikun ir-ragħaj tagħhom, u 
jwassalhom ħdejn l-ilmijiet tal-għejjun tal-ħajja.” Din hija l-ħajja ta’ 
dejjem li r-Ragħaj it-tajjeb iwiegħed lin-nagħaġ tiegħu. 

 

● Għajjtu bil-ferħ lill-Mulej, nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lill-
Mulej, idħlu quddiemu b’għana ferrieħi. Kunu afu li Jaħweh hu Alla, 
hu ħalaqna, u aħna tiegħu,  aħna l-poplu tiegħu u n-nagħaġ tal-
mergħa tiegħu… għax twajjeb il-Mulej, għal dejjem it-tjieba tiegħu, 
minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. 

Salm 100, 1-3.5 
 

● O Ġesù inti għedt: ”Jiena l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol permezz 
tiegħi, isalva”… Jien ma rridx nikkuntenta billi naqra l-kliem tiegħek u 
nimmedita fuqhom biss, għinni Mulej biex napplikahom, biex 
ngħixhom u nagħmilhom parti minn ħajti… għinni biex ngħix bil-fidi, u 
nwarrab fil-ġenb ir-raġuni tal-bnedmin, li hija bluha quddiemek, 
għinni biex nirregola ħajti skont il-kliem tal-għerf divin tiegħek, li hu 
bluha f’għajnejn il-bnedmin. O li kieku jirnexxili “nidħol permezz 
tiegħek” billi nħobbok b’qalbi kollha… “nidħol permezz tiegħek” billi 
nimitak… “nidħol permezz tiegħek” billi nobdik. In-nagħaġ huma 
magħqudin mar-ragħaj tagħhom għax iħarsu lejh, jimxu warajh, jalla 
nimxi warajk u nħobbok, Ragħaj divin tiegħi, billi nimita l-eżempju 
tiegħek jalla niffissa fik fil-kontemplazzjoni, u nimxi warajk billi 
nimitak, u nobdik. 
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Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Vangelo, Op. sp. p. 148-149 
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175.  MARIJA GWIDA U MUDELL TAGĦNA 

Min isib lili jsib il-ħajja, u jikseb l-imħabba tal-Mulej 
(Prov. 8, 35). 

 

1. Il-Konċilju Vatikan II “iħeġġeġ ‘l-ulied tal-Knisja biex iġibu ‘l 
quddiem il-qima, l-iżjed dik liturġika, lejn il-Verġni Mqaddsa…. U 
jgħożżu ħafna d-drawwiet ta’ devozzjoni lejha li l-Maġisteru tal-Knisja 
inkoraġġixxa matul is-sekli” (LG 67). Ix-xahar ta’ Mejju li kien 
ikkonsagrat lil Marija minn żminijiet qodma għandu post speċjali fost 
dan it-taħriġ devozzjonali. F’dan ix-xahar il-qalb ta’ kull Nisrani ddur 
minn jeddha lejn Ommna tas-sema, b’xewqa li jgħix f’aktar intimità 
magħha u li jsaħħaħ ir-rabtiet li jorbtuh magħha. Huwa faraġ kbir fi 
triqitna spiritwali, li ta’ sikwit tgħajjina u mimlija diffikultajiet, li 
niltaqgħu mal-preżenza ġentili ta’ omm. Ħdejha kollox isir aktar ħafif, 
il-qalb maqtugħa, għajjiena u mħarbta bit-tempesti, issib tama u 
saħħa ġdida, u tibqa’ sejra fil-vjaġġ b’kuraġġ u saħħa ġdida. 

“Jekk l-irjieħ tat-tentazzjoni jqumu,” ikanta San Bernard, “jekk 
issib ruħek fil-ħalel tal-prova, ħares lejn il-kewkba, sejjaħ lil Marija” 
(Sup. “Missus” 2, 17). Hemm żmien meta t-triq iebsa tax-“xejn” 
tbeżżgħana, imsejknin li aħna u mbagħad, aktar minn qatt qabel, 
inkunu neħtieġu l-għajnuna tagħha, l-għajnuna ta’ Ommna. L-ewwel 
waħda fost l-Insara, Marija l-Verġni l-aktar qaddisa imxiet mit-triq 
dritta u dejqa li twassal għall-qdusija, l-ewwel fostna lkoll li ġarret is-
salib u għarfet it-telgħat tal-ispirtu permezz tat-tbatija. Xi drabi, forsi, 
ma nissugrawx inħarsu lejn Ġesù l-Alla-Bniedem, li minħabba d-
divinità tiegħu jidher wisq ogħla minna, imma ħdejh hemm Marija, 
ħlejqa privileġġjata tassew, imma b’danakollu ħlejqa sempliċi bħalna, 
u għalhekk mudell li aktar hu qrib id-dgħufija tagħna. 

Il-Verġni Mbierka “tissejjaħ fil-Knisja bl-ismijiet ta’ Avukata, 
Awżiljatriċi, Għajnuna, Medjatriċi” (LG 62) tagħtina idejha biex 
tmexxina lejn Binha, u tħaffilna t-triq lejn il-qdusija u ddaħħalna fis-
sigriet tal-ħajja interjuri tagħha, biex tkun, wara Ġesù u subordinata 
għalih, it-triq, il-mudell u r-regola tagħna. 

 

2. Meta Santa Tereża tal-Bambin Ġesù kienet  qiegħda tirreferi 
għal ċerti diskorsi dwar il-Verġni Mbierka, qalet, “Iġibuhielna bħala 
waħda li ma tistax tilħaqha, imma għandhom jippreżentawhielna 
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bħala waħda li nistgħu nimitawha” (L-Aħħar Ħsibijiet 23 ta’ Awwissu). 
Huwa veru li fil-privileġġi divini tagħha li joħorġu mill-maternità divina 
tagħha, ma nistgħux nilħquha, u huwa sewwa li nikkunsidraw u 
nammiraw dawn il-privileġġi biex infaħħru l-kobor ta’ Ommna u 
b’hekk inħobbuha dejjem aktar, imma, fl-istess ħin, għandna 
nikkunsidraw lil Marija fil-kwadru konkret tal-ħajja tagħha fid-dinja. 
Huwa kwadru sempliċi u umli, li qatt ma jwarrab mill-ħajja ordinarja 
komuni għall-ommijiet kollha tal-familja; taħt dan l-aspett, Marija 
nistgħu nimitawha verament. Il-programm tagħna tax-xahar ta’ Mejju 
għandu jkun li nikkontemplaw lil Marija “bħala mudell ta’ virtù għall-
komunità kollha tal-magħżulin” (LG 65). 

Jeħtieġ nikkunsidraw speċjalment lil Marija bħala ideal u mudell 
tal-ħajja interjuri. Ħadd ma fehem daqsha it-tifsira profonda tal-kliem 
ta’ Ġesù “Imma ħaġa waħda hi meħtieġa” (Lq 10, 41), u ħadd ma 
għex dan il-kliem aħjar minnha. Sa mill-ewwel ħin tal-ħajja tagħha, 
Marija kienet kollha kemm hi ta’ Alla u għexet biss għalih. Ikkunsidra 
s-snin ta’ tħejjija mgħoddija fis-skiet u t-talb, ix-xhur mgħoddija 
f’Nazaret fil-ġabra u l-adorazzjoni tal-Kelma inkarnata ġo fiha, it-tletin 
sena li għexet f’intimità ħelwa ma’ Ġesù, Binha u Alla tagħha, it-
tisħib miegħu fil-ħajja appostolika, l-għaqda miegħu fil-passjoni, u fl-
aħħar, l-aħħar snin tagħha ma’ San Ġwann, li matulhom bit-talb 
tagħha kienet ta’ għajnuna għall-Knisja għadha tarbija. Għalkemm 
ix-xeni ta’ ħajjitha kienu jidhru jinbidlu, għalkemm iċ-ċirkustanzi 
esterni kienu jvarjaw, ħajjitha baqgħet bla ma nbidlet fis-sustanza 
tagħha, u fit-tiftix ġewwieni għall-“ħaġa waħda meħtieġa,” u r-rabta 
ma’ Alla waħdu. Is-suċċessjoni tal-ġrajjiet u l-attività esterna tagħha 
ma fixklux il-perseveranza f’dik l-attitudni ta’ talb bla waqfien li 
jippreżentahielna fiha San Luqa: “Marija baqgħet tgħożż f’qalbha 
dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha” (Lq 2, 
19). 

Jekk bħal Marija, qalbna hi ankrata fis-sod ma’ Alla, xejn ma 
jista’ jfixkilna mill-ħsieb ġewwieni li nfittxu, inħobbu lill-Mulej u ngħixu 
fl-intimità miegħu. 

 

● O Marija, inti l-kewkba li tiddi… merfugħa fuq il-baħar 
maestuż tal-ħajja, tixħet il-merti u tiddi bl-eżempji. Waqt it-taħwid bla 
waqfien tal-ħajja preżenti inħossni mixħut ‘l hawn u ‘l hinn fost it-
tempesti bla ebda naħa żgura fejn nista’ nsib l-għajnuna; niffissa 
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ħarsti fuq id-dija tal-kewkba tiegħek biex ma nibqax imħabbat mill-
irwiefen. Jekk iqumu l-irwiefen tat-tentazzjoni u naħbat mal-blat tat-
tigrib, inħares lejn il-kewkba u nsejjaħ lilek, Marija. Jekk niġi mitfugħ 
‘l hawn u ‘l hinn mill-ħalel tas-suppervja, tal-ambizzjoni, tal-kalunji, u 
tal-piki, inħares lejn il-kewkba u nsejjaħ lilek, Marija. Jekk il-korla, ix-
xeħħa, il-konkupixxenza tal-ġisem, iregħdu d-dgħajsa tal-ispirtu 
tiegħi, inħawwad mill-intiena tal-kuxjenza tiegħi u nħossni mixħut 
mal-art bil-biża’ tal-ġudizzju ta’ Alla, u nibda niġri lejn l-abbiss tan-
niket u tad-disperazzjoni, naħseb fik, Marija. Fil-perikli, fil-mistħija u 
t-taħwid, fik naħseb Marija u nsejjaħlek. O Marija, kun dejjem fuq 
fommi u f’qalbi, u biex nittallab l-għajnuna tiegħek ma ninsiex it-
tagħlim tiegħek. Jekk nimxi fuq l-eżempji tiegħek ma nintilifx, jekk 
insejjaħlek ma nitlifx it-tama, jekk naħseb fik ma naqax fl-iżball. Jekk 
inżomm miegħek ma niżloqx, taħt il-protezzjoni tiegħek ma nibża’ 
minn xejn, jekk tmexxini int ma ngħajjiex, jekk jogħbok wassalni fid-
destinazzjoni u hekk inġarrab fija nnifsi xi jfisser ismek, o Marija. 

S. Bernard, Super “Missus” 2, 17 
 

● Jien naf li f’Nazaret, ja Omm mimlija bil-grazzja, int tgħix 
f’faqar kbir, u xejn aktar ma trid, ebda rapiment jew miraklu, ebda 
estasi ma trid li ħajtek issebbaħ, o Sultana tal-magħżulin. L-għadd 
taċ-ċkejknin fuq l-art huwa tassew kbir. U lejk, bla ma jitriegħdu, 
għajnejhom jistgħu jerfgħu, f’din it-triq ordinarja, ja Omm li ma 
hemmx oħra bħalek, int jogħġbok timxi biex lilhom lejn is-Smewwiet 
tmexxi. Jiena u nistenna s-Sema, ja Ommi l-għażiża, miegħek 
nixtieq ngħix, warajk nimxi f’kull jum. Waqt li nikkontemplak, ja Omm, 
f’hena ta’ seħer nintilef. Għax f’qalbek abbissi ta’ mħabba quddiemi 
nsib. Ħarstek ta’ Omm kull biża’ keċċili. għax nibki tgħallimni u nifraħ 
tgħallimni. 

S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Poeżiji 34, 17-18 
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176.  IL-QADDEJJA TAL-MULEJ 

O Marija li għedt: 'Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej, 
għallimni nqiegħed ħajti għas-servizz tiegħek (Lq 1, 38). 

 

1. L-isplenduri kollha – filjazzjoni divina, tisħib fil-ħajja divina, 
relazzjonijiet intimi mat-Trinità – li l-grazzja tipproduċi fir-ruħ tagħna, 
twettqu f’Marija b’milja u  realiżmu kollu kemm hu speċjali. Jekk kull 
ħlejqa fi stat tal-grazzja hija bint adottiva ta’ Alla u tempju tal-iSpirtu 
s-Santu, Il-Verġni Mbierka hija hekk per eċċellenza u fl-aktar mod 
sħiħ, għax it-tliet Persuni tat-Trinità Qaddisa ikkomunikaw lilhom 
infushom lilha fl-ogħla grad possibbli għall-ħlejqa sempliċi. Infatti 
Marija, hija “mogħnija bid-dinjità ta’ Omm l-Iben ta’ Alla, u għalhekk 
hija l-Bint l-aktar maħbuba tal-Missier u Santwarju tal-iSpirtu s-
Santu. Bl-għoti ta’ din il-grazzja hekk kbira hija tiżboq bil-ħafna lill-
ħlejjaq l-oħra kollha, fis-sema u fl-art” (LG 53). Magħżula u maħbuba 
minn Alla bħala Omm l-Iben tiegħu, Marija għandha l-ewwel post fost 
dawk li l-Missier “għażel fi Kristu, sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, 
biex ikunu qaddisa u bla tebgħa quddiemu fl-imħabba” (Ef 1, 4). 
Għandha l-ewwel post minħabba l-milja tal-grazzja u l-qdusija li biha 
Alla żejjinha sa mill-bidu tat-tnissil tagħha bla tebgħa, għandha l-
ewwel post għax Alla ħares lejha qabel kull ħlejqa oħra, minħabba  l-
inkarnazzjoni tal-Kelma. “Il-Mulej kellu lili sa mill-bidu ta’ għemilu” – 
Marija tista’ tgħid – "sa minn qabel l-eqdem għemejjel tiegħu” (Prov 
8, 22). U meta Adam, imċaħħad mill-istat tal-grazzja, tkeċċa mill-
ġenna tal-art, kien hemm raġġ wieħed biss ta’ tama li dawwal id-
dalma tal-umanità mwaqqgħa: ”Jien inqajjem mibegħda bejnek u 
bejn il-mara,” Alla qal lis-serpent, “ bejn nislek u nisilha, u hu 
jisħaqlek rasek” (Ġen 3, 15). Hawn Marija tidher fuq ix-xefaq bħala l-
Omm tas-Salvatur, bla tebgħa u kollha safja, li qatt, anqas għal ħin 
wieħed biss, ma kellha tkun ilsira tax-xitan, imma kellha tkun ħlejqa 
mhux mittiefsa, kollha kemm hi ta’ Alla, il-bint l-aktar għażiża li l-
Aktar Għoli seta’ dejjem iħares lejha bl-akbar għoġba. 

 

2. Marija għexet il-filjolanza divina tagħha b’sens profond ta’ 
dipendenza umli, ta’ rabta kollha mħabba lejn ir-rieda kollha ta’ Alla. 
Ix-xhieda l-aktar sabiħa ta’ din l-attitudni hija t-tweġiba għall-
messaġġ tal-Anġlu: “Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej” (Lq 1, 38). Marija 
kienet konxja tal-qagħda tagħha ta’ ħlejqa quddiem il-ħallieq u 
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għalkemm Hu għolliha f’dinjità hekk għolja li, “wara dik ta’ Alla, hija l-
akbar li wieħed qatt jista’ jaħseb” (Piju XI, Lux veritatis), biex tesprimi 
r-relazzjonijiet tagħha ma’ Alla l-Verġni ma sabitx aħjar milli tistqarr 
lilha nfisha “qaddejja”. Din il-kelma tesprimi l-attitudni interjuri tal-
Verġni lejn Alla, u dan ma kienx atteġġjament li jgħaddi, imma kien 
għal dejjem, tul ħajjitha kollha, l-istess bħal ta’ Ġesù, il-“Qaddej ta’ 
Jaħweh” li meta ġie fid-dinja qal: “Hawn jien, ġejt, biex nagħmel ir-
rieda tiegħek, o Alla” (Lhud 10, 9). Hekk Marija, li riedet tkun ix-
xbieha l-aktar fidila ta’ Kristu, offriet lilha nfisha għar-rieda tal-Missier 
tas-sema waqt li qalet: “Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej, ikun minni 
skont kelmtek" (Lq 1, 38). U biex tibqa' fidila għall-offerta tagħha 
aċċettat bla kundizzjoni mhux biss kull rieda murija minn Alla, imma 
wkoll kull ċirkustanza li Hu jippermetti; kellha taċċetta l-vjaġġ twil 
b'ħafna tbatijiet li kellu jeħodha 'l bogħod minn darha, proprju fil-jiem 
li kellha tagħti lid-dinja l-Iben ta' Alla, il-kenn umli ta' maqjel, il-ħarba 
bil-lejl lejn l-Eġittu, in-nuqqasijiet u t-tbatijiet ta' ħajja fqira, il-firda 
mill-Iben li tbiegħed minnha biex jingħata għall-appostolat, il-
persekuzzjoni u l-insulti lejn Ġesù tagħha li kienu tant penużi għall-
qalb materna tagħha, kellha taċċetta d-diżunur tal-Passjoni, il-
Kalvarju, il-mewt tal-Iben maħbub. U fis-sewwa nistgħu naħsbu li 
f’kull ċirkustanza d-dispożizzjonijiet interjuri tagħha kienu eżattament 
bħal f’dakinhar tat-tħabbira: “Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej.” 
X’eżempju ta’ dipendenza lejn Alla, ta’ fedeltà sħiħa għar-rieda 
tiegħu u ta’ perseveranza fil-vokazzjoni, minkejja d-diffikultajiet u s-
sagrifiċċji li setgħet iltaqgħet magħhom fit-triq tagħha! 

 

● O Marija l-aktar safja fost il-verġni u l-Omm li tat l-aqwa 
frott… preżenti quddiem Alla sa mill-eternità… tassew li kont hemm, 
mhux maħluqa, fil-moħħ ta’ Alla qabel il-ħolqien kollu, l-istess bħalma 
wara stħaqqlek li tkun maħluqa. 

Dan għaliex fil-bidu, meta l-ħwejjeġ kollha kienu se jinħalqu, int 
kont tispikka f’għajnejn Alla, waqt li ġġiblu l-akbar hena. Fil-fatt, Alla 
l-Missier feraħ għall-ħidmiet kollhom frott li kellek twettaq bl-
għajnuna tiegħu. L-Iben feraħ għall-virtujiet kostanti tiegħek, u l-
iSpirtu Qaddis feraħ għall-ubbidjenza umli tiegħek. Imma l-ferħ tal-
Iben u tal-iSpirtu kienu wkoll tal-Missier, u dak tal-Iben kien ukoll tal-
Missier u tal-iSpirtu, u l-ferħ tal-iSpirtu kien ukoll il-ferħ tal-Missier u 
tal-Iben. U kif ilkoll ħassew l-istess ferħ minħabba fik, hekk ukoll 
kellhom għalik l-istess imħabba. 
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S. Briġida tal-Isvezja, Le celesti rivelazioni, p. 264-265 
 

● Mimlija bil-fidi fil-kelma tas-sema, kollok kemm int mitluqa 
għar-rieda divina li hi murija fik, inti twieġeb, o Marija: “Hawn hi l-
qaddejja tal-Mulej, isir minni skont kelmtek.” Dan il-fiat huwa l-
kunsens tiegħek għall-pjan divin tal-fidwa, dan il-fiat huwa d-diwi tal-
fiat tal-ħolqien, imma din hija dinja differenti wisq iżjed għolja, dinja 
ta’ grazzja li Alla nnifsu joħloq wara dan il-kunsens, għaliex f’dan il-
mument il-Kelma Divina, it-tieni Persuna tat-Trinità Qaddisa, issir 
bniedem fik, “il-Verb sar bniedem.” 

C. Marmion, Cristo vita dell’ anima II, 12, p. 549-550 
 

● O Bint, isma’ u ifhem, int li stħaqqlek tkun bint l-Iben, u l-
qaddejja ta’ dak li nisslek, l-Omm tal-Mulej u tas-Salvatur, l-Iben ta’ 
dak li jista’ kollox. Is-Sultan imsaħħar bid-dija tal-ħlewwa tiegħek, 
għoġbu jagħżel għad-dar bla tebgħa tiegħu il-ġisem tiegħek tal-art; 
hekk issa, dak li għażlek bħala Ommu b’daqshekk imħabba, jagħtina 
l-hena u l-milja tal-grazzja tiegħu sabiex waqt li aħna tiegħek fl-
imħabba dment li qegħdin fid-dinja, ja Omm qaddisa, hekk ukoll 
wara l-mewt inkunu nistgħu bla biża’ niltaqgħu ma’ dak li inti tajtna. 

Oracional Visigotico 222, minn Pietà Mariana Ant. Liturg., p. 42 
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177.  GĦARUSA TAL-ISPIRTU QADDIS 

O Marija mimlija bl-iSpirtu Qaddis, urini s-sigriet tal-ubbidjenza 
tiegħek (Lq 1, 35). 

 

1. Marija Santissma, jgħid Santu Wistin, “kienet il-waħdanija li 
stħaqqilha tkun imsejħa omm u għarusa ta’ Alla” (Ser. 208). U kienet 
tassew Omm Alla għax kienet l-għarusa mistika tal-iSpirtu Qaddis, li 
ġie fuqha b’kotra ta’ grazzja mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha, 
“kienet ipplasmata mill-iSpirtu s-Santu u minnu magħmula kreatura 
ġdida” (LG 56). L-iSpirtu s-Santu ħejjijha, bl-akbar imħabba, sabiex 
tkun it-tabernaklu ħaj tal-Iben ta’ Alla, u meta l-anġlu dehrilha bit-
tħabbira kbira tiegħu, u sellmilha mill-ewwel bil-kliem, “Ifraħ, mimlija 
bil-grazzja!” (Lq 1, 28), għalkemm ġà kienet tal-iSpirtu s-Santu, 
għalkemm ġà mfawra bil-grazzja, kien għad jonqos milja l-aktar 
speċjali: “L-iSpirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-għoli tixħet id-dell 
tagħha fuqek” (Lq 1, 35). L-iSpirtu divin jinżel fiha b’mod waħdieni, l-
Imħabba infinita tagħmilha fertili u mill-ġisem bla tebgħa tagħha 
jissawwar il-ġisem bla tebgħa tal-Iben ta’ Alla. 

Imqanqla bil-kobor ta’ Marija, il-Knisja titlob: 'O Alla etern u li 
tista’ kollox…  bil-koperazzjoni tal-iSpirtu Qaddis ħejjejt il-ġisem u r-
ruħ tal-Verġni glorjuża u Omm Marija għax stħaqqilha tkun l-
għamara tal-Iben tiegħek” (Brevjar). “Bil-koperazzjoni tal-iSpirtu 
Qaddis”, hu l-arkitett ta’ dan il-miraklu tal-grazzja u mħabba, u l-
Omm Imbierka hija kollha kemm hi tiegħu bħala għarusa tiegħu, it-
tempju u l-proprjetà esklussiva tiegħu. Lilha l-Paraklitu divin jindirizza 
l-kliem tal-Għanja tal-Għanjiet: “Ġnien magħluq tajjeb, int oħti, l-
għarusa tiegħi, ġnien magħluq tajjeb, għajn issiġillata” (Għan 4, 12). 
Ġnien magħluq kontra kull indħil profan, qatt imtebba’ mid-dell tad-
dnub, qatt imqalleb mill-irwiefen tal-passjonijiet bla rażan, qatt 
maħkum mill-affezzjoni tad-dinja. Marija kienet dejjem l-għarusa l-
aktar fidila tal-iSpirtu Qaddis, kollha kemm hi konsagrata lilu, attenta 
u doċli għall-impulsi u l-ispirazzjonijiet kollha tiegħu. 

Meta nħarsu lejk, Ommna l-aktar maħbuba, inħossuna mqanqlin 
biex inżommu qlubna dejjem attenti u miftuħin għall-ħidma tal-iSpirtu 
Qaddis. 
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2. “Dawk kollha li jmexxihom l-iSpirtu ta’ Alla huma wlied Alla” 
(Rum 8, 14). Ebda ħlejqa ma qatt kienet imqanqla f’kollox mill-iSpirtu 
Qaddis daqskemm kienet Marija: “L-aktar glorjuża Vergni Marija” – 
jgħid San Ġwann tas-Salib – kienet dejjem u b’kull mod immexxija 
mill-iSpirtu Qaddis” (Telgħa III, 2, 10). Mogħnija bil-grazzja b’mod 
waħdieni sa mill-bidu, Marija għexet f’din l-attitudni ta’ ftuħ u 
disponibbiltà bla ma taqta’ għall-ħidma tal-iSpirtu Qaddis, li hija l-
karatteristika tal-qdusija u tal-għaqda perfetta ma’ Alla. Il-kors tagħha 
beda mill-punt li fih il-qaddisin jaslu, b’inqas perfezzjoni, fi tmiem 
ħajjithom, u iżjed minn hekk, permezz tal-koperazzjoni fidila u ħielsa 
għall-grazzja hija waslet għall-għoli tal-għaġeb f’dan l-istat hekk 
għoli. Wara Gesù, il-Verġni Marija hija l-gwida u l-mudell l-aktar żgur 
għal dawk li qegħdin jixtiequ l-għaqda ma’ Alla, anzi l-fatt li hi ħlejqa 
jagħmilha aktar aċċessibbli għalina, u aktar nistgħu nimitawha. 
Marija għexet biss għal Alla. Meta nistudjaw ħajjitha mill-Evanġelji, 
qatt ma narawha maħkuma minn motivi egoistiċi jew minn raġunijiet 
ta’ interess personali; ħaġa waħda biss tqanqalha, il-glorja ta’ Alla u 
l-interess ta’ Ġesù u tal-erwieħ. Fil-kundizzjoni moħbija u umli 
tagħha, fix-xogħol tagħha, fil-faqar tagħha, fin-nuqqasijiet u fis-
sofferenzi li kellha tgħaddi minnhom, qatt ma kien hemm xi ħsieb 
tagħha nfisha imma waqt li kienet tinsa s-sofferenzi tagħha mogħtija 
kollha kemm hi lil Alla, hija ngħatat biex twettaq ir-rieda tiegħu fil-
milja tagħha. Kien l-iSpirtu Qaddis li mexxiha, li ħeġġiġha, li għenha 
f’kollox. L-istess kif nisslet lill-Iben ta’ Alla bil-ħidma tal-iSpirtu 
Qaddis, daqshekk ieħor l-għemil kollu tagħha kien imqanqal mill-
ispirazzjoni tiegħu. 

Għalkemm il-privileġġi tal-għaġeb ta’ Marija kienu riservati 
għaliha biss, imma aħna lkoll nistgħu nfittxu li nimitaw id-
dispożizzjonijiet tagħha billi nwarrbu minn ħajjitna dak kollu li hu frott 
tal-egoiżmu, tal-imħabba tagħna nfusna jew tas-suppervja u 
nagħmlu biss dawk il-ħwejjeġ li huma ispirati mill-grazzja, taħt l-
impuls tal-iSpirtu Qaddis. 

 

● O Marija, inti qaddisa fil-ġisem u l-moħħ. Inti tista’ tgħid 
b’mod speċjali: “It-taħdita tiegħi hija fis-sema” (ara Fil 3, 20). Inti l-
ġnien magħluq, l-għajn issiġillata, it-tempju tal-Mulej, is-santwarju 
tal-iSpirtu s-Santu. Inti l-verġni għaqlija li mhux biss ħasbet li jkollha 
ż-żejt imma mliet il-musbieħ tagħha bih. O Marija, kif kellek ħila 
tilħaq il-maestà li ma tintlaħaqx ta’ Alla, ħlief billi ħabbatt, tlabt u 



261 

fittixt? Inti sibt dak li kont qegħda tfittex, u l-Anġlu qallek: “Inti sibt 
grazzja quddiem Alla.” Imma kif int kont digà mimlija bil-grazzja, stajt 
issib aktar grazzja. O! int kien jistħoqqlok tassew li ssib il-grazzja, 
għax int ma kontx kuntenta bil-grazzja li kellek imma tlabt milja 
kotrana ta’ grazzja għas-salvazzjoni tad-dinja! “L-iSpirtu qaddis jiġi 
fuqek,” qal l-Anġlu,. Dan il-balzmu prezzjuż issawwab fuqek hekk 
kotran li tfawwar minnek fuq id-dinja kollha. 

S. Bernard, De Aqua eductu 9, 5 
 

● O Marija, l-iSpirtu Qaddis dejjem għammar fis-santwarju 
immakulat ta’ ruħek, hu biss kien id-direttur li dejjem obdejt u segwejt 
f’kull għemil ġewwieni jew estern. Nistgħu ngħidu għalik aktar milli 
għal kull fidil ieħor, li l-iSpirtu s-Santu huwa l-Mistieden ħelu ta’ruħek. 
Min jista’ jimmaġina d-djalogi tas-sema u t-tifwir reċiproku ta’ 
mħabba bejn il-qalb bla tebgħa tiegħek u l-Mistieden ħelu tiegħek? 
(Maria, Angeli e Santi, p. 15). 

O Marija, li dejjem ħallejt it-tmexxija u d-direzzjoni ta' moħħok u 
ta' qalbek u ta' għemilek f'idejn l-iSpirtu Qaddis... agħmel li nifhmu 
sewwa kemm huma hienja l-erwieħ li ħallew l-iSpirtu Qaddis 
imexxihom, u b'hekk jiġru fit-triq tal-perfezzjoni li jitolbuh, 
jirrispettawh, jagħtu kasu, jobduh, u jissottomettu l-ispirtu tagħhom 
għall-Spirtu ta' Alla f'kollox (Allo Spirito Santo, p. 313). 

Beata Elena Guerra 
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178.  OMM ALLA 

Int Imbierka, o Verġni Marija, li ġarrejt lill-ħallieq tiegħek f’ġufek, 
int wellidt lill-ħallieq tiegħek, waqt li bqajt xebba għal dejjem. 

(Quddiesa B.V.M. 2) 

 

1. “Il-Verġni Marija, li mat-tħabbira tal-anġlu laqgħet f’qalbha u 
f’ġisimha l-Verb ta’ Alla u tat il-ħajja lid-dinja, hija magħrufa u 
meqjuma bħala vera omm ta’ Alla u tal-Feddej” (LG 53). Hekk 
jippreżenta fil-qosor il-figura tal-Omm Imbierka, il-Vatikan II. Il-
maternità divina hija l-għajn tal-privileġġi kollha tagħha, il-kobor u l-
glorja u l-istess eżistenza tagħha jiġu mfissra biss bil-
predestinazzjoni tagħha għal dan l-uffiċċju hekk għoli. Kieku Alla ma 
ordnax li l-inkarnazzjoni ta’ Ibnu għandha titwettaq fil-ġuf ta’ verġni, 
qatt ma kien ikollna dak il-kapolavur tal-grazzja u ħlewwa, il-Verġni l-
aktar imbierka, u qatt ma kien ikollna t-tbissima tagħha, jew iż-żegħil 
matern tagħha. Għalhekk il-Knisja tgħallimna biex inħobbu u nqimu 
lil Marija għax hija l-Omm ta’ Alla, l-Omm ta’ Ġesù, u meta nħobbuha 
minħabba r-relazzjoni tagħha ma’ Alla, id-devozzjoni tagħna lejha 
tagħmel l-imħabba tagħna lejn Alla, lejn Ġesù aktar profonda u aktar 
ħelwa. 

“Omm ta’ Alla, Omm ta’ Min ħalaqna,” hekk insejħulha fil-litanija. 
Dawn iż-żewġ titli jidhru kontra xulxin, imma fil-fatt jesprimu sintesi 
waħdanija għaliex Marija, għalkemm ħlejqa, hija fil-fatt l-Omm tal-
ħallieq tagħha, l-Omm tal-Iben ta’ Alla li tatu ġisem ta’ bniedem, il-
frott tal-ġuf tagħha u ta’ demmha. Hawn nifhmu aktar minn qatt qabel 
kif id-dinjità tagħha waslet sal-għatba tal-infinit. “Billi l-Verġni Mbierka 
Marija hija l-Omm ta’ Alla, hi għandha xorta ta’ dinjità infinita li ġejja 
mill-ġid infinit, li hu Alla” (S.T. 1, 25, 6). Ma nistgħux nimmaġinaw 
dinjità aktar għolja għax, ħlief Kristu, ebda ħlejqa umana ma kienet 
magħquda ma’ Alla b’mod hekk intimu u sublimi daqs Marija, li hija 
Ommu. Jekk xi ħadd jistagħġeb kemm tissemma ftit Marija fl-
Evanġelju, San Tumas ta’ Villanova jwieġeb: “Xi tridu iżjed? Mhux 
biżżejjed għalikom li tafu li hija Omm Alla?… Kien ikun biżżejjed li 
tgħid: ‘Ġesù twieled minnha’” (In nativ. B.V.M.). Fil-fatt, o Marija, 
kulma jeħtieġli nkun naf biex inħobbok huwa li int l-Omm ta’ Alla 
tiegħi. 
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2. Għalkemm Alla sa mill-eternità ppredestina lil Marija biex tkun 
Omm Ibnu, ma riedx li hi ma tkunx taf b’dan, u għalhekk, meta wasal 
iż-żmien biex iwettaq il-pjan tiegħu, hu talab il-kunsens tal-Verġni. Il-
messaġġ tal-Anġlu wera lil Marija s-sejħa sublimi li Alla kien refa’ 
għaliha: “Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù” 
(Lq 1, 31). Marija staqsiet u l-Anġlu spjega l-misteru tal-maternità 
divina li kellu jseħħ fiha, bla ma tittiefes il-verġinità tagħha. X’seta’ 
jitlob Alla li Marija kienet se tirrifjutah? Ma kenitx l-ewwel darba li 
ċediet ir-rieda tagħha biex tagħmel ir-rieda ta’ Alla; sa mill-bidu tal-
eżistenza tagħha, hi għexet fi stat ta’ għaqda perfetta ma’ Alla, u l-
karatteristika spejali tagħha kienet biss din il-konformità assoluta tar-
rieda umana tagħha mar-rieda divina. Dan kien għaliex Marija tat il-
kunsens tagħha bl-imħabba kollha ta’ ruħha, lissnet il-fiat tagħha, 
aċċettat għax riedet, u ntelqet għax riedet għall-ħidma ta’ Alla. “Meta 
Marija laqgħet il-kelma ta’ Alla saret Omm Ġesù u waqt li ħaddnet 
bil-qalb kollha r-rieda li ssalva ta’ Alla, hi tat ruħha kollha kemm hi, 
bħala qaddejja tal-Mulej, lill-persuna u lill-ħidma ta’ Binha” (LG 56). 
Immedjatament, twettaq il-misteru, u l-Verġni Marija bdiet iġġorr lil 
Alla. Il-Verb ta’ Alla li sar bniedem huwa preżenti fiha bil-ħajja tal-
ġisem li Marija kkomunikat lill-Iben; huwa qiegħed fiha bil-kotra tal-
ħajja sopranaturali li l-Iben ikkomunika lill-Omm, bejn l-Omm u l-Iben 
kien hemm tpartit ta’ ħajja, identità ta’ affezzjonijiet, xewqat u 
sentimenti li l-qalb ta’ Kristu qiegħdet fil-qalb ta’ Marija. Ħadd ma 
seta’ qatt jgħid b’aktar verità minn Marija “Ngħix, imma mhux jien, 
iżda jgħix fija Kristu” (Gal 2, 20). 

Misteru immens u tal-għaġeb! U fil-profondità ta’ dan il-misteru 
nsibu l-iva ta’ ħlejqa umli u umana. Alla ħalaq lill-bniedem ħieles, u 
għalhekk, għalkemm jixtieq jagħmel ħwejjeġ kbar fih, ma 
jagħmilhomx mingħajr il-kunsens tiegħu. Alla jrid jittrasformana u 
jqaddisna bil-grazzja tiegħu, imma qabel jagħmel dan, jistenna l-
kunsens tagħna. Meta din l-iva tkun sħiħa u totali, bħalma kienet ta’ 
Marija, Alla jwettaq ħidmietu fina. 

 

● “Sliem, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek,” fik m’hemmx 
biss Alla l-Iben, li int libbist bil-laħam tiegħek, imma wkoll Alla l-
iSpirtu s-Santu, li permezz tiegħu int nissilt, u Alla l-Missier, li sa mill-
eternità nissel lil dak li kellu jkun Ibnek. Il-Missier huwa miegħek, li 
għamel lil Ibnu, Ibnek, l-Iben huwa miegħek li xtaq iwettaq misteru 
tal-għaġeb, huwa moħbi fil-ġuf tiegħek, waqt li l-verġinità tiegħek 
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baqgħet bla mittiefsa l-iSpirtu s-Santu huwa miegħek u flimkien mal-
Missier u mal-Iben iqaddsek. Tassew li l-Mulej miegħek. 

“Imbierka inti fost in-nisa… u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek.” 
Mhux għax inti mbierka, jitbierek ukoll il-frott ta’ ġufek, imma għax hu 
ħelsek minn qabel bil-barkiet tal-ħlewwa, għalhekk inti mbierka. 
Tassew imbierek il-frott ta’ ġufek, li fih il-ġnus kollha huma mberkin, u 
li mill-milja tiegħu int irċevejt bħalma għamlu oħrajn, imma b’qies 
akbar. 

S. Bernard, Super “Missus” 3, 4.5 
 

 
● Jekk niflik sewwa, o Marija, jiena nara li id l-iSpirtu S-Santu 
ħażżet it-Trinità fuqek meta ssawret ġo fik il-Kelma magħmula 
bniedem, l-imnissel waħdieni ta’ Alla. Huwa ħażżeż l-għerf tal-
Missier, jiġifieri l-Kelma, huwa ħażżeż il-qawwa tiegħu, għax hu kien 
il-qawwa li wettqet il-misteru, hu ħażżeż il-milja tal-ħniena tal-iSpirtu 
s-Santu, għax hu biss permezz tal-grazzja divina u l-ħniena li 
misteru bħal dan kien imħejji u mwettaq… O Marija, jiena nara l-
Kelma mogħtija lilek, tgħix ġo fik. Fik, o Marija, jidhru s-saħħa u l-
ħelsien tal-bniedem, għaliex wara d-deċiżjoni tal-kunsill kbir tas-
sema, huwa bagħtlek l-Anġlu biex iħabbarlek is-sigriet tal-kunsill 
divin, u biex jitlob il-kunsens tiegħek, għax l-Iben ta’ Alla ma kienx se 
jiġi fil-ġuf tiegħek sakemm tkun għadek ma tajtx il-kunsens tar-rieda 
tiegħek. Huwa stenna wara l-bieb tar-rieda tiegħek biex int tiftaħlu, 
hu ried jiġi għandek, imma qatt ma kien jidħol kieku inti ma ftaħtlux, 
meta għedt, “Jien l-qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skont kelmtek.” 

S. Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 119.121-122 
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179.  OMMNA 

O Verġni Mbierka Marija, inti l-omm tal-grazzja, inti t-tama tad-dinja; 
isma’ ‘l uliedek li jsejħulek (Brevjar). 

 

1. Meta Marija tat il-kunsens tagħha biex issir Omm l-Iben ta’ 
Alla, intrabtet b’rabtiet sodi mhux biss mal-persuna ta’ Ġesù, imma 
wkoll mal-ħidma tiegħu. Kienet taf li s-Salvatur kien ġej fid-dinja biex 
jifdi l-ġens tal-bniedem, għalhekk meta aċċettat li ssir Ommu, 
aċċettat ukoll li ssir il-koperatriċi l-aktar qrib tal-missjoni tiegħu. “Bir-
raġun is-Santi Padri jżommu li Marija ma kenitx biss strument passiv 
f’idejn Alla iżda li kkoperat għas-salvazzjoni tal-bniedem bil-fidi u bl-
ubbidjenza” (LG 56). Fil-fatt meta tatna lil Ġesù l-għajn tal-grazzja, 
Marija kkoperat b’mod effettiv u dirett fit-tixrid tal-grazzja fl-erwieħ ta’ 
dawk kollha li jemmnu. Marija “saret il-kawża ta’ salvazzjoni għaliha 
stess u għall-ġens kollu tal-bnedmin. Minħabba f’hekk hija kienet 
għalina omm fl-ordni tal-grazzja” (LG 56, 61). 

Bħalma mara waħda kkoperat fit-telfien tal-grazzja, hekk ukoll 
b’dispożizzjoni armonjuża tal-Providenza divina, mara oħra, Marija, 
kellha tikkopera fir-restawr tal-grazzja. Huwa tassew li kull grazzja 
tiġi minn Ġesù, li huwa l-għajn waħdiena tal-grazzja, is-Salvatur 
waħdieni, imma ladarba Marija tatu lid-dinja, u kienet intimament 
imsieħba ma’ ħajtu u ħidmietu kollha, nistgħu tassew ngħidu li l-
grazzja tiġi wkoll minn Marija. Jekk Ġesù huwa l-għajn tal-grazzja, 
Marija, skont San Bernard, hija l-kanal tal-grazzja, l-akwedott li 
jwassalha għandna. Ġesù ried jiġi għandna permezz ta’ Marija, 
għalhekk kull grazzja u kull ħajja sopranaturali taslilna permezz 
tagħha. Din hija r-rieda ta’ dak li ordna li aħna jkollna kollox permezz 
ta’ Marija” (San Bernard, De aquaed, 7). Dak kollu li Ġesù 
mmeritalna bl-akbar dritt, Marija mmeritatu għalina għax hekk kien 
xieraq. Il-Verġni Mbierka hija għalhekk tassew Ommna. Meta nisslet 
lil Ġesù, hija nisslet lilna wkoll fl-istess ħin għall-ħajja tal-grazzja, 
nistgħu nsejħulha fis-sewwa kollu: “Sliem għalik Sultana, Omm tal-
ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, Sliema għalik!” 

 

2. “L-għaqda tal-Omm ma’ Binha fil-ħidma tas-salvazzjoni tidher 
minn żmien it-tnissil verġinali ta’ Kristu sal-ħin ta’ mewtu” (LG 57); 
mill-mument li Marija saret Omm is-Salvatur, bdiet ukoll il-ħidma 



266 

materna tagħha. Hekk kif il-missjoni feddejja ta’ Ġesù mibdija fil-
mument tal-inkarnazzjoni ġiet ikkunsmata fuq il-Kalvarju, hekk ukoll 
il-maternità ta’ Marija għall-bnedmin kollha sabet il-milja tal-
espressjoni tagħha f’riġlejn is-salib. Waqt li Ġesù kien qiegħed imut 
fost l-eħrex turmenti, il-qalb maħbuba tiegħu kienet qiegħda tħejji 
rigal mill-aqwa għalina. L-egħżeż ħaġa li kellu f’din l-art kienet 
Ommu u issa se jħallihielna bħala wirt l-aktar prezzjuż. “Hemm hi 
ommok” (Ġw 19, 27), huwa qal lil San Ġwann, u b’hekk taha lill-
appostlu li f’dak il-ħin kien jirrappreżenta lill-bnedmin kollha. Dan il-
kliem ta’ Ġesù kien jesprimi l-verità kbira li kellha l-bidu tagħha fil-ħin 
tal-inkarnazzjoni tiegħu fil-ġuf tal-Verġni u li issa twettqet f’riġlejn is-
salib. Din hija l-verità tal-maternità spiritwali ta’ Marija għall-umanità 
kollha. Marija salvat l-erwieħ tagħna flimkien ma’ Ġesù, għaliex waqt 
li kien qiegħed joffri ruħu f’sagrifiċċju għalina, Marija kienet qiegħda 
toffri lil Binha, bħala Vittma divina għall-fidwa tagħna. Bħala ko-
redentriċi, hija ġabitilna l-ħajja tal-grazzja, għalhekk hija l-mara li fl-
ordni sopranaturali tagħtina l-ħajja, hija ommna. Hija “tassew l-Omm 
tal-membri kollha (ta’ Kristu) għaliex hija kkoperat bl-imħabba tagħha 
għat-twelid fil-Knisja tal-Insara li huma l-membri tal-istess Ras… 
Għalhekk, …mgħallma mill-iSpirtu s-Santu, il-Knisja tqimha bħala 
omm l-aktar maħbuba” (LG 53). 

“Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni biex kull min 
jemmen fih ma jintilifx” (Ġw 3, 16-17), jgħid l-evanġelista u l-istess 
jista’ jingħad li Marija hekk ħabbet lill-bnedmin li tat u ssagrifikat lil 
Binha l-waħdieni, li kienet tħobbu aktar minnha nfisha (S. 
Bonaventura. Op. III Serm 1 de B.V.M.). Ara b’liema prezz Marija 
saret ommna u aħna sirna wliedha. 

 

● O Xebba u Omm l-aktar qaddisa tal-Kelma, int li l-maternità 
tiegħek turik bħala verġni, u l-verġinità tiegħek tixhidlek li inti omm, 
ilqa’ bit-tħaddina kollha mħabba tiegħek, lil dawk li qegħdin ifittxuk. 
Fil-ħniena tiegħek wassal il-merħla li ġiet mifdija bid-demm tal-Iben li 
wellidt, lejn mergħat kotrana; int li tmajt lill-ħallieq tiegħek, agħti l-ikel 
lil dawk li għad iridu jinħalqu; igglorifika lid-devoti tiegħek li tara 
mixħutin f’riġlejk minħabba l-qima devota li jagħtuk, ħu ħsiebna u 
ħarisna li nifirħu li qegħdin nerfgħu l-madmad ħelu tiegħek ta’ 
sultana. Jalla dawk kollha li b’xi mod jgħannulek it-tifħir tat-tnissil bla 
tebgħa tiegħek jgħixu dejjem bħala sudditi tiegħek, o Sultana, u 
msoffija minn kull dnub jaslu ġurnata għand dak, li bħal Ommu 
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jxandruk bil-fidi tagħhom. Żommna dejjem f’imħabbtek sakemm 
aħna fid-dinja, sabiex dak li twieled minnek jagħmilna tiegħu għall-
eternità. 

Oracional Visigotico 233, minn Pietà Mariana  Ant. Litur., p.18 
 

● O Marija… Omm tiegħi! Għalija int offrejt il-verġinità tiegħek, 
għalija ddefendejtha u lqajt il-kelma tal-anġlu, għalija int għamilt l-
offerta fit-tempju, għalija rċevejt il-profezija ta’ Xmun, għalija sofrejt 
f’Betlehem, għalija kont eżiljata fl-Eġittu, minħabba fija kont fqira u 
għajjiena f’Nazaret, għalija mort tfittex f’Ġerusalemm, siekta fit-
tempju, titlob l-għajnuna f’Kana, għalija kont ħerqana f’Kafarnahum, 
għalija bqajt waħdek fl-assenza kbira tiegħu, għalija batejt fit-
tribunali, għalija kont imnikkta u qawwija fuq il-Kalvarju, għalija kont 
titlob mat-Tnax, għalija kont mimlija hena fl-iSpirtu, għalija rebbieħa 
fis-sema… Dan kollu sar għalija, ridtu int għalija, inti ħabbejtni, 
wellidtni, u lqajtni f’dirgħajk ta’ omm, fix-xbieha tal-providenza ta’ 
Alla, qabel ma jiena sirt, għalija, għalija… Ja Omm l-aktar maħbuba! 

Verġni Mbierka, li mhux biss tajt il-fattizzi umani lill-Kelma 
adorabbli, Bin Alla, imma offrejt wkoll ‘l Alla l-Missier fit-tempju dik l-
istess Kelma, li saret bniedem, waqt li kkonsagrajtu għall-milja tar-
rieda tal-Missier, u lil ruħi fit-tħaddina ta’ omm u ppreżentaha lil Ibnek 
divin, għaqqad it-talba tiegħek ma’ tiegħi sabiex inkun magħżul biex 
inwettaq ir-rieda tal-Missier. 

G. Canovai, Suscipe Domine, p. 176. 268 
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180.  ĦAJJA MARJANA 

O Mulej, agħtina li permezz tal-interċessjoni tal-Verġni Marija, 
nimmeritaw li nissieħbu fil-milja tal-grazzja tiegħek (Missal B.V.M. 3). 

 

1. Il-post kbir li tokkupa Marija fil-kwalità tagħha ta’ omm fil-
ħidma tal-qdusija tal-Insara, jiġġustifika sewwa x-xewqa ta’ ħajja ta’ 
intimità magħha. Kif l-iben irid joqgħod ma’ ommu, hekk in-Nisrani 
jgħix ma’ Marija u juża ħafna mezzi biex jibqa’ jiftakar fiha. Ifittex 
ngħidu aħna li jkollu xi xbieha tagħha, u jidra jsellmilha b’imħabba 
kull darba li jħares lejha. Imma bil-ħarsa tal-fidi jimxi aktar lil hinn 
mix-xbieha, u jasal sa Marija li qiegħda tgħix fil-glorja u li bil-viżjoni 
beatifika, Marija tara, issegwi, u tagħraf il-ħtiġijiet kollha tiegħu, u 
tgħinu bl-għajnuna tagħha ta’ omm. “Għax” jgħid il-Konċilju 
“għalkemm Marija, ittellgħet fis-sema, hi ma telqitx minn taħt idejha 
din il-ħidma għas-salvazzjoni tagħna imma għadha tidħol għalina 
b’kull mod biex Alla jagħtina l-grazzji meħtieġa għas-salvazzjoni ta’ 
dejjem” (LG 62). Hekk, permezz tal-fidi, in-Nisrani jista’ jgħix f’kuntatt 
bla waqfien mal-Verġni mbierka li tgħasses fuqu b’imħabba ta’ omm. 
Minn qalbu matul il-jum iżid it-taħriġ ta’ tjieba f’ġieħha, is-sejħat, il-
ġakulatorji u dak kollu li jiswielu biex isaħħaħ ir-relazzjonijiet tiegħu 
mal-Madonna. Il-festi liturġiċi ta’ Marija, is-Sibtijiet, ix-xahar ta’ Mejju, 
huma okkażjonijiet oħra biex jiftakar fiha b'mod speċjali, biex 
jimmedita l-prerogattivi tagħha, biex jikkontempla l-ġmiel tagħha, 
biex jitħabbeb dejjem iżjed magħha. Fil-fatt, ma jistax ikun li waqt li 
nżommu f’moħħna u f’qalbna l-figura ħelwa ta’ Marija, bla ma 
nħossu li għandna nħobbuha, bla ma nħossu l-ħtieġa li nuru r-realtà 
tal-imħabba tagħna billi nippruvaw inħobbuha, biex nagħtuha gost, li 
ngħixu ta’ wliedha tassew. B’dan il-mod il-ħajja “marjana”, jew il-ħajja 
ta’ intimità ma’ Marija, tkun tista’ tidħol fil-ħajja kollha “Nisranija” u 
twassal għal aktar fedeltà fit-twettiq ta’ dmirna, għax xejn ma jista’ 
jagħti gost akbar lil din l-Omm milli meta tara lil uliedha jwettqu 
b’imħabba r-rieda ta’ Ġesù tagħha. Min-naħa l-oħra, il-ħajja nisranija, 
mgħejxa taħt il-ħarsa materna ta’ Marija, tikseb dik il-ħlewwa speċjali 
li tiġi mill-ħbiberija bla waqfien ta’ omm l-iżjed ħelwa li ddawwar bil-
premuri lil dawk li jħobbuha u jirrikorru għandha bil-fiduċja. 

 

2. Id-devozzjoni vera lejn il-Madonna “mhix qiegħda f’xi 
sentiment sterili u li jgħaddi… iżda ġejja minn fidi vera li… tħeġġiġna 
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b’imħabba ta’ wlied lejn din Ommna u biex nimitaw il-virtujiet tagħha” 
(LG 67). L-imitazzjoni ta’ Marija hija proprjament wieħed mill-aspetti 
ewlenin tal-ħajja marjana. Ġesù biss hu “t-triq” li twassal għal għand 
il-Missier, hu l-mudell waħdieni, imma min aktar minn Marija jixbah lil 
Ġesù? Min iżjed minn Marija jista’ jgħid li jġorr fih l-istess sentimenti 
ta’ Kristu? “O Sinjura – jistqarr San Bernard – Alla jgħammar fik u inti 
fih… Int libbistu bis-sustanza ta’ laħmek u hu libbsek bil-glorja tal-
maestà tiegħu” (De duod. Praerog. 6). Waqt li kien jgħammar fil-
ħdan l-aktar safi tal-Verġni, Ġesù libbisha bih innifsu, seħibha fil-
perfezzjonijiet tiegħu, sawwab fiha s-sentimenti tiegħu, ix-xewqat 
tiegħu, l-affetti tiegħu, ir-riedat tiegħu, u Marija, li ntelqet għalkollox 
għall-ħidma tiegħu, kienet mibdula kollha kemm hi fih, u saret il-
kopja l-iżjed fidila tiegħu. “Marija – tgħanni l-Liturġija qadima – hija x-
xbieha l-iżjed perfetta ta’ Kristu, impittra b’mod l-iżjed ħaj mill-iSpirtu 
s-Santu.” L-iSpirtu s-Santu, li hu l-iSpirtu ta’ Ġesù, ħa pussess sħiħ 
tar-ruħ l-iżjed safja u ħelwa ta’ Marija, u naqqax fiha, b’mod l-iżjed 
sħiħ u delikat, il-fattizzi u l-karatteristiċi kollha tar-ruħ ta’ Kristu. 
Għalhekk nistgħu ngħidu li timita lil Marija, ifisser timita lil Ġesù. 
Proprju għalhekk il-Knisja tagħżilha u tipproponiha bħala mudell. Kif 
aħna ma nħobbux lil Marija għaliha nfisha imma fir-relazzjoni tagħha 
ma’ Kristu li hi Ommu, hekk ukoll ma nimitawx lil Marija għaliha 
nfisha biss imma f’relazzjoni ma’ Kristu li tiegħu hija x-xbieha l-aktar 
fidila. Ġesù hu t-triq waħdanija li twassal għand il-Missier, u Marija 
hija t-triq l-aktar żgura u l-aktar ħafifa biex naslu għand Ġesù. Meta 
Ġesù laħħam fiha l-perfezzjonijiet tal-Missier, għamilha possibbli li 
nimitawhom, u meta Marija imtliet bil-perfezzjonijiet ta’ Ġesù, 
għamlithomlna aktar aċċessibbli; ħadd ma jista’ jgħid daqsha: 
“Imitaw lili għax jien imitajt lil Kristu” (1 Kor 11, 1). Kif Ġesù ġie 
għandna permezz ta’ Marija, huwa wkoll xieraq li l-Insara jmorru 
għand Ġesù permezz tagħha. 

 

● Ja Omm ta’ min iħobbok, inti tgħid: henjin dawk li bl-għajnuna 
tal-grazzja, jitħarrġu fil-virtujiet tiegħi u jimxu fuq il-passi ta’ ħajti. Iva, 
ja Omm, huma tassew henjin f’din id-dinja, tul ħajjithom, minħabba l-
kotra ta’ grazzji u ta’ ħlewwiet li inti tgħaddilhom mill-milja tiegħek…, 
henjin fil-mewt li hi ħelwa u trankwilla u li għaliha tassisti int biex 
iddaħħalhom inti stess fl-hena tas-sema, henjin fl-aħħar nett fl-
eternità għax qatt ma ntilef imqar wieħed mill-qaddejja fidili tiegħek, li 
imita l-virtujiet tiegħek. 
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O Verġni Marija, Omm twajba tiegħi, kemm huma henjin, intenni 
bl-akbar ferħ ta’ qalbi, kemm huma henjin dawk li ma ħallewx lilhom 
infushom jitqarrqu b’devozzjoni falza lejk, imma mxew fedelment fuq 
il-passi tiegħek, fuq il-pariri tiegħek, u obdew  l-ordnijiet tiegħek!  

S. Lwiġi Grignon de Montfort, Trattat fuq id-devozzjoni vera 6, 1 
 

● L-imħabba lejk, o Marija, iġġib magħha tenerezza tal-għaġeb 
fil-ħajja spiritwali… u jnissel fil-qalb, sens ta’ fiduċja u ta’ 
sottomissjoni. L-imħabba lejk tiddisponina, bla ma nintebħu, biex 
insofru bil-ferħ u nagħrfu u nħobbu l-ħafna tbatijiet u slaleb. O Marija, 
għandi dejn kbir lejk, ta’ ħafna, ta’ kollox. Meta Alla tani lilek, tani 
kollox. Kif nista’ qatt  inkun ingrat? O Marija! Inħobbok… 

Min iħobb lilek, o Marija, jimxi fit-triq it-tajba. Min ma jħobbokx, 
mhux ta’ min jafdah, ukoll jekk jagħmel il-mirakli. Kif jista’ jibża’ min 
iħobbok sinċerament o Marija? Min jaqa’ fix-xibka tiegħek ikun fiż-
żgur għal dejjem, ja Omm Alla.  Aktar ma x-xjaten jiġbduni u jħajruni, 
aktar il-malji tax-xibka tiegħek ma jkunux jistgħu jinħallu, o Marija, u 
jintisġu madwari. Ma nafx b’omm oħra bħalek, o Marija. Ja Omm l-
iżjed ta’ min jammirak, itlob għalina. 

O! Kemm inti ħelwa! Għaliex il-qaddejja tiegħek mhumiex 
daqshekk kumplikati, o Marija, u għaliex jobduk daqshekk bil-ferħ? 
Kif jista’ jiġri li l-qaddejja tiegħek iħossu l-ħlewwa taċ-ċkejknin fir-
relazzjonijiet tagħhom ma’ Alla, u jaddattaw ruħhom ukoll mal-eħżen 
nies b’daqshekk kortesija u maħfra? Ir-raġuni hija li fir-relazzjonijiet 
tagħhom miegħek, o Marija, inti sseħibhom għalkemm bla ma 
jintebħu, fl-umiltà kbira u l-manswetudni liema bħalha tiegħek. 

E. Poppe, Intimità spiritwali, p. 30-31 
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181.  IL-ĦAMES ĦADD TAL-GĦID 

SENA A 

Jiena hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja (Ġw 14, 6). 

 

Il-Liturġija tal-aħħar Ħdud tal-Għid tikkonċentra l-attenzjoni 
tagħna fuq it-tagħlim ta’ Ġesù meħud mid-diskors tal-Aħħar Ċena, it-
testment imprezzabbli li ħalla lill-appostli qabel ma mar għall-
passjoni.  

Illum l-ewwel post tieħdu l-istqarrija “Jiena t-Triq, il-Verità u l-
Ħajja” (Ġw 14, 6), bi tweġiba għall-mistoqjija ta’ Tumas. Ma kienx 
fehem x’ried ifisser Ġesù meta qalilhom li se jerġa’ lura għand il-
Missier, u għalhekk staqsa: “Mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer. Kif 
nistgħu nafu t-triq?” (Ġw 14, 5). L-appostlu kien qiegħed jaħseb fi triq 
materjali, waqt li Ġesù kien qiegħed jaħseb fi triq spiritwali, tant 
għolja li kien qiegħed iqabbilha mal-persuna tiegħu: “Jiena t-Triq”; u 
mhux biss jurih it-triq, imma wkoll jurih fejn se twassal: “il-verità u l-
ħajja,” jiġifieri hu nnifsu. Ġesù huwa triq li twassal għand il-Missier: 
“Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi” (Ġw 14, 
6), Hu l-verità li tirrivelah: “Min ra lili, ra lill-Missier” (Ġw 14, 9), huwa 
l-ħajja li jikkomunika l-ħajja lill-bnedmin, “għax bħalma l-Missier 
għandu l-ħajja fih innifsu” hekk ukoll għandu l-Iben u jagħtiha “lil 
dawk li jrid hu” (Ġw 5, 26.21). Aħna nsibu s-salvazzjoni b’kundizzjoni 
waħda: billi nimxu wara Ġesù, nagħtu kas ta’ kliemu, u nħalluh 
jinvadina bil-ħajja tiegħu li hu jaqsam magħna permezz tal-grazzja u 
l-imħabba. B’dan il-mod, aħna mhux biss ngħixu f’għaqda ma’ Kristu, 
imma wkoll mal-Missier, li mhux ‘il bogħod minn Kristu u lanqas mhu 
mifrud minnu; fil-fatt jgħammar fih ladarba huwa l-istess ħaġa mal-
Missier u mal-iSpirtu s-Santu: “Emmnuni! Jiena fil-Missier u l-Missier 
huwa fija” (Ġw 14, 11). Il-ħajja tan-Nisrani u tal-Knisja kollha hija 
mwaqqfa fuq il-fidi fi Kristu, tassew Alla u tassew bniedem, it-triq li 
twassal għand il-Missier li hu ndaqs mal-Missier f’kollox. 

L-ewwel u t-tieni Qari juruna l-iżvilupp tal-ħajja tal-Knisja tal-bidu 
taħt l-influss ta’ Ġesù “t-Triq, il-Verità u l-Ħajja.” L-Atti (6, 1-8) 
jagħtuna xhieda taż-żieda mgħaġġla tal-fidili wara l-predikazzjoni 
tad-dixxipli, u mbagħad tal-għażla tal-ewwel koperaturi li billi ħadu 
f’idejhom l-għemejjel tal-ħniena, ħallew lill-Appostli ħielsa biex 
jingħataw kollhom kemm huma “għat-talb u għall-ministeru tal-
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kelma” (Atti 6, 4). Dan kellu x’jaqsam mal-qima liturġika – iċ-
ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, u t-talb komunitarju – u naturalment it-
talb privat ukoll, kif kien urihom Ġesù bit-tagħlim u bl-eżempju 
tiegħu. Ladarba l-Imgħallem kien jgħaddi sigħat twal waħdu fit-talb, l-
appostlu kien iħoss il-ħtieġa li jsaħħaħ lilu nnifsu bit-talb personali 
f’għaqda intima ma’ Kristu, għax kien biss b’dak il-mod li l-ministeru 
tiegħu seta’ jkun suċċess u jwassal fid-dinja il-kelma u l-imħabba tal-
Mulej. 

Waqt li l-Atti jitkellmu mill-ministeru tal-Appostli u dak tal-
koperaturi tagħhom, it-tieni qari jittratta s-saċerdozju tal-fidili: “Intom 
ġens maħtur,” – kiteb San Pietru lill-ewlenin Insara – “saċerdozju 
rjali, nazzjon qaddis” (1 Pt 2, 9). Ħadd ma hu eskluż minn dan is-
saċerdozju spiritwali, li jingħata lil dawk kollha li huma  mgħammdin, 
u jseħibhom fis-saċerdozju ta’ Kristu. Ġesù, it-triq waħdiena li 
twassal għand il-Missier, huwa wkoll is-saċerdot waħdieni li bil-
qawwa tiegħu jħabbeb lill-bnedmin ma’ Alla u joffrilu qima li tixraq lill-
maestà infinita tiegħu, billi jorbothom intimament miegħu nnifsu, l-
Insara wkoll huma maħturin għal “saċerdozju qaddis, biex joffru 
sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu ‘l Alla permezz ta’ Ġesù Kristu” (1 Pt 2, 
5). Ġesù huwa l-għajn waħdiena tal-ħajja tal-Knisja, l-għajn 
waħdiena għas-saċerdozju ministerjali u dak tal-fidili, ma teżisti ebda 
qima jew sagrifiċċju li jixraq lil Alla jekk ma jkunx magħqud ma’ dak 
ta’ Kristu, l-istess kif m’hemm ebda qdusija personali u ebda frott 
appostoliku ħlief dak li ġej minnu. 

 

● O Missier…, is-Salvatur u l-iSpirtu ta’ adozzjoni ġejjin minnek; 
ħares lejn ulied l-imħabba tiegħek bit-tjubija, sabiex dawk kollha li 
jemmnu fi Kristu jingħataw il-ħelsien veru u l-wirt ta’ dejjem tagħhom. 

Kolletta 
 

● O Ġesù, għinni ngħix fit-triq tal-umiltà sabiex nasal fl-eternità. 
Int, o Alla, il-pajjiż tagħna li lejh qegħdin nivvjaġġaw bħala bnedmin, 
inti t-triq li minnha mexjin. Aħna ġejjin għandek, ġejjin permezz 
tiegħek. għaliex għandna nibżgħu li se nieħdu xi żball? Inti ma 
tbiegħedtx mill-Missier meta ġejt għandna… Int Alla u bniedem… 
Alla, għax inti l-Kelma, bniedem, għax billi kont il-Kelma, sirt 
bniedem. 
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Kull bniedem huwa fqir u tallab quddiemek, o Alla. X’niswa jien? 
Kieku kont nagħraf il-faqar tiegħi…. U b’danakollu, o Ġesù, inti 
tgħidli: Agħtini dak li tajtek… Jien nitlob dak li hu tiegħi: agħtihuli u 
nerġa’ nagħtihulek… għall-ftit li tagħtini, jiena nagħtik ħafna iżjed. Inti 
tagħtini l-ħwejjeġ tal-art, Jiena nagħtik ħwejjeġ tas-sema. Inti tagħtini 
ħwejjeġ temporali, jiena npattihomlok b’dawk tal-eternità. Jiena 
nerġa’ nqegħdek fik innifsek, meta nsejjaħlek fija nnifsi. 

S. Wistin, Sermo 123, 3.5 
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SENA B 

Ibqgħu fija u jiena fikom (Ġw 15, 4). 

 

Illum il-Liturġija tal-Kelma tagħtina ġabra tal-ħajja Nisranija, 
konverżjoni, dħul fil-misteru ta’ Kristu, u żvilupp fl-imħabba. 

L-ewwel Qari (Atti 9, 26-31) jirreferi għall-wasla ta’ Sawl 
f’Ġerusalemm, fejn “ilkoll kienu jibżgħu minnu, għax ma kinux 
emmnu li tassew ikkonverta” (Atti 9, 26). Imma Sawl fit-triq ta’ 
Damasku “kien ra lill-Mulej fit-triq u semgħu jkellmu” (Atti 9, 27), 
milqut f’daqqa waħda minn grazzja straordinarja, inbidel minn għadu 
aħrax, f’appostlu mħeġġeġ ta’ Kristu. Il-konverżjoni ma tkunx 
daqshekk għal għarrieda għal kulħadd, fil-fatt normalment titlob 
xogħol bla heda biex nirbħu l-passjonijiet u d-drawwiet ħżiena, u biex 
nibdlu l-mod kif naħsbu u nġibu ruħna. Imma l-konverżjoni hi 
possibbli għal kulħadd, mhux biss bħala mogħdija min-nuqqas ta’ 
twemmin għall-fidi, u mid-dnub għal ħajja ta’ grazzja, imma wkoll 
bħala prattika ta’ virtù, l-iżvilupp tal-imħabba, fit-telgħa lejn il-qdusija. 
Jekk inqisuha b’dan il-mod ma tkunx biss ġrajja li tgħaddi, imma xi 
ħaġa li tinvolvi l-ħajja tagħna kollha. 

Il-konverżjoni, imwettqa bis-sagrament, iddaħħal lill-bniedem fi 
Kristu sabiex jgħix fih l-istess ħajja tiegħu. Din hija t-tema tal-
Evanġelju tal-lum (Ġw 15, 1-8). “Ibqgħu fija u jiena fikom” – jgħid il-
Mulej – “Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma 
tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija” (Ġw 15, 4-
5). Il-fergħa tgħix u ġġib il-frott biss jekk hi magħquda maz-zokk tas-
siġra, hekk ukoll, in-Nisrani jgħix fil-grazzja u l-imħabba u jagħti frott 
ta’ qdusija biss jekk jibqa’ fi Kristu. Dan juri n-nuqqas ta’ setgħa fil-
ħajja sopranaturali tal-bniedem, u l-ħtieġa ta’ dipendenza sħiħa fuq 
Kristu, juri wkoll ix-xewqa pożittiva ta’ Kristu li jgħajjex il-bniedem bil-
ħajja tiegħu nnifsu. Għalhekk bħala Nsara aħna qatt ma naqtgħu 
qalbna, dak kollu li nsibu nieqes fina, insibuh fi Kristu, aktar ma 
nġarrbu l-verità ta’ kliemu, “mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn” (Ġw 
15, 5), aktar nafdaw fil-Mulej li jrid ikun kollox għalina. Il-
Magħmudija, u l-inkorporazzjani fi Kristu li tiġi minnha, huma doni 
mogħtija b’xejn, imma huwa dmir tagħna bħala Nsara li ngħixuhom, 
u nżommu ruħna magħqudin ma’ Kristu b’fedeltà personali bħalma 
turina l-frażi mtennija bosta drabi: “ibqgħu fija.” L-akbar mezz biex 
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ngħixu fi Kristu huwa li kliemu jibqgħu fina (Ġw 15, 7) permezz tal-
fidi li ġġegħilna naċċettawhom, u l-imħabba li ġġegħilna 
nipprattikawhom. 

Fost l-istqarrijiet tal-Mulej tagħna hemm waħda fit-tieni Qari (1 
Ġw 3, 18-24) li hija ta’ importanza speċjali: “Dan hu l-kmandament 
tiegħu… inħobbu lil xulxin kif wissiena hu” (1 Ġw 3, 23). Il-prattika 
tal-imħabba tal-aħwa hija l-marka li tagħżilna bħala Nsara, proprju 
għax tixhed l-għaqda ħajja tagħna ma’ Kristu. Fil-fatt ma jistax ikun li 
ngħixu fi Kristu, li ħajtu hi essenzjalment imħabba, bla ma ngħixu fl-
imħabba u nipproduċu l-frott tal-imħabba. Hekk kif Kristu ħabb lill-
Missier u lill-bnedmin kollha fih, hekk ukoll l-imħabba tagħna għal 
Alla jeħtieġ tissarraf f’imħabba sinċiera għal ħutna l-bnedmin. 
Għalhekk San Ġwann jirrikkmanda bil-ħeġġa: “Uliedi, ma nħobbux 
bil-kliem u t-tpaċpiċ, imma bl-għemil u bil-verità” (I Ġw 3, 18). Kull 
min iħobb il-proxxmu tiegħu b’dan il-mod – kemm ħabib u kemm 
għadu – m’għandux għalfejn jibża’ quddiem Alla, mhux għaliex 
m’għandux dnub, imma għax Alla hu aqwa mill-kuxjenza tagħna, u 
jaf kollox (1 Ġw 3, 20), meta jara l-imħabba tagħna lejn ħutna, hu 
jaħfrilna d-dnubietna kollha bi ħniena kbira. 

 

 Verità, inti tistqarr: “Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa’ 
fija u jiena fih, jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu 
tagħmlu xejn”… Inti ma tgħidx: “mingħajri tistgħu tagħmlu ftit,” imma 
aktarx: “mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.” Ġegħilni nemmen li ftit 
jew ħafna, jien ma nistax nagħmlu mingħajrek, ladarba mingħajrek 
ħadd ma jista’ jagħmel xejn… Fil-fatt, jekk il-fergħa ma tibqax 
magħquda mad-dielja u ma tieħux is-sustanza mill-għeruq, ma tistax 
tagħmel frott minnha nfisha… 

Jekk ngħix fik, x’nista’ nixtieq iżjed ħlief li nikkonforma miegħek? 
Meta ngħammar fik li inti s-Salvatur, x’nista’ nixtieq iżjed ħlief dak li 
jwassal għas-salvazzjoni? Ħaġa waħda rrid ladarba jiena fik, u rrid 
ħaġ’oħra ladarba għadni f’din id-dinja… Li kliemek jibqa’ fija, meta 
nagħmel dak li int ikkmandajtni u nixtieq dak li wegħedtni, imma 
meta kliemek jibqa’ fil-memorja bla ebda rifless fil-ħajja, allura fergħa 
ma tibqax tagħmel parti mid-dielja, għax mhix tieħu l-ħajja tagħha 
mill-għeruq. 

S. Wistin, In Io 81, 3-4 
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SENA Ċ 

Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin, bħalma ħabbejtkom 
jien (Ġw 13, 34). 

 

Illum nimmeditaw il-misteru tal-Għid, mill-passjoni ta’ Kristu sal-
glorifikazzjoni tiegħu, mill-preżenza u l-influss tal-Mulej Irxuxtat fuq il-
Knisja, sat-tisħib tagħha fil-glorja eterna tiegħu. 

L-Evanġelju (Ġw 13, 31-35) jibda meta wara li jħabbar it-
tradiment ta’ Ġuda, jitkellem fuq il-glorifikazzjoni tiegħu bħallikieku 
kienet diġà realtà preżenti, marbuta mal-passjoni tiegħu: “Bin il-
Bniedem huwa gglorifikat, u permezz tiegħu huwa gglorifikat Alla” 
(Ġw 13, 31). Il-kuntrast huwa qawwi, imma biss fl-apparenza, 
għaliex meta aċċetta li jkun ittradut u mogħti għall-mewt għas-
salvazzjoni tal-bnedmin, Ġesù kien qiegħed iwettaq il-missjoni li l-
Missier kien afdalu f’idejh, u din hi r-raġuni preċiża għall-
glorifikazzjoni tiegħu. Hu għalhekk iqisha diġà bdiet, l-istess kif iqis 
bħala fatt il-glorja li se jagħti lil Alla bil-mewt feddejja tiegħu. 

L-ewwel il-passjoni, imbagħad il-glorifikazzjoni tiegħu, kienu se 
jifirdu lil Ġesù mid-dixxipli tiegħu, u qabel iħallihom ried jiżgurahom 
mill-preżenza tiegħu fl-imħabba. Hu jrid jibqa’ fosthom permezz tal-
imħabba li biha ħabbhom, u li issa se jħallilhom bħala wirt sabiex 
jgħixuh u jsibuh mill-ġdid fir-relazzjonijiet ta’ bejniethom. “Nagħtikom 
kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin, bħalma ħabbejtkom jien, hekk 
ukoll ħobbu intom lil xulxin” (Ġw 13, 34). Imħabba lejn xulxin 
imfassla fuq l-imħabba tal-Imgħallem, anzi ġejja minnu, tiżgura lill-
komunità nisranija mill-preżenza ta’ Ġesù bħala s-sinjal tagħha. Fl-
istess ħin hija d-distintiv tal-Insara veri: “Minn dan jagħraf kulħadd li 
intom dixxipli tiegħi” (Ġw 13, 35). Il-ħajja tal-Knisja mibdija b’dal-mod 
hija mgħejjuna minn qawwa għalkollox ġdida li torbot u twessa’, ta’ 
qawwa straordinarja, għax mhix imwaqqfa fuq l-imħabba umana li hi 
dejjem fraġli u difettuża, imma fuq l-imħabba divina, l-imħabba ta’ 
Kristu li tgħix mill-ġdid fir-relazzjonijiet tal-Insara. 

Imħabba bħal din hija s-sigriet ta’ ħeġġa appostolika li qatt ma 
tgħajja’ ta’ Pawlu u Barnaba li dwarhom jitkellem illum l-ewwel Qari 
(Atti 14, 20b-27). Vjaġġ wara l-ieħor, u wara li waqqfu Knejjes ġodda, 
kienu jerġgħu jżuruhom, ħalli jħeġġu lid-dixxipli “biex jibqgħu fil-fidi” 
(Atti 14, 22). F’kull Knisja kienu jagħżlu u jordnaw qassisin, kienu 
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jitilqu biex jevanġelizzaw pajjiżi oħra, u wara marru lura f’Antjokja 
biex jgħarrfu lill-ġemgħa ta’ hemm “b’dak kollu li Alla għamel 
magħhom” (Atti 14, 27). L-imħabba ta’ Kristu li waqfet magħhom u l-
għarfien li hu nnifsu kien qiegħed jaħdem fihom u magħhom, ma 
ħelsithomx mit-tiġrib, l-istess kif l-ikkonvertiti ġodda għall-
Kristjaniżmu ma kinux meħlusin minnhom, ladarba “jeħtiġilna nbatu 
ħafna biex nidħlu fis-Saltna ta’ Alla” (Atti 14, 22). 

Biex jagħmel il-qalb lill-Knisja fil-mixja tagħha, Ġwanni, fit-tieni 
Qari (Apk 21, 1-5a; it-2i qari), jagħtiha ħjiel tal-glorja ta’ Ġerusalemm 
tas-sema – il-Knisja trijonfanti – li tiġi murija lilna “bħal għarusa 
mżejna għall-għarus tagħha” Kristu. Hi kellha tkun “l-għamara ta’ Alla 
mal-bnedmin” (Apk 21, 2.3), fejn l-Iben ta’ Alla kellu jwaqqaf l-
għamara dejjiema tiegħu, mhux iżjed imwarrab bħal f’din id-dinja, 
imma mogħti merħba mill-magħżulin kollha bħala l-Mulej u l-hennej 
tagħhom. Imbagħad “jixxottalhom kull demgħa minn għajnejhom, ma 
jkunx hemm iżjed mewt” (Apk 21, 4). Bil-passjoni u l-qawmien tiegħu 
Kristu qaddes l-uġigħ u l-mewt, imma ma neħħihomx għalkollox, 
imma fil-ħajja ta’ dejjem il-bnedmin jissieħbu fil-milja kollha tal-glorja 
tal-qawmien tiegħu, “ma jkunx hemm biki jew għajjat jew tbatija” 
(Apk 21, 4). Kollox ikun imġġedded fil-glorja u l-imħabba ta’ Kristu 
Rxoxt. 

 

● O Kristu, sagrifiċċju tal-Għid tagħna, permezz tiegħek, aħna 
wlied id-dawl nerġgħu nitwieldu għall-ħajja ġdida, inti ftaħt il-bibien 
tas-saltna tas-sema għal dawk li jemmnu fl-imħabba tiegħek. Il-mewt 
tiegħek hija r-rahan tal-ħelsien mill-mewt tagħna, u fil-qawmien 
tiegħek kull ħajja terġa’ tqum mill-ġdid. Permezz ta’ dan il-misteru l-
umanità kollha timtela’ bil-ferħ tal-qawmien u jkun hemm ferħ mad-
dinja kollha. 

Prefazju tal-Għid II 
 

● O Kristu, inti tajtna kmandament ġdid, li nħobbu lil xulxin kif 
ħabbejtna int.  Issejjaħlu ġdid għax int tneħħilna l-bniedem il-qadim u 
tlibbisna bil-bniedem il-ġdid. Fil-fatt mhix sempliċiment kull imħabba 
li ġġedded lill-bniedem, imma l-imħabba li inti tagħżel minn dik 
purament umana meta tkompli tgħid: bħalma ħabbejtkom jien. Dan 
il-kmandament ġdid ibiddel biss lil dak li jaċċettah u jobdih… Mulej, 
agħmel li din l-imħabba tbiddilna, agħmilna bnedmin ġodda, werrieta 
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tar-Rabta l-Ġdida, bnedmin li jkantaw il-kantiku ġdid. Agħmel li din l-
imħabba li biddlet lill-ġusti kollha taż-żminijiet qodma, il-patrijarki u l-
profeti, u wara lill-Appostli – agħmel li tibqa’ ġġedded il-ġnus u tiġbor 
il-bnedmin kollha, huma fejn huma mxerrdin mad-dinja; agħmel 
minnhom kollha poplu wieħed ġdid, il-ġisem tal-għarusa tiegħek. 

S. Wistin, In Io 65, 1 
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182.  L-UMILTÀ TA’ MARIJA 

O Marija, il-Mulej ħares lejn iċ-ċokon tiegħek, 
u għamel miegħek ħwejjeġ kbar (Lq 1, 48-49). 

 

1. San Bernard jgħid: “Mhux diffiċli tkun umli fil-ħajja moħbija, 
imma li tibqa’ hekk fost l-unuri, hija tassew virtù rari u sabiħa.” 
(Super “Missus” 4, 9). Il-Verġni Mbierka kienet żgur il-mara li Alla ta 
ġieħ bl-aqwa mod, u li għolla fuq il-ħlejjaq l-oħra kollha, b’danakollu 
ebda ħlejqa ma kienet umli daqsha. Bejn Marija u Alla kienet teżisti 
pika qaddisa, aktar ma Alla kien jgħolliha, aktar kienet tumilja ruħha. 
L-Anġlu sellmilha bħala “mimlija bil-grazzja” u Marija “tħawdet ħafna” 
(Lq 1, 28-29). Skont San Alfons, “Marija tħawdet għax kienet mimlija 
bl-umiltà, kienet tobgħod it-tifħir, u xtaqet li Alla biss ikun imfaħħar” 
(Le glorie di Maria II, 1, 4 p. 607). L-anġlu wriha l-missjoni għolja li l-
Aktar Għoli ried jafdalha, u Marija stqarret li kienet “il-qaddejja tal-
Mulej” (Lq 1, 38). Ħsibijietha ma waqfux fuq il-ġieħ immens li kien se 
jkollha bħala l-mara magħżula fost in-nisa kollha biex tkun l-Omm ta’ 
Bin Alla, imma kkontemplat bi stagħġib il-misteru kbir ta’ Alla li ried 
isir bnedem fil-ġuf ta’ ħlejqa msejkna. Jekk Alla ried jinżel daqshekk li 
jingħata lilha bħala Iben, f’liema profondità ma kellhiex titbaxxa l-
qaddejja ċkejkna tiegħu. Aktar ma bdiet tifhem il-kobor tal-misteru, l-
immensità tad-don ta’ Alla, aktar umiljat ruħha, u tbaxxiet fix-xejn 
tagħha. L-attitudni tagħha baqgħet l-istess meta Eliżabetta 
sellmitilha: “Imbierka inti fost in-nisa” (Lq 1, 42). Dawk il-kelmiet ma 
fixkluhiex, għax għalkemm kienet diġà Omm Alla, baqgħet soda fl-
umiltà profonda tagħha. Hi attribwiet kollox lil Alla u għanniet il-
ħniniet tiegħu, waqt li għarfet li Hu ried “iħares lejn iċ-ċokon tal-
qaddejja tiegħu” (Lq 1, 48). Kienet taf u ammettiet li Alla għamel 
magħha ħwejjeġ kbar, imma flok ftaħret bihom, indirizzat kollox 
għall-glorja tiegħu. Bir-raġun li San Bernard jistqarr: “Billi ebda ħlejqa 
wara l-Iben ta’ Alla, ma ġiet mgħollija fid-dinjità u l-grazzja daqs 
Marija, hekk ukoll ħadd ma tbaxxa daqsha fl-abbiss tal-umiltà” (4 Sr. 
fest. B.V.M. 3, 3). Dan hu l-effett li jmisshom jipproduċu l-grazzji u l-
favuri divini: insiru dejjem aktar umli, dejjem aktar nagħrfu x-xejn 
tagħna. 

 

2. “Jekk ma tistgħux tilħqu s-safa assoluta ta’ Marija,” jgħid San 
Bernard, “għallanqas imitawha fl-umiltà tagħha. Il-virtù tal-kastità hi 
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ta’ min jammiraha, imma l-umiltà hija essenzjali. Għas-safa hemm 
stedina sempliċi, “Mhux kulħadd jifhimha din il-ħaġa, imma dawk li 
lilhom jingħata li jifhmuha,” għall-umiltà hemm kmand assolut: “Jekk 
ma ssirux bħat-tfal iż-żgħar, ma tidħlux fis-saltna tas-sema.” 
Għalhekk il-kastità tkun ippremjata, imma l-umiltà hija mitluba. 
Mingħajr il-verġinità nistgħu nsalvaw, imma mhux mingħajr umiltà. 
Saħansitra l-verġinità ta’ Marija ma kenitx tkun togħġob ‘l Alla 
mingħajr umiltà. Marija żgur li għoġbot ‘l Alla bil-verġinità tagħha, 
imma saret Ommu minħabba l-umiltà tagħha (Super “Missus” 1, 5). 

L-akbar kwalitajiet u doni, bħalma huma l-ispirtu ta’ penitenza 
jew tal-faqar, il-verġinità, is-sejħa għall-appostolat, il-ħajja 
konsagrata ‘l Alla, u saħansitra s-saċerdozju, ikunu sterili jekk ma 
għandhomx magħhom l-umiltà. Aktar minn hekk, mingħajr l-umiltà 
jistgħu jkunu għajn ta’ periklu għar-ruħ. Aktar ma nokkupaw post 
għoli fl-għalqa tad-dwieli tas-Salvatur, aktar ma hija għolja l-ħajja ta’ 
perfezzjoni li nipprofessaw, u aktar ma hija importanti l-missjoni li 
Alla afdalna, aktar jeħtieġ nitfgħu l-għeruq tal-umiltà fil-fond. Il-
maternità ta’ Marija skont San Bernard “kienet il-frott tal-umiltà 
tagħha,” hekk ukoll il-fekondità tal-ħajja ġewwenija tiddependi mill-
umiltà u dejjem fi proporzjon għaliha. 

Alla biss jista’ jwettaq ħwejjeġ kbar fina u bina, imma dan ma 
jagħmlux jekk ma jsibniex għalkollox umli. L-umiltà issa hija l-art 
fertili li fiha d-doni ta’ Alla jagħtu l-frott, waqt li hi l-umiltà li dejjem 
tiġbed fuqna l-grazzji u l-favuri divini. “Ma hemm ebda sultana” – 
tgħid Santa Tereża ta’ Ġesù – “li tista’ tirbaħ is-Sultan divin bħalma 
tista’ tagħmel l-umiltà, għax kienet l-umiltà li niżżlitu mis-sema fil-ġuf 
tal-Verġni” (Triq 16, 2). 

 

● X’għaqda sabiħa ta’ verġinità u umiltà nikkontemplaw fik, o 
Marija!  Togħġob ħafna ‘l Alla r-ruħ li fiha l-umiltà tgħożż u tħares il-
verġinità, u l-verġinità żżejjen bil-grazzja l-umiltà. Imma ma għandix 
kliem biex nesprimi l-qima lejk, o Marija, ladarba fik il-fekondità 
tgħolli l-umiltà, u l-maternità tikkonsagra l-verġinità… Kieku int, 
Marija ma kontx umli, l-iSpirtu s-Santu ma kienx jinżel fik, u ma kontx 
tnissel bil-ħidma tiegħu… Jekk inti għoġobt ‘l Alla għall-verġinità 
tiegħek, b’danakollu sirt Ommu għall-umiltà tiegħek. 

Hienja int, o Marija, li għaqqadt l-umiltà u l-verġinità flimkien! 
Verġinità waħdiena li l-maternità ma ħassrithiex imma għamlitha 
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aktar tal-għaġeb, u fl-istess ħin umiltà li l-maternità verġinali ma 
neħħietx, imma żiedet, jiġifieri maternità liema bħalha, imsieħba mill-
verġinità u l-umiltà. Minn dawn it-tlieta, umiltà, verġinità u maternità, 
liema hi l-aktar ta’ min jammira, l-aktar li m’hawnx bħalha, u l-aktar 
speċjali? Bla dubju t-tlieta li huma. Biżżejjed, o Marija, li 
nikkontemplaw il-maternità stupenda fik bħala verġni jew l-integrità 
ta’ omm, jew fis-sublimità tiegħek bħala Omm Alla żżomm fik l-umiltà 
f’tant kobor. 

S. Bernard, Super “Missus” 1, 5.9 
 

● O Marija, kull min iħares lejk ikun imfarraġ f’kull inkwiet jew 
tiġrib jew uġigħ, u jirbaħ kull tentazzjoni. Min ma jaf xejn dwar Alla, 
ħa jiġi għandek, o Marija. Min ma jsibx ħniena għand Alla ħalli jiġi 
għandek Marija. Min ir-rieda tiegħu m’għandhiex konformità, ħa jiġi 
għandek, Marija. Min jitfixkel minħabba d-dgħufija, jiġi għandek li int 
qawwija u setgħana. Min hu mħabbat il-ħin kollu ħa jiġi għandek li 
inti baħar ħiemed. Kull min hu ttantat… ħa jiġi għandek, li int omm l-
umiltà u xejn ma jkeċċi lix-xitan daqs l-umiltà. Ħa jiġu għandek kollha 
kemm huma, o Marija. 

S. Marija Maddalena de’ Pazzi, I Colloqui, Op. v. 3, p. 395 
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183.  IL-FIDI TA’ MARIJA 

“Hienja int, o Marija, għax emmint li jseħħ kulma bagħat jgħidlek il-
Mulej (Lq 1, 45). 

 

1. “Hienja dik li emmnet li jseħħ kulma bagħat jgħidilha l-Mulej” 
(Lq 1, 45). It-tifħir ta’ Eliżabetta lil Marija jidwi llum fil-Knisja kollha. Il-
fidi ta’ Marija kienet tassew kbira għax emmnet bla ma qagħdet 
titħasseb għall-messaġġ tal-Anġlu li ħabbrilha ħwejjeġ tal-għaġeb li 
qatt ma nstemgħu bħalhom. Emmnet, obdiet u, kif il-Konċilju 
jikkonferma fil-kliem tal-Missirijiet antiki tal-Knisja, “bl-ubbidjenza 
tagħha saret ‘il-kawża ta’ salvazzjoni’ għaliha stess u għall-ġens 
kollu tal- bnedmin… dak li l-verġni Eva kienet rabtet bin-nuqqas ta’ 
twemmin, il-Verġni Marija ħallitu bil-fidi” (LG 56). Għall-kelma ta’ Alla, 
Marija emmnet li kienet sejra ssir omm bla ma titlef il-verġinità, hi li 
kienet hekk umli emmnet li kienet se tkun tassew Omm Alla u li frott 
ta’ ġufha kien se jkun tassew l-Iben tal-Aktar Għoli. Emmnet b’fidi 
sħiħa dak li kien rivelat lilha bla ma tħassbet quddiem pjan li kien se 
jaqleb ta’ taħt fuq l-ordni naturali tal-ħwejjeġ, omm xebba, ħlejqa, 
Omm il-Ħallieq. Meta kellimha l-Anġlu emmnet u baqgħet temmen 
anki wara li l-Anġlu ħalliha waħedha u sabet ruħha fil-kundizzjoni ta’ 
mara li taf li se ssir omm. “Il-Verġni,” – jgħid San Bernard – “hekk 
ċkejkna f’għajnejha stess, kienet kbira fil-fidi tagħha għall-wegħda ta’ 
Alla! Hi li kienet tqis li ma kienet xejn ħlief qaddejja fqajra, qatt ma 
kellha l-iċken dubju dwar is-sejħa tagħha għal dan il-misteru li ma 
jistax jiftiehem, għal din il-bidla tal-għaġeb, għal dan is-sagrament li 
ħadd ma seta’ jifhmu, hi emmnet b’mod l-aktar ġeneruż li kienet 
sejra ssir l-Omm vera tal-Bniedem-Alla” (De duod. Praerog. B.V.M., 
13). 

Il-Madonna tgħallimna nemmnu fis-sejħa tagħna għall-qdusija, 
fl-intimità divina, u nemmnu fiha mhux biss meta Alla jirrivelaha fid-
dija tad-dawl ġewwieni, imma wkoll meta d-dawl jonqos u nibqgħu 
fid-dlam fost id-diffikultajiet li jippruvaw iħawduna u jaqtgħulna 
qalbna. Alla qatt ma jonqosna; meta jsejħilna, ifisser li jrid itemm ix-
xogħol tiegħu fina imma jrid li nafdaw fih b’għajnejna magħluqa. 

 

2. “Il-Verġni Mbierka” – jafferma l-Konċilju – “mxiet ‘il quddiem 
fil-pellegrinaġġ tagħha ta’ fidi. Kien ikun bogħod ħafna mill-verità jekk 
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naħsbu li l-misteri divini kienu hekk rivelati lil Marija, u li d-divinità ta’ 
Ġesù kienet tant evidenti li ma kellhiex ħtieġa ta’ fidi. Ħlief fit-Taħbira 
u fil-ġrajjiet tat-twelid ta’ Ġesù, ma nsibu ebda wiri straordinarju tas-
sopranaturali f’ħajjitha. Marija kienet tgħix b’fidi safja bħalna, waqt li 
tafda fil-kelma ta’ Alla bħalma jkollna nagħmlu aħna. Il-misteri divini li 
seħħew fiha u madwarha baqgħu moħbija taħt il-velu tal-fidi, waqt li 
minn barra żammet id-dehra komuni fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja ta’ 
kuljum. Għalhekk kienu ta’ sikwit moħbija taħt aspetti oskuri u li 
jħawdu, bħall-faqar kbir li fih twieled Ġesù, il-ħtieġa li jaħarbu fl-eżilju 
biex isalvaw lis-Sultan tas-sema mill-korla ta’ sultan tad-dinja, it-
taħbit biex jiksbulu l-ħtiġijiet l-aktar bżonnjużi, u forsi wkoll in-nuqqas 
ta’ dawn. B’danakollu Marija qatt ma ddubitat li din it-tarbija dgħajfa u 
teħtieġ kollox, li kienet teħtieġ il-kura u l-protezzjoni tagħha ta’ omm 
bħal kull tarbija oħra, kien l-Iben ta’ Alla. Hija dejjem emmnet, ukoll 
meta ma fehmitx. Prova ta’ dan kienet it-telfa mhix mistennija tat-tifel 
ta’ tnax-il sena li baqa’ fit-tempju bla ma kienu jafu l-ġenituri. San 
Luqa jirrakkonta li meta Ġesù fisser l-għemil tiegħu u qalilhom li kellu 
jwettaq il-missjoni fdata lilu minn Missieru tas-sema, Marija u 
Ġużeppi “kliemu ma fehmuhx” (Lq 2, 50). Għalkemm Marija kienet 
taf żgur li Ġesù kien il-Messija, imma ma kenitx taf kif kien se jwettaq 
il-missjoni tiegħu, u anqas kemm kellu jitbiegħed minn niesu biex 
iwettaq ix-xogħol ta’ Missieru. B’danakollu ma staqsitux iżjed. Hi 
emmnet li Ġesù kien Alla tagħha, u dak kien biżżejjed għaliha, għax 
kienet assolutament żgura minnu. 

Il-ħlejqa tal-fidi ma titnikkirx biex teżamina kif iġib ruħu Alla, u 
għalkemm ma tifhimx kollox, hija temmen u jekk jeħtieġ twettaq ir-
rieda ta’ Alla b’għajnejha magħluqa. Alla ma jitlobx li nifhmu imma li 
nemmnu bil-qawwa kollha tagħna. 

 

 O Verġni liema bħalha… int imbierka għax emmint, kif qalet 
il-qariba tiegħek Eliżabetta, int imbierka għax aċċettajt u kennint 
f’ġufek lis-Salvatur, u wisq aktar imbierka għax b’għaġeb kbir 
irnexxielek tgħaqqad fik it-tmien barkiet li l-Iben tiegħek xandar fuq il-
muntanja. Inti kont il-fqajra fl-ispirtu, u s-saltna tas-sema hija tiegħek, 
kont mansweta, u kellek l-art tal-ħajjin, minn kmieni bdejt tibki l-
ħażen tad-dinja, u għalhekk kont imfarrġa, kellek il-ġuħ u l-għatx tal-
ġustizzja u issa int imxebbgħa, ħennejt u sibt il-ħniena, ġibt il-paċi u 
int Bint Alla, kont safja f’qalbek u issa tikkontempla b’mod ċar lil Alla, 
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batejt il-persekuzzjoni għall-ġustizzja, u issa tiegħek hi s-saltna tas-
sema bħala l-aqwa sultana ta’ dawk kollha li jgħammru fiha. 

O Marija jiena nifraħ li inti mbierka b’dawn it-titli kollha. O li kieku 
l-ġnus tad-dinja kollha kellhom jikkonvertu lejn l-Iben tiegħek, u b’fidi 
kbira jsejħulek imbierka biex permezz tiegħek jaslu kollha li jkunu 
henjin u jimitaw il-ħajja tiegħek fid-dinja, biex ‘il quddiem igawdu mill-
glorja tiegħek fis-sema! 

L. Da Ponte, Meditazioni, ii 12, 3 
 

 Marija, meta emmint kliem l-Anġlu li żgurak li waqt li tibqa’ 
verġni kellek issir Omm il-Mulej,  inti ġibt is-salvazzjoni lid-dinja… Il-
fidi tiegħek fetħet is-sema lill-bnedmin… 

O Verġni, int kellek fidi wisq iżjed mill-bnedmin u mill-anġli 
kollha. Inti rajt lil Ibnek fl-għar ta’ Betlehem, u emmint li kien il-ħallieq 
tad-dinja. Rajtu jaħrab minn Erodi imma għaraftu b’Sultan tas-slaten. 
Rajtu jitwieled, u emmint li hu etern. Rajtu fqir, nieqes mill-ikel, u 
emmint li hu l-Mulej tal-univers, imqiegħed fuq it-tiben, u emmint li 
jista’ kollox. Rajtu ma jafx jitkellem u emmint li kien l-għerf infinit. 
Smajtu jibki u emmint li kien il-ferħ tal-ġenna. Rajtu fil-mewt 
imkażbar u msallab, imma waqt li l-oħrajn ma baqgħux jemmnu, int 
bqajt temmen li kien Alla… 

Verġni qaddisa, għall-merti tal-fidi kbira tiegħek, aqlgħali l-
grazzja ta’ fidi ħajja, Sidt tagħna kattar fina l-fidi! 

S. Alfons, Le glorie di Maria II, 3. 4 p. 892-897 

 



285 

184.  IT-TAMA TA’ MARIJA 

Sliem għalik Sultana, omm tal-ħniena, ħajja, ħlewwa, tama tagħna, 
Sliem għalik. 

 

1. Marija “hi l-ewwel fost l-umli u l-fqar tal-Mulej, li minnu 
jittamaw b’fiduċja s-salvazzjoni u jiksbuha. Miegħek, il-bint l-aktar 
glorjuża ta’ Sijon, wara l-mistennija twila tal-wegħda jintemmu ż-
żminijiet u sseħħ Ekonomija ġdida” (LG 55). Hekk il-Konċilju 
jippreżenta lil Marija li fiha jinġabru t-tamiet kollha ta’ Iżrael, ix-
xewqat u t-tnehid tal-profeti jidwu f’qalbha u jilħqu qawwa li qatt ma 
kien hawn bħalha, u li tħaffef it-twettiq tagħhom. Ħadd aktar minnha 
ma ttama u stenna bil-fiduċja s-salvazzjoni, u proprju fiha l-wegħdiet 
divini jibdew jitwettqu. Il-Magnificat – il-kantiku li ħareġ minn qalbha 
fil-laqgħa mal-qariba tagħha Eliżabetta – jesprimi wisq tajjeb dan l-
atteġġjament ġewwieni tal-Verġni mitluqa għalkollox fit-tama tal-
Mulej: “Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej…  għax hu xeħet għajnejh fuq 
iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu” (Lq 2, 46.48). Meta qalet dawn il-
kelmiet – meqjusin fil-kwadru ta’ ħajjitha – Marija kienet qiegħda 
tesprimi t-tqanqil ta’ qalbha u bl-għarfien taċ-ċokon tagħha ntefgħet 
f’Alla bl-akbar tama. Ħadd aktar minnha m’għandu għarfien konkret 
u prattiku tax-xejn tagħha nfisha, kienet taf li dak kollu li kienet u dak 
kollu li kellha ma kienx tagħha, imma ta’ Alla, frott tal-ġenerożità 
tiegħu u kieku Alla ma għenhiex f’kull ħin, kienet tispiċċa fix-xejn. 
Meta saret Omm Alla, il-missjoni speċjali u l-privileġġi kbar li rċeviet 
mill-Aktar Għoli ma naqqsu xejn mis-sens tal-umiltà tagħha. Imma 
dan flok ħawwadha u skuraġġiha servieha bħala għajnuna li biha 
tinxteħet f’Alla bi tqanqila ħafifa ta’ tama. Proprju għax kienet tassew 
fqira fl-ispirtu, ma fdatx lilha nfisha, Marija qiegħdet f’Alla l-fiduċja 
kollha tagħha. U Alla “li mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, u l-għonja 
bagħthom ‘il barra b’xejn” (Lq 2, 53), qatgħalha l-“ġuħ” tagħha  u 
sema’ t-tamiet tagħha, mhux biss imlieha bid-doni tiegħu, imma 
ngħata kollu kemm Hu lilha b’mod l-aktar sħiħ u wettaq fiha t-tamiet 
tal-poplu tiegħu. 

 

2. It-tama ta’ Marija kienet għalkollox soda u ma tiċċaqlaqx, 
imqar fl-iżjed mumenti mudlama u diffiċli. Meta Ġużeppi ra fiha s-
sinjali ta’ maternità li ma kienx jaf il-kawża tagħha “għamel ħsieb li 
jibgħatha bil-moħbi tan-nies” (Mt 1, 19). Marija, li żgur fehmet l-istat 
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imħawwad ta’ moħħ l-għarus safi tagħha u s-sogru li kienet se 
tgħaddi minnu, ma reditx tgħarraf dak li l-anġlu kien irrivelalha. 
Mimlija bit-tama fl-għajnuna ta’ Alla, għażlet li żżomm is-skiet u tħalli 
d-destin tagħha f’idejn Alla. “Fil-konverżjoni u l-kalma  ssibu s-
salvazzjoni tagħkom” (Is 30, 15), qal l-iSpirtu s-Santu, u hekk ġara 
f’Marija. Baqgħet siekta bla ma ppruvat tiġġustifika ruħha f’għajnejn 
Ġużeppi, baqgħet kalma u trankwilla f’qagħda diffiċli u delikata 
ħafna, għax kellha fiduċja sħiħa f’Alla. B’danakollu, ħajjitha kollha 
kienet taħriġ wieħed ta’ tama erojka. Fit-tletin sena li għaddiet ġo 
Nazaret, meta Ġesù kien jidher tarbija, tfajjel, raġel bħall-oħajn 
kollha, u ma kien hemm ebda sinjal estern biex juri li kien is-Salvatur 
tad-dinja, Marija qatt ma waqfet temmen u tittama fit-twettiq tal-
wegħda ta’ Alla. Meta binha beda jiġi persegwitat, meta ġie maqbud, 
imtella’ l-qorti u msallab, u deher li spiċċa kollox, it-tama ta’ Marija 
baqgħet ma tbiddletx, anzi, kibret b’passi ta’ ġgant u tatha l-qawwa 
biex tibqa’ soda: “wieqfa ħdejn is-salib ta’ Ġesù” (Ġw 19, 25). 

Kemm hi fqira t-tama tagħna meta mqabbla ma’ dik tal-Omm 
Imbierka! Billi tonqosna t-telqa sħiħa f’Alla, dejjem inħossu l-ħtieġa li 
nduru għall-ħafna mezzi personali żgħar biex niksbu xi ftit tas-
sigurtà, xi ftit għajnuna tal-bnedmin. Imma dak kollu li hu tal-bnedmin 
huwa inċert, dejjem se nkunu mħabbtin inkwieti, u mkissrin bit-
tempesti. Id-dalma tbeżżgħana, il-provi jġibulna d-dubji u xi drabi 
forsi niddubitaw ukoll mill-għajnuna ta’ Alla. Il-Verġni Marija turina t-
triq waħdiena għas-sigurtà tal-kalma u l-paċi ġewwiena; ukoll fl-iżjed 
ċirkustanzi diffiċli, turina t-triq tal-fiduċja sħiħa f’Alla. “Fik Mulej it-
tama tagħna, u qatt ma nittamaw għalxejn” (Te Deum). 

 

● O Marija, it-tama tiegħek kienet hekk sublimi li stajt ittenni 
mal-qaddis Sultan David: “F’Sidi l-Mulej qegħidt il-kenn tiegħi” (Salm 
73, 28)… Inti dejjem kont distakkata għalkollox mill-affezzjonijiet tal-
art… qatt ma straħt la fuq il-ħlejjaq u anqas fuq il-merti tiegħek, 
imma biss fuq il-grazzja divina, li fiha qegħidt il-fiduċja kollha tiegħek, 
u kont dejjem tikber fl-imħabba ta’ Alla tiegħek… 

O Marija, minnek jeħtieġ nitgħallmu li jkollna fiduċja f’Alla, l-aktar 
f’dak li jolqot is-salvazzjoni eterna tagħna… waqt li ma nafdawx fil-
qawwa tagħna, imma  ngħidu: “għalkollox niflaħ bis-saħħa ta’ dak li 
jqawwini” (Fil 4, 13). O Sidt l-iżjed qaddisa tiegħi, inti l-Omm tat-tama 
qaddisa, la titlaqnix… Liema tama oħra nista’ nfittex jien? 



287 

U tant nafdak, li kieku s-salvazzjoni tiegħi kienet f'idejja, kont 
xorta waħda nerħiha f’idejk, għax aktar nafda fil-ħniena u l-kenn 
tiegħek milli fuq l-għemejjel tiegħi. Omm tiegħi, u tama tiegħi, la 
titlaqnix… Kulħadd jista’ jinsieni, imma int ma tinsieni qatt, ja Omm 
ta’ Alla li jista’ kollox. Għid lil Alla li jien ibnek u li inti tħarisni, u jiena 
nsalva… 

O Marija, jien nafda fik, f’din it-tama ngħix u f’din it-tama nixtieq 
immut, waqt li ngħid bla waqfien: ”It-tama waħdiena tiegħi hu Ġesù u 
wara Ġesù, Marija.” 

S. Alfons, Le glorie di Maria II, 3, 5, p. 898-901, I, 3, p. 162-163 
 

● O Marija l-iżjed ħelwa, int l-akbar tama tiegħi wara Alla; 
tkellem int għalija ma’ Ibnek il-maħbub, għidlu kelma għalija, 
iddefendi l-kawża tiegħi fedelment, aqlagħli mill-ħniena tiegħek dak li 
nixtieq, ladarba nafda fik, o tama waħdiena tiegħi wara Kristu. Urini 
lilek innifsek, ja omm twajba; agħmel li niġi milqugħa mill-Mulej fil-
kenn qaddis ta’ mħabbtu, fl-iskola tal-iSpirtu s-Santu, għax m’hemm 
ħadd aqwa minnek li jista’ jaqlgħali dan minn Ibnek il-maħbub. 

Ja Omm fidila, ħares lil bintek, sabiex issir frott ta’ mħabba 
dejjem ħaj, tikber f’kull qdusija u tirċievi bħal nida li taqa’ mis-sema l-
grazzja tal-perseveranza. 

S. Ġeltrude, Esercizi 2, p. 82 
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185.  L-IMĦABBA TA’ MARIJA 

O Marija, mimlija bil-grazzja (Lq 1, 28), l-interċessjoni tiegħek 
taqlgħalna t-tkattir ta’ mħabba. 

 

1. “Alla huwa mħabba” (1 Ġw 4, 16), u Marija, li bħala omm 
kienet eqreb lejn Alla u magħquda miegħu minn kull ħlejqa oħra, 
kienet ukoll mimlija bih aktar mill-oħrajn kollha. San Tumas jgħid: 
“Aktar ma ħaġa tersaq lejn il-prinċipju tagħha, aktar tħoss l-effett 
tiegħu” (S.T. III, 27, 5, 3). Dik li l-Anġlu sellmilha “mimlija bil-grazzja” 
(Lq 1, 28), hija wkoll mimlija bl-imħabba. Imma l-milja tal-grazzja u 
tal-imħabba li tqegħdet fiha Marija sa mill-bidu, ma ħelishiex mit-
taħriġ attiv tal-imħabba, bħall-virtujiet l-oħra kollha. Hekk 
jippreżentaha l-Konċilju meta jafferma: “Il-Verġni Mbierka… kellha 
sehem speċjali fil-ħidma tas-Salvatur, bl-ubbidjenza tagħha, bil-fidi, 
bit-tama u l-ħeġġa tal-imħabba tagħha” (LG 61), u ta’ sikwit juriha 
bħala mudell speċjali ta’ mħabba. Għal Marija, bħal kull bniedem 
ieħor, din il-ħajja kienet “it-triq” li fiha kellha timxi ‘l quddiem fl-
imħabba, u minnha wkoll kienet mistennija l-koperazzjoni mal-
grazzja. U l-mertu kbir ta’ Marija kien proprju li kkoperat bl-akbar 
fedeltà mad-doni kbar li rċeviet. 

Il-privileġġi tal-Immakulata Kunċizzjoni tagħha, tal-istat ta’ 
qdusija li fiha twieldet u tal-maternità divina tagħha, kienu bla dubju 
doni purament ta’ Alla, imma ma aċċettathomx passivament, bħal 
kaxxa ta’ teżor li tilqa’ l-oġġetti prezzjużi li jintefgħu fiha – hi 
rċeviethom bħala persuna ħielsa, li minn jeddha ntrabtet mal-favuri 
divini permezz ta’ koperazzjoni sħiħa mal-grazzja. San Tumas 
jgħallem li għalkemm Marija ma setgħetx timmerita l-inkarnazzjoni 
tal-Verb, imma bil-grazzja li rċeviet, immeritat dak il-grad ta’ qdusija li 
għamilha denja li tkun Omm Alla (ara IIIa, q. 2, a. 11, ad 3), u 
mmeritat dan għax ikkoperat mal-grazzja. Marija fil-veru sens tal-
kelma hija “l-Verġni fidila,” li kienet taf kif tkattar għal mitt darba t-
talenti li rċeviet minn Alla. Mal-milja tal-grazzja li biha ġiet mogħnija 
mill-ġenerożità divina, hija kkoperat bil-milja tal-fedeltà tagħha. 

 

2. “Int għandek tħobb ‘il-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, u 
b’ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b’moħħok kollu” (Lq 10, 
27). Il-kmandament tal-Mulej twettaq kollu f’Marija, li kienet 
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perfettament umli u għalhekk għalkollox battala minnha nfisha. Billi 
kienet meħlusa minn kull egoiżmu u minn kull rabta mal-ħlejjaq, 
setgħet titfa’ l-imħabba tagħha kollha fuq Alla. L-Evanġelju juriha 
hekk, dejjem miftuħa b’mod sħiħ għall-Mulej. Ukoll meta r-rieda 
divina kienet imdallma u misterjuża, kienet dejjem lesta b’att ta’ 
għaqda sħiħa, il-fiat li lissnet fit-Tħabbira kien l-atteġġjament dejjiemi 
ta’ qalbha kollha kemm hi kkonsagrata għall-imħabba (LG 62). Il-
faqar ta’ Betlehem, il-ħarba lejn l-Eġittu, il-ħajja umli u iebsa ta’ 
Nazaret, it-tluq ta’ Ġesù minn magħha għall-ħajja appostolika, is-
solitudni li fiha baqgħet, il-mibegħda u t-tilwim li nfetħu kontra Binha, 
it-triq doloruża tal-Kalvarju, kienu stadji oħra tal-imħabba tagħha li l-
ħin kollu kienet taċċetta u tingħata, waqt li timpenja ruħha dejjem 
aktar fil-missjoni tal-Omm twajba tal-Feddej u l-qaddejja umli tal-
Mulej (LG 61). Marija għexet il-maternità divina tagħha f’att ta’ għotja 
bla waqfien għar-rieda tal-Missier u għall-missjoni ta’ Binha, ma 
kenitx taf b’dubji jew tnikkir, u ma talbet xejn għaliha. Darba meta 
xtaqet tarah u tkellmu, semgħetu jgħid: “Min hi ommi? U min huma 
ħuti?… Kull min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri, dak huwa ħija, u oħti, u 
ommi” (Mt 12, 48.50). Marija laqgħet dal-kliem iebes f’qalbha u 
b’imħabba akbar minn qabel baqgħet tgħix ir-rieda divina li minnha 
kienet titlob tant ċaħda. Waqt li tissagrifika l-ferħ, leġittimu u qaddis, 
li tara lil Binha, kienet magħquda miegħu doppjament għax kienet 
magħquda miegħu b’att ta’ offerta għar-rieda tal-Missier. B’hekk 
Marija tgħallem li l-imħabba vera u ġenwina lejn Alla, mhix fil-faraġ 
spiritwali, imma fil-konformità perfetta mar-rieda divina. 

 

● O Marija, inti mimlija bil-grazzja! L-iSpirtu s-Santu ma sab 
ebda tfixkil  biex il-grazzja tiegħu taħdem fik, dejjem sab lil qalbek 
miftuħa b’mod tal-għaġeb għall-ispirazzjonijiet tiegħu, u għalhekk 
mimlija bl-imħabba. 

Liema ferħ kien iġarrab Ġesù meta kien iħossu daqshekk 
maħbub minnek, l-omm tiegħu! Wara l-ferħ liema bħalu li kien ġej 
mid-Dehra Hienja u mill-ħarsa kollha għoġba li biha l-Missier kien 
jikkontemplah, xejn ma kien jagħtih gost aktar mill-imħabba tiegħek, 
o Marija. Fik kien isib kumpens wisq aktar kotran mill-indifferenza ta’ 
ħafna li ma ridux jilqgħuh, sab fil-qalb verġinali tiegħek in-nar ta’ 
mħabba li ma jintefiex li hu nnifsu għamlu aktar ħaj bil-ħarsiet divini 
tiegħu u bil-grazzja ġewwenija tal-iSpirtu… Mingħand il-Missier int 
irċevejt il-qalb ta’ omm l-iżjed perfetta, li fiha qatt ma kien hemm l-
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iċken ħjiel ta’ egoiżmu. Kien għaġeb ta’ mħabba, teżor ta’ grazzji, 
gratia plena. Qalbek ġiet imsawra mhux biss għal Kristu, imma wkoll 
għall-ġisem mistiku tiegħu…. Inti tħaddan fi mħabba waħda lil Kristu 
u lilna l-membri tiegħu…. L-erwieħ li huma devoti lejk jiksbu 
mingħandek imħabba l-aktar safja, il-ħajja tagħhom kollha hija rifless 
tal-ħajja tiegħek… Ix-xewqa tiegħek hi li taqsam l-imħabba li tanimak 
ma’ dawk li huma tiegħek. 

C. Marmion, Consacrazione all SS. Trinità 28, p. 300-302 
 

● O Marija, min inti int li ġejt destinata biex issir omm?… Kif 
stħoqqlok dan?  Kif dak li ħalqek se jkun imsawwar fik?… Inti verġni, 
inti qaddisa, għamilt wegħda, inti mmeritajt ħafna, imma rċevejt wisq 
iżjed… Fik sar Dak li għamel lilek, dak li bih sirt inti, dak li għamel is-
sema u l-art, li bih sar kollox, il-Verb ta’ Alla sar bniedem fik, ħa l-
ġisem fik; meta ħa l-ġisem ma tilifx id-divinità u l-Verb ingħaqad mal-
ġisem, u s-sala tat-tieġ għal żwieġ daqsekk kbir huwa l-ġuf tiegħek… 
(Sermo 291, 6). 

Imma kont aktar hienja, o Marija, li emmint fi Kristu, milli għax 
nissilt il-ġisem tiegħu… Xejn ma kien jiswielek li tkun ommu, kieku 
ma ġarrejtux wisq iżjed f’qalbek. Wisq iżjed ta’ min ifaħħrek u 
jbierkek, o Marija, li għamilt ir-rieda tal-Missier, skont il-kelma ta’ 
Kristu, “Kull min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet, dak 
huwa ħija, u oħti, u ommi” (Mt 12, 50). Int li wettaqt ir-rieda ta’ Alla, 
fiżikament int omm Kristu, imma spiritwalment int oħtu u ommu (De 
virg. 2, 3,5). 

S. Wistin 
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186.  MARIJA U L-BNEDMIN 

Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin. 

 

1. "Marija," jgħid il-Konċilju, “tat ruħha kollha kemm hi, bħala 
qaddejja tal-Mulej, lill-persuna u lill-ħidma ta’ Binha, b’hekk taħt 
Kristu u ma’ Kristu… hija qdiet il-misteru tal-fidwa" (LG 56). L-
imħabba li biha kienet mimlija wasslitha biex fl-istess att, tingħata lil 
Kristu Binha u Alla tagħha, u għas-salvazzjoni tal-bnedmin. L-istess 
imħabba li kient torbotha ma’ Binha ġagħlitha tikkopera fit-twelid u l-
iżvilupp ta’ dawk li Hu għażel bħala ħutu (ara LG 63). Din hi l-
karatteristika tal-imħabba vera ta’ Alla: mhux talli ma tagħlaqx fiha 
nfisha l-ħlejqa li tippossediha, imma  twessa’ lir-ruħ b’mod li 
ssawwab fuq l-oħrajn l-għana tad-don divin. Hekk kienet il-
karatteristika tal-imħabba ta’ Marija, għalkemm maħkuma kollha 
kemm hi mill-imħabba lejn Alla tagħha, miġbura fil-kontemplazzjoni 
kollha mħabba tal-misteri divini li twettqu fiha u madwarha, il-ġabra 
tagħha ma żammithiex li tgħin lill-proxxmu, imma f’kull ċirkustanza hi 
dejjem attenta u miftuħa għall-ħtiġijiet tal-oħrajn, anzi l-istess għana 
ġewwieni tagħha kien iqanqalha biex issieħeb lill-oħrajn fit-teżori 
kbar li kellha hi. Din kienet l-imġiba li fiha jippreżentahielna l-
Evanġelju meta, immedjatament wara t-tħabbira, “marret bl-għaġla” 
(Lq 1, 39) għand Eliżabetta. Kien wisq aktar ħelu li tibqa’ f’Nazaret 
biex tadura, fis-solitudni u s-skiet, il-Verb divin li sar bniedem fil-ġuf 
tagħha, imma l-Anġlu ħabbrilha l-maternità li kienet waslet tax-
xwejħa qariba, u dan kien biżżejjed biex tħossu dmir tagħha li tmur 
għandha u toffrilha l-qadi umli tagħha. Nistgħu ngħidu mela li l-
ewwel att ta’ Marija wara li saret omm Alla, kien proprju att ta’ 
mħabba lejn il-proxxmu. Alla ngħata lilha bħala iben, u Marija, li 
ngħatat lilu bħala “qaddejja”, riedet ukoll tingħata bħala “qaddejja” 
tal-proxxmu. L-għaqda intima li teżisti bejn l-imħabba lejn Alla u l-
imħabba lejn il-proxxmu, hawnhekk tidher b’mod speċjali. L-att ta’ 
mħabba lejn Eliżabetta jaqbel perfettament mal-att sublimi li fih 
Marija tat lilha nfisha ‘l Alla meta lissnet il-fiat tagħha. 

 

2. L-istess ġara fit-twelid ta’ Ġesù, Marija tikkontempla f’estasi 
lill-Iben divin tagħha, imma dan ma waqqafhiex milli toffrih għall-
adorazzjoni tar-ragħajja. Hawn qiegħda l-akbar imħabba ta’ Marija 
lejn il-bnedmin, tagħtihom lil Ġesù tagħha hekk kif Hu ta lilu nnifsu 
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lilha. Ma xtaqitx li tgawdih weħidha, imma xtaqet li l-bnedmin kollha 
jgawduh. U bħalma “wrietu ferħana lir-ragħajja u lill-Maġi” (LG 57) li 
ġew jadurawh, hekk ġurnata kellha tippreżentah lill-bojjiet li kellhom 
isallbuh. Ġesù kien kollox għal Marija u Marija, fl-imħabba kbira 
tagħha, ma ħasbithiex darbtejn li toffrih għas-salvazzjoni tal-
bnedmin. Nistgħu naħsbu f’imħabba akbar, u aktar ġeneruża? Wara 
Alla, wara Ġesù, ħadd aktar minn Marija ma ħabb daqshekk lill-
bnedmin. 

Aspett ieħor tal-imħabba ta’ Marija lejn il-proxxmu hija d-
delikatezza tagħha. Meta Marija sabet lil Ġesù fit-tempju, wara  tlett 
ijiem ta’ tiftix anzjuż u  ta’ niket kbir għat-telfa mhix mistennija tiegħu, 
hija ħbiet in-niket tagħha wara n-niket ta’ Ġużeppi: “Ara, missierek u 
jiena konna qegħdin infittxuk b’qalbna maqsuma” (Lq 2, 48). L-
imħabba delikata lejn l-għarus tagħha ġagħlitha tħoss profondament 
id-dulur tiegħu u tqiegħdu qabel id-dulur tagħha. It-tieġ ta’ Kana 
jagħtina eżempju ieħor tad-delikatezza ta’ Marija. Waqt li kulħadd 
kien aljenat bil-festa, hija biss, għalkemm daqshekk miġbura, 
intebħet bl-inkwiet tal-għarajjes meta naqas l-inbid, u mexxiet l-affari 
b’tant delikatezza li ħadd ma ntebaħ x’ġara, lanqas il-kap tal-mejda. 

Marija tgħallimna li meta l-imħabba tagħna tkun tassew perfetta, 
hija tfawwar mill-ewwel f’imħabba ġeneruża għall-proxxmu, għax kif 
tgħid l-iSkrittura, aħna għandna kmandament wieħed, "li“min iħobb 'l 
Alla, iħobb ukoll lil ħuh" (Ġw 4, 21). Jekk mela, meta fir-relazzjonijiet 
tagħna mal-proxxmu, nintebħu li ftit hemm attenzjoni u ħeġġa għall-
ħtiġijiet tal-proxxmu, ikollna nikkonkludu li l-imħabba tagħna lejn Alla 
għadha dgħajfa wisq. 

 

● O Verġni Marija, inti kont dik l-għalqa ħelwa li fiha nżergħet 
iż-żerriegħa tal-Verb magħmul bniedem, l-Iben ta’ Alla… F’din l-
għalqa ħelwa u mbierka niżel il-Verb, imlaqqam fil-ġisem tiegħek, 
bħal żerriegħa mitfugħa fl-art, li tnibbet fis-sħana tax-xemx u tagħmel 
il-fjuri u l-frott… U hekk ġara permezz tas-sħana u n-nar tal-imħabba 
divina li Alla ħass għall-ġens tal-bnedmin, billi tefa’ ż-żerriegħa tal-
kelma tiegħu fl-għalqa tiegħek, o Marija. O mbierka, ħelwa Marija, 
inti tajtna l-fjur, il-ħelu Ġesù. U meta dan il-fjur ħelu ta l-frott tiegħu? 
Meta ġie mlaqqam fuq l-għuda tas-Salib l-aktar qaddis, għax hemm 
ħadna l-ħajja perfetta… L-Iben waħdieni ta’ Alla, billi kien bniedem 
kien mimli bix-xewqa għall-ġieħ ta’ Missieru u għas-salvazzjoni 
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tagħna, u tant kienet qawwija din ix-xewqa immensa illi ġera bħal 
wieħed mitluf bl-imħabba, iġorr l-uġigħ u l-mistħija u l-insulti, u 
saħansitra għall-mewt kiefra fuq is-salib… L-istess xewqa kienet fik, 
o Marija, li ma stajtx trid ħlief il-ġieħ ta’ Alla u s-salvazzjoni tal-
ħlejjaq,.. Tant kienet bla qies l-imħabba tiegħek li kont lesta tagħmel 
sellum minnek innifsek biex tqiegħel lil Ibnek fuq is-salib, kieku ma 
kienx hemm mod ieħor kif iseħħ dan. U dan kollu huwa hekk għax ir-
rieda tal-Iben kienet tgħammar fik. 

Agħmel, o Marija, li qatt ma jwarrab minn qalbi, mill-memorja, u 
minn ruħi li jiena kont offruta u mogħtija lilek. Nitolbok għalhekk 
tippreżentani u tagħtini lil Ġesù l-għażiż ibnek, u agħmel dan bħala 
omm tal-ħniena, ħelwa u twajba. Agħmel li ma nkunx ingrata lejk 
għax int ma warrabtx it-talba tiegħi, imma irċevejtha bil-ħlewwa. 

S. Katerina ta’ Siena, Epistolario  144, v 2, p. 341-343 
 

● Omm tal-għaġeb, ippreżentani lil Ibnek l-għażiż bħala l-ilsir 
dejjiemi tiegħu, sabiex kif fdieni permezz tiegħek, permezz tiegħek 
jaċċettani.  

Omm tal-ħniena, aqlgħali l-grazzja tal-għerf veru ta’ Alla, u 
għalhekk qegħidni fost dawk li tħobb, għallimni, mexxini, sostnini u 
ħarisni  bħala ibnek u lsir tiegħek. 

Verġni l-aktar fidila, agħmilni fil-ħwejjeġ kollha dixxiplu perfett, 
imitatur, u lsir tal-għerf, Ġesù Kristu Ibnek magħmul bniedem, biex 
nikseb bit-talb u l-eżempju  tiegħek, il-milja tal-età tiegħu fid-dinja u l-
glorja tiegħu fis-Sema. 

San Lwiġi Grignon de Montfort, Trattat fuq id-devozzjoni vera, p. 164 
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187.  IT-TALBA TA’ MARIJA 

Marija, li f’qalbek għożżejt il-misteri tal-Iben tiegħek, 
għallimni ngħix f’talb bla heda (Lq 2, 51). 

 

1. Biex nifhmu xi ħaġa mit-talba ta’ Marija, jeħtieġ nidħlu fis-
santwarju tal-għaqda intima tagħha ma’ Alla. Ħadd bħalha ma għex 
f’intimità mal-Mulej.  Qabelxejn intimità bħala omm; min jista’ jifhem 
ir-relazzjonijiet intimi ta’ Marija mal-Verb magħmul bniedem matul ix-
xhur li ġarritu fil-ġuf verġinali tagħha? “Aħsbu - tikteb il-Beata 
Eliżabetta tat-Trinità - x’seta’ kien hemm fir-ruħ tal-Verġni meta, wara 
l-inkarnazzjoni, kellha fiha l-Verb magħmul bniedem, id-Don ta’ Alla. 
F’liema skiet, f’liema ġabra, f’liema adorazzjoni kellha tindifen fil-
qiegħ ta’ruħha biex tgħannaq lil dak Alla li tiegħu kienet l-Omm” (Ittra 
152). Marija kienet is-Santwarju li kien jaħbi l-Qaddis tal-Qaddisin, 
kienet it-tabernaklu ħaj tal-Verb magħmul bniedem, kienet imħeġġa 
bl-imħabba, medhija fl-adorazzjoni. Ladarba kienet iġġorr ġo fiha “l-
forn iħeġġeġ tal-imħabba,” kif setgħet Marija ma tibqax infjammata 
fih? Aktar ma kienet titħeġġeġ bl-imħabba, aktar kienet tifhem il-
misteru ta' mħabba li kien qiegħed jitwettaq fiha. Ħadd aktar minn 
Marija ma seta’ jippenetra s-sigrieti tal-qalb ta’ Kristu, ħadd aktar 
minnha ma kellu s-sens tad-divinità ta’ Ġesù, tal-kobor infinit tiegħu. 
Bl-istess mod, ħadd aktar minnha ma ħass il-bżonn qawwi li tingħata 
kollha kemm hi lilu, li tintilef fih bħal qatra ċkejkna fl-immensità tal-
oċean. Din kienet it-talba bla taqta’ ta’ Marija, adorazzjoni dejjiema 
tal-Verb magħmul bniedem li kienet iġġorr f’ġufha, għaqda profonda 
u sħiħa ma’ Kristu, u trasformata għalkollox fih bl-imħabba, il-ħin 
kollu tingħaqad mal-qima infinita u t-tifħir li kien jitla’ mill-Qalb ta’ 
Kristu lejn it-Trinità bħala l-qima waħdiena li kienet tixraq lill-Maestà 
divina. Marija għexet f’adorazzjoni ta’ Ġesù tagħha u f’għaqda 
miegħu, f’adorazzjoni lit-Trinità. 

Hemm ħin matul il-jum meta aħna wkoll nistgħu nissieħbu f’din 
it-talba ta’ Marija b’mod l-aktar eċċellenti fil-ħin tat-Tqarbin 
Imqaddes, meta nirċievu ‘l Ġesù realment u ħaj f’qalbna. Kemm 
neħtiġuha lil Marija biex tgħinna napprofittaw ruħna minn dan ir-rigal 
liema bħalu! Hi tgħallimna ngħoddsu magħha f’Ġesù tagħha u 
tagħna, biex nitbiddlu fih, u wkoll kif għandna ningħaqdu fl-
adorazzjoni li titla’ mill-Qalb ta’ Ġesù lejn it-Trinità, li hija toffri 
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flimkien magħna lill-Missier biex tagħmel tajjeb għan-nuqqas tal-
adorazzjoni tagħna. 

 

2. Marija għaddiet tletin sena f’Betlehem u f’Nazaret f’intimità 
familjari ma’ Ġesù. Hu kien iċ-ċentru li jiġbed l-attenzjoni tagħha, l-
oġġett tal-affezzjonijiet, il-ħsibijiet u l-kura tagħha. Ħajjet Marija 
kienet iċċentrata fih, kienet tieħu ħsiebu, tfittex dejjem modi ġodda 
kif togħġbu, taqdih u tħobbu bl-akbar devozzjoni. Ir-rieda tagħha 
kienet taqbel perfettament mar-rieda tiegħu, u qalbha tħabbat 
f’armonija ma’ tiegħu. Kienet “tissieħeb mal-ħsibijiet ta’ Kristu u x-
xewqat sigrieti tiegħu, b’mod li nistgħu ngħidu li kienet tgħix l-istess 
ħajja ta’ Binha” (Piju X, Ad diem illum). Bħall-ħajja ta’ Marija hekk 
ukoll it-talba tagħha baqgħet Kristoċentrika, imma Kristu kien 
iwassalha għand it-Trinità. Kien proprju l-misteru tal-Inkarnazzjoni li 
daħħal lil Marija fil-milja tal-ħajja Trinitarja, ir-relazzjonijiet speċjali 
tagħha mat-Trinità bdew meta l-Anġlu ħabbrilha li kienet se ssir 
Omm l-Iben tal-Aktar Għoli u dan minħabba l-qawwa tal-iSpirtu s-
Santu. Hekku l-Bint maħbuba tal-Missier. L-Għarusa tal-iSpirtu s-
Santu, l-Omm tal-Verb; u dawn ir-relazzjonijiet ma baqgħux biss fiż-
żmien li fih Marija ġarret fiha l-Verb inkarnat, imma baqgħu sejrin 
ħajjitha kollha. Hekku Marija tempju tat-Trinità, Marija li “wara Ġesù, 
hija bla dubju, għalkemm f’distanza li teżisti bejn l-infinit u l-finit, hija 
wkoll it-tifħir kbir tat-Trinità l-iżjed Qaddisa” (B. Eliżabetta tat-Trinità, 
2 Rtir 15). 

F’Marija nsibu l-aktar mudell perfett għall-erwieħ li qegħdin 
jaspiraw għall-intimità ma’ Alla, u fl-istess ħin, hija l-aħjar gwida 
tagħhom. Hi twassalna għand Ġesù u tgħallimna nikkonċentraw l-
affezzjonijiet kollha tagħna fih biex ningħataw lilna nfusna kollha 
kemm aħna lilu, sakemm nintilfu għalkollox u ninbidlu fih. Imbagħad 
permezz ta’ Ġesù tmexxina għall-ħajja ta’ għaqda mat-Trinità. 
Minħabba l-grazzja qaddiesa, ruħna hija wkoll tempju tat-Trinità u 
Marija tgħallimna kif ngħammru f’dan it-tempju bħala adoraturi 
dejjiema tat-tliet Persuni divini li jgħammru fih. “Jien irrid nimxi f’dan 
il-mod ta’ ħajja – tikteb Eliżabetta tat-Trinità – ngħix hawhekk bħalma 
għamlet Marija, inżomm dawn il-ħwejjeġ kollha f’qalbi, bħallikieku 
naħbi lili nnifsi fil-qiegħ ta’ ruħi biex ninitlef kollni kemm jien fit-Trinità 
l-Qaddisa li tgħammar hemm, u biex nittrasforma ruħi fiha” (Ittra 
153). Min jimxi wara Marija jiġi mogħti lil kull Nisrani li jgħix f'dan l-
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atteġġjament ta' adorazzjoni bla ma taqta' lit-Trinità Qaddisa li 
tgħammar fih. 

 

● O Verġni l-aktar fidila, inti tibqa’ lejl u nhar fi skiet profond, 
f’paċi liema bħalha, f’talba divina li ma tieqaf qatt, ruħek dejjem 
mgħarrgħa f’dawl divin. Qalbek hija bħal kristall li jirrifletti l-Wieħed 
divin, il-Mistieden li jgħammar fik, il-Ġmiel li ma jitbiel qatt. O Marija, 
inti tiġbed is-sema lejk; ara l-Missier jafdalek lil Ibnu sabiex tkun 
Ommu, u l-iSpirtu ta’ mħabba jixħet dell fuqek. It-Tlieta jiġu għandek, 
u s-sema kollu jinfetaħ, u jitbaxxa quddiemek… Jiena nadura l-
misteru ta’ dan Alla li sar bniedem fik, o Verġni Marija. 

Omm tal-Verb, urini l-misteru tiegħek wara l-inkarnazzjoni tal-
Mulej, kif għext mgħarrgħa fl-adorazzjoni… ommi dejjem fit-tħaddina 
divina. Ħalli nġorr fuqi s-siġill ta’ dan Alla tal-imħabba. 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, Composizioni poetiche, 78. 87 
 

● O Marija, inti r-ruħ tal-attenzjoni interjuri, tas-skiet perfett, tas-
smigħ sħiħ u kkunsmat. Inti kont fqajra u umli fix-xogħol iebes ta’ 
kuljum, inti għext fit-tempju, taħdem il-ħin kollu, għajjiena fil-faqar ta’ 
Betlehem, fil-faqar ivvjaġġajt fit-toroq tal-art, għaraft l-uġigħ u l-għajja 
tax-xogħol ta’ kuljum, imma xejn ma firdek mill-attenzjoni ġewwiena, 
mid-djalogu ġewwieni bla ma jaqta’, mis-smigħ sieket u bla heda. Inti 
l-ħlejqa tas-smigħ intens u kkunsmat…. 

Inti smajt il-kelma tat-tħabbira l-kbira, u aċċettajtha bil-kalma, inti 
smajt l-għanjiet tal-Anġli fuq il-benniena tal-Iben Waħdieni tiegħek u 
lqajthom b’merħba ferrieħa, inti smajt il-kelma tal-eżilju u obdejtha 
bil-fiduċja u bis-sabar, inti smajt il-kelma li ġabet fuqek sinjal kbir tas-
salib u aċċettajtha b’kura ġeneruża, inti smajt il-kelma iebsa tal-Mulej 
li ma fhimthiex, u żammejtha f’qalbek, fis-skiet, bħal ġawhra 
prezzjuża, inti ħaristha minn kull indħil tad-dinja, u kennintha b’velu 
ta’ niket li fl-istess waqt li nikktek, imma lqajtu, li fih id-dulur ma 
jitfissirx tal-Kalvarju kien diġà preżenti. Inti ma tlift ebda kelma… tal-
Iben, lanqas dik ġewwiena li lissen l-iSpirtu, li kien niżel fuqek fil-
misteru infinit tal-Inkarnazzjoni. Inti smajthom u ġbarthom kollha, bil-
widna devota ta’ bint għall-kelma l-kbira tal-Missier, jew bl-intimità 
moħbija ta’ għarusa lejn il-kelma tixgħel tal-iSpirtu, jew bl-imħabba 
kollha ħlewwa ta’ omm lejn il-kliem ħelu tal-Verb magħmul bniedem 
mill-ġisem tiegħek. 
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G. Canovai, Suscipe Domine, p. 385-386 
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188.  IS-SITT ĦADD TAL-GĦID 

SENA A 

Ejjew, araw l-għemejjel ta’ Alla (Salm 66, 5). 

 

Waqt li qegħdin noqorbu lejn Għid il-Ħamsin, il-Liturġija tal-
Kelma tiċċentra fuq il-wegħda tal-iSpirtu s-Santu u fuq l-azzjoni 
tiegħu fil-Knisja. 

Fil-lejla tal-Aħħar Ċena, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk 
tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier, u hu 
jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ dejjem magħkom” (Ġw 14, 15-
16). L-osservanza tal-kmandamenti bħala xhieda ta’ mħabba 
ġenwina, li hu kien irrikkmanda ħafna drabi fid-diskors tiegħu matul 
iċ-Ċena, hija ppreżentata minnu bħala kundizzjoni biex jirċievu l-
sSpirtu s-Santu. Huwa biss min jgħix bl-imħabba, u għalhekk fil-milja 
tar-rieda divina, li jixraqlu jirċievi l-iSpirtu s-Santu li huwa l-Imħabba 
infinita ppersonifikata. Ladarba dan huwa hekk, Ġesù, wara li jerġa’ 
lura għand il-Missier, huwa nnifsu se jibgħat “Paraklitu ieħor” lis-
segwaċi tiegħu, – avukat u difensur – li jieħu postu fost id-dixxipli u 
jibqa’ għal dejjem magħhom u mal-Knisja kollha. Ladarba huwa 
“Spirtu,” il-preżenza u l-azzjoni tiegħu ikunu inviżibbli u spiritwali 
għalkollox. Id-dinja li hija mgħarrgħa f’dak li hu materjali u mdallma 
bl-iżball, ma jirnexxilhiex tgħarfu jew tirċevih, għax hija għalkollox 
kontra l-“iSpirtu tal-verità.” Imma d-dixxipli, li kienu rfinati u msoffija 
bil-kuntatt tagħhom ma’ Ġesù, se jagħrfuh, fil-fatt diġà jafuh, għax 
jgħammar fosthom (Ġw 14, 17), preżenti u jaħdem fi Kristu.  Wisq 
iżjed f’Għid il-Ħamsin l-iSpirtu s-Santu se jinżel direttament fuq id-
dixxipli, ikunu trasformati minnu sal-qiegħ ta’ ruħhom u jerġgħu jsibu 
lil Ġesù fih. “Ma nħallikomx iltiema.” – qal il-Mulej – “Nerġa’ niġi 
għandkom” (Ġw 14, 18), meta kien qiegħed jirreferi għall-miġja 
inviżibbli, imma reali permezz tal-iSpirtu s-Santu, li permezz tiegħu 
jibqa' jgħin lill-Knisja. Imbagħad jitwettqu l-kelmiet tiegħu: "Dak il-jum 
intom tagħrfu li jiena f'’Missieri, u intom fija u jiena fikom” (Ġw 14, 
20). Fil-fatt, il-missjoni li jdawwal lill-Insara fil-misteri kbar li Ġesù 
kien diġà xandar, hija afdata lill-iSpirtu s-Santu. Taħt l-influss tiegħu, 
l-Insara jifhmu l-misteru li fih Kristu, il-Verb etern, Alla bħal Missieru u 
bħall-iSpirtu s-Santu, qiegħed fil-Missier u fl-iSpirtu s-Santu, huma 
jifhmu li fl-Unità u fit-Trinità ta’ Alla, it-tliet Persuni divini ma jistgħux 
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jinfirdu, fejn hemm wieħed, hemm it-tnejn l-oħra wkoll. U jifhmu li 
jekk jgħixu fi Kristu bħall-friegħi tad-dielja, huma nfushom jidħlu 
f’komunikazzjoni mat-Trinità. Dawn il-veritajiet sublimi mhumiex għal 
xi ftit ipprivileġġjati, imma huma l-wirt tal-Insara kollha, Ġesù 
wiegħed u bagħat l-iSpirtu tiegħu lil kulħadd, biex jifhmuh u jgħixu 
fih. 

L-Atti (1º Qari) juri ċar, kif sa mill-bidu tal-Knisja, l-Appostli kienu 
jaċċertaw ruħhom li l-imgħammdin kellhom jieħdu l-iSpirtu s-Santu. 
L-azzjoni ta’ Pietru u Ġwanni kienet tipika, għalhekk marru s-
Samarija fejn Filippu d-Djaknu kien ġa ħabbar l-Evanġelju u 
għammed lil dawk li kkonvertew. Iż-żewġ Appostli “niżlu hemm u 
talbu… Imbagħad l-Appostli qiegħdu idejhom fuqhom, u huma 
rċevew l-iSpirtu s-Santu” (Atti 8, 15.17). Għalkemm bil-Magħmudija 
n-Nisrani jerġa’ jitwieled fl-iSpirtu, imma jeħieġlu jirċevieh b’milja 
akbar fis-sagrament tal-Griżma li ġġedded f’kull Nisrani l-grazzja ta’ 
Għid il-Ħamsin. Grazzja bħal din, kif qal Ġesù, jeħtieġ li ssib il-
koperazzjoni u tingħex permezz tal-imħabba, U dan jistenna Alla 
mill-bniedem biex jirrivelalu l-misteri divini: “Min iżomm il-
kmandamenti tiegħi u jħarishom… iħobbu wkoll il-Missier, u jiena 
wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi” (Ġw 14, 21). 

 

● O Ġesù, agħti  lill-qaddejja tiegħek faraġ żgur u ta’ malajr 
għax l-ispirti tagħna huma mgħarrqin fin-niket. Titbiegħedx mill-
erwieħ tagħna li għaddejjin mill-provi. Titbiegħedx mill-qlub tagħna 
mdawrin bit-tfixkil. Imma ejja malajr għandna, kun ħdejna, iva, kun 
ħdejna, int li tgħix kullimkien. Kif kont tgħin lill-Appostli tiegħek f’kull 
ċirkustanza, issa għaqqad flimkien fl-unità tiegħek lil dawk li jħobbuk. 
Agħmel li magħqudin miegħek, inkunu nistgħu ngħannu u 
nigglorifikaw l-iSpirtu li hu l-milja tal-qdusija... Ngħajtulek bid-dmugħ 
u nsejħulek, o Alla, ibgħatilna l-iSpirtu tiegħek, li hu l-ogħla ġid! Ħalli 
jmexxina lejn l-art tiegħek, art watja li int lestejt għal dawk li jagħtu 
ġieħ u jigglorifikaw l-iSpirtu li fih il-qdusija kollha. 

Lilek li int il-Mulej u s-Sultan tal-anġli, lilek li għandek is-setgħa 
fuq il-bnedmin u int il-ħallieq tagħhom, lilek li b’ċaqliqa waħda 
tikkmanda kulma hawn fid-dinja u fil-baħar, lilek isejħu l-ħbieb u l-
qaddejja tiegħek, O! għaġġel u ibgħatilna l-iSpirtu li hu l-milja tal-
qdusija! 

Romano Il Melode, Inno di Pentecoste 
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SENA B 

Ibqgħu fl-imħabba tiegħi (Ġw 15, 9). 

 

“L-imħabba ġejja minn Alla… għax Alla huwa mħabba” (1 Ġw 4, 
7.8). Il-Liturġija tal-lum tinġabar f’dawn il-kelmiet ta’ Ġwanni. 

Il-Missier huwa mħabba li “bagħat lil Ibnu l-waħdieni fid-dinja 
biex ngħixu bih” (1 Ġw 4, 9, 2º Qari). L-Iben huwa mħabba li ta ħajtu 
mhux biss “għal ħbiebu” (Ġw 15, 13, Evanġelju), imma wkoll għall-
għedewwa. L-iSpirtu s-Santu huwa mħabba li “ma jħares lejn wiċċ 
ħadd” (Atti 10, 34, 1º Qari) u ma jiflaħx jistenna biex jissawwab fuq il-
bnedmin kollha (Atti 10, 44). L-imħabba ta’ Alla  ġiet l-ewwel fuq il-
bnedmin bla ebda mertu tagħhom, “U hawn qiegħda l-imħabba, 
mhux għax aħna ħabbejna ‘l Alla imma għax ħabbna Hu” (1 Ġw 4, 
10). Mingħajr l-imħabba ta’ Alla li ġiet qabel u li ħarġitna mix-xejn u 
mbagħad fdietna mid-dnub, qatt ma kien ikollna ħila nħobbu. Kif il-
ħajja ma tistax tiġi mill-ħlejqa, imma mill-ħallieq, hekk l-imħabba ma 
tistax tiġi mill-bniedem imma minn Alla, l-għajn waħdiena infinita. 

L-imħabba tasal għandna permezz ta’ Kristu. “Kif ħabbni l-
Missier, hekk ħabbejtkom jien” (Ġw 15, 9). Hu Ġesù li jsawwab l-
imħabba ta’ Missieru fuq il-bnedmin u jħobbhom bl-istess imħabba li 
biha hu nnifsu hu maħbub mill-Missier; hu jridna ngħixu f’din l-
imħabba, “ibqgħu fl-imħabba tiegħi” (Ġw 15, 9). U ladarba Ġesù 
jgħammar fl-imħabba tal-Missier billi jwettaq ir-rieda tiegħu, hekk 
jeħtieġ ngħammru fl-imħabba tiegħu billi nħarsu l-kmandamenti 
tiegħu. Hawn naraw li l-ewwel fil-lista, hemm dak li hu jsejjaħlu l-
kmandament tiegħu: “Ħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien” (Ġw 
15, 12). Ġesù ħabb lid-dixxipli tiegħu bħalma hu maħbub mill-
Imgħallem tagħhom. Jekk iħarsu dan il-kmandament isiru ħbieb 
tiegħu: “Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom” (Ġw 
15, 14). Il-ħbiberija titlob imħabba miż-żewġ naħat, aħna npattu l-
imħabba ta’ Kristu billi nħobbuh b’qalbna kollha u billi nħobbu lil 
ħutna, li hu jidentifika miegħu nnifsu, u jqis li kulma nagħmlu mal-
iċken fosthom ikun magħmul miegħu (Mt 25, 40). 

Fid-diskors tiegħu fl-Aħħar Ċena, l-insistenza ta’ Ġesù biex 
jirrikkmanda l-imħabba ta’ xulxin lid-dixxipli tiegħu, tqanqalna u 
tolqotna tassew. Il-ħsieb tiegħu kien li jiffurmahom f’komunità waħda, 
marbutin bl-imħabba tiegħu, fejn ilkoll iħossuhom bħal aħwa u jgħixu 
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għal xulxin. Imma dan ma jfissirx li jħobbu biss lill-Insara, anzi bil-
maqlub: aktar ma jkunu mdaħħlin fl-imħabba ta’ Kristu, aktar se 
jkollhom ħila jwasslu din l-imħabba lill-bnedmin kollha. Kif jistgħu l-
Insara jkunu messaġġiera tal-imħabba fid-dinja jekk ma jħobbux lil 
xulxin? Huma msejħin biex juru bl-imġiba tagħhom li Alla huwa 
mħabba, u li jekk jingħaqdu miegħu jitgħallmu kif iħobbu, huma stess 
isiru mħabba, li l-Evanġelju huwa mħabba, u li ma kienx għalxejn li 
Kristu għallimhom l-imħabba ta’ xulxin, li l-imħabba msejsa fuq Kristu 
tegħleb id-differenzi, ixxejjen id-distanzi u teqred l-egoiżmu, il-piki u 
t-tilwim. Dan kollu jiswa biex jikkonvinċi lill-bnedmin u jiġbidhom lejn 
il-fidi aktar minn kull mezz ieħor, u hu parti essenzjali tal-fekondità 
appostolika li Ġesù jistenna mid-dixxipli tiegħu meta qal: ”Mhux 
intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom, u ħtartkom biex tmorru 
tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa’” (Ġw 15, 16). Dawk biss li 
jgħixu fl-imħabba, jistgħu jagħtu lid-dinja l-frott prezzjuż tal-imħabba. 

 

● Ħares Mulej b’imħabba lejn il-poplu tiegħek u sawwab 
fuqhom id-doni tal-iSpirtu tiegħek, biex jibqgħu jikbru fl-imħabba tal-
verità. Jalla jistudjaw u jaħdmu flimkien għall-għaqda perfetta fost l-
Insara. 

Missal, Quddiesa għall-Għaqda tal-Insara. Kolletta 
 

● Int imħabba, o Alla. F’dan tintwera l-imħabba tiegħek, li 
bgħatt fid-dinja l-Iben waħdieni tiegħek, biex nistgħu ngħixu bih. Il-
Mulej innifsu qal: Ħadd m’għandu mħabba akbar minn din, li jagħti 
ħajtu għal ħbiebu, u l-imħabba ta’ Kristu għalina tintwera fil-fatt li 
miet għalina. Mela, o Missier, liema hi l-prova tal-imħabba tiegħek 
għalina? Li int bgħatt lil Ibnek il-waħdieni biex imut għalina… 

Mhux aħna ħabbejniek l-ewwel, fil-fatt ħabbejtna l-ewwel int biex 
inkunu nistgħu nħobbuk… Jekk ħabbejtna b’dan il-mod, mela jeħtieġ 
inpattulek bl-imħabba… Int imħabba. X’wiċċ għandha l-imħabba? 
Liema għamla, liema għoli, liema riġlejn u idejn? Ħadd ma jista’ 
jgħid! Imma għandha riġlejn li jwasslu għall-Knisja, idejn li jagħtu lill-
foqra, għajnejn li jagħrfu ‘l dawk li huma fil-ħtieġa… Dawn il-membri 
differenti ma nsibuhomx mifrudin, u f’postijiet differenti, imma min 
għandu l-imħabba jarahom kollha f’daqqa. O Mulej, agħtini li 
ngħammar fl-imħabba biex hi tgħammar fija, u li nibqa’ fiha, biex hi 
tibqà fija. 
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S. Wistin, In I Io 7, 7. 9-10 
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SENA Ċ 

O Ġesù, l-iSpirtu s-Santu jfakkarna f’dak kollu li inti għedt 
(Ġw 14, 26). 

 

Illum, il-Liturġija tal-Kelma tippreżenta s-sitwazzjoni tal-Knisja 
mit-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej sal-jum li fih hi wkoll tkun meħuda fil-
glorja tiegħu. 

Il-preżenza bil-ġisem ta’ Ġesù hija mibdula ma’ preżenza 
spiritwali ġewwenija li hija mwiegħda lil dawk li jħobbuh: “Jekk xi 
ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u 
ngħammru għandu” (Ġw 14, 23). Illum Ġesù m’għadux jgħix bħala 
bniedem fost il-bnedmin, imma hu li hu l-Iben ta’ Alla, jagħmel l-
għamara tiegħu fl-Insara, mhux waħdu, imma mal-Missier u mal-
iSpirtu s-Santu, li magħhom hu magħqud b’mod li ma jinfiridx. Santu 
Wistin jikkumennta: “Alla, it-Trinità, Missier, Iben u Spirtu Santu, jiġu 
għandna meta aħna mmorru għandhom u nobdu, jiġu jdawluna, 
immorru għandhom nikkontemplawhom, jiġu għandna u jimlewna bil-
preżenza tagħhom, u nirċevuhom” (In Io 76, 4). L-inabitazzjoni tat-
Trinità hija l-aqwa don li Kristu mmerita għall-umanità bil-mewt u l-
qawmien tiegħu u dan joffrih lil kull min jikkopera mal-imħabba 
tiegħu billi nismgħu u fedelment nipprattikaw il-kliem tiegħu. Biex 
ngħixu u nifhmu misteru hekk tal-għaġeb neħtieġu dawl divin 
speċjali. 

Dan ukoll ġie mwiegħed minn Ġesù lid-dixxipli tiegħu: “L-iSpirtu 
s-Santu li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom 
dak kollu li għedtilkom” (Ġw 14, 26). L-iSpirtu s-Santu hu l-għalliem 
ġewwieni li jwassalna li nifhmu b’mod espert, ħaj u intimu, il-veritajiet 
imħabbra minn Ġesù, speċjalment il-misteru tat-Trinità u l-
inabitazzjoni tagħha f’dawk li jemmnu, u s-sejħa ta’ dawn  għall-
għaqda personali ma’ Kristu u mat-Trinità. Huwa jagħti t-tifsir veru 
tal-iSkrittura, u l-ħila li nifhmu l-pjan divin għas-salvazzjoni ta’ 
kulħadd, u jmexxi l-Knisja fit-twettiq tal-missjoni tagħha. Dan ġie 
verifikat b’milja speċjali fil-ħajja tal-Knisja tal-bidu meta l-Appostli 
tkellmu u ħadmu f’dipendenza sħiħa fuqu. “Għax lill-iSpirtu s-Santu u 
lilna dehrilna…” (Atti 15, 28, 1º Qari), meta kienu qegħdin isolvu t-
tilwima dwar liema piżijiet kellhom jerfgħu l-ikkonvertiti mill-
paganiżmu. Hu naturali u inevitabbli li jinqalgħu problemi u differenzi 
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fil-ħajja tal-individwi u tal-Knisja, imma meta titfittex is-soluzzjoni u 
tinstab fi ftuħ sħiħ għall-iSpirtu s-Santu, għall-ispirazzjoni ġewwenija 
tiegħu u għad-direzzjonijiet mogħtija bil-kelma ta’ dak li dmiru hu li 
jfisser ir-rieda ta’ Alla, kollox isolvi ruħu sewwa u bil-paċi. 

Il-paċi kienet ir-rigal li Ġesù ħalla lid-dixxipli tiegħu wara li 
żgurahom mill-preżenza tat-Trinità f’qalbhom u mill-għajnuna tal-
iSpirtu s-Santu. “Jien nagħtikom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, 
ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja (Ġw 14, 27). Il-paċi tiegħu hija 
bażata fuq ir-relazzjonijiet tajba ma’ Alla, fuq il-ħarsien tal-kelma 
tiegħu u fuq l-għaqda intima miegħu, hija l-paċi ta’ dawk li jħallu lill-
iSpirtu s-Santu jmexxihom skont id-dawl tiegħu. Hija paċi li ma 
teħlisniex milli nbatu f’din il-ħajja, imma tagħtina l-kura biex 
niffaċċjaw it-taħbit bla ebda biżà meta dan ikun meħtieġ biex 
nibqgħu fidili ma’ Alla. Hija paċi assoluta, mingħajr ebda dell ta’ 
taħwid, f’Ġerusalemm tas-Sema fejn Kristu, il-“Ħaruf,” ikun il-“lampa” 
li tagħti d-dawl (Apk 21, 23, 2° Qari) u l-ferħ li jhenni lill-magħżulin 
għall-eternità kollha. 

 

● “Dakinhar issiru tafu li jien f’Missieri u intom fija u jiena 
fikom.” Mela sa fl-aħħar se nkunu nistgħu naraw dak li nemmnu. 
Ukoll issa, inti fina, o Mulej, u aħna fik,  issa nemmnuh, imbagħad 
ikollna għarfien sħiħ tiegħu. Dak li nafu waqt li nemmnu, imbagħad 
inkunu nafuh waqt li nikkontemplawh. Fil-fatt, sakemm aħna fil-
ġisem bħalma hu issa, li jitħassar u jtaqqal ir-ruħ, aħna eżiljati ‘l 
bogħod minnek, mexjin permezz tal-fidi u b’dak li naraw… Int, o 
Mulej, tistqarr bil-miftuħ li sa issa qegħdin fik meta tgħid: “Jiena d-
dielja, intom il-friegħi.” F’dak il-jum, meta ngħixu dik il-ħajja li fiha l-
mewt tinbela’, insiru nafu li inti fil-Missier u aħna fik u inti fina, għax 
imbagħad naslu fil-perfezzjoni meta bil-ħidma tiegħek tkun ġa bdiet l-
għamara tiegħek fina, u l-għamara tagħna fik. 

O Mulej, inti tħallilna l-paċi filwaqt li tħallina, u tagħtina l-paċi 
tiegħek meta terġa’ tiġi fl-aħħar taż-żmien. Int tħallilna l-paċi f’din id-
dinja, u tagħtina l-paċi tiegħek fiż-żmien li ġej. Inti tħallilna l-paċi 
tiegħek biex nibqgħu fiha, u nkunu nistgħu nirbħu lill-għadu; agħtina 
l-paċi tiegħek biex anki hawn inkunu nistgħu nħobbu lil xulxin, inti 
tagħtina l-paċi tiegħek fis-sema, fejn ma jkunx hemm iżjed taħbit.   

S. Wistin, In Io 75, 4 77, 3 
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189.  L-APPOSTOLAT TA’ MARIJA 

O Marija, Sultana tal-Appostli, oħloq fija l-qalb ta’ appostlu. 

 

1. Il-Konċilju jistqarr: “Eżempju perfett ta’ din il-ħajja spiritwali u 
appostolika hija l-Verġni l-aktar imqaddsa Marija, Sultana tal-Appostli 
li, waqt li meta kienet fuq l-art għexet ħajja komuni bħal tal-oħrajn, 
kollha ħerqana għall-familja u għax-xogħol, kienet dejjem intimament 
marbuta ma’ Binha u kkoperat fl-opra tas-Salvatur b’mod għalkollox 
singulari” (AA 4). Marija ħadet l-ispirazzjoni u l-qawwa tal-appostolat 
tagħha mill-ħajja intensa ta’ talb u mill-għaqda ma’ Ġesù. Billi ġarrbet 
fil-kuntatt intimu ma’ Alla r-realtà liema bħalha ta’ mħabbtu għall-
bnedmin, u billi kienet imħeġġa bih aktar minn kull ħlejqa oħra, hija 
saret, aktar mill-oħrajn kollha, ħaġa waħda mar-rieda li ssalva ta’ 
Alla. Fis-sewwa hija kkollaborat b’mod aktar sublimi u effikaċi fil-
ħidma feddejja ta’ Kristu. Hija kellha koperazzjoni intima, għax bid-
demm tagħha l-Omm Imbierka għaniet lill-Iben ta’ Alla b’dak il-ġisem 
u l-ħajja umana li għamlitha possibbli għalih, il-Kelma eterna, li jsir 
wieħed minna, u li jbati u jmut għalina fuq is-salib. Il-koperazzjoni ta’ 
Marija kellha siwi l-aktar għoli ladarba saret l-omm tas-Salvatur, 
minn jeddha u bl-għarfien kollu. Fil-fatt, “Missier il-ħniena ried illi l-
aċċettazzjoni ta’ dik li kienet magħżula biex tkun omm issir qabel l-
inkarnazzjoni biex b’hekk kif mara tat sehem biex tiġi l-mewt, mara 
wkoll tagħti sehem biex tiġi l-ħajja” (LG 56). Marija kienet taf mill-
iSkrittura Mqaddsa li l-Messija kellu jkun il-bniedem tad-duluri, offrut 
għall-fidwa tad-dinja. Meta aċċettat li tkun ommu, aċċettat ukoll li 
tissieħeb miegħu fit-tbatijiet tiegħu kollha. L-appostolat sublimi ta’ 
Marija mnissel mill-imħabba immensa tagħha lejn Alla, kien li tagħti l-
Feddej lid-dinja, u li tkun lesta li tara ‘l Binha jmut fit-turmenti. 

Akbar ma tkun l-imħabba lejn Alla, akbar u aktar effettiv ikun l-
appostolat li joħroġ minnha. L-oppost huwa wkoll veru. Kull ħidma 
appostolika li mhix imqanqla mill-imħabba, ma hija xejn. “Kieku kelli 
nqassam ġidi kollu fil-karità u nagħti ġismi għall-ħruq bla ma jkolli 
mħabba, xejn ma jkun jiswieli ta’ ġid” (1 Kor 13, 3). 

 

2. “Marija Mqaddsa Omm Alla hi marbuta b’mod li ma jinħallx 
mal-opra tas-salvazzjoni tal-Iben tagħha” (SC 103). Marija wettqet 
missjoni appostolika universali għall-ġid tal-umanità kollha. Imma l-
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appostolat tagħha kien wieħed bla ħsejjes, m’għamlitux biex tidher, 
kien imwettaq bl-iżjed mod umli, fil-moħbi u fis-skiet. Marija tat is-
Salvatur lid-dinja, imma fid-dalma tal-lejl, fi stalla fqajra. Hi qasmet il-
ħajja tagħha ma’ dik ta’ Ġesù, imma fl-oskurità tad-dar tagħha ta’ 
Nazaret fejn għamlet ix-xogħol l-iżjed komuni tad-dar, fost id-
diffikultajiet u s-sagrifiċċji ta’ ħajja mimlija b’kundizzjonijiet iebsin u li 
jgħajju. Ukoll meta Ġesù matul it-tliet snin tal-ħajja appostolika 
tiegħu deher pubblikament biex iwettaq il-missjoni afdata lilu minn 
Missieru, Marija baqgħet fl-oskurità għalkemm kienet timxi warajh u 
ħadet sehem f’kulma kien jiġri. Hija qatt ma dehret meta Binha kien 
qiegħed jgħallem lill-folol, qatt ma ħadet vantaġġ mill-awtorità 
materna tagħha biex tersaq lejh. Meta darba xtaqet tkellmu waqt li 
kien qiegħed jgħallem lin-nies ġo dar, hi stenniet umilment barra (ara 
Mt 12, 46). L-appostolat ta’ Marija kien kollu kemm hu ġewwieni, 
appostolat ta’ talb u, fuq kollox, ta’ sagrifiċċju moħbi, li permezz 
tiegħu ntrabtet aktar mar-rieda ta’ Alla. Alla kellu jitlobha tinfired minn 
Binha wara tletin sena ta’ intimità miegħu, biex titwarrab, bħallikieku 
biex tħalli f’idejn l-appostli u l-folla l-post qrib Ġesù li kien imiss lilha 
bħala Ommu. Hekk fil-moħbi u fis-skiet, Marija ssieħbet fl-appostolat 
u t-tbatijiet ta’ Binha, Ġesù ma kellu ebda tbatija li Marija ma sofrietx 
u ma għexitx mill-ġdid fiha nfisha. L-akbar sagrifiċċju kien jikkonsisti 
meta rat lill-Iben maħbub tagħha, ippersegwitat, mibgħud, 
ikkundannat għall-mewt, u fl-aħħar imsallab fuq il-Kalvarju. Il-qalb 
materna tagħha ħasset il-morr profond ta’ dan kollu, imma fl-istess 
ħin hija aċċettat kollox għall-imħabba, u offriet kollox għas-
salvazzjoni tal-erwieħ. Kien proprju permezz tal-offerta moħbija 
tagħha, imqanqla minn imħabba safja, li Marija waslet l-aqwa għoljiet 
tal-appostolat. “Ftit minn din l-imħabba safja” – jgħid San Ġwann tas-
Salib – “hija aktar prezzjuża għal Alla u aktar tiswa lill-Knisja… mill-
ħidmiet l-oħra kollha f’daqqa” (Kantiku Spiritwali 29, 2). 

Marija turina kemm aħna ‘l bogħod mill-verità meta, magħfusin 
mill-urġenza tal-ħidmiet tagħna, inġiegħlu l-appostolat tagħna 
jikkonsisti biss fl-attività esterna, u ma nistmawx biżżejjed l-
appostolat ġewwieni tal-imħabba, talb, u sagrifiċċju, li minnhom 
jiddependi l-frott tal-għemil esterjuri. 

 

● O Verġni qaddisa, sawwar il-qalb tiegħi ta’ appostlu biex 
tixbah lil dik ta’ Ġesù; il-Missier afdalek lil dan Ibnu għal tul il-ħajja 
tiegħu fid-dinja, kien mingħandek li Ġesù tgħallem iħobb u joffri lilu 
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nnifsu, mingħandek tgħallem il-ferħ tas-sagrifiċċju, dan hu d-dmir 
veru tal-omm… Ja Omm, tbaxxa lejja u ara x’jonqosni biex inkun 
appostlu ma’ Ibnek. Inti li rċevejt l-iSpirtu għat-tieni darba fiċ-Ċenaklu 
biex issir l-omm fertili tal-Ġisem Mistiku, Ja Omm, sawwar fija l-
appostlu. 

Nitolbok żewġ grazzjii, u ma nieqaf qatt nitlobhomlok… il-
grazzja tal-ispirtu tat-talb, u l-grazzja tal-ispirtu tal-umiltà. Agħmel li 
nkun tant magħqud ma’ Ġesù illi kliemi jkun kliemu, li nkun konvint 
mix-xejn tiegħi, mid-dnubiet tiegħi, min-nuqqas ta’ ħila tiegħi, u mid-
dgħufija tiegħi biex qatt ma nafda fija nnifsi, jew inkun kuntent bija 
nnifsi, jew li nixtieq inżomm imqar l-iċken ħaġa għalija waħdi. Naf li 
jekk inti tgħinni, jekk taqlgħali dawn iż-żewġ grazzji mingħand Ġesù, 
ma jkolli qatt minn xiex nibża’, ma nibżax iżjed li x-xewqat tiegħi 
għall-qdusija jistgħu jkunu bluha, u lanqas nibża’ li nkun supperv. 

Nixtieq inħobb bla qies, li nagħti lili nnifsi bla qies, waqt li nsejjaħ 
lil Ibnek u lill-Missier bil-qawwa tal-iSpirtu li hemm fija, bla sabar, 
imġewwaħ, imħawwad - u żgur mis-salvazzjoni tad-dinja u mill-miġja 
lura tal-Missier ta’ ħuti kollha li għalihom il-qalb tiegħi ta’ saċerdot 
tnixxi d-demm sal-waqt li jerġgħu lura. 

P. Lyonnet, Scritti spirituali, p.158-159 
 

● O Verġni Immakulata, ja Ommna l-iżjed ħelwa!… Inti fraħt li 
Ġesù tana ħajtu u t-teżori infiniti tad-divinità tiegħu. Kif jista’ jkun li 
ma nħobbukx u ma nberkukx, o Marija, għal ġenerożità hekk kbira. 

Inti tħobbna kif ħabbna Ġesù, u minħabba fina lesta li tgħix ‘il 
bogħod minnu. Li tħobb ifisser li tagħti kollox, li tagħti lilek innifsek u 
dan ridt tippruvah billi tibqa’ tgħinna. Is-Salvatur kien jaf tajjeb is-
sigrieti tal-qalb tiegħek ta’ omm, il-kobor tal-ħlewwa tiegħek… Ġesù 
ħalliena f’idejk, o Kenn tal-Midinbin, meta ħalla s-salib biex 
jistenniena fis-sema. 

O Marija, narak fuq l-għolja tal-Kalvarju, wieqfa ħdejn is-salib 
bħal qassis ħdejn l-altar, waqt li toffri lill-ħlejju Għimmanuel, Ġesù l-
għażiż tiegħek, biex tipplaka l-ġustizzja tal-Missier, ja Omm deżolata, 
il-profeta qal għalik: “M’hemmx dulur akbar mid-dulur tiegħek.” O 
Sultana tal-martri, wieqfa hemm abbandunata, int ixxerred id-demm 
ta’ qalbek kollu għalina. 

S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Poeżiji 34, 21-23 
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190.  IL-MEDJAZZJONI TA’ MARIJA 

O Alla, inti ridt li l-imqaddsa Marija ssir Omm Ibnek u tibqa’ 
Verġni, u biha offrejt lill-bnedmin kollha l-ġid ta’ salvazzjoni għal 

dejjem; agħmel li nħossu l-qawwa tat-talb tagħha għalina 
(Missal Solennità ta’ Marija Omm Alla). 

 

1. “Fil-Knisja l-Verġni Mbierka tissejjaħ bl-ismijiet ta’ Avukata, 
Awżiljatriċi, Għajnuna, Medjatriċi” (LG 62). Dawn l-ismijiet jispjegaw 
il-missjoni speċjali tagħha dwar ir-relazzjonijiet tal-umanità u l-Iben 
maħbub tagħha. “Wieħed hu l-Medjatur tagħna… Kristu Ġesù – jgħid 
il-Konċilju – Is-sehem ta’ Marija bħala omm bl-ebda mod ma jdallam 
jew inaqqas il-medjazzjoni ta’ Kristu, iżda juri kemm hi qawwija… Din 
l-influwenza tal-Madonna bl-ebda mod ma tfixkel l-għaqda 
immedjata tal-Insara ma’ Kristu, anzi tħaffifha” (LG 60). Kif jista’ xi 
ħadd jaħseb li Marija, li kienet daqshekk dedikata għall-kawża ta’ 
Binha u magħquda miegħu għall-istess għan, setgħet tkun tfixkil fir-
relazzjoni tal-Insara ma’ Ġesù tagħha? Kienet hi li tat lid-dinja l-
Feddej u Medjatur tagħha, u li bħala Omm  tiftaħ it-triq għall-
bnedmin kollha lejn Binha u ddaħħalhom għall-għarfien u l-imħabba 
tiegħu. Kienet hi li – “waqt li titħabbar u tingħatalha qima… issejjaħ 
lill-Insara biex jersqu lejn Binha, lejn is-sagrifiċċju tiegħu u lejn l-
imħabba tal-Missier” (LG 65). Dan kollu twettaq bir-rieda ta’ Alla, li 
ried jagħti s-Salvatur tad-dinja permezz ta’ Marija, “meta waslet il-
milja taż-żminijiet – naqraw f’San Pawl – Alla bagħat ‘l Ibnu, 
imwieled minn mara” (Gal 4, 4). Billi kienet daqshekk marbuta mas-
Salvatur, il-Verġni wettqet il-missjoni tagħha ta’ medjatriċi fl-ogħla 
grad, imma dejjem b’mod subordinat għalih. “Kull influwenza ta’ 
salvazzjoni tal-Verġni Mbierka fuq il-bnedmin – jerġa’ jfisser il-
Konċilju – mhix ġejja minn xi ħtieġa iżda mir-rieda ta’ Alla u toħroġ 
mill-kotra mfawra tal-merti ta’ Kristu, tistrieħ fuq il-medjazzjoni tiegħu, 
tiddependi għalkollox u tieħu l-qawwa minnha” (LG 60). Dan bl-ebda 
mod ma jwaqqaf il-medjazzjoni ta’ Marija li tkun tassew reali u l-aktar 
prezzjuża. Aħna nistgħu u jmissna nirrikorru għandha b’fiduċja kbira 
bla ebda biża’ li qegħdin nafdaw iżżejjed f’dik li Ġesù nnifsu tana 
bħala omm. Il-Liturġija wkoll tistedinna nersqu lejn Alla bl-
interċessjoni qawwija ta’ Marija: “O Alla… agħtina li nkunu mgħejjuna 
biex naslu għandek bl-interċessjoni ta’ dik li aħna nemmnu li hi l-
Omm ta’ Alla” (Missal, Quddiesa VMM 4). 
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Marija hija l-Medjatriċi bejnna u bejn Binha għal żewġ raġunijiet: 
hija tagħtina lil Ġesù tagħha u twassalna għandu. L-Evanġelju 
jgħidilna dan bosta drabi, jurina l-attitudni materna tipika ta’ Marija 
meta ġabet lil Ġesù lill-umanità. Il-Madonna offriet lil Ġesù tarbija 
għall-adorazzjoni tar-ragħajja u tal-maġi, ħaditu fit-tempju u 
ppreżentatu lil Xmun. Bl-interċessjoni tagħha f’Kana qalgħet l-ewwel 
miraklu mingħand Binha. Fuq il-Kalvarju Marija “ngħaqdet b’qalb ta’ 
Omm mas-sagrifiċċju tiegħu waqt li b’imħabba tat il-kunsens tagħha 
għall-offerta tal-vittma li hi kienet wildet” (LG 58) u offrietu lill-Missier 
għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Fiċ-Ċenaklu talbet il-milja tal-
iSpirtu s-Santu għall-Appostli u minn dak il-jum sa ma ġiet meħudha 
fis-sema, hija għenet lill-Knisja għadha tarbija bit-talb tagħha u bl-
inkuraġġiment ta’ omm tagħha. Li ssib lil Marija ifisser li ssib lil Ġesù. 
Din hi r-raġuni kollha tal-eżistenza u l-missjoni tagħha: li tagħti lil 
Ġesù lid-dinja u lill-erwieħ, u ma’ Ġesù, tagħti l-grazzji u l-barkiet 
tiegħu. 

Barra minn dan, Marija tmexxi ‘l-bnedmin lejn Ġesù: “Fl-
imħabba tagħha ta’ omm, hija taħseb il-ħin kollu f’dawk l-aħwa ta’ 
Binha li fit-triq tagħhom lejn is-sema, għadhom jitħabtu fost il-perikli 
u d-diffikultajiet, u tibqa’ tieħu ħsiebhom sa ma jidħlu fil-patrija tal-
hena” (LG 62). Marija hija l-omm, dejjem sieħba fis-salvazzjoni 
eterna tal-Insara, tittallab is-salvazjoni eterna tal-Insara u titlob 
għalihom biex jaqilgħuha, bil-ħlewwa ssejħilhom lura fit-triq it-tajba 
meta jitbiegħdu minnha, tpatti għan-nuqqas tagħhom, tiddisponilhom 
qalbhom biex jinfetħu fis-sottomissjoni għall-grazzja, u tipprova 
ssawwarhom b’mod li jogħġbu lil Binha. Kif Ġesù huwa triq li twassal 
għand il-Missier, hekk Marija hija t-triq li twassal għand Kristu. “Il-
Knisja ma tiddubitax li tistqarr din il-funzjoni subordinata ta’ Marija, 
hija tħossha l-ħin kollu u tirrikkmanda lill-qalb tal-fidili biex, imsaħħin 
minn din l-għajnuna ta’ omm, jingħaqdu iżjed intimament mal-
Medjatur u Salvatur” (LG 62). 

 

● Iġbidni warajk, o Verġni Marija, sabiex inkun nista’ niġri lejn il-
fwieħa tiegħek. 

Iġbidni warajk għax it-toqol ta’ dnubieti jkaxkarni lura… Iġbidni 
warajk, għax il-qerq tal-għedewwa ħżiena jqarraq bija… Kif ħadd ma 
jiġi għand Ibnek l-Imbierek jekk il-Missier ma jiġbdux, hekk nista’ 
ngħid b’ċertezza li ħadd ma jersaq lejn Ibnek glorjuż jekk ma tiġbdux 
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int bit-talb qaddis tiegħek… Bil-kelma u bl-eżempju inti tgħallem l-
għerf veru, ladarba inti tgħallem l-għerf ta’ Alla, inti taqla’ l-grazzja 
għall-midinbin u twiegħed il-glorja li dawk li jqimuk. 

Inti sibt grazzja quddiem Alla, o ħelwa Verġni Marija… imqaddsa 
f’ġuf ommok, imħabbra mill-anġlu, mimlija bl-iSpirtu s-Santu, inti 
nissilt l-Iben ta’ Alla… U int irċevejt dawn il-grazzji, o Verġni umli, 
mhux għalik waħdek, imma għalina wkoll, sabiex tgħinna f’kull ħtieġa 
tagħna.  

R. Giordano, Contempl. De B.V.M., prol et cont. 1 
 

● O Marija! L-isem tiegħek kien fuq xofftejja sa miċ-ċokon 
tiegħi. Minn tfuliti tgħallimt inħobbok bħala omm, insejjaħlek fil-
perikli, u nafda fl-interċessjoni tiegħek. Inti tara f’qalbi x-xewqa li nsir 
naf il-verità, li nitħarreġ fil-virtù, li nkun għaqli u ġust, qawwi u 
paċenzjuż, u wieħed mill-aħwa għal kulħadd. O Marija! għin il-
proponiment tiegħi li ngħix bħala dixxiplu fidil ta’ Ġesù, għall-bini ta’ 
soċjetà nisranija u għall-ferħ tal-Knisja Kattolika. 

Insellimlek filgħodu u filgħaxija, nitolbok matul it-triq, minnek 
nistenna l-ispirazzjoni u l-inkuraġġiment li jgħinni biex inwettaq is-
sejħa tiegħi tal-art, nagħti glorja ‘l Alla u nirbaħ is-salvazzjoni eterna. 

O Marija! Bħal f’Betlehem u fuq il-Kalvarju, jien ukoll irrid nibqa’ 
dejjem ħdejn Ġesù. Hu s-Sultan tas-sekli u tal-ġnus li ma jmut qatt. 
Ammen. 

Beatu Ġwanni XXIII, Breviario, p. 144 
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191.  OMM IL-KNISJA 

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

 

1. Il-Konċilju Vatikan II ġab għad-dawl il-post speċjali ta’ Marija l-
Verġni Mbierka fl-istorja tas-salvazzjoni, u għalhekk fl-istorja u l-ħajja 
tal-Knisja. Marija, il-bint umli ta’ Iżrael il-qadim, hija fl-istess waqt l-
ewwel imwielda u l-omm ta’ Iżrael il-ġdid, b’xi mod tixbah għall-mod li 
kemm il-bint kif ukoll l-Omm ta’ Alla. Hija l-bint l-ewwel imwielda tal-
Knisja fil-fatt li hi l-ewwel frotta tas-salvazzjoni, “Mifdija b’mod l-iżjed 
sublimi minħabba l-merti ta’ Binha” (LG 53), u għalhekk hija l-ewwel 
fergħa mlaqqma fi Kristu, l-ewwel membru tal-ġisem mistiku tiegħu. 
Imma Marija hija fuq kollox omm il-Knisja, għax kienet maħtura sa 
mill-eternità biex tkun l-Omm ta’ Dak li kellu jagħti ħajja lill-Knisja 
nfisha. Is-salvazzjoni mwiegħda minn Alla sa mill-bidu tal-umanità 
waslet għandna permezz ta’ din il-Verġni umli, seħħet “meta l-Iben 
ta’ Alla ħa minnha n-natura umana biex jeħles il-bniedem mid-dnub” 
(LG 55). B’hekk Marija, l-ewwel imwieled fost il-mifdijin, saret l-omm 
tal-mifdijin, l-omm tal-Poplu ġdid ta’ Alla. Tant hu hekk li Missirijiet il-
Knisja, “waqt li jxebbhuha ma’ Eva, isejħu lil Marija ‘omm il-ħajjin,’ u 
aktar ta’ sikwit jgħidu: ‘il-mewt permezz ta’ Eva, il-ħajja permezz ta’ 
Marija’ ” (LG 56). L-Omm tas-Salvatur hija bi dritt l-omm ta’ dawk li 
jsalvaw, mhux biss għax nisslet lis-Salvatur għall-ħajja temporali, 
imma wkoll għax kienet intimament imsieħba max-xogħol tiegħu ta’ 
salvazzjoni. “Hi nisslet lil Kristu, wilditu, rabbietu, offrietu lill-Missier 
fit-tempju, u sofriet ma’ Binha huwa u jmut fuq is-salib, b’hekk hi 
kellha sehem speċjali, hi kkoperat miegħu biex l-erwieħ jiksbu mill-
ġdid il-ħajja sopranaturali” (LG 61). Bl-għaqda tagħha ma’ Binha, kull 
għemil ta’ Marija għandu siwi salvifiku, u l-uffiċċju matern li wettqet 
għalih jinfirex fuq dawk kollha li jemmnu fih. F’riġlejn is-salib, meta 
Ġesù afdaha f’idejn Ġwanni, u fiċ-Ċenaklu fejn stenniet l-iSpirtu s-
Santu fost id-dixxipli, hija tidher kollha kemm hi fir-rwol tagħha ta' 
Omm il-Knisja, li ssib l-għajnuna fil-qalb tagħha ta' omm, u tieħu l-
qawwa u l-fekondità appostolika mit-talb tagħha. 

 

2. L-Omm Imbierka hija “intimamanent marbuta wkoll mal-
Knisja” għax hija l-mudell tagħha “fl-ordni tal-fidi, tal-karità u tal-
għaqda perfetta ma’ Kristu” (LG 63). Marija li bla ebda dubju 
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emmnet f’Alla u fil-wegħdiet tiegħu f’ċirkustanzi l-aktar diffiċli u 
oskuri, u li pperseverat bis-sħiħ fil-fidi tagħha wkoll quddiem il-mewt 
ta’ Binha meta kollox deher li spiċċa, hija l-mudell tal-fidi tal-Knisja. 
Id-diffikultajiet, il-kuntradizzjonijiet, it-tradimenti minn ta’ ġewwa u l-
oppożizzjonijiet minn barra – xejn minn dawn m’għandu jnaqqas il-
fidi, u għalkemm it-tentazzjoni, id-dubju u l-iżball jistgħu jheddu, il-
Knisja ssib l-għajnuna għall-fidi tagħha f’Marija. Hu proprju 
minħabba l-fidi tagħha li l-Omm Imbierka – kif tkanta l-Liturġija – 
għandha s-setgħa fiha nfisha li teqred kull ereżija (Brevjar, B.V.M.). 

Hija l-mudell tal-imħabba. Il-Verġni ta’ Nazaret li ħabbet ‘l Alla u 
‘l-bnedmin iżjed minn kemm kull ħlejqa oħra qatt setgħet tħobb, “Il-
Verġni Marija, tul ħajjitha kollha, kienet il-mudell ta’ dik l-imħabba ta’ 
Omm li għandu jkollhom dawk kollha li jikkoperaw fil-ħidma 
appostolika tal-Knisja għat-twelid mill-ġdid tal-bnedmin” (LG 65). Il-
Knisja – ġerarkija u lajċi – jeħtieġ tieħu lil Marija bħala l-mudell 
tagħha biex tifhem kif u f’liema qies twettaq il-missjoni tagħha ta’ 
mħabba, waqt li tikkonsagra lilha nfisha totalment għall-qadi ta’ Alla u 
tal-bnedmin. Imma hemm motiv ieħor li jimbotta l-Knisja biex timxi 
fuq il-passi ta’ Omm Alla u tagħha stess:  bħal Marija, il-Knisja wkoll 
hija hija omm għax “bil-predikazzjoni u bil-magħmudija hi tiled għall-
ħajja ġdida u li ma tintemm qatt ulied li huma mnissla minn Alla bil-
qawwa tal-iSpirtu s-Santu. Il-Knisja hija wkoll verġni li żżomm sħiħa 
u safja l-fedeltà li wegħdet lill-għarus tagħha” (LG 64). Il-Knisja 
twettaq dan kollu fi grad aktar għoli meta tikkontempla lil Marija u 
titħabat biex timita l-virtujiet tagħha, speċjalment ir-rabta perfetta 
tagħha mar-rieda ta’ Alla u l-fedeltà tagħha biex tilqa’ u tħares il-
kelma divina. Din hi t-triq li kull membru tal-Knisja għandu jimxi 
minnha biex jikber dejjem fl-imħabba u l-fidi, jew aħjar, – bħalma 
jgħid il-Konċilju – “tħares verġinalment sħiħa l-fidi, qawwija t-tama, 
sinċiera l-imħabba” (LG 64). 

 

● O Marija, inti tassew imbierka fost in-nisa għax biddilt is-
saħta ta’ Eva f’barka, u permezz tieghek Adam ukoll… kien imbierek. 
Tassew int imbierka fost in-nisa, għax permezz tiegħek il-barka tal-
Missier infirxet fuq il-bnedmin kollha, u ħelsitna mis-saħta l-qadima. 
Tassew int imbierka fost in-nisa, għax permezz tiegħek l-antenati 
tiegħek sabu s-salvazzjoni, ladarba kellek twelled lis-Salvatur li kellu 
jirbaħ is-salvazzjoni għalihom. Int tassew imbierka, għax mingħajr 
żerriegħa kellek bħala frott lil dak li jbierek lid-dinja kollha u jifdiha 
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mis-saħta li ġagħlitha tnibbet ix-xewk. Inti tassew imbierka fost in-
nisa, għax permezz ta’ mara skont in-natura, int għad issir fir-realtà l-
Omm ta’ Alla. Jekk dak li int se tnissel huwa tassew Alla magħmul 
bniedem, mela huwa xieraq li nsejħulek Omm Alla, għax tkun tassew 
nissilt Alla. 

S. Sofronju ta’ Ġerusalemm, In Deiparae annuntiationem, 2. 22 
 

● O Verġni Marija, Omm il-Knisja, f’idejk nafdaw il-Knisja 
kollha… Int ‘Għajnuna tal-Isqfijiet’, ħares u għin lill-Isqfijiet fil-
missjoni appostolika tagħhom, u tant saċerdoti, reliġjużi, lajċi li 
jikkoperaw fix-xogħol iebes tagħhom. 

Int, li mill-Iben Divin tiegħek innifsu, waqt il-mewt feddejja tiegħu 
kont ippreżentata bħala omm lid-dixxiplu l-maħbub, ftakar fil-poplu 
Nisrani li jafda fik. Ftakar f’uliedek kollha u żid il-piż tat-talb tagħhom 
quddiem Alla, żomm sħiħa l-fidi tagħhom; qawwi t-tama tagħhom, 
kattar l-imħabba. Ftakar f’dawk li huma maħkuma mit-tbatijiet, fil-
bżonn, fil-perikli, f’dawk fuq kollox li qegħdin isofru persekuzzjoni u 
jinsabu l-ħabs minħabba l-fidi tagħhom. Aqlagħlhom il-qawwa u 
qarreb il-jum li ilhom jixxenqu għal ħelsien ġust. Ħares b’għajn ta’ 
ħniena lejn  ħutna mifrudin, u jogħġbok tgħaqqadna, int li niżżilt lil 
Kristu pont ta’ għaqda bejn Alla u l-bnedmin. 

O tempju tad-dawl mingħajr dell u mingħajr tebgħa, idħol 
għalina quddiem Ibnek il-Waħdieni, il-Medjatur tar-rikonċiljazzjoni 
tagħna, u jbiegħed in-nuqqas ta’ ftehim minn fostna, u jagħti l-ferħ 
tal-imħabba lil ruħna. 

Pawlu VI, Insegnamenti, vol. 2 p. 677 
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192.  IT-TLUGĦ FIS-SEMA TAL-MULEJ 

(Il-Ħamis tas-Sitt Ġimgħa tal-Għid) 

 

Tela’ Alla b’għajjat ta’ ferħ… Għannu lil Alla, għannu, għannu lis-
sultan tagħna, għannu. Għax Alla s-sultan tal-art kollha 

(Salm 47, 6-8). 

 

1. It-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej huwa l-inkurunament tal-qawmien 
tiegħu. Hija d-daħla uffiċjali f’dik il-glorja li tixraq lill-Irxoxt wara l-
umiljazzjoni tal-Kalvarju, il-wasla lura għand il-Missier li kien ħabbar 
f’jum il-Għid: “Se nitla’ għand Missieri u Missierkom, Alla tiegħi u Alla 
tagħkom” (Ġw 20, 17), dan kien il-kliem tiegħu lil Maddalena. U lid-
dixxipli ta’ Għemmaws qalilhom: “Ma kellux il-Messija jgħaddi minn 
dawn il-ħwejjeġ u hekk jidħol fil-glorja tiegħu?” (Lq 24, 26). Dan juri li 
ma kienx qiegħed jitkellem minn glorja li għad trid tiġi, imma waħda 
immedjata, diġà preżenti għax għandha x’taqsam mal-Qawmien. 
B’danakollu biex isaħħaħ il-fidi tad-dixxipli kien jeħtieġ li dan jitwettaq 
b’mod li jidher, kif ġara fl-erbgħin jum wara l-Għid. Dawk li kienu raw 
lil Ġesù jmut fuq is-salib, fost l-insulti u t-tgħajjir, kien jeħtieġ ikunu 
xhieda tal-eżaltazzjoni tiegħu fis-sema. 

L-Evanġelisti jittrattaw dan il-fatt b’moderazzjoni kbira, imma r-
rakkont tagħhom juri sewwa s-setgħa u l-glorja ta’ Kristu: “Lili 
ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art” (Mt 28, 18) u Mark jżid: “il-Mulej 
Ġesù… kien imtella’ s-sema  u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla” (Mk 
16, 19). Luqa min-naħa tiegħu rrakkonta l-aħħar barka ta’ Ġesù lill-
Appostli: “huwa u jberikhom, infired minnhom u kien meħud fis-
sema” (Lq 24, 51). Il-maestà divina ta’ Ġesù tiddi fl-aħħar diskorsi 
tiegħu. Jitkellem bħal wieħed li jista’ jagħmel kollox meta jħabbar lill-
Appostli li f’ismu “jkeċċu x-xjaten, jitkellmu b’ilsna ġodda, jaqbdu s-
sriep b’idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx 
ħsara, iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu” (Mk 16, 17-18). L-
Atti tal-Appostli jagħtu xhieda tal-verità ta’ dan kollu. Imbagħad Luqa, 
kemm bħala għeluq tal-Evanġelju tiegħu u kemm fl-Atti, jitkellem 
dwar il-wegħda l-kbira tal-iSpirtu s-Santu li kellu jikkonferma lill-
Appostli fil-missjoni tagħhom u fis-setgħat li rċevew mingħand Kristu: 
“U jiena, araw, nibgħat fuqkom dak li wiegħed Missieri” (Lq 24, 49), 
“intom tirċievu l-qawwa, u tkunu xhieda tiegħi f’Ġerusalemm, fil-
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Lhudija kollha u s-Samarija u sa truf l-art. Wara li qal dan, huma u 
jħarsu lejh, kien meħud ‘il fuq, u sħaba ħaditulhom minn quddiem 
għajnejhom” (Atti 1, 8-9). Kien spettaklu kbir li ħalla lill-Appostli 
mistagħġbin ‘iħarsu lejn is-sema sakemm ġew żewġ anġli biex 
iqajmuhom. 

 

2. In-Nisrani huwa msejjaħ biex jissieħeb fil-misteru sħiħ ta’ 
Kristu, u għalhekk fil-glorifikazzjoni tiegħu wkoll. Dan qalu hu nnifsu: 
“Sejjer inħejjilkom fejn toqogħdu. U meta mmur… nerġa’ niġi biex 
neħodkom miegħi, biex fejn ikun jien, tkunu intom ukoll” (Ġw 14, 2-
3). It-tlugħ fis-sema hu għalhekk għajnuna kbira għat-tama tagħna li 
nħossuna eżiljati fil-pellegrinaġġ tagħna tul il-ħajja, u nsofru għax 
qegħdin ‘il bogħod minn Alla. Hija din it-tama li San Pawl talab għall-
Efesin, u xtaq jaraha ħajja f’qalbhom. “Ħalli Alla ta’ Sidna Ġesù 
Kristu, il-Missier tal-glorja… idawlilkom l-għajnejn ta’ qalbkom… biex 
tagħrfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħkom” (Ef 1, 17-18). Fuq xiex l-
Appostli bbażaw din it-tama? Fuq il-qawwa kbira ta’ Alla “li ħadem fi 
Kristu meta qajmu mill-imwiet u qegħdu fil-lemin tiegħu fis-smewwiet 
‘il fuq minn kull Saltna u ħakma, jiġifieri l-anġli, ‘il fuq minn kull isem” 
(Ef 1, 20-21). Il-glorja ta’ Kristu merfugh fuq kull ħlejqa, fil-ħsieb ta’ 
San Pawl huwa l-prova ta’ x’se jagħmel Alla għal dawk li huma 
magħquda ma’ Kristu bil-fidi tagħhom u huma tiegħu bħala membri 
ta’ ġisem sħiħ li tiegħu huwa r-Ras, u jaqsmu miegħu x-xorti tiegħu. 
Dan iwassal għal Kristjaniżmu awtentiku biex nemmnu u ngħożżu t-
tama sħiħa li kif illum in-Nisrani jissieħeb fit-tiġrib tal-ħajja, jissieħeb 
ukoll fil-mewt ta’ Kristu u għad ġurnata jaqsam miegħu fil-glorja ta' 
dejjem.  

Imma l-anġli li fuq l-għolja tat-Tlugħ fis-Sema jgħidu lill-Appostli: 
"Dan Ġesù li kien meħud minn magħkom lejn is-sema, għad jerġa' 
jiġi, kif rajtuh sejjer" (Atti 1, 11), waqt li wissew lill-Insara li fl-istennija 
għall-aħħar miġja ta' Kristu jeħtieġ li jagħtu ruħhom għax-xogħol, bit-
Tlugħ fis-Sema tintemm il-missjoni ta' Kristu fuq l-art u tibda dik tad-
dixxipli tiegħu. "Morru" – qalilhom il-Mulej tagħhom – "għallmu l-ġnus 
kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-iSpirtu s-
Santu" (Mt 28, 19), 

Huma kellhom ikomplu l-ħidma tiegħu ta' salvazzjoni waqt li 
jippriedkaw, jamministraw is-sagramenti, u jgħallmuhom kif jgħixu 
skont l-Evanġelju. B'danakollu Kristu ried li l-ewwel kellhom iħejju 
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b'waqfa ta' talb waqt li jistennew l-iSpirtu s-Santu li kellu jikkonferma 
lill-appostlu tiegħu. Il-ħajja tal-Knisja tibda hekk mhux bl-għemil, 
imma bit-talb, flimkien ma' Marja, l-Omm ta' Ġesù (Atti 1, 14). 

 

 O Alla li tista' kollox, ħares lejn il-Knisja tiegħek li tgħollik u 
tiżżik ħajr f'din il-liturġija ta' tifħir, ladarba fi Kristu li jitla' fis-sema, l-
umanità tagħna titla' ħdejk: agħti lilna, membri tal-ġisem tiegħek, li 
ngħixu fit-tama li ssejħilna biex nimxu wara l-kap tagħna fil-glorja 
(Kolletta). 

Mulej Ġesù, sultan tal-glorja, li rbaħt fuq id-dnub u l-mewt, 
illum tlajt ‘il fuq fis-sema fost il-kor ferrieħi tal-anġli, Medjatur bejn 
Alla u l-bnedmin, imħallef tad-dinja u Sinjur tal-univers, ma 
ħallejtniex weħidna, imma dħalt qabilna fl-għamara eterna, biex 
tagħtina l-fiduċja serena li fejn hemm int, kap u primoġenitu, inkunu 
aħna wkoll, il-membri tiegħek, magħqudin fl-istess glorja (ara 
Prefazju I). 

  

 Inti tlajt fis-sema, o Alla… int li kont magħluq fil-ġuf ta’ omm, 
imsawwar minn dik li inti nnifsek sawwart… int li x-xwejjaħ Xmun 
għarfek bħala li tista’ kollox, int li batejt il-ġuħ u l-għatx għalina, li 
għajjejt lilek innifsek itterraq għalina… int li kont arrestat, ifflaġellat, u 
nkurunat bix-xewk, imdendel mal-għuda tas-salib, minfud bil-lanza, 
mitt u difnuk, tlajt fis-smewwiet, o Alla! (Sermo 262, 4). 

Il-qawmien tiegħek, o Mulej, huwa t-tama tagħna, it-tlugħ fis-
sema tiegħek huwa l-glorifikazzjoni tagħna. Agħmel li nitilgħu 
miegħek u li qalbna tkun tista’ titla’ sa ħdejk. Imma agħmel ukoll li 
waqt li nitilgħu ma nsirux suppervi u lanqas nippretendu xi ħaġa 
għall-merti tagħna bħallikieku kienu tagħna, ħalli qlubna jintrefgħu, 
imma jintrefgħu sa ħdejk, għax jekk jintrefgħu lejn xi ħaġa oħra 
ħliefek tkun suppervja, imma jekk nerfgħu qlubna lejk hija sigurtà, 
Inti li tlajt fis-sema sirt il-kenn tagħna… 

Min hu dak li tiela’? L-istess wieħed li niżel. Int inżilt Mulej biex 
tfejjaqni, inti tlajt biex terfgħani. Jekk nintrefa’ waħdi, jiena naqa’, 
jekk terfagħni int jiena nibqa’ sod… Lilek li terġa’ titla’ ngħidlek, 
Mulej, inti t-tama tiegħi, lilek li tlajt fis-sema inti l-kenn tiegħi (Sermo 
261, 1). 

S. Wistin 
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193.  L-ISPIRTU S-SANTU 

O Spirtu s-Santu, mibgħut mill-Missier fl-isem ta’ Kristu biex 
jgħallimna kull ħaġa, għallimna nagħrfuk u nħobbuk (Ġw 14, 26). 

 

1. Ġesù ordna lill-Appostli biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, 
imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier, “li 
fuqha”, qalilhom “smajtu x’kont għedtilkom” (Atti 1, 4). Biex jobdu l-
ordnijiet li rċevew, huma ngħaqdu flimkien fit-talb. Kienet l-ewwel 
novena ta’ Għid il-Ħamsin. Fi qbil ma’ dan l-att tal-Knisja tal-bidu, hija 
prattika sabiħa li ndawru moħħna u qalbna lejn l-iSpirtu s-Santu bix-
xewqa li nsiru nafuh aħjar, biex inħobbuh b’ħeġġa akbar u biex 
inħejju ruħna għall-miġja tieghu b’talb aktar qawwi. 

Il-Konċilju Vatikan II jgħid: “Alla l-Missier… il-prinċipju mingħajr 
prinċipju, mnejn tnissel l-Iben u mnejn ġej l-iSpirtu s-Santu” (AG 2). 
Sa mill-eternità Alla l-Missier jiġġenera ‘l-Verb etern tiegħu, l-idea 
perfetta u sustanzjali li fiha hu espress il-Missier u li lilu jikkomunika 
t-tjubija, il-ħlewwa, in-natura divina u l-ġmiel tagħhom, iħobbu lil 
xulxin sa mill-eternità, u l-espressjoni ta’ din l-imħabba li tgħaqqad 
hija t-tielet Persuna, l-iSpirtu s-Santu. Kif il-Verb huwa mnissel mill-
Missier b’mod ta’ għarfien, hekk l-iSpirtu s-Santu ġej b’mod ta’ 
mħabba. L-iSpirtu s-Santu huwa għalhekk it-terminu, huwa l-
effużjoni tal-imħabba reċiproka tal-Missier u tal-Iben, effużjoni hekk 
sustanzjali u perfetta li hija Persuna tat-Trinità Qaddisa, li lilha l-
Missier u l-Iben bil-fekondità liema bħala ta’ mħabbithom 
jikkomunikaw l-istess essenza u natura tagħhom, bla ma jitilfu xejn 
minnha huma nfushom. Billi l-iSpirtu s-Santu huwa l-effużjoni tal-
imħabba divina, jissejjaħ “Spirtu”, skont is-sens Latin tal-kelma li 
tfisser arja, respirazzjoni, in-nifs tal-ħajja. Fina, in-nifs huwa sinjal tal-
ħajja, u f’Alla, l-iSpirtu s-Santu huwa l-espressjoni, l-effużjoni tal-
ħajja u l-imħabba tal-Missier u tal-Iben, imma effużjoni sustanzjali u 
personali, li hija Persuna. Huwa f’dan is-sens li t-tielet Persuna tat-
Trinità Qaddisa tissejjaħ “l-iSpirtu ta’ mħabba f’Alla”, jiġifieri n-nifs tal-
imħabba divina. Kien f’dan is-sens li Missirijiet il-Knisja sejħu l-iSpirtu 
s-Santu “l-bewsa tal-Missier u l-Iben”, u “bewsa ħelwa u sigrieta” 
skont l-espressjoni ħelwa ta’ San Bernard. 

Ejjew mal-Knisja nsejħu ‘l-iSpirtu s-Santu, l-iSpirtu ta’ mħabba, 
sabiex jiġi u jixgħel f’qalbna l-fjamma tal-imħabba. 
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2. Għalkemm b’mod moħbi, l-iSpirtu s-Santu, Spirtu ta’ mħabba, 
diġà jissemma fir-Rabta l-Qadima, u minn dak iż-żmien kien ġa 
jaħdem fid-dinja. Imma r-rivelazzjoni espliċita tal-iSpirtu s-Santu u t-
tiswib tiegħu fuq il-poplu ta’ Alla kienu merfugħa għar-Rabta l-Ġdida, 
il-frott u l-aqwa don tal-fidwa mwettqa minn Kristu. Ġesù ħabbar illi 
“meta jiġi d-difensur… l-iSpirtu tal-verità, li ġej mill-Missier… jixhed 
għalija” (Ġw 15, 26). Ġesù jurina l-iSpirtu s-Santu bħala Persuna 
Divina li “ġej mill-Missier”, u li hu flimkien mal-Missier, “jibgħat” 
preċiżament għax l-iSpirtu s-Santu wkoll ġej minnu, ladarba huwa l-
Kelma. Dan l-iSpirtu divin, “l-iSpirtu tal-verità, għandu jiġi biex 
jissokta x-xogħol tal-Feddej, u jagħti “xhieda” għalih. Fil-fatt se jkun l-
iSpirtu s-Santu li jdawwal minn ġewwa lill-Appostli u ‘l dawk li 
jemmnu fil-misteru ta’ Kristu dwar il-verità tal-messaġġ tiegħu u r-
realtà tal-Persuna divina tiegħu. 

Huwa l-iSpirtu ta’ mħabba għall-fatt li ġej mill-imħabba ta’ bejn il-
Missier u l-Iben, huwa l-iSpirtu tal-verità għall-fatt li jfhiehem il-misteri 
divini u jissokta t-tagħlim ta’ Kristu. Il-missjoni speċjali tal-iSpirtu s-
Santu hija li jqaddes lill-Insara fl-imħabba u l-verità: “l-imħabba ta’ 
Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-iSpirtu s-Santu,” jgħid San Pawl 
(Rum 5, 5), u Ġesù stqarr mal-Appostli: “l-iSpirtu tal-verità… 
iwassalkom għall-verità kollha” (Ġw 16, 13). Huwa taħt dan l-aspett li 
l-Knisja tistedinna nsejħu lill-iSpirtu s-Santu, “Spirtu qaddis li ħlaqtna, 
Ejja lill-moħħ dawlilna, imla’ bil-grazzja tiegħek, il-qlub li int ħlaqtilna” 
(Veni Creator). Dak li mal-Missier u mal-Iben huwa Alla wieħed, il-
ħallieq tal-univers, jiġi mitlub biex iqaddes il-ħlejjaq tiegħu, biex 
idawwal il-moħħ tagħhom bil-grazzja u bl-imħabba. Mhux li kien li “l-
akbar Don ta’ Alla, għajn, ħajja, nar u mħabba” jiġu biex isaffuna, 
biex iħeġġuna bil-ħuġġieġa tal-imħabba tiegħu, biex ifarraġna bil-
ħlewwa tiegħu. Mhux li kien li “l-id il-leminija ta’ Alla” turina t-triq tal-
qdusija, u biex tkun l-għalliema u l-gwida tagħna. 

 

 Spirtu s-Santu, li tgħaqqad il-Missier u l-Iben f’hena waħda 
bla tmiem, għallimni ngħix kull ħin u f’kull ċirkustanza, fl-intimità ma’ 
Alla tiegħi, dejjem aktar ipperfezzjonata fl-għaqda tat-Trinità. Fuq 
kollox agħtini li l-iSpirtu tiegħek ta’ mħabba jgħajjex bil-qdusija 
tiegħek sal-iċken għemil ta’ ħajti, sabiex inkun vittma ta’ mħabba fit-
tifħir tat-Trinità, għall-fidwa tal-erwieħ u l-glorja tal-Missier. 
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Nitolbok agħtini ruħ ta’ safa ċar daqs il-kristall, li jistħoqqilha tkun 
tempju ħaj tat-Trinità. Alla Qaddis, żommli ruħi sħiħa għal Ġesù, bil-
qawwa kollha tagħha biex tħobb, u tfittex bil-ħeġġa u bla heda s-safa 
infinit tiegħek. Agħmel li ruħi tgħaddi minn din id-dinja ħażina, bil-
qdusija u b’imħabba bla tebgħa… waħedha quddiemek, taħt il-ħarsa 
tiegħek biss, bla ebda nikta jew kruha li ddallam id-dija tal-ġmiel 
tiegħek fiha. 

M.M. Philippon, Consacrazione alla SS. Trinità 
 

● O nar divin li ġej minn fuq, meta tibda tinfjamma qalb il-
bniedem, il-passjonijiet malajr jonqsu u jitilfu saħħithom; ikun kemm 
ikun il-piż tagħhom, jeħfief, u skont kemm tikber il-ħeġġa, il-qalb tal-
bniedem tibda tħossha hekk ħafifa bħallikieku se ttir bħal ħamiema 
(Salm 54, 7)… 

O nar imbierek li ddawwal bla ma tikkonsma, u jekk jikkonsma, 
jeqred biss il-ġibdiet ħżiena biex ma tintefiex il-ħajja! Min se jagħtini li 
nkun imkebbeb f’dan in-nar? Huwa nar li jsaffini bid-dawl tal-għerf 
veru, li jkeċċi mill-ispirtu tiegħi id-dalma tal-injoranza u l-agħma tal-
kuxjenza falza, nar li jbiddel il-kesħa tal-għażż, l-egoiżmu u t-
traskuraġni, fis-sħana tal-imħabba. Huwa nar li ma jħallix lil qalbi 
tibbies, li s-sħana tiegħu tagħmilha iżjed flessibbli, ubbidjenti, u 
devota li jeħles mill-madmad tqil tal-ansjetajiet tad-dinja, u x-xewqat, 
u jerfa’ lil qalbi fl-għoli fuq il-ġwienaħ tal-kontemplazzjoni qaddisa li 
tmantni u tkattar l-imħabba biex inkun  nista’ ntenni mal-profeta: 
“Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk, Sidi, jien nerfa’ ruħi” (Salm 
86, 4). 

S. Robertu Bellarmino, De ascensione mentis in Deum, 
Op v. 6, p. 232 
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194.  L-ISPIRTU TA’ KRISTU 

O Spirtu s-Santu, li kkonsagrajt lil Kristu bid-dilka tiegħek, u 
mexxejtu matul ħajtu kollha, ħa jogħġbok tmexxi l-passi tiegħi 

(ara Lq 4, 18. 1). 

 

1. Fl-iSkrittura Mqaddsa, l-iSpirtu s-Santu huwa msejjaħ “l-
iSpirtu ta’ Kristu” (Rum 8, 9) u “l-iSpirtu ta’ Ġesù” (Atti 16, 7). Kristu 
huwa l-Verb inkarnat li sar bniedem, imma dejjem jibqa’ l-Verb, l-Iben 
ta’ Alla, li minnu kif ukoll mill-Missier, ġej l-iSpirtu s-Santu. Għalhekk 
ikollna ngħidu li l-iSpirtu s-Santu huwa l-iSpirtu ta’ Kristu, għall-istess 
raġuni li l-Persuna ta’ Kristu mhix ħlief il-Verb. Meta nitkellmu fuq 
Kristu aħna nifhmu l-Messija, il-Verb inkarnat, u f’dan il-każ nistgħu 
ngħidu wkoll li l-iSpirtu s-Santu huwa l-iSpirtu tiegħu. Il-ħajja kollha 
tas-Salvatur żvolġiet taħt l-influss tal-Paraklitu divin. It-tnissil tiegħu 
sar permezz tal-iSpirtu s-Santu li niżel fuq Marija u għattiha bid-dell 
tiegħu, meta l-Omm Verġni ltaqgħet ma’ Eliżabetta, din ukoll kienet 
mimlija bl-iSpirtu s-Santu u “mtliet bl-iSpirtu s-Santu” (Lq 1, 41), hija 
tat merħba f’Marija lil Omm Alla. Bl-istess mod, meta Ġesù ġie 
ppreżentat fit-tempju, Xmun, “imqanqal mill-iSpirtu” (Lq 2, 27), mar 
biex jiltaqa’ miegħu u fih għaraf is-Salvatur. Sa mill-ewwel ħin tal-
eżistenza tiegħu, Kristu kien mimli bl-iSpirtu s-Santu u kien isawbu 
madwaru. U meta Ġesù mar fil-Ġordan biex jitgħammed, il-Battista 
xehed għalih meta qal: “jiena rajt l-iSpirtu nieżel mis-sema bħal 
ħamiema u joqgħod fuqu” (Ġw 1, 32). Din kienet il-wirja esterna tal-
milja bla qies tal-iSpirtu s-Santu li mliet ir-ruħ ta’ Kristu sax-xfar. 
Ġesù kellu fih l-iSpirtu s-Santu b’milja li ma tistax titkejjel, mhux biss 
għax bħala Verb huwa ħaġa waħda mal-Missier u mal-iSpirtu s-
Santu, imma wkoll għax bħala bniedem, minħabba l-unjoni 
ipostatika, ir-ruħ qaddisa tiegħu kienet mimlija bl-iSpirtu divin. “Għax 
dak li bagħtu Alla – jgħid San Ġwann – jgħid il-kliem ta’ Alla, għax 
Alla ma jagħtix l-iSpirtu bil-kejl” (Ġw 3, 34). Ġesù li kellu “l-milja tad-
divinità” (Kol 2, 9), kellu wkoll il-milja tal-iSpirtu s-Santu, li hu “l-
iSpirtu tiegħu” per eċċellenza. 

 

2. Luqa qagħad attent ħafna biex juri kemm kienet tajba l-
imġiba kollha ta’ Ġesù u kif kien immexxi mill-iSpirtu s-Santu: Ġesù 
mimli bl-iSpirtu s-Santu, reġa’ lura mill-Ġordan u “l-iSpirtu ħadu fid-
deżert” (Lq 4, 1). Dwar it-tmiem ta’ dan iż-żmien l-evanġelista jgħid: 
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“Ġesù, bil-qawwa tal-iSpirtu, reġa’ mar il-Galilija” (Lq 4, 14). L-iSpirtu 
s-Santu ħadem bla heda fi Kristu, jispira l-għemil kollu tiegħu, il-
predikazzjoni, il-mirakli tiegħu, u l-istess talb tiegħu, bħalma Luqa 
jgħid b’mod ċar: “Ġesù tqanqal bil-ferħ mill-iSpirtu s-Santu u qal: 
“Infaħħrek, Missier Sid is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ 
ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin” 
(Lq 10, 21). Hekk il-ħajja kollha tas-Salvatur imxiet taħt l-
ispirazzjonijiet tal-iSpirtu s-Santu, u kien taħt l-istess impuls li twettaq 
l-ogħla sagrifiċċju tiegħu skont it-tagħlim tal-ittra lil-Lhud: “Kristu… 
offra lilu nnifsu vittma safja lil Alla bil-qawwa tal-iSpirtu s-Santu” 
(Lhud 9, 14). 

L-iSpirtu divin kien il-ħin kollu jaħdem fir-ruħ ta’ Ġesù, li dejjem 
kienet miftuħa għall-ispirazzjonijiet tiegħu. L-iSpirtu s-Santu ltaqa’ 
ma’ din il-parti sublimi tal-ħolqien, ir-ruħ ta’ Kristu, u daħal fiha, u 
mexxiha fit-twettiq tal-missjoni tagħha, ħajjarha għar-rabta sħiħa 
mar-rieda divina, u wassalha f’Alla bi trasporti liema bħalhom, għax 
kienet għalkollox taħt il-ħakma tiegħu. Kif il-Missier jitgħaxxaq ħafna 
bi Kristu, l-Iben waħdieni tiegħu, hekk ukoll l-iSpirtu s-Santu “isib l-
għaxqa tiegħu fir-ruħ tas-Salvatur bħala tempju tiegħu” (Myst. 
Corp.). 

Bil-passjoni u l-mewt tiegħu, Ġesù mmerita l-iSpirtu tiegħu għall-
bnedmin kollha u jixtieq li jxerrdu aktar u aktar fi qlubna, biex l-iSpirtu 
jmexxina matul ħajjitna kollha u jwassalna fil-qdusija. 

 

● O Spirtu s-Santu, Spirtu tal-Missier u tal-Iben, li ġej minnhom 
fl-għaqda tal-oriġini u jgħaqqadhom it-tnejn fl-għaqda tal-imħabba u 
tal-iSpirtu! Spirtu ta’ mħabba eterna, int li tgħix minnek innifsek 
personalment fid-divinità, u jissuktaw b’mod divin il-proċessjonijiet 
eterni! Jiena nadurak u nagħtik ħajr għax-xogħol qaddis u tal-għaġeb 
li bih wettaqt il-misteru qaddis tal-Inkarnazzjoni! Fl-eternità inti t-
terminu divin, tal-proċessjoni divina u int ukoll, fil-milja taż-żmien, il-
prinċipju ta’ stat ġdid, tal-istat tal-unjoni ipostatika li hija l-għajn u l-
bidu tal-ħidmiet divini kollha u tat-tqassim kollu tal-grazzja li s-sema 
u l-art mimlija qima jammiraw. Fit-Trinità Qaddisa, inti rabta sagra 
bejn il-Persuni divini, u fl-inkarnazzjoni inti tgħaqqad il-Persuna 
divina man-natura ta’ bniedem! 

O Spirtu s-Santu! Inti l-iSpirtu ta’ mħabba, u twettaq fid-dinja dak 
ix-xogħol ta’ mħabba, dik l-għaqda divina, dik il-ħbiberija li ma hawnx 
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bħalha li tgħaqqad l-art mas-sema, l-esseri maħluq mal-Esseri mhux 
maħluq, u ‘l Alla mal-bniedem, f’għaqda hekk intima li r-riżultat huwa 
dejjem Alla bniedem u Bniedem Alla. 

P. Berulle, La grandezza di Gesù, 2, 2 p. 23 
 

● Inti biss qaddis, o Ġesù. Waħdek Qaddis għax int permezz 
tal-inkarnazzjoni tiegħek, int l-Iben veru ta’ Alla, waħdek qaddis għax 
għandek il-grazzja qaddiesa fil-milja tagħha biex tqassamha, 
waħdek qaddis għax ruħek kellha doċilità infinita għall-impuls tal-
iSpirtu s-Santu li nebbaħ u mexxa l-movimenti tiegħek, l-għemil kollu 
tiegħek u għamilthom jingħoġbu għall-Missier tiegħek. 

C. Marmion, Cristo vita dell’anima, I, 6, p. 165-166 
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195.  IS-SEBA’ ĦADD TAL-GĦID 

SENA A 

Missier… agħti glorja lil Ibnek. 

 

Illum il-Liturġija ġġibilna f’moħħna t-talba saċerdotali ta’ Ġesù, u 
t-talba tal-Appostli fil-kumpanija ta’ Marija waqt li kienu jistennew l-
iSpirtu s-Santu, tema xierqa biex inħejju ruħna għall-miġja ta’ Għid il-
Ħamsin. 

Ġesù lissen it-talba saċerdotali tiegħu b’leħen għoli fiċ-Ċenaklu, 
imdawwar bid-dixxipli tiegħu, meta l-passjoni tiegħu kienet fil-qrib: 
“Missier, waslet is-siegħa! Agħti glorja lil Ibnek biex l-Iben jagħti 
glorja lilek. Bħalma int tajtu s-setgħa fuq kull bniedem biex jagħti l-
ħajja ta’ dejjem lil dawk kollha li inti fdajtlu” (Ġw 17, 1-2). Il-ħsieb ta’ 
Ġesù jdur lejn “is-siegħa” tiegħu, is-siegħa ta’ mewtu, li biha kellu 
jidħol fil-glorja tal-qawmien, u fl-istess ħin f’dik il-glorja li bħala Iben 
ta’ Alla, hu kellu mal-Missier qabel saret id-dinja (Ġw 17, 5). Meta ġie 
fid-dinja, huwa tbattal minn din il-glorja biex jieħu “n-natura ta’ lsir” 
(Fil 2, 7), imma issa li wasal biex iħalli d-dinja permezz tal-mewt, 
jitlob li jerġa’ jiġi lura fiha. Fil-fatt il-missjoni tiegħu ma setgħetx 
tintemm bil-mewt – bniedem mejjet la jagħti glorja ‘l Alla u lanqas 
jagħti l-ħajja lill-bnedmin; il-mewt hija l-ewwel att indispensabbli, 
imma bilfors titlob att ieħor, il-qawmien fil-glorja. Proprju għax jerġa’ 
jqum mill-ġdid fil-glorja wara li minn jeddu aċċetta l-mewt, Kristu se 
jigglorifika lill-Missier u jsalva lill-bnedmin, minħabba li għandu s-
setgħa li jagħtina l-ħajja ta’ dejjem. Din hi r-raġuni li meta kien 
qiegħed jitlob għall-glorifikazzjoni tiegħu, Ġesù ma kienx ħlief 
qiegħed jitlob għall-glorja tal-Missier u s-salvazzjoni tagħna lkoll. 

Wara li jitlob għalih innifsu, Ġesù jitlob għall-Appostli tiegħu, 
kienu tal-Missier mhux biss għax ħalaqhom imma wkoll għax ġew 
magħżulin minnu għall-appostolat, u l-Missier tahom lill-Iben 
minħabba dik l-għażla: “Kienu tiegħek u inti tajthom lili” (Ġw 17, 6). 
Ġesù ħabbhom u ħa ħsiebhom b’ċaħda tiegħu nnifsu li kienet wisq 
iżjed minn ta’ missier, kienet divina. Hu qasam magħhom il-misteru 
tiegħu ta’ Bin Alla u wasslilhom il-kliem tal-Missier li huma wieġbu 
għalih: “il-kliem li int tajt lili jiena tajtu lilhom u huma laqgħuh” (Ġw 
17, 8). Issa li Ġesù wasal biex iħallihom, qiegħed jinkwieta għalihom, 
jidher li ma jixtieqx jitlaqhom fid-dinja, miftuħin għall-perikli u t-taqbid, 
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għalhekk jafdahom f’idejn il-Missier bi ħlewwa li tqanqal: “Jien 
għalihom nitlob… għal dawk li tajtni, għaliex huma tiegħek… jien 
m’għadnix aktar fid-dinja, iżda huma għadhom fid-dinja, u jiena ġej 
għandek” (Ġw 17, 9.11). L-Appostli kien meħtieġ li jibqgħu fid-dinja 
biex jissuktaw il-missjoni tiegħu, imma l-Missier jieħu ħsiebhom: 
“Missier qaddis, ħarishom f’ismek” (Ġw 17, 11). 

Wara li għaddew  ħamsin jum minn meta Ġesù kien għadda 
mill-mewt u kien diġà daħal fil-glorja tiegħu, l-Appostli kienu mill-ġdid 
flimkien fiċ-Ċenaklu. L-Imgħallem mhux iżjed hemm biex jitlob 
fosthom u għalihom, imma hemm Marija biex tgħinhom bil-preżenza 
tagħha. Ma kenux insew it-talba ta’ Ġesù, li ġurnata kellhom 
jgħadduha lilna f’forma miktuba – u nistgħu naħsbu wisq tajjeb li 
kienu għamluha tagħhom, huma talbu bħalma talab hu għall-glorja 
tal-Missier u għas-salvazzjoni tal-bnedmin, waqt li talbu għalihom 
infushom l-għajnuna li jeħtieġu biex ikun xhieda fidili ta’ Kristu. B’dal-
mod huma stennew il-miġja tal-iSpirtu s-Santu, waqt li pperseveraw 
“qalb waħda… jitolbu flimkien… ma’ Marija, Omm Ġesù” (Atti 1, 14). 
Hekk l-Insara ta’ kull żmien għandhom iħejju ruħhom għal Għid il-
Ħamsin, ifaħħru ‘l Alla bit-talb u b’għemejjel tajba, jiddisponu 
qalbhom biex jirċievu l-iSpirtu s-Santu, waqt li jitolbu għall-Knisja u l-
mexxejja tagħha, għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Fost il-fidili 
hemm dejjem Marija biex tispira u tagħti siwi lit-talba tagħhom. 

 

● O Missier, sebbaħ lil Ibnek! Waqqaf is-saltna tiegħu fil-qlub ta’ 
dawk li jħobbuh; ġib taħt ix-xettru tiegħu l-erwieħ li tbegħdu minnu, 
iġbed lejh lil dawk li qegħdin fid-dlamijiet, u għadhom ma jafuhx! 
Missier, sebbaħ lil Ibnek, sabiex hu min-naħa tiegħu, isebbaħ lilek 
meta jurina l-esseri divin tiegħek, il-perfezzjoni tiegħek, ir-rieda 
tiegħek!  

O Ġesù, Qassis il-kbir l-aktar setgħan, issa li qiegħed bilqiegħda 
n-naħa tal-lemin tal-Missier u tgawdi r-rebħa u l-qawwa fil-milja 
tagħha kollha, itlob lil Missierek, bħalma wegħidt, biex jibgħatilna 
hennej ieħor. Bit-tbatijiet tal-umanità tiegħek int immeritajt din il-
grazzja għalina, il-Missier jisimgħek għax iħobbok. 

C. Marmion, Cristo nei suoi misteri 16, p. 266, 17, p. 292 
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● O Mulej, int wegħidt il-Missier: “Jien ngħarraf ismek lil ħuti, 
f’nofs il-ġemgħa, jiena ngħanni t-tifħir tiegħek.” Għanni, o Verb, it-
tifħir tal-Missier, u għarrafni lil Missierek. Il-kliem tiegħek isalvani u l-
għanja tiegħek tgħallimni. Minn issa lura jiena żbaljajt fit-tiftix tiegħi 
għal Alla. Imma issa li dawwaltni, Mulej, inti tgħinni nsib lil dak li hu 
Alla tiegħi u Missierek, u jiena nilqgħu permezz tiegħek. Jiena nsir 
werriet miegħek fil-ħin li int ma tistħix minn ħuk. 

Klement ta’ Lixandra, Protrepticus 1, PG 8, 232A 
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SENA B 

Missier qaddis, ħarishom f’ismek, ikkonsagrahom permezz tal-verità 
(Ġw 17, 11.17). 

 

Mill-qari tal-lum joħroġ ritratt tal-appostlu, tad-dixxiplu ta’ Kristu, 
imħażżeż fl-Evanġelju bit-talba saċerdotali ta’ Sidna u mitmuma biż-
żewġ qari l-oħra. 

Qabel infired mill-Appostli biex imur għall-passjoni, Ġesù 
telaqhom f’idejn il-Missier biex iħarishom minfloku. Kien jaf li se 
jħallihom miftuħin għall-perikli u għall-mibegħda ta’ din “id-dinja” li 
għaliha stqarr li ma jitlobx (Ġw 17, 9). Hawnhekk m’aħniex nitkellmu 
mid-dinja bħala ħolqien ta’ Alla, li hu dejjem tajjeb fih innifsu, imma 
mid-dinja tad-dnub, maħkuma mill-Ħażin. L-Appostli mhumiex tal-
Ħażin – “huma mhumiex tad-dinja” – u għal din ir-raġuni “id-dinja 
bagħdithom” (Ġw 17, 14) – b’danakollu jkollhom jgħixu fiha biex 
iwettqu l-missjoni tagħhom. Għalhekk Ġesù qal lil Missieru: “Ma 
nitolbokx li twarrabhom mid-dinja, imma li tħarisom mill-Ħażin” (Ġw 
17, 15). Din it-talba turi kif għandu jġib ruħu kull appostlu, li jgħix fid-
dinja u jagħmilha Nisranija, bla ma jħalli lilu nnifsu jinqabad fin-nases 
tagħha, lanqas ma jibża’ mill-mibegħda tagħha, li hija żgur għandha 
għalih ladarba mhumiex tad-dinja. Fost in-nases kollha tad-dinja, l-
aktar li wieħed għandu jibża’ minnha huwa l-iżball, li billi jħarbat il-
kuxjenza jiġbidna f’kull xorta ta’ taħsir. Din kienet ir-raġuni li Ġesù 
talab lil Missieru: “ikkonsagrajthom permezz tal-verità, il-kelma 
tiegħek hija l-verità” (Ġw 17, 17). Hija l-verità li ġejja minn Alla – il-
kelma tiegħu – li għandha tikkaratterizza l-Appostli u teħlishom mill-
iżbalji tad-dinja; dawn għalhekk għandhom ikunu “kkonsagrati” f’din 
il-verità u mqegħdin għalkollox għall-qadi tagħha. Hija 
konsagrazzjoni li, waqt li tifred mid-dinja profana, tqaddishom għall-
verità u saħansitra għas-sagrifiċċju tagħhom infushom, fuq l-
eżempju tal-Imgħallem, li “kkonsagra lilu nnifsu” minħabba fihom 
saħansitra sas-sagrifiċċju fuq is-salib. Dan hu t-tifsir ta’ kliemu: “Jien 
minħabba fihom nikkonsagra lili nnifsi biex huma wkoll ikunu 
kkonsagrati permezz tal-verità” (Ġw 17, 19). 

It-talba ta’ Ġesù hija mdella bil-ħsieb tat-traditur: “Jiena 
ħaristhom – huwa jgħid lil Missieru – u ħadd minnhom ma ntilef ħlief 
bin it-telfien, biex isseħħ l-iSkrittura” (Ġw 17, 12). Din it-telfa li 
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weġġgħetu daqshekk u kienet imħabbra, imma ma kenitx kawżata 
mill-profeziji, hija l-prova li wieħed biss li minn jeddu  irreżista l-
imħabba ta’ Alla hu mitluf. Hawnhekk l-Atti tal-Appostli (1º Qari) 
jirrakkontaw l-għażla ta’ Mattija biex jimla’ l-post li ħalla Ġuda. Il-
kriterju tal-għażla huwa interessanti: dak li kellu jingħażel kellu jkun 
wieħed li mexa wara Ġesù mill-bidu tal-ħajja pubblika sal-mewt 
tiegħu, għaliex – kif jgħid San Pietru – hu “jkun flimkien magħna 
xhud tal-qawmien tiegħu mill-imwiet” (Atti 1, 221). L-Appostlu ta’ kull 
żmien huwa msejjaħ biex jagħti xhieda tal-qawmien tal-Mulej, għax 
din hija prova li ma tistax tiġi mwarrba tad-divinità u l-qawwa tiegħu 
bħala Salvatur. Imma kif wieħed jagħti xhieda llum ta’ fatt li ġara 
ħafna sekli ilu? L-iSkrittura tagħti d-dokumentazzjoni, imma ħafna 
ma jridux jaċċettawha. Imma hemm argument ieħor li jikkonvinċi 
wisq aktar: l-imġiba tal-Appostli, speċjalment l-imħabba tagħhom 
għal xulxin, li bħalma talab Ġesù kellha tagħmilhom “ħaġa waħda” 
(Ġw 17, 11). Dan hu s-suġġett żviluppat fit-tieni qari: “Jekk inħobbu ‘l 
xulxin hu jgħammar fina” (1 Ġw, 4, 12). U jgħammar fina mhux biss 
għall-ħajja u l-ferħ ta’ dawk li jemmnu fih, imma wkoll għax bl-
imħabba tagħhom jagħmluh preżenti għal ħuthom u jgħinuhom 
jemmnu. Bl-imħabba tagħhom huma jixhdu li “l-Missier bagħat ‘l Ibnu 
s-Salvatur tad-dinja” (1 Ġw 4, 14), u li dan Ġesù li ppriedkajna, miet 
u qam għall-fidwa tal-bnedmin, mhuwiex xi leġġenda, għax fdiehom 
sal-punt li għamilhom kapaċi jirbħu kull egoiżmu sakemm bejniethom 
saru “ħaġa waħda.” 

 

 O Alla, li minn flok l-offerta sagrifikali tagħna inti tajtna l-unjoni 
miegħek, l-uniku ġid sommu, agtina li l-verità li ddawwalna tkun 
xhieda tal-ħajja tagħna. 

Talba Fuq l-Offerti, L-Erbgħa tal-Ħames Ġimgħa tal-Għid 
 

 "Ikkomunikajtilhom il-kelma tiegħek." Kienet din il-kelma li 
ġibdet lil tiegħek mid-dinja. Erġa' ġibilna dan l-effett kull darba li 
nisimgħu jew naqraw il-kelma tiegħek, o Ġesù, il-kelma li ħarġet 
mingħand Alla, terġa' lura minn fejn ħarġet. Din hi l-kelma li ma 
tħalliniex niggustaw id-dinja, għax iġġegħilna nduqu dik il-verità li d-
dinja ma tagħrafx, u ma tridx tagħraf, għax il-verità tiġġudika. Id-dinja 
hi falza f'kollox, f'kollox tinganna, u l-kelma tiegħek, o Ġesù, tiftħilna 
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għajnejna biex naraw l-illużjoni, din il-falzità tad-dinja. Il-kelma 
tiegħek issawwar l-għaxqiet safja tal-erwieħ li ma jiggustawx id-dinja. 

Agħmel, o Mulej, li nduqu l-kelma tiegħek, biex id-dinja ma 
tqarraqniex bl-inganni tagħha... Agħmel li ninfed u nħaffer il-
profondità tagħha li tinżel f'qalbi u ma ngħajjiex inxandarha 
b'fommi... Hi tkun il-konfort tiegħi fl-eżilju, il-parir tiegħi, id-dawl 
tiegħi, l-imħabba tiegħi, it-tama tiegħi. Agħmel li waqt li nismagħha 
nifhimha, u nagħrafha biex nagħraf li hija don tiegħek, o Mulej. 

J.B. Bossuet, Meditazzjoni fuq l-Evanġelju II, 52, v. 2, p. 330-331 
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SENA Ċ 

Missier qaddis, agħmel li lkoll inkunu ħaġa waħda, 
biex id-dinja temmen li inti bgħattni (Ġw 17, 21). 

 

Il-Liturġija ta’ dan l-aħħar Ħadd tal-Għid nistgħu nfissruha bħala 
ġabra fil-qosor tal-frott tal-ġħaġeb tal-misteru tal-Għid, in-niżla tal-
iSpirtu s-Santu, ix-xhieda tad-dixxipli, l-għaqda tal-Insara u l-aħħar 
miġja ta’ Kristu. 

L-ewwel qari (Atti 7, 55-60) jurina lil Stiefnu, “mimli bl-iSpirtu s-
Santu,” li wara d-diskors kuraġġuż tiegħu fis-Sinagoga se jingħata 
permess jinfed bil-ħarsa tiegħu fis-santwarju tad-divinità: “Ara, 
qiegħed nara s-sema miftuħ u lil Bin il-Bniedem fil-lemin ta’ Alla” (Atti 
7, 56). Din l-aħħar stqarrija tiegħu tiftaħ it-triq tal-martirju, huwa l-
ewwel dixxiplu li jimxi wara l-Imgħallem sal-mewt. Imma waqt li Ġesù 
sofra fid-dalma tal-agunija, Stiefnu jikkontempla f’estasi s-sema 
miftuħ, proprju għax qiegħed igawdi l-frott tal-mewt kiefra tal-Mulej, li 
bil-mewt tiegħu fuq is-salib, qala’ l-qawwa għall-martri kollha, u meta 
tela’ s-sema, bagħat l-iSpirtu tiegħu fuq l-Insara kollha. Il-wegħda ta’ 
Ġesù twettqet fi Stiefnu b’mod tal-għaġeb: “Meta jiġi fuqkom l-iSpirtu 
s-Santu, intom tirċievu l-qawwa, u tkunu xhieda tiegħi” (Atti 1, 8). 
Dan il-kliem infallibbli għandu jkun ta’ għajnuna qawwija għal kull 
Nisrani ppersegwitat. 

Imma hemm xhieda oħra li l-Insara għandhom jagħtu lil Kristu: l-
għaqda tal-aħwa. Dan huwa l-ħsieb tal-aħħar silta tat-talba ta’ Ġesù 
li hi offruta lilna għall-meditazzjoni tagħna llum. Wara li talab għall-
Appostli tiegħu, Sidna jitlob għal dawk kollha li matul is-sekli kellhom 
jemmnu fih, u jitlob li “jkunu lkoll ħaġa waħda fina” (Ġw 17, 21). L-
għaqda li talab għalina li nemmnu kienet fuq kollox għaqda mal-
Missier u mal-Iben, l-għajn waħdiena tal-għaqda ma’ xulxin. Aħna 
nkunu Nsara maturi meta naslu f’laqgħa personali ma’ Alla, li 
mbagħad tfawwar f’laqgħa personali ma’ ħutna, l-ewwel laqgħa hija 
l-bażi, is-sies tat-tieni, waqt li tat-tieni hija l-prova li tidher u reali tal-
awtentiċità tal-ewwel waħda. Ġesù jrid li l-għaqda tagħna ma’ Alla u 
bejnietna tkun xi ħaġa hekk perfetta li tkun tixbah l-għaqda li teżisti 
bejnu u bejn il-Missier: “li jkunu ħaġa waħda, kif inti fija, Missier, u 
jiena fik” (Ġw 17, 22), biex id-dinja temmen, “Ħalli d-dinja tagħraf li 
inti bgħattni” (Ġw 17, 21). Hu jinsisti fuq dan il-punt b’mod impressiv: 
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”Jiena fihom u inti fija, biex isiru ħaġa waħda għalkollox, ħalli d-dinja 
tagħraf li inti bgħattni” (Ġw 17, 23). Nistgħu ngħidu li Ġesù jafda l-fidi 
tad-dinja fil-ħila tagħna biex bl-għaqda tagħna ta’ aħwa, juri l-
imħabba li biha Alla jħobb u jsalva l-bnedmin. Hija responsabbiltà tal-
biża’ li forsi ftit nagħtu kasha, tgħid id-dgħufija tal-fidi fis-soċjetà 
moderna tista’ tkun ġejja mid-dgħufija fl-għaqda ta’ bejnietna l-
Insara? Il-mod waħdieni biex jissewwa dan in-nuqqas huwa li 
nagħmlu wisa’ għal Ġesù biex jgħix bil-milja fl-Insara tiegħu – “Jiena 
fihom… “ huwa jgħid, biex ikun jista’ jħobb permezz tagħna u 
jgħaqqadna lkoll f’imħabbtu. 

B’danakollu l-għaqda perfetta teżisti biss fis-sema; fid-dinja 
huwa impossibbli biex ma tħossx il-limitazzjonijiet tal-ħlejqa. Imma 
hija għan li għandna nitħabtu għalih bla ma ngħajjewx, billi l-ħin kollu 
nitolbu l-għajnuna ta’ Alla. “Ejja Mulej Ġesù” (Apk 22, 20, 2º Qari) 
hija l-aħħar għajta tal-iSkrittura u t-tnehida li ma tintemmx tal-Knisja, 
waqt li tistenna l-aħħar miġja tal-Mulej, waqt li nsejħulu bla heda biex 
jiġi jgħinna u jsaħħaħ l-għaqda ta’ wliedha. 

 

● Mulej, urina l-milja tal-ħniena tiegħek, u bil-qawwa tal-iSpirtu 
s-Santu, neħħi l-firdiet minn fost l-Insara. Ħalli l-Knsja tiegħek tkun 
rivelata b’mod aktar ċar bħala sinjal għall-ġnus kollha, biex id-dinja 
tkun mimlija bid-dawl tal-iSpirtu tiegħek u jemmnu f’Ġesù Kristu li inti 
bgħatt. 

Quddiesa tal-Għaqda tal-Insara Ċ, Kolletta 
 

● Alla u Mulej tal-univers, fit-tjubija tiegħek agħmel li tkun 
tistħoqqilna din is-siegħa; minkejja l-ħżunija tagħna, għaqqadna lkoll 
flimkien mingħajr qerq jew pretensjonijiet, bir-rabta tal-paċi u l-
imħabba; agħtina rabta qawwija bl-għemil li jqaddes tal-għerf divin 
tiegħek, bl-għajnuna ta’ Ibnek il-waħdieni, il-Mulej Alla u Salvatur, 
Ġesù Kristu. Tkun imbierek u msebbaħ mal-iSpirtu l-iżjed qaddis, l-
iSpirtu tat-tjubija li jagħti l-ħajja… Inti Alla tal-paċi, tal-ħniena, tal-
imħabba, tal-maħfra u tat-tjubija, mal-Iben waħdieni tiegħek u l-
iSpirtu s-Santu. 

Mulej, jalla l-paċi u s-serenità tiegħek, l-imħabba u l-grazzja 
tiegħek, u l-ħniena kollha mħabba divina tkun magħna u fostna l-jiem 
kollha ta’ ħajjitna. 
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Preghiere dei primi cristiani, 301; 308 
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196.  IL-MISTIEDEN ĦELU TAR-RUĦ 

O Spirtu s-Santu, li tgħammar fina, biddilna f’tempju tal-glorja 
tiegħek (Missal: It-Tlieta tas-7 ġimgħa tal-Għid). 

 

1. L-Atti tal-Appostli jirrakkuntaw il-każ tal-Insara ta’ Efesu li 
għalkemm mgħammdin bil-magħmudija ta’ Ġwanni mhux biss ma 
rċevewx l-iSpirtu s-Santu, imma anqas biss kienu jafu bl-eżistenza 
tiegħu. Għalhekk Pawlu għammidhom f’isem il-Mulej Ġesù u meta 
“Pawlu qegħdilhom idejh fuqhom, niżel fuqhom l-iSpirtu s-Santu” 
(Atti 19, 5-6). Il-magħmudija ta’ Ġwanni kienet biss tħejjija, bħalma 
kien qal hu stess: “Jien ngħid għalija ngħammidkom bl-ilma, imma 
ġej wieħed aqwa minni… Hu jgħammidkom bl-iSpirtu s-Santu u n-
nar” (Lq 3, 16). Kien dwar din il-magħmudija tal-aħħar li Ġesù 
tkellem ma’ Nikodemu: “Tassew, tassew ngħidlek, li jekk wieħed ma 
jitgħammidx bl-ilma u l-iSpirtu, ma jistax jidħol fis-saltna ta’ Alla” (Ġw 
3, 5). Din hi l-magħmudija li biha Kristu jsieħeb l-iSpirtu tiegħu mal-
Knisja u mal-Insara kollha, biex jgħixu bl-istess ħajja tiegħu. “biex 
niġġeddu l-ħin kollu fih,” – jgħallem il-Konċilju Vatikan II – “(Kristu) 
tana 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 
Missirijiet il-Knisja setgħu jqabblu l-ħidma tiegħu ma’ dak li jagħmel 
fil-ġisem il-prinċipju tal-ħajja, jiġifieri r-ruħ” (LG 7). Minħabba l-
magħmudija ta’ Kristu, l-iSpirtu s-Santu – it-tielet Persuna tat-Trinità 
Qaddisa, indaqs f’kollox mal-Missier u mal-Iben, l-iSpirtu li jagħti l-
ħajja li jmexxi l-ħajja tas-Salvatur – jinżel fuq il-Knisja u fuq kull 
Nisrani, jagħti l-ħajja lill-Knisja sħiħa u lil kull membru tagħha. “L-
istess Wieħed” fi Kristu, fil-Knisja u fl-Insara, l-iSpirtu s-Santu hu l-
prinċipju vitali u qaddies tal-Knisja, permezz tiegħu l-Knisja u kull 
Nisrani jgħixu fi Kristu u huma ta’ Kristu. Min hu ta’ Kristu għandu l-
iSpirtu ta’ Kristu, jgħid San Pawl (Rum 8, 9). 

 

2. “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi, u jiena nitlob lill-
Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ dejjem magħkom, l-
iSpirtu tal-verità” (Ġw 14, 15-17). Meta Ġesù jwiegħed l-iSpirtu s-
Santu lid-dixxipli tiegħu, jagħmlilhom kundizzjoni waħda: imħabba 
ġenwina, li tiġi ppruvata bl-għemejjel, permezz ta’ rabta ġeneruża 
mar-rieda ta’ Alla. L-iSpirtu s-Santu, l-iSpirtu ta’ mħabba ma jistax 
jingħata lil min mhux qiegħed jgħix fl-imħabba u għalhekk fil-grazzja, 
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bil-wegħda infallibbli u t-talba setgħana ta’ Ġesù. Din mhix kwistjoni 
ta’ għotja ta’ rigal marbuta mal-ħin li fih nirċievu s-sagramenti, jew 
forsi limitata għall-ħin partikulari, imma rigal stabbli u permanenti, L-
iSpirtu s-Santu jiġi mibgħut biex “joqgħod” magħna għal dejjem. Il-
Paraklitu divin “jgħammar” fl-Insara li huma fl-istat tal-grazzja, “li fi 
qlubhom l-iSpirtu s-Santu jgħix bħal f’tempju” (LG 9). Int “kull hena 
x’ħin tkun magħna, tħossok fewġa ħelwa r-ruħ” (Sekwenza) u aktar 
ma r-ruħ tikber fil-grazzja u l-imħabba, aktar l-iSpirtu s-Santu 
jogħġbu jgħammar fiha, u jaġixxi fiha biex iwassalha fil-qdusija. 

L-iSpirtu s-Santu jgħammar fina biex isawwarna fix-xbieha ta’ 
Kristu, biex iħeġġiġna nagħmlu r-rieda ta’ Alla, biex jgħinna fil-ġlieda 
kontra l-ħażen u biex niksbu l-ġid. “L-iSpirtu jgħinna fin-nuqqas ta’ 
ħila tagħna” (Rum 8, 26), u billi l-kawża tagħna jagħmilha tiegħu. “L-
iSpirtu stess jidħol għalina” (Rum 8, 26) mal-Missier. Jekk l-
imgħammdin għandhom avukat daqshekk qawwi, u għajnuna 
daqshekk b’saħħitha, għaliex jiġri li rari naslu fil-qdusija? Dan hu l-
misteru tal-biża’ tal-libertà tagħna, u fl-istess ħin tar-responsabbiltà 
tagħna. Alla ħalaqna ħielsa, ma jqaddisniex kontra r-rieda tagħna. 
Jekk aħna l-Insara ma naslux fil-qdusija huwa sempliċiment għax ma 
nħallux lill-iSpirtu s-Santu jaħdem fina, imma nfixkluh bi dnubietna u 
bin-nuqqas ta’ ftuħ u ġenerożità. Kieku kellna nużaw il-libertà tagħna 
biex ninfetħu kollna kemm aħna biex jidħol fina l-Paraklitu divin u 
noqogħdu għall-ispirazzjonijiet tiegħu f’kollox, kieku kien jeħodna 
taħt it-tmexxija tiegħu u jagħmilna qaddisin. Għalhekk jeħtieġ nitolbu 
mal-Knisja: “Rattab fina l-ebbusija, agħti lill-berdin bżulija, għin fit-triq 
lil min beżgħan” (Sekwenza). 

 

● O Spirtu Qaddis, Paraklitu, ipperfezzjona fina x-xogħol mibdi 
minn Ġesù. Għinna biex nibqgħu nitolbu bil-ħeġġa f’isem id-dinja 
kollha, ħaffef il-kobor tal-ħajja ġewwinija f’kull wieħed minna, qawwi 
l-appostolat tagħna biex jasal għand il-bnedmin u l-ġnus kollha, ilkoll 
mifdija bid-demm ta’ Kristu, għax aħna lkoll tiegħu. Immortifika fina s-
suppervja naturali tagħna, u erfagħna fis-saltniet tal-umiltà qaddisa, 
tal-biża’ veru ta’ Alla u ta’ kuraġġ ġeneruż. Tħalli ebda rabta tad-dinja 
tfixkilna fis-sejħa tagħna u tħalli ebda konsiderazzjoni ġiefja tfixkel id-
dritt tal-Ġustizzja, u ebda nuqqas li jagħlaq l-immensità tal-imħabba 
fiċ-ċokon tal-egoiżmu. Jalla kollox ikun fina bil-kbir, it-tiftix għall-verità 
u d-devozzjoni tagħna lejha, u li nkunu dejjem lesti għas-sagrifiċċju 
tagħna nfusna, saħansitra sas-salib u l-mewt, u jalla fl-aħħar nett 
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kollox ikun skont l-aħħar talba tal-Iben lil Missieru tas-sema u skont 
l-iSpirtu tiegħek. O Spirtu ta’ mħabba, li l-Missier u l-Iben xtaqu li 
jissawwab fuq il-Knisja u l-istituzzjonijiet tagħha, fuq l-erwieħ tal-
bnedmin u fuq il-ġnus. 

Beatu Ġwanni XXIII, Breviario, p. 349 
 

● O Spirtu setgħan, ibgħat in-nida tal-ħlewwa tiegħek, u agħtini 
li bis-sensi mrażżna, ruħi u l-ispirtu tiegħi jkunu jistgħu jgawdu l-milja 
tal-grazzji tal-ħniena kbira tiegħek. 

Rattab l-għalqa intelliġenti iebsa ta’ qalbi tal-laħam, imwebbsa, 
biex tkun tista’ tilqa’ żerriegħa spiritwali tiegħek u tagħti l-frott tagħha. 

Nistqarru li hu biss bl-għerf kbir tiegħek li r-rigali kollha jiffjorixxu 
u jikbru fina. Huwa int li tikkonsagra l-appostli, li tnebbaħ il-profeti, 
tgħallem lid-dutturi, li tagħti l-kliem lil-imbikkmin u tiftaħ widnejn it-
torox. 

Ifrex qrib ħafna tiegħi l-leminija tiegħek fuqi u qawwini bil-grazzja 
tal-ħniena tiegħek, keċċi mill-ispirtu tiegħi ċ-ċpar tat-traskuraġni u 
miegħu xerred id-dalma tad-dnub, biex tkun tista’ terfgħani b’għarfien 
li jinfed mill-ħajja tal-art għal dik tal-ħwejjeġ għoljin. 

S. Girgor ta’ Nissa, Le livre de priers, p. 210-211 
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197.  L-ISPIRTU TA’ WLIED ALLA 

O Spirtu Qaddis, li tixhed għall-adozzjoni tagħna ta’ wlied, 
agħmel minni Iben ta’ Alla tassew (Rum 8, 16). 

 

1. Fil-magħmudija n-Nisrani, imsieħeb b’mod misterjuż mal-
mewt u l-qawmien ta’ Kristu, jirċievi l-iSpirtu tiegħu li jiġġustifikah u 
jerġa’ jagħtih ħajja ġdida. “Hu salvana… – jgħid San Pawl – bil-ħasil 
ta’ twelid ġdid u t-tiġdid tal-iSpirtu s-Santu” (Tit 3, 5). Bil-magħmudija 
l-iSpirtu s-Santu jibda fil-bniedem il-ħidma tal-qdusija li qabel kollox 
hija “ħasil”, jew tisfija mid-dnub u ”tnissil ġdid” permezz tal-grazzja. 
B’hekk il-bniedem “mifdi minn Kristu” jsir “ħolqien ġdid fl-iSpirtu s-
Santu” (GS 37) u minnu jirċievi spirtu ġdid, l-ispirtu tal-adozzjoni ta’ 
bin Alla. “Alla bagħat l-iSpirtu ta’ Ibnu f’qalbna jgħajjat: ‘Abba! 
Missier!’ ” (Gal 4, 6), jafferma l-Appostlu. Lill-iSpirtu s-Santu, li hu l-
iSpirtu tal-Iben, huma attribwiti b’mod speċjali l-grazzja u l-ispirtu tal-
adozzjoni. Huwa l-iSpirtu s-Santu li jnissel fl-imgħammed is-sens tal-
filjazzjoni tiegħu, li ġġagħalu jdur lejn Alla b’fiduċja ta’ iben u jsejjaħlu 
“Missier”, u fl-istess ħin jaċċertah mill-adozzjoni tiegħu. “Dan l-iSpirtu 
jixhed flimkien mal-ispirtu tagħna li aħna wlied Alla” (Rum 8, 16). 

Stadju ieħor tal-adozzjoni tal-iSpirtu s-Santu fl-Insara hu 
mmarkat fis-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. San Luqa jirrakkonta li 
Pietru u Ġwanni “qiegħdu idejhom fuqhom (Samaritani), u huma 
rċevew l-iSpirtu s-Santu, Huma kienu tgħammdu biss f’isem il-Mulej 
Ġesù” (Rum 8, 16-17). Dan hu li jiġri f’kull Nisrani bis-sagrament tal-
Griżma tal-Isqof, l-iSpirtu s-Santu jġedded fih l-effużjoni tiegħu, 
jikkonfermah fl-iSpirtu ta’ bin Alla fil-fidi u t-taħriġ tal-ħajja nisranija. 

L-iSpirtu s-Santu ma jaħdimx biss permezz tal-magħmudija u l-
griżma, imma jaħdem ukoll f’kull sagrament ieħor. Il-Liturġija, 
speċjalment f’dawn il-ġranet, tfakkarna fl-għemil tiegħu dwar il-
penitenza, tafferma li “huwa nnifsu huwa l-maħfra ta’ dnubietna 
kollha” (Missal, Sibt qabel Għid il-Ħamsin). Kif fis-sagramenti kollha 
hemm il-ħidma ta’ Kristu, ma tistax tonqos il-ħidma tal-iSpirtu tiegħu. 
Il-ħajja nisranija kollha sa mit-twelid, hija maħkuma mill-ħidma 
sigrieta u misterjuża tal-iSpirtu s-Santu, fih kull Nisrani jingħata ħajja 
ġdida, jitqaddes u fih isir iben fl-Iben. 
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2. Meta jitkellem dwar l-iSpirtu s-Santu, il-Konċilju jgħid: “Dan hu 
l-iSpirtu li jagħti l-ħajja, l-għajn tal-ilma li jasal sal-ħajja ta’ dejjem” 
(LG 4). Għalkemm il-grazzja li tagħti l-ħajja lill-Insara hija rigal tat-
Trinità kollha, b’danakollu lill-Missier hu attribwit b’mod speċjali l-
ħolqien tal-grazzja, li l-Iben immeritalna bil-passjoni u l-mewt tiegħu 
u ssawbet f’ruħna bl-iSpirtu s-Santu. Fil-fatt huwa lilu, li hu Spirtu ta’ 
mħabba, li l-ħidma tal-qdusija tagħna hija attribwita b’mod speċjali. 
Dan ix-xogħol mhux limitat għas-sagramenti biss, l-iSpirtu s-Santu 
hu dejjem attiv fil-qlub tal-imgħammdin, hu l-għalliem ġewwieni. L-
iSpirtu s-Santu jqaddes u jmexxi l-Poplu ta’ Alla u jżejnu bil-virtujiet 
(LG 12). Fuq kollox l-iSpirtu s-Santu jqaddes u jmantni fl-Insara “s-
sens sopranaturali tal-fidi” (LG 12) u jagħtihom li jifhmu lil Kristu u l-
Evanġelju tiegħu b’mod profond skont dak li qal il-Mulej innifsu: “L-
iSpirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u 
jfakkarkom dak kollu li għedtilkom” (Ġw 14, 26). L-iSpirtu s-Santu 
jwettaq dan id-dmir mhux biss billi jdawwalna minn ġewwa, imma 
wkoll permezz ta’ mezzi esterni, u speċjalment bl-iSkrittura Mqaddsa 
u t-tagħlim tal-Knisja. 

“L-iSkrittura Mqaddsa hija l-kelma ta’ Alla ladarba hi miktuba 
b’ispirazzjoni tal-iSpirtu s-Santu” (DV 9, 21). Għalhekk meta 
nimmeditaw il-kotba mqaddsa qisna qegħdin “immorru l-iskola” tal-
Paraklitu divin, li waqt li jgħin il-moħħ biex jifhem is-sens tal-kelma ta’ 
Alla, iqanqal ir-rieda biex tqegħidha fil-prattika. L-iSpirtu s-Santu 
jgħallimna, idawwalna u jsejjaħ l-Insara, ukoll permezz tal-Maġisteru 
tal-Knisja, li hu mogħti lill-Knisja biex imexxiha “għall-verità kollha” 
(Ġw 16, 13), biex jeħlisha mill-iżball u t-tgħawwiġ. 

Meta n-Nisrani, miftuħ għad-dawl u għat-tqanqil tal-iSpirtu s-
Santu, jiddeċiedi li jaħdem skont dawn it-tqanqiliet, l-iSpirtu nnifsu 
jakkumpanjah u jgħinu bil-grazzja attwali għax iwassal għat-tmiem il-
ħidma tal-virtù. B’dan il-mod l-iSpirtu s-Santu jgħin bla heda ‘l ulied  
ta’ Alla, imexxihom u jmantnihom fit-tiftix għall-verità, u fit-taħriġ 
għall-perfezzjoni evanġelika. 

 

● Alla tiegħi, Imħabba ħajja li fiha l-Missier u l-Iben iħobbu lil 
xulxin, inti l-għajn tal-imħabba sopranaturali li tfawwar fi qlubna. 
“Għajn, ħajja, nar, imħabba”…  Jiena nagħrfek bħala dak li tagħti d-
don il-kbir, li bih biss insalvaw, l-imħabba sopranaturali. Kif jistal-
bniedem li min-natura tiegħu huwa għama u insensibbli għall-
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ħwejjeġ kollha tal-iSpirtu, jasal il-Ġenna? Bil-ħuġġieġa tal-grazzja 
tiegħek, li tikkunsmah biex iġġeddu u tagħtih il-ħila li jgawdi dak l-
hena li mingħajrek, qatt ma jasal biex japprezza. 

Inti Hennej setgħani, kont u għadek il-qawwa, l-enerġija u s-
sabar tal-martri f’nofs it-turmenti tagħhom. Inti l-għajnuna tal-
konfessur tal-fidi fit-tbatijiet twal, tedjanti u umiljanti tiegħu. Inti n-nar 
li bih il-predikatur, biex jirbaħ l-erwieħ, jinsa lilu nnifsu fl-appostolat 
tiegħu. 

Permezz tiegħek inqumu mill-mewt tad-dnub, biex nibdlu l-
idolatrija tal-ħlejqa f’imħabba safja tal-Ħallieq. Permezz tiegħek 
nagħmlu att ta’ fidi, tama, imħabba u ndiema. Permezz tiegħek, 
għalkemm ngħixu fl-ambjent tad-dinja, neħilsu mit-tinġis tagħha. 
Permezz tiegħek ikollna l-qawwa li nikkonsagraw lilna nfusna għall-
ministeru qaddis u li nwettqu d-dmirijiet kbar tiegħu. Huwa n-nar li 
inti xegħelt fina li jippermettilna nitolbu, li nimmeditaw u 
nimmortifikaw lilna nfusna. Kif ġisimna ma jistax jgħix jekk tintefa’ x-
xemx, hekk ukoll ruħna ma tistax tgħix jekk int titbiegħed minna. 

Mulej tiegħi l-aktar għoli u qaddies, mingħandek ġej il-ġid kollu 
tiegħi. Mingħajrek, mal-mixja tas-snin, insir dejjem agħar… Kabbar 
fija l-grazzja tal-imħabba, o Spirtu Qaddis, u tħarisx lejn ix-xejn 
tiegħi. L-imħabba tiegħek hija infinitament aktar prezzjuża mit-teżori 
kollha tad-dinja, jien naċċetta l-imħabba li qiegħed nitolbok flok dak 
kollu li tista’ toffrili d-dinja. Agħtini l-imħabba tiegħek ladarba għalija 
hija l-ħajja. 

Beatu J.H.Newman, Maturità cristiana, p. 289-290 
 

● O Mulej, nitolbuk li tagħtina intelliġenza aktar qawwija… u li 
tiftaħ iżjed is-sensi tagħna għall-verità, biex nirriflettu bl-iSpirtu s-
Santu fuq dak li hu miktub fuq l-istess Spirtu s-Santu, u nesprimu 
b’mod spiritwali r-realtà tal-iSpirtu, inkunu nistgħu nfissru l-iSkrittura 
skont Alla u l-iSpirtu s-Santu li nebbaħha. 

Oriġene, Preghiere dei primi cristiani, 58 
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198.  L-ISPIRTU TAL-KNISJA 

O Spirtu s-Santu, agħmel li l-Knisja magħquda fl-imħabba tiegħek, 
ikollha “qalb waħda u ruħ waħda” (Atti 4, 32). 

 

1. Il-Knisja mwaqqfa minn Kristu biex tissokta matul is-sekli l-
ħidma tiegħu ta’ salvazzjoni, hija animata mill-istess Spirtu, bdiet il-
mixja tagħha fid-dinja waqt li tħabbar l-Evanġelju. “Kien nhar Għid il-
Ħamsin – jgħallem il-Konċilju – li bdew ‘l-Atti tal-Appostli’, hekk kif 
tnissel Kristu meta l-iSpirtu s-Santu niżel fil-Verġni Marija, u hekk kif 
Kristu tqanqal għax-xogħol tal-ministeru tiegħu meta, waqt li kien 
qiegħed jitlob, niżel fuqu l-iSpirtu s-Santu” (AG 4). 

Il-Knisja tgħix, tikber u taħdem fid-dinja taħt l-influss u t-tmexxija 
tal-iSpirtu s-Santu, li Kristu bagħat “mingħand il-Missier biex jagħmel 
minn ġewwa l-ħidma tiegħu ta’ salvazzjoni u jqanqal il-Knisja biex 
tinfirex” (AG 4). Dak kollu li l-Knisja wettqet f’żewġ millenji ta’ 
Kristjaniżmu twettaq bil-qawwa ta’ dan l-iSpirtu divin li qatt ma waqaf 
jgħinha u jsawwab fiha l-qawwa meħtieġa biex twettaq il-missjoni 
tagħha. B’danakollu l-iSpirtu s-Santu ma jmexxix il-Knisja minn triq 
faċli, meħlusa mill-inkwiet u t-tilwim, imma aktarx jgħinha biex tkun 
tista’ timxi ‘l quddiem fost dawn id-diffikultajiet kollha fil-paċi u bla ma 
taqta’ qalbha, ferħana li tbati għal Kristu. L-ewwel Appostli kienu 
mimlijin bil-ferħ “talli kienu ġew meqjusa denji li jkunu mmaqdra 
minħabba l-isem ta’ Ġesù” (Atti 5, 41); dawn kienu eżempju tipiku. 
Bl-istess mod, meta Pawlu ġie biex iħalli l-Knisja tal-Asja skont l-
ispirazzjoni divina li ġagħlitu jmur band’oħra, huwa stqarr: “U issa 
araw, jien, imġiegħel mill-iSpirtu, sejjer Ġerusalemm bla ma naf x’se 
jgħaddi mingħalija hemmhekk. Naf biss li l-iSpirtu s-Santu wrieni li 
f’kull belt hemm jistennewni ħabs u tbatija” (Atti 20, 22-23). Kien jaf li 
kien qiegħed jissogra ħajtu, imma dan ma żammux li jerġa’ lura milli 
“jagħti xhieda tal-Bxara t-tajba tal-grazzja ta’ Alla” (Atti 20, 24). 

L-istess kif ġara fil-Knisja għadha titwieled, hekk jiġri wkoll fil-
Knisja tal-lum, il-qawwa tagħha ġejja mill-fatt li tħalli lilha nfisha 
titmexxa mill-iSpirtu s-Santu, bħallikieku “marbuta” miegħu, u 
permezz tal-fidi f’din “ir-rabta” li tgħaqqadha intimament mal-iSpirtu, 
hija tikseb il-kuraġġ biex tixhed lil Kristu u xxandar l-Evanġelju 
minkejja t-tfixkil u l-persekuzzjoni. Hawn ukoll jitwettaq il-kliem ta’ 
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Ġesù: “Meta jiġi d-Difensur, li se nibgħatilkom mingħand il-Missier, l-
iSpirtu tal-verità, li ġej mill-Missier, huwa jixhed għalija” (Ġw 15, 26). 

 

2. Ix-xhieda li Ġesù jitlob mill-Knisja hija fl-istess ħin xhieda ta’ 
fidi u mħabba. Fit-talba tiegħu lill-Missier huwa talab għas-segwaċi 
tiegħu, “Ikkonsagrahom permezz tal-verità” (Ġw 17, 17), jiġifieri jalla 
jkunu daqshekk dedikati u kkonsagrati għall-Evanġelju li jkunu lesti 
jagħtu ħajjithom, u saħansitra jissagrifikawha għax-xandir tiegħu. 
F’din l-istess talba huwa żied: “biex isiru ħaġa waħda għalkollox, ħalli 
d-dinja tagħraf li inti bgħattni” (Ġw 17, 23). L-imħabba tad-dixxipli 
lejn xulxin u l-għaqda perfetta li ġejja minnha għandha tagħti xhieda 
lid-dinja li l-Iben ta’ Alla sar bniedem u ġie biex iġib l-imħabba ta’ Alla 
lill-bnedmin, jeħtieġ tixhed għall-verità u s-siwi tal-Kristjaniżmu. 

Waqt li l-iSpirtu s-Santu, li hu l-iSpirtu tal-verità u mħabba jagħti 
l-ħila lill-Knisja biex tixhed għall-fidi u biex ixxandarha, huwa jibqa’ 
jqawwiha u jgħaqqadha minn ġewwa, biex jagħmilha perfetta fl-
unità, “biex hekk id-dinja temmen” (Ġw 17, 21). “L-iSpirtu s-Santu” – 
jgħid il-Konċilju – “huwa l-prinċipju tal-Knisja kollha għal kull wieħed 
minn dawk li jemmnu” (LG 13). Fejn l-iSpirtu jaġixxi u l-bnedmin ma 
jfixklux l-azzjoni tiegħu, huwa dejjem iġib l-għaqda tal-qlub u l-imħuħ, 
iqajjem sens veru ta’ aħwa u l-ħin kollu “jnissel u jħeġġeġ l-imħabba 
fost il-fidili” (LG 7). 

Biex naħdmu flimkien għall-għaqda fil-Knisja, l-ewwel pass u l-
aktar importanti huwa li nġibu fina l-kobor tal-imħabba li l-iSpirtu s-
Santu jsawwab f’kull mgħammed, biex jagħti frott ta’ mħabba, 
armonija u paċi. Jekk titlob għall-għaqda u l-paċi universali, u fl-
istess ħin tħalli ż-żerriegħa tal-egoiżmu, tal-intolleranza, u tal-
antipatija għall-oħrajn, li kollha jiġu min-nuqqas ta’ ftehim li 
jiffermenta f’qalbna, ikun tassew kontradittorju. Għalhekk San Pawl 
kiteb lill-Insara tal-bidu: “Inħeġġiġkom jien, il-priġunier tal-Mulej biex 
timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontu msejħin, billi bl-umiltà 
kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu lil xulxin. Ħabirku 
biex iżżommu spirtu wieħed bir-rabta tas-sliem” (Ef 4, 1-3). Dan kollu 
mhux ħafif għad-dgħufija tal-bniedem, imma l-iSpirtu s-Santu 
jgħammar f’kull wieħed minna biex jgħin l-isforzi tagħna, biex 
ifakkarna fit-tagħlim ta’ Ġesù fuq il-kmandament tal-imħabba, u biex 
jgħinna nwettquh fil-ħajja. 
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● O Spirtu s-Santu, inti qiegħed fil-Knisja bħalma r-ruħ hija fil-
ġisem, l-iSpirtu li jagħtiha r-ruħ u jħaddimha, l-iSpirtu li jħares l-
għaqda wkoll waqt l-azzjoni tiegħek qiegħda tagħmel ħafna effetti 
differenti, inti ġġibilha l-qawwa u l-ġmiel kollu… 

O Spirtu s-Santu, imwiegħed u mibgħut mill-Missier u minn 
Ġesù, inti tajt din il-milja u l-intensità ta’ ħajja sopranaturali lill-ewwel 
Insara, differenti kif kienu, imma permezz tal-imħabba li l-iSpirtu s-
Santu sawwab fihom, “huma kellhom qalb waħda u ruħ waħda.” 

Imma llum ukoll inti tgħammar fil-Knisja b’mod dejjiemi u bla 
difett, b’hekk twettaq azzjoni bla heda, ta’ ħajja u qdusija… Inti 
tagħmilha infallibbli fil-verità. Bil-ħidma tiegħek, għotja ta’ frott 
sopranaturali tal-għaġeb, tinbet fil-Knisja, fil-verġni, fil-martri u fil-
konfessuri, inti tħawwel u tfisser dawk il-virtujiet erojċi li huma fost is-
sinjali tal-qdusija… Inti l-iSpirtu li bl-ispirazzjoni tiegħek taħdem fl-
erwieħ, u tagħmel lill-Knisja qaddisa u bla tebgħa, li jistħoqqilha tkun 
ippreżentata minn Kristu lil Missieru fil-jum tal-aħħar rebħa. 

C.  Marmion, Cristo nei suoi misteri 17, p. 291 
 

● O Spirtu s-Santu, meta inti tixhed lill-ispirtu tagħna li aħna 
wlied Alla, din ix-xhieda tfarraġna. Imma inti wkoll tkattar il-ħeġġa 
tagħna, tonfoħ b’aktar qawwa f’qalbna, tixgħel il-ħuġġieġa setgħana 
tal-imħabba, biex aħna nissieħbu mhux biss fit-tama tagħna bħala 
wlied Alla, imma wkoll fit-tbatijiet, u nqisu l-insulti bħala glorja, id-
diżgrazzja bħala ferħ, u t-tmaqdir bħala unur… O Spirtu s-Santu, 
wettaq fina l-jiem ta’ Għid il-Ħamsin, jiem ta’ maħfra u ta’ ferħ (In 
festo Pentecostes 2, 8). 

O Spirtu ta’ mħabba, qajjem fina x-xewqa li nimxu ma’ Alla 
tagħna, inti biss tista’ twettaq dan, inti li tħares fil-qigħan moħbija ta’ 
qalbna, li tagħraf il-ħsibijiet u l-intenzjonijiet tagħna, li ma tħallix 
għaddejja l-iċken imperfezzjoni fil-qalb li hija tiegħek, imma teqred 
malajr l-imperfezzjoni bin-nar tal-attenzjoni ħelwa tiegħek. 

O Spirtu ħelu u ġentili li tifforma r-riedat tagħna, u tmexxihoim 
aktar u aktar lejn ir-rieda tiegħek, biex nagħrfuha b’mod ċar, 
inħobbuha b’għożża, u nwettquha bil-fatti… (In festo Pentecostes 2, 
8). 

Ara San Bernard 
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199.  IMMEXXIJA MILL-ISPIRTU 

Spirtu s-Santu, ejja fina… O Missier il-foqra tiegħek, inti ġġib id-doni 
miegħek, tagħni b’dawlek qalb l-ulied (Sekwenza). 

 

1. “Ħa jiġi fuqna l-iSpirtu tiegħek Mulej, biex jimliena bid-doni 
tiegħek u jagħmel li qlubna jkunu jogħġbuk” (Missal, Is-7 Ħamis tal-
Għid, Kolletta). Din it-talba tistedinna nirriflettu mill-ġdid fuq il-ħidma 
ġewwiena tal-iSpirtu s-Santu fl-Insara. Il-grazzja qaddiesa flimkien 
mal-virtujiet teologali u morali infużi fil-magħmudija jqiegħedu lin-
Nisrani fuq pjan sopranaturali, u jqegħduh f’pożizzjoni li jaġixxi 
b’mod sopranaturali lejn Alla u l-qdusija tiegħu. Imma l-mod tal-aġir 
tagħna dejjem jibqa’ ta’ bnedmin, u għalhekk limitat u imperfett. Ukoll 
meta l-intelliġenza tal-bniedem tkun imdawla bil-fidi, hija dejjem 
tibqa’ nieqsa quddiem Alla, u m’għandhiex ħila ssir tafu kif inhu. 
Sakemm nibqgħu ngħixu fuq din l-art aħna nagħrfu ‘l Alla “bħallikieku 
f’mera mċajpra.” Huwa biss fis-sema li għad narawh wiċċ imb wiċċ (I 
Kor 13, 12). Ladarba aħna nagħrfu ‘l Alla b’mod imperfett, ma jistax 
ikollna orjentazzjoni perfetta lejh, u lanqas li nħobbuh kemm 
jistħoqqlu b’qalbna kollha u b’moħħna kollu (ara Mt 22, 37). It-triq li 
twassal għand Alla, u għalhekk ir-rekwiżiti tal-qdusija, nagħrfuhom 
biss sa ċertu punt, sikwit ma jkollniex ħila nifhmu r-rieda ta’ Alla 
għalina, u lanqas nagħrfu x’inhu l-aktar perfett u li jogħġob lill-Mulej. 
Jekk dan hu hekk, se jkollna niċċaħħdu mill-qdusija? Xejn minn dan, 
Alla li jridna nkunu qaddisin ipprovdielna wkoll il-mezzi biex insiru 
qaddisin. “L-iSpirtu s-Santu… jgħallimkom kollox” (Ġw 14, 26), il-
wegħda ta’ Ġesù hija infallibbli. L-iSpirtu li “jgħarbel kollox, sa fil-
qiegħ ta’ Alla” (I Kor 2, 10), li għandu l-għerf perfett u n-natura u l-
misteri ta’ Alla u fl-istess ħin dak kollu li titlob il-qdusija, kif ukoll il-
limiti u d-dgħufijiet tagħna, jiġi jiltaqa’ magħna bħal missier u 
għalliem biex imexxina lejn il-qdusija. Hu għalliem ġewwieni li waqt li 
jdawwalna fil-misteri divini, isawwar lil qalbna biex togħġob lil Alla. 
“Spirtu qaddis li ħlaqtna, imla’ bil-grazzja tiegħek il-qlub li int 
ħlaqtilna” (Veni Creator). 

 

2. “Dawk kollha li jmexxihom l-iSpirtu ta’ Alla huma wlied Alla” 
(Rum 8, 14). L-ulied għandhom ikunu jixbhu lil missierhom, u 
jkollhom l-istess Spirtu tiegħu. Alla ta l-iSpirtu tiegħu lill-imgħammdin 
kollha, imma mhux kull wieħed minna jħalli l-iSpirtu jmexxih, u 
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għalhekk ma nilħqux l-istatus ta’ wlied. Huma biss dawk li jċedu 
b’qalb miftuħa għall-azzjoni tal-iSpirtu s-Santu li jgħixu l-milja tal-
grazzja tal-adozzjoni, u bħala wlied veri jilħqu l-għan tal-għaqda ma’ 
Alla fl-imħabba. Sakemm nibqgħu mexijn għal rasna, l-orjentazzjoni 
tagħna lejn Alla tibqa’ dejjem nieqsa, għax tkun b’mod uman, imma 
meta nħallu l-iSpirtu s-Santu jmexxina b’mod divin, jiddiriġina dritt 
lejn Alla. L-iSpirtu s-Santu jaħdem direttament bid-doni tiegħu fuq ir-
rieda tagħna, huwa jqanqalna, iħeġġiġna u jiġbidna lejh u jdawwal il-
moħħ tagħna permezz tal-imħabba. Dan huwa l-bidu ta’ dak is-
“sens” li ma nistgħux nesprimuh ta’ Alla u tal-ħwejjeġ divini li 
jdewwaqna lil Alla u jmexxina lejh aktar milli b’kull raġunament min-
naħa tagħna. Imbagħad nagħrfu b’intwizzjoni li Alla hu l-Waħdieni, 
infinitament ‘il fuq mill-ħlejjaq tiegħu. Inħossu li jistħoqqlu l-imħabba 
tagħna kollha, u li quddiem l-imħabba infinita tiegħu, dak kollu li 
nistgħu nagħmlu għalih ma huwa xejn. Imbagħad naslu biex 
nagħmlu għotja sħiħa tagħna nfusna. Dan hu l-mod li, taħt l-influss 
tal-iSpirtu s-Santu, l-imgħammdin imorru għand Alla bħala wliedu, 
miġbudin għalkollox mill-imħabba lejn il-Missier u mix-xewqa li 
nagħmlu r-rieda tiegħu. Din hi t-triq waħdanija li twassal fil-qdusija. 

L-ispirazzjoni tal-iSpirtu s-Santu hija qawwija u effettiva, imma 
hu jibqa’ dejjem l-iSpirtu ta’ mħabba u ma jużax forza fuq il-libertà 
tagħna bħala bnedmin, imma jistenniena nikkkoperaw bl-imħabba 
mat-tqanqiliet tiegħu u li nċedu lilna nfusna għar-rieda tiegħu 
permezz tal-imħabba. Jekk isib ir-reżistenza hu jirtira l-favuri tiegħu u 
jħallina fil-medjokrità tagħna. Għalhekk San Pawl iħeġġiġna biex ma 
ngħixux “skont il-ġisem”, jiġifieri skont dawk il-ġibdiet li jġagħluna 
nasserixxu lilna nfusna u r-rieda tagħna ftit jew wisq 
indipendentiment minn Alla, imma jmissna ngħixu “skont l-iSpirtu” 
(Rum 8, 4). “Ix-xewqat tal-ġisem iwasslu għall-mewt, ix-xewqat tal-
iSpirtu jwasslu għall-ħajja u s-sliem” (Rum 8, 6). Din hija l-ħajja u s-
sliem ta’ wlied Alla, “biex nitmexxew mill-iSpirtu;” dan għandu jkun ir-
raġunar wara x-xewqa li ngħixu l-magħmudija tagħna: “Jekk ngħixu 
bl-iSpirtu, ħalli nimxu bl-iSpirtu” (Gal 5, 25). 

 

● Inti taf li dak li l-bniedem jeħtieġ l-aktar mhuwiex tmexxija 
minn barra… imma l-aktar u qabel kollox, għajnuna li ma tidhirx, 
intima u ġewwenija. Int kellek il-ħsieb li tfejqu għalkollox, mhux ħafif 
ħafif, mhux sempliċiment biex tirriforma l-wiċċ, imma biex tneħħi u 
teqred il-qalba u l-għerq tal-mard kollu tiegħu. Imbagħad ipproponejt 
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li żżur lil ruħu, u inti mitt għall-ġisem biex tkun tista’ terġa’ tiġi fih fl-
iSpirtu. Għalhekk ma bqajtx mal-Appostli tiegħek bħall-jiem meta 
kont fil-ġisem, imma ġejt għandhom u għammart fihom għal dejjem 
fl-intimu tagħhom b’għaqda wisq aktar qawwija u immedjata fil-
qawwa tal-Hennej. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 289 
 

● O Spirtu s-Santu, ixgħel fija n-nar ta’ mħabbtek u l-ħuġġieġa 
tal-imħabba ta’ dejjem. Kattar fija l-ħlewwiet qaddisa tal-imħabba li 
jwassluni malajr għall-għaqda trasformanti. Rażżan għalkollox għar-
rieda divina mhux biss ir-rieda tiegħi imma wkoll il-qawwiet l-oħra u 
s-sensi tiegħi, biex ma nkunx aktar maħkuma mill-amor proprju, 
imma biss mill-impuls divin tiegħek u kollox jimxi bl-imħabba u fl-
imħabba, b’mod li waqt li naħdem nagħmel kollox għall-imħabba. 
Agħmel li dak li hu sopranaturali jsir fl-ambjent naturali li fih timxi r-
ruħ tiegħi. Agħtini l-ħin kollu… l-għajnuna kollha mħabba tiegħek, is-
sens ta’ Alla, l-għarfien delizzjuż tal-preżenza divina tiegħek ġo fija. 
Agħmilni miftuħa għalik, lesta li nitgħallem u nimxi fuq l-
ispirazzjonijiet tiegħek. Tħallini qatt nittraskura mqar waħda minn 
dawn u li nkun dejjem l-għarusa fidila tiegħek! Agħmilni dejjem… 
iżjed miġbura, aktar siekta, aktar ubbidjenti għall-azzjoni divina 
tiegħek, u aktar attenta biex nirċievi l-mess delikat tiegħek. Iġbidni fl-
intimu ta’ qalbi fejn tgħammar int, o Mistieden divin u ħelu, u 
għallimni nishar il-ħin kollu fit-talb. 

Swor Karmela tal-iSpirtu s-Santu, Scritti inediti 

 



346 

200.  MIBDULA FIX-XBIEHA TA’ KRISTU 

O Spirtu s-Santu, irrifletti fina bħal f’mera l-glorja tal-Mulej Ġesù biex 
ninbidlu fis-sura tiegħu (2 Kor 3, 18). 

 

1. Il-Konċilju Vatikan II jinnota: “Il-qdusija tal-Knisja tidher il-ħin 
kollu… fil-frott tal-grazzja li l-iSpirtu jipproduċi fil-fidili” (LG 39). Fost 
dawk l-aktar eċċellenti u li għaliha l-oħrajn huma sottomessi, hija l-
konformità ma’ Kristu. L-Enċiklika Mystici Corporis tgħid 
espressament, l-iSpirtu s-Santu “jiġi komunikat lill-Knisja… biex kull 
wieħed mill-membri tagħha, minn jum għall-ieħor, ikunu dejjem 
jixbhu lis-Salvatur”. 

Il-magħżulin kollha ta’ Alla “ppredestinahom ukoll biex jieħdu s-
sura fuq ix-xbieha ta’ Ibnu” (Rum 8, 29). Kull Nisrani hu qaddis u 
mogħġub quddiem Alla skont kemm jixbah lil Kristu; Hu l-iSpirtu s-
Santu li hu l-Imgħallem li jiskolpi l-fattizzi ta’ dan ix-xebh, u 
jagħmilhom “minn jum għal jum dejjem aktar bħas-Salvatur.” Jekk in-
Nisrani jaċċetta din l-azzjoni kollha, kuljum jinnota progress fil-
konformità ma’ Kristu. Swor Eliżabetta tat-Trinità, milquta minn dan 
il-ħsieb, talbet hekk: “Spirtu ta’ mħabba, inżel fuqi sakemm jidher 
f’ruħi bħal inkarnazzjoni tal-Verb u jien nkun għalih umanità oħra li 
fiha jġedded il-misteru tiegħu” (Elevazzjoni). Jekk Kristu hu l-mudell 
li l-imgħammdin kollha għandhom jikkupjaw, ma tkunx preżunzjoni 
jekk jittamaw li jkunu jixbhuh sal-punt li hu jkun jista’ jġedded fina “l-
misteru tiegħu”, jew aħjar, jestendi fina l-ħidma tiegħu ta’ 
glorifikazzjoni tal-Missier u tal-fidwa tal-bnedmin. Anzi, din hi proprju 
x-xewqa ta’ Ġesù meta jibgħatilna l-iSpirtu tiegħu. 

Biex jagħmel in-Nisrani jixbah lil Kristu, l-iSpirtu s-Santu fil-bidu 
jagħtih il-qdusija ta’ Kristu billi jsawwab il-grazzja fih, grazzja li fin-
natura tagħha hija identika mal-grazzja li tqaddes ir-Ruħ ta’ Kristu. 
Hu, Kristu, jippossediha bla limitu u n-Nisrani f’qies wisq iżjed 
inferjuri, b’danakollu qed nitkellmu mill-istess prinċipju, mill-istess 
żerriegħa ta’ qdusija. Għalhekk l-iżvilupp sħiħ tal-grazzja jista’ 
jwassal lill-imgħammed għall-assimilazzjoni ma’ Kristu, sal-punt li 
jibdlu fl-istess xbieha tiegħu, skont ma jagħtina l-Mulej, li hu Spirtu” 
(2 Kor 3, 18). 

 



347 

2. “Aħna lkoll, li b’wiċċna mikxuf nirriflettu l-glorja tal-Mulej, 
qegħdin ninbidlu fl-istess xbieha minn glorja għal glorja skont ma 
jagħtina l-Mulej, li hu Spirtu” (2 Kor 3, 18). Billi huma wlied Alla, l-
imgħammdin jirriflettu fihom infushom il-glorja ta’ Kristu, jew il-
grazzja tal-“filjazzjoni” tiegħu. Dan jista’ jitwettaq b’milja kbira – 
“b’wiċċna mikxuf”, jiġifieri mingħajr ebda għata – inkunu mibdula “fl-
istess xbieha” tal-Mulej permezz tal-azzjoni tal-iSpirtu tiegħu li 
jgħammar fl-Insara. L-ideal tal-konformità perfetta ma’ Kristu huwa 
hekk sublimi li jiżboq bil-kotra l-ħila tal-bniedem u tkun bluha li 
wieħed jaħseb li dan jista’ jitwettaq bil-forzi proprji tiegħu, b’danakollu 
dan jista’ jsir bil-qawwa tal-iSpirtu s-Santu “li hu tana” (Rum 5, 5) u 
jibqa’ dejjem magħna biex jgħin id-dgħufija tagħna. L-iSpirtu s-Santu 
jqanqal fina x-xewqa li nimitaw lil Kristu, li nassimilaw ruħna mas-
sentimenti tiegħu, mal-ħajja tiegħu, isawwab fina enerġiji 
sopranaturali, jgħin ir-rieda tajba tal-bniedem u l-potenzjal tagħha 
għall-ġid bil-qawwa divina tiegħu. Dak li mexxa lil Ġesù biex iwettaq 
perfettament ir-rieda tal-Missier, imexxi lin-Nisrani mill-istess triq. 
Idawlu dwar ir-rieda ta’ Alla biex japprezzaha bħala l-akbar ġid, għax 
huwa biss fir-rieda ta’ Alla li jsib it-tqaddis tiegħu u jsir jixbah lil 
Kristu. Kif għal Ġesù hekk ukoll għan-Nisrani li jmissu jqis ir-rieda ta’ 
Alla bħala l-ikel u x-xorb tiegħu sal-punt li “fir-ruħ ma jkun hemm xejn 
li jmur kontra r-rieda ta’ Alla, iżda li, f’kollox, il-moviment tagħha jkun 
jaqbel mar-rieda ta’ Alla biss” (San Ġwann tas-Salib, Telgħa I, 11, 2). 

L-iSpirtu s-Santu jrid jagħmel dan kollu fl-imgħammed, bil-
kundizzjoni li dan jinfetaħ għall-azzjoni tiegħu. 

Fl-istennija ta’ Għid il-Ħamsin, il-Liturġija ssejjaħ l-iSpirtu s-
Santu biex jiġi u jsaffi l-qlub tal-fidili (Talba Fuq l-Offerti). L-iSpirtu s-
Santu biss jista’ jneħħi dan it-tfixkil kollu – ir-rabta mar-rieda tagħna, 
egoiżmi u kapriċċi – li ma jħallux il-grazzja tal-adozzjoni tinfed fil-
ħajja kollha tan-Nisrani, għax l-iSpirtu tiegħu għalkollox safi, ikun 
jista’ jirċievi “mingħajr velijiet” id-dija tal-glorja ta’ Kristu u jkun mibdul 
fix-xbieha tiegħu. 

 

 Ġesù tiegħi l-aktar maħbub, nixtieq nimxi miegħek ir-regola 
tal-imħabba, li biha nista’ nġedded u ngħaddi ħajti kollha fik. 
Qegħidha fil-kura tal-iSpirtu s-Santu tiegħek, fejn f’kull ħin tkun lesta 
għall-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Agħmel li l-imġiba tiegħi tkun 
taqbel ma’ tiegħek u wettaqni fl-imħabba u fis-sliem tiegħek… 
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Għaddas l-ispirtu tiegħi f’dak tiegħek hekk bil-qawwi fil-qiegħ nett 
hekk li nkun tassew midfuna fik, u waqt li nintelaq fl-għaqda 
miegħek, inkun nista’ ninsa lili nnifsi, u ħadd ma jkun jaf xejn iżjed 
fuqi ħlief biss l-imħabba tiegħek. 

Alla tiegħi, ħajja ta’ ruħi, x’jiena jien? O kemm jiena ‘l bogħod 
minnek! Jiena farka trab li r-riħ jerfa’ u jtajjarha ‘l bogħod. Jogħġbok 
issa bil-qawwa tal-imħabba tiegħek li tgħolli fil-qawwa r-riħ jaħraq tal-
imħabba tiegħek li tista’ kollox u titfgħani fir-riefnu tal-iSpirtu tiegħek 
u ilqgħani fi ħdan il-providenza tiegħek b’mod li nibda mmut tassew 
għalija nnifsi u biex ngħix biss fik, o mħabba ħelwa tiegħi. 

Agħmel li jiena nintilef fik, u nintelaq fik għalkollox biex minni ma 
jibqa’ ebda ħjiel bħalma jiġri ġo farka trab li tgħib bla ma tħalli xi 
sinjal tagħha nfisha. Ħudni kollni kemm jien fl-imħabba tiegħek, biex 
fik tinqered kull imperfezzjoni tiegħi u ma jibqgħali ebda ħajja barra 
minnek. Agħmel li nintilef fik, biex għal dejjem ma ninstabx ħlief fik. 

Imħabba, Imħabba, iftaħli hekk ċkejkna l-qigħan profondi tat-
tjieba tiegħek, ixħet fuqi l-ilmijiet kollha tal-paternità l-iżjed twajba 
tiegħek, ħalli l-għejjun tal-abbiss tal-ħniena infinita tiegħek jinfaqgħu 
fuqi. Jalla taħtafni l-immensità  tal-imħabba tiegħek, u jgħarraqni l-
abbiss tat-tjubija kollha maħfra tiegħek. Jalla nintilef fid-dilluvju tal-
imħabba ħajja tiegħek, bħalma tintilef qatra tal-baħar fl-immensità 
tiegħu… kif tintefa’ xrara tan-nar fil-qawwa ta’ xmara mimlija bl-
ilmijiet. 

S. Ġeltrude, Esercizi 4, 140-142. 146-148 
 

● O Ġesù nissel fija xewqa kbira li nkun immexxi u mqanqal 
f’kull ħaġa mill-iSpirtu tiegħek. Inti, dwar il-bniedem, ma tagħmel xejn 
jekk mhux bl-impuls tal-iSpirtu s-Santu u taħt id-dipendenza tiegħu… 
Agħmel li nintelaq bla ebda riżerva u bla reżistenza għal dan l-
iSpirtu, Missier il-foqra u dak li jagħti d-doni, u nkun żgur imexxi fil-
mod li trid int. L-iSpirtu s-Santu jgħallimni ndur lejn il-Missier bħalma 
għamilt int… Abbà, Missier! 

C. Marmion, Un maitre de la vie spirituelle, 16, p. 452 

 



349 

201.  IT-TRIQ TAS-SALIB 

Lejlet Għid il-Ħamsin 

 

“Spirtu s-Santu, ejja fina, inti l-aqwa faraġ tagħna,… fl-għajja lejn is-
serħ twassalna jekk imħeġġa wisq trażżanna, mill-għajnejn ixxotta d-

dmugħ” (Sekwenza). 

 

1. “Aħna li għandna l-ewwel frott tal-iSpirtu… nitniehdu fina 
nfusna waqt li nistennew… il-fidwa ta’ ġisimna” (Rum 8, 23-24). 
Għalkemm mifdijin minn Kristu, sakemm qegħdin ngħixu fid-dinja, 
għad m’għandniex fidwa sħiħa, kif jgħid l-Appostlu: aħna salvati fit-
tama. Barra minn dan ġisimna għad mhuwiex imsebbaħ bħalma kien 
ta’ Kristu, u – bil-limitazzjonijiet li hemm, u d-difetti tan-natura feruta 
bid-dnub – iwassal għal daqshekk taħbit u tbatija. Minn hawn ġej l-
istat ta’ tbatija li ssieħeb il-ħajja kollha tagħna fid-dinja, dan hu l-
uġigħ tat-twelid ġdid tagħna, li jibda fil-magħmudija u jibqa’ jitwettaq 
jum wara l-ieħor taħt it-tmexxija tal-iSpirtu s-Santu, li l-“ewwel frott 
tiegħu” aħna ħadna. Għalhekk ukoll waqt li jbati, in-Nisrani ma jistax 
ikun pessimist, it-tama mhix għalxejn, it-tiġrib mhuwiex għalxejn, 
imma meta naċċettawhom għall-imħabba ta’ Alla huma mezz kbir 
għal twelid ġdid sħiħ, tal-konformità sħiħa ma’ Kristu. 

L-iSpirtu s-Santu ma jistax jgħaqqad lin-Nisrani ma’ Kristu, u 
lanqas iwasslu għall-qdusija, ħlief mit-triq tas-salib. Il-Konċilju 
Vatikan II jafferma: “qdusija waħda hija kkultivata minn dawk li huma 
mqanqlin mill-iSpirtu ta’ Alla waqt li jobdu l-leħen tal-Missier jimxu 
wara Kristu fqir, umli u mgħobbi bis-salib biex ikun jistħoqqilhom 
jissieħbu miegħu fil-glorja” (LG 41). Għan-Nisrani ma hemmx 
għamla oħra ta’ qdusija li tista’ sseħibna fil-glorja ta’ Kristu ħlief dik li 
sseħibna fis-salib tiegħu. Aħna “nitqanqlu” lejn din il-qdusija mill-
iSpirtu s-Santu, li jixgħel l-imħabba ta’ Kristu fi qlubna, iġegħilna 
nifhmu s-siwi tat-tbatija li tgħaqqadna miegħu. Qatt ma jirnexxilna 
nidħlu fil-fond fil-ħajja spiritwali, u l-imitazzjoni ta’ Ġesù, jekk ma 
ngħixux il-misteru tas-salib tiegħu fil-ġisem tagħna stess. Santa 
Tereża ta’ Ġesù tgħallem li l-ogħla grazzji kontemplattivi, ukoll fejn 
taħkem l-azzjoni tal-iSpirtu s-Santu, għandhom bħala għan li jagħmlu 
l-erwieħ aktar ġenerużi biex iġorru s-salib. “Il-Maestà Tiegħu ma 
jistax jagħtina grazzja akbar milli jagħmel li ħajjitna tkun tixbah lill-
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ħajja li għex Ibnu l-aktar maħbub, għalhekk jien inżomm li dawn il-
grazzji għandhom l-għan li fuq kollox isaħħu d-dgħufija tagħna 
sabiex inkunu nistgħu nimitawh fit-tbatijiet kbar tiegħu” (Kastell VII 4, 
4). 

 

2. “Spirtu s-Santu ejja fina… Mingħajr dawlek li jmexxina ebda 
ħajr ma jkun hemm fina, ebda safa fil-għemil” (Sekwenza). Waħda 
mis-sitwazzjonijiet li fiha nintebħu bin-nuqqas ta’ ħila u x-xejn 
tagħna, hija meta jkollna xi tbatijiet kbar. L-iSpirtu s-Santu jkollu 
jsawwab fina l-qawwa biex ikollna l-ħila nsofru bis-serenità ċerti 
slaleb li minnhom skont kif narawhom aħna ma jkunx hemm tama ta’ 
serħan. “L-iSpirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta’ ħila tagħna” 
– jgħid San Pawl – u “l-iSpirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bi 
tnehid li ma jistax jitfisser bil-kliem” (Rum 8, 26). Hu jsir it-talba 
tagħna, jitlob magħna u għalina, jinvolvi lilu nnifsu fil-misteru ta’ talba 
li l-Missier ma jistax ma jagħtix kasha. Meta taħt il-piż tat-tbatijiet, il-
bniedem ma jirnexxilux jitlob, dejjem jibqgħalu għajnuna waħda, 
jingħaqad mat-tnehida sigrieta li mill-fond ta’ qalbu, l-iSpirtu jerfa’ lejn 
il-Missier u fih u bih itenni t-talba ta’ Kristu, “Abba, Missier!... Mhux 
dak li rrid jien, imma li trid int” (Mk 14, 36). 

Min-naħa l-oħra, fit-triq tal-ħajja spiritwali hemm tbatijiet li ġejjin 
mill-azzjoni tal-istess Spirtu s-Santu li jsaffi l-erwieħ biex iħejjihom 
għall-għaqda u intimità akbar ma’ Alla. Il-bniedem waħdu, jipprova 
kemm jipprova jiċċaħħad mir-rieda tiegħu biex jikkonforma ruħu mar-
rieda ta’ Alla u jeħles lilu nnifsu mill-bniedem il-qadim u mill-ġibdiet 
ħżiena tiegħu kollha biex jilbes lil Kristu, qatt ma jirnexxilu jirbaħ din 
iċ-ċaħda totali. Imbagħad l-iSpirtu s-Santu jiltaqa’ mar-rieda tajba 
tiegħu u jgħaddiha minn provi interni u esterni. “L-iSpirtu s-Santu – 
jgħid San Ġwann tas-Salib – jidrob lir-ruħ, jeqred u jikkonsma l-
imperfezzjonijiet tad-drawwiet ħżiena. B’din il-ħidma huwa jiddisponi 
għall-għaqda u l-bidla kollha mħabba f’Alla” (Fjamma 1, 19). Huwa 
impossibbli li dan jiġri mingħajr tbatijiet, li jistgħu wkoll ikunu kbar 
ħafna, imma li jagħmlu ġid kbir għax jekk jaċċettahom bil-ġenerożità 
dawn iwasslu fit-tmiem it-tisfija tal-bniedem u jagħmluh denn għad-
dħul sħiħ tal-grazzja. Għall-bniedem xejn ma jibqa’ ħlief li jħalli lilu 
nnifsu u jintelaq bil-fiduċja għall-ħidma tal-iSpirtu li jippruvah u 
jġiegħlu jsofri, mhux biex jitturmentah imma biex fl-aħħar idaħħlu “fil-
ħelsien… ta’ wlied Alla” (Rum 8, 21). Ħelsien li jgħaqqad ma’ Kristu, 
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li jdaħħal f’komunikazzjoni miegħu biex jifforma “ruħ waħda miegħu” 
(1 Kor 6, 17). 

 

● O Spirtu  ta’ verità, agħmel li nagħraf il-Verb tiegħek, 
“għallimni u fakkarni dak kollu li qal”, dawwalni, mexxini, agħmilni 
konformi ma’ Ġesù (Kristu ieħor), agħmel li nifhem u nħobb is-salib, 
ikkomunikali fuq kollox il-paċenzja tiegħek, l-umiltà tiegħek, l-
ubbidjenza tiegħek, agħmilni sieħeb fil-ħidma tas-salvazzjoni 
tiegħek. 

O Nar li jikkonsma, Imħabba divina in persuna, ħeġġiġni, 
aħraqni, ikkunsmani, agħmel li nasal għax-xejn biex ikolli l-Kollox, 
wassalni sal-quċċata tal-“Muntanja” fejn jgħammar biss is-sebħ ta’ 
Alla, fejn kollox hu sliem u ferħ fl-iSpirtu s-Santu. Agħtini fid-dinja – 
permezz tat-tbatija u l-kontemplazzjoni kollha mħabba – l-għaqda l-
aktar intima mat-Trinità Qaddisa, sakemm immur nikkontempla lit-
tliet Persuni fil-wiċċ imb wiċċ tas-sema fil-paċi, fil-ferħ, u s-sigurtà tal-
ikla tas-sema. 

Swor Karmela tal-iSpirtu s-Santu, Scritti inediti 
 

● Fejn se mmur, o Alla tiegħi, u għand min nirrikorri jekk 
nitbiegħed mill-iSpirtu tiegħek? L-iSpirtu tiegħek mhux forsi s-serħan 
mill-għajja, il-waqfien mill-biki, u l-aħjar hennej f’kull taħwid u 
tbatija?... Int, o Spirtu s-Santu, għedt li dawk li jħobbu ‘l Alla, kollox 
jisfalhom għall-ġid, erġa’ ejja għajjex il-fidi tiegħi u agħmel li nemmen 
din il-wegħda ta’ faraġ, li minnha tiġi t-tama. Ma nitlobx li teħlisni mit-
tbatija, imma li nbiddel it-tbatija f’taħriġ ta’ virtù vera u f’kobor ta’ 
mħabba qaddisa… Agħmel li nħoss, o Mistieden ħelu tar-ruħ, il-
preżenza tiegħek li ġġib il-ġid, ladarba wegħidt li tkun mal-qaddej fidil 
tiegħek waqt li jkun ibati, “Miegħu inkun fid-dwejjaq tiegħu” (Salm 90, 
15)… Nitolbok sabar kalm u ħelu bil-kuraġġ meħtieġ biex insofri bla 
ħtija, bla tgergir, bla dwejjaq fl-ispirtu, anzi bil-paċi serena u… bil-
mertu. Nistenna b’fiduċja kbira l-effetti ta’ faraġ tat-tjieba infinita 
tiegħek u nistrieħ fil-paċi taħt ġwienħajk, u f’dirgħajk nerħi l-ispirtu 
tiegħi, il-ġisem tiegħi u l-ħwejjeġ kollha tiegħi, sabiex fija titwettaq 
dejjem ir-rieda tiegħek. 

Beata Elena Guerra, Invocazioni e preghiere allo Spirito Santo, 
p. 46-48 
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202.  GĦID IL-ĦAMSIN 

Ibgħat l-iSpirtu tiegħek, o Mulej, u ġedded il-wiċċ tal-art 
(Salm 104, 30). 

 

1. “L-iSpirtu tal-Mulej mela d-dinja kollha, hu li jgħaqqad kollox, 
jagħraf kull ilsien, hallelujah” (Missal). Din ir-realtà mħabbra fil-ktieb 
tal-Għerf, twettqet kollha kemm hi fil-jum ta’ Għid il-Ħamsin, meta l-
Appostli u dawk li kienu magħhom “imtlew ilkoll bl-iSpirtu s-Santu u 
bdew jitkellmu b’ilsna oħra, skont ma l-iSpirtu kien jagħtihom li 
jitkellmu” (Atti 2, 4). 

Għid il-Ħamsin huwa t-twettiq tal-wegħda ta’ Ġesù: “Jekk immur, 
nibgħatulkom” (Ġw 16, 7), u l-magħmudija li ħabbrilhom qabel ma 
tela’ fis-sema, “titgħammdu bl-iSpirtu s-Santu” (Atti 1, 5), huwa wkoll 
it-twettiq ta’ kliemu: “Min jieħdu l-għatx, jiġi għandi u jixrob; min 
jemmen fija, minnu joħorġu xmajjar ta’ ilma ħaj” (Ġw 7, 37-38). Meta 
kkummenta dan l-aħħar episodju, l-Evanġelista jinnota: “Dan qalu 
għall-iSpirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih, għax l-iSpirtu kien 
għad ma ngħatalhomx, billi Ġesù kien għadu ma ġiex igglorifikat” 
(Ġw 7, 39). L-iSpirtu ma kienx għadu preżenti fil-milja tiegħu, imma 
ma jfissrx li ma kienx preżenti fil-ġusti. L-Evanġelju jixhed il-preżenza 
tiegħu f’Eliżabetta, fi Xmun, u f’oħrajn barra dawn. Lejlet il-mewt 
tiegħu Ġesù qal lill-Appostli; “Intom tagħrfuh għaliex jgħammar 
fikom” (Ġw 14, 17), wisq iżjed, meta deher lill-Ħdax li kienu flimkien 
fiċ-Ċenaklu fil-lejla tal-Għid, “nefaħ fuqhom u qalilhom ‘Ħudu l-iSpirtu 
s-Santu’” (Ġw 20, 22). L-iSpirtu s-Santu huwa d-“don” per 
eċċellenza, infinit bħalma hu Alla, u għalkemm kull min jemmen fi 
Kristu jippossedih, imma dejjem jista’ jkun irċevut u possedut f’milja 
akbar. In-niżla tiegħu fuq l-Appostli fil-lejl tal-Qawmien tixhed li dan 
id-don liema bħalu huwa marbut sewwa mal-misteru tal-Għid, huwa 
l-ogħla don ta’ Kristu, li għandu d-dritt u s-setgħa li jagħtih lilna, 
ladarba miet, irxoxta u tela’ s-sema, għall-fidwa tagħna. In-niżla tal-
iSpirtu s-Santu nhar Għid il-Ħamsin iġġedded u ssaħħaħ dan id-don, 
li ma jseħħx iżjed b’mod privat bħal fil-lejla tal-Għid, imma b’mod 
solenni, b’wirja esterna u pubblika biex juri li d-don tal-iSpirtu mhux 
riservat għal ftit privileġġjati, imma hu għal kulħadd. L-istess kif 
Kristu miet, qam u tela’ s-sema għal kulħadd. Il-misteru tal-Għid 
jitwettaq mhux biss fil-Qawmien u fit-Tlugħ fis-sema, imma wkoll 
nhar Għid il-Ħamsin, li huwa l-aħħar att. 
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2. Meta l-bnedmin immexxija mis-suppervja u bħallikieku bi sfida 
lil Alla, riedu jibnu t-torri famuż ta’ Babel, ma baqgħux jifhmu aktar lil 
xulxin (Ġen 11, 1-9, I º qari tal-Quddiesa tal-vġili). Meta niżel l-iSpirtu 
s-Santu, ġara l-maqlub: ma baqgax iżjed it-taħwid tal-ilsna, imma 
aktarx “id-don” tal-ilsna li ppermetta lil bnedmin “minn kull nazzjon” 
(Atti 2, 5) jifhmu lil xulxin, ma baqgħetx il-firda, imma aktarx l-għaqda 
tal-popli li ġew minn pajjiżi differenti. Li ssir l-għaqda huwa x-xogħol 
fundamentali tal-iSpirtu s-Santu – li minn razez u nazzjonijiet 
differenti jagħmel poplu wieħed, il-poplu ta’ Alla magħqud flimkien bl-
imħabba li l-Paraklitu jiġi biex isawwab fi qlub il-bnedmin. 

San Pawl fakkar dan il-ħsieb meta kiteb lill-Korintin: “Aħna lkoll 
tgħammidna fi Spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed, sew Lhud 
sew Griegi, sew ilsiera sew ħielsa, u lkoll xrobna minn Spirtu wieħed” 
(I Kor 12, 13). Il-Paraklitu divin, l-iSpirtu ta’ mħabba huwa l-ispirtu u 
r-rabta fost l-Insara, li minnhom jagħmel ġisem wieħed, il-Ġisem 
Mistiku ta’ Kristu, il-Knisja. Din il-ħidma mibdija f’Għid il-Ħamsin 
kienet immirata għat-tiġdid ta’ wiċċ l-art, l-istess kif darba ġedded il-
qlub tal-Appostli, farrak il-mod kif kienu jaħsbu, li kien għadu marbut 
mal-Ġudaiżmu, u mexxihom b’mod konkret bid-don tal-ilsna, li 
ppermetta lill-Knisja tal-bidu tinfirex malajr. Għalkemm dak id-don 
intemm maż-żmien, kien u għadu, ikkumpensat b’don ieħor, mhux 
anqas qawwi biex jiġbed in-nies lejn l-Evanġelju u biex 
jgħaqqadhom, id-don tal-imħabba. Il-lingwa tal-imħabba jifhimha 
kulħadd, l-imgħallmin u l-injoranti, in-nies tal-istess pajjiż u l-
barranin, dawk li jemmnu u dawk li ma jemmnux. Hu speċjalment 
għal din ir-raġuni li l-Knisja kollha u kull Nisrani individwalment, 
dejjem jeħtieġu Għid il-Ħamsin biex jiġġeddu. Għalkemm l-iSpirtu s-
Santu huwa diġà preżenti, aħna jeħtieġ nitolbu: “Ejja, Spirtu s-Santu, 
imla’ l-qlub tal-fidili tiegħek, u kebbes fihom in-nar ta’ mħabbtek” 
(Hallelujah tal-Evanġelju). Għid il-Ħamsin seħħ ħamsin jum wara l-
Għid, imma m’għandux jitqies bħala episodju magħluq, imma aktarx, 
realtà li hi dejjem għaddejja fil-Knisja. L-iSpirtu s-Santu li diġà jinsab 
fl-Insara, (fil-fatt proprju mħabba din il-preżenza) iġegħilhom jixtiequ 
li jirċevuh aktar fil-milja tiegħu, u hu nnifsu jkabbar lil qalbhom biex 
ikollhom il-ħila jirċievu aktar u aktar mit-tiswib tiegħu. 
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● Ejja, Spirtu s-Santu, Ejja! U mid-dar tiegħek tas-sema, ixħet 
raġġ ta’ dawl divin! Ejja, missier il-foqra! Ejja, int li tagħti d-doni, ejja 
dawl tal-qlub. 

Inti l-aqwa faraġ tagħna, mistieden ħelu tar-ruħ, għajnuna l-iżjed 
ħelwa. Serħan fl-għajja, tħossok fewġa ħelwa r-ruħ, mill-għajnejn 
tixxotta d-dmugħ. 

O dawl hieni ta’ qdusija bik mimlija tkun il-qalb ta’ kull fidil. 
Mingħajr dawlek li jmexxina ebda ħajr ma jkun hemm fina, ebda safa 
fil-għemil. Naddaf kull fejn hemm it-tbajja’, fejn hemm nixfa reġġa’ l-
ħajja, lil-miġruħ agħtih fejqan. Rattab fina l-ebbusija, agħti lill-berdin 
bżulija, għin fit-triq lil min beżgħan. 

Agħti s-seba’ doni tiegħek lil min jimxi fidil miegħek. Agħti ‘l kull 
virtù sabiħa ħlas ta’ salvazzjoni sħiħa, agħti l-ġenna lit-tajbin, 
Ammen. Hallelujah. 

Lezzjonarju, Sekwenza Għid il-Ħamsin 
 

● O Spirtu s-Santu, Imħabba sustanzjali tal-Missier u tal-Iben, 
Imħabba mhix maħluqa li tgħammar fl-erwieħ tal-ġusti, ejja fuqi 
b’Għid il-Ħamsin ġdid, ġibli l-kotra tad-doni tiegħek, tal-frott tiegħek, 
tal-grazzja tiegħek u għaqqad miegħi dan l-Għarus l-iżjed ħelu ta’ 
ruħi. Jiena nikkonsagra lili nnifsi lilek kollni kemm jien. Ejja fija, 
aħtafni, agħmilni kollni kemm jien tiegħek. Kun dawl li jinfed u 
jdawwal l-intelliġenza tiegħi, tqanqila ħelwa li tiġbed u tmexxi r-rieda 
tiegħi, qawwa sopranaturali li tagħti s-saħħa lil ġismi. Temm fija l-
ħidma tiegħek ta’ tisfija, ta’ tqaddis, ta’ mħabba. Agħmilni safja, 
trasparenti u sempliċi, ħielsa, kalma. serena wkoll fin-niket, imħeġġa 
bl-imħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu. 

Ejja, o Spirtu li tagħti l-ħajja, fuq din is-soċjetà fqajra u ġedded il-
wiċċ tal-art, mexxi l-organizzazzjonijiet il-ġodda, agħtina l-paċi 
tiegħek, dik il-paċi li d-dinja ma tistax tagħti. Għin lill-Knisja tiegħek, 
agħtiha saċerdoti qaddisin, appostli mħeġġin. Agħti stediniet ħelwin 
lill-erwieħ tajba, turment ħelu lill-erwieħ midinba, faraġ li jiffriska lill-
erwieħ li qegħdin ibatu u għaddejjin mill-provi, qawwa u għajnuna lil 
min hu ttantat, dawl lil dawk li huma fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt. 

Swor Karmela tal-iSpirtu s-Santu, Scritti inediti 
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● O Spirtu s-Santu, li tbiddel l-erwieħ bierda u beżgħana fi qlub 
imħeġġa bl-imħabba u mimlija bil-kuraġġ… aħdem fija dak li ħdimt 
f’Għid il-Ħamsin; dawwal, ħeġġeġ, qawwi din ir-ruħ u ddisponiha 
biex tagħti ‘l Alla mħabba b’imħabba. U din l-imħabba tikkonsisti 
f’għemil qaddis, f’ċaħda bla heda, f’umiltà sinċiera, f’devozzjoni 
mħeġġa, f’sagrifiċċju ġeneruż, imħabba bħal dik li biha ħeġġiġt l-
Insara l-ġodda fiċ-Ċenaklu. 

Beata Elena Guerra, Invocazioni e preghiere allo Spirito Santo, p. 30 
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SOLENNITAJIET – FESTI 
 

203.  SAN ĠUŻEPP 

19 ta’ Marzu 

 

“Araw il-qaddej tajjeb u fidil, li l-Mulej qiegħed biex jieħu ħsieb lil 
daru” (Dħul). 

 

1. Il-Liturġija tal-lum tagħti ġieħ lil San Ġużepp, iddawwal il-
karatteristiċi ta’ dan il-bniedem umli u sieket li kellu post minn ta’ 
quddiem fid-dħul tal-Iben ta’ Alla fl-istorja. Dixxendenti ta’ David – 
“Bin David” kif jgħid l-Evanġelju (Mt 1, 20) – hu rabat lil Kristu mar-
razza li minnha Iżrael kien jistenna l-Messija. Permezz tal-
mastrudaxxa umli ta’ Nazaret twettqet il-profezija magħmula lil 
David: “Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem 
quddiemi. It-tron tiegħek jibqa’ sħiħ għal dejjem” (2 Sam 7, 16, 1º 
qari). Ġużeppi ma kienx il-missier naturali ta’ Ġesù għax ma tahx il-
ħajja, imma kien il-missier verġinali li bl-ordni divin wettaq għalih 
missjoni legali, tah isem, tah familja, ħa ħsiebu, u pprovdielu l-
għajxien. Din ir-relazzjoni hekk intimà ma’ Ġesù ġiet miż-żwieġ 
tiegħu ma’  Marija. 

Ġużeppi huwa l-bniedem “ġust” (Mt 1, 19) li lilu ġiet afdata l-
missjoni ta’ għarus verġinali tal-ogħla fost il-ħlejjaq u ta’ missier 
verġinali tal-Iben tal-Aktar Għoli. Huwa “ġust” fis-sens mimli tal-
kelma li juri virtù perfetta, qdusija. Għandu ġustizzja li timla’ l-esseri 
tiegħu kollu permezz ta’ safa sħiħa tal-qalb u ta’ ħajja, rabta totali ma’ 
Alla u mar-rieda tiegħu. Dan kollu f’mod ta’ ħajja umli u moħbija 
kemm jista’ jkun u b’danakollu tiddi bil-fidi u bl-imħabba. “Il-bniedem 
ġust jgħix bil-fidi” (Rum 1, 17), u Ġużeppi huwa r-“raġel ġust” per 
eċċellenza u għex din il-virtù bl-aqwa mod. 

It-Tieni qari (Rum 4, 13.16-18.22) jitkellem wisq tajjeb dwar il-fidi 
ta’ Abraham u jurihulna bħala tip u figura ta’ Ġużeppi. Abraham 
emmen “kontra kull tama” (Rum 4, 18) li kellu jkun il-missier ta’ nisel 
kbir u baqa’ jemmen ukoll meta biex jobdi l-ordni ta’ Alla kien se 
jissagrifika ‘l ibnu l-waħdieni. Ġużeppi, quddiem il-misteru li ħawdu, 
tal-maternità ta’ Marija emmen il-kelma tal-Anġlu, “dak li tnissel fiha 
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ġej mill-iSpirtu s-Santu” (Mk 1, 20), u waqt li neħħa kull tħassib, obda 
għall-ordni tiegħu: “Xejn la tibża’ tieħu lil Marija b’martek” (Mt 1, 20). 
Wisq aktar minn Abraham, Ġużeppi kellu jemmen dak li kien 
umanament impossibbli, il-maternità ta’ verġni, l-inkarnazzjoni tal-
Iben ta’ Alla. Minħabba l-fidi u l-ubbidjenza tiegħu stħaqqlu li dawn il-
misteri kbar jitwettqu taħt is-saqaf ta’ daru. 

 

2. Il-ħajja kollha ta’ Ġużeppi kienet att twil ta’ fidi u ta’ ubbidjenza 
fiċ-ċirkustanzi l-iżjed oskuri u umanament diffiċli. Ftit wara t-twelid ta’ 
Ġesù sema’ min jgħidlu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u ‘l ommu, u 
aħrab lejn l-Eġittu” (Mt 2, 13), Aktar tard l-Anġlu tal-Mulej ordnalu: 
“Mur fl-art ta’ Iżrael” (Mt 2, 20). Minnufih, billejl – Ġużeppi obda. Ma 
qagħadx jittrattieni, ma talabx spjegazzjonijiet u ma qalax 
oġġezzjonijiet. Huwa litteralment “il-qaddej fidil u għaqli li s-sid 
iqiegħdu fuq in-nies tad-dar” (Lq 12 42), kollu kemm hu disponibbli 
għal Alla, dejjem lest għas-sinjali tiegħu, attent biex iservih. 
Dedikazzjoni bħal din turi mħabba perfetta, Ġużeppi ħabb ‘l Alla 
b’qalbu kollha, bil-moħħ tiegħu kollu, u bis-saħħa tiegħu kollha. 

Il-qagħda tiegħu bħala kap tal-Familja mqaddsa daħħlitu 
f’familjarità speċjali ma’ Alla li Ġużeppi kien jaġixxi floku, iwettaq l-
ordnijiet u jinterpreta r-rieda tiegħu, ma’ Marija li kien żewġha, u mal-
Iben ta’ Alla li sar bniedem li rah jikber quddiem għajnejh, u li kien 
imantnih bix-xogħol tiegħu. Mill-ħin li fih l-anġlu rrivelalu s-sigriet tal-
verġinità ta’ Marija, Ġużeppi għex fl-ambjent tal-misteru tal-
Inkarnazzjoni, li tagħha kien l-ispettatur u l-ħarries, l-adoratur, il-
qaddej. L-eżistenza tiegħu kellha tikkonsma f’dawn id-dmirijiet, fi 
klima ta’ għaqda ma’ Ġesù u ma’ Marija, u klima ta’ talba siekta u 
mimlija adorazzjoni. Hu ma kellux u lanqas fittex li jkollu xi ħaġa 
għalih innifsu. Ġesù kien isejjaħlu missier, imma Ġużeppi kien jaf 
tajjeb li dak ma kienx ibnu, u Ġesù nnifsu kellu jikkonferma dan: “Ma 
tafux li jien għandi nkun f’dak li hu ta’ Missieri?” (Lq 2, 49). Marija 
kienet martu, imma Ġużeppi kien jaf li kienet biss ta’ Alla u li hu kien 
qiegħed iħarisha għalih, u jgħinha fil-missjoni tagħha ta’ omm l-Iben 
ta’ Alla. Imbagħad meta x-xogħol tiegħu ma kienx meħtieġ aktar, 
huwa għeb fis-skiet. San Ġużepp għadu jokkupa post speċjali fil-
Knisja, għax baqa’ sejjer bil-ħidma tiegħu ta’ għassies providenti u 
sieket mal-familja kollha tal-Insara, li kien beda mal-familja ta’ 
Nazaret. Hekk tqimu l-Knisja, u ssejjaħlu protettur, u hekk ukoll 
iqisuh l-Insara meta jistudjaw il-virtujiet tiegħu biex jimitawhom. 
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Għalina lkoll, fil-waqtiet mudlama tal-ħajja, l-eżempju ta’ San Ġużepp 
huwa ta’ inkuraġġiment biex ikollna fidi soda, u ta’ rabta li ma tinħallx 
mar-rieda ta’ Alla, u għall-qadi ġeneruż. 

 

● Xandar o Ġużeppi,… l-għeġubijiet li għajnejk ikkontemplaw, 
int rajt lil Bambin jistrieħ fuq sider il-Verġni, adurajtu mal-Maġi, tajt 
glorja ‘l Alla mar-ragħajja skont il-kliem tal-Anġlu, itlob lil Kristu Alla 
biex l-erwieħ tagħna jkunu salvati… 

Ruħek obdiet għall-ordni divin, u mimlija b’safa liema bħalha, o 
Ġużeppi mbierek, inti stħaqqlek li jkollok b’martek lil Dik li hi safja u 
bla tebgħa fost in-nisa, int kont l-għassies ta’ din il-Verġni, meta hi 
stħaqqilha ssir it-tabernaklu tal-Ħallieq… 

Inti wassalt mill-belt ta’ David sal-Eġittu lill-Verġni safja li kienet 
tixbah lil sħaba misterjuża li żżomm ix-Xemx tal-ġustizzja moħbija fi 
ħdanha… O Ġużeppi, ministru tal-misteru li ħadd ma seta’ jifhmu! 
B’liema għerf, o Ġużeppi, inti assistejt ‘l Alla li sar tarbija fil-ġisem, 
inti qdejtu bħal wieħed mill-anġli tiegħu, huwa dawlek mill-ewwel, int 
ilqajt ġo fik ir-raġġi spiritwali tiegħu. O Mbierek! Inti dehert tiddi bid-
dawl ġo qalbek u f’ruħek. Dak li b’kelma waħda għamel is-sema, l-
art u l-baħar, kien jissejjaħ bin il-mastrudaxxa, ibnek, o Ġużeppi tal-
għaġeb! Inti ġejt imqiegħed missier ta’ dak li m’għandux bidu, inti 
sebbaħtu bħala ministru ta’ misteru li jiżboq kull intelliġenza. 

Kemm kienet prezzjuża l-mewt tiegħek f’għajnejn il-Mulej, o 
Ġużeppi mbierek! Ikkonsagrat lill-Mulej minn ċkunitek, inti kont l-
għassies qaddis tal-Verġni Mbierka, u magħha għannejt il-kantiku: 
“Kull ħlejqa tbierek lill-Mulej u tfaħħru għal dejjem ta’ dejjem. 
Ammen.” 

Innu tal-Knisja Griega, Les plus bieaux textes sur S. Joseph, 
p. 121-122 

 

● O Ġużeppi, bniedem għaref, tiddi bit-tjubija… meta kont 
iżżomm f’dirgħajk lil Kristu, inti tqaddist. Qaddes issa lil dawk li 
jiċċelebraw it-tifkira tiegħek, o ġust, o Ġużeppi l-iżjed qaddis, raġel 
tal-Omm ta’ Alla, kollha kemm hi qaddisa. O hieni, itlob bla heda lill-
Verb biex jeħles mit-tentazzjonijiet lil dawk li jqimuk. Int ħadt ħsieb 
lill-Immakulata li żammet bla mittiefsa l-verġinità tagħha u li fiha l-
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Verb sar bniedem. Int ħaristha wara t-twelid misterjuż. Flimkien 
magħha, o Ġużeppi, li ġarrejt lil Alla, ftakar fina. 

Ġużeppi l-Innografu, Les plus beaux textes sur S. Joseph, p. 29-31 
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204.  IT-TĦABBIRA TAL-MULEJ 

25 ta’ Marzu 

 

Hawn jien Mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek (Salm Resp.). 

 

1. Il-motiv ewlieni tal-Liturġija ta’ din is-solennità hija dik tal-
offerta, tal-għotja sħiħa lil Alla. Dan inlissnuh fl-antifona tad-dħul, u 
ntennuh fir-ritornell tas-salm responsorjali, u nipproklamawh fit-tieni 
qari: “Hawn jien, Mulej, ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek” (Lhud 10, 
5-7). Dan jesprimi d-dispożizzjoni ta' Kristu u tal-Omm tiegħu 
intimament marbutin f'atteġġjament ta' offerta u ta' aċċettazzjoni. 

San Pawl ħa dan il-kliem mis-Salmi (Salm 40, 8.9) u qiesu li 
jintqal mill-Iben ta’ Alla fl-att tal-inkarnazzjoni tiegħu: “waqt li kien 
dieħel fid-dinja jgħid: "Int ma ridtx sagrifiċċju u anqas offerta, imma 
ħejjejtli ġisem; int ma għoġbukx is-sagrifiċċji tal-ħruq għad-dnub. 
Għalhekk għedt: Hawn jien ġejt biex nagħmel, o Alla, ir-rieda 
tiegħek" (Lhud 10, 5-7). Imma qabel ma l-Iben ta’ Alla lissen fiż-
żmien l-offerta tiegħu, qabel ma ħa l-ġisem li l-Missier kien fassal li 
jħejjilu fil-ġuf verġinali ta’ mara umli, kien meħtieġ li l-istess offerta 
ssir lil Dik li kellha tkun Ommu. Fil-fatt Alla, li jirrispetta b’mod infinit 
il-libertà tal-ħlejqa tiegħu, “ried li l-aċċettazjoni ta’ dik li kienet 
magħżula biex tkun Omm issir qabel l-inkarnazzjoni” (LG 56). Marija 
lissnet din l-offerta waqt it-tħabbira tal-Anġlu: “Hawn hi l-qaddejja tal-
Mulej, ikun minni skont kelmtek” (Lq 1, 38). Id-differenza fil-kliem ma 
tħassarx l-identità tat-tifsira u tad-dispożizzjoni. L-“Hawn hi l-
qaddejja tal-Mulej” ta’ Marija hu l-eku perfett fiż-żmien tal-“Hawn jien” 
dejjiemi tal-Verb, u jagħmel possibbli t-twettiq. L-offerta tagħha hi 
mibnija fuq dik ta’ Kristu u jagħmlu sagrifiċċju wieħed li l-Omm u l-
Iben jgħixu, magħqudin b’mod li ma jinfiridx sakemm jitwettaq fuq il-
Kalvarju, għall-glorja tal-Missier u għall-fidwa tal-bnedmin. Għalhekk 
illum, immexxijin mil-Liturġija, niċċelebraw l-offerta l-iżjed għolja li 
qatt saret lil Alla, li minnha ġejja s-salvazzjoni tagħna. Waqt li 
niżżuħajr lil Kristu u lil Ommu għal dan id-don bla qies, nitolbuhom il-
ħila li noffru lilna nfusna bla riserva lil Alla biex f’kull wieħed minna 
titwettaq ir-rieda tiegħu. 
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2. Fis-solennità tat-Tħabbira, Ġesù jidher aktar marbut ma’ 
Marija minn qatt qabel, mhux biss fir-rakkont evanġeliku, imma wkoll 
fil-profezija ta’ Isaija li tinqara fl-ewwel qari (7, 10-14). F’waqt kritiku 
tal-istorja ta’ Iżrael, il-profeta jgħarraf lis-Sultan Aħaż li Alla kellu 
jibgħat Salvatur straordinarju li kellu jitwieled minn xebba. “Araw, ix-
xebba titqal u tiled iben, u ssemmih Għimmanu-el” (Is 7, 14). 
Għalkemm din il-profezija intqalet f’kuntest storiku ta’ dak iż-żmien 
partikulari, imma hija tant ċara li ma nistgħux ma ngħarfux fiha t-
tħabbira misterjuża tal-inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla fil-ġuf tal-Verġni 
ta’ Nazaret. Mattew hekk jinterpretaha, meta jikkwotaha kelma 
b’kelma fl-aħħar tar-rakkont tat-twelid ta’ Ġesù: “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” (Is 22, 23). 

Fl-Evanġelju tal-lum Luqa jirreferi għall-fatt storiku tat-tħabbira 
tat-twelid ta’ Ġesù (Lq 1, 26-38). Ir-rakkont tiegħu hu għalkollox 
Marjan, kemm jekk nikkunsidraw li Marija biss setgħet irrakkuntatulu, 
u kemm għax kienet il-protagonista. Kulma fih hu f’relazzjoni ta’ Dak 
li kellu jiġi, Ġesù. Narawh bħala “Bin il-Għoli,” li lilu jingħata “t-tron ta’ 
David missieru u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu” (Lq 1, 
32-33). It-tnissil tiegħu fil-ġuf ta’ Marija jseħħ permezz ta’ ndħil divin 
speċjali, u mhux permezz ta’ raġel: “L-iSpirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-
qawwa tal-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek” (Lq 1, 35). Quddiem il-
kobor li qatt ma nstema’ bħalu ta’ din it-tħabbira, Marija tgħib fl-atti ta’ 
fidi u umiltà liema bħalhom. Proprju għax kienet umli, emmnet 
ħwejjeġ li umanament kienu impossibbli, l-ewwel fost il-ħlejjaq kollha 
l-verġni temmen fi Kristu Iben ta’ Alla li, b’misteru li ma jitfissirx, se 
jsir ġo fiha bniedem tassew. Waqt li temmen dan, taċċettah imma l-
umiltà tagħha ma tħallihiex toffri lilha nfisha ‘l Alla, ħlief bħala 
qaddejja tiegħu, u Alla jwieġeb immedjatament, jagħmilha l-omm 
mhix mittiefsa tal-Iben Waħdieni tiegħu. Huwa misteru ta’ ħniena 
infinita min-naħa tal-Aktar Għoli, u att ta’ umiltà u fidi bla qies min-
naħa ta’ Marija. Il-Verġni tisma’, temmen u tnissel,” jgħid Santu 
Wistin (Sermo 196, 1 .1). 

L-umiltà u l-fidi huma l-ħamrija fertili li fiha Alla jwettaq il-mirakli 
tal-imħabba sigrieta tiegħu. 
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● O Verb, inti taqbeż lejn il-ħlejqa tiegħek, xbieha tiegħek, u 
permezz tal-imħabba tal-ġisem inti tilbes il-ġisem, għall-imħabba ta’ 
ruħi, inti jogħġbok tgħaqqad il-persuna divina tiegħek ma’ ruħ 
intelliġenti… O għaqda li ma titwemminx! O tifsira ta’ paradoss! Inti, li 
int dak li Hu, tiġi fiż-żmien, mhux maħluq, u tagħmel lilek innifsek 
oġġett maħluq. Int li ma jesgħek ebda spazju, tidħol fiż-żmien u l-
ispazju, u ruħ spiritwali issir medjatriċi bejn id-divinità u t-toqol tal-
ġisem. Inti li int għani ssir fqir, u tgħaddi mill-faqar ta’ ġismi, tbattal 
lilek innifsek għal ftit ħin mill-glorja tiegħek biex jiena nissieħeb fil-
milja tiegħek. 

X’għana ta’ tjubija! Liema misteru bla qies idawrek! Jiena ġejt 
magħmul sieħeb tax-xbieha tiegħek, Alla tiegħi, imma ma kontx naf 
kif nibża’ għaliha. Issa int sirt sieħeb tal-ġisem tiegħi biex issalva x-
xbieha li tajtni, u biex tagħmel lil ġismi immortali. 

S. Girgor Nazjanzenu, Oratio 45, 9 
 

● O Marija reċipjent tal-umiltà, li fiha jgħammar u jixgħel id-
dawl tal-għerf  veru, li bih ġejt merfugħa ‘l fuq minnek innifsek! 
Għalhekk kont magħġuba quddiem il-Missier etern li ħabbek 
b’imħabba speċjali, ħatfek u ġibdek lejh innifsu. Imma dan id-dawl u 
n-nar tal-imħabba tiegħek, bid-dilka tal-umiltà tiegħek, int ġbidt u 
ħajjart lid-divinità biex tiġi fuqek, ukoll jekk kien hu l-ewwel li nġibed 
lejk bin-nar imħeġġeġ tal-imħabba tiegħu bla qies. 

O Marija, imħabba ħelwa tiegħi, fik hemm miktuba l-Kelma li 
minnha nieħdu l-għerf tal-ħajja… Nara li din il-Kelma malli nkitbet fik 
ma kenitx nieqsa mis-salib tax-xewqa qaddisa; li malli tnisslet fik, 
żdiedet fih ix-xewqa li jmut għall-bnedmin, li minħabba fihom ħa l-
ġisem. 

O Marija, illum il-ħamrija tiegħek tatna s-Salvatur tagħna… O 
Marija, imbierka inti fost in-nisa… għax illum tajtna mid-dqiq tiegħek. 
Illum id-divinità hija magħquda u magħġuna hekk sewwa fl-umanità 
tagħna li din l-għaqda ma tista’ tinħall qatt, la bil-mewt u lanqas bl-
ingratitudni tagħna. 

S. Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 117.122-124 
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205.  IŻ-ŻJARA TAL-VERĠNI MBIERKA 

31 ta’ Mejju 

 

Imbierka int, o Verġni Marija, għax emmint (Lq 1, 45). 

 

1. “Għajjat bil-ferħ ta’ qalbek, ja bint Ġerusalemm!... Il-Mulej Alla 
tiegħek qiegħed f’nofsok, gwerrier li jsalva” (Sof 3, 14.17). Illum il-
Liturġija tapplika l-kliem profetiku ta’ Sofonija għall-Omm Imbierka. 
Marija hija bint Ġerusalemm (LG 52) li hi msejħa biex tifraħ għax Alla 
għamel lilu nnifsu preżenti fiha b’mod speċjali, u ħa l-ġisem fil-ġuf 
verġinali tagħha. L-Arka tal-Patt, it-tinda tal-laqgħa, u t-tempju ta’ 
Ġerusalemm fejn Alla l-Aktar Għoli kien juri l-preżenza tiegħu lill-
poplu tiegħu, ħaġa ċkejkna jekk inqabbluha ma’ din il-Verġni umli li 
saret l-arka u t-tempju ħaj ta’ dak li ħalaqha. Permezz tagħha, l-Iben 
ta’ Alla huwa s-Salvatur setgħan li jiġi jżurna u jifdina, il-poplu tiegħu, 
biex idawwalna u jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem (Lq 1, 
68.79), biex iżżur lill-qariba xwejħa tagħha, li t-tqala straordinarja 
tagħha kienet rivelata lilha mill-Anġlu. L-Omm imbierka hekk bdiet il-
missjoni tagħha, li twassal lil Kristu lid-dinja, u bdietha bl-għaġla, bla 
dewmien (Lq 1, 39), imbuttata minn impuls ġewwieni li bagħatha fit-
triq lejn il-bnedmin, li kienu jistennew, u fi ħtieġa kbira ta’ Salvatur. It-
tbatija ta’ vjaġġ f’art bl-għoljiet ma nkwetathiex, id-dinjità tagħha 
bħala Omm Alla ma żammithiex lura, imma aktarx ħeġġitha għax 
fehmet li l-privileġġ tal-maternità divina tagħha kien għas-salvazzjoni 
tad-dinja. 

Darba, Ġesù kellu jmur hu innifsu biex ifittex lill-Battista fuq ix-
xtut tal-Ġordan, u hu, li kien l-Iben ta’ Alla, talab lill-prekursur tiegħu, 
ħlejqa tiegħu, biex jgħammdu. Marija antiċipat din l-attitudni ta’ 
umiltà min-naħa ta’ Binha, u hi li kienet Omm Alla, marret iżżur lil 
omm il-Battista, li kien bniedem kbir, imma dejjem jibqa’ bniedem. 
Marret iżżurha, mhux biex tkun moqdija hi minħabba d-dinjità 
tagħha, imma aktarx biex taqdi lil Eliżabetta. Magħha mxiet bl-istess 
mod kif imxiet ma’ Alla, bl-attitudni ta’ qaddejja. Ġesù li kien qiegħed 
jgħix f’Marija li kienet qiegħda ġġorru, immexxija fit-triq tal-umiltà u l-
qadi li hu nnifsu kellu jterraq, u juri lill-bnedmin. 
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2. “Il-Mulej Alla tiegħek, fik jithenna b’hena kbir fi mħabbtu 
jġeddek” (Sof 3, 17). Alla ħa gost b’Marija li bil-fidi u l-imħabba 
tagħha “laqgħet f’qalbha u f’ġisimha l-Verb ta’ Alla” (LG 53) u ġarritu 
b’għożża kbira fit-toroq tal-Lhudija. Alla jġedded il-patt tiegħu ta’ 
mħabba mal-bnedmin, u għalkemm moħbi fil-ġuf matern tagħha, 
kixef il-preżenza tiegħu: “Malli Eliżabetta semgħet lil Marija 
ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha” (Lq 1, 41). Ma’ dik il-qabża 
ta’ ferħ, Eliżabetta mdawla interjorment mill-iSpirtu s-Santu, għarfet 
fil-qariba żagħżugħa tagħha l-Omm tas-Salvatur u nfexxet f’għanja 
ta’ tifħir: “Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! U 
minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi?... Hienja dik li 
emmnet li jseħħ kulma bagħat jgħidilha l-Mulej” (Lq 1, 42-43.45). 
Marija ma pprotestatx għal dan it-tifħir kollu, kienet taf sewwa li dak 
ma kienx imiss lilha, imma lil Alla biss, immedjatament irreferiet it-
tifħir lilu: “Int Eliżabetta, issebbaħ lil Omm is-Salvatur – tgħid il-
Verġni – imma ‘ruħi tfaħħar lill- Mulej.’ Inti tgħid li għall-ħoss ta’ leħni 
t-tarbija qabżet bil-ferħ ġo ġufek, imma ‘l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-
Salvatur tiegħi’… Int tistqarr li jien imbierka għax emmint, imma r-
raġuni tal-fidi u l-hena tiegħi hija l-ħarsa li t-tjubija divina xeħtet fuqi. 
Għalhekk ‘minn issa l-quddiem kull nisel isejjaħli hienja għax hu ra ċ-
ċokon tal-qaddejja tiegħu’” (San Bernard, De duod. Praerog. 12). Il-
Magnificat huwa sempliċiment it-tweġiba ta’ Marija għat-tifħir ta’ 
Eliżabetta, tweġiba li dawret it-tifħir kollu li rċeviet fuq Alla. Marija 
baqgħet dejjem u biss il-qaddejja li qdiet fl-umiltà, moħbija fl-isfond. 
Hija qdiet il-kawża ta’ Binha u mbagħad għabet fid-dellijiet. 

“Fittxu li tistmaw lil xulxin… Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li 
jinsabu fil-bżonn… Taħsbux fi ħwejjeġ kbar, imma fittxu l-umli” (Rum 
12, 10.13.16). Dawn it-twissijiet tal-Appostlu juru b’mod ħaj l-attitudni 
ta’ Marija u jinkuraġġuna biex nimxu fuq il-passi tagħha. 

 

● Ħalli l-Knisja tiegħek tfaħħrek, o Mulej, għall-ħwejjeġ kbar li 
għamilt ma’ dawk li bħal Marija emmnu fil-Kelma tiegħek, u bħal 
Ġwanni, ħassew il-preżenza moħbija ta’ Kristu Ibnek, biex il-bnedmin 
ukoll ikunu jistgħu jagħrfu bil-ferħ il-preżenza ħajja tal-Mulej tagħhom 
fil-misteru tal-Ewkaristija (Wara t-Tqarbin). 

Missal 
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● O Marija, inti “mort tħaffef lejn l-Għoljiet” biex tiltaqa’ ma’ 
Eliżabetta, u bqajt hemm biex tgħinha għal tliet xhur… O Verġni 
qaddisa, kemm tħeġġeġ l-imħabba tiegħek fit-tiftix għall-grazzja. 
Kemm hi mdawla l-verġinità tiegħek, kemm hi kbira l-umiltà li 
ġagħlitek tħaffef biex taqdi lill-oħrajn! Jekk hu minnu li dawk li 
jumiljaw lilhom infushom ikunu mgħollijin, x’hemm aktar sublimi mill-
umiltà tiegħek, o Marija? Meta Eliżabetta ratek, baqgħet mistagħġba 
u stqarret: “Mnejn ġieni dan li Omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi?” Imma 
kien għad kellha tistgħaġeb wisq aktar li tarak, bħal Ibnek, li ġejt 
mhux biex tkun moqdija imma biex taqdi. 

S. Bernard, De aquaeductu, 9 
 

● Waqt li nfaħħru lil Ibnek, ja Omm ta’ Alla, ilkoll niċċelebrawk 
bħala tempju ħaj. Il-Mulej għammar f’ġufek… Dak li rċieva l-univers 
f’idu għamlek qaddisa u għanja fil-glorja; u għallimna nkantaw: 

“Is-sliem għamara ta’ Alla u tal-Verb, sliem ja qaddisa, aktar 
qaddisa mill-qaddisin kollha, sliem, arka mlibbsa bid-deheb għall-
iSpirtu s-Santu, sliem, teżor ta’ ħajja li ma jintemmx… sliem, ġieħ 
sabiħ ta’ saċerdoti qaddisin, sliem, torri li ma jaqax tal-Knisja, sliem, 
li għalik jitgħollew it-trofej, sliem, li għalik jaqgħu l-għedewwa, sliem, 
salvazzjoni ta’ ġismi, sliem, salvazzjoni ta’ruħi.”  

Ja Omm, li jistħoqqlok kull tifħir, Omm tal-Verb, l-aktar qaddisa 
fuq il-qaddisin kollha, ilqa’ issa din l-offerta, eħlisna lkoll minn kull 
xorti ħażina, u ifdi mit-tbatija ġejjiena lil dawk kollha li flimkien 
jgħajtu: Hallelujah! 

Romano Il Melode, Inno acatisto, 23-24 

 

TMIEM IT-TIENI KTIEB 


