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206.  ID-DISA’ ĦADD MATUL IS-SENA 

SENA A 

Kun blata tal-kenn għalija, fortizza qawwija ta’ salvazzjoni 
(Salm 31, 2) 

 

“Araw, jiena llum inqiegħed quddiemkom barka u saħta, il-barka 
jekk tħarsu l-kmandamenti tal-Mulej, Alla tagħkom,… u s-saħta jekk 
ma tħarsux il-kmandamenti tal-Mulej” (Dt 11, 26-28). Il-perfezzjoni 
kollha ta’ Iżrael kienet qiegħda fil-liġi u kienet espressa fit-tħaris 
tagħha. Alla kien ibierek u jisħet lill-bniedem skont jekk jobdi jew ma 
jobdix il-liġi. Ir-Rabta l-Ġdida waqqfet ordni ġdid: Alla jbierek u 
għalhekk isalva ‘l-bniedem, mhux għax iħares il-liġi l-qadima, li issa 
m’għadhiex tgħodd, imma permezz tal-fidi fi Kristu s-Salvatur. San 
Pawl bil-qawwa kollha jaqbel ma’ dan: “Issa l-ġustizzja ta’ Alla dehret 
mingħajr il-liġi… Il-ġustizzja li Alla jagħti permezz tal-fidi f’Ġesù 
Kristu lil dawk li jemmnu” (Rum 3, 21-22). Din hija bidla kbira. Il-Lhud 
li jħarsu l-liġi ta’ Mosè m’għandhomx dritt ta’ salvazzjoni, aktar minn 
dawk li ma jafux b’din il-liġi, għax għat-tnejn li huma, is-salvazzjoni 
hija don mogħti b’xejn offrut mit-tjubija infinita ta’ Alla lil dawk kollha li 
jemmnu f’Ġesù Kristu. L-istess naqraw fl-Evanġelju ta’ Ġwanni 
“…biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 3, 15). U 
San Pawl jgħid speċifikament: “Għax aħna għandna fehma sħiħa li l-
bniedem ikun iġġustifikat permezz tal-fidi mingħajr l-opri tal-liġi” 
(Rum 3, 28). Imma jeħtieġ nifhmu li l-opri li huma esklużi huma dawk 
biss tal-liġi ta’ Mosè, u mhux l-għemil tajjeb li hu frott tal-fidi fi Kristu. 
Għax l-istess Appostlu jfisser band’oħra li għas-salvazzjoni, dak li 
jgħodd hu “l-fidi li taħdem permezz tal-imħabba” (Gal 5, 6), jiġifieri, 
fidi li mhix sempliċiment rabta tal-intellett ma’ Kristu, imma rabta tal-
persuna kollha, intellett u rieda, ħsieb u għemil. 

Dan hu eżattament dak, li kien qiegħed jgħallem Ġesù, meta 
stqarr: “Mhux kull min jgħidli ‘Mulej, Mulej,’ jidħol fis-Saltna tas-
Smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet!” 
(Mt 7, 21). Il-fidi jeħtieġ taħkem il-ħajja kollha, u twassal, mhux għal 
sempliċi għarfien astratt tal-eżistenza ta’ Alla, imma għarfien prattiku 
li jġib miegħu sottomissjoni tar-rieda tagħna lejn ir-rieda ta’ Alla, u 
mġiba regulata mill-kmandamenti tiegħu. Għalhekk dawk li jirriduċu 
l-istqarrija tal-fidi tagħhom fit-talb, fl-appostolat, jew ukoll għall-
prattika sempliċi tal-ministeru - “Mulej, mhux f’ismek ħabbarna aħna 



8 

u keċċejna x-xjaten ?… (Mt 7, 22) – imma li ma jwassluhiex f’kull 
qasam tal-ħajja personali billi jwettqu r-rieda ta’ Alla, għad jisimgħuh 
jgħidilhom: “Lilkom qatt ma kont nafkom” (Mt 7, 23). Il-fidi konkreta 
biss f’rabta sħiħa mar-rieda ta’ Alla tagħtina l-ħila li nibnu “d-dar 
tagħna fuq il-blat,” bla biża’ li taqa’ minħabba l-irwiefen jew bit-
tempesti. Din id-dar hija l-ħajja nisranija li, imsejsa fuq il-fidi fi Kristu 
u waqt li twettaq kliemu, tista’ tisfida kull riefnu u saħansitra ż-żmien 
u l-mewt li jitbiddlu fl-aħħar fil-ħajja ta’ dejjem. 

 

● Ir-ruħ tal-ġust ma ċċedi għal ebda tentazzjoni, għax imsejsa 
fuq il-“blata”, jiġifieri fuq il-qawwa u s-sħuħija tat-tagħlim tiegħek, o 
Mulej Ġesù. Il-preċetti tiegħek huma aktar sħaħ minn blata. Dawn 
jerfgħu lil min jitħarreġ fihom ‘il fuq minn kull riefnu ta’ din id-dinja… 
Jista’ jkun hemm kundizzjoni ta’ ħajja aħjar minn din? La l-għana, la 
s-saħħa fiżika, la l-glorja, la l-qawwa, u lanqas xi privileġġ ieħor ma 
jistgħu jagħtuni sodizza ġewwenija bħal din. Hu biss il-pussess tal-
virtù li jista’ jagħmel dan… 

O Mulej, inti tħeġġiġni għall-virtù mhux biss bil-wegħda tar-
realtajiet ġejjiena li jfakkruni fis-saltna tas-sema, il-ħlas u l-faraġ 
liema bħalhom li jgawdu minnhom flimkien ma’ ġid ieħor infinit, imma 
wkoll turina l-qawwa u l-istabbilità li ma titfarrakx li tagħtini l-virtù f’din 
il-ħajja. 

S. Ġwann Kriżostmu, Kumment għall-Vanġelu ta’ S. Mattew, 24, 2-3 
 

● O Ġesù, nersaq lejk kemm nista’ u b’fidi ħajja biex nagħraf ‘l 
Alla fik u bik u li nsir nafu b’mod xieraq li jistħoqq ‘il Alla, jigifieri 
b’mod li nħobbu u nobdih, skont kif jgħid id-dixxiplu maħbub tiegħek: 
“Min jgħid ‘Jiena nafu’ imma ma jobdix il-kmandamenti tiegħu hu 
giddieb,” u inti nnifsek għedt: “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti 
tiegħi.” 

Għalhekk hu biss biex inħobbok li rrid nagħrfek u nħobbok biex 
inġiegħel lili nnifsi nagħmel ir-rieda tiegħek, għax jien konvint li ma 
nistax nagħrfek sewwa ħlief billi ningħaqad miegħek b’imħabba safja 
u kasta… Id-dawl tal-fidi jdawwalni u jwassalni biex inħobbok, 
ladarba hu bil-fidi, skont San Pawl, li aħna “naħdmu u naġixxu għall-
imħabba”. Ammen. 
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Ara J.B. Bossuet, Elevazioni a Dio sui misteri, Preghiera p. 2 
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SENA B 

Għannu bil-ferħ lil Alla, qawwa tagħna, għajtu bil-ferħ lil Alla tagħna 
(Salm 81, 2). 

 

Fl-iSkrittura Mqaddsa l-qdusija ta’ jum il-Mulej għandha post 
speċjali. Fid-Dewteronomju naqraw: “Ħares jum is-Sibt u qaddsu 
bħalma ordnalek il-Mulej, Alla tiegħek. Sitt ijiem tista’ taħdem, u 
tagħmel ix-xogħol kollu tiegħek. Imma s-seba’ jum hu l-mistrieħ tal-
Mulej, Alla tiegħek.” (Dt 5, 12-14). “Tqaddes” is-Sibt ifisser li tifirdu, 
tagħrfu mill-jiem l-oħra biex tiddedikah għal Alla. Aktar ‘il quddiem (Dt 
5, 15) is-silta mqaddsa turina kif, tiftakar fil-ġid li Alla għamel mal-
poplu tiegħu, l-aqwa fosthom hi l-“mogħdija”, jiġifieri l-ħelsien mill-
jasar tal-Eġittu. It-tifkira mbagħad tinfexx f’radd il-ħajr u f’tiġdid tal-
wegħda tagħhom ta’ fedeltà lejn Alla. Fir-Rabta l-Ġdida l-Għid l-antik 
hu mibdul fil-ġdid, il-misteru tal-Għid ta’ Kristu u s-Sibt il-qadim jagħti 
post lill-Ħadd, il-jum imbierek tal-Qawmien. Is-sens tal-Ħadd Nisrani 
hu proprju li jagħmel “it-tifkira” tal-Għid ta’ Ġesù, misteru ta’ mħabba 
u ta’ salvazzjoni, biex jgħid grazzi lill-Aktar Għoli bis-sagrifiċċju 
ewkaristiku, ċentru u l-aqwa għemil tal-qima. 

Li ma nagħmlux ix-xogħol ta’ kuljum mhux biżżejjed biex 
inwettqu l-preċett li nżommu dan il-jum bħala qaddis; dak hu biss 
sempliċi pass biex neħilsu mill-għażla ta’ kuljum biex b’ħeffa akbar 
naslu fi djalogu ma’ Alla, niftakru f’imħabbtu u fil-favuri tiegħu, u 
nerġgħu nħeġġu x-xewqa u t-tama tagħna għall-barkiet ta’ dejjem u 
nqawwu ruħna bil-meditazzjoni fuq il-kelma ta’ Alla u nerġgħu nieħdu 
n-nifs fit-triq lejn pajjiżna tas-sema… Meta l-Ħadd jitlef din it-tifsira 
reliġjuża ma jibqax aktar jum il-Mulej, imma sikwit isir jum li fih il-
bnedmin jagħtu lok għall-pjaċir, jew il-mistrieħ ta’ jum il-festa jirriduċi 
ruħu f’formaliżmu msejken bħalma ġara fis-Sibt Lhudi. Meta Ġesù 
ġedded il-liġi l-qadima hu afferma l-awtorità tiegħu fuq is-Sibt. Meta 
d-dixxipli qatgħu s-sbul nhar ta’ Sibt għax kellhom il-ġuħ, hu qal: “Is-
Sibt kien magħmul għall-bniedem, u mhux il-bniedem għas-Sibt” (Mk 
2, 27). L-għan tas-Sibt  hu qabel kollox il-ġid spiritwali tal-bniedem, li 
jiġi b’relazzjoni aktar qawwija ma’ Alla fl-għemil ta’ qima, mhux biss 
individwali imma wkoll komunitarju, u anki l-ġid materjali li jagħti 
mistrieħ mistħoqq u jippermetti li wieħed jagħmel għemejjel ta’ 
mħabba mal-proxxmu. Ġesù ddikjara lilu nnifsu “Sid is-Sibt” (Mk 2, 
28), Ġesù ħeles lis-Sibt mill-interpretazzjoni dejqa tal-Fariżej u fl-
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istess waqt wissa lid-dixxipli biex jużawh b’libertà ġusta, imma 
dejjem f’konformità mat-tagħlim u l-eżempju tiegħu. Ma qagħadx 
jaħsibha darbtejn biex ifejjaq lir-raġel li “kellu idu niexfa” (Mk 3, 1). 
Dan għamlu minkejja l-attitudni ħażina tal-Fariżej biex juri li mhux 
biss kien jiswa li tagħmel il-ġid nhar ta’ Sibt (Mk 2, 4), imma wkoll li l-
għemil tajjeb biex ngħinu ‘l ħutna li qegħdin ibatu għandu jkompli 
jqaddes  jum il-Mulej. 

 
Mulej Alla, aħna nitolbuk… Inti trid issalva lill-bnedmin kollha u li 

jagħrfu l-verità. Ilkoll flimkien noffrulek tifħir  u innijet ta’ radd il-ħajr 
biex nigglorifikawk b’qalbna kollha u b’leħen għoli. Int għoġbok 
issejħilna, tgħallimna u tistedinna, tagħtina l-għerf u l-intelliġenza fil-
verità,  għall-ħajja ta’ dejjem. Inti fdejtna bid-demm prezzjuż u bla 
tebgħa tal-Iben Waħdieni tiegħek, mill-ħażen u mill-jasar… Konna 
mejtin u int erġajt tajtna ħajja ġdida, ġisem u ruħ fl-iSpirtu. Konna 
maħmuġin u int għamiltna ndaf. 

Għalhekk nitolbuk Missier tal-ħniena u Alla ta’ kull faraġ, 
ikkonfermana fis-sejħa tagħna, fl-adorazzjoni u fil-fedeltà. 
Ikkonsagrana għall-kliem  divin tiegħek u għal-liġi qaddisa 
tiegħek lilna li llum irridu nersqu lejk.  Dawwal ir-ruħ tagħna biex 
nagħrfuk u naqduk. Nitolbuk, agħtina l-forza li nirrealizzaw il-
proponimenti qaddisa, u la tiftakrx id-dnubiet tagħna li għamilna u 
għadna nagħmlu… Ftakar, Mulej, li naqgħu malajr, il-bnedmin 
tiegħek huma dgħajfin min-natura tagħhom u mill-mezzi, il-mard 
tagħna huwa moħbi… 

Agħtina li naraw, infittxu u nikkontemplaw il-ġid tas-sema u 
mhux dak tal-art. Hekk bil-qawwa tal-grazzja tiegħek tiġi mogħtija 
glorja għal-qawwa setgħana, l-iżjed qaddisa u li jistħoqqilha kull tifħir, 
fi Kristu Ġesù, l-Iben l-iżjed maħbub, mal-iSpirtu s-Santu,  għal 
dejjem ta’ dejjem! Ammen. 

 
Talba tas-Sibt, minn Preghiere dei primi cristiani 94 
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SENA Ċ 

Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha, sebbħuh, intom popli lkoll! 
(Salm 117, 1) 

 

Wara li Salamun bena t-tempju ta’ Ġerusalemm, għamel din it-
talba lil Alla: “U l-barrani wkoll, li mhux mill-poplu tiegħek ta’ Iżrael, 
meta jkun sama’ b’ismek il-kbir u l-qawwa ta’ idek u driegħek 
merfugħ u jiġi minn art imbiegħda minħabba f’ismek… biex ikunu 
jafu b’ismek il-ġnus kollha” (1 Sl 8, 41-43). Kienet talba sabiħa 
mqanqla mill-ispirtu profetiku li ra f’Jaħweħ mhux Alla ta’ Iżrael biss 
imma l-Mulej tal-popli kollha, li lejh kull bniedem seta’ jdur biex jikseb 
il-grazzja. 

Fl-Evanġelju hemm episodju li jista’ jitqies bħala xhieda ta’ din it-
talba. Ġo Kafarnahum, Ċenturjun Ruman sema’ n-nies jitkellmu fuq 
il-mirakli li kien jagħmel Ġesù u kien jixtieq jitlob il-fejqan ta’ qaddej 
għażiż wisq għalih, imma billi kien pagan ma ssugrax jersaq lejn 
Ġesù, u għalhekk bagħat messaġġ permezz ta xi ftit mill-ħbieb Lhud 
tiegħu. Dawn qalu lill-Mulej: “Jixraqlu li tagħmillu dan, għax hu 
jgħożż il-ġens tagħna u kien hu li bnielna s-sinagoga” (Lq 7, 4-5). 
Għalkemm barrani, iċ-ċenturjun kien ħabib tal-Lhud, u kien jammira 
r-reliġjon tagħhom – forsi wkoll kien jipprattikaha – tant hu hekk li 
bena sinagoga minn flusu imma b’danakollu ma ħassx li dan tah id-
dritt li jitkellem mill-ewwel mal-Imgħallem; aktarx meta Ġesù kien fi 
triqtu lejn daru, iċ-ċenturjun bagħat jgħidlu: “Sinjur toqgħodx tinqala’, 
għax jien ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi… imma int tgħid 
kelma, u l-qaddej tiegħi jfiq” (Lq 7, 6-7). L-umiltà tiegħu kienet kbira, 
imma l-fidi tiegħu kienet wisq akbar, tant li Ġesù nnifsu “baqa’ 
mistgħaġeb” u qal: “anqas f’Iżrael ma sibt fidi bħal din” (Lq 7, 9). 
Għal fidi bħal din wasal il-miraklu li twettaq mill-bogħod u hekk il-
barrani li dar lejn Alla ta’ Iżrael preżenti fil-persuna ta’ Kristu, ġie 
mismugħ. It-tjubija ta’ qalb iċ-ċenturjun li kien inkwetat minħabba l-
qaddej marid tiegħu, l-umiltà u l-fidi tiegħu ddisponewh biex jirċievi l-
grazzja tas-Salvatur wisq aktar minn ħafna mill-poplu l-magħżul. 
Ġesù huwa s-Salvatur universali: is-salvazzjoni tiegħu hi għall-
bnedmin kollha, u ma jagħmilx distinzjoni bejn Lhud jew pagani, 
imma fejn isib l-umiltà u l-fidi jingħata wkoll mill-bogħod, ukoll jekk 
għadu mhux magħruf  sewwa, kif għamel maċ-ċenturjun. 
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Min-naħa l-oħra, għall-umanità kollha m’hemmx ħlief Salvatur 
wieħed, m’hemmx ħlief fidi waħda u Evanġelju wieħed, u ma jistax 
ikun li nsibu s-salvazzjoni band’oħra. Għal dan San Pawl iwissi biex 
noqogħdu attenti minn dawk li “qegħdin iħawdukom u jridu jaqilbu l-
Evanġelju ta’ Kristu” u ma beżax jgħid: “Jekk xi ħadd iħabbrilkom 
ħaġa oħra għajr dak li ġa rċevejtu, ikun misħut” (Gal 1, 7.9). L-
Appostlu ma beżax li bl-intransiġenza tiegħu għad-dgħufija tal-
Evanġelju kien se jagħmel l-għedewwa, u bi sfida qaddisa stqarr: 
“Jekk qiegħed infittex li nogħġob lill-bnedmin ma kontx inkun qaddej 
ta’ Alla” (Gal 1, 10). 

 

● Salvatur etern, Sultan tas-sema, inti biss li tista’ kollox u 
Mulej, Alla tal-ħolqien kollu, Alla tal-Missirijiet Qaddisa tagħna u 
mingħajr tebgħa li għexu qabilna. Alla ta’ Abraham, ta’ Iżakk u ta’ 
Ġakobb, mimli bil-ħniena u bil-mogħdrija, ta’ tjubija li taħfer. Kull ruħ 
hija għerja quddiemek u l-ħsieb l-aktar sigriet ma jaħrablekx. L-
erwieħ tat-tajbin isejħulek u jqegħidu fik il-fiduċja tagħhom. Missier it-
tajbin, inti tisma’ lil dawk li jitolbuk bis-sewwa, inti tagħti kas ukoll tas-
sejħat siekta, il-providenza tiegħek tinfed sal-ġewwieni tal-bniedem, 
l-għerf tiegħek ifittex ir-rieda ta’ kull wieħed minna. Minn kull rokna 
tad-dinja l-inċens tat-talb u s-suppliki jitla’ għandek. 

Preghiere dei primi cristiani 174 
 

● O Salvatur tiegħi, tħallix li wara li jien ġejt imsejjaħ għall-fidi 
tiegħek u biex inkun ibnek permezz tal-grazzja, nitlifha ħtija tiegħi u 
nsib ruħi mkeċċi mill-wirt ta’ saltnatek u mkeċċi fid-dlamijiet ‘il 
bogħod mid-dawl u l-ħbiberija tiegħek… Agħmel li ħafna jiġu għall-
fidi tiegħek… b’mod li s-saltna tiegħek tkun ta’ bnedmin tajbin! Imma 
tħallix, Mulej, li l-Insara li qegħdin fil-Knisja tiegħek, jitbegħdu minnha 
u jkunu mkeċċija mis-saltna li fiha sejjaħtilhom. 

L. Da Ponte, Meditazioni III, 30, 3 
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207.  IT-TALB 

Lejk jien nerfa’ ruħi, Mulej… Għalik nixxennaq il-jum kollu 
(Salm 25, 1.5). 

 

1. In-Nisrani b’vokazzjoni huwa msejjaħ għall-għaqda, għad-
djalogu ma’Alla, għaqda u djalogu li huma tibdil ta’ ħajja u ta’ 
mħabba, tiswib ta’ qalb il-bniedem fil-qalb ta’ Alla, talba intima, siekta 
u fl-istess ħin għajta merfugħa lejn is-sema, xewqa u tiftix għall-
Mulej, talba, tnehida, karba, għanja ta’ tifħir, talba għall-maħfra. Xejn 
ma hemm aktar personali, ħieles u spontanju daqs it-talb, li kulma 
jmur isir in-nifs abitwali tal-ħajja Nisranija, u b’hekk twettaq it-twissija 
li, “għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu” (Lq 18, 1). Diġà fir-
Rabta l-Qadima nsibu fis-Salmi eżempji mill-isbaħ ta’ dan l-irfigħ bla 
heda tal-qalb lejn Alla: “Alla, Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex… 
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, u naħseb fuqek fis-sahriet tal-
lejl” (Salm 63, 2 .7). “Filgħaxija, filgħodu u f’nofsinhar nokrob u 
nitniehed, u hu jisma’ l-leħen tiegħi” (Salm 55, 18). Jew “Lejk jien 
nerfa’ ruħi, Mulej, Alla tiegħi fik jien nittama” (Salm 25, 1-2). Ġesù 
nnifsu kien jitlob bi frażijiet mis-salmi li kien jgħidhom sikwit skont id-
drawwa Lhudija u li bihom inqeda wkoll sa fuq is-salib, u waqt li żied 
fis-sejħa ħelwa ta’ Missier, l-impronta tiegħu personali: “Missier, 
f’idejk jien nerħi ruħi” (Lq 23, 46). Ġesù kien jagħfas fuq il-ħtieġa tat-
talb bla heda: “Oqogħdu attenti… tħallux il-ħafna tħassib għall-
ħtiġijiet tal-ħajja jeħdulkom raskom…. Ishru mela u itolbu l-ħin kollu” 
(Lq 21, 34.36). “Alla, lill-magħżulin tiegħu li jgħajtulu lejl u nhar, sejjer 
ma jagħmlilhomx ħaqq?” (Lq 18, 7). San Pawl fehem sewwa l-
profondità ta’ dan it-tagħlim u għaddih lilna wkoll: “Itolbu dejjem fl-
iSpirtu, b’kull xorta ta’ talb u f’kull ħtieġa, ishru fih bla ma tieqfu” (Ef 
6, 18). “Itolbu bla heda, niżżu ħajr lil Alla f’kollox! Dan hu li jrid Alla 
mingħandkom fi Kristu Ġesù” (1 Tess 5, 16). 

 

2. Il-bniedem m’għandux jikkuntenta li jitlob f’ismu biss, imma 
jeħtieġ jitlob ukoll f’isem il-ħolqien kollu. Ladarba l-bniedem kien 
“imqiegħed fuq il-ħlejjaq kollha tal-art bħala sid tagħhom biex jaħkem 
fuqhom… għall-glorja ta’ Alla” (GS 12) għandu d-dmir li jdaħħalhom 
fit-talb tiegħu, biex l-univers kollu jsir għanja ta’ tifħir lil Mulej: “Bierku 
għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej… smewwiet, xemx u qamar, xita u 
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nida, nar u sħana, silġ u bard, iljieli u ġranet, silġ u borra, sħab u 
beraq… bierku l-Mulej” (Dan 3, 57-70). 

Flok iħares lejn il-ħlejjaq b’għajn rgħiba għall-pussess u b’xewqa 
bla rażan biex igawdihom egoistikament, in-Nisrani jmissu jirċevihom 
“minn Alla u jħares lejhom bil-qima bħallikieku ġejjin mill-idejn ta’ 
Alla” (GS 37). Imbagħad il-ħolqien kollu jsir għajnuna prezzjuża 
għat-talb tiegħu, li l-ħin kollu jkellmuh fuq Alla u biex  jitlob u jiżżi ħajr, 
biex ibierek u jħobb lil Dak li tah tant ġid. San Ġwann tas-Salib jgħid: 
“Ir-ruħ tħossha miġbuda lejn l-imħabba ta’ Alla l-maħbub tagħha mir-
riflessjoni fuq il-ħlejjaq, u meta tara li ġew maħluqa minn idejh” 
(Kantiku Spiritwali 4, 3). In-Nisrani jirrispetta l-ħlejjaq, u jużahom fil-
qies li Alla jrid, u dawn ipattulu billi jħabbru l-preżenza u t-tjubija 
infinita ta’ Alla. Dan hu t-twettiq sħiħ li San Pawl jafferma: “Il-kobor 
tiegħu li ma jidhirx… setgħu jagħrfuh sa mill-ħolqien tad-dinja, 
permezz tal-ħlejjaq” (Rum 1, 20). Aktar ma n-Nisrani jdur lejn il-
ħlejjaq b’qalb safja u b’għajn imdawla bil-fidi, aktar jirnexxilu jifhem il-
lingwaġġ mutu tagħhom, u jittrasformah f’talba u b’hekk isir il-leħen 
ta’ kull ħlejqa. Hekk iwettaq il-funzjoni saċerdotali tiegħu dwar il-
ħolqien, meta jressaq kull realtà tad-dinja għall-qima u t-tifħir ta’ Alla, 
bi speċi ta’ liturġija universali li permezz tagħha l-ħolqien jibda 
jissieħeb “fil-ħelsien tal-glorja ta’ wlied Alla” (Rum 8, 21). 

Agħmel Mulej, li l-ispirtu tiegħi jintrefa’ lejk, u l-ħin kollu naħseb 
fil-ħtiġijiet tiegħi bi ndiema u bi proponiment li nikkorreġi ruħi… 

Mulej, agħtini qalb hekk attenta li ebda ħsieb vojt ma jkun jista’ 
jwarrabha minnek, qalb nobbli li ebda passjoni ħażina ma tkun tista’ 
tħajjarha, qalb retta li ebda intenzjoni ħażina ma tkun tista’ tniġġisha, 
qalb soda li ma titfarrakx bit-tribulazzjonijiet, qalb ħielsa li ma 
tintrebaħx minn xi passjoni mħawda. 

Jogħġbok tagħtini, o Mulej Alla tiegħi, intelliġenza li tagħrfek, 
imħabba li tfittxek, għerf li jsibek, taħdita li togħġbok, u perseveranza 
li tistenniek bil-fiduċja u tama li fl-aħħar tħaddnek magħha. 

S. Tumas ta’ Aquino, Preghiere 37-38 
 

● Xieraq tassew li nroddulek ħajr, tajjeb u sewwa li nsebbħuk, 
Missier qaddis, għax int waħdek Alla, ħaj u veru, qabel kull żmien u 
tibqa’ għal dejjem, u tgħammar f’dawl fejn ħadd ma jista’ jersaq, 
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Int, li int waħdek tajjeb u għajn tal-ħajja, għamilt il-ħlejjaq tiegħek 
biex timlihom b’kull barka u thenni lil ħafna minnhom bid-dija tad-
dawl tiegħek. 

Quddiemek, għalhekk, jinsabu qtajja’ bla għadd ta’ Anġli, li lejl u 
nhar jaqduk, jitgħaxxqu bis-sebħ tiegħek, u bla heda jsebbħuk. 
Magħhom nissieħbu aħna wkoll, u flimkien mal-ħlejjaq kollha tal-art, 
li b’leħinna nfaħħruk, Qaddis, qaddis, qaddis il-Mulej, Alla tal-eżerċti. 
Is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Hosanna fl-għoli 
tas-smewwiet. 

Prefazju – Talba Ewkaristika IV 
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208.  TALBA LITURĠIKA 

Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek (Salm 141, 2). 

 

1. It-talb, ukoll l-aktar personali, huwa dejjem għaqda ma’ Kristu 
u mal-Knisja, għax in-Nisrani huwa dejjem membru ta’ Kristu u tal-
Knisja Hawn qegħdin nitkellmu minn għaqda intima, ġewwenija, li 
ssir biss bejn ir-ruħ u Alla. Hemm għamla oħra ta’ talb li fiha għaqda 
bħal din, fiha wkoll dimensjoni esterna, li tidher, komunitarja, hija t-
talba liturġika, li permezz tagħha l-Knisja, magħquda ma’ Kristu r-
Ras u l-Għarus tagħha, toffri ‘l Alla l-qima sħiħa. 

Il-bniedem mhux spirtu biss, imma spirtu u ġisem, għalhekk 
jeħtieġ li fit-talb iħaddem mhux biss il-fakultajiet spiritwali - 
intelliġenza u rieda, imma wkoll dawk affettivi: qalb, sensibbiltà u 
saħansitra l-fantasija, is-sensi u l-imġiba esterna. Il-bniedem kollu 
jeħtieġ jitlob. Dan jitwettaq proprju fit-talb liturġiku li mhuwiex biss 
qima ġewwiena, imma wkoll qima esterna, li ssir bit-talb komuni, bil-
kant, bil-ġesti u biċ-ċerimonji. Jekk il-qima ġewwenija hija essenzjali, 
għax mingħajrha l-qima esterna ssir formaliżmu u fariżejiżmu, 
għalhekk din il-qima m’għandniex inqisuha b’anqas meta għandha l-
funzjoni li turi b’mod pubbliku, u li jinħass id-devozzjoni ġewwenija 
tal-Insara. Dan jaqbel mhux biss man-natura tal-bniedem, imma 
wkoll ma’ dik tal-Knisja li billi hi soċjetà li tidher, ma tistax tkun 
nieqsa minn qima soċjali esterna. Il-Liturġġija mqaddsa tesprimi 
proprju “n-natura ġenwina tal-Knisja li għandha l-karatteristika li hi fl-
istess ħin umana u divina, viżibbli ġusta mogħnija b’realtajiet li ma 
jidhrux, imħeġġa fix-xogħol u medhija fil-kontemplazzjoni” (SC 2). It-
talba liturġika hija għalhekk il-quċċata tal-għamliet l-oħra ta’ talb, 
kemm għax tħaddanhom kollha u tħaddem il-fakultajiet kollha tal-
bniedem, u kemm għax tesprimi t-talba mhux tal-Insara wieħed 
wieħed imma dik tal-komunità tal-Insara, jew tal-Knisja li fiha Kristu 
hu preżenti bħala Ras u mexxej tat-talb. 

 

2. Sa mill-bidu tal-Knisja, l-Insara bdew jingħaqdu “fl-għaqda ta’ 
bejniethom, fil-qsim tal-ħobż u fit-talb… u kienu jfaħħru ‘l Alla” (Atti 2, 
42 . 47). Dawk kienu l-ewwel ġemgħat tal-knisja, li fihom kien hemm 
Kristu preżenti fl-Ewkaristija, li kien iċ-ċentru. Il-Liturġija mqaddsa 
ddur kollha kemm hi mas-Sagrifiċċju Ewkaristiku u mas-sagramenti, 
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kienet il-qima stess li Kristu jagħti lill-Missier tas-sema għall-glorja 
tiegħu u għas-salvazzjoni tal-bnedmin. “F’dan ix-xogħol kbir li fih Alla 
jissebbaħ b’mod perfett u l-bnedmin jitqaddsu, Kristu jgħaqqad 
miegħu ‘l-Knisja, l-għarusa l-aktar maħbuba tiegħu, li titolbu bħala 
sid tagħha u bih trodd qima lill-Missier ta’ dejjem” (SC 7). Waqt li 
jissieħeb fil-Liturġija mqaddsa, in-Nisrani jissieħeb uffiċjalment fil-
qima li l-Kristu sħiħ jew il-Kristu magħqud mal-Knisja tiegħu - u 
għalhekk mal-membri tagħha - jagħtu ‘l Alla. Għalhekk it-talba 
liturġika għandha fiha nfisha siwi oġġettiv, li ġej mis-siwi infinit tas-
sagrifiċċju u tat-talba ta’ Kristu, it-talba liturġika hija għalhekk l-akbar 
għajnuna tat-talb privat billi tpatti għan-nuqqasijiet tiegħu, u titimgħu 
bil-grazzja li ġejja mill-preżenza u mill-azzjoni li tagħti l-ħajja ta’ 
Kristu, meta nsofru mill-faqar tat-talb proprju u personali tagħna, ikun 
ta’ faraġ kbir li nistkennu fit-talba liturġika, it-talba kbira ta’ Kristu u l-
Knisja. Min-naħa l-oħra, it-talba liturġika li fiha jissieħbu l-Insara, 
jeħtieġ li tkun imsieħba mit-talb personali tagħhom. Għax jekk hu 
veru li t-talba liturġika għandha siwi fiha nfisha li minħabba fih tibqa’ 
dejjem it-talba ta’ Kristu u tal-Knisja saħansitra wkoll jekk min jitlob 
ikun distratt, ikun ukoll veru li t-talb ma jiswa xejn lill-individwu jekk 
mhux f’qies proporzjonat mal-fidi tiegħu, mad-devozzjoni tiegħu u 
mal-impenn tiegħu personali. Għalhekk it-talb liturġiku u t-talb 
personali qatt ma jkunu kontra xulxin jew mifrudin, imma dejjem 
ikunu flimkien b’mod li l-waħda tidħol fl-oħra u kull waħda tagħti l-
ħajja u tkompli lill-oħra. 

 

● Alla tiegħi, kemm imissni nistħi mid-dgħufija u x-xejn tiegħi, 
kieku ma kellix lil Ġesù Kristu l-ġid waħdieni tiegħi, biex ifaħħrek, 
iqimek u jigglorifikak, u li jagħmel dan b’mod perfett! Jiena nafda d-
dgħufija u n-nuqqas ta’ saħħa tiegħi lilu u nifraħ li huwa kollox u jiena 
xejn… 

O Ġesù, fik għandi kollox. Inti r-Ras tiegħi u jiena membru 
tiegħek tassew. Inti titlob, tadura, tumilja ruħek u tiżżi ħajr fija u 
għalija, u jiena nagħmel l-istess fik, għax il-membru hu kollu kemm 
hu ħaġa waħda mar-Ras. Il-ħajja tiegħek hekk qaddisa u kbira tixrob 
lil tiegħi, li hi daqshekk vili u baxxa. 

Inti l-gratitudni b’mod mill-aqwa tiegħi. Nieħu l-kalċi tas-
salvazzjoni u noffri miegħek ostja ta’ tifħir, sagrifiċċju magħġub u 
xieraq ta’ Alla, bil-wisq kotran. 
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Beata M. Tereża de Soubiran  p. 249.259  
 

● O Ġesù huwa int li jien nadura bħala ċentru tal-Liturġija, 
huwa int li tagħti għaqda lil din il-Liturġija li niddefeniha bħala qima 
pubblika u uffiċjali tal-Knisja. 

Fil-qima Możajka, kollox kien qiegħed iħejji għal-Liturġija 
nisranija li tagħha int, o Ġesù, int iċ-ċentru u l-ħajja. Inti biss l-innu 
perfett, għax int il-glorja tassew tal-Missier, ħadd ma jista’ jigglorifika 
kif jixraq lill-Missier jekk mhux bik: “Bih, miegħu u fih, lilek Alla 
Missier… kull ġieħ u glorja”. 

O Kristu, inti l-ħolqa tal-għaqda bejn il-liturġija tal-art u l-liturġija 
tas-sema li fiha jissieħbu aktar direttament il-magħżulin tiegħek. L-
Inkarnazzjoni tiegħek ġiet biex tgħaqqad b’mod sustanzjali u ħaj lill-
bnedmin u l-ħolqien kollu mal-liturġija divina. Huwa Alla li jfaħħar ‘l 
Alla: tifħir sħiħ u perfett li jilħaq l-ogħla tiegħu fis-sagrifiċċju tal-
Kalvarju. 

G.B. Chautard, L’anima dell’apostolato V, p. 237-238 
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209.  IL-LITURĠIJA MQADDSA 

O Alla, agħmel li nkun nista’ noffrilek sagrifiċċji spiritwali li jogħġbuk, 
permezz ta Ġesù Kristu (1Pt 2, 5). 

 

1. Il-Liturġija mhix biss il-qima perfetta li l-Knisja f’għaqda ma’ 
Kristu r-Ras tagħha, tagħti ‘l Alla. Hija tħaddan, tesprimi u ttawwal il-
misteru kollu ta’ Kristu Feddej fl-aspetti fundamentali tiegħu ta’ 
glorifikazzjoni tal-Missier u ta’ salvazzjoni tal-bnedmin. “Wieħed 
(Ġesù) hu l-medjatur bejn Alla u l-bniedem” (1 Tim 2, 5), Saċerdot 
waħdieni u etern, li wettaq l-opra “tal-Fidwa tal-bnedmin u għall-
glorifikazzjoni perfetta ta’ Alla li Kristu l-Mulej wettaq fuq kollox bil-
misteru tal-Għid tal-Passjoni mbierka, tal-Qawmien mill-imwiet u tat-
Tlugħ glorjuż tiegħu fis-sema” (SC 5). Dan sar darba għal dejjem 
f’waqt storiku determinat, imma billi l-ħidma tiegħu testendi tul is-
sekli għall-ġid tal-bnedmin kollha, Kristu jkompli bla waqfien l-uffiċċju 
tiegħu saċerdotali kemm fil-glorja tas-sema fejn qiegħed “dejjem ħaj 
biex jidħol għalihom” (Lhud 7, 25), kif ukoll hawn fl-art fejn iħaddem 
permezz tal-Knisja l-Għarusa tiegħu li għamilha depożitarja tas-
Sagrifiċċju u tas-sagramenti tiegħu. Is-Sagrifiċċju u s-sagramenti 
fihom l-essenza tal-Liturġija mqaddsa, li permezz tagħha l-Knisja hija 
intimament magħquda ma’ Kristu u bih, it-tnejn ikomplu joffru ‘l Alla 
qima perfetta u li jġibu s-salvazzjoni tal-bnedmin. Kif in-Nisrani biex 
ikollu sehem mill-qima perfetta jeħtieġlu li jissieħeb mal-azzjoni u 
mat-talba liturġika, hekk ukoll biex imantni fih il-ħajja tal-grazzja 
jeħtieġlu jirrikorri għal-Liturġija li fis-sagramenti tiftaħlu l-għejjun tal-
grazzja. Ukoll meta s-sagramenti jiġu amministrati f’forma l-aktar 
privata, bħalma jiġri fil-qrar, huma dejjem atti liturġċi li jsieħbu lin-
Nisrani fil-misteru ta’ Kristu u jiġ applikat lilu l-frott tal-opra feddejja 
tiegħu. Min-naħa l-oħra, dan l-inseriment jiġri dejjem fil-Knisja u 
permezz tagħha. Tgħix il-ħajja liturġika jfisser għalhekk li tgħix il-
misteru ta’ Kristu kif hu ried li jestendih u jesprimih fil-Knisja tiegħu. 

 

2. Fl-għemejjel liturġiċi Kristu huwa dejjem preżenti u jaħdem fil-
Knisja tiegħu u permezz tagħha: “Huwa preżenti fis-Sagrifiċċju tal-
Quddiesa… fuq kollox taħt l-ispeċi ewkaristiċi. Hu preżenti bil-qawwa 
tiegħu fis-sagramenti… Hu preżenti fil-kelma tiegħu, ladarba huwa 
hu li jitkellem meta fil-Knisja tinqara l-iSkrittura Mqaddsa. Hu 
preżenti fl-aħħar nett meta l-Knisja titlob u tkanta, għax hu wiegħed li 



21 

‘fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f’ismi, hemm inkun jien f’nofshom’ 
(Mt 18, 20)” (SC 7). Mela jidher ċar li l-Liturġija ma tagħmilx ħlief 
tesprimi b’mod sensibbli u twettaq b’mod effettiv iż-żewġ 
dimensjonijiet kbar li ma jinfirdux tas-saċerdozju ta’ Kristu: il-glorja 
tal-Missier u l-fidwa tad-dinja. Fil-fatt fis-Sagrifiċċju ewkaristiku hu 
jġedded l-offerta tiegħu nnifsu għal dan l-għan. Fis-sagramenti 
mbagħad Kristu jqaddes lill-Insara u jdaħħalhom fil-misteru tiegħu 
tal-Għid b’mod li waqt li fil-magħmudija aħna nkunu mejtin, midfunin 
u mqajmin miegħu (Rum 6, 4), fil-qrar niġu maħfura u msoffija bil-
qawwa tal-passjoni tiegħu, u fl-Ewkaristija jitmagħna bil-ġisem u d-
demm tiegħu mogħtija għas-salvazzjoni tagħna. U waqt li s-
sagramenti  jagħtuna twelid ġdid u jqaddsuna fi Kristu, b’dan l-istess 
fatt jagħtuna ħila nissieħbu fil-qima perfetta li hu ta lil Missieru. “Bir-
raġun – jafferma l-Konċilju – il-Liturġija titqies bħala l-ħidma tal-
uffiċċju saċerdotali ta’ Ġesù Kristu li fiha jitfisser u jseħħ, permezz ta’ 
sinjali sensibbli, it-tqaddis tal-bniedem skont il-mod proprju tiegħu, 
f’din il-ħidma l-ġisem mistiku ta’ Ġesù Kristu, jiġifieri r-Ras u l-
membri tiegħu, jagħtu qima pubblika sħiħa” (SC 7). Waqt li jissieħeb 
fl-azzjoni liturġika n-Nisrani jiġi msieħeb fil-funzjoni doppja tas-
saċerdozju ta’ Kristu: il-glorifikazzjoni tal-Missier u l-qdusija tal-
bnedmin. “Għalhekk kull ċelebrazzjoni liturġika, bħala għemil ta’ 
Kristu saċerdot u tal-ġisem tiegħu, li hu l-Knisja, hija għemil 
imqaddes u ebda għemil ieħor tal-Knisja ma għandu daqshekk 
qawwa u ġieħ” (SC 7). 

 

● Qabel ma ħallejt din id-dinja, o Salvatur divin, int waqqaft is-
Sagrifiċċju tal-liġi l-ġdida biex iġġedded l-offerta tiegħek innifsek: din 
hija l-għajn li minnha ġej kollox. Barra minn dan waqqaft is-
sagramenti biex tgħaddi lill-Insara l-frott tas-Sagrifiċċju tiegħek. 
Imma ħallejt lill-Knisja tiegħek il-kura li ddawwar dan is-Sagrifiċċju u 
dawn is-sagramenti bis-simboli, ċerimonji, twissijiet, u talb, biex 
tagħti ġieħ akbar lill-misteru tal-Fidwa, u tagħmlu eħfef għall-Insara li 
jifhmuh u jgħinhom jieħdu minnu profit akbar… 

Il-Knisja, bl-imħabba ta’ għarusa li għandha għalik u bil-ħsieb ta’ 
omm li għandha lejna, wettqet dmir doppju… It-tifħir u t-talba tal-
Knisja billi huma marbutin ma’ dak ta’ Alla-bniedem, isiru divini, u l-
liturġja tal-art titħallat ma’ dik tal-kori tas-sema fil-Qalb ta’ Ġesù biex 
tidwi dak it-tifħir etern li jsawwab mill-forn tal-imħabba infinita, li hi t-
Trinità Qaddisa. 
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Ningħaqad mas-Sagrifiċċju tiegħek, o Ġesù, anki mill-bogħod, 
flimkien mal-Knisja, u permezz tal-ħsieb u tal-intenzjoni, li tħallat it-
talba tiegħi mat-talba uffiċjali tal-Knisja tiegħek, hija xi ħaġa kbira! Il-
qalb ittir aktar fiż-żgur lejn Alla, merfugħ it-tifħir tiegħek orazzjonijiet, 
ringrazzjamenti, tpattija u  talb. 

Imma, o Mulej, għinni biex ma ninsa qatt li dak kollu li toffri l-
Liturġija huwa mezz biex immewtu l-bniedem il-qadim, biex int, o 
Ġesù, issaltan minfloku. Il-Quddiesa mqaddsa, it-talb u r-riti uffiċjali 
tal-Knisja jgħinuni biex nimxi ‘l quddiem fit-tisħib tal-ħajja ġewwiena 
tiegħek, tal-virtù tiegħek sabiex inkun eżempju għal għajnejn l-
Insara. 

G.B. Chautard, L’anima dell’apostolato V, p. 239-240; 24 
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210.  NERSAQ LEJN L-ALTAR TA’ ALLA 

Musbieħ għal riġlejja l-kelma tiegħek, u dawl fil-mogħdija tiegħi 
(Salm 119, 105). 

 

1. Il-Liturġija mqaddsa ssib il-quċċata tagħha fis-Sagrifiċċju 
Ewkaristiku, l-ogħla att ta’ qima li fih jiġġedded “is-sagrifiċċju 
waħdani tar-Rabta l-Ġdida, jiġifieri dak ta’ Kristu li offra darba għal 
dejjem lilu nnifsu lil Missieru bħala vittma safja” (LG 28). Jixraq mela 
li l-Knisja tieħu ħsieb iddawwar il-Quddiesa bit-talb, ċerimonji, u anki 
bit-tagħlim li jwasslu biex it-tisħib tal-Insara jkun tassew “sehem ħaj 
u li jinftiehem” (SC 14). L-ewwel parti hi maħkuma mil-Liturġija tal-
Kelma li għandha l-għan li tgħallem lill-poplu dwar il-veritajiet tal-fidi, 
dwar il-misteri tal-ħajja ta’ Kristu u l-aktar dwar il-misteru tal-Għid li s-
Sagrifiċċju qaddis jagħmel ħaj u attwali fost l-Insara. “Fiċ-
ċelebrazzjoni tal-Quddiesa – jgħallem il-Konċilju – fejn b’rabta 
waħda li ma tinħallx, jingħaqdu flimkien it-tħabbir tal-mewt u l-
qawmien tal-Mulej, it-tweġiba tal-poplu li jkun jisma’ u l-offerta 
nfisha… [ta’] Kristu” (PO 4). Fil-qari tas-siltiet tal-iSkrittura u l-aktar 
tal-Evanġelju, li hemm fil-Quddiesa, Kristu hu preżenti bil-kelma 
tiegħu li hi d-dawl tal-ħajja nisranija u l-ikel tal-fidi, is-smigħ attent u 
devot hu segwit kważi mill-ewwel mill-istqarrija flimkien tal-Kredu 
bħala tweġiba u rabta tal-poplu mal-kelma ta’ Alla. F’din il-klima ta’ 
fidi mġedda jitwettaq il-misteru ewkaristiku li bih Kristu jagħmel lilu 
nnifsu preżenti taħt l-ispeċi tal-ħobż u tal-inbid. B’dan il-mod fuq l-
istess mejda ta’ altar l-Insara jiġu mitmugħin bil-Kelma ta’ Alla u bil-
Ġisem ta’ Kristu. “Il-Liturġija tal-Kelma u l-Liturġija Ewkaristika, - 
jgħid il-Konċilju – huma hekk magħqudin waħda mal-oħra li flimkien 
jagħmlu għemil wieħed ta’ qima” (SC 56). L-ewwel waħda tagħmel lil 
Kristu preżenti fil-kelma tiegħu, it-tieni tagħmlu preżenti fl-
Ewkaristija. Il-waħda u l-oħra huma mmirati għall-qima ta’ Alla, li hu 
gglorifikat bil-professjoni tal-fidi tal-poplu u tal-offerta ta’ Ibnu divin. 
Meta tispiċċa l-Quddiesa, id-dawl li rċevejna mill-kelma ta’ Alla jkun 
il-gwida tal-ħajja ta’ kuljum, u t-tqarbin bil-ġisem ta’ Kristu ikun l-
għajnuna u l-qawwa tagħna. 

 

2.  Sa mill-bidu tal-Quddiesa l-Insara huma mistiedna biex 
jissieħbu fil-“misteri qaddisa” u biex ikunu aktar denji jiġu mwissija 
biex jagħrfu ħtijiethom. Is-saċerdot jagħlaq it-talba tiegħu hekk: “Alla 
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li jista’ kollox ikollu ħniena minna, jaħfrilna dnubietna u jwassalna 
għall-ħajja ta’ dejjem”. Din hija l-aħjar tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni 
ewkaristika li tkun se tibda u fl-istess waqt hija don mogħti lilna minn 
qabel, “għax meta nħabbru l-mewt tal-Mulej, inti tissokta x-xogħol 
tal-fidwa tagħna” (Missal, It-Tieni Ħadd Matul is-Sena). F’kull 
quddiesa l-frott tal-offerta ta’ Kristu jiġi applikat lill-Insara: il-maħfra 
tad-dnubiet u d-don tal-ħajja eterna li jibda hawn fuq l-art bil-ħajja tal-
grazzja. Imma s-Sagrifiċċju ewkaristiku hu fuq kollox “għemil ta’ radd 
il-ħajr”, għalhekk iċ-ċelebrant iħaffef biex jintona innu ferrieħi  ta’ tifħir 
u ta’ ringrazzjament li fih jingħaqdu l-Insara kollha: “Glorja ‘l Alla fl-
għoli tas-smewwiet.” Hu ta’ min jifhem li l-ewwel raġuni għal dan it-
tifħir mhix l-għotjiet tal-għaġeb li bihom jimliena l-Aktar Għoli, imma l-
kobor, il-glorja nfisha ta’ Alla li fih il-Knisja ssib l-hena tagħha. 
“Infaħħruk, insebbħuk, inroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek.” Il-
glorifikazzjoni ta’ Alla huwa l-għan ewlieni tal-Quddiesa u titwettaq 
meta wara l-konsagrazzjoni, l-Insara jkunu jistgħu joffru l-Ewkaristija 
lill-Missier: il-Kristu-Vittma għall-glorja tiegħu. 

Wara s-smigħ tal-kelma ta’ Alla fil-qari tal-Quddiesa u fil-leħen 
ħaj tas-saċerdot, tasal l-offerta tad-doni u l-preżentazzjoni tal-materja 
għas-sagrifiċċju. Dawn huma ħiniijiet prezzjużi ta’ ġabra biex inħejju 
ruħna ħalli nissieħbu b’mod intimu mal-azzjoni qaddisa, li fiha l-
Insara kollha huma msejħa biex joffru s-saċerdozju qaddis tagħhom 
“li joffru sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu ‘l Alla, permezz ta’ Ġesù 
Kristu” (1 Pt 2, 5). Dan ifisser li nissieħbu fl-offerta tal-ħobż u tal-inbid 
bl-offerta tal-ħajja tagħna nfusna, tal-ħidmiet tagħna, talb, tbatijiet, l-
għajja, sagrifiċċji, u riżoluzzjonijiet, biex Kristu jgħaqqadhom mal-
offerta tiegħu nnifsu u joffrihom lill-Missier “bħala sagrifiċċju qaddis, 
ħaj, li jogħġob ‘l Alla” (Rum 12, 1). 

 

● O Spirtu divin, neżża’ r-ruħ tiegħi minn kull ġibda tal-art, 
aħsilha minn kull tebgħa u ħeġġiġha b’ħerqa qaddisa biex tkun tista’ 
tieħu sehem fis-Sagrifiċċju adorabbli li qiegħed jitħejja fuq l-altar.  
Biex nikseb din il-grazzja ntenni mal-wisq devot Sultan David: Oħloq 
fija, Mulej qalb safja, nissel fil-ġewwieni tiegħi spirtu ġdid. La teħodlix 
l-iSpirtu qaddis tiegħek. 

O Mulej, nissel fija l-iSpirtu s-Santu biex jagħmilni lesta u 
mħejjija biex inkun perfettament magħquda mal-Vittma adorabbli, li 
tiġi mis-sema… 
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F’dan is-Sagrifiċċu ewkaristiku, o Ġesù, inti toffri lilek innifsek 
bħala r-Ras tagħna u toffri lilna bħala membri tiegħek; jiena nintelaq 
kollni kemm jien f’idejk biex ikolli x-xorti hienja li nkun l-istess vittma 
miegħek… Imma jeħtieġli nimtela’ bl-iSpirtu tiegħek għas-sagrifiċċju 
tiegħi nnifsi, li nixtieq noffrilek, u li jkun jogħġob lill-Missier etern. 

B. Elena Guerra, Il fuoco che Gesù portò sulla terra, p. 29-30.33.35 
 

● O Ġesù, agħmel li s-Sagrifiċċju tiegħek, is-Sagrifiċċju qaddis 
tal-altar, ikun għajn u mudell ta’ dak tiegħi, għax ħajti jeħtieġ tkun 
sagrifiċċju qaddis. Li hi sagrifiċċju hija ħaġa ċerta għax il-ħajja hi 
kollha minsuġa bil-mortifikazzjoni, bid-distakki, bit-tbatijiet… Imma 
biex is-sagrifiċċju tiegħi jkun “qaddis” bħal tiegħek fuq il-Kalvarju u 
fil-Quddiesa, jeħtieġ li jkun mogħti l-ħajja, offrut u kkunsmat fl-
imħabba. Agħtini, o Ġesù, imħabba kbira li tagħti siwi lis-sagrifiċċju 
tiegħi, biex ikun jista’ jagħti l-frott għal-glorja tal-Missier, għat-trijonf 
tal-Knisja u għall-ġid tal-erwieħ. 

O Ġesù, Saċerdot divin, x’se noffrilek bħala offerta fis-
sagrifiċċju, bħala vittma ta’ mħabba li tissieħeb fis-Sagrifiċċju 
tiegħek? Noffrilek qalbi, ir-rieda tiegħi, l-istess imħabbti biex tkun 
trasformata f’imħabbtek. Fil-fatt, fis-Sagrifiċċju qaddis tiegħek, inti 
tagħtini eżempju ta’ din id-doċilità perfetta, din il-konformità mar-
rieda divina, u dan l-abbandun. Din hi l-offerta li jien ukoll nagħmel : 
offerta ġeneruża, aċċettazzjoni sħiħa ta’ kull dispożizzjoni tal-
providenza divina, ta’ kull xewqa divina. 

Swor Karmela tal-iSpirtu s-Santu, p. 245-246.248 

 



26 

211.  IT-TALBA EWKARISTIKA 

Missier Qaddis, f’għaqda mas-Sagrifiċċju tal-Iben divin tiegħek, ilqa’ l-
offerta tiegħi kollni kemm jien, bħala sagrifiċċju ħaj, qaddis, li 

jogħġbok (Rum 12, 1). 

 

1. Mit-Talba Ewkaristika espressa fil-kanone tal-Quddiesa 
joħorġu ż-żewġ finijiet kbar tas-Sagrifiċċju Qaddis li huma l-istess 
bħal dawk tas-saċerdozju etern ta’ Kristu: il-glorja ta’ Alla u l-fidwa 
tal-bnedmin. Fil-prefazju, eżatt qabel il-kanone, l-Insara huma mill-
ġdid mistednin biex joffru ‘l Alla għemil solenni ta’ radd-il ħajr. Il-
motiv, il-mezz u l-oġġett ta’ dan ir-radd-il ħajr huma ħaġa waħda: 
Kristu tifħir perfett tal-Missier, Kristu medjatur tagħna, Kristu hu 
nnifsu l-oġġett tat-tifħir tagħna: “Huwa tassew sewwa… inroddu 
ħajr… lilek Mulej, Missier Qaddis… bi Kristu Sidna… Imbierek dak li 
ġej f’isem il-Mulej” (Missal). Kristu huwa ċ-ċentru tal-Quddiesa; hu s-
Saċerdot li joffri lill-Missier is-“sagrifiċċju ta’ tifħir”, sagrifiċċju li tiegħu 
hu fl-istess ħin saċerdot u vittma. Imma waqt li fuq il-Kalvarju offra 
waħdu s-sagrifiċċju tiegħu, issa l-Insara kollha joffruh flimkien 
miegħu: “huma wkoll joffru, dan is-sagrifiċċju ta’ tifħir” (Talba 
Ewkaristika I). Il-poplu huwa msejjaħ mhux biss biex jippreżenta lill-
Missier l-offerta ta’ Kristu, imma li jgħaqqad l-offerta tiegħu nnifsu 
magħha, għax hu “laqa’ l-offerta tas-sagrifiċċju spiritwali” (SC 12). 
Immedjatament wara l-konsagrazzjoni l-offerta tiġi mġedda: “Mulej, 
aħna ministri tiegħek, u l-poplu qaddis tiegħek… noffru s-sebħ 
tiegħek bla tarf, mill-ġid li inti stess tajtna. Vittma safja, qaddisa bla 
tebgħa” (Talba Ewkaristika I). Issa m’aħniex nitkellmu aktar mill-
offerta tal-ħobż u l-inbid, imma mill-offerta tal-Ġisem u d-Demm ta’ 
Kristu, preżenti fuq l-altar tifkira tal-mewt tal-Mulej bil-firda tal-ispeċi, 
u tal-qawmien tiegħu bil-preżenza ħajja u li tagħti l-ħajja. Kristu huwa 
l-ogħla don li Alla ta lill-bnedmin – “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lill-
Ibnu l-waħdieni” (Ġw 3, 16) u fil-Quddiesa Mqaddsa l-bnedmin 
jippreżentawlu bħala l-ogħla att ta’ qima għax huwa biss fl-Iben li l-
Missier jitgħaxxaq: “Bi Kristu, ma’ Kristu, u fi Kristu jingħata lilek, Alla 
Missier li tista’ kollox, flimkien mal-iSpirtu s-Santu, kull ġieħ u glorja 
għal dejjem ta’ dejjem.” 

 

2. Is-sagrifiċċju ewkaristiku jitla’ lejn Alla bħala sagrifiċċju ta’ 
tifħir u jerġa’ jinżel fuq l-art bħala don għall-fidwa tal-bnedmin. Ukoll 
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dan it-tieni aspett jidher imtenni fit-talba tal-kanone. Qabel il-
konsagrazzjoni s-Saċerdot jitlob: “Ilqa’ bil-ħniena, o Mulej, l-offerta li 
qegħdin nagħmlulek…eħlisna mill-mewt ta’ dejjem, u għoddna mal-
magħżulin tiegħek.” Kif ġara fuq is-salib hekk ukoll, is-Sagrifiċċju ta’ 
Kristu huwa preżentat lill-Missier għas-salvazzjoni tagħna. Aktar tard 
jitlob fuq il-ħobż u l-inbid: “Il-Qawwa tal-barka divina” li se twettaq il-
miraklu ewkaristiku, iċ-ċelebrant jgħid: “Ilqa’ din l-offerta għall-ġid 
tagħna… biex issir il-Ġisem u d-Demm ta’ Ibnek l-għażiż.” Għall-“ġid 
tagħna” u “għalina” l-ħobż u l-inbid jitbiddlu fil-Ġisem u d-Demm ta’ 
Kristu, aħna neħtieġu dan is-sagrifiċċju ta’ tpattija għal dnubietna u 
bħala s-sagrament li jitma’ l-ħajja sopranaturali tagħna. Mingħajr l-
ewkaristija ma nistgħux ngħixu: hija “l-għajn u l-quċċata tal-ħajja 
nisranija kollha” li biha “l-Knisja l-ħin kollu tgħix u tikber” (LG 11.26). 
Dan il-ħsieb jiċċentra fil-konsagrazzjoni bil-kliem tal-Mulej: "Ħudu u 
kulu lkoll minn dan; dan hu ġismi… Ħudu u ixorbu minnu lkoll; dan 
huwa l-kalċi ta’ demmi… li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha 
għall-maħfra tad-dnubiet”. Huwa Kristu nnifsu li jistqarr l-intenzjoni 
feddejja tas-sagrifiċċju tiegħu u li jistieden lill-Insara biex jissieħbu fl-
għaqda ewkaristika. Għaqda li hi intimament marbuta mas-
sagrifiċċju. Meta nirċievu l-Ġisem u d-Demm tal-Mulej, inwettqu t-
tifkira tal-mewt tiegħu kif ukoll dik tal-qawmien tiegħu, għax l-
Ewkaristija tagħtina sehem fil-ħajja glorjuża ta’ Kristu r-Ras tagħna. 
Din l-għaqda tal-għaġeb bil-misteru tal-Għid ta’ Kristu m’għandhiex 
tispiċċa fil-Quddiesa imma jmissha tittawwal spiritwalment fil-ħajja ta’ 
kuljum bl-offerta tat-tiġrib li jseħibna fil-mewt tal-Mulej, u b’ħajja 
mimlija grazzja li sseħibna fil-qawmien tiegħu. 

 

● Missier qaddis… tajjeb u ta’ ġid għas-salvazzjoni tagħna… li 
dejjem u kullimkien inroddulek ħajr b’Ibnek l-għażiż Ġesù Kristu l-
Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li int bgħattulna bħala Salvatur u 
Feddej… 

B’radd-il ħajr noffrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares 
nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, agħraf fiha l-vittma tas-
sagrifiċċju li biha ridt terġa’ tħabbibna miegħek, agħmel li aħna li se 
nissaħħu bil-Ġisem u d-Demm ta’ Ibnek, nimtlew bl-iSpirtu qaddis 
tiegħu, u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. 

Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa’ għal dejjem 
quddiemek, biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin 
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tiegħek… Nitolbuk Mulej li din il-vittma li terġa’ tħabbibna miegħek 
tkun ta’ sliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. 

Talba Ewkaristika II u III 
 

● “Xi nrodd lill-Mulej għall-ġid kollu li għamel miegħi? Ngħolli l-
kalċi tas-salvazzjoni.” Iva, Alla tiegħi, irrid nieħu dan il-kalċi li 
jħammar bid-demm tal-Imgħallem tiegħi u b’radd il-ħajr ferrieħi 
nħallat demmi ma’ dak tal-vittma qaddisa! Hekk id-demm tiegħi 
jikseb f’ċertu sens siwi infinit u jkun jista’ jagħtik, o Missier, l-ogħla 
tifħir. Għalhekk it-tbatija tiegħi ssir messaġġ li jxandar il-glorja 
tiegħek. 

O Ġesù, għinni biex nidentifika ruħi miegħek biex fija l-Missier 
tiegħek ikun jista’ jara lilek. Meta ġejt fid-dinja inti għedt: “Hawn jien 
ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek.” Jalla din it-talba ssir bħat-taħbit 
ta’ qalbi. L-ikel tiegħi huwa wkoll li nagħmel ir-rieda tal-Missier, u fl-
istess ħin ikun ix-xabla tas-sagrifiċċju tiegħi. Imbagħad, imfawra bil-
ferħ, niġi miegħek, Mgħallem ta’ min jadurak, nifraħ li nkun magħrufa 
mill-Missier ladarba jsallabni mal-Iben tiegħu. 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, 2 Irtir 7.14 
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212.  TIFĦIR GĦAL DEJJEM 

Faħħar, ruħ tiegħi, il-Mulej! Infaħħar il-Mulej tul ħajti kollha, ngħanni 
lil Alla tiegħi kemm indum ħaj (Salm 146, 1-2). 

 

1. Il-Quddiesa, l-ogħla għemil ta’ qima, mhix att maqtugħ għalih 
waħdu, sa mill-bidu nett il-Knisja kienet tagħti kas tal-preċett tal-
Evanġelju “li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu” (Lq 18, 1), u 
xtaqet tkebbeb il-Quddiesa bit-talb ta’ innijiet u salmi biex tifrex it-
talba tagħha ta’ tifħir u radd il-ħajr u interċessjoni matul is-sigħat tal-
jum u l-lejl. San Pawl kien diġà kiteb lill-Efesin: “Kantaw flimkien 
salmi, innijiet u għana spiritwali, kantaw u għannu minn qalbkom” (Ef 
5, 19). Matul iż-żminijiet ġiet stabbilita dik l-għamla ta’ talb li tissejjaħ 
l-Uffiċċju Divin, proprju għax f’isem il-Knisja twettaq tassew l-uffiċċju 
ta’ tifħir dejjiemi lill-Aktar Għoli. Barra minn dan, it-tradizzjoni 
Kattolika u magħha l-Konċilju Vatikan II iqisu din it-talba bħala t-
tkabbir ta’ dak l-innu ta’ tifħir li Kristu nnifsu beda fuq l-art bl-
inkarnazzjoni tiegħu, li miegħu ried isieħeb lill-bnedmin kollha. 
“Kristu Ġesù – jgħid il-Konċilju – meta ħa n-natura ta’ bniedem, 
ġabilna fl-eżilju ta’ din l-art l-innu li jitkanta għal dejjem fis-smewwiet. 
Huwa jgħaqqad miegħu l-komunità kollha tal-bnedmin u jseħibha 
miegħu fil-kant ta’ dan l-għana qaddis ta’ tifħir. Huwa infatti jissokta 
din il-ħidma saċerdotali permezz tal-istess Knisja tiegħu li bla 
waqfien, mhux biss biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija iżda wkoll 
b’modi oħra, l-aktar billi tgħid l-Uffiċċju Divin” (SC 83). Dan juri d-
dinjità ta’ din it-talba li fiha “dak it-talb dak il-ħin isir leħen l-Għarusa 
nfisha li tkun qed titħaddet mal-Għarus, anzi tkun ukoll it-talba li 
Kristu f’għaqda mal-ġisem tiegħu, iressaq quddiem il-Missier” (SC 
84). 

Meta saċerdoti, reliġjużi jew gruppi ta’ Nsara jlissnu l-Uffiċċju 
divin, għandhom kull dritt jaħsbu li l-leħen dgħajjef tagħhom jintrefa’ 
lejn Alla, mgħejjun mil-leħen setgħan ta’ Kristu. “Ġesù jitlob għalina 
bħala saċerdot tagħna – jgħid Santu Wistin -, jitlob fina bħala r-ras 
tagħna… għalhekk nagħrfu l-leħen tagħna fih u l-leħen tiegħu fina” 
(In Ps 85, 1). 

 

2. L-Uffiċċju divin – jew Liturġija tas-Sigħat - hu magħmul fil-
parti l-kbira minn siltiet meħudin mill-iSkrittura Mqaddsa u għalhekk 
huma mnebbħin mill-iSpirtu s-Santu. Permezz ta’ siltiet bħal dawn u 
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speċjalment is-salmi “l-iSpirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bi 
tnehid li ma jistax jitfisser bil-kliem” (Rum 8, 26), waqt li fil-qari 
bibliku, jgħallimna bil-kelma ta’ Alla. Għalhekk l-Uffiċċju divin, 
bħalma jgħid il-Konċilju, “huwa għajn ta’ tjieba u l-għajxien tat-talb 
personali” (SC 90), imma biex ikun hekk tassew jeħtieġ li “waqt li 
jgħiduh, il-moħħ ikun jaqbel mal-kelma.” (SC 90). Fil-ħsieb tal-Knisja, 
l-Uffiċċju divin jeħtieġ ikun tifħir awtentiku ta’ Alla mhux biss għas-
siwi tiegħu minnu nnifsu, imma wkoll għall-impenn ta’ min ilissnu, 
b’mod li t-talba tiegħu tippersonifika u tirrappreżenta l-ħeġġa, l-
imħabba, id-devozzjoni li bihom il-Knisja nfisha trid tfaħħar lill-Mulej 
tagħha. Fil-fatt meta jlissnu l-Uffiċċju Divin, ikunu jwettqu “d-dmir tal-
Knisja” (SC 85), li tassew juri t-talba tagħha bil-qalb u x-xofftejn ta’ 
wliedha. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Liturġija tas-sigħat għandha tkun 
animata u mgħejjuna b’dan is-sens ekkleżjali li jħeġġeġ l-ispirtu u 
jimbuttana ‘l quddiem, lil hinn mill-orizzonti personali dejqa tagħna, 
biex inħaddnu fit-talb tagħna l-intenzjonijiet u l-ħtiġijiet tal-Knisja 
kollha, u tal-bnedmin kollha, waqt li nfaħħru u nroddu ħajr u nitolbu l-
għajnuna għall-bnedmin kollha. Hu b’dan il-mod biss li l-Uffiċċju 
Divin jikseb l-għan tiegħu li “jqaddes il-medda tal-jum u tal-lejl kollu 
bit-tifħir lil Alla” (SC 84), u b’hekk isir Liturġija vera tas-Sigħat, u fl-
istess waqt mezz effettiv ta’ qdusija, u għalhekk ta’ mixi spiritwali ‘l 
quddiem u għaqda ma’ Alla, għal min jiċċelebrah. Il-kelma ta’ Alla li 
bih hu minsuġ issir ir-ruħ tat-talba personali – u dan mhux biss waqt 
li jitlissen, fil-fatt sikwit jiġri li xi vers mis-salmi jew xi frażi oħra mill-
iSkrittura, li nkunu qrajna waqt iċ-ċelebrazzjoni devota, isservi bħala 
punt tat-tluq biex nerfgħu qalbna lejn Alla matul il-jum, u xi drabi 
saħansitra jsostni l-ħajja ġewwenija tagħna għal żmien twil. 

 

● Mulej, widnejk mhumiex imdawra lejn xufftejna, imma lejn 
qalbna, mhumiex miftuħin għall-kliem, imma għall-ħajja ta’ min 
ifaħħrek (In Ps 146, 3). 

Jiena nkanta b’leħni biex inqanqal it-tjieba fija, Jiena nkanta 
b’qalbi biex nogħġob lilek… Tħallix li leħni biss ifaħħrek, imma jalla l-
għemejjel tiegħi jfaħħruk ukoll (In Ps 147, 5; 19, 8). 

Agħtini li ma nehdiex ngħix ħajja tajba, biex infaħħrek bla 
waqfien … Jekk xi drabi lsieni jkollu jiskot, ħalli ‘l ħajti tkellmek hi, 
widnejk ma jinġibdux għal-leħen tiegħi, imma jalla tagħti kas ta’ 
qalbi… 
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Ma rridx norbot it-tifħir tiegħi ma’ leħni biss, imma nixtieq li t-tifħir 
tiegħi jiġi minni kollni kemm jien! U jekk għandi nitniehed, inbati u 
nkun ittantat hawn fid-dinja, nittama li dan kollu jgħaddi u jasal il-jum 
meta t-tifħir tiegħi qatt ma jonqos (In Ps 148, 2). 

Aktar jaqbilli nuża saħħti biex infaħħrek, milli nieqaf biex 
infaħħar lili nnifsi. Ma jistax ikun li ngħejja nfaħħrek. Meta nfaħħrek 
qisni qed niekol. Aktar ma nfaħħrek aktar nitqawwa, għax inti dejjem 
aktar tagħtini l-ħlewwa tiegħek, inti l-oġġett tat-tifħir tiegħi (In Ps 145, 
4, 99, 17). 

Għinni mela biex infaħħrek, b’leħni, b’moħħi u bl-għemil tajjeb 
tiegħi, sakemm, kif twissini fl-iSkrittura tiegħek, inkun nista’ 
nkantalek għanja ġdida… Il-ħwejjeġ tal-art għall-bniedem il-qadim, 
għanja qadima, għall-bniedem il-ġdid, għanja ġdida… Jekk inħobb il-
ħwejjeġ tal-art, l-għanja tiegħi hi qadima, biex inkanta l-għanja l-
ġdida jeħtieġ inħobb il-ħwejjeġ tas-sema. L-imħabba tiegħek hija 
dejjem ġdida u eterna, hija dejjem ġdida għax ma teqdiem qatt... Id-
dnub kien li xejjaħni, erġa’ agħtini ż-żgħożija tiegħi bil-grazzja 
tiegħek (In Ps 149, 1). 

Santu Wistin 
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213.  L-GĦAXAR ĦADD MATUL IS-SENA 

SENA A 

Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla (Salm 50, 23) 

 

Iżrael kien dejjem imil ‘l hawn u ‘l hinn daqqa ma’ Jaħweh u 
daqqa mal-idoli, u meta kien jintlaqat bil-kastigi ġusti ta’ Alla, kien 
jitlob maħfra. Imma Alla, li kien jagħraf id-dgħufija tal-poplu tiegħu u 
ra li l-għemejjel ta’ qima tagħhom ma kinux imseħbin bil-konverżjoni, 
ġiegħel lill-profeta jgħidilhom: “Jiena tjieba rrid mhux sagrifiċċju” 
(Hos 6, 6). Alla ma jwarrabx iċ-ċerimonji tal-qima, imma ma 
jogħġbuhx jekk ma jfissrux it-tjieba ġewwenija li biha l-bniedem idur 
lejn Alla b’imħabba sinċiera u lejn il-proxxmu b’qalb tajba, lesta biex 
tgħin kull miżerja materjali jew spiritwali. 

Ġesù bl-imġiba u l-kliem tiegħu jagħtina kummentarju sabiħ ta’ 
din il-frażi minn Hosegħa. Darba waqt li kien għaddej minn quddiem 
il-mejda tat-taxxi fejn Mattew kien bilqiegħda, qallu: “‘Ejja warajja.’ 
Dak qam u mar warajh” (Mt 9, 9). Il-ħeffa li biha hu rakkuntat dan l-
episodju turi sewwa s-sejħa mhix mistennija u t-tweġiba immedjata. 
Din fiha tassew tifsira kbira għax Mattew kien mill-klassi tal-publikani 
- li kienu jiġbru t-taxxi pubbliċi - u magħdudin bħala midinbin 
minħabba l-qligħ ta’ sikwit inġust tagħhom u għalhekk kienu 
mibgħudin u mwarrbin min-nies. B’danakollu Ġesù għażel minn 
fosthom wieħed mill-Appostli tiegħu, u l-mod hekk ħafif li bih mexa 
warajh wera li dawn in-nies immaqdra fil-fatt fehmu sewwa lis-
Salvatur u setgħu jgħallmu lin-nies rispettabbli kif għandhom 
jiddeċiedu li jinfirdu mill-“ħajja l-qadima” biex jimxu wara Kristu. Biex 
ipatti għall-għemil tal-Mulej, Mattew “għamillu laqgħa sabiħa ħafna 
għandu stess, u kien hemm magħhom għall-mejda kotra kbira ta’ 
publikani u nies oħra” (Lq 5, 29). Ġesù u d-dixxipli tiegħu kienu 
hemm għall-mejda u għal dan kienu kkritikati ħafna mill-Fariżej: 
“Għaliex jiekol mal-publikani u l-midinbin l-Imgħallem tagħkom?” Il-
mistoqsija saret lid-dixxipli, imma Ġesù wieġeb mill-ewwel: “Morru 
tgħallmu x’jiġifieri ‘ħniena nistenna, u mhux sagrifiċċju!” (Mt 9, 13). Il-
Fariżej, li kienu jippretendu li jafu perfettament l-iSkrittura, ġew 
mibgħuta jistudjaw is-silta sagra mill-ġdid sabiex jifhmu t-tifsira tal-
kliem ta’ Hosegħa. Biex jgħinhom jaslu fit-tifsira t-tajba, Ġesù ssokta: 
“Mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin” (Mt 9, 13). Alla ma 
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jitbiddilx, dak li qal lil Iżrael permezz tal-profeti issa jtennih b’fomm l-
Iben li ġie biex juri l-ħniena infinita tiegħu u jgħallem lill-bnedmin xi 
tfisser li t-tjieba lejn Alla hija sinċiera biss jekk tkun imsieħba mill-
ħniena u t-tjieba lejn il-proxxmu tagħna. Meta Ġesù għażel Appostlu 
minn fost il-publikani, wera li Alla jista’ jsejjaħ lil min irid u li s-sejħa 
tiegħu tista’ tbiddel f’waqt wieħed lill-bniedem li jkun miftuħ għall-
grazzja. Meta qagħad fil-mejda tal-midinbin ried jgħallem li ħadd ma 
għandu jaqta’ qalbu li jsalva: kulħadd jista’ jafda f’Dak li ġie biex 
ifittex mhux lil min hu b’saħħtu imma lil min hu marid, mhux lit-tajbin 
imma lill-midinbin, proprju għax hu tabib u salvatur. 

 

● O Kristu, minflok tfejjaq lix-xwejjaħ, inti tagħmel minnu 
bniedem ġdid. U dan tal-aħħar, billi huwa ħlejqa ġdida, joffrilek ikla 
biex ikun mogħġub minnek u biex ikun jistħoqqlu li jkollu sehem ta’ 
hena miegħek. Huwa jimxi warajk mill-ewwel, mimli ferħ u ħeġġa u 
jgħidlek: M’għadnix aktar il-publikan… Inżajt lil Levi, biex nilbes lilek. 

Bħalu jiena wkoll irrid naħrab minn ħajti l-imgħoddija biex nimxi 
warajk biss, Mulej Ġesù, għax inti ddewwi l-ġrieħi tiegħi. Min se 
jkollu l-ħila jifridni mill-imħabba ta’ Alla li qiegħda fik? Jiena marbut 
mal-fidi daqs kieku msammar magħha, jiena marbut bil-ktajjen 
qaddisa tal-imħabba. Il-kmandamenti kollha tiegħek se jkunu bħal 
ħadida taħraq li dejjem inżomm qrib ġismi….id-duwa tniġġeż imma 
toħroġ l-infezzjoni mill-ġerħa. għalhekk aqta’ Mulej il-ħażen ta’ 
dnubieti. Mulej Ġesù, waqt li żżomni magħqud miegħek bl-irbit tal-
imħabba, aqta’ dak kollu li huwa mniġġeż. Ejja malajr biex teqred il-
passjonijiet moħbija, sigrieti u ta’ ħafna għamliet, eqred il-ġerħa tal-
biża’ biex it-tniġġiż ma jinfirixx ma’ ġismi kollu. 

Jiena sibt tabib li jgħammar fil-ġenna imma jxerred ir-rimedji fuq 
l-art. Huwa biss jista’ jfejjaq il-ġrieħi tiegħi; ladaba hu nnifsu ma 
għandu ebda ġerħa, hu jista’ jneħħi n-niket tal-qalb u l-biża’ tar-ruħ, 
għax jagħraf l-aktar sigrieti moħbija. 

San Ambroġ, Kumment għall-Vanġelu ta’ S. Luqa V, 2 
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SENA B 

“Għand il-Mulej hemm it-tjieba, u l-fidwa għandu bil-kotra” 
(Salm 130, 7). 

 

Illum il-Liturġija tiftaħ l-ewwel faċċata tal-istorja tas-salvazzjoni. 
Ir-raġel u l-mara, ħatjin talli kisru l-kmand divin, ġew eżaminati minn 
Alla. Adam waħħal f’Eva u din waħħlet fis-serp. Il-katina tad-dnub 
titwal u permezz tal-ġenituri ewlenin tagħna kellha tħarbat ir-razza 
tal-bnedmin fin-nases tagħha. Imma Alla ħenn għall-ħlejjaq tiegħu, u 
waqt li jikkundanna lis-serp bis-sħiħ, hu jagħti lill-bniedem xaqq  dawl 
ta’ salvazzjoni ġejjiena; “U jien inqajjem mibegħda bejnek u bejn il-
mara, bejn nislek u nisilha, u hu jisħaqlek rasek” (Ġen 3, 15). Minn 
dak il-waqt ix-xitan sar l-għadu etern tal-bniedem, dejjem jitħabat 
biex iġegħelu jmut fid-dnub. 

“Imma l-Mulej stess – jgħallem il-Konċilju – ġie biex jeħles il-
bniedem u jqawwih billi jġeddu minn ġewwa u jkeċċi ‘l barra l-prinċep 
ta’ din id-dinja’ li kien iżommu lsir tad-dnub” (GS 13). Ġesù, li twieled 
minn mara, bin Marija, ġie biex itemm il-qawwa tax-xitan. 

“U dar il-Galilija kollha, jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ 
ix-xjaten” (Mk 1, 39). Dan tant qajjem entużjażmu li l-kittieba – li ma 
kenux jemmnu u kienu ħajnin – ma setgħux jieħdu x-xhieda u waqt li 
ma riedux jagħrfu lil Ġesù bħala l-Messija, qalu li l-qawwa tiegħu 
kienet ġejja minn Begħelżebul. L-Imgħallem wieġeb: “Li kieku mela 
x-xitan qam kontra tiegħu nnifsu u nfired, ma kienx jista’ jżomm sħiħ” 
(Mk 3, 26). Fil-fatt ix-xitan kien qiegħed iċedi tassew, imma għal 
raġuni oħra: għax wasal wieħed aqwa minnu, l-Iben ta’ Alla, li 
għandu s-setgħa “jorbtu” bil-qawwa tal-iSpirtu s-Santu li kien 
qiegħed jaħdem fih. It-tilwima tagħlaq bi kliem tal-biża’: “Kollox 
jinħafrilhom lil ulied il-bnedmin… Imma min jidgħi bl-iSpirtu s-Santu 
ma jkollu qatt maħfra” (Mk 3, 28-29). Id-dnub kontra l-iSpirtu s-Santu 
hu meta wieħed jattribwixxi lix-xitan dak li hu x-xogħol tal-iSpirtu ta’ 
Alla, u għaliex – bħalma ġara lill-kittieba - dan id-dnub jibda mis-
suppervja, li tiċħad u tirrifjuta ‘l Alla, min jagħmel dan jeskludi lilu 
nnifsu mis-salvazzjoni għax irid hu. Alla ma jsalvax lil min ma jridx 
isalva. 

Wara dan l-episodju, impinġi b’kuluri daqshekk qawwija fl-
Evanġelju ta’ San Mark, jiġi ieħor li jnissel it-tama fil-qlub. Ommu u xi 
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nies oħra jiġu minnu ġew ifittxuh u Ġesù qal: “Kull min jagħmel ir-
rieda ta’ Alla, dak huwa ħija, u ommi u oħti” (Mk 3, 35). Dawk kollha li 
fuq l-eżempju tiiegħu, iħaddnu r-rieda tal-Missier u jwettquha b’mod 
perfett, huma magħqudin miegħu b’rabtiet hekk intimi li jistgħu 
jixxiebhu mal-eqreb rabtiet tal-familja. U minn din l-għaqda ma’ 
Kristu fir-rabta waħdanija tal-Missier, huma jiksbu l-qawwa biex 
jirbħu lix-xitan. Kif Kristu bl-ubbidjenza tiegħu sal-mewt tas-salib, 
sewwa d-diżubbidjenza ta’ Adam u rebaħ lix-xitan, hekk ukoll in-
Nisrani jirbaħlu billi jintrabat mal-ubbidjenza tas-Salvatur, imma 
mhux mingħajr ma jimxi mit-triq tas-salib bħal Ġesù. Il-qilla tal-
battalja ma tbeżżgħux, għax hu jistrieħ fuq Kristu rebbieħ u jaf li 
permezz tal-merti ta’ Kristu “d-daqsxejn ta’ tbatija tagħna ta’ issa 
thejjilna kobor ta’ glorja bla qies għal dejjem” (2 Kor 4, 17). 

 

● Salvatur u Mulej tal-bnedmin kollha, awtur ta’ kull fidwa u 
ħelsien, u tama ta’ dawk li sabu ruħhom taħt il-ħarsien qawwi 
tiegħek! Inti qridt id-dnub, permezz ta’ Ibnek il-waħdieni, qridt l-
għemil tax-xitan, u fixkilt il-pjanijiet tiegħu, int ħlist lil dawk li kien 
rabat. 

Kull għemil tax-xitan, Mulej, kull qawwa tax-xitan, kull nassa tal-
għadu, kull ġerħa, kull turment, kull uġigħ, daqqa, jew dell ta’ ħażen 
– jalla dawn kollha jibżgħu minn ismek li aħna qegħdin insejħu, u l-
isem tal-Iben waħdieni tiegħek; żommhom ‘il bogħod mill-erwieħ u l-
iġsma tal-qaddejja tiegħek, sabiex jitqaddes l-isem ta’ dak li kien 
imsallab u mqajjem mill-imwiet għalina, dak li ħa fuqu l-ħażen u l-
mard tagħna kollu, Ġesù Kristu, li għandu jiġi biex jagħmel ħaqq mill-
ħajjin u mill-mejtin. 

Preghiere dei primi cristiani 181; 207 
 

● Inti mbierek, Mulej, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Mulej, 
int kont il-kenn tagħna minn żmien għal żmien. Jien għedt, o Mulej, 
ikollok ħniena minni, fejjaq lil ruħi għax jiena dnibt. Għallimni 
nagħmel ir-rieda tiegħek, għax int Alla tiegħi, għax fik hemm l-għajn 
tal-ħajja, fid-dawl tiegħek għad naraw id-dawl. Fil-ħniena tiegħek 
eħles lil dawk li jagħrfuk. 

Preghiere dei primi cristiani 225 
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SENA Ċ 

Mulej Alla tiegħi, jien sejjaħtlek; sejjaħtlek u inti fejjaqtni (Salm 30, 2) 

 

F’Ġesù nsibu s-sinjali messjaniċi kollha li hemm fil-profeziji: 
“Imbagħad jinfetħu għajnejn il-għomja, jinfetħu widnejn it-torox. 
Imbagħad iz-zopp jaqbeż bħal għażżiela u lsien l-imbikkem jinħall 
bil-ferħ” (Is 35, 5-6). Ġesù nnifsu bħala xhud li kien il-Messija, 
bagħat jgħid lill-Battista: “l-għomja qegħdin jerġgħu jaraw, iz-zopop 
jimxu, l-imġiddmin ifiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu” (Lq 7, 22). 
Dan hu li ġara minn kull fejn għadda, saħansitra l-mewt ma setgħetx 
tieqaflu. Qrib Najn is-Salvatur iltaqa’ ma’ funeral; armla msejkna 
kienet tibki lil binha l-waħdieni li mietilha. “Kif raha, il-Mulej 
tħassarha. ‘Tibkix’ qalilha” (Lq 7, 13). Forsi dik il-mara mbikkija 
fakkritu f’omm oħra, l-omm tiegħu, li ‘l quddiem kellha tarah qiegħed 
imut fuq is-salib, u aktar tard tikkontemplah irxuxtat. Ried ukoll jerġa’ 
jagħti lil din l-armla lil binha. Ma qagħadx jistenna li titolbu, ma talabx 
att ta’ fidi – bħalma kien jiġri kważi dejjem qabel kull miraklu – imma 
mqanqal biss mill-mogħdrija qal: “Żagħugħ, qiegħed ngħidlek, qum” 
(Lq 7, 14). Kif lill-omm qalilha biex ma tibkix, hekk lill-iben mejjet 
ikkmandah li jqum. Hu biss min hu sid tal-mewt u l-ħajja li jista’ 
jitkellem hekk u bi kliem li jwettqu dak li jfissru. “U l-mejjet qam 
bilqiegħda u beda jitkellem. U Ġesù tah lil ommu” (Lq 7, 15). 

Fir-Rabta l-Qadima hemm ukoll qawmien ta’ tifel – iben ta’ armla 
minn Sarepta – imwettaq minn Elija. Imma x’differenza! Il-profeta 
talab lil Alla, imbagħad għal tliet darbiet imtedd fuq il-ġisem mejjet ta’ 
dan it-tifel waqt li qal: “Mulej Alla tiegħi, ħalli ruħ it-tifel terġa’ lura fih!” 
(I Slat 17, 21). Imma Ġesù ma kellux bżonn juża ġesti, u lanqas talb, 
għal kull iben kif talbet l-armla omm għat-tifel waħdieni tagħha… 
imma bl-awtorità ta’ min jaġixxi bil-qawwa proprja tiegħu, jagħti biss 
kmand: “Qum!” Meta Santu Wistin kien qiegħed jikkummenta dan il-
fatt jgħid: “Fl-Evanġelju nsibu tliet mejtin li ġew irxuxtati mill-Mulej, 
imma hu qajjem eluf ta’ mejtin li ma jidhrux” (Sermo 98, 3). Il-Qaddis 
kien wieħed minn dawn, irxuxtat bil-grazzja ta’ Kristu mill-mewt tal-
biża’ tad-dnub. U miegħu ħafna oħrajn li ma jingħaddux. Prorprju 
llum, it-tieni qari jfakkar fil-konverżjoni ta’ Pawlu. Hu nnifsu jikteb 
dwarha lill-Galatin bl-akbar sinċerità: “Intom smajtu bl-imġiba tiegħi 
meta kont għadni fir-reliġjon Lhudija, kif kont nippersegwita bis-sħiħ 
il-Knisja ta’ Alla u nfittex li nħarbatha” (Gal 1, 13). Imma meta l-
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grazzja xeħtitu mal-art fit-triq ta’ Damasku …”minnufih bla ma qgħadt 
infittex li nieħu parir mingħand bnedmin tad-demm u l-laħam” (Gal 1, 
16) biddel it-triq u kkonsagra lilu nnifsu kollu kemm hu għall-
Evanġelju ta’ Kristu. Dawn huma l-mirakli li l-Mulej ma jieqafx iwettaq 
biex jagħti ħajja ġdida lil tant erwieħ maħqurin mid-dnub. Imma 
jeħtieġ li xi ħadd jibki u jbati biex jaqla’ qawmien bħal dan. “Tibki 
għalik – jgħid San Ambroġ meta jkellem lill-midneb – il-Knisja Omm, 
li tidħol u jalla dan il-poplu bla għadd (il-poplu Nisrani) jissieħeb fin-
niket tal-omm twajba” (Kumm. għall-Vanġ. ta’ S. Luqa V, 92) 

 

● Ngħollik, Mulej, għax erfajtni, u ma ferraħtx l-għedewwa 
tiegħi bija. Mulej, Alla tiegħi, jien sejjaħtlek, sejjaħtlek, u int fejjaqtni. 
Mulej, tellajtli mill-mewt ‘il ruħi, ħlistni minn dawk li niżlu fil-ħofra… 
Lilek sejjaħt, Mulej, lil Sidi tlabt il-ħniena. X’tieħu int jekk inkun 
mejjet, jekk jiena ninżel fil-qabar? Se jfaħħrek forsi t-trab? Se 
jxandar il-fedeltà tiegħek? Int bdiltli fi żfin l-għali tiegħi, neżżajtni min-
niket, bil-ferħ ħażżimtni. Għalhekk ruħi tgħannilek bla heda, Mulej, 
Alla tiegħi, infaħħrek għal dejjem 

Salm 30, 1-3, 9-13 
 

● Minn liema niket kbir ħlistni ta’ sikwit, o Ġesù twajjeb, meta 
ġejt għandi! Kemm-il darba, wara ħafna dmugħ, krib u lfiq li ma jistax 
jitfisser, int fejjaqt il-kuxjenza miġruħa tiegħi bil-balzmu tal-ħniena 
tiegħek u ħsiltha biż-żejt tal-hena! Kemm-il darba meta kont nibda t-
talb tiegħi fi stat kważi bla tama, irnexxieli ntemmu b’mod ta’ rebħ u 
ċertezza ta’ maħfra! Dawk li għaddew minn niket bħal dan jafu 
sewwa kemm il-Mulej Ġesù huwa t-tabib li jfejjaq lil dawk ta’ qalb 
niedma… ħalli dawk li ma għaddewx minn dan jemmnu lil dak li qal: 
L-iSpirtu tal-Mulej ikkonsagrani u bagħtni biex inwassal il-bxara t-
tajba lill-fqajrin u biex infejjaq lil dawk ta’ qalbhom niedma. Jekk 
għadhom jiddubitaw, ħalli jersqu qrib biċ-ċertezza, u jsibu bl-
esperjenza huma stess it-tifsira ta’ “ħniena rrid u mhux sagrifiċċju.” 

San Bernard, L-Għanja tal-Għanjiet, 32 
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214.  IL-PREŻENZA REALI 

Jien nadurak bil-qima, Alla li tinsab, moħbi hawn quddiemi taħt dawn 
ix-xbihat (Adoro te devote). 

 

1. “Il-Verb sar bniedem” (Ġw 1, 14). L-inkarnazzjoni tal-Verb, il-
misteru ineffabbli tal-imħabba kollha ħniena ta’ Alla, li hekk ħabb lill-
bniedem li sar bniedem għas-salvazzjoni tiegħu, hija mtawla matul 
is-sekli u sal-aħħar taż-żmien, permezz tal-Ewkaristija. Alla ma kienx 
kuntent li jagħtina lil Ibnu l-waħdieni darba għal dejjem, meta riedu 
jsir bniedem fil-ġuf tal-Verġni – bniedem bħalna, biex ikun jista’ jbati 
u jmut għalina fuq is-salib – imma xtaqu jibqa’ magħna għal dejjem, 
u jżomm il-preżenza reali u s-sagrifiċċju tiegħu fl-Ewkaristija. 

Fil-verità hemm modi differenti li fihom Kristu hu preżenti fil-
Knisja. Il-Konċilju Vatikan II jgħallem li Kristu hu preżenti “fuq kollox 
fl-azzjonijiet tal-Liturġija. Huwa preżenti fis-Sagrifiċċju tal-
Quddiesa… Huwa preżenti bil-qawwa tiegħu fis-Sagramenti, fil-
kelma tiegħu u fl-aħħar nett huwa preżenti meta l-Knisja titlob” (SC 
7). Dejjem qegħdin nitkellmu minn preżenza spiritwali, imma waħda 
li hija reali, sustanzjali u operattiva. Il-preżenza ewkaristika hija fuq l-
oħrajn kollha għax Kristu huwa preżenti tassew fl-Ewkaristija, mhux 
biss b’mod spiritwali, imma wkoll b’mod korporali. “Fil-fatt f’dan is-
Sagrament, b’mod uniku, Kristu huwa preżenti sħiħ u kollu kemm hu, 
Alla u bniedem, sustanzjalment u bla heda. Din il-preżenza ta’ Ġesù 
taħt dawn l-ispeċi tissejjaħ reali, mhux b’mod ta’ esklużjoni 
bħallikieku modi oħra ma kenux reali, imma aktarx bħala titlu 
partikulari” (Euch. Myster. 9). Fl-Ewkaristija nsibu l-istess Ġesù li 
Marija ġiebet fid-dinja; li r-ragħajja sabu mindud f’maxtura, li Marija u 
Ġużeppi ħarsuh waqt li kien qiegħed jikber quddiem għajnejhom, 
dak Ġesù li saħħar u kkalma lil dawk li kienu jbatu bil-mard tal-moħħ, 
li għamel mirakli, li qal li hu d-“dawl” u l-“ħajja” tad-dinja, li biex isalva 
lill-bnedmin miet fuq is-salib, l-istess Ġesù li qam mill-ġdid u deher 
lill-Appostli u li Tumas qiegħed sebgħu fil-ġerħa tiegħu; li tela’ fis-
sema u issa qiegħed fil-glorja fil-lemin tal-Missier, u li f’għaqda mal-
Missier, jibgħatilna l-iSpirtu s-Santu. O Ġesù, inti dejjem magħna, 
dejjem l-istess “fl-imgħoddi, issa u għal dejjem!” (Lhud 13, 8). Dejjem 
l-istess fl-eternità bl-immutabbiltà tal-Persuna divina tiegħek, dejjem 
l-istess fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
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2. Ġesù huwa preżenti fl-Ewkaristija bid-divinità kollha u bl-
umanità kollha tiegħu. Għalkemm l-umanità hija preżenti fis-
sustanza u mhux fl-estensjoni korporea, hija sħiħa u kollha kemm hi 
fl-Ostja kkonsagrata – ġisem u ruħ, u din tal-aħħar bil-fakultajiet tal-
intellett u r-rieda. Għalhekk il-Mulej Ewkaristiku tagħna jafna u 
jħobbna bħala Alla u bħala bniedem. Hu mhux oġġett passiv għall-
adorazzjoni tagħna imma hu ħaj, jarana, jismagħna, iwieġeb it-talb 
tagħna bil-grazzji tiegħu. Għalhekk ma’ dan l-Imgħallem ħelu tal-
Evanġelju jista’ jkollna relazzjonijiet ħajjin, relazzjonijiet konkreti li, 
għalkemm bilkemm jidhru għas-sensi tagħna, huma l-istess bħal 
dawk li n-nies ta’ żmienu kellhom miegħu. Huwa minnu li fl-
Ewkaristija hemm moħbija mhux biss id-divinità imma wkoll l-
umanità, b’danakollu l-fidi tagħmel tajjeb għas-sensi, u tidħol flok dak 
li ma narawx jew ma nħossux, “Li biex jifhmu moħħ il-bniedem – 
ikanta San Tumas – mit-twemmin ma jsibx aħjar” (Pange lingua). 
Bħalma Ġesù, moħbi taħt il-libsa ta’ vjaġġatur, darba għallem lid-
dixxipli ta’ Għemmaws u ħeġġeġ “il qlubhom, hekk ukoll, Ġesù 
moħbi taħt il-velu Ewkaristiku jdawwal ‘l rwieħna, iħeġġiġhom 
b’imħabbtu u jmexxihom b’mod aktar effettiv lejn it-tajjeb. 

L-Iben ta’ Alla li sar bniedem għalina, jagħmel lilu nnifsu preżenti 
fl-Ewkaristija biex ikun is-sieħeb tagħna fil-pellegrinaġġ tagħna fid-
dinja, biex ikun il-vjatku fil-vjaġġ tagħna. Alla bħala Spirtu safi, huwa 
preżenti kullimkien, dan huwa minnu, u fl-Unità u Trinità tiegħu, hu 
saħansitra jindenja ruħu jgħammar fir-ruħ tagħna, mogħnija bil-
grazzja. Imma b’danakollu, aħna dejjem neħtieġu l-kuntatt ma’ Ġesù, 
il-Verb li sar bniedem, Alla li sar Bniedem, il-Medjatur waħdieni li 
jista’ jwassalna sat-Trinità. Din hija r-raġuni li għaliha l-Knisja 
tħeġġiġna nfittxu u nqimu fl-Ewkaristija “lill-preżenza ta’ Bin Alla 
Salvatur tagħna offert għalina fuq l-altar tas-sagrifiċċju.... u jwieġbu 
minn qalbhom għad-don ta’ dak li permezz tan-natura tiegħu ta’ 
bniedem, ixerred il-ħin kollu l-ħajja ta’ Alla fil-membri tal-ġisem 
tiegħu” (PO 5). 

 

● O Ġesù, ladarba inti dejjem magħna fl-Ewkaristija mqaddsa, 
agħmel li aħna nkunu dejjem miegħek, li dejjem inżommulek 
kumpanija f’riġlejn it-tabernaklu, u ma nitilfux bi ħtija tagħna, waqt 
wieħed li nkunu nistgħu ngħadduh quddiemek… Maħbub tagħna, 
kollox tagħna, inti qiegħed hemm tistedinna nżommulek kumpanija, 
mela ma jmissniex niġu niġru għal għandek? Jew għandna mmorru 
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ngħaddu x’imkien ieħor xi wieħed mill-waqtiet li int tħallina ngħaddu 
f’riġlejk? 

O maħbub Ġesù tiegħi, inti sħiħ, kollok kemm int, ħaj tassew fl-
Ewkaristija Mqaddsa, daqskemm kont fid-dar tal-Familja qaddisa ta’ 
Nazaret, jew fid-dar ta’ Marija f’Betanja, bħalma kont f’nofs l-Appostli 
tiegħek… Inti qiegħed hawn bl-istess mod, o Maħbub tiegħi, kollox 
tiegħi! O, tħallina qatt naljenaw ruħna mill-preżenza tiegħek fl-
Ewkaristija mqaddsa għal waqt wieħed mill-ħin li tħallina nkunu 
ħdejk. 

Beatu Charles de Foucauld, Noi vedremo Dio, Op. sp. p. 786 
 

● O Mulejja, kieku int ma taħbix il-kobor tiegħek, min kien se 
jażżarda jersaq ta’ sikwit biex jgħaqqad ħaġa hekk maħmuġa u 
msejkna ma’ maestà hekk kbira? Ħa jfaħħruk l-anġli u l-ħlejjaq 
kollha, Mulej għax int hekk tqis il-ħwejjeġ kollha mad-dgħufija tagħna 
illi meta nithennew bil-grazzji l-aktar għolja tiegħek, is-setgħa kbira 
tiegħek ma tbeżżgħaniex b’mod li ma nażżardawx nithennew biha, 
nies dgħajfa u msejkna li aħna. O Għana tal-foqra, b’liema għaġeb 
taf tirfed l-erwieħ! Mingħajr ma tħallihom jaraw għana hekk kbir, int 
turihom il-kobor tiegħu bil-ftit il-ftit. Meta nara maestà hekk kbira 
moħbija f’ħaġa hekk żgħira bħalma hi l-Ostja, jiġri li nibda nistagħġeb 
b’għerf hekk kbir, u ma nafx kif il-Mulej jagħtini l-ħila u l-qawwa li 
nersaq lejh. Kieku ma kienx Hu li jagħtini din il-qawwa, għax tani u 
għadu jagħtini grazzji hekk kbar, żgur li ma kontx inkun nista’ naħbi l-
għerf tiegħu, imma kont ngħajjat b’leħen għoli biex ngħarraf l-
għeġubijiet kbar tiegħu. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Ħajja, 38, 19. 21 
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215.  MISTERU TAL-FIDI 

Mulej… inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem u aħna emminna 
(Ġw 6, 68-69). 

 

1. Fil-Quddiesa, l-Ewkaristija tissejjaħ Misteru tal-fidi; fil-fatt hija 
biss il-fidi li tagħmilna naraw ‘l Alla preżenti taħt l-ispeċi qaddisa. 
Hawn is-sensi ma jiswew għalxejn, anzi l-ħars, il-mess, it-togħma 
jitqarrqu, u jaraw biss ftit ħobż u nbid. Imma hemm il-kelma tal-Iben 
ta’ Alla, il-kelma ta’ Kristu li stqarr: “Dan huwa ġismi…Dan huwa 
demmi” u fuq din il-kelma n-Nisrani jemmen bis-sħiħ: “Nemmen li 
qalilna l-Iben tal-Mulej. Xejn mhu iżjed minnu, mill-kliem tal-Feddej” 
(Adoro te devote). “Għalhekk – jgħallem Pawlu VI – is-Salvatur 
tagħna huwa preżenti fl-umanità tiegħu mhux biss fil-lemin tal-
Missier, skont il-mod ta’ eżistenza naturali, imma wkoll fis-sagrament 
tal-Ewkaristija skont il-mod ta’ eżistenza li, aħna bilkemm nistgħu 
infissru bil-kliem, b’danakollu b’mod imdawwal bil-fidi, nistgħu 
nikkonċepixxu u jeħtieġ nemmnu bis-sħiħ li dan hu possibbli għal 
Alla” (Myst. Fid. 45). 

Ħafna nies jemmnu fl-Ewkaristija u ma għandhom ebda dubju 
dwarha, imma l-fidi tagħhom ta’ sikwit hi dgħajfa u mtappna. Id-
drawwa tmewwet l-impressjonijiet u b’hekk jiġri li wkoll l-aktar 
ħwejjeġ qaddisa jħalluna indifferenti jekk inħarsu lejhom b’mod 
superfiċjali. Ukoll jekk immorru l-Knisja ta’ sikwit u forsi ngħixu taħt l-
istess saqaf ma’ Ġesù fis-Sagrament, tkun ħaġa ħafifa li nsiru aktarx 
berdin u insensittivi. Aħna nemmnu fil-preżenza reali ta’ Ġesù, imma 
ftit nagħtu kas tal-kobor ta’ din ir-realtà li ma tistax titfisser, u tkun 
tonqosna dik il-fidi ħajja u konkreta li kellhom dawk il-qaddisin li 
kienu jinżlu f’adorazzjoni quddiem is-Sagrament. Jekk inqisu l-
attitudni tal-biża’ l-kbira tal-Insara lejn l-Ewkaristija, wieħed jista’ jgħid 
li huma “nies ta’ fidi ċkejkna” (Mt 8, 26). Forsi jistħoqqilna wkoll din 
iċ-ċanfira ta’ Ġesù. Jeħtieġ nitolbu għall-fidi aktar ħajja u ntennu 
umilment u b’fiduċja t-talba sabiħa tal-Appostli: “Kattar fina l-fidi” (Lq 
17, 5). 

 

2. Meta Ġesù ħabbar l-Ewkaristija, “bosta mid-dixxipli tiegħu 
telquh u ma baqgħux imorru warajh” (Ġw 6, 66). Imma Pietru f’isem 
l-Appostli, għamel din l-istqarrija tal-fidi: “Inti għandek il-kliem tal-
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ħajja ta’ dejjem, u aħna emminna u għarafna li inti l-Qaddis ta’ Alla” 
(Ġw 6, 68-69). Il-fidi fl-Ewkaristija hija l-aqwa sinjal tas-segwaċi veri 
ta’ Ġesù, u aktar ma tkun qawwija, aktar tikxef il-ħbiberija intima u 
profonda ma’ Kristu. Kull min, bħal Pietru jemmen fih bis-sħiħ, 
jemmen u jaċċetta wkoll il-kliem tiegħu kollu u l-misteri: mill-
Inkarnazzjoni sal-Ewkaristija. Il-Fidi hi fuq kollox rigal ta’ Alla. Fl-
istess diskors li fih wiegħed l-Ewkaristija, Ġesù afferma dan il-
prinċipju, meta stqarr lil-Lhud li ma ridux jemmnu li ħadd ma seta’ jiġi 
għandu jew jemmen fih, “jekk il-Missier… ma jiġbdux lejja” (Ġw 6, 
44). Li jkollok fidi ħajja u profonda fl-Ewkaristija – bħal f’kull misteru 
ieħor – jeħtieġ ikollna dik il-“ġibda” ġewwenija li tista’ tiġi biss minn 
Alla, imma li kulħadd jista’ u għandu jiddisponi ruħu għaliha, billi jitlob 
din il-grazzja fit-talb. “Għadek ma nġbidx lejh? – jistaqsi Santu Wistin 
– “Itlob ‘l Alla li tkun miġbud” (In Jo 26, 2). U waqt li qegħdin nitolbu ‘l 
Alla biex jiġbidna dejjem aktar, m’għandniex nieqfu nitħarrġu fil-fidi. 
Fil-fatt, billi Alla nissel fina din il-virtù fil-magħmudija u ladarba l-fidi 
hija rbit minn rajna tal-intellett mal-verità rivelata, issa jiddependi 
minna li nkunu rridu nemmnu u li f’dan l-att inqiegħdu s-saħħa kollha 
tar-rieda tagħna. Il-fidi fl-Ewkaristija jeħtieġ fuq kollox li twassal lejn 
il-ħeġġa għall-Quddiesa, iċ-ċentru vitali tal-Ewkaristija nfisha, u 
għalhekk li ta’ sikwit nissieħbu b’mod attiv fis-Sagrifiċċju qaddis li 
jwassal ukoll għall-adorazzjoni tas-“Sagrament ewkaristiku ukoll 
barra miċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa… ladarba” – kif jgħallem Pawlu 
VI – “mhux biss waqt li s-sagrifiċċju huwa offrut, imma wkoll wara 
sakemm l-Ewkaristija tibqa’ tkun miżmuma fil-knejjes tagħna… Kristu 
huwa tassew l-Għimmanuel, jiġifieri, ‘Alla magħna.’ Lejl u nhar hu 
qiegħed f’nofsna, jgħammar magħna mimli bil-grazzja u bil-verità” 
(Myst. Fid. 56, 67). 

 

● O Sagrament ta’ mħabba, o Kalċi tal-akbar tjubija. X’rigal 
huwa dan, Mulej, li nirċievu f’sidirna l-istess imħabba u fiha bi 
grazzja niġu mibdulin. Issa ma neħtieġx li narak b’mod viżibbli, għax 
l-għajn tal-fidi hija iktar ċerta u żgura minn kull sens u minn kull 
intellett, tfarraġni biżżejjed, u waqt li tkun f’ruħi b’ċertezza, ma jkun 
jonqosni xejn u m’hemm xejn iżjed x’nixtieq. Inħossni mqanqal biex 
infaħħrek, nammirak u nkabbar l-għoli tal-għerf u l-għana u t-teżor 
tax-xjenza tiegħek… O Kunsill profond, o Mħabba immensa…o ikel 
l-iżjed safi, o Sagrament ta’ min jadurah u ineffabbli. Imma jekk int, 
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Mulej, tant int kbir fid-doni tiegħek u fit-tiswib tal-grazzja u tal-
imħabba, kemm int akbar int innifsek? 

Beatu Enriku Susone, Dialogo d’amore 24, Vita ed op. p. 185 
 

● Ħallieq tiegħi, li b’qalb hekk ħelwa u ħanina bħal tiegħek 
tħallix li dak li Ibnek għamel b’imħabba hekk imħeġġa u biex aħna 
nkunu aktar nogħġbuk, ikun miżmum b’hekk ftit bħalma dawn l-
eretiċi qegħdin illum iżommu s-Sagrament l-aktar imqaddes meta 
jeħdulu fejn jistrieħ billi jġarrfu l-knejjes. Forsi ħalla xi ħaġa li 
m’għamilx biex jogħġbok? Imma Hu wettaq kollox. Ma kienx 
biżżejjed, Missier etern, li meta kien jgħix fid-dinja ma kellux fejn 
imidd rasu u kellu jsofri tbatijiet hekk kbar, biex issa qegħdin jeħdulu 
d-djar fejn Hu jistieden lil ħbiebu, għax jara li aħna dgħajfa u jaf li 
dawk li jridu jaħdmu għalih jeħtieġ li jżommu ruħhom b’ikel ta’ din ix-
xorta? Mhux diġà ħallas aktar milli biżżejjed għad-dnub ta’ Adam? U 
kull meta nerġgħu nidinbu, għandu joqgħod jerġa’ jħallas dan il-ħaruf 
l-aktar maħbub? La tħallix li jkun hekk, Imperatur tiegħi! Ħa jibred l-
għadab tal-Maestà Tiegħek! Tħarisx lejn dnubietna, iżda ara kif 
fdiena Ibnek l-aktar imbierek u ftakar fil-merti tiegħu u tal-Qaddisin 
kollha u l-martri li mietu għalik!” 

O Alla tiegħi! Kieku għallanqas nista’ nitolbok bil-ħniena, u kieku 
qdejtek hekk bir-reqqa, illi nista’ naqla’ mingħandek din il-grazzja 
hekk kbira bħala ħlas għall-qadi tiegħi, għax int ma tħalli lil ħadd 
mingħajr ħlas! Imma jien ma qdejtekx, Mulej, forsi jiena jien li 
offendejtek hekk bil-kbir illi, minħabba dnubieti, qiegħed iseħħ dan il-
ħażen ta’ kull xorta. X’nista’ nagħmel, ħallieq tiegħi, ħlief li nressaq 
quddiemek dan il-ħobż l-aktar qaddis li, għalkemm inti tajtu lilna, 
nerġa’ nagħtih lilek, waqt li nitolbok bil-ħerqa li tagħtini din il-grazzja 
għall-merti ta’ Ibnek li tassew tistħoqqlu għal dak kollu li għamel? 
Iva, Mulej, iva: agħmel li dan il-baħar jikkwieta! Li kien dan il-
bastiment, li huwa l-Knisja, ma jibqax dejjem f’tempesta hekk qalila. 
Salvana, Mulej! Se nintilfu. 

S Tereża ta’ Ġesù, Triq 3, 8; 35, 5 
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216.  MISTERU TA’ TAMA 

Agħmel li jkolli l-ġuħ għalik, o ħobż ħaj, li nżilt mis-sema. 

 

1. Ġesù qal: “Jien hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi 
ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena 
nagħti huwa ġismi, li jingħata għall-ħajja tad-dinja” (Ġw 6, 51). Dan 
il-kliem ma għoġobx lil-Lhud, u bdew jistaqsu u jiddiskutu l-kliem tal-
Imgħallem. Imma Ġesù weġibhom b’qawwa akbar: “Tassew, tassew 
ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta’ Bin il-Bniedem u ma tixorbux 
demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom” (Ġw 6, 53). Dan kien kliem 
qawwi li ma jħalli ebda dubju: min irid jgħix jeħtieġ jiekol il-ħobż tal-
ħajja. Bil-magħmudija n-Nisrani huwa mlaqqam fi Kristu, fih u bih 
irċieva l-ħajja tal-grazzja, imma din il-ħajja jeħtieġ titgħajjex 
b’penetrazzjoni aktar profonda fi Kristu. “Il-fidili, - jgħallem il-Konċilju 
Vatikan II - diġà mmarkati mill-magħmudija mqaddsa u mill-griżma, 
jingħaqdu sħiħ fil-ġisem ta’ Kristu bit-tqarbin imqaddes” (PO 5), l-
Ewkaristija tipperfezzjona x-xogħol tas-sagramenti l-oħra u tmantni l-
ħajja tal-grazzja b’mod speċjali. F’kull għemil, f’dan is-sagrament “il-
fatt uniku u straordinarju tal-preżenza tal-Awtur tal-qdusija nnifsu” 
(Euch. Myst. 4) jidher ċar, Kristu l-Mulej għamel lilu nnifsu ikel, il-
ħobż tal-bniedem. “Hemm ħafna ommijiet dan iż-żmien” – jgħid San 
Ġwann Kriżostmu – “li jafdaw ‘l ulied li welldu lil nisa oħra biex 
ireddgħuhom. Kristu ma jagħmilx hekk, imma jitmagħna b’demmu 
stess, u b’kull mezz possibbli jgħaqqadna miegħu nnifsu intimament” 
(In Mt 82, 5). U waqt li l-Ewkaristija hija s-sagrament li jgħaqqad il-
bniedem ma’ Kristu u jgħaqqdu aktar intimament miegħu, hija wkoll 
is-sagrament li jgħaqqad aktar lill-bnedmin bejniethom. “Għax la l-
ħobża hi waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed, ilkoll 
kemm aħna nieħdu sehem minn ħobża waħda” (I Kor 10, 17). Ix-
xewqa għall-għaqda intima u profonda ma’ Kristu, ix-xewqa ta’ 
għaqda sinċiera u mill-qalb mal-aħwa mhix xi ħolma u lanqas tamiet 
fiergħa. Dawn jaqblu mar-rieda ta’ Kristu li jingħata f’ikel lill-bniedem 
biex jagħmlu ħaġa waħda miegħu nnifsu u biex jagħmel lil dawk 
kollha li jieħdu sehem mill-ġisem u d-demm tiegħu, ħaġa waħda fih. 

 

2. Meta tmantni lill-Insara bil-ħajja ta’ Kristu, l-Ewkaristija tmantni 
fihom ħajja li ma għandhiex tmiem. Meta tgħaqqadna miegħu li hu l-
ħajja, teħlisna mill-mewt. Fil-fatt Ġesù qal: “Min jiekol ġismi u jixrob 
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demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet ...fl-
aħħar jum” (Ġw 6, 54). Għandu, mhux ikollu għax l-Ewkaristija ma 
tagħtiniex biss id-dritt li nqumu mill-ġdid fl-aħħar jum, imma 
saħansitra minn hawn stess tnissel fina ż-żerriegħa tal-qawmien: “Fl-
iġsma dgħajfa tagħna… il-ġisem immortali ta’ Kristu jiżra’ ż-żerriegħa 
tal-immortalità li jum wieħed għad tnibbet u twarrad” (Ljun XIII, Mirae 
caritatis). L-Ewkaristija memorjal tal-mewt tal-Mulej, hija wkoll 
memorjal tal-qawmien tiegħu, biha Kristu jitma’ lill-Insara bil-ġisem 
sagrifikat tiegħu għalihom, imma issa rxuxtat u glorjuż għal dejjem: 
“Kristu… jagħti l-ħajja lill-bnedmin b’laħmu li hu ħaj u jaħji bil-qawwa 
tal-iSpirtu s-Santu” (PO 5). Minn dan il-lat, l-Ewkaristija hija tassew 
is-sagrament tat-tama, tama tal-ħajja eterna, fejn l-għaqda ma’ Kristu 
rxoxt ma jkollhiex tmiem. L-Ewkaristija “hija l-ikla mqaddsa …li fil-fidi 
u t-tama turi minn qabel u tantiċipa l-ikla eskatoloġika fis-saltna tal-
Missier” (Euch. Myster. 3a), L-għaqda dejjiema ma’ Kristu tibda 
hawn fuq l-art, preċiżament fit-tqarbina ewkaristika, li hija r-rahan u l-
bidu tagħha. Dan hu li titlob il-Liturġija tal-festa tal-Ġisem u d-Demm 
Qaddis ta’ Kristu: “Agħtina, Mulej, li nkunu mimlijin bik fl-ikla eterna 
tagħna, li dewwaqtna minn qabel, illum fis-sagrament tal-Ġisem u d-
Demm tiegħek” (Missal). Barra minn dan, billi l-Ewkaristija tħejjina 
speċjalment għall-ikla ta’ dejjem, hija għajn kbira ta’ tama u fiduċja 
għalina fit-tiġrib tal-ħajja ta’ kuljum. Meta triqitna ssir aktar iebsa bit-
tentazzjonijiet, taħbit u nkwiet, aħna jeħtiġilna nersqu lejn l-
Ewkaristija, l-ikel tal-qawwija u tas-safjin. Meta San Piju X kien 
jirrikkmanda t-Tqarbin ta’ kuljum, kien iħobb jgħid: “meta l-Insara 
huma magħqudin ma’ Alla b’dan is-sagrament, minnu jirċievu s-
saħħa biex jgħakksu l-passjonijiet, biex isaffu lilhom infushom min-
nuqqasijiet iż-żgħar li fihom jaqgħu kuljum, u biex jaħarbu l-offiżi serji 
li n-natura dgħajfa hi esposta għalihom” (Scr. Trid. Synodus). U 
Santu Wistin jistqarr: “O misteru kbir ta’ mħabba!… Kull min jixtieq 
jgħix, għandu post fejn jgħix u l-mezzi biex jgħix: ħalli jersaq qrib, u 
jemmen… u hu jissieħeb fil-ħajja” (In Io 26, 13). 

 

● U billi l-Maestà Tiegħu diġà tana lil Ibnu, meta bagħatu fid-
dinja bir-rieda tiegħu biss, hekk issa l-Iben bir-rieda tiegħu ma jridx 
iħallina weħidna iżda jrid jibqa’ hawn magħna għall-akbar glorja ta’ 
ħbiebu u għall-konfużjoni tal-għedewwa tiegħu. Mill-ġdid, issa ma 
jitlobx ħlief għal dan il-jum u hija ħaġa żgura li dan il-ħobż l-aktar 
qaddis tahulna għal dejjem bħala ikel u manna tal-Umanità tiegħu, 
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biex nistgħu nsibuh kull meta rridu u ma mmutux bil-ġuħ jekk mhux 
ħtija tagħna. 

B’kull mod li r-ruħ tfittex tiekol minn dan l-ikel, dejjem issib 
għaxqa u faraġ fis-Sagrament l-aktar imqaddes. Ma hemm ebda 
ħtieġa, ebda xogħol u ebda persekuzzjoni, li ma nistgħux inġarrbu 
bħala ħaġa ħafifa, jekk nibdew nitgħaxxqu bil-ħwejjeġ tiegħu. 

Mela ħuti, dawk li jkunu jridu hekk, jistgħu jittallbu dan il-ħobż. 
Iżda aħna ħa nitolbu lill-Missier etern li jkun jistħoqqilna l-ħobż tas-
sema, hekk li, għalkemm l-għajnejn tal-ġisem ma jistgħux jitgħaxxqu 
bih meta jħarsu lejh ladarba huwa hekk moħbi, Hu jkun jista’ jgħarraf 
lilu nnifsu lill-għajnejn tar-ruħ u jagħmel li jkun magħruf minna bħala 
xorta oħra ta’ ikel, mimli għaxqa u hena, ikel li jagħtina l-ħajja. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Triq 34, 2, 5 
 

● O Missier l-aktar maħbub, agħmel li għal dejjem inkun nista’ 
nikkontempla lil Ibnek l-aktar maħbub, li issa jien bħala pellegrin fuq 
l-art dalwaqt nirċevieh moħbi taħt il-velu ewkaristiku. Wassal, lili 
midneb, sa dik l-ikla tiegħek li ma tistax titfisser, fejn int flimkien ma’ 
Ibnek u mal-iSpirtu s-Santu, int id-dawl veru, li taqta’ l-għatx kollu, 
ferħ sħiħ, u hena perfett għall-qaddisin tiegħek. 

Jalla l-Ġisem u d-Demm l-aktar qaddis tiegħek, o ħelu Ġesù, 
ikun għal ruħi ħlewwa u hena, saħħa u qawwa f’kull tentazzjoni, ferħ 
u paċi f’kull tiġrib, dawl u ħarsien aħħari waqt il-mewt. 

S. Tumas ta’ Aquino, Preghiere, p. 28. 30 
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217.  MISTERU TA’ MĦABBA 

O Ġesù, agħmel li niekol il-ġisem tiegħek u ngħix bih (Ġw 6, 57). 

 

1. L-għemil kollu ta’ Alla għall-ġid tal-bniedem jinġabar fil-misteru 
kbir tal-imħabba li jġiegħelu - li hu l-ġid infinit u sovran, - jerfa’ lejh 
innifsu lill-bniedem biex isieħbu fil-ħajja tiegħu stess. Kien biex 
jikkomunika din il-ħajja divina lill-bnedmin, biex jgħaqqadhom ma’ 
Alla, li “l-Verb sar bniedem u għammar fostna” (Ġw 1, 14), fil-
Persuna tiegħu, id-divinità kellha tingħaqad mal-umanità tagħna bl-
aktar mod sħiħ u perfett. Kienet magħquda direttament mal-umanità 
l-iżjed qaddisa ta’ Ġesù, u permezz tagħha, mal-ġens kollu tal-
bnedmin. B’hekk it-triq tal-għaqda ma’ Alla nfetħet għall-bniedem: 
billi sar bniedem u miet fuq is-salib, l-Iben ta’ Alla mhux biss neħħa t-
tfixkil għal din l-għaqda, imma wkoll tana dak kollu li neħtieġu biex 
niksbuha, jew aħjar, huwa nnifsu sar it-Triq: permezz tal-għaqda 
mal-Iben ta’ Alla, il-bniedem ingħaqad ma’ Alla. U hawn l-imħabba ta’ 
Ġesù, li tiżboq kull qies, hija mqanqla biex issib mezz kif tingħaqad 
ma’ kull wieħed minna bl-aktar mod intimu u personali: dan sabu fl-
Ewkaristija. “Dak li l-Anġli jitriegħdu waqt li jikkontemplawh… - jgħid 
San Ġwann Kriżostmu - huwa dak li għamel lilu nnifsu l-ikel tagħna, 
aħna nitħalltu u nitwaħħdu miegħu, u b’hekk insiru ġisem wieħed u 
laħam wieħed” (In Mt 82, 5). Fl-Inkarnazzjoni l-Iben ta’ Alla libes il-
ġisem ta’ bniedem, u ngħaqad darba għal dejjem ma’ nisel il-
bniedem fl-Ewkaristija l-Iben ta’ Alla li sar bniedem jibqa’ jingħaqad 
ma’ kull bniedem. Dan hu għaliex l-Ewkaristija, “kif jixhdu Missirijiet 
il-Knisja, jeħtieġ nikkunsidrawha bħala kontinwazzjoni u estensjoni 
tal-Inkarnazzjoni. Fil-fatt, permezz tagħha, is-sustanza tal-Verb li sar 
bniedem tingħaqad ma’ kull wieħed mill-bnedmin u jġedded b’mod 
tal-għaġeb l-ogħla sagrifiċċju tal-Golgota” (Ljun XIII, Mirae caritatis). 
Il-pjan tal-imħabba infinita li trid tgħaqqad lill-bnedmin ma’ Alla, li trid 
isseħibhom fin-natura u l-ħajja divina, issib l-ogħla twettiq tagħha fl-
Ewkaristija. 

 

2.  Il-Misteru ewkaristiku huwa l-ġabra tal-ħidma kollha tal-
imħabba infinita ta’ Alla għas-salvazzjoni tal-bniedem. Fil-fatt, fis-
Sagrifiċċju tal-altar, li minnu tiġi l-Ewkaristija, jiġġedded u jissokta s-
sagrifiċċju tas-salib, li bih Kristu feda d-dinja. “Ħadd ma għandu 
mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu” (Ġw 15, 
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13), qal il-Mulej, u din ix-xhieda ta’ mħabba ma kienx kuntent 
jagħtiha darba fuq il-Kalvarju, imma ried li jġeddidha kontinwament 
matul is-sekli fiċ-ċelebrazzjoni ewkaristika. Fil-Quddiesa Kristu jibqa’ 
joffri lilu nnifsu mistikament, imma realment, għas-salvazzjoni tal-
bnedmin, tant li l-Knisja tista’ titlob: “Mulej… noffru lis-sebħ tiegħek 
bla tarf, mill-ġid li inti stess tajtna, Vittma safja, qaddisa, bla tebgħa, 
il-ħobż qaddis tal-ħajja ta’ dejjem, u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem” 
(Talba Ewkaristika I) u kull Nisrani, waqt li jadura lil Kristu preżenti fl-
ispeċi qaddisa, jista’ jgħid: “Ħabbni u ta ruħu għalija” (Gal 2, 20). 
Imma l-imħabba ta’ Kristu tidher tiżboq ukoll is-sagrifiċċju, meta xtaq 
li jitwettaq fl-ikla li fiha joffri lilu nnifsu bħala ikel għal dawk li jħobbuh, 
wisq iżjed, l-ikla hija hekk marbuta mas-sagrifiċċju li waħda ma tistax 
teżisti mingħajr l-oħra. “Il-Mulej huwa… sagrifikat… fis-Sagrifiċċju 
tal-Quddiesa… meta jkun preżenti bħala l-ikel spiritwali tal-fidili taħt 
id-dehra tal-ħobż u l-inbid” (Mysterium fidei 17), u l-Insara jissieħbu 
b’mod aktar sħiħ fis-Sagrifiċċju meta jersqu lejn il-mejda ewkaristika. 
L-Ewkaristija hija hekk marbuta mas-Sagrifiċċju b’mod li l-ispeċi 
qaddisa “huma merfugħa biex l-Insara li ma jistgħux jissieħbu fil-
Quddiesa jkunu jistgħu jingħaqdu ma’ Kristu u mas-sagrifiċċju tiegħu 
permezz tat-Tqarbina sagramentali li jirċievu bid-dispożizzjonijiet 
xierqa… It-tisħib fiċ-Ċena tal-Mulej huwa dejjem għaqda ma’ Kristu li 
joffri lilu nnifsu għalina fis-sagrifiċċju lill-Missier” (Euch. Myster. 3e, 
3b). L-Ewkaristija, is-sagrament tal-imħabba li jgħaqqadna ma’ Kristu 
sagrifikat u rxuxtat, għandu jwassal lill-Insara biex jgħixu l-ħajja 
tiegħu ta’ mħabba, u għalhekk is-sagrifiċċju tiegħu għall-glorja tal-
Missier u s-salvazzjoni tal-aħwa sa dak il-jum meta jissieħbu għal 
dejjem fil-qawmien glorjuż tiegħu. Fil-verità, it-tisħib fil-Ġisem u d-
Demm ta’ Kristu ma għandu ebda għan ieħor ħlief li jibdilna f’dak li 
nieklu” (San Ljun il-Kbir, Sermo 63, 7). 

 

● O Trinità eterna, Trinità eterna. O nar u abbiss ta’ mħabba. O 
msaħħar għall-ħlejqa tiegħek! Kif tista’ tiswielek il-fidwa tagħna? Ma 
tistax, għax int Alla tagħna ma għandekx bżonnha. Mela lil min se 
tiswa? Tiswa biss lill-bniedem. O mħabba imprezzabbli! Kif int veru 
Alla u veru bniedem tajt lilek innifsek kollok kemm int għalina, hekk 
ukoll int ħallejt lilek innifsek kollok kemm int lilna, biex tkun l-ikel 
tagħna, biex matul il-pellegrinaġġ tagħna fid-dinja, ma nintelqux bl-
għejja, imma nitqawwew bik, il-ħobż tagħna mis-sema. 
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O bniedem, x’ħallielek Alla tiegħek? Ħallielek lilu nnifsu, Alla 
sħiħ u bniedem sħiħ, moħbi taħt il-bjuda tal-ħobż. O nar ta’ mħabba! 
Ma kienx ikun biżżejjed li ħlaqtna xbieha tiegħek u li erġajt ħlaqtna 
fil-grazzja permezz tad-Demm ta’ Ibnek, mingħajr ma tkun tajt lilek 
innifsek lilna bħala ikel tagħna, O Alla, Essenza divina? X’ġiegħlek 
tagħmel dan? L-imħabba tiegħek biss, fl-eċċess ta’ mħabbtek. 

Santa Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 39-40 
 

● Mulej tal-qawwiet… lilek noffru dan is-sagrifiċċju, din l-offerta 
mingħajr tixrid ta’ demm, lilek noffru dan il-ħobż, figura tal-ġisem tal-
Iben waħdieni tiegħek… Meta niċċelebraw it-“tifkira tal-mewt 
tiegħek”, noffru dan il-ħobż u nitolbu: Permezz ta’ dan is-sagrifiċċju 
ħenn għalina lkoll, ħenn għalina, O Alla tal-verità… U aħna noffru 
dan il-kalċi, figura tad-Demm tiegħek. 

Alla tal-verità, agħmel li l-kelma qaddisa tiegħek tinżel fuq dan il-
ħobż, biex isir il-Ġisem tal-Kelma, u fuq dan il-kalċi biex isir id-Demm 
tal-verità. U agħmel li dawk li jitqarbnu jirċievu l-mediċina tal-ħajja, 
għall-fejqan ta’ kull mard, għat-tisħiħ tal-kobor f’kull virtù, u tħallix li 
dan ikun il-kawża għall-kundanna tagħhom… 

Agħmilna denji ta’ din it-tqarbina, Alla tal-verità, u agħti l-kastità 
lill-ġisem tagħna, agħti l-intelliġenza u l-għarfien lil ruħna, agħtina l-
għerf, Alla tal-ħniena, permezz tat-tisħib fil-Ġisem u d-Demm 
tiegħek. Għax tiegħek hi l-glorja u l-qawwa permezz ta’ Ibnek il-
waħdieni, fl-iSpirtu s-Santu, issa u għal dejjem. 

San Serapjun, Preghiere dei primi cristiani, 191 192 
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218.  MISTERU TA’ GĦAQDA 

Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-iSpirtu s-Santu jgħaqqadna f’ġisem 
wieħed lilna li nieħdu sehem mill-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu 

(Talba Ewkaristika II). 

 

1. Fid-diskors tiegħu dwar “il-ħobż tal-ħajja” Ġesù nnifsu 
ppreżenta l-Ewkaristija bħala s-sagrament tal-għaqda miegħu: “Min 
jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih” (Ġw 6, 56). Dan hu 
tassew id-dħul ta’ Kristu fina u d-dħul tagħna fi Kristu. Kif jidher ċar, 
il-ħajja ta’ Ġesù u l-ħajja tagħna, il-Persuna tiegħu u dik tagħna 
jibqgħu distinti imma b’danakollu, “l-ġisem u d-demm ta’ Kristu li 
aħna nieklu jagħmlu li aħna nkunu fi Kristu u Kristu jkun fina… huwa 
nnifsu qiegħed fina bil-ġisem tiegħu u aħna qegħdin fih u miegħu, 
dak kollu li aħna, qiegħed f’Alla” (San Ilarju, De Trinit. VIII: 14). Qatt 
m’aħna se nkunu daqshekk qrib ta’ Ġesù, daqshekk penetrati minnu, 
trasformati, divinizzati u mgħaddsin fid-divinità daqs dak il-waqt tat-
Tqarbin sagramentali: “miegħu, dak kollu li aħna, ikun f’Alla.” Imma 
Ġesù jmur aktar ‘l hinn minn dan u jżid: “Bħalma bagħatni l-Missier, li 
hu ħaj, u jiena ngħix b’Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll 
jgħix bija” (Ġw 6, 57). Il-ħajja kollha ta’ Kristu ġejja mill-Missier; ma 
għandux ħajja oħra ħlief dik li hu jaqsam mal-Missier. Bl-istess mod, 
min hu mitmugħ bil-ġisem ta’ Kristu jgħix bil-ħajja li Kristu 
jikkomunikalu hija ħajja li diġà rċevejniha fil-magħmudija, imma li 
permezz tal-Ewkaristija, jissieħeb fiha mill-qrib bi Kristu li hu l-għajn 
tagħha, ladarba jiġi hu personali biex inissilha fina. Ġesù jgħix bil-
Missier, għax il-Missier huwa l-għajn tal-ħajja tiegħu, u min jitqarben 
jgħix b’Ġesù, għax Ġesù billi jsir l-ikel tiegħu, isir l-għajn ta’ ħajtu bl-
istess mod dirett, profond u intimu. Billi Ġesù rċieva ħajtu mill-
Missier, issa jgħix biss għall-glorja tiegħu, jiddedika lilu nnifsu b’mod 
sħiħ għall-missjoni afdata f’idejh Għalhekk min jitqarben ma għandux 
jgħix aktar ħajja li taħseb biss fil-kuri u l-interessi personali, ma 
għandux jgħix aktar għalih innifsu, imma għal Ġesù, biex iwettaq ir-
rieda tiegħu u jfittex il-glorja tiegħu. “Ħadd ma jgħix għalih innifsu” - 
jistqarr San Pawl - “Jekk ngħixu, ngħixu għall-Mulej” (Rum 14, 7 – 
8). 

 

2. Il-Konċilju Vatikan II jistqarr li Kristu, qabel ma offra lilu nnifsu 
bħala vittma bla tebgħa fuq l-altar tas-salib, talab lill-Missier għal 
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dawk li jemmnu u qal: ‘Nitolbok li jkunu lkoll ħaġa waħda kif inti fija, 
Missier, u jiena fik, ħa jkunu huma wkoll ħaġa waħda fina, biex hekk 
id-dinja temmen li inti bgħattni’ (Ġw 17, 21). U fil-Knisja tiegħu 
waqqaf is-sagrament tal-għaġeb tal-Ewkaristija li biha l-għaqda tal-
Knisja titfisser u sseħħ (UR 2). Sa mill-bidu tal-Knisja, l-Ewkaristija 
kienet meqjusa bħala simbolu tal-għaqda tal-Insara kollha: “Meta 
tiġu għall-Ewkaristija, roddu ħajr hekk ’Kif dan il-ħobż maqsum kien 
imxerred fuq l-għoljiet u mbagħad inġabar u sar ħaġa waħda, ħa 
tkun miġbura wkoll il-Knisja tiegħek minn truf l-art fis-Saltna tiegħek’” 
(Didachè 9). U ladarba s-sagramenti jwettqu dak li jfissru, l-
Ewkaristija mhux biss tirrappreżenta, imma twettaq l-għaqda bejn l-
Insara, li billi jieklu mill-istess ħobża, il-ġisem bla tebgħa ta’ Kristu, 
isiru ħaġa waħda fih, il-Ġisem Mistiku, li hu l-Knisja. L-għaqda tal-
Insara kollha fi Kristu, mibdija fil-Magħmudija, tiġi msaħħa, 
ipperfezzjonata u titwassal fi tmiemha bl-Ewkaristija, li minħabba fiha 
nistgħu ngħidu li “l-Knisja tgħix u tikber il-ħin kollu” permezz tal-
Ewkaristija, għax din “ittemm il-bini tal-ġisem” (LG 26, 17). 

Meta l-Atti tal-Appostli jitkellmu fuq il-Knisja tal-bidu jiżgurawna li 
l-ġemgħa tal-Insara kienu qalb waħda u ruħ waħda, magħqudin u 
mitmugħa bl-Ewkaristija (Atti 4, 32; 2, 42): dan huwa l-frott li l-ħobż 
ewkaristiku jeħtieġ li jipproduċi fil-Knisja: għaqda tal-qalb u tar-ruħ 
fost l-Insara kollha, konsegwenza prezzjuża u loġika tal-għaqda ta' 
kull wieħed minnhom fi Kristu. Aktar ma tkun qawwija l-għaqda ta’ 
kull wieħed ma’ Kristu, bil-qawwa tal-Ewkaristija, aktar tnissel l-
għaqda bejn dawk li huma mitmugħa mill-istess Mejda, u b’hekk 
titwettaq it-talba tal-Mulej tagħna: “biex isiru ħaġa waħda għalkollox” 
(Ġw 17, 23). Għal din ir-raġuni mela l-Knisja titlob lill-Missier fil-
Quddiesa: “Agħmel li aħna, li se nissaħħu bil-Ġisem u d-Demm ta’ 
Ibnek, nimtlew bl-iSpirtu qaddis tiegħu, u nkunu ġisem wieħed u ruħ 
waħda fi Kristu” (Talba Ewkaristika III). 

 

● O Mulej, min imissu jkun hekk safi aktar minn dak li se 
jissieħeb fis-Sagrifiċċju tiegħek? X’hemm taħt id-dawl tax-xemx li 
jeħtieġ ikun safi iżjed mill-ġid li tqassam il-Ġisem tiegħek jew mill-
ħalq li se jimtela’ bin-nar spiritwali, jew l-ilsien li se jitħammar bid-
Demm tiegħek? …Mulej, agħmel li nintebaħ b’liema ġieħ jien ġejt 
onorat, u f’liema ikla qiegħed nissieħeb. Int li l-Anġli jikkontemplawk 
imregħdin, u li ma jissugrawx iħarsu lejk mingħajr biża’ minħabba d-
dija li toħroġ minnek, int li għamilt lilek innifsek ikel għalina: aħna 
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magħqudin miegħek, u għalhekk sirna ġisem wieħed permezz 
tiegħek. “Min se jlissen l-għeġubijiet kbar tiegħek, o Mulej, u jgħarraf 
it-tifħir tiegħek kollu? Liema ragħaj jitma’ l-merħla tiegħu b’laħmu 
stess? Hemm ħafna ommijiet li jafdaw l-ulied li welldu lil nisa oħra 
biex ireddgħuhom. Int ma tagħmilx hekk, int titmagħna b’demmek 
stess, u tgħaqqadna intimament miegħek b’kull mod possibbli. Inti 
torbot lilek innifsek ma’ kull Nisrani permezz tal-misteri. Inti titma’ bik 
innifsek lil dawk li tajt il-ħajja bla ma tafdahom f’idejn ħaddieor, u 
b’hekk terġa’ tikkonvinċi li int tassew ilbist il-ġisem tiegħi. 

O Mulej, tħallinix inkun biered u għażżien wara li rċevejt 
imħabba u ġieħ hekk kbar! B’liema xewqa l-ulied jaqbdu ma’ sider 
ommhom, u b’liema ħeġġa xufftejhom jiġbdu n-nutriment tagħhom! 
Ejja nersqu lejn din il-mejda u dan il-kalċi spiritwali bl-istess mod u 
ħeġġa; jew aħjar, b’xewqa wisq akbar. Għinna biex niġbdu lejna l-
grazzja tal-iSpirtu, ħalli l-akbar niket tagħna jkun dak li niġu 
mċaħħdin minn dan l-ikel. Dak li qiegħed jiġi offrut lilna ma sarx 
b’idejn il-bnedmin, imma int li għamilt dan il-miraklu waqt iċ-Ċena, 
wettaq l-istess miraklu llum ukoll. 

S. Ġwann Kriżostmu, Kumment għall-Vanġ. ta’ S. Mattew, 82, 5 
 

● L-istess kif dan il-ħobż, li darba kien imxerred fuq l-għoljiet, 
ġie miġbur biex isir ħaġa waħda, o Mulej, iġbor ħaġa waħda fil-Knisja 
tiegħek lill-bnedmin ta’ kull razza, kull nazzjon, kull belt u kull dar… u 
agħmilhom ilkoll Knisja waħda Kattolika u ħajja. 

San Serapjun, Preghiere dei primi cristiani 191 192 
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219.  L-EWKARISTIJA U L-ĦAJJA 

Mulej, agħmel li aħna li nieħdu minn ħobża waħda, għalkemm ħafna, 
insiru ġisem wieħed (1 Kor 10, 17). 

 

1. L-Ewkaristija tgħaqqadna direttament ma’ Kristu. Din l-
għaqda fiżika hija l-istess għal dawk kollha li jissieħbu fil-Ġisem u d-
Demm tiegħu. B’danakollu ma jġibx l-istess effett f’kulħadd, tant hu 
hekk li San Pawl jgħid: “Mela kull min jiekol il-ħobż jew jixrob il-kalċi 
tal-Mulej, bla ma jixraqlu, ikun ħati, tal-ġisem u d-demm tal-Mulej (1 
Kor 11, 27-29). Imma wkoll għal dawk li jersqu lejn l-Ewkaristija fl-
istat tal-grazzja, l-effetti li joħorġu minnha mhumiex l-istess, imma 
skont id-dispożizzjonijiet tagħhom. 

Ladarba l-effett attwali tal-Ewkaristija huwa l-għaqda ma’ Kristu 
u ma’ ħutna, l-aħjar tħejjija għall-Ikla Ewkaristika hija l-imħabba li 
mingħajrha ma jistax ikun hemm għaqda. L-għaqda ma’ Kristu titlob 
dik l-imħabba sinċiera li taqbel mar-rieda tiegħu, max-xewqat tiegħu, 
u ma’ dak li jogħġbu. San Pawl jgħid: “Aħsbu bħalma kien jaħseb 
Kristu Ġesù” (Fil 2, 5). Dak li ma jaqbilx mas-sentimenti ta’ Kristu, 
mar-rieda tiegħu, mal-preċetti tiegħu u l-aktar mal-kmandament tal-
imħabba, huwa tfixkil għall-għaqda miegħu. Imbagħad jista’ jiġri 
bħalma jgħid Santu Wistin, li aħna nieklu l-ġisem tal-Mulej 
materjalment, bla ma nagħmlu hekk spiritwalment, u għalhekk 
nibqgħu mċaħħdin mill-frott tas-sagrament (In Io 26, 12). Biex l-
Ewkaristija ġġib u ssaħħaħ l-għaqda tal-aħwa, jeħtieġ neħilsu minn 
dak kollu li jfixkel ir-relazzjoni mill-qalb u sinċiera mal-proxxmu, u bl-
attenzjoni nrawmu mħabba ġenwina u universali. “Ħobbu lil xulxin kif 
ħabbejtkom jien” (Ġw 15, 12), qal il-Mulej, u iżjed preċiż: “Mela jekk 
tkun qiegħed ittella’ l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-altar u 
hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta 
tiegħek hemmhekk quddiem l-altar u mur l-ewwel irranġa ma’ ħuk, u 
mbagħad ejja tella’ l-offerta tiegħek” (Mt 5, 23-24). Qabel nersqu lejn 
l-altar, kull wieħed minna għandu jeżamina lilu nnifsu, għax ħadd li 
kiser il-kmandament ukoll b’mod ħafif ma għandu jissogra jirċievi l-
ġisem tal-Mulej. “Aħfer u tkun maħfur” - jgħid Santu Wistin – 
“imbagħad tista’ tersaq b’moħħok mistrieħ: huwa ħobż u mhux 
velenu. Imma aħfer sinċerament, għax jekk ma taħfirx 
sinċerament… qiegħed tigdeb lil dak li ma tistax tqarraq bih” (In Io 
26, 11). 
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2.  Jekk jeħtiġilna nitħejjew b’mod dejjem aktar xieraq għas-
Sagrifiċċju u l-Ikla ewkaristika, jeħtieġ ukoll nitħabtu biex fl-imġiba 
tagħna ta’ kuljum, ngħixu l-grazzja li tfur mill-Ewkaristija. “Il-Liturġija 
nfisha tħeġġeġ lill-Insara biex wara li jixbgħu ‘bis-sagramenti tal-
Għid’ huma ‘jkunu qalb waħda fit-tjieba’ u titlob biex ‘iżommu 
f’'ħajjithom dak li kisbu bit-twemmin’” (SC 10). Din hi kwistjoni li 
nqabblu l-mod ta’ ħajja tagħna mal-qdusija u mħabba li l-Ewkaristija 
tipproduċi u turi, hija kwistjoni li fit-twettiq tad-dmirijiet ta’ kuljum 
tagħna nġibu fina dik l-għaqda ma’ Kristu u ma’ ħutna li hija l-frott tat-
Tqarbina Ewkaristika. Ladarba l-Ewkaristija tressaqna qrib il-mewt u 
l-qawmien tal-Mulej, jeħtiġilna wkoll nissieħbu fil-mewt tiegħu billi 
mmutu għalina nfusna u għad-dnub, u nissieħbu fil-qawmien tiegħu 
billi ngħixu iżjed u iżjed dik il-ħajja divina li hu jnissel fina. 

Il-vista ta’ kuljum lis-Sagrament Imqaddes, li l-Knisja dejjem 
irrikkmandat, tiswa ħafna biex nippreservaw l-effetti tal-Ewkaristija u 
biex inkunu aktar disposti lejha. Kristu preżenti taħt l-ispeċi qaddisa, 
“jirrestawra l-moralità, jitma’ l-virtujiet, ifarraġ l-imnikktin, isaħħaħ id-
dgħajfin, u jipproponi l-istess eżempju tiegħu għall-imitazzjoni ta’ 
dawk kollha li jersqu lejh… Għalhekk jekk xi ħadd jersaq lejn dan is-
Sagrament b’devozzjoni speċjali, u jagħmel ħiltu biex ipatti 
b’imħabba ġeneruża u mħeġġa għall-imħabba infinita ta’ Kristu, 
iġarrab u jifhem sewwa, b’ferħ spiritwali kbir u bi profitt, kemm hi 
prezzjuża l-ħajja moħbija ma’ Kristu f’Alla, u kemm hu kbir is-siwi tat-
taħdit ma’ Kristu, għax ma hemm xejn aktar ta’ faraġ fuq l-art, u xejn 
aktar effikaċi biex nimxu ‘l quddiem fit-triq tal-qdusija” (Pawlu VI, 
Myst. Fidei 67). 

Fl-Ewkaristija jinsab il-ġid spiritwali kollu tagħna, “Kristu nnifsu, li 
hu l-Għid tagħna u l-ħobż ħaj… jagħti l-ħajja lill-bnedmin. Hekk il-
bnedmin huma mistiedna u jitressqu biex, flimkien mal-offerta ta’ 
Kristu, joffru wkoll lilhom infushom u l-ħidmiet tagħhom u l-ħolqien 
kollu” (PO 5). 

 

● O Ġesù, ikel divin tar-ruħ, dan l-għadd kbir ta’ bnedmin idur 
lejk. Jixtiequ li tagħti lis-sejħa Nisranija tagħhom qawwa ġdida ta’ 
virtù ġewwenija, u li jkunu lesti għas-sagrifiċċju, li tiegħu inti kont il-
mudell perfett bil-kelma u bl-eżempju. 
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Inti ħuna l-kbir, imxejt qabilna fit-triq tagħna. O Kristu Ġesù, it-
triq ta’ kull wieħed minna, int ħfirtilna dnubietna kollha, inti 
tnebbaħna lkoll biex nagħtu eżempju ta’ ħajja Nisranija aktar nobbli, 
aktar konvinċenti u aktar attiva. O Ġesù, “il-veru ħobż” tagħna u l-ikel 
sustanzjali waħdieni għal ruħna, iġbor lill-ġnus kollha madwar il-
mejda tiegħek. L-altar tiegħek hu realtà divina fuq l-art, ir-rahan tal-
favuri tas-sema, iċ-ċertezza ta’ ftehim ġust bejn il-ġnus, u f’pika 
mimlija sliem fil-progress veru taċ-ċiviliżazzjoni. 

Mitmugħin bik u minnek, o Ġesù, il-bnedmin jissaħħu fil-fidi, 
ikunu henjin fit-tama, u attivi fil-ħafna espressjonijiet tal-imħabba. 

Ir-rieda tagħna ssir taf kif tegħleb in-nases tal-ħażen, it-
tentazzjonijiet tal-egoiżmu, u t-telqa tal-għażż. U għajnejn il-bnedmin 
li jħobbu u jibżgħu minn Alla għad jaraw id-dehra ta’ art il-ħajjin, li 
tagħha l-Knisja pellegrina u militanti hija x-xbieha, u tgħin lid-dinja 
kollha biex tisma’ l-ewwel ilħna ħelwin u misterjużi tal-Belt ta’ Alla. O 
Ġesù, “itmagħna u ħarisna, u agħmel li naraw il-ħwejjeġ tajba fl-art 
tal-ħajjin! Ammen.” 

Beatu Ġwanni XXIII, Breviario, p. 120 
 

● Mulej, jiena maħmuġ, ma jistħoqqlix li l-ġisem imqaddes 
tiegħek jiġi sagramentalment fid-dar maħmuġa tiegħi. Mulej, jien ma 
jistħoqqli ebda ġieħ jew xi faraġ li n-nies virtużi jiksbu mingħandek. 
Ma baqgħali xejn x’nagħmel ħlief nibki u nolfoq il-ħin kollu u li nimxi 
quddiemek b’fiduċja sħiħa. U għalkemm fqir u mitluq waħdi, ma rridx 
nitbiegħed minnek, imma nsejjaħlek u nitolbok bla heda, sakemm il-
fidi tiegħi tikseb mingħandek il-fejqan tal-“qaddej” tiegħi – il-parti 
sensibbli tiegħi. Imbagħad infaħħrek u naqdik b’ruħi u ġismi, bl-
esseri tiegħi kollu u bis-saħħa kollha tiegħi. 

Ruysbroeck, Oeuvres, v. 1, p. 102 
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220.  IL-ĦDAX-IL ĦADD MATUL IS-SENA 

SENA A 

Nifirħu f’Alla permezz tal-Mulej Ġesù Kristu, li minnu ħadna l-maħfra 
tagħna (Rum 5, 11). 

 

Alla qiegħed dan il-kliem bħala sies tal-patt tiegħu ma’ Iżrael: 
“Jekk tisimgħu leħni… intom tkunu l-wirt tiegħi minn fost il-popli 
kollha… u intom tkunu għalija saltna ta’ qassisin u ġens qaddis” (Eż 
19, 5-6). Alla kien qiegħed jafda lil Iżrael b’missjoni saċerdotali, 
qagħda ta’ medjazzjoni li stabbiliet li l-fidi u s-salvazzjoni kellhom 
jaslu għand il-bnedmin kollha permezz ta’ Iżrael. Fir-Rabta l-Ġdida 
dan l-uffiċċju ġie mogħti lill-Knisja, il-Poplu l-Ġdid ta’ Alla. Kull Nisrani 
jissieħeb f’dan l-uffiċċju, għax il-magħmudija tiegħu timpenjah mhux 
biss li jgħix personalment il-fidi u l-grazzja li rċieva, imma wkoll li 
jxerred il-fidi tiegħu f’dawk ta’ madwaru, biex tasal fid-dinja kollha. 
“Intom ġens maħtur” – jikteb San Pietru lill-ewlenin Insara, meta 
jtenni l-kliem ta’ Alla lil Iżrael kważi kelma b’kelma – “saċerdozju rjali, 
nazzjon qaddis” (1 Pt 2, 9). Il-Konċilju Vatikan II irrestawra s-siwi ta’ 
dan it-tagħlim b’mod speċjali billi għaraf fih it-twaqqif tas-saċerdozju 
komuni tal-fidili u d-dmir appostoliku tagħhom. 

Barra min dan is-saċerdozju li jinvolvi lil kull min hu mgħammed, 
Ġesù waqqaf saċerdozju ieħor, dak ministerjali li lilu afda l-
funzjonijiet ta’ tagħlim u dawk sagramentali. L-ewwel pass tiegħu 
dwar dan tal-aħħar kienet l-għażla u l-missjoni tat-Tnax: “Sejjaħ lejh 
it-tnax-il dixxiplu tiegħu, u tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena biex 
ikeċċuhom, u jfejqu kull xorta ta’ mard u ‘l kull min kien nieqes minn 
saħħtu” (Mt 10, 1). Ġesù seħibhom fil-missjoni tiegħu, kif ukoll fis-
setgħat tiegħu, bħalu kellhom jippriedkaw “li s-Saltna ta’ Alla waslet” 
(Mt 10, 7), u bħalu kellhom jagħtu prova tal-verità ta’ kliemhom bil-
mirakli. Bħalu wkoll kellhom iwasslu l-messaġġ tas-salvazzjoni “lin-
nagħġa l-mitlufa tad-dar ta’ Iżrael” (Mt 10, 6). Dan ma kienx ifisser li 
ġnus oħra kienu esklużi, imma aktarx espressjoni tal-fedeltà ta’ Alla 
għall-għażliet tiegħu. Ladarba kien għażel lil Iżrael bħala poplu 
saċerdotali privileġġjat, offrielhom l-ewwel frott tas-salvazzjoni; jekk 
Iżrael ma kienx se jaċċetta, kien ikun ħtija tiegħu biss. 

Dan iwassalna biex nirriflettu li l-inzjattiva f’kull għażla, dejjem 
tiġi minn Alla. La Iżrael u lanqas it-Tnax ma ġew magħżula 
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minħabba xi merti personali, imma biss għax Alla ried hekk. “Mhux 
intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom” (Ġw 15, 16). B’danakollu 
din l-għażla ġġib magħha responsabbiltà speċjali għal dawk 
magħżula. Ħadd ma jaqra l-lista tat-Tnax li tispiċċa bl-isem ta’ Ġuda 
l-Iskarjota bla ma jitriegħed. Jekk Alla huwa hekk fidil għall-għażliet 
tiegħu b’mod li Iżrael dejjem baqa’ l-poplu magħżul minkejja n-
nuqqasijiet tiegħu, u Ġuda ma kienx imkeċċi mill-kulleġġ appostoliku 
minkejja l-pjani ta’ tradiment li kellu, huwa ċar li kull sejħa divina 
timpenja lil dak li jkun li jibqa’ fidil sal-aħħar. Il-magħżulin tal-lum 
huma aktar responsabbli milli kien Iżrael il-qadim, għax is-
saċerdozju tagħhom illum huwa msejjes fuq dak ta’ Kristu, il-Qassis 
veru u waħdieni, li ssagrifika lilu nnifsu għas-salvazzjoni tad-dinja. 
“Jekk meta konna għadna għedewwa ta’ Alla tħabbibna miegħu bis-
saħħa tal-mewt ta’ Ibnu, kemm iktar issa, li aħna ħbieb miegħu, 
insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu” (Rum 5, 10). Kristu li ħabbeb lill-
bnedmin ma’ Alla, huwa s-sies ta’ kull saċerdozju, huwa l-qawwa 
tiegħu, u fl-istess waqt isawwab fuqu l-grazzja biex jibqa’ fidil. 

 

● O Mulej, ħares il-ħidma tiegħek, żomm fija l-grazzja li tajtni. 
Huwa permezz tal-grazzja tiegħek li jiena dak li jien. Fil-verità jiena l-
inqas u l-iżgħar fost l-isqfijiet tiegħek. 

Ladarba ridtni naħdem għall-Knisja tiegħek, bierek dejjem il-frott 
tax-xogħol tiegħi. Int sejjaħtli għas-saċerdozju meta kont iben mitluf, 
tħallinix nintilef issa li jiena saċerdot. 

Imma fuq kollox, agħtini l-grazzja li nkun naf kif nagħder lill-
midinbin mill-qiegħ ta’ qalbi… Agħmel li nagħder kull meta nara l-
waqgħa tal-midneb, biex ma nikkastigahx bl-arroganza imma aktar 
nibki u nindem miegħu. Meta nibki ma’ għajri, ħalli nibki wkoll għalija 
nnifsi. 

San Ambroġ, Preghiere dei primi cristiani, 283 
 

● O Verġni l-aktar safja, Omm ta’ Alla u ta’ Kristu “sħiħ”, int li 
dejjem għandek il-missjoni essenzjali li tagħti lil Ġesù lid-dinja, 
sawwar fija l-iSpirtu ta’ Kristu. Magħqud bħalek mas-sentimenti 
kollha tal-Verb inkarnat, jalla jkolli l-ħila nesprimi lil Kristu Ġesù 
quddiem l-għajnejn tal-Missier b’kull għemil li nagħmel. Bħalek, o 
Verġni, nixtieq li nkun vittma għall-Knisja, u li nħobbha, li saħansitra 
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nagħti ħajti għaliha, u ndawwarha bl-istess imħabba li biha ħabbha 
Kristu. 

M.M. Philippon, Conservazione alla SS. Trinità 
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SENA B 

Iftħilna qalbna Mulej, biex nifhmu l-kelma tiegħek (Atti 16, 14). 

 

Alla jirreżisti lis-suppervi u jumiljahom biex is-setgħa divina 
tiegħu tidher aktar permezz tax-xejn tal-bniedem. Hekk, meta Iżrael 
sar arroganti minħabba l-privileġġi tal-għażla tiegħu, Alla umiljah u 
żabru waħda sewwa billi ċekknu, permezz tal-eżilju u l-jasar, sa ma 
sar “fdal” ta’ poplu fqir, umli u mmaqdar. Kien lil dan il-“fdal” li l-profeti 
ppriedkaw biex iqawwu t-tama fil-wegħdiet divini. Għalhekk, Eżekjel 
jitkellem minn “rimja” li Alla għad jaqta’ miċ-ċedru b’saħħtu biex jerġa’ 
jħawwilha fuq “muntanja għolja.” “Hi toħroġ il-friegħi” tant li “taħtha 
jistkenn kull tajr tal-ġwienaħ” (Eżek 17, 22-23). Din il-profezija 
messjanika torbot ma’ dik ta’ Isaija: “Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta’ 
Ġessi, għad tinbet rimja minn għeruqu” (Is 11, 1). Bħalma Alla kien 
wiegħed li s-Salvatur kellu jiġi minn Iżrael, mhux minn Iżrael li jkun 
qawwi u setgħan – iċ-ċedru l-kbir - imma minn wieħed li jkun umli u 
fidil, bħall-Verġni Marija, li minnha kellha tiġi r-“rimja” li minnha kellu 
jiġi l-poplu ġdid ta’ Alla. 

Alla jibqa’ jaħdem b’dan il-mod fid-dinja biex iwaqqaf is-saltna 
tiegħu ħalli jsalva lill-bnedmin. Iwarrab lill-kbar u s-setgħana fil-ġenb 
u jagħmel użu mill-ħlejjaq u ħwejjeġ żgħar u umli, l-istess kif iż-
żerriegħa mitfugħa fil-ħamrija hija ċkejkna, u ż-żerriegħa tal-
mustarda qisha xejn. Ġesù għamel użu minn xbihat bħal dawn biex 
ifiehem li s-saltna ta’ Alla mhix realtà li timponi lilha nfisha permezz 
tal-qawwa u kobor li jidher, imma hi realtà moħbija, miżrugħa fi qlub 
umli, imma li għandhom il-ħajja u l-qawwa li jitferrxu b’mod li ma 
jitwemminx. Il-bniedem ma jistax ikejjilha, l-istess kif il-bidwi ma 
jistax jifhem kif iż-żerriegħa miżrugħa fl-art tinbet u tikber, il-kobor 
tagħha huwa żgur anki jekk “ma jafx” kif jiġri dan. 

Għalkemm il-parabboli fl-Evanġelju dwar il-qamħa u ż-żerriegħa 
tal-mustarda (Mk 4, 26-34) huma sejħa għall-umiltà, li hija l-art 
waħdanija biex tiżviluppa s-saltna ta’ Alla, huma wkoll sejħa għall-
ottimiżmu qawwi li hu msejjes fuq l-effikaċja żgura tal-azzjoni divina. 
Ukoll jekk il-bnedmin saru tant ħżiena sal-punt li jiċħdu ‘l Alla, u 
jqisuh “mejjet”, u jaġixxu bħallikieku ma jeżistix, Hu dejjem preżenti u 
jaħdem fl-istorja tal-bnedmin u jibqa’ jxerred iż-żerriegħa tas-saltna 
tiegħu. Il-Knisja nfisha li tikkopera f’dan iż-żrigħ, ta’ sikwit ma tarax il-
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frott, imma hija ħaġa żgura li f’xi jum dan iż-żbul jagħmel il-frott. 
Sadattant ikollna nistennew bis-sabar is-siegħa miktuba minn Alla, l-
istess kif il-bidwi jistenna bla ansjetà sakemm tgħaddi x-xitwa u ż-
żerriegħa tinbet. Aħna wkoll ikollna nistennew bl-umiltà, waqt li 
naċċettaw il-qagħda tagħna ta’ “żerriegħa tal-mustarda” jew “merħla 
ċkejkna” mingħajr ebda pretensjoni li se nsiru nies qawwija u 
setgħana. Dak li jgħodd għall-Knisja jgħodd ukoll għall-individwu, 
għax ukoll fil-qalb tal-bniedem, is-saltna ta’ Alla, li hi l-qdusija, 
tiżviluppa fil-moħbi, u ma għandniex naqtgħu qalbna jekk wara ħafna 
sforzi mtennija nsibu li għadna dgħajfin u imperfetti. Waqt li 
nipperseveraw fl-isforzi tagħna, jeħtieġ li nafdaw f’Alla biss, għax hu 
biss jista’ jagħmel li l-għemil tagħna jġib l-effett. 

 

● O Alla, qawwa ta’ min jittama fik, ieqaf magħna li qegħdin 
insejħulek, għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu 
nagħmlu xejn. Agħtina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex 
inħarsu l-kmandamenti tiegħek, ħalli nogħġbuk fir-rieda u l-għemil 
tagħna. 

Kolletta 
 

● O Alla li tista’ kollox li, biex turi s-setgħa tiegħek tagħżel 
ħwejjeġ baxxi biex tikkonfondi lill-kbar, tieħu l-ħwejjeġ dgħajfa biex 
teqred lill-qawwija, u b’għodda umli tagħmel ħwejjeġ, kbar, biex ħadd 
ma jigglorifika lilu nnifsu imma jista’ biss jieħu glorja fik. Agħmel li 
nħobb u nħaddan b’qalbi kollha l-ħwejjeġ żgħar li int għażilt biex ikun 
jistħoqqli nikseb il-ħwejjeġ kbar li hemm moħbija fihom. O Salvatur 
tiegħi, agħmilni żerriegħa żgħira tal-mustarda misħuqa bħalek biż-
żufjett u t-turmenti biex jirnexxili nikseb il-mistrieħ ta’ dejjem. 

L. Da Ponte, Meditazioni III, 46, 1 
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SENA Ċ 

Aħfer, Mulej, l-offiża tad-dnub tiegħi (Salm 32, 5). 

 

Is-sultan David dineb, mogħmi mill-passjoni ħalla jmut lil Urija 
biex jeħodlu ‘l martu. Il-profeta Natan ġie mibgħut minn Alla biex bis-
saħħa ta’ storja juri lis-sultan il-kobor tal-ħtija tiegħu. Is-sultan beda 
jitmasħan waqt li kien qed jisma’ l-istorja tal-għani li kellu ħafna 
nagħaġ u li biex iħejji ikla għall-mistieden tiegħu seraq in-nagħġa 
waħdanija ta’ wieħed fqir, u David deherlu li dak l-għani kien ħaqqu l-
mewt. Imma meta Natan qallu: “Inti hu dak il-bniedem! (2 Sam 12, 
7), is-sultan fehem u beka d-dnub tiegħu. Alla kien dilku sultan, tah 
ħafna ġid u kull xorta ta’ ħwejjeġ materjali, imma dan kollu ma kienx 
biżżejjed għalih, u waqt li każbar il-liġi divina, ħa l-mara ta’ raġel 
ieħor. Kien dnub gravi, b’danakollu Alla ħafirlu għax David ammetta 
d-dnub tiiegħu u umilment stqarr: “Jiena dnibt kontra l-Mulej” (2 Sam 
12, 13). Imma xorta kellu jpatti għad-dnub tiegħu: “It-tarbija li 
titwelidlek, żgur li tmut” (2 Sam 12, 14). Alla fil-ħniena tiegħu jaħfer 
lill-midneb, imma fl-istess waqt jikkastigah biex ma jerġax jidneb. 

It-temi ta’ ħniena u maħfra nsibuhom mill-ġdid fl-Evanġelju, 
imma f’dawl ġdid, dak tas-salvazzjoni li issa miexja ‘l quddiem. Alla 
ma jibgħatx aktar profeti biex iwissi lill-midinbin, huwa bagħat lil Ibnu 
biex isalvahom, imur kullimkien ifittixhom, fi djarhom u fit-triqat. 
Naraw lil Ġesù fid-dar ta’ Xmun il-Fariżew li kien stiednu għall-ikel 
aktar biex jikkritikah milli bi ħbiberija. Meta Ġesù kien għall-mejda, 
ħalla mara midinba tbuslu u tidliklu riġlejh. Xmun tkexkex għal dan l-
għemil: “Dan li kien profeta, kien ikun jaf min hi u x’mara hi din li 
qiegħda tmissu” (Lq 7, 39). Huwa wkoll – bħal David, imma agħar 
minnu - huwa skandalizzat bl-imġiba ta’ ħaddieħor, u hu ‘l bogħod 
ħafna milli jeżamina l-imġiba tiegħu nnifsu. Imma Ġesù, bħal Natan, 
ifittex li jdawwal lill-Fariżew permezz ta’ storja: liema minn żewġ 
midjunin li nħafrilhom id-dejn tagħhom kellu jħobb lil min ħafirlu 
aktar? ”Dak li ħafirlu l-iżjed” (Lq 7, 43), kienet it-tweġiba ta’ Xmun. 
Bħal David, ma ntebaħx li fit-tweġiba tiegħu kien hemm il-kundanna 
tiegħu stess. Il-mara kienet dinbet ħafna, veru, imma nħafrulha 
dnubietha bl-imħabba kbira li wriet meta ħaslet bid-dmugħ riġlejn il-
Mulej, u xxuttathomlu b’xagħarha, bisithomlu u dilkithom bl-ungwent. 
Xmun ma wettaqx “ħafna dnubiet” (Lq 7, 47), imma għalaq qalbu 
għall-imħabba – “Bewsa ma tajtnix… Rasi ma dliktlix biż-żejt” (Lq 7, 
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45-46) – bil-maqlub, qalbu kienet miftuħa għall-kritika u lest biex 
jiskandalizza ruħu. Kieku Xmun ammetta l-iżball tiegħu – l-aktar ix-
xewqa kbira li jaqbad lill-Mulej f’xi żball – kien ikun maħfur u l-ħniena 
ta’ Alla tissawwab ġo ruħu, u timlieh bl-imħabba. 

Il-maħfra tad-dnubiet hija kemm inizjattiva tal-imħabba kollha 
ħniena ta’ Alla kif ukoll tweġiba għall-imħabba niedma tal-bniedem. 
Aktar ma l-bniedem jindem fuq motiv ta’ mħabba, aktar il-maħfra ta’ 
Alla tkun kbira u tħassar mhux biss il-ħtija, imma wkoll il-piena. Ġesù 
ma imponiex penitenza fuq il-mara midinba, mhux biss għax l-
imħabba tagħha kienet kbira, imma fuq kollox għax hu nnifsu ħa 
ħtijietha fuqu nnifsu meta offra l-ħajja tiegħu għad-dnubiet tal-
bnedmin. 

 

● Mulej, noffrilek l-imgħoddi tiegħi u nafdah fil-ħniena tiegħek, 
waqt li nittama li nkun maħfur biss għat-tjubija tiegħek, ma rridx 
nipprova niskuża ruħi, jew inserraħ fuq l-imgħoddi tiegħi billi nuri xi 
mertu tiegħi, jew xi għemil tajjeb, jew xi riparazzjoni, jew xi 
riżoluzzjoni tajba kemm fl-imgħoddi u kemm għalliġej jiena nintelaq 
fil-ħniena tiegħek… 

Nersaq quddiemek, o Alla qaddis, bit-tifkira kollha niket tad-dnub 
tiegħi, tat-tradiment tal-ħbiberija, biċ-ċertezza tad-dgħufija u tax-xejn 
tiegħi, imma fiduċjuż fl-imħabba tiegħek tal-għaġeb li ma għandi qatt 
biżżejjed minnha u li qatt ma naqsitni. Ikollok ħniena minni! Tafdanix, 
Żommni qrib tiegħek, għax int taf kemm jien rasi iebsa u kapriċċjuż 
malli ma nibqax għassa tiegħi nnifsi, imma b’danakollu la tgħabbinix 
aktar milli niflaħ, o Mulej, għax dgħajjef b’mod tassew redikolu 
għalhekk ħudni hekk kif jien, kif jien magħmul, biex terġa’ tibnini kif 
trid int; agħtini l-ħila li nimxi skont ir-rieda tiegħek. 

Lanqas nażżarda ngħidlek li nħobbok; kont kieku nixtieq 
nippruvalek dan, imma kif tara diġà għandi bżonnok, ma nistax 
inħobbok bla ma tħobbni int. O Alla, oħloq fija qalb ġdida… Agħmel 
minni ibnek veru, li jkun jistħoqqli s-Saltna u l-wegħda, iben li fija jiġri 
demmek, li fih tiċċirkola l-ħajja tiegħek… Inti taf li ma għandi ebda 
saħħa, ibqa’ dejjem miegħi, iġġieled ġo fija int. Mulej, inħossni nistħi 
waqt li noffrilek l-imħabba kollha ndiema tiegħi. 

P. Lyonnet, Scritti spirituali, p. 104-105 
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221.  NIFHMU L-MISTERU TA’ KRISTU 

Missier, agħmel li nifhem li “l-imħabba ta’ Kristu tiżboq kull għerf” 
(Ef 3, 19). 

 

1.  Flimkien mal-appostlu Ġwanni, San Pawl jista’ jitqies l-ewwel 
teologu tal-misteru moħbi fil-qalb ta’ Kristu. Fl-ittra lill-Efesin, ma 
jaħsibhiex darbtejn biex jistqarr li rċieva l-missjoni li jħabbar lill-
bnedmin kollha bla distinzjoni “l-għana ta’ Kristu għad li ebda moħħ 
ma jista’ jifhmu, u li noħroġ għad-dawl quddiem kulħadd kif Alla 
temm il-pjan tal-Misteru li kien moħbi sa minn mijiet ta’ snin” (Ef 3, 8-
9). Huwa l-misteru tas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha mwettaq “fi 
Kristu Ġesù Sidna” (Ef 3, 11), li juri “l-għana bla qies tal-grazzja 
tiiegħu, bit-tjieba li wera magħna.” (Ef 2, 7). Milqut mill-kobor ta’ 
misteru bħal dan, waqt li jħossu bla ħila biex jikkomunika t-tifsira 
tiiegħu lill-oħrajn, Pawlu jdur lejn Alla b’talba mħeġġa: “Jiena ninżel 
għarkupptejja quddiem il-Missier… biex jagħtikom… li tistgħu tifhmu, 
flimkien mal-qaddisin kollha, x’inhu l-wisa’ u t-tul, l-għoli u l-fond tal-
imħabba ta’ Kristu” (Ef 3, 14. 18-19). Juża kull qies biex jispjega b’xi 
mod dak li hu impossibbli tgħidu bil-kliem. Il-misteru tal-imħabba ta’ 
Alla li minnu ġej il-pjan tas-salvazzjoni, imwettaq permezz tal-Verb li 
sar bniedem (Ġw 1, 14), il-misteru tal-imħabba ta’ Kristu li ħabb lill-
bnedmin u ta lilu nnifsu għalihom (Gal 2, 20) huma realtajiet liema 
bħalhom li jiżbqu l-limiti ta’ kull għarfien uman. Ebda bniedem, 
qaddis kemm hu qaddis, u għaref kemm hu għaref, ma seta’ jagħti 
lill-bnedmin l-oħra l-għarfien ta’ dawn il-ħwejjeġ; dan jista’ jiġi biss 
minn Alla. U minn Alla Pawlu jitlob dan għall-Insara kollha. Min ma 
jifhimx il-misteru tal-imħabba ta’ Alla, tal-imħabba ta’ Kristu, ma jistax 
jifhem l-essenza intima tal-Kristjaniżmu li proprju ġej minn imħabba 
bħal din. Għalhekk l-Appostlu jitlob lill-Missier li l-Insara jaslu 
“permezz tal-iSpirtu tiegħu… li Kristu jgħammar f’qalbkom permezz 
tal-fidi biex tniżżlu l-għeruq tagħkom fl-imħabba” (Ef 3, 16-18). Huwa 
biss l-iSpirtu s-Santu, Imħabba sustanzjali, li jerġa’ jagħti l-ħajja lil 
dawk li jemmnu fi Kristu u jimla’ bl-imħabba lil qalbhom (Ġw 3, 5; 
Rum 5, 5), u jista’ jqegħidhom f’pożizzjoni li jifhmu “flimkien mal-
qaddisin kollha, x’inhu l-wisa’ u t-tul, l-għoli u l-fond tal-imħabba ta’ 
Kristu”, għarfien li hu frott tal-imħabba wisq aktar mill-intellett. 

 



64 

2. “L-Iben ta’ Alla għadda mit-triq ta’ inkarnazzjoni sabiex il-
bnedmin ikunu jistgħu jieħdu sehem min-natura divina… Kristu ħa n-
natura umana kollha kemm hi kif tinsab fina, fil-faqar u l-miżerja 
tagħna, ħa minnha kollox minbarra d-dnub” (AG 3). L-Appostli, li 
kienu jafu lil Kristu u għexu miegħu, jixhdu għal din il-verità. Ġwanni, 
meta kien qiegħed jitkellem kważi f’isem l-oħrajn kollha, jikteb: “Dak 
li aħna smajna u rajna b’għajnejna, li lejh ħarisna u li messew idejna, 
jiġifieri l-Verb, il-kelma tal-ħajja… Qegħdin inxandrulkom dak li aħna 
rajna u smajna” (1 Ġw 1, 1.  3). Permezz tal-ħajja, tat-tagħlim u l-
għemil ta’ Kristu, Ġwanni ħataf l-essenza tal-misteru tiegħu: l-
imħabba, u din l-imħabba tħabbrilna lkoll, sabiex “l-għaqda tagħna 
tkun mal-Missier u ma’ Ibnu Ġesù Kristu” (1 Ġw, 1, 1. 3). L-Appostlu 
jirrakkonta fil-qosor l-istorja tal-imħabba ta’ Alla: B’dan dehret l-
imħabba ta’ Alla fina, għax Alla bagħat lil Ibnu l-waħdieni fid-dinja 
biex ngħixu bih. (1 Ġw. 4, 9). U b’enfasi mqanqla ta’ min ra 
b’għajnejh, iżid: “Aħna rajna u nagħtu xhieda, li l-Missier bagħat lil 
Ibnu s-Salvatur tad-dinja” (1 Ġw 4, 14). Ġwanni, li għex u ħadem 
mill-qrib miegħu, u li miegħu Kristu fetaħ qalbu, li kien josserva l-
ġesti, l-għemejjel tiegħu, li ħarislu f’għajnejh, u kien jaf x’kienu s-
sentimenti ta’ qalbu, temm hekk: “U aħna għarafna l-imħabba li Alla 
għandu għalina u emminnieha. Alla hu mħabba” (1 Ġw 4, 16). L-
intimità ta’ kuljum li kellu ma’ Kristu, ġegħlitu jifhem in-natura 
profonda ta’ Alla; imħabba. Alla hu mħabba, Kristu huwa mħabba, Il-
Kristjaniżmu huwa mħabba. “Għeżież, jekk Alla ħabbna daqshekk, 
aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin... Alla huwa mħabba u min 
jgħammar fl-imħabba jgħammar f’Alla, u Alla fih” (1 Ġw 4, 11.16). L-
għarfien tal-misteru ta’ Alla-mħabba, ma jistax ikun li jibqa’ astratt, 
imma jeħtieġ isir ħajja. Hekk biss l-Insara jiġu mdaħħlin fil-misteru ta’ 
Kristu u miegħu fil-misteru tat-Trinità li bih “inkunu nafu li aħna fil-
verità” (Ef 3, 19). 

 

● Alla tiegħi, ma nistax nagħmel ħlief nintefa’ għarkupptejja, 
mar-rivelatur il-kbir tal-misteru tal-grazzja, waqt li nitolbok, Missier 
tiegħi biex tkabbar fija permezz tal-iSpirtu s-Santu tiegħek, il-ħila 
spiritwali, il-fidi u l-imħabba tiegħi, biex ikolli l-qawwa li nikkontempla 
l-wisa’ u t-tul, l-għoli u l-fond ta’ Kristu u li nifhem li din tiżboq kull 
tifsir u li jeħtieġli nħalli lili nnifsi niġi ppenetrat mit-tiswib tal-ħajja 
divina. O Missier, agħmel li Ġesù jgħix fija biex permezz tiegħu 
nissieħeb fl-imħabba tiegħek… Jiena miniex safi, imma d-demm ta’ 
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Ibnek isaffini; jiena ninsab wisq ‘il bogħod minnek, fid-dlam u l-falsità 
u l-mewt, imma Hu t-Triq, is-Sewwa, il-Ħajja. Għallimni nwarrab lili 
nnifsi, li niċħad lili nnifsi, li ninża’ minni nnifsi u mmut, u meta Kristu 
jkun sar il-ħajja waħdanija tiegħi, o Missier, imbagħad titgħaxxaq 
bija. O Mulej Ġesù tiegħi, inti qiegħed f’nofsna u ma nafukx: inti l-
Ħaruf ta’ Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja u ma nagħrfukx. 

D. Mercier, La vita interiore 3, 4 
 

● O Kristu, il-leħen meqjum tal-profeti li ħabbru minn qabel il-
pjan tal-ħelsien, tal-miġja mbierka tiegħek… huma biss xbihat li 
jgħibu u figuri mċajpra… ħdejn ir-rivelazzjoni tal-aħbar it-tajba 
tiegħek u tal-fidwa permezz ta’ salibek. 

F’kull post int waqqaft it-tabernaklu tal-patt tad-Demm tiegħek li 
jgħajjat dejjem… ir-riżultat rebbieħ tal-ġlieda tiegħek, il-ħajja ħelwa li 
ma tmut qatt tal-grazzji tiegħek; il-magħmudija, il-qawmien, it-tiġdid, 
il-familjarità miegħek, l-għaqda mal-iSpirtu s-Santu, it-tpattija, il-
ħelsien id-dawl, is-safa ta’ dejjem, l-hena tassew… barra dak li ma 
nissugrawx insemmu: il-misteru tad-divinizzazzjoni tagħna permezz 
tas-sejħa tagħna għall-grazzja, tal-għaqda tagħna miegħek, o 
ħallieq, bis-saħħa tal-għaqda mal-ġisem tiegħek, o Mulej. 

Int, o Feddej, ġejt bl-għana ta’ Missierek; wettaqt u wassalt fit-
tmiem l-istennija twila, li baqgħet ħajja għalik b’mod li qatt ma 
naqset, minn qlub il-bnedmin, o int li pattejt għalina lkoll! Glorja lilek 
mal-Missier tiegħek, fit-tifħir u l-barka tal-iSpirtu s-Santu tiegħek, 
għal dejjem ta’ dejjem. 

San Girgor ta’ Narek, Le livre  des prières p. 287-288 
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222.  INTOM IL-ĦBIEB TIEGĦI 

O Ġesù, agħmel li ngħammar f’imħabbtek (Ġw 15, 10). 

 

1. Fil-Verb li sar bniedem “In-natura umana kienet fih 
magħquda u mhux meqruda… l-Iben ta’ Alla…ħadem b’idejn ta’ 
bniedem, ħaseb b’moħħ ta’ bniedem, aġixxa b’rieda ta’ bniedem, 
ħabb b’qalb ta’ bniedem” (GS 22). L-Iben ta’ Alla, waqt li jaħraq id-
distanzi kollha li kien hemm bejnietna u bejn l-imħabba tiegħu, sar 
wieħed minna, twaħħad magħna, f’kollox bħalna minbarra d-dnub 
(Fil 2, 7-8, Lhud 4, 15). Ried jaqsam magħna ħajjitna u xortina: 
ħadem, bata u ħabb bħalna. Wera l-imħabba divina tiegħu permezz 
tas-sinjali komuni tal-imħabba tal-bnedmin: mogħdrija, kompassjoni, 
ħbiberija u saħansitra d-dmugħ. L-Evanġelju juri li Ġesù ried li t-tfal 
jersqu ħdejh: “ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u 
berikhom” (Mk 10, 16), jurihulna mqanqal quddiem l-armla li kienet 
qiegħda tibki lil binha mejjet u li qalilha: “La tibkix!” (Lq 7, 13) u mill-
mogħdrija tiegħu twettaq il-miraklu. Kien jitqanqal quddiem l-
imġiddmin, il-magħtubin, l-għomja li kienu jgħajtu; ”Mulej, Bin David, 
ikollok ħniena minna!” (Mt 20, 30), tqanqal quddiem il-folla li mxiet 
warajh għal tlett ijiem u li ma riedx jibgħathom lura sajmin. Għader 
lill-midinbin li ma tmeżmiżx joqgħod fuq il-mejda magħhom, lill-
adultera li bagħtha maħfura, lill-mara midinba li fid-dar ta’ Xmun 
nxteħtet f’riġlejh. U meta l-bnedmin irreżistew għall-imħabba tiegħu 
Ġesù sofra sad-dmugħ, waqt li ħares lejn Ġerusalemm “beda jibkiha 
u jgħid: ‘Mhux li għaraft imqar int ukoll f’dan il-jum x’inhu ta’ ġid 
għalik!” (Lq 19, 41-42). 

Il-qalb ta’ Kristu kienet tagħraf ukoll l-aktar sentimenti delikati tal-
ħbiberija umana: meta l-Lhud raw lil Ġesù jibki għall-mewt ta’ ħabibu 
Lażżru, qalu: Ara kemm kien iħobbu! (Ġw 11, 36), u Ġwanni l-favorit, 
li ġarrab il-finezzi tal-ħbiberija ta’ Kristu, meta kellu jitkellem fuqu 
nnifsu, kien jinħeba wara l-frażi kollha mħabba: “id-dixxiplu li Ġesù 
kien iħobb” (Ġw 13, 23). Meta lejlet il-passjoni tiegħu, il-Mulej qal: 
“Ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien” (Ġw 10, 12) id-dixxipli setgħu 
jitkejlu ma’ realtà konkreta, ġenwina u mġarrba tal-imħabba tal-
Imgħallem. 
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2. Kristu nnifsu rrivela l-profondità tal-imħabba tiegħu għall-
bnedmin. “Jiena r-ragħaj it-tajjeb, jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-
nagħaġ tiegħi jagħrfu lili, bħalma l-Missier jagħraf lili u jiena nagħraf 
lill-Missier” (Ġw 10, 14-15). Mad-dixxipli tiegħu, Ġesù ried iwaqqaf 
għaqda ta’ ħajja, ta’ ħsieb u ta’ affetti bħal dawk li kienu jeżistu bejnu 
u bejn il-Missier. Ma kellhiex tkun ħbiberija bierda, superfiċjali, imma 
ta’ għarfien profond li ġej mill-imħabba. Ġesù għarraf lilu nnifsu lid-
dixxipli bħalma ħabib jiftaħ qalbu ma’ ħabibu. Kixef il-misteri profondi 
tal-ħajja divina tiegħu, tal-għaqda bla heda mal-Missier u mal-iSpirtu 
s-Santu, tal-missjoni li l-Missier afdalu f’idejh, tal-imħabba li wasslitu 
biex joffri lilu nnifsu għall-bnedmin u tar-relazzjonijiet li ried iwaqqaf 
magħhom. F’kelma waħda, Ġesù tkellem dwaru nnifsu, dwar il-
Missier, dwar it-Trinità, dwar dak kollu li moħħ ta’ bniedem seta’ 
jifhem, u fil-lejla tal-aħħar ikla għalaq hekk: “Intom ħbieb… Ma 
nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx x’jagħmel sidu, 
sejjaħtilkom ħbieb għaliex kulma smajt mingħand Missieri, jien 
għarraftulkom” (Ġw 15, 14-15). Kienet stqarrija ċara ta’ dik il-
ħbiberija profonda li, b’mandat tal-Missier, ġie biex iwaqqaf bejn Alla 
u l-bnedmin. Hu xtaq jagħti lil din il-ħbiberija ċ-ċertezza ta’ 
dimensjoni bla tarf meta qal: “Kif ħabbni Missieri hekk ħabbejtkom 
jiena” (Ġw 15, 9). Hawn uriena l-ogħla quċċata tal-imħabba, għax 
liema mħabba setgħet tkun akbar minn dik l-imħabba mhix maħluqa 
u eterna li hemm fit-Trinità bejn il-Missier u l-Iben fl-iSpirtu s-Santu? 
Ġesù ma qiesux barra minn postu li jirreferi għal dan u li jżid: 
“Ibqgħu fl-imħabba tiegħi… kif jien… qiegħed f’imħabbtu” (Ġw 15, 
10). Imma flimkien mal-kejl divin tal-imħabba tiegħu, Ġesù jagħti 
wkoll il-kejl uman li seta’ jagħtih biss għax libes il-ħajja tal-bnedmin. 
Kien diġà qalu fid-diskors tar-ragħaj it-tajjeb: “għan-nagħaġ tiegħi 
nagħti ħajti… ħadd ma jeħodhieli, iżda jien nagħtiha minn rajja” (Ġw 
10, 15.18). Kien is-sagrifiċċju spontanju tal-ħajja, l-aqwa prova tal-
imħabba: “Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti 
ħajtu għal ħbiebu” (Ġw 15, 13). 

 

● Mulej, inti proprju dak li għandi bżonn, u qatt ma kont 
nażżarda nittama li jkolli lilek, daqshekk tal-għaġeb kif int. Ħsiebi 
kien li nitkellem ma’ Alla kif nitkellem ma’ bniedem. 

U int Alla li tgħix bħala bniedem… O rivelazzjoni ta’ Alla għad-
dinja… O Alla, Ġesù Kristu, ma jeħtieġlix inbati biex nagħrfek, l-aħjar 
ħaġa hi li nkun tassew bniedem. Ladarba inti lbist in-natura tiegħi, 
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m’hemm xejn uman li ma jistax isir parti mir-reliġjon tiegħi, jiġifieri 
rabta miegħek. 

Jiena niġi għandek bil-mod tiegħi ta’ kif naħseb, għax issa, biex 
nagħraf lil Alla li sar bniedem, l-aħjar ħaġa tkun li jkolli għajnejn tal-
laħam u intellett ta’ bniedem.. Niġi għandek bil-mod ta’ kif inħobb 
jien, o Qalb qaddisa, li t-taħbit tagħha jaqbel mat-taħbit ta’ qalbi… 
Niġi għandek bħala ħija, u f’kull bniedem – miraklu! – ara, jiena nqim 
lil Alla. Niġi għandek bil-mod tiegħi li nbati, o Msallab li demmek 
inxtorob mill-art, u l-bnedmin semgħu l-krib tiegħek… 

Niġi għandek bil-mod tiegħi ta’ kif nitlob, għax inti għandek 
xufftejn biex tweġibni, għax kellek bħala ommok mara bħalma kelli 
jien… 

Inġiblek l-istess dnubiet, o Ħaruf ta’ Alla li inti ġejt biex tneħħi u 
tħassar fl-istess waqt li inti ħadthom u tgħabbejt bihom. 

P. Lyonnet, Scritti spirituali, p. 213-214 
 

● Mulejja, kemm inti twajjeb! Tkun imbierek għal dejjem! Ħa 
jfaħħruk il-ħwejjeġ kollha, Alla tiegħi, għax inti hekk ħabbejtna li 
nistgħu ngħidu, bla biża’ li se niżbaljaw, illi inti tassew tikkomunika 
lilek innifsek lill-erwieħ li għadhom f’dan l-eżilju. Ukoll jekk dawn l-
erwieħ ikunu erwieħ tajba, min-naħa tiegħek hija dejjem tjubija tal-
għaġeb u mħabba ta’ qalb kbira! Fl-aħħar mill-aħħar din hija l-
komunikazzjoni tiegħek, Mulej: inti tagħtiha bil-mod ta’ dak li int. 
Tjubija bla qies, kemm huma tal-għaġeb l-għemejjel tiegħek! Inti 
tgħaġġeb ukoll lil dawk stess li fittxew li jiċċaħħdu mill-ħwejjeġ tal-art 
biex jifhmu xi ftit aħjar il-ħwejjeġ tiegħek. Tassew li moħħi jieqaf meta 
nibda biex naħseb kif inti tagħti grazzji hekk għolja lil dawk li 
offendewk hekk bil-kbir; ma nifhem xejn u ma nkunx nista’ nissokta 
naħseb. U wara kollox jien fejn nista’ mmur jekk mhux lura? Għax 
lanqas hemm kliem biex niżżik ħajr ta’ grazzji hekk kbar. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Ħajja 18, 3 
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223.  TA’ QALB ĦELWA 

Mulej, sawwab fija l-qalb ħelwa u twajba li hi għalija wisq quddiem 
għajnejk ( Pt 3, 4). 

 

1. Lis-sempliċi, lill-foqra, lill-morda, lil dawk li kienu jsofru li kienu 
jiffullaw madwaru, Ġesù qalilhom: “Ejjew għandi, intom ilkoll li 
tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-
madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, 
u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom” (Mt 11, 28-29). Meta ried 
jiġbed il-bnedmin lejh, ippreżenta t-tagħlim, il-liġi u l-istess persuna 
tiiegħu taħt ix-xbieha ta’ dik il-ħlewwa u l-umiltà li tagħhom kien ġa 
xandar il-beatitudnijiet. Il-profeta wkoll xandarhom hekk: “Ara, il-
qaddej tiegħi li jiena ħtart…. Ma jiksirha ma ħadd, ma jgħollix 
leħnu… Qasba mġelġla ma jiksirhiex u musbieħ inemnem ma jitfihx” 
(Mt 12, 18-20). Ġesù jirbaħ il-qlub tal-bnedmin bil-ħlewwa ta’ qalbu, 
hu “Kristu, Mulej u Mgħallem tagħna, li huwa wkoll ta’ qalb ħelwa u 
umli, bis-sabar ġibed u stieden lid-dixxipli tiegħu” (DH 11). Ġakbu u 
Ġwanni li riedu li jinżel nar mis-sema fuq is-Samaritani, ġew 
imċanfrin għax bħalma Ġesù kellu jgħid wara, “ir-rieda ta’ min 
bagħatni hija din, li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani” (Ġw 6, 
39). Lill-Farizej li skandalizzaw ruħhom għax qagħad għall-mejda 
mal-pubblikani jew għax skonthom kien jikser il-liġi tas-Sibt, 
tennielhom: “Morru tgħallmu x’jiġifieri, ‘ħniena nistenna, u mhux 
sagrifiċċju’” (Mt 9, 13). 

 Ma kien jimponi ruħu fuq ħadd bil-vjolenza u ma kien 
jikkundanna lil ħadd, imma stqarr: “Jien ma ġejtx biex nagħmel ħaqq 
mid-dinja, iżda biex insalva d-dinja” (Ġw 12, 47). Ġesù wettaq il-
missjoni tiegħu ta’ salvatur speċjalment bil-manswetudni u biċ-ċaħda 
tiegħu nnifsu. “Jiena r-ragħaj it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu 
għan-nagħaġ tiegħu” (Ġw 10, 11). Din kienet il-ħlewwa li ppropona 
lid-dixxipli tiegħu bħala kundizzjoni ta’ paċi ġewwenija. Ta’ sikwit il-
bnedmin jitilfu l-paċi tal-qalb fir-relazzjonijiet ta’ bejniethom, għax 
iħallu lilhom infushom jitqanqlu mill-korla. Lil dawn Kristu qalilhom: 
“itgħallmu minni għax jien għandi qalbi ħelwa.” Imma ppropona l-
ħlewwa wkoll bħala kundizzjoni biex tagħmel il-ġid, biex tirbaħ għal 
Alla lill-aħwa. Il-vjolenza ma tikkonvinċi lil ħadd, imma aktarx 
timbotta u twebbes il-qlub, waqt li l-ħlewwa tiġbed u ssalva. 
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2.  Kristu “ta’ qalb ħelwa” ma jaħrabx mit-taqbida meta fin-nofs 
hemm il-glorja tal-Missier u s-salvazzjoni tal-bnedmin. Kien jilqa’ bi 
tjubija infinita lill-midinbin, imma jikkundanna d-dnub bil-miftuħ, 
speċjalment is-suppervja, l-ipokrisija, l-ebbusija tal-qalb. Kien juża 
wkoll kliem iebes, bħalma għamel mal-Fariżej (Lq 11, 42-52) u 
għemil iebes, bħal meta keċċa l-profanaturi tat-tempju (Ġw 2, 15). 
Imma meta kien hemm fin-nofs il-persuna tiegħu, kien iħalli 
għaddejja bi ħlewwa assoluta kull offiża. Għalhekk xi wħud 
għaddewh b’miġnun, oħrajn għaddewh b’imxajtan, niesu setgħu 
kellhom dubji dwaru, u n-nies ta’ Nazaret setgħu ppruvaw jixħtuh 
minn fuq l-għolja għal isfel bla ma jqanqlu ebda reazzjoni 
mingħandu: “Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa’ sejjer” (Lq 4, 
30). Ġesù kien jitkellem b’mod sod fid-diskussjonijiet mal-persekuturi 
tiegħu, waqt li jfittex idawlilhom moħħhom, imma għall-kalunji u l-
insulti kellu tweġiba waħda: “Jien ma nfittixx il-glorja tiegħi; hemm 
min ifittixha u jagħmel il-ħaqq” (Ġw 8, 50). Fl-Aħħar Ikla, qalbu 
mimlija bin-niket, ikkundanna t-tradiment ta’ wieħed mit-Tnax, imma 
b’mod li l-ħati ma ġiex mikxuf u lilu qallu biss: “Dak li se tagħmel, 
agħmlu u ddumx” (Ġw 13, 28). Aktar tard meta fil-ġnien taż-Żebbuġ 
Ġuda biesu taparsi b’sinjal ta’ ħbiberija, Ġesù ma keċċihx, u għal 
darb’oħra sejjaħlu “ħabib” (Mt 26, 50). Kien jgħodd bi ħbieb lill-
bnedmin li kienu jittraduh, jiċħduh, jikkundannawh għas-salib, huwa 
miet għalihom u għalihom, talab lill-Missier biex jiskużahom, u jitlob 
maħfra. Huwa biss għall-egħżież ħbieb li wieħed jista’ jġib ruħu hekk. 

Il-ħlewwa ta’ Ġesù hija l-mediċina għall-korla u r-rabja tagħna, 
għall-vjolenza u l-intolleranza tagħna. Il-korla ddallam l-intellett 
tagħna u tkaxkarna biex inwettqu għemejjel li ma jkunux maħsuba u 
għalhekk huma anqas minn umani; waqt li min jimita l-ħlewwa ta’ 
Ġesù, “kull min jimxi wara Kristu, il-bniedem perfett, huwa wkoll isir 
aktar bniedem” (GS 41). Il-ħlewwa m’għandhiex għedewwa, taħfer, 
tħobb, “irbaħ il-ħażin bit-tajjeb” (Rum 12, 21). Il-ħlewwa trattab it-
tbatijiet tal-ħajja, tiddisponi biex wieħed jaċċetta r-rieda ta’ Alla u 
jintelaq f’idejh waqt il-prova. 

 

● “Ejjew għandi intom li intom għajjenin u mtaqqlin u jiena 
nserraħkom.” O Mulej, aħna lkoll għajjenin għax aħna bnedmin li 
mmutu, fraġli, morda, imlibbsin b’ġarar tal-fuħħar li huma l-kawża ta’ 
elf ansjetà għal xulxin. Imma għalkemm il-ġarar tagħna tal-ġisem 
iżommuna fit-taħbit, għinna biex inwessgħu l-orizzonti tagħna ta’ 
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mħabba. Inkella, għaliex tgħidilna: Ejjew għandi intom li intom 
għajjenin, jekk mhux biex ma nibqgħux għajjenin? Wara kollox, il-
wegħda tiegħek hija immedjata: u jiena nserraħkom. 

U tissokta tgħidilna: erfgħu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu 
minni, mhux kif tibnu d-dinja, mhux biex toħolqu l-ħwejjeġ kollha li 
jidhru u dawk li ma jidhrux, mhux biex tagħmlu l-mirakli f’din id-dinja, 
lanqas biex tqajmu l-mejtin, imma biex tkunu “ta’ qalb ħelwa u umli.” 

Santu Wistin, Sermo 69, 1-2 
 

● O Qalb l-aktar qaddisa ta’ Ġesù, li tant tħobb tagħmel il-ġid 
lill-fqajrin u tgħallem lil min jixtieq jimxi ‘l quddiem fl-iskola tal-
imħabba qaddisa tiegħek. Agħmel li nipperswadi lili nnifsi li biex 
naqla’ l-ħbiberija tiegħek u biex insir dixxiplu vera tiegħek, ma nista’ 
nagħmel xejn aħjar milli nfittex li nkun ħelwa u umli tassew. Agħtini 
mela dik l-umiltà vera li żżommni sottomessa għal kulħadd, li 
ġġegħelni nissaporti fis-skiet l-umiljazzjonijiet ċkejknin, anzi li 
naċċettahom minn jeddi, bil-kalma, bla skużi, bla tgemgim, waqt li 
nqis li ħaqqni wisq aktar u akbar minnhom. 

O Ġesù, ħallini nidħol fil-Qalb tiegħek bħal fi skola. Biex f’din l-
iskola nitgħallem ix-xjenza tal-qaddisin, ix-xjenza tal-imħabba safja. 
O Mgħallem twajjeb, agħmel li bl-attenzjoni nisma’ leħnek li jgħidli: 
ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ 
qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. 

S. Margerita M. Alacoque, La vita, p. 201-202. 236 
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224.  TA’ QALB UMLI 

O Ġesù, ta’ qalb umli, għallimni numilja ruħi taħt l-id setgħana ta’ Alla 
(1 Pt 5, 6). 

 

1. San Pawl kiteb l-isbaħ innu għall-umiltà ta’ Kristu: “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, u sar jixbah lill-bnedmin, 
u deher minn barra bħala bniedem: ċekken lilu nnifsu billi obda sal-
mewt” (Fil 2, 6-8). Xejn aktar minn hekk ma jista’ jingħad dwar Ġesù 
“ta’ qalb umli”. L-Appostlu laqat l-essenza ta’ dan il-misteru: qabel 
kollox it-tixjin tiegħu, l-inżigħ tad-dija esterna tal-maestà infinita 
tiegħu, biex iqiegħed lilu nnifsu fil-livell tal-bniedem, il-ħabi tad-
divinità tiegħu taħt il-velu tal-ġisem biex jidher bniedem bħall-
bnedmin l-oħra kollha. Imbagħad it-tixjin tiegħu bħala bniedem fqir 
fost il-foqra “iben il-mastrudaxxa” (Mt 13, 55) u hu nnifsu ħaddiem 
umli, “ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi” (Mt 20, 28), hu 
wassal is-servizz tiegħu saħansitra biex jagħti ħajtu biex jifdi lill-
bnedmin, wassal it-tixjin tiegħu sal-mewt ħarxa tas-salib. L-umiltà tal-
bniedem hija logħob tat-tfal ħdejn l-umiltà tal-Iben ta’ Alla. Il-bniedem 
huwa tant ċkejken quddiemu, dgħajjef, imsejken, fqir, limitat, midneb, 
b’danakollu tant miġbud lejn is-suppervja, bla ħila għall-umiltà vera. 
Għandu bżonn kbir li Ġesù jinkuraġġih bl-eżempju tiegħu: “Itgħallmu 
minni għax jiena ta’ qalb ħelwa u umli” (Mt 11, 29). 

Ma kienx b’kumbinazzjoni li l-Mulej mal-ħlewwa għallem ukoll l-
umiltà, għax l-umiltà hija s-sies tal-ħlewwa. Ġesù kien ħelu għax kien 
umli: ma kienx qiegħed ifittex li jafferma lilu nnifsu, ma fittixx iċ-
ċapċip, ma fittixx il-glorja tiegħu nnifsu, imma ried biss il-glorja, il-
ġieħ, is-saltna tal-Missier, ħsiebu biss li jwettaq il-missjoni afdata lilu 
minn Missieru, mogħti kollu kemm hu għall-kawża u s-salvazzjoni 
tal-bnedmin. 

Il-bniedem mhuwiex ħelu għax mhuwiex umli u saħansitra fl-
għemejjel tajba ma jafx jiċċaħħad hekk fil-fond milli jafferma lilu 
nnifsu. 

 

2. Ġesù huwa essenzjalment umli għax kien jagħraf u jgħix id-
dipendenza tiegħu mill-Missier fil-milja kollha. Dwar il-Verb, huwa 
f’kollox indaqs u etern daqs il-Missier, b’danakollu, billi b’mod 
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misterjuż kien imnissel minnu, kien jgħix bil-ħajja li l-Missier 
ikkomunikalu, kollox kien jiġih mill-Missier u kien jithenna bih 
infinitament. Bħala l-Verb li sar bniedem, ħa mingħand il-Missier il-
ħajja taż-żmien, ħa n-natura umana li libisha biss biex joffriha skont 
ir-rieda tal-Missier. “Għal dan ġejt fid-dinja”, huwa jgħid: “Sagrifiċċju 
u offerta int ma ridtx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittma maħruqa 
u vittmi għad-dnubiet lilek ma għoġbukx. Imbagħad jien għedt: 
‘Hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek, o Alla’” (Lhud 10, 5-7). 
Din kienet l-attitudni dejjiema tal-ħajja ta’ Kristu. L-ewwel kelmiet 
tiegħu fl-Evanġelju juru dan: “Ma tafux li jien għandi nkun f’dak li hu 
ta’ Missieri?” (Lq 2, 49). Ħajtu kollha kienet għal-qadi tal-Missier, il-
missjoni tiegħu kienet li Missieru jkun magħruf u maħbub, u li jirbaħ 
it-tagħlim, il-liġi u r-rieda tal-Missier. “Jiena ngħix b’Missieri. – It-
tagħlim tiegħi m’huwiex tiegħi, imma ta’ Dak li bagħatni. – Minn rajja 
ma nagħmel xejn. – imma li nitkellem skont ma għallimni l-Missier. – 
Min jemmen fija jkun qiegħed jemmen mhux fija imma f’min 
bagħatni” (Ġw 6, 57, 7, 16, 8, 28, 12, 44). Biex jagħmel il-mirakli 
qagħad jistenna s-siegħa tal-Missier, mar għall-passjoni għaliex “din 
l-ordni… irċevejt mingħand il-Missier” (Ġw 10, 18). 

Kristu kien tassew “il-Qaddej ta’ Jaħweh” imħabbar minn Isaija: 
“Ir-rieda tal-Mulej isseħħ bih” (Is 53, 10). L-umiltà essenzjali ta’ 
Kristu, imsejsa fuq id-dipendenza sħiħa tiegħu fuq il-Missier, 
qegħditu kollu kemm hu għall-qadi tiegħu u għalhekk għall-qadi tal-
bnedmin kollha, ladarba dik kienet ir-rieda tal-Missier. 

Aħna m’aħniex umli għax m’aħniex konxji biżżejjed dwar id-
dipendenza tagħna minn Alla, għalkemm nistgħu nkunu konvinti 
minnha fit-teorija, imma m’aħniex daqshekk konvinti fil-prattika, 
imma dejjem inħossuna, min ftit u min wisq, li rridu naħarbu mill-qadi 
ta’ Alla biex naqdu lilna nfusna, lis-suppervja u l-egoiżmu tagħna. 
Għalhekk ma nafux kif nitħarrġu fil-qadi lejn ħutna, imma ta’ sikwit 
inħallu lilna nfusna li nitqanqlu mid-drittijiet u l-interessi u l-kawżi 
personali għad-detriment tal-oħrajn. “Tagħmlu xejn b’pika ta’ partit, 
anqas għall-ftaħir fieragħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom 
iqis lill-ieħor aħjar minnu” (Fil 2,3). 

 

● O Ġesù divin, inti tant insejt lilek innifsek li aċċettajt li tkun 
umiljat u mmaqdar minn kulħadd, li tkun iġġudikat u kkundannat mill-
bnedmin u li mitt mewta kerha fuq is-salib; kif nista’ jien li rrid inkun 
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dixxiplu tiegħek u li wegħidt li nimxi warajk, inġib ruħi b’mod tant 
kuntrarju għalik… u ħsiebni biss fija nnifsi u nfittex biss dak li jaqbilli 
f’kulma nagħmel? Kif nista’ nieħu għalija daqshekk malajr u nkun 
daqshekk għajjur, u nsibha bi tqila biex inġerraħ nuqqasijiet żgħar fl-
oħrajn, waqt li jiena nnifsi mimli bihom? O Alla, agħmel li nistħi li 
nkun daqshekk ‘il bogħod minnek u li ngħix b’mod li ftit jaqbel mat-
tagħlim u l-eżempju tiegħek! 

O Ġesù, bl-interċessjoni tal-Verġni Mbierka, li kienet daqshekk 
umli u ċkejkna f’'għajnejha, tħallix li nfittex lili nnifsi f’xi ħaġa, imma li 
naċċetta kollox bl-umiltà u bl-imħabba. Agħmel li ninsa lili nnifsi u li 
qatt ma nitkellem fuqi nnifsi, u li ma naħsibx iżjed fija nnifsi, u li ma 
nagħtix kas ta’ x’jgħidu jew x’jaħsbu dwari l-oħrajn. Għinni biex nafda 
għalkollox fik biss, u nfittex li nogħġob lilek f’kollox u ma nagħtix kas 
tal-ġudizzji li jgħaddu fuqi l-bnedmin, u li nsikket il-ħsibijiet li huma 
kontra l-imħabba u l-umiltà nisranija. 

A. Chevrier, L’esprit et les vertus, p. 348 
 

● Maħbub Ġesù tiegħi, tini l-grazzja tiegħek, biex hi tkun 
miegħi, u taħdem miegħi, u tibqa’ miegħi sal-aħħar. Agħmel li jien 
dejjem nixtieq u rrid dak li jogħġob lilek. Ir-rieda tiegħek tkun tiegħi, 
anzi kulma rrid nixtieq li tkun ridtu int qabel, ħalli dejjem naqbel 
miegħek f’kulma rrid. Trid u ma tridx int… irrid u ma rridx jien, u 
nixtieq li ma nkunx nista’ rrid u ma rridx ħlief dak li trid jew ma tridx 
int. 

Tini l-grazzja li mmut għall-ħwejjeġ kollha tad-dinja, agħmel li l-
pjaċir tiegħi jkun li minħabba fik, inkun imżeblaħ u ma nkun magħruf 
minn ħadd. Tini l-grazzja li l-aqwa xewqa tiegħi tkun li qalbi fik biss 
issib il-mistrieħ u l-paċi tagħha. 

Imitazzjoni ta’ Kristu III 15, 3-4 
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225.  DAK LI ĦASILNA B’DEMMU 

O Ġesù, int kont maqtul u b’demmek fdejt għal Alla lill-bnedmin 
(Apk 5, 9). 

 

1. Fl-ewwel paġna tal-Apokalissi, il-ktieb profetiku li jiċċelebra t-
trijonf tal-kelma ta’ Alla, Kristu huwa mgħolli bħala Salvatur li xerred 
demmu għall-fidwa tad-dinja: “Lil Dak li ħabbna u li ħallna minn 
dnubietna bis-saħħa ta’ demmu… lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem 
ta’ dejjem” (Apk 1, 5). Il-misteru tal-imħabba ta’ Kristu għall-bnedmin 
jintwera l-aktar fil-passjoni tiegħu, li l-aspett tal-biża’ tagħha huwa 
enfasizzat bid-demm li xerred sal-inqas qatra. L-Evanġelju jirreġistra 
l-waqtiet l-iżjed importanti ta’ dan. “Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil 
Ġesù u jagħtuh is-swat. Is-suldati nisġu kuruna tax-xewk u 
qegħduhielu fuq rasu” (Ġw 19, 1-2). Il-flaġelli u x-xewk ma damux 
ma ħammru bid-demm ir-ras, il-wiċċ u d-dahar tas-Salvatur. F’dan l-
istat hu ġie mressaq quddiem il-folla: “Arawh, hawn hu l-bniedem 
(Ġw 19, 5). Imbagħad twettaq wieħed mill-fatti l-aktar koroh tal-
istorja. Pilatu, li kien pagan, stqarr: “Jien miniex ħati ta’ dan id-
demm!” (Mt 27, 24), u l-poplu magħżul li kien tant maħbub minn Alla, 
u li Ġesù kien tant għamillu ġid, għajjat għax imxewwex mill-qassisin 
il-kbar u mix-xjuħ: “Demmu fuqna u fuq uliedna!” (Mt 27, 25). Dik il-
frażi turi r-responsabbiltà sħiħa li l-poplu refa’ dwar il-kundanna ta’ 
Ġesù. Forsi ma niżbaljawx ngħidu li inkonxjament kienet tesprimi l-
għajta tal-umanità kollha li tant teħtieġ id-demm ta’ Kristu biex 
tnaddaf il-ħmieġ ta’ dnubha. L-iSkrittura kollha tagħti xhieda ta’ din ir-
realtà. “Għax ma jistax ikun li d-demm tal-gniedes u tal-mogħoż 
ineħħi d-dnubiet” – qal l-awtur tal-Ittra lil-Lhud. – “Għalhekk meta 
Kristu daħal fid-dinja qal: ‘Sagrifiċċju u offerta int ma ridtx, imma 
ġisem int ħejjejt għalija: …imbagħad qal: “Hawn jien, ġejt biex 
nagħmel ir-rieda tiegħek, o Alla’” (10, 4-7). Il-ġisem li l-Missier ħejja 
għalih, id-demm li tagħtu n-natura, huwa kollu kemm hu offrut u 
mxerred b’sagrifiċċju għall-fidwa tal-bnedmin kollha. San Pietru 
jfakkarna: “Kunu afu li intom kontu mifdija mill-ħajja fiergħa tagħkom 
li ħadtu mingħand missirijietkom, 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). 
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2. Luqa biss fost l-evanġelisti semma’ l-ewwel demm imxerred 
minn Kristu waqt il-passjoni tiegħu, meta fil-ġnien taż-Żebbuġ, 
minħabba l-intensità tan-niket kbir ġewwieni li ġarrab, “l-għaraq sarlu 
bħal qtar tad-demm iċarċar sal-art” (Lq 22, 44). Dan hu dettal 
prezzjuż li juri r-realtà ħarxa tal-passjoni tal-Mulej li ġarrab f’ġisem 
uman bħal tagħna u bħal tagħna li jistmerr it-tbatija u l-mewt. Imma 
minn din l-agunija tal-akbar niket Ġesù ħareġ rebbieħ, waqt li reġa’ 
lissen l-iva tiegħu għar-rieda tal-Missier li ppreżentalu l-kalċi morr. 

Min-naħa l-oħra Ġwanni, l-Appostlu waħdieni li kien preżenti fuq 
il-Kalvarju, jitkellem mill-aħħar qatriet tad-demm li ħarġu mill-kustat 
minfud ta’ Kristu: “wieħed mis-suldati nifidlu ġenbu b’lanza u 
minnufih ħareġ demm u ilma” (Ġw 19 34). Dak li kiteb kien xhud li ra 
b’għajnejh u kien għad għandu quddiem għajnejh id-dehra tal-ġisem 
imtertaq u kollu dmija ta’ Ġesù msallab. Demmu kollu xxerred għal 
dnubietna! Huwa biżżejjed li nimmeditaw fil-fond din il-verità biex 
naffrontaw kull ċaħda u nwarrbu kull dnub minn ħajjitna. 

Meta ftakar b’mod imqanqal kemm bata Ġesù fil-passjoni tiegħu, 
żied: ”Sa issa fil-ġlieda tagħkom kontra d-dnub, għad ma żammejtux 
hekk iebes li wasaltu biex xerridtu demmkom” (Lhud 12, 4). Liema 
Nisrani jista’ jgħid li ġġieled “sat-tixrid tad-demm” biex jirbaħ is-
suppervja, l-egoiżmu u kull xorta ta’ passjoni li tiġbdu lejn il-ħażen? 
Ġesù, il-Ħaruf l-iżjed innoċenti, ikkastiga fih innifsu d-dnubiet tal-
bnedmin sal-mewt kerha u mdemmija, u l-bniedem ma jafx 
jikkastigahom fih innifsu billi saħansitra jissagrifika l-ġibdiet ħżiena 
tiegħu. Jekk inċedu għad-dnub ifisser li qegħdin inkażbru d-demm ta’ 
Kristu, qegħdin immaqdru l-imħabba u n-niket li bihom xerred 
demmu. 

Kuljum fis-Sagrifiċċju ewkaristiku, dan id-Demm prezzjuż jiġi 
offrut lill-Missier bħala tpattija għad-dnubiet, u mogħti lill-Insara bħala 
xorb tas-salvazzjoni: “Ħudu u ixorbu minnu lkoll: dan huwa l-kalċi ta’ 
demmi tal-patt il-ġdid li jibqa’ għal dejjem, id-demm li jixxerred 
għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra tad-dnubiet” (Talba 
Ewkaristika). Ħa nersqu bil-fidi u nixorbu bl-imħabba, għax “il-kalċi 
mbierek li fuqu ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-demm ta’ 
Kristu?” (1 Kor 10, 16). 

 

● O Kristu msallab, aħna konna dik l-art li fiha tħawwel l-
istandard ta’ salibek; konna bħal reċipjent biex nirċievu d-demm 
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tiegħek li ċarċar mas-salib… L-art infisha ma kenitx biżżejjed biex 
iżżomm is-salib dritt, u kienet ukoll teħodha ma’ inġustizzja bħal din, 
lanqas l-imsiemer ma kienu jżommuk imsammar kieku l-imħabba 
liema bħalha tiegħek għas-salvazzjoni tagħna ma żammitekx hi. 
Mela kienet l-imħabba mħeġġa tiegħek għall-ġieħ tal-Missier u għas-
salvazzjoni tagħna li żammitek fuq is-salib. 

Jekk jien nagħraf u nitgħarras ma’ din il-Verità, o Kristu, jiena 
nsib grazzja f’demmek, u l-għana u l-ħajja tal-grazzja, insib li l-għera 
tiegħi tgħattiet u ruħi tlibbset bil-libsa tat-tieġ tan-nar tal-imħabba, 
tad-demm u n-nar imħalltin, dak id-demm li int xerridt u għaqqadt 
ma’ Alla permezz tal-imħabba. 

O Kristu msallab, agħmel li nissaħħaħ bid-demm tiegħek u bl-
imħabba kollha ħniena tiegħek, agħmel li d-dalma tgħib u jiddi d-
dawl, għaliex fid-demm tiegħek tgħib is-sħaba tal-egoiżmu, flimkien 
mal-biża’ servili li jqanqal in-niket, u floku ningħata biża’ qaddis u ċ-
ċertezza tal-imħabba divina – dan kollu permezz ta’ demmek. Min 
ma jixtieqx ikun ma’ dawk li jħobbu din il-Verità… Min isib ruħu fid-
dlam u mneżża’ mil-libsa tal-grazzja… mhux minħabba xi difett fid-
demm tiegħek, imma għax hu ma apprezzahx, dan, la jara u lanqas 
jifhem il-Verità tad-demm. 

Mela ħallini nogħdos fid-demm tiegħek, o Kristu; ħallini ninħasel 
fih u nilbes lilu. Jekk ma nkunx fidila, għammidni mill-ġdid fid-demm, 
jekk ix-xitan idallamli l-għajn li biha nifhem, aħsilli għajnejja bid-
demm, jekk ma nkunx grata għad-doni li ma apprezzajtx, agħmilni 
grata permezz tad-demm tiegħek… Fis-sħana ta’ demmek, ħoll il-
bruda tiegħi, u fid-dawl ta’ demmek keċċi d-dlamijiet, biex inkun 
għarusa tal-Verità. 

Santa Katerina ta’ Siena, Epistolario 102, v. 2., p. 156-158 
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226.  BI KRISTU LEJN IL-MISSIER 

L-għaqda tagħna tkun miegħek Missier u ma’ Ibnek Ġesù Kristu 
(1 Ġw 1, 3). 

 

1. Ir-rivelazzjoni ta’ Alla lill-bnedmin bdiet fil-ġenna tal-art, qabel 
id-dnub, meta Alla nnifsu kien jittratta mal-ewlenin ġenituri tagħna 
(Ġen 3, 8), u baqgħet sejra permezz tal-patrijarki u l-profeti, imma 
laħqet il-milja tagħha fi Kristu, l-Iben ta’ Alla biss. “Alla fl-imgħoddi 
kellem lil missirijietna ħafna drabi u b’ħafna manjieri permezz tal-
profeti. Issa f’dan l-aħħar żmien, huwa kellimna permezz ta’ Ibnu” 
(Lhud 1, 1-2). Lill-Iben, Alla refa’ l-missjoni li juri lid-dinja l-misteru l-
aktar għoli, dwar il-ħajja intima tiegħu, il-misteru tat-Trinità Qaddisa. 
Kien biss il-Waħdieni tal-Missier, li kien “Alla minn Alla, Dawl minn 
Dawl, Alla veru minn Alla veru… natura waħda mal-Missier” (Kredu) 
li seta’ jikxef lill-bniedem is-sigriet ta’ dan it-tiswib misterjuż u bla 
heda tal-ħajja divina fi ħdan it-Trinità Qaddisa; tiswib ta’ dawl infinit u 
mħabba u fekondità li tiċċirkola fit-tliet Persuni f’kollox indaqs, li ko-
eterni u infiniti, imma distinti, fl-unità ta’ natura waħda identika. 

Fit-talba lill-Missier tiegħu Ġesù qal: “Din hi l-ħajja ta’ dejjem: li 
jagħrfu lilek, Alla waħdek veru, u lil Ġesù Kristu, li inti bgħatt” (Ġw 
17, 3). Huwa ħaddem kull mezz li seta’ biex bit-tagħlim divin tiegħu 
jgħarraf lill-bnedmin lil Alla veru wieħed u tlieta: il-Missier, l-Iben u l-
iSpirtu s-Santu. Hu għarraf lill-Missier, Missieru u Missierna (Ġw 20, 
17), it-tjubija, il-ħniena, il-providenza, u l-imħabba infinita tiegħu u 
dwaru qal: “Il-Missier iħobbkom” (Ġw 16, 27). Meta għarraf lil 
Missieru kien qiegħed jgħarraf lilu nnifsu, u bil-maqlub: “Jien u l-
Missier aħna ħaġa waħda – Min ra lili ra lill-Missier… Jiena fil-
Missier u l-Missier huwa fija” (Ġw 10, 30; 14, 9.11). U tkellem dwar l-
iSpirtu s-Santu, li kellu jtemm il-ħidma tiegħu: “Id-Difensur, l-iSpirtu s-
Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak 
kollu li għedtilkom” (Ġw 14, 25-26). L-evanġelista jikkummenta 
sewwa ħafna: “Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma għarrafulna l-Iben 
il-waħdieni ta’ Alla, li hu fi ħdan il-Missier” (Ġw 1, 18). 

 

2. Kristu jirrivela t-Trinità lill-bniedem u jmexxih lejn it-Trinità. 
“Jiena hu t-Triq,” itenni u jgħid, “ħadd ma jmur għand il-Missier jekk 
mhux permezz tiegħi” (Ġw 14, 6). Aktar ma nkunu magħqudin ma’ 
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Kristu bil-fidi u l-imħabba, aktar ningħaqdu fih u bih, mat-Trinità: 
“Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u 
ngħammru għandu” (Ġw 14, 23). Fl-Ewkaristija Kristu jqegħedna 
f’kuntatt mat-Trinità b’mod għalkollox speċjali. Il-Konċilju Vatikan II 
jgħallimna li hu speċjalment permezz tal-Liturġija Ewkaristika li “l-
iSpirtu s-Santu jissawwab fuqhom fl-Insara, jidħlu f’għaqda mat-
Trinità Qaddisa, u jissieħbu fin-natura ta’ Alla” (UR 15). Fl-Ewkaristija 
li fiha huwa preżenti tassew, Ġesù jissokta l-missjoni tiegħu bħala 
Medjatur bejn il-bniedem u t-Trinità. Billi jagħti lilu nnifsu fil-milja tal-
persuna tiegħu bħala l-Kelma li saret bniedem, huwa jqegħidna 
f’kuntatt aktar dirett u intimu mat-tliet Persuni divini. Waqt li hu 
preżenti fil-qalb tal-Insara permezz tas-Sagrament, huwa jista’ jtenni 
l-kelmiet: “Min bagħatni huwa miegħi, ma telaqnix waħdi – Jiena fil-
Missier u l-Missier fija” (Ġw 8, 29, 14, 11), għax it-tliet Persuni divini 
ma jistgħux jinfirdu minn xulxin, fejn hemm l-Iben, hemm ukoll il-
Missier u l-iSpirtu s-Santu. L-għaqda sagramentali ma’ Kristu 
għalhekk issir għaqda mat-“Tlieta,” għaqda li tkompli tagħmel aktar 
intima r-relazzjoni li kienet imsejsa fil-fidi u fl-imħabba bejn ir-ruħ u t-
Trinità li tgħammar fiha. Meta nħarsu lejn l-Ewkaristija f’dan id-dawl, 
turina valur Trinitarju profond: kif l-għan tal-inkarnazzjoni tal-Kelma 
hu li jmexxina lejn it-Trinità, hekk ukoll l-għan tal-Ewkaristija, li hija l-
kontiwazzjoni tal-inkarnazzjoni, hu li tressaqna lejn it-Trinità. L-
Ewkaristija ssostni mhux biss il-ħajja tagħna ta’ għaqda ma’ Kristu, 
imma wkoll l-għaqda bla heda tagħna mat-tliet Persuni divini. 

Barra minn dan, l-Ewkaristija hija r-rigal tat-Trinità: “Missieri 
jagħtikom il-ħobż tassew mis-sema” (Ġw 6, 32), qal Ġesù, “Hu l-
iSpirtu li jagħti l-ħajja” (Ġw 6, 63). Kif il-Kelma li saret bniedem tiġi 
mit-Trinità u teħodna lura lejn it-Trinità, hekk l-Ewkaristija tiġi mit-
Trinità u tmexxina lejn it-Trinità. 

 

● O Kristu, agħmel li ngħix bil-ħajja tiegħek, u ladarba inti Alla, 
agħmel li jiena ngħix f’Alla u b’Alla, permezz tiegħek u fik. Ħajjitna 
issa hi moħbija miegħek fil-profondità misterjuża ta’ ħdan il-Missier, 
imma għad jasal il-jum li fih tiddi l-glorja tiegħek, o Kristu, ħajja ta’ 
ruħna, u mbagħad aħna wkoll inkunu magħqudin miiegħek u niddu 
fil-glorja… 

O Kristu, jekk inti ġejt fid-dinja u sirt it-triq, il-verità u l-ħajja 
tagħna, dan sar biex twassalna għand il-Missier. Meta Filippu 
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semma’ leħen qalbu u qal: “Mulej, urina l-Missier, u jkun biżżejjed 
għalina,” inti weġibt: “Filippu, min ra lili ra lill-Missier”… O Ġesù divin 
tiegħi, Sultan tiegħi, Mgħallem tiegħi, qassis il-kbir tiegħi, ir-ras ħajja 
tiegħi, ħallini nara l-Missier! U x’neħtieġu aktar ħliefu? Ħallina naraw 
lilek, biex naraw lilu fik u permezz tiegħek, ibgħatilna l-iSpirtu tiegħek 
biex tikxfilna l-glorja tiegħek u turina ‘l dak li minnu dik il-glorja tasal 
għandek. 

D. Mercier, La vita interiore 3, p. 159; 6, p. 528-529 
 

● Mulej Ġesù, Verb inkarnat, nemmen li inti Alla, Alla veru minn 
Alla veru, Deum verum de Deo vero. Id-divinità tiegħek ma narahiex, 
imma la l-Missier qalli: “Dan hu Ibni l-għażiż”, jiena nemmen, u għax 
nemmen irrid nintelaq f’idejk kollni kemm jien, ġisem u ruħ, ġudizzju, 
rieda, qalb, sensibbiltà, immaġinazzjoni, l-enerġiji tiegħi kollha. Irrid li 
twettaq fija l-kelma tas-salmista: “li l-ħwejjeġ kollha jkunu mqiegħda 
f’riġlejk b’qima,” irrid li inti tkun il-kap tiegħi, li l-Evanġelju tiegħek 
ikun id-dawl tiegħi, li r-rieda tiegħek tkun il-gwida tiegħi. Ma rridx 
naħseb ħlief fik, għax int il-verità infallibbli, u ma rridx naġixxi ħlief 
miegħek, għax int it-triq waħdiena biex immur għand il-Missier, u ma 
rridx infittex hena barra mir-rieda tiegħek, għax inti l-għajn tal-ħajja. 
Agħmilni tiegħek b’mod assolut permezz tal-iSpirtu s-Santu, għall-
glorja tal-Missier. 

B. Marmion, Consacrazione alla SS. Trinità 6, p. 63-64 
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227.  IT-TNAX-IL ĦADD TAS-SENA 

SENA A 

Faħħru lill-Mulej, għaliex ruħ l-imsejken, ħelisha minn id il-ħżiena 
(Ġer 20, 13). 

 

Forsi ebda profeta ma bata daqs Ġeremija. Ta’ natural ġwejjed u 
ġentili, għadda ħajtu fil-paċi, imma triegħed bil-biża’ meta ġie afdat 
bil-missjoni li jxandar il-kelma ta’ Alla lil poplu rasu iebsa u ribelluż. 
Is-sensibbiltà ta’ qalbu tħawdet minħabba l-oppożizzjoni u l-
persekuzzjoni li kellu jsofri mill-poplu tiegħu, waqt li hu kien qiegħed 
jipprova jsalvahom jiġri x’jiġri. Imma l-qawwa tas-sejħa divina rebħet, 
u Ġeremija kellu l-kuraġġ li jiffaċċja ħajja ta’ periklu u battalja bla 
waqfien. Il-fidi u l-fiduċja f’Alla għenuh: “Il-Mulej miegħi bħal raġel 
qalbieni… għax f’idejk ħallejt il-kawża tiegħi” (Ġer 20, 11.12). It-
tbatijiet ta’ dan il-profeta, li kien hekk uman meta jesprimi l-inkwiet 
ġewwieni tiegħu, jista’ jservi ta’ inkuraġġiment kbir lil dawk il-ħafna 
appostli li llum ukoll ikollhom jiffaċċjaw tbatijiet kbar. Imma dawn 
huma aktar xortihom tajba minn Ġeremija, għax biex ifarraġhom 
għandhom l-eżempju u t-tagħlim ta’ Ġesù, li Ġeremija kien biss 
figura tiegħu. 

Meta Ġesù ġie biex jafda lit-Tnax bil-missjoni li jxandru l-aħbar 
it-tajba, hu avżahom minn qabel dwar il-perikli li kellhom jiltaqgħu 
magħhom: “Għad jerħukom f’idejn il-qrati u jagħtukom is-swat fis-
sinagogi tagħhom, itellgħukom quddiem gvernaturi u slaten 
minħabba fija” (Mt 10, 17-18). Dan kien iebes, imma ma kienx xi 
sorpriża, għax id-dixxiplu m’għandux jistenna aħjar mill-imgħallem 
tiegħu. “Jekk ippersegwitaw lili, għad jippersegwitaw lilkom ukoll” 
(Ġw 15, 20). Meta l-Appostli kellhom jaraw lill-Imgħallem tagħhom 
imkaxkar lejn it-tribunal, mogħti bil-ħarta, inkurunat bix-xewk, 
ikkundannat għall-mewt, u msallab, kellhom jifhmu t-tifsir ta’ kliemu. 
U aktar tard, imdawlin bl-iSpirtu s-Santu, kienu se jifhmu li għalkemm 
kien meħtieġ li jaqsmu fix-xorti tal-Imgħallem, kien ukoll ġieħ. Barra 
minn dan, x’hemm għalfejn tibża’ mill-bnedmin? Jistgħu jiżżufjettaw 
bina, jippersegwitawna, iċaħħduna minn ħwejjeġ materjali, isakkruna 
fil-ħabs, u anki joqtluna, imma dan mhux l-ikbar deni. Fil-fatt Ġesù 
jgħid: “Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-
ruħ, imma aktar ibżgħu minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ u kemm 
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il-ġisem fl-infern” (Mt 10, 28). Hemm waqtiet fejn in-Nisrani jista’ jsib 
ruħu quddiem għażla estrema: jew jiċħad il-fidi tiegħu minħabba l-
biża’ tal-bnedmin, u jitlef ruħu, jew jiffaċċja deni serju jew saħansitra 
l-mewt, biċ-ċertezza tal-ħajja ta’ dejjem. Il-Martirju, l-ogħla att ta’ 
mħabba lejn Alla, isir dmir għal kull Nisrani meta l-ħarba minnu ġġib 
magħha ċ-ċaħda tal-fidi tiegħu. 

Biex id-dixxipli tiiegħu ma jħossux ruħhom abbandunati fit-taħbit 
u l-persekuzzjoni tagħhom, Ġesù għamlilhom il-qalb billi tkellem 
dwar il-providenza tal-Missier tiegħu tas-sema, li huwa preżenti wkoll 
fl-iċken ċirkustanzi tal-ħajja tal-ħlejjaq tiegħu. Jekk hu ma jinsiex 
saħansitra għasfur tal-bejt, kif jista’ jinsa lil uliedu li huma esposti 
għall-periklu minħabba fih? “Xejn tibżgħu; intom aqwa minn ħafna 
għasafar tal-bejt” (Mt 10, 31). Kif il-Missier jinteressa ruħu fihom, 
hekk ukoll Kristu għad jagħti xhieda għalihom quddiem il-Missier, 
bħallikieku biex ipattilhom ix-xhieda tagħhom quddiem il-bnedmin. 
“Kull min jistqarr quddiem il-bnedmin li hu miegħi, jien ukoll nistqarr li 
jiena miegħu quddiem Missieri li hu fis-smewwiet” (Mt 10, 32). 

 

 Jiena l-qamħ ta’ Alla, u minn snien il-bhejjem feroċi se nkun 
mitħun biex insir ħobż safi ta’ Kristu… Issa se nibda nkun dixxiplu 
veru. Ebda ħaġa li tidher jew li ma tidhirx mhi se żżommni li nasal 
għandek, o Kristu Ġesù. In-nar u s-salib, il-bhejjem feroċi u t-
turmenti… l-eħrex turmenti tad-demonju… ħalli jiġu fuqi, basta nibqa’ 
miexi lejk, o Kristu… Xejn ma jogħġbuni d-dinja kollha u s-saltniet 
kollha ta’ hawn isfel, għalija aħjar immut għalik milli nkun sultan tad-
dinja kollha. Jiena nfittex lilek li mitt għalina, irrid lilek li rxuxtajt 
għalina… Mhux li nasal fid-dawl safi; meta nasal hemm inkun raġel 
tassew. Mhux li nimita l-passjoni tiegħek, o Alla tiegħi! 

San Injazju ta’ Antjokja, Ittra lir-Rumani 4-6 
 

● O Mulej, fid-dgħufija tagħna inti turi l-ħin kollu li inti qawwi, u 
ħallejt li l-Knisja tiegħek tikber fost il-ħażen, meta tidher mirbuħa, 
toħroġ aktar b’saħħitha, għax il-prova hija esperjenza tal-fidi. U wara 
li tkun żammet sal-aħħar bil-fedeltà f’din il-ħajja, agħti glorja lill-
Knisja tiegħek. 

Preghiere dei primi cristiani, 319 
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SENA B 

O Mulej, eħlisna fl-hemm tagħna, u biddel ir-riefnu f’żiffa 
(Salm 107, 28-29). 

 

Il-Liturġija tal-Kelma llum tiċċentra fuq li Alla jista’ kollox, u s-
sovranità tiegħu fuq l-univers. Ir-Rabta l-Qadima tippreżenta dehra 
speċjali li kellu Ġobb bi tweġiba għall-ilmenti tiegħu u l-mistoqsijiet li 
kienu jkidduh minħabba x-xorti ħażina li messitu. Alla wera lilu nnifsu 
bħala ħallieq u Mulej tal-elementi kollha, bħala sid tal-baħar li hu 
miżmum minnu fil-limiti mfassla minnu: “Sa hawn biss tasal u mhux 
aktar” (Ġobb 38, 11). Waqt li wrieh is-setgħa u l-qawwa infinita 
tiegħu, Alla riedu jifhem li l-bniedem m’għandux jażżarda jiddiskuti 
miegħu u jitlob ir-raġuni ta’ dak li jagħmel hu. Ġobb li kien raġel ġust, 
fehem, irtira l-protesti tiegħu, u qagħad għall-ġudizzji ta’ Alla li ħadd 
ma jista’ jifhimhom. Is-sottomissjoni rassenjata ta’ Ġobb tibqa’ dejjem 
eżempju mdawwal għalina li bħala Nsara, qegħdin f’qagħda li niġbdu 
l-fiduċja u l-abbandun ta’ wlied mal-providenza ta’ Missier, li ġiet 
rivelata lilna minn Ġesù. 

Fl-Evanġelju l-istess tema terġa’ tidher f’kuntest divin, imdawla 
mill-preżenza ta’ Kristu li kellu s-setgħa divina. Kien bil-lejl: L-
Imgħallem u dawk tiegħu kien fuq id-dgħajsa fuq l-għadira, u billi 
kien għajjien bix-xogħol tal-ġurnata, raqad. F’daqqa waħda “qam 
riefnu kbir, u l-mewġ beda tiela’ għal ġod-dgħajsa, hekk li kienet ġa 
bdiet timtela’ bl-ilma” (Mk 4, 37). Id-dixxipli mwerwrin, qajmuh u hu 
b’sempliċi kmand ikkalma dik il-qilla kollha: “Iskot! Biżżejjed! U r-riħ 
waqaf u waqgħet kalma kbira” (Mk 4, 39). Meħlusa mit-tempesta, id-
dixxipli inħakmu minn biża’ ġdid: “Dan min hu, mela, biex saħansitra 
r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu?” (Mk 4, 41). Imma l-Imgħallem kien 
diġà weġibhom meta qal: “Dal-biża’ kollu għaliex? Mela ma 
għandkomx fidi? (Mk 4, 40). Waqt li ċanfarhom għan-nuqqas ta’ fidi, 
Ġesù kien qed jgħid li hu Alla, għax Alla biss jista’ jitlob li nemmnu 
fis-setgħa tiegħu li jaħkem it-tempesti u li jsalva mill-mewt. Il-paniku 
għeleb il-fidi dgħajfa tagħhom, u ġegħilhom jinsew il-mirakli li kienu 
ġa raw mill-Imgħallem. 

Illum ukoll id-diżgrazzji, it-tbatija, il-perikli u l-ġrajjiet imqallba ta’ 
sikwit iċaqilqu l-fidi dgħajfa wisq ta’ tant Insara. Imbagħad igergru, 
bħal Ġobb, jew jitriegħdu bħad-dixxipli fuq l-għadira, waqt li jinsew li 
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Kristu huwa dejjem ma’ dawk li jemmnu fih u mal-Knisja tiegħu u qatt 
ma jieqaf li jgħinhom, ukoll jekk il-preżenza tiegħu hija moħbija u 
siekta, bħal dik tal-Imgħallem li kien rieqed fid-dgħajsa. Fil-fatt issa hi 
aktar moħbija għax ma jqumx u jagħmel il-mirakli, u lanqas hemm 
raġuni li nistennewh jagħmilhom. Il-miraklu l-kbir hu li Kristu jmexxi 
lill-Knisja u lill-individwi għas-salvazzjoni permezz tat-tempesti u l-
kuntrarju. Min jemmen b’fidi soda, ma jintilifx, imma jsir “ħolqien 
ġdid” (2 Kor 5, 17), mhux iżjed imħawwad bit-taħbit għax ankrat mal-
fidi f’Dak li kien mejjet u rxoxta għalina. 

 

● Lilek Mulej insejjaħ, blata tiegħi, la tkunx trux miegħi. Jekk inti 
tibqa’ sieket miegħi, inkun nixbah lil min jinżel fil-ħofra. Isma’ leħen it-
tnehid tiegħi, meta nsejjaħ l-għajnuna tiegħek, kull meta nerfa’ jdejja 
lejn is-santwarju mqaddes tiegħek… 

Il-Mulej hu l-qawwa tiegħi u t-tarka tiegħi, fih ittamat qalbi, ksibt 
l-għajnuna u ferħet qalbi, inroddlu ħajr bl-għana tiegħi. Il-Mulej hu s-
saħħa tal-poplu tiegħu, kenn tas-salvazzjoni għas-sultan, il-midluk 
tiegħu. Salva l-poplu tiegħek, bierek ‘il wirtek. 

Salm 28, 1-2.7-9 
 

● Nitolbu, Mulej, li terġa’ tiġi malajr il-paċi biex ningħataw 
għajnuna malajr f’din id-dalma u f’dawn il-perikli. Agħmel li jitwettqu 
l-wegħdiet li inti għoġbok tħabbar lill-qaddejja tiegħek: Ir-restawr tal-
Knisja, iċ-ċertezza tas-salvazzjoni ta’ dejjem, li wara x-xita jkollna l-
bnazzi, wara d-dlam ikollna d-dawl, u wara t-tempesti jkollna l-paċi u 
s-sliem. 

U nitolbu wkoll l-għajnuna tal-imħabba tiegħek ta’ Missier, l-
għeġubijiet tal-maestà divina tiegħek li biha dawk li jaħqruna jkunu  
mħawda, l-indiema ta’ dawk li waqgħu tkun aktar sinċiera, u l-fidi 
qawwija ta’ dawk li waslu sal-aħħar tkun glorifikata. 

San Ċiprijanu, Ittri 7, 8 
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SENA Ċ 

O Mulej, miegħek tingħaqad ruħi, biex nimxi warajk (Salm 63). 

 

Meta l-profeta Żakkarija kien qiegħed jitkellem dwar iż-żmien 
messjaniku, iddeskrivih bħala żmien li fih Alla kellu jsawwab fuq 
Ġerusalemm “spirtu ta’ ħniena u talb” (Żak 12, 10). Imma dan l-hena 
kellu jintarbat bil-mewt vjolenti ta’ persuna misterjuża, “dak li nifdu” 
(Żak 12, 10), li l-ġens kollu kellu jibkih ħafna. Kienet profezija tal-
Messija li kellu jbati illi tenniet f’għamla oħra t-tħabbiriet ta’ Isaija 
dwar il-Qaddej ta’ Jaħweh, li “kien miġruħ minħabba fi dnubietna, 
misħuq minħabba fi ħżunitna” (Is 53, 5). Meta Ġwanni kien qiegħed 
jassisti għall-mewt ta’ Ġesù, ftakar fil-kliem ta’ Żakkarija u aktar tard 
kellu jużah fl-Evanġelju tiegħu bħala prova li l-iSkrittura twettqet fi 
Kristu msallab u minfud bil-lanza (Ġw 19, 37). Ġesù nnifsu kien l-
ewwel wieħed li kellu jagħmel din il-konnessjoni meta xtaq jagħti lid-
dixxipli idea eżatta tal-persuna u l-missjoni tiegħu, u ħabbrilhom it-
tbatijiet li kienu qegħdin jistennewh. 

Fi tmiem l-ewwel sena tal-ministeru tiegħu, Ġesù ġabar 
madwaru lid-dixxipli tiegħu u wara li talab flimkien magħhom – għax 
ħadd ma jista’ jifhem lil Kristu jekk ma jdawlux il-Missier – neħħa l-
velu mill-misteru tiegħu. Qabel xejn staqsiehom: ”Min jgħidu n-nies li 
jien?… Imma intom min tgħidu li jien?” (Lq  9, 18-20). Għalkemm il-
folol kienu jħarsu lejh bħala profeta, id-dixxipli suppost li kellhom 
jifhmu xi ftit iżjed, għax kienu għexu qrib ħafna tiegħu u raw il-mirakli 
tiegħu u kellhom ix-xorti li jisimgħu t-tagħlim tiegħu. F’isem l-oħrajn, 
Pietru wieġeb: “Inti l-Messija ta’ Alla” (Lq 9, 18-20). It-tweġiba kienet 
preċiża, l-eku tal-profezija ta’ Isaija tal-“Midluk tal-Mulej” li kien 
mibgħut biex “iħabbar il-ħelsien lill-imjassrin” (Is 61, 1). Imma dan 
ma kienx kollox. Ġesù kompla jispjega meta tkellem għall-ewwel 
darba dwar il-passjoni tiegħu: ”Bin il-Bniedem ibati ħafna… u joqtluh” 
(Lq 9, 22). B’hekk ippreżenta ruħu bħala l-Qaddej ta’ Jaħweh li kellu 
jkun “imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf 
x’inhu mard” (Is 53, 3). Din ir-rivelazzjoni bilfors kellha tkun iebsa 
ħafna u tħawwad lid-dixxipli tiegħu, li bħal nieshom, kienu jaħsbu 
biss fil-Messija-sultan. Imma Ġesù ma reġax lura, fil-fatt issokta 
jgħidilhom li huma wkoll kien se jkollhom jgħaddu mit-triq tat-tbatija: 
“Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu 
kuljum, u jimxi warajja” (Lq 9, 23). Hu mexa quddiem biex jagħtihom 
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l-eżempju u kien l-ewwel wieħed li refa’ s-salib; min ried ikun dixxiplu 
tiegħu kellu jimitah, mhux darba waħda biss, imma “kuljum” billi 
jiċħad lilu nnifsu – ir-rieda tiegħu, il-ġibdiet tiegħu, il-pjaċiri tiegħu – 
biex isir bħall-Imgħallem li jbati u jissallab. San Pawl jgħid: “Intom li 
intom mgħammda fi Kristu, ilbistu ‘l Kristu” (Gal 3, 27) jiġifieri, ilbistu 
l-passjoni u l-mewt tiegħu. Wara li jitgħammed fil-mewt ta’ Kristu, in-
Nisrani għandu jgħix fuq ix-xbieha ta’ dak li kien “il-bniedem tan-
niket” qabel ma kien imsebbaħ. Kif il-passjoni tal-Mulej fetħet it-triq 
tal-ferħ tal-qawmien tiegħu, hekk ukoll, in-Nisrani jeħtieġlu jġorr is-
salib tiegħu saħansitra sal-punt li jitlef ħajtu minħabba f’Ġesù, 
isalvaha billi jerġa’ jsibha fih fil-glorja ta’ dejjem. 

 

● O Kristu, Iben ta’ Alla, meta naħseb dwar il-passjoni u l-mewt 
tiegħek, nisma’ fil-qiegħ ta’ ruħi l-kelma divina tiiegħek: “L-imħabba 
tiegħi hija mingħajr qerq.” Din il-frażi tolqotni b’diqa tal-mewt, għax 
tiftaħli l-għajnejn ta’ ruħi u nifhem kemm dan hu hekk tassew. Inqis il-
ħidmiet tiegħek ta’ mħabba, u nara kemm għamilt biex turini 
mħabbtek, o Iben ta’ Alla. Nifhem f’daqqa waħda kemm sofrejt matul 
ħajtek u f’mewtek, dejjem minħabba l-imħabba kbira tiegħek għalija. 
Nara fik is-sinjali kollha ta’ mħabba dejjiema u ma nistax niddubita 
mill-verità ta’ kliemek: li int ma ħabbejtnix b’mod qarrieq, imma 
b’imħabba perfetta u mħeġġa. 

Imbagħad nara li fija kollox bil-maqlub... Li qatt ma ħabbejtek 
jekk mhux bil-qerq u l-gideb. In-niket kbir ta' ruħi jġegħilni ngħajjat: 
Mgħallem dak kollu li ma jgħammarx fik, issibu kollu fija. Jien qatt 
ma ridt nersaq lejk biex naqsam fit-tbatijiet li sofrejt minħabba fija. 
Jien qatt ma qdejtek ħlief fl-apparenza, qatt ma qdejtek b'mod 
sinċier. 

Nara kemm tassew ħabbejtni, u nara fik is-sinjali u l-ħidmiet ta' 
mħabba l-aktar vera, u kif tajt lilek innifsek biex taqdi lili, u tant ersaqt 
lejja li sirt bniedem u ħassejt il-weġgħat tiegħi fik innifsek. Int tgħidli: 
Dawk li jimitaw u jħobbu l-faqar, in-niket, u l-umiltà huma wliedi 
tassew; dawk li jżommu l-ispirtu tagħhom imwaħħal fuq il-passjoni u 
l-mewt tiegħi, fejn hemm tassew is-salvazzjoni (u mkien ieħor), dawn 
huma wliedi tassew. 

Beata Anġela ta’ Foligno, Il libro della B. Angela II, p. 227-229 
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228.  O TRINITÀ QADDISA! 

“Lilek infaħħru, nagħtu glorja u nroddulek ħajr, għalkemm itulu s-
sekli, o Trinità Qaddisa” (Brevjar, Festa tat-Trinità). 

 

1. Il-bniedem, bir-raġuni tiegħu biss, m’għandu ebda ħila li 
jifhem il-misteru tat-Trinità bir-raġuni tagħna biss, u anqas għandu xi 
dritt li jsir jafu. Dan il-misteru hu ogħla minnu għalkollox. Il-fatt li Alla 
ried jgħarrafhulu juri li ried idaħħlu fl-intimità tal-familja tiegħu bħala 
iben u bħala ħabib: “Ma nsejħilkomx aktar qaddejja, - qal Ġesù - 
għax il-qaddej ma jafx x’jagħmel sidu, sejjaħtilkom ħbieb, għaliex 
kulma smajt mingħand Missieri jien għarraftulkom” (Ġw 15, 15). Dan 
il-“kulma smajt” rivelat minn Kristu jasal saħansitra sal-misteru l-
aktar personali ta’ Alla, il-misteru tat-Trinità. Bħalma ħabib jerfa’ għal 
ħabibu l-egħżeż sigrieti intimi, u jurihomlu b’ġest ta’ ħbiberija, hekk 
ukoll il-Verb li sar bniedem, hu nnifsu Alla indaqs perfettament mal-
Missier u mal-iSpirtu s-Santu, f’ġest ta’ mħabba mimlija fiduċja, kixef 
lill-bnedmin il-misteru tat-Trinità qaddisa li hu waħdu kien u għadu 
jikkontempla fi ħdan il-Missier, u kien biss wara din il-kixfa li 
sejħilhom ħbieb. 

Kristu ried jafda lid-dixxipli “dak kollu” li sema’ mingħand il-
Missier, dak kollu li setgħu jifhmu mill-ħajja intima ta’ Alla, u dan 
għamlu biex huma wkoll ikunu jistgħu jgawduh flimkien miegħu: 
“Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom, u biex il-ferħ tagħkom 
ikun sħiħ” (Ġw 15, 11). Huwa jsib ferħ bla tarf f’Missieru, għax huwa 
Ibnu, għax huwa xbieha perfetta u sustanzjali tiegħu, jifraħ li hu 
maħbub fil-qawwa infinita ta’ Mħabba mhix maħluqa, huwa jifraħ fl-
imħabba li tgħaddi bejnu u bejn il-Missier, u li fiha nfisha hija 
Persuna divina, l-iSpirtu s-Santu. Din il-glorja tiegħu jrid jaqsamha 
mal-bnedmin, biex huma wkoll igawdu mill-Missier u mill-Iben u mill-
iSpirtu s-Santu. Imma l-għan aħħari li għalih Kristu wera dan il-
misteru hu l-glorja ta’ Alla, biex Alla jkun imsebbaħ mill-bnedmin 
mhux biss fl-unità tan-natura tiegħu, imma wkoll fit-Trinità tal-Persuni 
tagħha, biex mill-art ukoll jitla’ l-innu ta’ tifħir bla waqfien: “Glorja lill-
Missier u lill-Iben u lill-iSpirtu s-Santu”. 

2. Il-Prefazju tal-festa tat-Trinità ixandar il-misteru tat-Trinità 
hekk: "Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista’ kollox, ma’ Ibnek il-
waħdieni u mal-iSpirtu s-Santu, int Alla wieħed mhux għax waħda l-



88 

Persuna imma għax fit-tliet Persuni n-natura hi l-istess waħda.” Il-
Missier huwa l-għajn tat-Trinità kollha. Il-Missier jagħraf minn dejjem 
lilu nnifsu perfettament, u jnissel il-Verb tiegħu, Kelma sustanzjali li 
fiha jesprimi u jikkontempla kollox fih innifsu, l-Iben waħdieni li 
jagħtih l-essenza tiegħu kollha, id-divinità u t-tjubija infinita, li għaliha 
l-evanġelista jgħid: “Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma’ Alla u l-
Verb kien Alla” (Ġw 1, 1). L-Iben hu “d-dija… tal-glorja u x-xbieha tal-
essenza tal-Missier“ (Lhud 1, 3), imma huwa d-dija u l-glorja 
sustanzjali, ladarba l-Iben għandu fih l-istess natura u l-istess 
perfezzjonijiet tal-Missier. Il-Missier u l-Iben jikkontemplaw u jħobbu 
infinitament lil xulxin sa minn dejjem minħabba l-perfezzjoni infinita u 
li ma tinfiridx li lkoll għandhom. Waqt li jħobbu lil xulxin, huma 
jinġibdu lejn xulxin f’għotja li jagħtu wieħed lill-ieħor, waqt li jsawbu 
n-natura sħiħa u l-essenza divina tagħhom fit-tielet Persuna, l-iSpirtu 
s-Santu, li huwa t-terminu, ir-rahan u d-don sustanzjali tal-imħabba 
ta’ bejniethom. B’hekk l-istess natura u l-istess ħajja divina tgħaddi 
mill-Missier għall-Iben, u mill-Iben mill-ġdid lejn il-Missier. It-Trinità 
hija l-misteru tal-ħajja intima ta’ Alla li tfawwar mill-ħidmiet l-aktar 
perfetti ta’ għarfien u mħabba li bihom Alla jagħraf u jħobb lilu nnifsu.  
Il-misteru tat-Trinità jurina ‘l Alla fi tliet Persuni li huma ndaqs u 
distinti, imma jgħixu f’natura waħda bħalma jgħid ċar il-Kredu 
psewdo-Atanasjan: “Il-fidi Kattolika hija din: li naduraw Alla wieħed 
fit-Trinità, u Trinità f’Alla wieħed. Bla ma nħawdu l-Persuni, u lanqas 
nifirdu s-sustanza. Għax hemm Persuna waħda tal-Missier, oħra tal-
Iben, u oħra tal-iSpirtu s-Santu. Imma l-Missier u l-Iben u l-iSpirtu s-
Santu għandhom l-istess divinità, l-istess glorja u maestà sa minn 
dejjem”. U l-Liturġija tidwi bl-istess eku: “Hekk fl-istqarrija tal-fidi fil-
veru Alla minn dejjem ta’ dejjem, naduraw tliet Persuni f’natura 
waħda, magħżulin minn xulxin u ndaqs fil-kobor” (Prefazju tat-Trinità 
Qaddisa). 

 

● Mulej Alla tagħna, nemmnu fik Missier, fik Iben u fik Spirtu s-
Santu. Jiena wżajt l-isforzi tiegħi għal din ir-regola tal-fidi skont il-ħila 
li tajtni, fittixtek u xtaqt nifhem bl-intellett dak li emmint u ddiskutejt. 
O Mulej Alla tiegħi, tama waħda tiegħi, ismagħni, tħallini qatt ngħejja 
nfittxek, imma li nibqa’ dejjem bil-ħeġġa nfittex ‘il wiċċek. Għalhekk 
agħtini l-qawwa, għax int ħallejtni nsibek u tajtni t-tama li nsibek 
aktar u aktar. 
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Ara, il-qawwa u d-dgħufija tiegħi huma quddiemek: salvali l-
qawwa u fejjaqli d-dgħufija. L-għerf u l-injoranza tiegħi huma 
quddiemek. La ftaħtli l-bieb, stedinni biex nidħol, fejn hu msakkar, 
iftaħuli meta nħabbat. Ħallini niftakar fik u nħobbok. Agħmel li dawn 
ix-xewqat jikbru fija sakemm niġġedded għalkollox. 

Meta nkunu wasalna għandek, jiskot dan il-kliem li dejjem inżidu 
bla ma nilħquk; inti waħdek tkun il-kollox f’kollox, u għad ngħidu għal 
dejjem kelma waħda biss, infaħħruk f’ġest wieħed, la nkunu sirna 
ħaġa waħda fik. 

Santu Wistin, De Trinitate XV, 28, 51 
 

● Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-iSpirtu s-Santu, o Wieħed 
qaddis, qawwi, immortali, ikollok ħniena minna u salvana. Hallelujah! 
Hallelujah! Hallelujah! 

Jalla l-ħolqien meraviljuż ta’ Alla ma jiskot qatt la filgħodu u 
lanqas filgħaxija! Lanqas il-kwiekeb jiddu ma jisktu, lanqas il-
muntanji l-għoljin, la qigħan il-baħar lanqas l-għejjun tax-xmajjar, 
waqt li ngħannu l-innijiet tagħna lill-Missier, lill-Iben u lill-iSpirtu s-
Santu. Jalla l-anġli tas-sema jwieġbu; Ammen! Ammen! Ammen! 

Il-qawwa, it-tifħir, il-ġieħ u l-glorja lil Alla tagħna, dak li waħdu 
jagħti kull grazzja! Ammen! Ammen! Ammen! 

Preghiere dei primi cristiani 98 
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229.  IL-MISTERU TA’ ALLA L-ĦAJ 

Ngħanni ferħan b’ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj (Salm 84, 3). 

 

1. Il-misteru tat-Trinità juri aktar minn kull misteru ieħor li Alla 
tagħna huwa “Alla ħaj”, li l-ħajja tiegħu essenzjalment u bla heda hija 
fertili, tant fertili li l-Missier jikkomunika lill-Iben in-natura u l-essenza 
divina tiegħu kollha, u l-Missier u l-Iben jikkomunikawha lill-iSpirtu s-
Santu, bla ma jitilfu xejn minnha, għax qiegħda għand it-tlieta bl-
istess perfezzjoni infinita. “F’din it-Trinità m’hemm xejn qabel jew 
wara, xejn ikbar jew iżgħar, imma t-tliet Persuni huma f’kollox indaqs 
u eterni” (Kredu Psewdo Atanasjan). 

It-Trinità, aktar minn kull misteru ieħor, tikxef it-tjubija infinita ta’ 
Alla, jiġifieri li Alla huwa tajjeb mhux biss għax hu ġid infinit, imma 
wkoll għax jikkomunika l-ġid kollu tiegħu: mill-Missier għall-Iben, mill-
Missier u l-Iben għall-iSpirtu s-Santu. Il-ħajja tat-Trinità hija għotja 
bla waqfien tagħha nfisha lil xulxin f’għaqda perfetta. Il-Missier jagħti 
lilu nnifsu kollu kemm hu lill-Iben, u l-Iben jagħti lilu nnifsu kollu 
kemm hu lill-Missier, u mill-għotja tagħhom lil xulxin jipproċedi l-
iSpirtu s-Santu, id-Don sustanzjali li min-naħa tiegħu jissawwab lura 
fil-Missier u fl-Iben. Għalhekk, “Il-Missier hu kollu kemm hu fl-Iben u 
fl-iSpirtu s-Santu, l-Iben hu kollu kemm hu fil-Missier u fl-iSpirtu s-
Santu, u l-iSpirtu s-Santu hu kollu kemm hu fil-Missier u fl-Iben” 
(Konċilju Ekumeniku ta’ Firenze). U dan hu l-misteru ta’ Alla l-ħaj 
“Alla veru, wieħed fit-Trinità, u Trinità f’Alla wieħed” (Brevjar). 

Billi jimxi mar-Rivelazzjoni u t-tagħlim tal-Knisja, il-bniedem isir 
jaf b’dan il-misteru sublimi, imma ma jifhmux. Quddiem dan il-fatt, il-
bniedem iħoss aktar minn qatt qabel id-differenza kbira bejn l-
intelliġenza tal-bniedem u l-misteri divini, u jagħraf aktar minn qatt 
qabel il-bogħod kbir li hemm bejn il-ħlejqa u Alla, l-Esseri suprem, 
Alla wieħed u Tlieta. Imma jekk ir-raġuni tal-bniedem hija dejjem 
għamja bil-kobor tal-misteru, ir-raġuni mdawla bil-fidi ma tiżbaljax, 
imma tumilja ruħha meta tara kemm għad jonqosha, għalhekk, 
temmnen u tadura. “Aktar ma kienu ‘l fuq minn kull ħaġa naturali, - 
tikteb Santa Tereża ta’ Ġesù - aktar kont nemmen fihom bis-sħiħ u 
akbar kienet id-devozzjoni li kienu jqajmu fija. Fis-setgħa tiegħek bla 
qies jiena rajt magħluq fik l-għeġubijiet kollha li inti taħdem sa minn 
dejjem” (Ħajja 19, 9). 
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2. It-Trinità hienja u perfetta fiha nfisha, ma għalqitx ġo fiha l-
ħajja tagħha, il-ġid u l-hena tagħha, imma riedet issieħeb fihom b’kull 
mod lill-ħlejjaq tagħha. It-Trinità fetħet lilha nfisha għad-dinja. Il-
Missier jagħti lill-Iben, l-Iben bil-ħidma tal-iSpirtu s-Santu jinkarna u 
permezz tiegħu magħmul bniedem, il-bnedmin jistgħu jersqu lejn it-
Trinità, jekk ikunu jixtiequ dan. San Pawl jgħid li “permezz tiegħu - 
Kristu… aħna għandna fi Spirtu wieħed id-dħul għal għand il-Missier” 
(Ef 2, 18). It-Trinità tħobbna, tinfetaħ għalina, u għalina tingħata biex 
tiġbidna lejha. Il-kobor kollu tal-ħajja nisranija għandu l-bidu tiegħu 
fil-misteru tat-Trinità. Minħabba fih in-Nisrani hu iben il-Missier, ħu l-
Iben li sar bniedem, u tempju tal-iSpirtu s-Santu. 

Jekk it-Trinità hija d-don assolut u essenzjali fil-ħajja ġewwiena 
tagħha, hija wkoll rigal – għalkemm ħieles, relattiv, imsieħeb, u 
maħluq – ukoll fir-relazzjonijiet mal-bnedmin. Il-Missier jagħti lilu 
nnifsu lill-bnedmin li, wara li ħalaqhom fuq ix-xbieha u s-sura tiegħu, 
issagrifika lill-Iben Waħdieni tiegħu biex jifdihom. L-Iben ta lilu nnifsu, 
sar bniedem, miet fuq is-salib għalina, u jibqa’ jagħti lilu nnifsu bħala 
ikel. L-iSpirtu s-Santu jagħti lilu nnifsu, jgħammar f’qalbna, u jxerred 
il-paċi u l-imħabba fina. F’dan kollu t-tliet Persuni jagħtu lilhom 
infushom lill-ħlejjaq biex jerfgħuhom għall-istat ta’ wlied, u 
jdaħħluhom fiċ-ċirku tal-familja divina, iseħbuhom fil-ħajja tagħhom, 
fl-imħabba tagħhom, u fl-hena dejjiemi tagħhom. L-Evanġelju 
jippreżenta lill-Missier li jkebbeb lill-bniedem bil-ħniena u l-
providenza tiegħu, l-Iben, li jmexxih minn idejh u jgħallmu kif jgħix ta’ 
iben veru ta’ Alla, l-iSpirtu s-Santu li jġeddu u jqaddsu, iwelldu għall-
ħajja divina. F’dan kien qiegħed jaħseb l-Appostlu meta kien se 
jtemm l-ittra tiegħu lill-Korintin: “Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, l-
imħabba ta’ Alla u l-għaqda fl-iSpirtu s-Santu jkunu magħkom ilkoll” 
(2 Kor 13, 13). U dan hu li n-Nisrani għandu jżomm quddiem 
għajnejh meta jsemmi t-Trinità Qaddisa, biex jitqanqal għall-
imħabba, għar-rikonoxxenza, għall-adorazzjoni: “Insejħulek, 
infaħħruk u nadurawk, Trinità Qaddisa” (Brevjar). 

 

● Insejjaħlek, o hienja u mbierka u glorjuża Trinità, Missier, 
Iben u Spirtu s-Santu, Alla, Mulej u Paraklitu, imħabba, grazzja u 
komunikazzjoni. Insejjaħlek ġenitur, ġenerat u riġeneratur, dawl veru 
minn dawl veru, nixxiegħa, xmara u sieqja, kollha minn wieħed, 
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kollha għal wieħed, u kollha f’wieħed, minnu, bih, u fih huma l-
ħwejjeġ kollha, ħajja li tgħix, ħajja li tiġi mill-ħaj, u tagħti l-ħajja lill-
ħajjin, wieħed fih innifsu, wieħed minn wieħed; u wieħed minn 
tnejn… Missier verità, Iben verità, u Spirtu s-Santu verità. Alla, hena 
l-aktar għolja u vera, li minnu, permezz tiegħu, u fih kollox jgħix dak li 
tassew jgħix hieni. 

Psewdo-Wistin, Meditazioni 31-32 
 

● O Tama tiegħi, Missieri u ħallieq tiegħi, Sid veru tiegħi u ħija! 
Meta noqgħod naħseb ftit fuq kif int tgħid li l-għaxqiet tiegħek huma 
ma’ wlied il-bnedmin, ruħi tifraħ bosta. O Sid tas-sema u l-art, xi 
kliem sabiħ huwa dan biex ma jħalli lil ebda midneb jitlef il-fiduċja fik! 
Forsi jonqsok li jkollok b’min titgħaxxaq, Mulej, biex toqgħod tfittex 
dudu hekk jinten bħalma jiena jien? Dak il-leħen li nstema’ fil-
Magħmudija qal li int sibt l-għaxqa kollha tiegħek f’Ibnek. Forsi aħna 
se nkunu kollha xorta waħda quddiemek, Mulej? 

O, xi ħniena tassew kbira! Xi grazzja hekk ogħla milli nistgħu 
nistħoqqu aħna! U dan kollu ninsewh aħna bnedmin li rridu mmutu! 
Ftakar f’miżerja hekk kbira, Alla tiegħi, u żomm dejjem quddiem 
għajnejk id-dgħufija tagħna, ladarba int huwa Dak li taf kollox. O ruħ 
tiegħi, aħseb ftit fuq l-għaxqa kbira u l-imħabba kbira li għandu l-
Missier filli jagħraf lil Ibnu, u l-Iben filli jagħraf lil Missieru, u n-nar 
jaqbad li bih l-iSpirtu s-Santu jingħaqad magħhom, aħseb fuq kif 
ebda Persuna minnhom ma tista’ titbiegħed minn din l-imħabba u 
minn dan l-għarfien, għax huma ħaġa waħda. Dawn il-Persuni l-aktar 
għolja jagħrfu lil xulxin, iħobbu lil xulxin, u jitgħaxxqu b’xulxin. U mela 
xi ħtieġa hemm ta’ mħabbti? Għaliex tfittixha, Alla tiegħi, u x’sejjer 
tirbaħ biha? O, ħa tkun imbierek! O, tkun għal dejjem imbierek int, 
Alla tiegħi! Ħa jfaħħruk il-ħwejjeġ kollha, Mulej, ħa jfaħħruk għal 
dejjem ta’ dejjem, għax fik ma jistax ikun hemm tmiem. 

Santa Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ 7, 1-2 

 



93 

230.  AĦNA NGĦAMMRU F’DARU 

O dawl dejjiemi, Wieħed u Trinità hienja, nissel l-imħabba fi qlubna 
(Brevjar, Festa tat-Trinità). 

 

1. Alla mill-ewwel ried jagħti lilu nnifsu lill-ġenituri ewlenin 
tagħna, mhux biss bħala ħallieq imma wkoll bħala Trinità, imma d-
dnub qata’ din il-komunikazzjoni ta’ ħbiberija intima li biha Alla kien 
jixtieq li jittratta mal-bniedem bħala iben, bħala ħabib li għalih ried 
jikxef il-misteru tal-ħajja intima tiegħu, sieħeb fiha lill-bniedem. Dan 
kollu kellu jingħata lura lill-bniedem permezz tal-inkarnazzjoni tal-
Verb, permezz ta’ Kristu Alla-Bniedem, li kellu jkun il-Medjatur bejn 
Alla u l-bniedem. Meta fdiena mid-dnub, Ġesù għaniena mill-ġdid bil-
ħila li nirċievu d-don divin tal-grazzja qaddiesa, u għalhekk ta’ 
mħabba, li permezz tagħha stajna nerġgħu nissieħbu fin-natura u l-
ħajja divina. Għalhekk bis-saħħa tal-fidwa li wettaq għalina, Ġesù, 
seta’ jagħmel il-wegħda l-kbira: “Jekk xi ħadd iħobbni… Missieri 
jħobbu u aħna niġu u ngħammru għandu” (Ġw 14, 23). It-Trinità 
Qaddisa jogħġobha tgħammar f’dawk li jħobbu, jiġifieri fl-Insara li 
jgħixu fil-grazzja u fl-imħabba, għax kif jgħid San Ġwann: “Alla hu 
mħabba, u min jgħammar fl-imħabba jgħammar f’Alla, u Alla fih” (1 
Ġw 4, 16). Alla nnifsu jsawwab l-imħabba fina, tisħib tal-esseri u tan-
natura divina tiegħu, isawwabha l-Missier għax huwa hu l-għajn 
oriġinali, isawwabha l-Iben li mmeritaha, u l-iSpirtu s-Santu li 
jikkomunikaha. Dan id-don huwa mogħti b’xejn u ġej kollu kemm hu 
minn Alla “għax hu ħabbna l-ewwel” (1 Ġw 4, 19). Imma issa jmiss 
lill-bniedem li jinfetaħ għat-tiswib ta’ dan id-don, u la jqiegħed tfixkil 
għalih u lanqas jieqaflu. Daqskemm ikun jaf jilqa’ l-imħabba divina u 
jgħix fiha, daqshekk ieħor it-Trinità tagħmel l-għamara tagħha fih, 
bħalma l-ħabib jieħu gost joqgħod ma’ ħabibu, u joqgħod jitkellem 
miegħu f’intimità kollha ħlewwa. “Ara – jgħid il-Mulej – jiena fil-bieb, 
u qiegħed inħabbat; jekk xi ħadd jismagħni u jiftaħli l-bieb, jiena 
nidħol għandu u niekol miegħu, u hu jiekol miegħi” (Apk 3, 20). X’se 
tkun it-tweġiba tagħna? 

 

2. Jekk ngħixu fl-imħabba, Alla mhux biss jgħammar fina imma 
billi hu Alla ħaj, jgħix fina: jgħix il-ħajja intima Trinitarja tiegħu. Il-
Missier jgħix fina u l-ħin kollu jnissel lill-Iben, jgħixu fina l-Missier u l-
Iben li minnhom jipproċedi dejjem l-iSpirtu s-Santu. Ir-ruħ tagħna hija 
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s-sema żgħir li fih isseħħ din il-ħajja divina tal-għaġeb, il-ħajja tat-
Trinità Qaddisa. Imma għaliex it-Trinità tgħix fil-bniedem, jekk mhux 
biex issieħbu fil-ħajja tagħha? Il-Missier inissel fih lill-Iben biex 
jagħmlu ibnu. Il-Missier u l-Iben jispiraw fih l-iSpirtu s-Santu, biex 
ladarba l-iSpirtu huwa t-terminu u r-rabta tal-imħabba u l-għaqda ta’ 
bejniethom, ikun ukoll ir-rabta tal-imħabba u l-għaqda tal-bniedem 
mat-Trinità. 

Il-Persuni divini jgħammru fin-Nisrani li jilqagħhom u jissieħeb 
mal-ħajja divina tagħhom permezz tal-fidi u l-imħabba. Permezz tal-
fidi jemmen fihom, permezz tal-imħabba jingħaqad ħaġa waħda 
magħhom. Jingħaqad mal-Missier li jilqgħu fit-tgħanniqa ta’ missier, 
isostnih bil-qawwa setgħana tiegħu u jiggwidah lejh innifsu fil-
kontemplazzjoni u fl-imħabba tal-Iben, skont dak li l-Iben innifsu 
rrivela: “ħadd ma jista’ jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma 
jiġbdux lejja” (Ġw 6, 44). Jingħaqad mal-Iben li jlibbsu bid-dija 
tiegħu, u jinfdu bid-dawl infinit tiegħu, jgħarrfu lill-Missier, jiksih bil-
merti tiegħu u jmexxih fit-tifħir u l-imħabba tal-Missier u b’hekk 
iwettaq il-kelma tiegħu: “ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux 
permezz tiegħi” (Ġw 14, 6). Jingħaqad mal-iSpirtu s-Santu, li 
jsawwab fih il-grazzja tal-adozzjoni ta’ bin Alla, ixerred f’ruħu tisħib 
dejjem akbar fil-ħajja divina u għalhekk jgħaqqdu miegħu f’għaqda 
dejjem intima mal-Missier u mal-Iben, biex l-għaqda tiegħu ma’ Alla 
tkun perfetta. 

“O erwieħ maħluqin għal dan il-kobor u biex tkunu msejħin – 
jgħid San Ġwann tas-Salib – x’qegħdin tagħmlu? X’qiegħed 
iżommkom lura?” (Kantiku 39, 7). It-Trinità Qaddisa trid isseħibna 
mal-ħajja divina tagħha, u aħna se ndawru ħarsitna band’oħra? 

 

● Trinità Qaddisa li ma tinfiridx, tjubija li ma tistax tonqos, isma’ 
t-talb tiegħi: kif int ridt isseħibni fis-sagramenti tiegħek mingħajr ebda 
mertu tiegħi imma biss għat-tjubija tiegħek mogħtija b’xejn, hekk 
ukoll agħmel li nippersevera sal-aħħar siegħa fil-fidi, fit-tama u fl-
imħabba… 

Alla tlieta u wieħed, ilqa’ t-talb tal-qaddej umli tiegħek. Agħtini, o 
Mulej, il-ħeġġa biex infittxek, l-għerf biex insibek, ruħ li tagħrfek, 
għajnejn li jarawk, taħdita li togħġbok, il-perseveranza sal-aħħar, 
tmiem hieni, il-premju ta’ dejjem… 
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Lilek, o Mulej, nuri s-sigrieti ta’ qalbi, lilek nistqarr dnubieti… 
Iddisponi mill-attitudnijiet tiegħi skont kif jogħġob lilek, sakemm nimxi 
‘l quddiem jum wara jum u ngħaddi minn virtù għal virtù. Quddiemek, 
o Mulej, inxerred it-talba u l-biki tiegħi. 

O Trinità, dawl imbierek, kattar fija l-fidi, kattar it-tama, kattar l-
imħabba, eħlisni, salvani, iġġustifikani. 

Ejja, o Mulej ħanin, u għammar fostna, sakemm inġarrbu l-
preżenza tiegħek fi qlubna. 

San Anselmu, Orationes 1 
 

● O Trinità Qaddisa, Missier, Iben u Spirtu s-Santu, il-qawwa 
divina li tista’ kollox tiegħek tmexxini u ssaħħaħni, l-għerf divin 
tiegħek jgħallimni u jdawwalni, it-tjubija tiegħek tgħin u tipperfezzjona 
l-fidi tiegħi, biex inkun nista’ nerġa’ nagħtihielek lura fis-siegħa ta’ 
mewti sħiħa u bla tebgħa, mogħnija bil-qliegħ kotran tal-virtujiet 
kollha. 

Missier tas-sema, Sultan tas-slaten, jogħġbok tħejji fija l-festa 
tat-tieġ mas-Sultan Ibnek. Ġesù Kristu, Bin Alla l-ħaj, agħmel li l-
imħabba tiegħi ssir ħaġa waħda miegħek, għax int fl-istess ħin is-
Sultan u Alla tiegħi. Spirtu s-Santu Paraklitu, għaqqad għal dejjem il-
qalb tiegħi ma’ Ġesù bl-istess irbit ta’ mħabba li jgħaqqad il-Missier u 
’l-Iben. 

Santa Ġeltrude, Esercizi 1, p. 58-60; 3, p. 102 
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231.  AĦNA NIĠU GĦANDU 

Trinità qaddisa, agħmel li ngħix fl-imħabba, jien ngħammar fik u inti 
fija (1 Ġw 4, 16). 

 

1. Sa mill-magħmudija, it-Trinità Qaddisa bdiet tgħammar fin-
Nisrani. B’danakollu l-Knisja, fl-innu Veni Sancte Spiritus tgħallimna 
nitolbu l-ħin kollu għall-miġja tal-iSpirtu s-Santu, u għalhekk tat-
Trinità kollha, għaliex bl-għaqda li ma tinħallx tat-tliet Persuni, ebda 
Persuna ma tista’ tiġi għandna mingħajr it-tnejn l-oħra. Imma jekk it-
tliet Persuni huma diġà fin-Nisrani, kif jistgħu jerġgħu jiġu? Ir-ruħ 
teħtieġ biss l-istat tal-grazzja biex ikollha ‘l Alla – li hu diġà preżenti 
bħala ħallieq – preżenti wkoll bħala ħabib, li jistedinna ngħixu 
f’intimità miegħu. Imma b’danakollu din l-intimità għandha gradi 
differenti. L-intimità tikber u ssir aktar profonda skont kemm ir-ruħ 
tikber fil-grazzja u l-imħabba, u kemm ikollha l-ħila tidħol 
f’relazzjonijiet aktar profondi mat-Trinità. Dan jixbah xi ftit dak li jiġri 
bejn żewġ persuni li minħabba l-ħbiberija tagħhom, jgħammru fl-
istess dar: waqt li l-imħabba tagħhom tikber, il-ħbiberija tagħhom 
tissaħħaħ, għalhekk, għalkemm huma ġa kienu preżenti għal xulxin, 
il-preżenza tagħhom tikseb aspett ġdid, l-aspett li hu proprju tal-
preżenza ta’ ħabib għażiż ħafna. Għalkemm it-Trinità diġà qiegħda 
tgħammar fin-Nisrani, imma l-preżenza tat-tliet Persuni divini dejjem 
tista’ titqawwa aktar f’termini ta’ mħabba aktar intima, jiġifieri t-tliet 
Persuni jkunu jistgħu jidħlu f’relazzjonijiet ta’ ħbiberija aktar profonda 
man-Nisrani, biex bil-mod il-mod jimxi ‘l quddiem fl-imħabba, u 
jissieħeb iktar fil-grazzja. Ladarba dan it-tiswib ġdid tat-Trinità 
jwettaq effetti dejjem aktar ġodda, huwa xieraq li nitkellmu dwarhom 
bħala miġjiet ġodda tal-Persuni divini. Imma fis-sewwa kollu dawn il-
Persuni divini huma diġà preżenti fir-ruħ, il-miġjiet tagħhom mhumiex 
ġejjin minn barra, imma mir-ruħ stess fejn jgħammru u minn fejn 
jingħataw lir-ruħ u jirrivelaw, sa ċertu punt, lilhom infushom skont il-
kliem ta’ Ġesù: “Min iħobb lili, iħobbu wkoll il-Missier, u jiena wkoll 
inħobbu u nurih lili nnifsi” (Ġw 14, 21). Din hija wirja ġewwenija 
msejsa fuq l-imħabba u merfugħa għal min iħobb. Permezz tal-
imħabba t-Trinità turi lilha nfisha lill-bniedem b’mod aktar intimu, 
personali u ssawwab fih is-sens tal-preżenza tagħha. 

 



97 

2. L-ewwel żjara jew tiswib tat-Trinità fin-Nisrani seħħ fil-jum tal-
magħmudija tiegħu: Il-Missier bagħatlu lil Ibnu, il-Missier u l-Iben 
bagħtulu l-iSpirtu s-Santu u minħabba l-għaqda li ma tinħallx tat-
Tlieta, il-Missier ġie bla ma kien mibgħut. Imbagħad din iż-żjara 
tiġġedded kull darba li n-Nisrani jirċievi xi sagrament u jikber aktar fil-
grazzja u fl-imħabba. Il-wegħda ta’ Ġesù: ”niġu ngħammru għandu” 
(Ġw 14, 23) ma tintemm qatt, hija dejjem ġdida, dejjem twettaq 
relazzjonijiet ġodda, kull darba li l-bniedem iġedded il-kundizzjoni, 
jiġifieri kull darba li jħobb b’qawwa akbar. Din l-għotja divina li hu 
offra b’tant ġenerożità, jmissha timbuttah biex hu wkoll ikun ġeneruż 
u jimxi bla heda fl-imħabba, għax b’dan il-mod biss jista’ jgawdiha fil-
milja tagħha. Jekk in-Nisrani ma jqegħidx tfixkil għall-iżvilupp tal-
imħabba u tal-grazzja f’ruħu, it-Trinità Qaddisa ma tqegħidx limiti 
għat-tiswib tagħha. 

It-Trinità tgħix fl-imgħammed u tingħatalu biex ikun jista’ jgħix 
fiha. Għalhekk Ġesù rrivela l-misteru trinitarju, feda lill-bniedem u 
ried isieħbu miegħu fil-glorja tiegħu ta’ Iben divin: għal dan, qabel ma 
mar għall-Passjoni, talab: “Kif inti fija Missier, u jiena fik, ħa jkunu 
huma wkoll ħaġa waħda fina” (Ġw 17 21). Kif Kristu jgħix fil-Missier 
fl-għaqda tal-iSpirtu s-Santu, hekk in-Nisrani jmissu jgħix fit-Trinità li 
tgħammar fih. Il-mezz tal-għaqda mat-tliet Persuni huwa dejjem 
Kristu Sidna. Huwa hu l-bieb: “Jiena hu l-bieb” (Ġw 10, 9), huwa hu 
t-triq:”Jiena hu t-Triq” (Ġw 14, 6) li minnu jeħtieġ ngħaddu. Bi Kristu, 
ma’ Kristu u fi Kristu, nistgħu nidħlu biex ngħixu fl-għaqda mat-
“Tlieta” li huma ħajjin fina. Imiss lilna li naċċettaw l-istedina u ngħixu 
din il-ħajja tal-għaġeb permezz tal-virtujiet teologali u speċjalment il-
fidi u l-imħabba. Waqt li bil-fidi nemmnu u naduraw it-Trinità preżenti 
fina, bl-imħabba nidħlu fiċ-ċirku tal-ħajja tagħha għaliex – tajjeb 
intennu – “Alla hu mħabba, u min jgħammar fl-imħabba jgħammar 
f’Alla, u Alla fih” (1 Ġw 4, 16). Alla tiegħi, Trinità li nadura, għinni biex 
ninsa għalkollox lili nnifsi biex nintelaq fik, mistrieħa bla ma nitħarrek 
bħallikieku r-ruħ tiiegħi ġa qiegħda fl-eternità! Agħmel li xejn ma 
jtellifni l-paċi tiegħi u joħroġni minnek. Int li xejn ma jħarrkek, anzi 
agħmel li kull waqt idaħħalni aktar ‘il ġewwa fil-fond tal-Misteru 
tiegħek! Serraħ lil ruħi, waqqaf hemm il-ġenna tiegħek, darek l-
għażiża, il-post tas-serħan tiegħek. Imqar li jiena qatt ma nħallik 
waħdek, imma nkun dejjem imqajma fil-fidi, kollni kemm jiena mitlufa 
nadurak, mogħtija għall-ħidma ħallieqa tiegħek. 
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 Maħbub Kristu tiegħi, imsallab għax ħabbejt, nixtieq inkun 
għarusa tal-qalb tiegħek. Nixtieq nimliek bis-sebħ. Nixtieq inħobbok 
tant… li mmut bl-imħabba! Imma nħoss in-nuqqas ta’ ħila tiegħi, u 
għalhekk nitolbok biex tlibbisni lilek innifsek: agħmel li r-ruħ tiegħi 
taqbel ma’ kull ċaqliqa tal-iSpirtu tiegħek. Għaddasni, imlieni, biddilni 
fik sakemm ħajti ma tkun xejn ħlief ħajtek stess. Ejja fija bħala dak li 
jadura, dak li jirripara, dak li jsalva. Verb etern, Kelma ta’ Alla tiegħi, 
irrid ngħaddi ħajti nisimgħek: irrid noqgħod dejjem attenta biex 
nitgħallem kollox mingħandek. 

Imbagħad, wara l-iljieli tal-ispirtu kollha, wara l-vojt kollu u l-limiti 
kollha, inkun nista’ nħares lejk dejjem u ngħix fid-dawl għammiexi 
tiegħek. Kewkba maħbuba tiegħi, saħħarni lejk sabiex qatt aktar ma 
nkun nista’ noħroġ mid-dinja tiegħek. 

Nar li kollox jaħraq, Spirtu ta’ Mħabba, ejja ġewwa fija, sabiex fir-
ruħ tiegħi ssir bħal inkarnazzjoni oħra tal-Verb; inkun għalih umanità 
oħra li fiha Hu jista’ jġedded il-misteru kollu tiegħu. 

U int Missier, mil lejn il-ħlejqa ċkejkna tiegħek, kenninha taħt id-
dell tiegħek; tara fiha xejn ħlief il-Maħbub tiegħek li fih int qegħidt l-
għaxqa kollha tiegħek. O Tlieta tiegħi, il-kollox tiegħi, l-hena tiegħi, 
solitudni infinita, immensità li fiha nintilef, nintelaq fikom. Inħbew fija 
ħalli jiena ninħeba fikom… waqt li nistenna li nasal biex jum wieħed 
nikkontempla fid-dawl tagħkom l-abbiss tal-kobor tagħkom. 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, Talba p. 40 
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232.  FL-ISEM TAL-MISSIER 

Agħmel li ngħix fl-isem tal-Missier li ħalaqni, tal-Iben li fdieni, tal-
iSpirtu s-Santu li kien imsawwab fija (Ritwal antik). 

 

1. Il-ħajja nisranija kollha ġejja mit-Trinità u lejn it-Trinità terġa’ 
lura bħala t-tmiem aħħari tagħha. “Morru – qal Ġesù rxuxtat lid-
dixxipli – agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem 
tal-Missier u tal-Iben u tal-iSpirtu s-Santu” (Mt 28, 19). Il-ħajja 
nisranija għalhekk tibda fl-isem tat-Trintà u hija msejsa fuqha. Min 
jitlob biex jidħol fil-Knisja, permezz tal-magħmudija, ikun ikkonsagrat 
tempju tal-glorja ta’ Alla, għamara tal-iSpirtu s-Santu, bi Kristu Sidna 
(Magħmudija tat-trabi). Imbagħad wara, ikun jista’ jiġi maħfur, midluk 
bil-Griżma, ordnat saċerdot u jingħaqad fiż-żwieġ “fl-isem tal-Missier 
u tal-Iben u tal-iSpirtu s-Santu”. U meta jasal fl-aħħar ta’ ħajtu, il-
Knisja titlob: “Itlaq, ruħ nisranija, minn din id-dinja, fl-isem ta’ Alla l-
Missier li jista’ kollox, li ħalqek, fl-isem ta’ Ġesù Kristu, Iben ta’ Alla 
ħaj, li bata għalik, fl-isem tal-iSpirtu s-Santu, li kien imsawwab fik” 
(Ritwal antik). Din il-formula b’tant tifsir, tiġbor fiha l-azzjoni kollha 
tat-Trinità favur il-bniedem, turi li dak kollu li hu u dak kollu li għandu 
bħala ħlejqa u bħala Nisrani, ġej mit-Trinità Qaddisa. 

 Is-sagrifiċċju Ewkaristiku wkoll jibda u jintemm fl-isem tat-
Trinità. L-ewkaristija nfisha hija don tat-Trinità, huwa l-Missier li jagħti 
“l-ħobż tassew mis-sema” (Ġw 6, 32) u dan il-ħobż ħaj li jagħti l-ħajja 
huwa l-istess Ibnu li sar bniedem: “ġismi huwa tassew ikel, u demmi 
hu xorb tassew” (Ġw 6, 55). Imma dan ma jsirx mingħajr l-iSpirtu s-
Santu, għax “hu l-iSpirtu li jagħti l-ħajja” (Ġw 6, 63), huwa l-iSpirtu li 
waqt li jagħti l-ħajja lill-Umanità glorjuża ta’ Kristu, jagħtiha l-ħila li 
tikkomunika l-ħajja. Is-sinjal tas-salib, li bih jibdew ir-riti sagri kollha, 
li fih jitwettqu s-sagramenti kollha, li bih il-Knisja tbierek bla heda lill-
Insara u li huma nfushom irodduh bosta drabi matul il-jum, juri din ir-
realtà kbira. Fil-ħajja tan-Nisrani, kollox isir u għandu jsir f’isem it-
Trinità Qaddisa; kollox għandu jkun denn li jixhed għall-fidi u l-
imħabba, il-gratitudni u d-dedikazzjoni lejn il-Missier, l-Iben u l-iSpirtu 
s-Santu. 

Il-ħajja tal-Knisja wkoll hija msejsa fil-misteru Trinitarju. “Hekk il-
Knisja kollha – jgħallem il-Konċilju Vatikan II – tidher bħala poplu ta’ 
Alla miġbur flimkien fl-għaqda tal-Missier u tal-Iben u tal-iSpirtu s-
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Santu” (LG 4). L-għaqda tal-Insara kollha fi Knisja waħda, kienet l-
oġġett tat-talba ta’ Ġesù lill-Missier: “Il-glorja li int tajt lili jiena tajtha 
lilhom, biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda: jiena 
fihom u inti fija, biex isiru ħaġa waħda għalkollox, ħalli d-dinja tagħraf  
li inti bgħattni” (Ġw 17, 22-23). Ġesù, il-Waħdieni tal-Missier, sieħeb 
lill-bnedmin fil-glorja tiegħu ta’ Iben Alla, sabiex huma wkoll jiġu 
mdaħħla fil-moviment misterjuż tal-ħajja Trinitarja, moviment ta’ 
mħabba u ta’ għaqda. Kristu jrid li l-imħabba u l-għaqda tal-Insara 
tirrifletti l-imħabba u l-għaqda tat-Trinità qaddisa. Irid li huma jħobbu 
lil xulxin sal-punt li jiffurmaw “ħaġa waħda bħalna.” Għaqda bħal din 
bejn bnedmin ta’ ċiviltà, ta’ mentalità, ta’ attitudni, u ta’ xewqat 
differenti, mhix possibbli ħlief permezz ta’ Alla, jiġifieri mhux possibbli 
jekk kull Nisrani ma jgħixx persunalment magħqud ma’ Alla fl-
imħabba. Ġesù kien diġà qal: “Kif int fija, Missier, u jiena fik, ħa jkunu 
huma wkoll ħaġa waħda fina” (Ġw 17, 21). Mingħajr dan l-għajxien 
f’Alla, ma jistax ikun hemm għaqda ġenwina, profonda u li tibqa’ ‘l 
hinn mill-interessi diversi jew li jfixklu. Hija biss l-imħabba li ġejja 
minn Alla u li tgħaqqad miegħu, li tista’ twettaq dan il-miraklu. 

Kristu dan ried meta kien qiegħed jitlob lill-Missier li l-Insara 
kollha “jkunu perfetti fl-għaqda”, u li qegħdilna bħala mudell l-għaqda 
li ma tinħallx tat-Trinità Qaddisa. Din l-idea, tant għal qalb il-Konċilju 
Vatikan II, tissemma’ aktar minn darba fid-dokumenti tiegħu: “L-ogħla 
mudell u l-prinċipju ta’ dan il-misteru hija l-unità, fit-Trinità tal-
Persuni, ta’ Alla wieħed, il-Missier u l-Iben fl-iSpirtu s-Santu” (UR 2). 
L-ideal huwa tant sublimi li l-moħħ ma jifhmux, imma b’danakollu lejn 
dan għandna nimmiraw, u din hija x-xhieda li l-Knisja hija msejħa 
biex tagħti lid-dinja, biex “id-dinja tagħraf li inti bgħattni”. L-eżempju 
tal-għaqda fost l-Insara għandu jġiegħel lid-dinja tagħraf il-verità tal-
Kristjaniżmu u li tagħraf fi Kristu l-Iben veru ta’ Alla. 

 

● Kull filgħodu fil-quddiesa… jiena noffri lili nnifsi lill-Missier, 
nissagrifika lili nnifsi mal-Iben biex inkun trasformata u kkunsmata fl-
Għaqda tal-iSpirtu s-Santu, u f’din l-Għaqda nsaħħaħ l-għaqda tiegħi 
miegħek, o Trinità Qaddisa…, nifraħ meta niftakar li l-għanijiet 
moħbija tiegħek jitwettqu fija f’kull għemil tajjeb tiegħi matul il-jum. 
Iva, o Missier, nissel ġo fija l-Verb tiegħek biex nagħrfu fija, inħobbu, 
u nkun maħbuba minnu, u flimkien miegħu, nissel fija l-Imħabba 
tiegħek, u ladarba l-imħabba titrasforma ‘l dak li jħobb fil-maħbub, 
għalhekk ittrasformani fl-iSpirtu s-Santu. 
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O għajn tal-ħajja, o dawl li jagħmel il-ġid, o mħabba infinita, ibqa’ 
fija u għammar għal dejjem fija. Żommni fik, fil-paċi u l-ferħ tal-iSpirtu 
tiegħek, żommni kalma, ħielsa u sempliċi. Jiena rrid nikkopera mal-
għemil qaddies tiegħek. Jiena rrid nistaħba u nibqa’ kollni kemm jien 
fik biex inħaddan fik l-erwieħ kollha, u nħobbok u naqdik fil-proxxmu 
bl-akbar imħabba ġeneruża tal-aħwa, u ninsa lili nnifsi. Ibqa’ fija 
bħallikieku fit-tempju tiegħek fejn irrid ngħix fil-kumpannija tiegħek, 
għad-dawl tal-fidi, li jiddi bid-don tal-għerf, waqt li nistenna biex 
nikkontemplak mingħajr velu, wiċċ imb wiċċ fil-ġenna fl-ikla eterna ta' 
mħabba. 

Swor Karmela tal-iSpirtu s-Santu, Scritti inediti 
 

● Ilqagħni, Missier Qaddis, fil-paternità kollha ħniena tiegħek, 
sakemm wara li nkun għaddejt il-punt li fih, għall-imħabba tiegħek, 
inkun bdejt niġri, jiena nirċevik bħala premju tat-tellieqa tiegħi fil-wirt 
etern. Ilqagħni, Ġesù l-aktar maħbub, fil-fraternità kollha tjubija 
tiegħek u ġorr miegħi l-piż kollu ta’ dan il-jum ta’ xemx tiżreġ, sabiex 
ikolli lilek li sserraħni minn kull għajja, bħala sieħeb fil-vjaġġ, bħala 
gwida, bħala ħija. 

Ilqagħani, Spirtu s-Santu, Alla mħabba, fil-ħniena kollha tjubija u 
mħabba tiegħek, biex ikolli lilek matul il-kors kollu ta’ ħajti bħala 
għalliem u ħabib l-aktar ħelu ta’ ruħi. 

S. Ġeltrude, Esercizi 4, p. 142 
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233.  TIFĦIR TAL-GLORJA TIEGĦU 

Trinità Qaddisa, agħmel li jiena nkun it-tifħir tal-glorja tiiegħek 
(Ef 1,12). 

 

1. “Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu: li mliena b’kull 
xorta ta’ barka spiritwali, fis-smewwiet fi Kristu. Hekk hu għażilna fih, 
sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, biex inkunu qaddisa u bla tebgħa 
quddiemu fl-imħabba. Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi 
permezz ta’ Ġesù Kristu, hekk għoġob lir-rieda tajba tiegħu, għat-
tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, li biha mliena fil-Maħbub tiegħu” (Ef 
1, 3-6). Fi ftit kliem l-awtur iħabbar il-pjan tas-salvazzjoni li ried il-
Missier, twettaq mill-Iben u ġie “ssiġillat bl-iSpirtu s-Santu” (Ef 1, 13) 
għall-glorja tat-Trinità. Jekk “is-smewwiet ixandru l-glorja ta’ Alla, 
għemil idejh iħabbar il-firxa tas-sema” (Salm 19, 2) għax jixhdu għall-
qawwa, l-għerf, u l-ġmiel infinit tiegħu, u wisq iżjed l-opri li għandhom 
x’jaqsmu mal-ħolqien tal-bniedem u l-irfigħ tiegħu għall-istat 
sopranaturali, ikabbru l-glorja tat-Trinità, ladarba huma l-akbar wirjiet 
glorjużi tat-tjubija tiegħu. X’setgħet tagħmel iżjed it-Trinità milli 
tissieħeb mal-bniedem sal-punt li tgħammar fih biex tkaxkru sal-
quċċata hienja tal-ħajja divina tagħha? Din hi s-sejħa kbira tan-
Nisrani, affermata b’mod hekk ċar mill-awtur tal-Ittra lil-Lhud: “sabiex 
inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu, aħna, li sa minn qabel, konna 
nittamaw fi Kristu” (Ef 1, 12). Għalhekk il-Missier “għażilna fih... biex 
inkunu qaddisa u bla tebgħa quddiemu fl-imħabba” (Ef 1, 4). 

F’armonija perfetta mal-pjan divin, il-Konċilju Vatikan II iħeġġeġ 
lill-Insara, speċjalment lil min hu kkonsagrat, biex “jippersevera u 
jissaħħaħ fis-sejħa li għamillu Alla u jsir dejjem iżjed perfett fiha 
għall-akbar qdusija tal-Knisja, għall-akbar glorja tat-Trinità, waħda u 
mhux diviża, li hi, permezz ta’ Kristu u fih, l-għajn u l-prinċipju ta’ kull 
qdusija” (LG 47). Aktar ma wieħed hu qaddis, daqshekk ieħor aktar 
il-Knisja hija qaddisa, il-qdusija tagħha tigglorifika lit-Trinità u fl-istess 
ħin b’ċertu mod tagħmel lit-Trinità preżenti u kważi viżibbli għall-
bnedmin. “Il-Knisja għandha x-xogħol li tagħmel preżenti u kważi 
viżibbli ‘l Alla l-Missier u ‘l Ibnu magħmul bniedem billi bla heda 
ġġedded u tnaddaf lilha nfisha taħt it-tmexxija tal-iSpirtu s-Santu” 
(GS 21). 
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2. Alla “għat-tjieba kbira u ħanina tiegħu… xerred u ma jieqafx 
ixerred it-tjieba tiegħu bil-kotra sakemm hu, li hu l-ħallieq ta’ kollox, 
isir ‘kollox f’kulħadd’ (I Kor 15, 28) u fl-istess ħin jikseb għalih il-glorja 
u għalina l-hena” (AG 2). Din hi l-imġiba ta’ Alla, li billi huwa l-ogħla 
ġid u bla tarf, ma jistax imexxi l-opri tiiegħu ħlief lejh innifsu, imma fl-
istess ħin it-tjubija tiegħu hija tant kbira li jixtieq li l-glorja tiegħu tkun 
taqbel mal-hena tal-bniedem, jiġifieri jrid jiġi glorifikat fit-tiswib tat-
tjubija ta’ ħajtu u ta’ mħabbtu fil-bniedem. U dan jiġri biss bl-
imħabba, u l-ġenerożità tiegħu. “Alla, għani fil-ħniena tiegħu, bis-
saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabbna, meta aħna konna mejta 
minħabba fi dnubietna, tana ħajja ġdida flimkien ma’ Kristu… biex 
juri fiż-żminijiet li ġejjin l-għana bla qies tal-grazzja tiegħu, bit-tjieba li 
wera magħna” (Ef 2, 4. 7). Alla mhux kuntent li jigglorifika ruħu fil-
ħwejjeġ bla ruħ, għalkemm tal-għaġeb u kbar – bħas-smewwiet, l-
ibħra u l-ispazju – imma ried li jkun igglorifikat fil-ħlejjaq – bħall-anġli 
u l-bnedmin – li jistgħu jgawdu d-doni tiegħu, u li huma destinati 
minnu biex jissieħbu fl-istess hena eterna tiegħu. In-Nisrani l-iżjed 
umli u minsi li jaf jilqa’ bl-imħabba u r-rikonoxxenza d-doni divini u li 
fihom isib motiv li jfaħħar ‘l Alla, jigglorifikah iktar mill-ġmiel li hemm 
mifrux fl-univers kollu. In-Nisrani li jinfetaħ kollu kemm hu għad-don 
tat-Trinità li tgħammar fih, li jgħix f’għaqda mat-tliet Persuni divini, 
jagħti lit-Trinità l-akbar glorja li l-bniedem jista’ joffri. Imma hemm 
glorja oħra akbar, glorja tassew divina, li n-Nisrani hu mistenni joffri 
lit-Trinità: dik li Kristu nnifsu joffri lill-Missier divin tiegħu fis-
Sagrifiċċju tal-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija r-radd-il ħajr infinit li l-
Kristu kollu – Kristu magħqud mal-Knisja tiegħu –  jagħti lill-Missier 
f’isem il-bnedmin kollha. “Bi Kristu, ma’ Kristu, u fi Kristu, jingħata 
lilek, Alla Missier li tista’ kollox, flimkien mal-iSpirtu s-Santu, kull ġieħ 
u glorja, għal dejjem ta’ dejjem” (Missal). Għalkemm il-bniedem isofri 
għax iħossu bla ħila li jagħti ‘l Alla l-glorja li jistħoqqlu, meta jissieħeb 
ma’ Kristu, ikollu ċ-ċertezza hienja li jkun qiegħed joffri lit-Trinità tifħir 
xieraq lill-maestà infinita tagħha. 

O Trinità siekta, l-ogħla għajn ta’ dawl u mħabba u paċi li ma 
titbiddilx, kulma hu fis sema, fl-art, u saħansitra fl-infern, kollox hu 
mqiegħed għat-tifħir tal-glorja ta’ Ismek l-iżjed qaddis. Biex 
ningħaqad mat-tifħir bla heda tal-Verb, li jitla’ għandek mill-qiegħ tar-
ruħ ta’ Kristu, permezz tiegħu, miegħu u fih f’imitazzjoni tal-Verġni 
tal-Inkarnazzjoni u permezz tal-idejn bla tebgħa tagħha, jiena noffri 
lili nnifsi bħala vittma tas-sagrifiċċju tat-Trinità. Missier maħbub, il-
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grazzja tal-adozzjoni tal-magħmudija tiegħi għamlitni ibnek. Tħalli 
ebda nuqqas volontarju jersaq biex idallam imqar ftit is-safa ta’ ruħi. 
Agħmel li ħajti, dejjem aktar fidila ma’ kull jum li jgħaddi, tersaq lejk 
f’telqa filjali bla ebda limitu, ta’ tifel ċkejken li jaf li hu maħbub mill-
ħlewwa ta’ Missier li jista’ kollox. 

O Verb, ħsieb dejjiemi ta’ Alla tiegħi, xebh tas-sustanza tiegħu, u 
dija tal-glorja tiegħu, ma rrid ebda dawl ieħor ħliefek. Dawwal id-
dlamijiet tiegħi bid-dawl tiegħek tal-ħajja. Agħmel li nimxi mrawwem 
sewwa fil-fidi, dejjem aktar miftuħ għad-dawl tal-għerf tiegħek, u tal-
intelliġenza tiegħek, tax-xjenza tiegħek, fl-istennija tal-jum li fih kull 
dawl ieħor jgħib quddiem id-dija tal-wiċċ divin tiegħek. 

Spirtu s-Santu, li tgħaqqad il-Missier u l-Iben f’hena hieni bla 
tmiem, għallimni ngħix f’kull ħin u f’kull ħaġa fl-intimità ta’ Alla tiegħi, 
dejjem aktar ikkunsmat fl-għaqda tat-Trinità… 

Wara din id-dinja li tgħaddi, meta jgħibu d-dellijiet tal-art, agħmel 
li ngħaddi ħajti fl-eternità, quddiem il-wiċċ tat-Trinità l-iżjed qaddisa, 
fit-tifħir bla heda tal-glorja ta’ Alla, il-Missier, l-Iben, u l-iSpirtu s-
Santu. 

M.M. Philipon, Consacrazione alla SS. Trinità 
 

● Hija ħaġa xierqa li kull fomm  jigglorifika, kull leħen jistqarr, 
kull ħlejqa tqim u tiċċelebra l-isem adorabbli u glorjuż tiiegħek. O 
Trinità l-iżjed qaddisa, Missier, Iben u Spirtu s-Santu, li ħlaqt id-dinja 
bil-grazzja tiegħek u ‘l dawk li jgħammru fiha, bil-ħniena tiegħek, li 
bil-ħniena tiegħek salvajt lill-bnedmin u għoġbok tagħti ġid bla qies. 
Eluf ta’ eluf ta’ spirti tas-sema iberkuk u jadurawk… Mal-Kerubini u s-
Serafini jigglorifikaw u jaduraw il-kobor tiegħek, bla heda jxandru u 
jwieġbu lil xulxin: qaddis, qaddis, qaddis il-Mulej tal-eżerċti, is-
smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, bil-preżenza u bid-dija tal-
kobor tiegħek. 

Preghiere dei primi cristiani 167 
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234.  IT-TLETTAX-IL ĦADD MATUL IS-SENA 

SENA A 

Agħmel li mmut għad-dnub u ngħix għal Alla fi Kristu Ġesù 
(Rum 6, 11) 

 

Il-Liturġija tal-Kelma twassalna biex inqisu l-karatteristiċi tad-
dixxiplu veru ta’ Ġesù. Il-Mulej innifsu jurihomlna bi kliem serju li ma 
nistgħux ma nagħtux kashom: “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 ma jerfax salibu 
u jimxi warajja ma jistħoqqlux li jkun miegħi” (Mt 10, 37-38). Il-mixja 
wara Ġesù tesiġi impenn radikali li jidher f’imħabba sħiħa li hija 
ogħla minn kull imħabba oħra. Ġesù jeħtieġ li jkun maħbub aktar 
mill-ġenituri, aktar mill-ulied, aktar minna nfusna, aktar mill-ħajja. 
Dan ma jfissirx li niċħdu l-imħabba tal-familja u tal-proxxmu – ħaġa 
assolutament kontra l-liġi ta’ Alla – imma m’għandniex inqegħdu l-
imħabba għall-ħlejjaq qabel l-imħabba għal Kristu. Meta ċ-
ċirkustanzi jqegħduna f’salib it-toroq: jew il-ħlejjaq jew Alla, in-Nisrani 
għandu jkun deċiż fl-għażla tiegħu ukoll jekk dan iġiblu sagrifiċċju 
kbir f’qalbu. Fil-fatt, il-bniedem jasal li jkollu ħila għal imħabba akbar 
lejn il-proxxmu u lejn dawk li jiġu minnu, proprju meta  joffri qalbu 
kollha lil Kristu, għax hija biss l-imħabba sopranaturali li tista’ tirbaħ 
kull tfixkil u kull egoiżmu. It-twissija ta’ Ġesù biex nerfgħu salibna u 
nimxu warajh hija fil-parti l-kbira mmirata kontra l-egoiżmu tagħna li 
mhux biss ifixkilna fl-imħabba tagħna lejn Alla, imma wkoll ifixkel l-
imħabba tal-proxxmu u saħansitra ta’ dawk li jiġu minna. Jekk biex 
nibqgħu fidili lejn Kristu xi drabi jkollna neħduha kontra l-ħlejjaq, ma 
jkunx għax ma nħobbuhomx, imma terġa’ u tgħid inkunu nħobbuhom 
b’imħabba aktar vera, li ma ċċedix għall-kompromessi, u għalhekk 
ikollha l-ħila li terfagħhom lejn Alla. “Min isib lil ħajtu, jitlifha - jgħid 
Ġesù – u min jitlef ħajtu minħabba fija, isibha” (Mt 10, 39). Kif meta 
jagħti qalbu kollha lil Kristu, il-bniedem isibha mogħnija b’qawwa 
divina ta’ mħabba, hekk ukoll meta jiċħad lilu nnifsu – saħansitra sat-
telfa ta’ ħajtu – isib fi Kristu l-ħajja vera, dik ta’ dejjem, li ħadd ma 
jista’ jeħodhielu. Minn xi ftit huwa mitlub li jixhdu l-imħabba proprja 
b’mod li saħansitra jagħtu ħajjithom għal Kristu; imma minn kull 
Nisrani huwa mitlub li jgħix dejjem lest biex qatt ma jinġibed lura 
quddiem is-sagrifiċċju. F’dan id-dawl għandu jitqies it-tieni Qari li fih 
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San Pawl ifakkar lill-Insara fid-dmirijiet tagħhom ta’ mgħammdin “fil-
mewt” ta’ Kristu. Bi frażi qawwija jgħid: “Indfinna miegħu fil-mewt” 
(Rum 6, 4). Mhux biss mitna ma’ Kristu imma saħansitra “midfuna” 
fil-mewt tiegħu, dik il-mewt li qerdet id-dnub. Il-konsegwenza hija 
ċara: l-imgħammed jeħtieġ ikun hekk mejjet għad-dnub tant li 
jwarrbu minn ħajtu. L-Appostlu jqis imġiba mod ieħor bħala mhix 
normali. Skont il-ħsieb tiegħu, min tgħammed fil-mewt ta’ Kristu, 
jeħtieġ jirxoxta għal dejjem miegħu u bħalu għal “ħajja ġdida”. “Dak li 
hu ġdid” jikkonsisti fil-ħelsien mid-dnub. San Pawl fehem sewwa l-
esiġenzi ta’ min irid jimxi wara Kristu. Mela jeħtieġ intennu li jkollna 
mmutu għal dak li jfixkilna mill-qadi ġeneruż tal-Mulej, niċċaħħdu 
minn dak kollu li jfixkel il-preferenza assoluta tal-imħabba li tmiss lilu 
l-ewwel. Hekk biss in-Nisrani jkun dixxiplu denn ta’ Kristu, magħqud 
mill-qrib mal-mewt u l-ħajja tiegħu. “Hu li miet, miet darba għal 
dejjem għad-dnub u issa li qiegħed jgħix, qiegħed jgħix għal Alla. 
Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, 
iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesù” (Rum 6, 10-11). 

 

● L-imħabba mqegħda f’postha hija affett sinċier lejk, o ħanin 
Mulej Ġesù Kristu, u lejn il-proxxmu… L-imħabba ma tkunx f’postha 
jekk int m’intix maħbub fuq il-ħwejjeġ kollha, ladarba int ogħla b’mod 
infinit mill-ħlejjaq kollha. Mela l-imħabba lejn il-proxxmu tkun f’postha 
jekk il-proxxmu hu maħbub fik… Issa, jekk inħobbu l-ġenituri u ‘l 
dawk li jiġu minna aktar minnek, din l-imħabba mhix f’postha, u 
anqas min iħobb b’dan il-mod ma hu denn tiegħek. 

O Mulej l-aktar twajjeb, dawn huma l-preċetti li l-ħin kollu 
għandhom imexxu l-attenzjoni tagħna, il-ħsieb tagħna, il-memorja 
tagħna, u li aħna jmissna l-ħin kollu nipprattikaw u nwettqu bil-forzi 
tagħna kollha! Issa, l-imħabba lejk, o Mulej, tista’ tidher mill-imħabba 
lejn il-proxxmu u b’hekk tibqa’ fina u tikber. Fil-fatt jekk xi ħadd 
jittraskura li jħobbok, lanqas jaf iħobb lill-proxxmu… 

O Mulej Ġesù Kristu l-aktar twajjeb, li qegħidt l-imħabba fil-post 
tagħha, ħa jogħġbok tgħinni billi taħfer lili midneb u sseħibni fil-
ħniena kbira tiegħek, fit-tjubija immensa tiegħek. Dawwar lil qalbi tal-
ġebel, sabiex indur lejk, inħobbok, u lill-proxxmu għal imħabbtek, 
sabiex inkun nista’ ngħix għal dejjem miegħek fl-imħabba li hi 
f’postha. 

R. Giordano, Contemplazione sull amore divino, 31, p. 131-133 
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● O Ġesù, agħmel li xejn ma jħawwadni, li xejn ma jwaqqafni 
matul il-mixja tiegħi. Inti biss l-għan tal-ħajja tiegħi, il-bqija ma jiswa 
xejn, sakemm inħobbok u nimxi lejk, il-bqija ftit jiswa. Agħmel li nkun 
naf kif nissagrifikalek b’qalbi kollha, o Mulej, it-tbatijiet kollha tal-
ispirtu u ta’ qalbi. L-art mhi xejn, id-dinja mhi xejn; int, Ġesù, inti biss 
kollox għalija u jiena kollni tiegħek. 

Chevrier,  L’esprit et les vertus, p. 11 
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SENA B 

Ngħollik, Mulej, għax erfajtni… tellajtli mill-mewt ‘il ruħi 
(Salm 30, 1. 3). 

 

Il-frażi doppja ħajja-mewt hija s-suġġett ċentrali tal-Liturġija tal-
lum. Alla, il-ħaj mill-essenza tiegħu, iddefinixxa lilu nnifsu: “Jien li 
Jien” (Eż 3, 14) ma jistax ikun ħaġ’oħra ħlief l-awtur tal-ħajja. 

“Għax il-mewt mhux Alla għamilha, u lanqas togħġbu l-qerda tal-
ħajjin” (Għerf 1, 13). Meta ħalaq lill-bniedem fix-xbieha u s-sura 
tiegħu ma setax jiddestinah għall-mewt. L-iSkrittura hija ċara dwar 
dan: “Alla ħalaq il-bniedem biex ma jmutx, u għamlu xbieha tiegħu 
nnifsu” (Għerf 2, 23). Mela minn fejn hi ġejja r-realtà kiefra tal-mewt li 
ħadd ma jista’ jaħrabha? Sa mill-ewwel faċċati tal-Bibbja l-mewt ġiet 
ippreżentata bħala kastig tad-dnub (Ġen 3, 19) u l-qari tal-lum mill-
iSkrittura jintrabat ma’ dan il-ħsieb bi kliem preċiż: “Bl-għira tax-xitan 
daħlet il-mewt fid-dinja” (Għerf 2, 24). Meta wassal lill-bniedem sad-
dnub, ix-xitan kaxkru sal-mewt, u dan f’kull sens: mewt fiżika u mewt 
spiritwali, li hija l-firda għal dejjem minn Alla. U waqt li l-mewt tal-
ġisem - għalkemm ġejja mid-dnub - hija l-passaġġ għall-ħajja ta’ 
dejjem għat-tajbin, imma għall-bniedem ħażin hija t-telfien ta’ dejjem. 
“Għax il-mewt hi bla setgħa fuq il-ġustizzja” (Għerf 1, 15), tgħid l-
iSkrittura, jiġifieri l-immortalità hija żgura għal min jgħix skont il-virtù, 
skont Alla; il-ħżiena, bid-dnubiet tagħhom “stiednu l-mewt” (Għerf 1, 
16), il-mewt ta’ dejjem, firda li ma tistax tissewwa minn Alla, li hu l-
għajn tal-ħajja. 

Meta Ġesù ħeles lill-bniedem mid-dnub, ħelsu wkoll mill-mewt, u 
reġa’ tah il-ħajja ta’ dejjem. Din is-setgħa ta’ Kristu ntweriet fil-mirakli 
tal-qawmien li wettaq hu. L-Evanġelju tal-lum (Mk 5, 21-43) jirreferi 
għal dak tat-tifla ta’ Ġajru. Dwarha, l-istess bħal fil-każ ta’ Lazzru, 
Ġesù ma qalx li hi mejta, imma li hi rieqda: “It-tfajla mhix mejta, 
imma rieqda” (Mk 5, 39), kważi biex juri li l-mewt bħall-irqad, tista’ 
terġa’ titqajjem, u li għalih ma kienx itqal li jqajjem mejjet, milli 
bniedem iqajjem lil min hu rieqed. 

Il-qawmien mill-mewt li wettaq Ġesù huma tassew fatti 
eċċezzjonali, b’danakollu jaħbu realtà wisq akbar li għad titwettaq fl-
aħħar taż-żmien għall-bnedmin kollha: il-qawmien tal-iġsma. San 
Ġwann Kriżostmu, meta kien qiegħed jikkummenta r-rakkont tal-
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Evanġelju qal: “Kristu ma rxuxtalekx lil bintek? Sewwa, imma għad 
iqajjimha żgur u bi glorja akbar. Din it-tifla, ta’Ġajru, wara li tkun 
imqajma, terġa’ tmut, imma bintek meta terġa’ tqum, ma tmut qatt 
aktar” (In Mt 31, 3). Din hija l-fidi u t-tama żgura tan-Nisrani, għalih 
innifsu u għall-għeżież tiegħu: “nistenna l-qawma mill-imwiet, u l-
ħajja taż-żmien li ġej” (Kredu). Huwa meħtieġ li n-Nisrani jqawwi fidi 
u tama bħal dawn biex ikollu l-ħila li jħares lejn il-mewt tiegħu u tal-
oħrajn b’għajn nisranija, it-twelid għall-ħajja ta’ dejjem, u l-laqgħa 
definittiva ma’ Alla. 

L-imħabba wkoll jeħtieġ tagħmel il-parti tagħha biex il-bniedem 
jibqa’ kalm quddiem il-mewt. Fit-tieni Qari (2 Kor, 7.9.13-15) San 
Pawl iħeġġeġ lill-Korintin biex jagħtu l-kontribut ġeneruż tagħhom 
biex jgħinu ‘l-faqar tal-aħwa ta’ Ġerusalemm. Ifakkarhom li Ġesù 
“ftaqar minħabba fikom, sabiex intom tistagħnu permezz tal-faqar 
tiegħu” (2 Kor 8, 9), u jistedinhom biex mill-abbundanza tagħhom 
jgħinu fil-bżonn tal-oħrajn biex “iż-żejjed tagħhom jagħmel tajjeb 
għan-nieqes tagħkom” ( 2 Kor 8, 14). Fi kliem ieħor, l-elemożina li 
tgħin il-miżerja materjali ta’ dawk li tilfu ġidhom, tfejjaq il-miżerja 
morali tal-għonja u ta’ min jagħti l-elemożina. Il-karità, l-imħabba u l-
ġenerożità lejn il-fqar, taqla’ mingħand Alla l-maħfra tad-dnubiet u 
tagħnina għall-ħajja ta’ dejjem. 

 

● Mulej, aħfirli qabel ma nitlaq minn hawn u ma nibqax iżjed. 
Eħlisni mid-dnubiet qabel ma nitlaq, biex ma mmurx bid-dnubiet. 
Aħfirli biex ikolli s-sliem fil-kuxjenza tiegħi, biex tkun meħlusa mill-
ħruq tas-sogħba li nsofri minħabba d-dnub tiegħi. 

Aħfirli biex ikolli xi ftit faraġ qabel ma nitlaq u ma nibqax iżjed. 
Għax jekk ma taħfirlix u tfarraġni, jiena nitlaq u ma nibqax iżjed… 

O Mulej, inti ħallejtni nagħti daqqa t’għajn lejn dik il-patrija 
mbierka, dik id-dar hienja li fiha l-qaddisin jissieħbu fil-ħajja ta’ 
dejjem u fil-verità li ma titbiddilx, nibża’ noħroġ barra fejn ma hemmx 
esseri, għax jien irrid inkun fejn hemm int l-aqwa Esseri… 

Aħfirli biex nitfarraġ qabel ma nitlaq u ma nibqax iżjed. Għax 
jekk ma taħfirlix dnubieti, jien nitbiegħed ‘il bogħod minnek għal 
dejjem. U għand min immur, jekk inkun ‘il bogħod minnek għal 
dejjem? Minnek li għedt: “Jiena dak li Jien,” minnek li għedt: “Għid lil 
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ulied Iżrael: Dak li Hu bagħatni għandkom.” Min imur fid-direzzjoni 
opposta minn dak li hu tassew, imur lejn dak li mhux. 

Santu Wistin, In Ps 38, 22 
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SENA Ċ 

Mulej, tmur fejn tmur, jiena niġi warajk (Lq 9, 57). 

 

Il-ħtiġijiet tal-qadi tal-Mulej jiffurmaw il-ħsieb li jorbot ir-
riflessjonijiet li joħorġu mill-qari tal-lum. 

Waqt id-dehra misterjuża ta’ Alla fuq il-muntanja Ħoreb, Elija 
rċieva l-kmand biex jikkonsagra lil Eliżew bħala profeta. Waqt li kien 
nieżel mill-muntanja ltaqa’ ma’ Eliżew qiegħed jaħrat l-għalqa tiegħu. 
Elija “resaq lejh u xeħet fuqu l-mantell tiegħu” (1 Slat 19, 19); dan 
kien ġest simboliku li kien juri l-missjoni profetika li biha kien mogħni. 
Eliżew wieġeb minnufih, dan ħalla l-gniedes tiegħu – tnax-il par - 
jgħid it-test sagru, mela kien sinjur – u mar jiġri wara Elija, u talab 
ħaġa waħda: ”ħallini mmur inbus lil missieri u ‘l ommi, imbagħad niġi 
warajk” (1 Slat 19, 20). Kien dettal tassew uman u li jqanqal li juri li 
s-sejħa divina ma tagħmilx lill-bniedem insensibbli għall-imħabbiet 
tal-familja, għalkemm jitlob is-sagrifiċċju tagħhom, meta jkun 
meħtieġ, biex wieħed jiddedika ruħu b’mod sħiħ għall-qadi ta’ Alla u 
tal-proxxmu. Alla għandu d-dritt jitlob lill-bniedem li jħalli kollox – 
professjoni, proprjetà, dar, familja – biex isegwi s-sejħa tiegħu. 

Fis-silta evanġelika ta’ Luqa li tinqara llum (9, 51-62) hemm 
xebh kbir ma’ dan l-episodju. Wara d-dehra tat-Tabor, Ġesù u l-
Appostli tiegħu telqu għall-vjaġġ twil lejn Ġerusalemm, fejn kellu jkun 
mixli u msallab. Matul it-triq iltaqa’ ma’ tlieta li xtaqu jsiru dixxipli, 
dawn kienu jirrappreżentaw lil ħafna li matul is-sekli kellhom jimxu 
warajh, u lil dawn tahom il-kundizzjonijiet biex jimxu warajh. “Tmur 
fejn tmur, jiena niġi warajk” qallu l-ewwel wieħed, u l-Mulej wieġbu: 
“Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom u l-għasafar tal-ajru l-
bejtiet, iżda Bin il-Bniedem m’għandux fejn imidd rasu” (Lq 9, 57). 
Min irid jimxi wara Kristu m’għandux jistenna sigurtà u vantaġġi ta’ 
did-dinja. Lit-tieni wieħed Ġesù stess stiednu b’mod ta’ kmand: “Imxi 
warajja!” (Lq 9, 59) u lil dan, bħat-tielet wieħed li talab li jistenna ftit 
minabba l-familja tiegħu, Ġesù ma ħasibhiex darbtejn biex jistqarr li 
min irid iwieġeb għas-sejħa tiegħu m’għandux jaħli ħin. Hemm każi 
fejn it-telf tal-ħin jew li wieħed jerġa’ lura mid-deċiżjoni tiegħu, jistgħu 
itellfuh kollox. “Min iqiegħed idu fuq il-moħriet u jħares lura mhuwiex 
tajjeb għas-saltna ta’ Alla” (Lq 9, 62). Meta l-Kardinal Roncalli kien 
qiegħed ikellem lill-kleru qal: “Meta nħallu ‘l pajjizna u ‘l-familja, ma 
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nitilfux l-imħabba lejn pajjiżna u lejn il-familja, imma bla dubju din l-
imħabba tieħu tifsira akbar u aktar wiesgħa’… ħażin għalina jekk 
minn issa ġa qegħdin naħsbu f’dar komda għal xi sistema ta’ ħajja li 
tagħti glorja, li tagħti ġieħ, li tagħti xi sodisfazzjon tad-dinja!” 
(Venezja, 3 ta’ Marzu 1957). 

Huwa ċar li esiġenzi bħal dawn huma marbuta ma’ sejħat 
speċjali: saċerdotali, reliġjużi u oħrajn bħalhom. Imma mhux ta’ min 
jaħseb li dawn ma jinteressaw xejn lill-Insara komuni:– ukoll fil-ħajja 
tal-familja, professjonali, soċjali – tista’ tasal is-siegħa li fiha d-dedika 
erojka, titħallas bi prezz għoli, u tkun obbligatorja għal kulħadd. 
Jeħtieġ li nies bħal dawn ikollhom il-kuraġġ li jimmeditaw ukoll dawn 
il-kelmiet qawwija tal-Evanġelju biex nirreaġixxu kontra l-kunċett ta’ 
Kristjaniżmu medjokri, ħafif, għażżien, u mċekken għall-qies tal-
konvenjenzi u l-interessi tagħna. 

Fit-tieni Qari (Gal 5, 1.13-18) San Pawl ifakkar li n-Nisrani huwa 
msejjaħ minn Kristu għall-ħelsien, imma dan m’għandux jitħallat mal-
kapriċċi u l-kumdità li illum jew għada jwasslu fil-jasar tad-dnub, 
imma jeħtieġ li jservu lill-imħabba: “aqdu lil xulxin fl-imħabba” (Gal 5, 
13). Il-qadi ġeneruż tal-aħwa, li jsir għall-imħabba ta’ Alla, jeħles wisq 
aktar minn qatt qabel mill-egoiżmu u mhix ħaġa rari li jitlob sagrifiċċji 
bħal dawk imsemmija minn Ġesù lil dawk it-tlieta li xtaqu jsiru dixxipli 
li ltaqa’ magħhom fit-triq lejn Ġerusalemm. 

 

● “Jien ngħid lill-Mulej: ‘Int Sidi m’għandix ġid ieħor ħliefek… 
Mulej, inti s-sehem tal-wirt u risq tiegħi, inti żżomm f’idejk xortija… Il-
kejl tani art li tgħaxxaq. 

Inbierek lill-Mulej li tani l-fehma, imqar bil-lejl qalbi tgħallimni. 
Inżomm il-Mulej dejjem quddiemi, għax bih f’leminti qatt ma 
nitħarrek. Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-
kwiet. 

Int tgħallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek 
hemm l-għaxqa għal dejjem f’lemintek. 

Salm 16, 2. 5-11 
 

● Mulej Ġesù, nitolbok tqegħidli l-affezzjonijiet tiegħi f’posthom, 
nibża’ li nonqsok f’dak li jmissni nagħtik, fl-għira tal-imħabba tiegħek, 
u fl-intimità tal-ħlewwa tiiegħek. Inti tara lil min inħobb u kif inħobb, u 
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li ma qiegħed naħbilek xejn, jiena nagħtik il-permess kollu, u 
nqiegħed ruħi għad-dispożizzjoni tiegħek: kissirni u mmortifikani, 
żommni, saffini, qaddisni u agħmel li l-qdusija tibda tinbet fija. 
Nitolbok biss li ma jkun hemm xejn fija li ma jogħġobx lill-ħarsa 
ħanina tiegħek. 

O Mulej, inti tara li dak li nixtieq jien huwa li nogħġbok, imma 
tara wkoll kemm jiena msejken, kemm jien tad-dinja, u marbut ma’ 
kull ġmiel tal-art, kemm jiena fqir f’kull virtù, kemm nixxejjer ‘l hawn u 
‘l hinn, u kemm jien dgħajjef. Ħarisni mid-dgħufija tiegħi, u jiswa 
x’jiswa, agħmel li nkun tiegħek, daqskemm tixtieqni int. Jien ma nafx 
x’inhu l-qies tal-grazzja tiegħek, u lanqas id-disinji tal-providenza 
tiegħek, inħoss li ma nista’ nagħmel xejn ħlief li nkun dgħajjef u 
naqa’, ngħajja u nitwarrab minn triqtek, u nfittex lili nnifsi, saħansitra 
fit-tajjeb li jiena nagħmel. Ikollok ħniena minni, Mulej! 

L. de Grandmaison, Vita (ta’ Lebreton) p. 154 
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235.  JIENA MAGĦKOM DEJJEM 

Alla, Alla tiegħi int… Miegħek tingħaqad ruħi, int tweżinni bil-leminija 
tiegħek (Salm 63, 1, 8). 

 

1. Alla “mhuwiex ‘il bogħod minn kull wieħed minna. Aħna fih 
ngħixu, nitħarrku u aħna” (Atti 17, 27-28). Alla mhux biss qiegħed 
madwarna kullimkien bil-preżenza tiegħu li qiegħda fil-ħlejjaq kollha 
u fina stess, imma bil-grazzja tiegħu jgħammar fina; “Aħna t-tempju 
ta’ Alla l-ħaj” (2 Kor 6, 16). Din hija preżenza spiritwali li ma taqax 
taħt is-sensi, imma hija preżenza reali. Ladarba Alla huwa dejjem 
magħna, għaliex ma jirnexxilniex inżommu kuntatt miiegħu l-ħin 
kollu? Din hija x-xewqa qawwija ta’ min jgħix il-fidi tiegħu b’mod 
intens, konvint li l-preżenza ta’ Alla hija l-iżjed waħda reali mill-
preżenzi kollha. Anzi hija l-Preżenza waħdanija meħtieġa, li 
mingħajrha ebda ħlejqa ma tgħix, il-Preżenza li tmexxi u żżomm l-
univers kollu, il-Preżenza li fir-ruħ tal-ġust hija l-inabitazzjoni tat-
Trinità, l-offerta ta’ ħbiberija intima f’relazzjoni bla heda ta’ għarfien u 
ta’ mħabba. Meta kienet timmedita dan il-misteru Swor Eliżabetta tat-
Trinità kitbet: “Alla fija u jiena fih” ikun dan għalina wkoll il-motto 
tagħna. Kemm hi misteru ta’ ferħ il-preżenza ta’ Alla fina, f’dan is-
santwarju intimu ta’ ruħna fejn nistgħu nsibuh dejjem ukoll meta ma 
nħossux bis-sensi l-preżenza tiegħu! X’jimporta jekk inħossu jew ma 
nħossux? Forsi jkun aktar qrib tagħna wkoll meta ma nħossuhx. Hu 
fil-qiegħ ta’ ruħi, li nħobb infittxu. Ejjew noqogħdu attenti li ma 
nħalluhx waħdu u li ħajjitna tkun talba bla heda.” (Ittra 45). 

Min fehem il-kobor tal-misteru ta’ Alla preżenti fil-qalb tiegħu, 
kien ikun jixtieq b’ħeġġa kbira li jgħix miegħu, u li jtawwal il-kuntatt 
miegħu matul il-jum kollu, f’nofs kull okkupazzjoni. Kif jista’ jkun li 
jkollna ‘l Alla daqshekk fil-qrib u ninsewh? “Jidhirli li, kieku fhimt bħal 
ma nifhem illum li f’dan il-palazz żgħir ta’ ruħi jgħammar tassew 
Sultan hekk kbir, ma kontx se nħallih waħdu ħafna drabi, imma xi 
darba kont noqgħod xi ftit miegħu u kont nitħabat aktar biex ma 
nkunx hekk maħmuġa” (Triq 28, 11). 

 

2. “Imxi quddiemi u kun perfett” (Ġen 17, 1), jgħid il-Mulej. U s-
salmista jwieġeb: ”Imma jiena dejjem miegħek, inti żommni minn idi 
l-leminija” (Salm 73, 23). Li nqiegħdu lilna nfusna fil-preżenza ta’ Alla 
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u nibqgħu miegħu waqt il-ħin tat-talb hija ħaġa relattivament ħafifa, 
imma li nibqgħu dejjem hekk huwa diffiċli. Il-fatt hu li meta nerġgħu 
lura lejn l-okkupazzjonijiet tagħna, l-għarfien tal-preżenza ta’ Alla li 
tkun ingħatat il-ħajja waqt it-talb, bil-mod il-mod tgħib, u ta’ sikwit 
inġibu ruħna bħallikieku Alla m’għadux magħna u ġo fina. Santa 
Tereża ta’ Ġesù tikteb: ”Fl-istess xogħol tagħna ta’ kuljum, jeħtieġ 
nidħlu fina nfusna. Ukoll jekk ikun għal waqt wieħed biss li niftakar lil 
min qiegħda nżomm kumpannija ġewwa fija, dan huwa ta’ ġid kbir” 
(Triq 29, 5). Att ġewwieni tal-moħħ, tar-rieda, tal-qalb, li jsir b’ħeffa 
huwa biżżejjed biex jerġa’ jdaħħalna fil-preżenza ta’ Alla u nerġgħu 
nagħmlu kuntatt miegħu. Dan jista’ jseħħ mhux biss għal min jgħix 
fis-solitudni, imma wkoll għal min hu mħabbat bin-negozju, 
b’relazzjonijiet bla heda man-nies u l-ħwejjeġ, għalkemm f’dan il-każ 
ikun meħtieġ sforz akbar. Fil-fatt il-Qaddisa qiegħda tindirizza proprju 
persuni f’dawn il-kundizzjonijiet meta tgħid: ”Jekk titkellmu, fittxu li 
tiftakru li ġewwa fikom hemm ma’ min titkellmu, jekk tisimgħu, ftakru 
li qegħdin tisimgħu lil min huwa eqreb tagħkom aktar minn kulħadd. 
Fi ftit kliem ħa żżommu f’moħħkom li, jekk tridu, tistgħu ma twarrbu 
qatt minn kumpannija hekk tajba. U ħa titnikktu li għal żmien twil 
ħallejtu waħdu lil dan il-Missier, għalkemm teħtiġuh daqshekk. Jekk 
tistgħu titħarrġu ħafna drabi matul il-jum f’din il-ġabra, fittxu li 
tagħmlu dan, jekk le, għallanqas xi drabi” (Triq 29, 7). Aktar ma 
nipprattikaw dan ta’ sikwit, aktar nitgħallmu nimxu fil-preżenza ta’ 
Alla u li ngħixu miegħu. 

Dan il-metodu jista’ wkoll jintuża f’sens ieħor, jista’ jiġi applikat 
għall-preżenza ta’ Alla fil-proxxmu. Jekk Alla – b’xorti ħażina – ma 
jkunx dejjem preżenti f’kulħadd bil-grazzja, imma jkun preżenti bl-
essenza tiegħu, ladarba huwa l-ħallieq u dak li jżommna ħajjin. Dan 
il-ħsieb jgħin biex nagħrfu u naduraw il-preżenza divina f’kull 
persuna u għalhekk nittrattaw magħha mhux biss professjonalment 
jew bi dmir soċjali, imma wkoll u fuq kollox b’qima u f’relazzjoni ma’ 
Alla preżenti f’dik il-ħlejqa. Dan jesiġi rieda tajba, u attenzjoni bla 
heda biex ma ninġarrux bl-attivitajiet tagħna. Dawk li jirnexxilhom 
jipperseveraw permezz tal-imħabba, ma jdumux wisq ma jgawdu l-
premju ta’ dan, u jkunu jistgħu jistqarru bħalma jagħmel is-salmista: 
“jiena dejjem miegħek” (Salm 73, 23). 

 

● O Alla, inti dejjem preżenti fija, bl-imħabba tiegħek kollha, bil-
ħlewwa tiegħek u bil-qawwa divina tiegħek, u jien ma ntbaħtx b’dan! 
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Jiena, li tant nibża’ nkun waħdi, waħdi ma nkun qatt. Il-qawwa 
tiegħek li tista’ kollox u l-imħabba tiegħek, o Alla tiegħi, iħarsuni u 
jdawruni bil-ħlewwa bla waqfien; inti tħobbni b’imħabba li trid 
tikkomunika, li titbaxxa sal-oġġett li tħobb biex imbagħad terfgħu sa 
ħdejk, tħarsu minn kull deni u timlieh bil-ġid tiegħek. 

Kemm ma jkunx sewwa li niddubita minn din l-imħabba 
miħnabba l-preokkupazzjonijiet tiegħi, u fl-istess ħin, x’arroganza! O 
Alla, qawwini kontra d-dgħufija tiegħi stess. 

Beata M. Tereża de Soubiran, p. 248 
 

 Alla tiegħi inti tgħidilna, bħalma għedt lil Abraham: "Imxi fil-
preżenza tiegħi u tkun perfett." Li tkun fil-preżenza tiegħek huwa l-
mezz, il-kawża; tkun perfett; u r-riżultat, l-effett, it-tmiem. 

"Kunu perfetti bħalma l-Missier tagħkom tas-sema hu perfett." 
Int tgħidilna biex inkunu perfetti u fl-istess ħin turina l-mezz biex 
insiru perfetti, hu dak li nibqgħu l-ħin kollu fil-preżenza tiegħek... 
Meta nkunu taħt għajnejn ta' Dak li jħobbna nistgħu nagħmlu mod 
ieħor ħlief li nibqgħu bis-setgħat kollha tagħna biex nogħġbuh 
f'kollox? 

U f'kull ħin tal-ħajja tagħna aħna qegħdin taħt għajnejk, o Alla 
tiegħi, daqshekk qrib, daqshekk intimi daqskemm jista' jkun esseri 
uman fit-taħdita l-iżjed intima. Int, mhux biss int qrib tagħna u int fina; 
int iddawwarna u timliena. 

Int mhux biss tagħraf il-kliem u l-għemil tagħna, imma wkoll l-
iżjed sigrieti u l-iżjed ħsibijiet li jgħosfru. O Alla tiegħi, ġiegħelni 
naħseb bla heda f'din il-verità mbierka: jekk ħin wieħed biss hu 
daqshekk ħelu fil-kumpanijja ta' min iħobbna u jiswa aktar mid-dinja 
kollha... Liema hi għalhekk l-hena tagħna meta aħna f'kull ħin tal-
ħajja ngawdu l-preżenza tiegħek? 

O Alla tiegħi, ħallini nħoss din il-preżenza, ħallini ngawdiha, u 
naħseb bla heda fiha u nkun perfett! 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazione sull' A.T., Op. Sp., p. 60-61 
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236.  NIPPERSEVERAW FIT-TALB 

Bil-lejl tixtieqek ruħi, mas-sebħ ġo fija tfittxek qalbi (Is 26, 9). 

 

1. “Dan hu t-taħriġ tal-imħabba; għaliex meta nkunu miġbura 
weħidna ma jfissirx li dejjem inkunu qed nitolbu, waqt li mhux bilfors 
li ma nkunux qed nitolbu meta ma nkunux hekk miġbura waħedna” 
(Tereża ta’ Ġesù, Ħajja 7, 12). Proprju billi t-talb hu fuq kollox 
imsejjes fuq l-imħabba u ġej minnha, nistgħu ntawluh aktar mill-ħin 
dedikat proprju għalih. Jekk mhux possibbli naħsbu dejjem f’Alla 
kemm għax il-moħħ jgħajja u kemm għax il-ħafna 
preokkupazzjonijiet jitolbu l-attenzjoni tagħna kollha, imma bil-
maqlub huwa possibbli tħobb u tixtieq dejjem lil Alla, ukoll meta l-
ħsieb ikun medhi band’oħra. L-imħabba tikkonsisti proprju f’rabta 
intima mar-rieda ta’ Alla u dan jista’, anzi għandu, jibqa’ sejjer ukoll 
waqt li ma nkunux medhija mid-dmirijiet li jużaw l-intelliġenza. Anzi 
rabta bħal din tista’ titqawwa bix-xewqa li nwettqu kull għemil għall-
imħabba ta’ Alla, biex nagħtuh gost, biex nagħtuh glorja. “Il-kawża 
tat-talb – jgħallem San Tumas ta’ Aquino – hija x-xewqa mqanqla 
mill-imħabba… U din ix-xewqa fina jeħtieġ tkun il-ħin kollu… jew fl-
att jew għallanqas virtwalment… Nistgħu ngħidu li xi ħadd jitlob il-ħin 
kollu… minħabba l-kontinwità tax-xewqa tiegħu” (S.T. 2.2, 83, 14). 
Aktar ma x-xewqa ta’ Alla hija ħajja, kostanti, u għandha l-ħila 
tnebbaħ u taħkem il-ħajja kollha tan-Nisrani, aktar it-talba tiegħu tkun 
kontinwa u jwettaq it-twissija tal-iSkrittura: “Sew jekk tieklu, sew jekk 
tixorbu, tagħmlu x’tagħmlu, agħmlu kollox għall-glorja ta’ Alla” (1 Kor 
10, 31). Għall-glorja ta’ Alla u għall-imħabba ta’ Alla li mhux ‘il 
bogħod minna imma qiegħed ġo fina, aktar qrib tagħna minna 
nfusna, u mill-qiegħ tal-esseri tagħna jqanqal ix-xewqa għalih, 
isawwab u jerġa’ jagħti l-ħajja lill-imħabba. Jekk ma ningħalqux 
għall-impulsi tiegħu, u lanqas inkunu torox għas-sejħat tiegħu, insibu 
fina l-għajn bla tmiem li ġejja minnu b’xewqa ta’ mħabba dejjem 
aktar qawwija. “Itolbu dejjem b’xewqa bla heda msejsa fuq il-fidi, fit-
tama u fl-imħabba – jgħid Santu Wistin – Ukoll jekk m’hemmx żmien 
għat-talb fit-tul, jeħtieġ titolbu dejjem permezz ta’ xewqa bħal din” 
(Ittra 130). 

 

1. ”Ishru, mela, u itolbu l-ħin kollu” (Lq 21, 36). “Żommu sħiħ fit-
talb, ishru fih b’radd ta’ ħajr lil Alla” (Kol 4, 2). “Hemm xi ħadd 
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fostkom imnikket? Ħalli dan jitlob. Hemm xi ħadd ferħan? Ħalli jkanta 
s-salmi” (Ġak 5, 13). L-iSkrittura Mqaddsa - kemm ir-Rabta l-Qadima 
kif ukoll ir-Rabta l-Ġdida - hija mimlija b’sejħat bħal dawn għat-talb il-
ħin kollu. U dan hu ċar li mhux qiegħed jingħad biss għall-eremiti 
tad-deżert, għall-monaċi jew għal tal-klawsura, imma wkoll għall-
bnedmin kollha. Għal min għandu fidi ħajja li t-talb huwa n-nifs tar-
ruħ, huwa l-atmosfera li mingħajrha r-ruħ ma tistax tgħix, bħalma l-
ġisem ma jistax jgħix mingħajr arja. Imma l-istess kif ma jistax ikun li 
taħseb f’Alla l-ħin kollu, hekk ukoll ma tistax tgħid talb fit-tul il-ħin 
kollu. “Din hi aktar kwistjoni ta’ tnehid milli ta’ kliem”, jgħid b’mod 
espressiv Santu Wistin, u l-Qaddis jgħid li l-irħieb tal-Eġittu kienu 
“jitolbu ta’ sikwit, imma fil-qosor, bħal vleġeġ sparati bl-għaġla, biex l-
attenzjoni tal-għassa meħtieġa għal min jitlob ma tgħibx minħabba t-
tul tat-talb” (Ittra 130). Fi kliem ieħor qed jitkellem dwar l-użu ta’ 
aspirazzjonijiet jew ġakulatorji maħruġin iżjed mill-qalb milli mix-
xufftejn, u billi huma qosra ma jgħajjux, waqt li bit-tennija ta’ sikwit u 
l-ħeġġa tagħhom iġibu effett qawwi li jkebbes l-imħabba u jżomm il-
kuntatt ma’ Alla. Proprju f’dan is-sens li l-Konċilju Vatikan II jgħid li 
biex ikabbar l-imħabba “n-Nisrani għandu jagħti ruħu bla heda għat-
talb” (LG 42), u jirrikkmanda lill-membri tal-istituti ta’ perfezzjoni li 
“għandhom jitħarrġu bil-ħerqa fl-ispirtu tat-talb” (PC 6), u l-istess 
twissija ssir lill-kjeriċi u lis-saċerdoti, biex “jitolbu ħafna, jitħeġġu fl-
imħabba… waqt li jagħmlu kollox għall-glorja u l-qima ta’ Alla” (LG 
41). Jekk hu minnu li biex nibqgħu magħqudin ma’ Alla hija biżżejjed 
ix-xewqa virtwali, hu daqshekk ieħor veru, minħabba d-dgħufija tal-
bniedem, li biex inżommuha imkebbsa, u għalhekk iġib l-effett, 
xewqa bħal din jeħtieġ li kultant turi ruħha f’atti espliċiti, li fl-istess 
waqt iservu bħala tfakkira, bħala lġiem u bħala tħeġġiġ. “Immiraw l-
affezzjonijiet abitwali tagħkom lejn Alla u l-ispirtu tagħkom ikun 
imkebbes b’mod divin” (Ġwanni tas-Salib, Massimi dwar l-imħabba 
2, 1). 

 

● O Alla tiegħi, ruħi tixxennaq biex tingħaqad miegħek, biex 
tkun qrib ħafna tiegħek fir-rabta ħelwa u qaddisa ta’ mħabba li ma 
tinħallx! X’qiegħed infittex fis-sema? X’irrid mid-dinja? Lil Alla ta’ 
qalbi, lil Alla li jkun il-wirt tiegħi għal dejjem! O, meta se jieqfu l-
ħsejjes tad-dinja għalija? Meta sa fl-aħħar se nkun meħlus mill-irbit, 
mill-preokupazzjonijiet, u l-ħażen taż-żmien? Meta se jispiċċa l-
pellegrinaġġ tiegħi? dan il-ħabs ta’ niket, dan il-post tal-eżilju? Meta 
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se nara d-dell tal-mortalità jnin, u nara l-kewkba ta’ filgħodu tiddi bid-
dawl etern? Meta sa fl-aħħar se nkun meħlus mill-piż ta’ dan il-
ġisem, u nkun nista’ ngawdik u nfaħħrek għal dejjem u bla tfixkil, 
flimkien mal-qaddisin tiegħek? O Alla tiegħi, imħabba tiegħi, xewqa 
waħdanija tiegħi, ġid waħdani tiegħi! 

Louis de Blois, Guida spirituale 4, p. 69-70 
 

● Kull xewqa tiegħi qiegħda quddiemek, Mulej. Mhux quddiem 
il-bnedmin li ma jistgħux jaraw il-qalb, imma quddiemek… 

Ix-xewqa tiegħi qiegħda quddiemek, u int, o Missier, li tara fil-
moħbi, tismagħni. Ix-xewqa tiegħi hija t-talba tiegħi: u jekk ix-xewqa 
hija f’kull ħin, it-talba tiegħi hija f’kull ħin ukoll… Tgħid aħna l-ħin 
kollu ninżlu għarkupptejna, nitbaxxew, u nerfgħu idejna biex inwettqu 
l-kmand: itolbu bla ma tieqfu?… Agħmel li nifhem, Mulej, li hemm 
talba oħra ġewwinija li ma tafx b’waqfien: ix-xewqa… Agħmel li qatt 
ma nieqaf nixtieq sabiex qatt ma nieqaf nitlob. 

Ix-xewqa tiegħi f’kull ħin se tkun il-leħen tiegħi, inti tiskot jekk 
tieqaf tixxennaq… il-kesħa tal-imħabba hija s-skiet tal-qalb, in-nar 
tal-ħeġġa tagħha hija l-għajta tal-qalb. O Mulej, agħmel li l-imħabba 
tkun dejjem preżenti fija, sabiex dejjem ngħajjat; u jekk dejjem 
ngħajjat, jien dejjem qed nixtieq. 

Quddiemek hemm ix-xewqa tiegħi. U jekk ix-xewqa hi 
quddiemek, it-tnehid tiegħi mhux ukoll quddiemek? Kif jista’ jkun li le, 
ladarba t-tnehid huwa l-leħen tax-xewqa? Jekk fil-qalb hemm ix-
xewqa, hemm ukoll it-tnehid, mhux dejjem jisimgħuh il-bnedmin, 
imma qatt ma jibqa’ ‘l bogħod minn widnejk. 

Santu Wistin, In Ps. 37, 14 
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237.  LEJN DJALOGU MAL-MISSIER 

Inżomm il-Mulej dejjem quddiemi, int tgħallimni t-triq tal-ħajja 
(Salm 16, 8.11). 

 

1. “Ir-reliġjon hija min-natura tagħha relazzjoni bejn Alla u l-
bniedem. It-talb juri din ir-relazzjoni fi djalogu… Id-djalogu jsir sħiħ u 
b’fiduċja, it-tifel żgħir hu mistieden għalih, il-mistiku huwa kkunsmat 
fih” (Pawlu VI, Ecclesiam suam 41). Id-djalogu ma’ Alla mhux 
episodju fil-ħajja tan-Nisrani mħeġġeġ, imma drawwa maħbuba li 
għandha tibqa’ miexja ‘l quddiem bla heda. Mhix ħaġa studjata jew 
imqiegħda bilfors fuqna bħal ċerti taħditiet ta’ etiketta jew ta’ 
konvenjenza, imma hija għalkollox spontanja, l-istess bħal-laqgħat 
bejn missier u iben. Lanqas ma hi ġrajja esterna li hija biss formoli, fi 
kliem li jingħad bix-xufftejn, imma hija ġrajja ġewwenija ta’ relazzjoni 
profonda ma’ Alla, xewqa ħajja li nisimgħuh, u nibqgħu miegħu. 

Għalkemm il-ħin tat-talb huwa direttament dedikat għal dan id-
djalogu, imma m’għandux ikun marbut biss ma’ dan il-ħin. It-talb 
għandu l-għan li jqawwi d-djalogu ma' Alla, isostnih u jġedded il-
ħeġġa għalih, imma meta tintemm it-talba formali, m’għandux jieqaf 
id-djalogu, ma’ Dak li hu dejjem magħna. Mhux bilfors ma nibqgħux 
nisimgħu lil Dak li wkoll meta jiskot, dejjem għandu xi ħaġa x’jgħid lil 
dawk li jħobbuh, għallanqas bil-preżenza tiegħu li qatt ma tonqos, u 
bil-grazzja u l-imħabba li qiegħed il-ħin kollu jsawwab f’ruħna. 

“Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu! La twebbsux qalbkom” 
(Salm 95, 7-8). Alla mhux obbligat ikellimna f’ħinijiet fissi jew b’modi 
speċifiċi. M’għandux bżonn ta’ kliem biex isemma’ leħnu: l-
ispirazzjonijiet tiegħu, it-tqanqil tal-grazzja tiegħu, iċ-ċirkustanzi tal-
providenza divina tiegħu jitkellmu aktar minn kull kelma tal-bnedmin, 
u jilħquna f’kull ħin, u f’kull post. Imma biex nagħrfuhom neħtieġu l-
ġabra ġewwenija, u li r-rieda tagħna tkun dejjem immirata lejh, lesta 
biex tilqa’ anki l-iċken sinjal tar-rieda tiegħu, u ta’ dak kollu li 
jogħġbu. “Ara, bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidtha; hekk 
għajnejna lejn il-Mulej Alla tagħna” (Salm 123, 2). 

 

2. Il-ħajja kollha tan-Nisrani jmissha tinġabar fi djalogu ma’ Alla, 
fil-fatt, il-ħajja nfisha għandha tkun djalogu. “Alla jżomm kelmtu” – 
jgħid San Pawl – “minnu kontu msejħin biex tidħlu fix-xirka ta’ Ibnu 
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Sidna Ġesù Kristu” (1 Kor 1, 9). Minħabba din il-fedeltà hu qatt ma 
jħalli li d-djalogu mal-bniedem jieqaf, biex aħna nkunu nistgħu 
tassew ngħixu f’għaqda miegħu. Hu dejjem jieħu l-inizjattiva, huwa 
hu li jsejjaħ. Alla huwa r-ragħaj it-tajjeb li jagħraf in-nagħaġ tiegħu 
waħda waħda u jsejjaħ lil kull waħda b’isimha (Ġw 10, 3). It-tweġiba 
tagħna tikkonsisti mhux l-aktar fil-kliem imma fl-għemil, jiġifieri norbtu 
ħajjtna ma’ dak li jgħid, jipproponi u jitlob, jew joffri u jagħti Alla. Iż-
żagħżugħ għani li ma aċċettax l-istedina ta’ Ġesù u telaq biex jieħu 
ħsieb l-għana li kellu, kisser id-djalogu mal-Imgħallem (Mk 10, 17-
22). Bil-maqlub Żakkew li mexa mal-kelma tal-Mulej u niżel jiġri minn 
fuq is-siġra biex jilqgħu ġo daru, beda d-djalogu miegħu (Lq 19, 1-
10). Id-djalogu li jogħġob ‘l Alla mhux dak magħmul mill-kliem, imma 
dak li juri ħbiberija sinċiera. “Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li 
nikkmandakom” (Ġw 15, 14). Fost l-okkupazzjonijiet tagħna, tkun 
ħaġa tajba li ntennu xi atti ta’ mħabba u ta’ offerta, imma jeħtieġ li l-
għemil tagħna jixhed dak li x-xufftejn qegħdin jistqarru. Min-naħa l-
oħra m’għandniex nistennew li naslu fl-imħabba perfetta billi ngħidu 
lil Alla li nħobbuh, għalkemm dan hu mod kif inħeġġu l-imħabba 
tagħna u kif nibqgħu marbutin miegħu, dejjem jibqa’ l-ħtieġa li d-
djalogu tagħna jsir progressivament espressjoni vera ta’ ħajjitna. Il-
Konċilju Vatikan II jgħid dan meta jirreferi għal-Lajċi: “Waqt li jaqdu 
bl-onestà d-dmirijiet tagħhom fid-dinja fil-kundizzjonijiet ordinarji tal-
ħajja, huma ma jinfirdux mill-għaqda tagħhom ma’ Kristu, anzi jkunu 
qed isaħħuha u jikbru fiha meta jagħmlu x-xogħol tagħhom kif irid 
Alla” (AA 4). Alla beda d-djalogu mal-bniedem billi wrieh imħabbtu 
permezz tal-għemil: il-ħolqien, il-fidwa u l-offerta tal-ħbiberija tiegħu, 
u l-bniedem imissu jwieġeb bl-istess mod: billi jgħid lil Alla li jħobbu 
mhux biss bil-kliem, imma wisq iżjed bil-ħajja tiegħu. 

 

● Ħalli nisma’ x’jitkellem ġewwa fija s-Sid tiegħi Alla: “Imbierka 
dik li tisma’ lis-Sid tagħha jitkellem ġewwa fiha, u minn fommu tieħu 
l-kelma tas-sabar! Imberkin dawk il-widnejn li jiġbru l-kliem ta’ Alla, u 
mit-tlablib ta’ din id-dinja xejn ma jimpurtahom! Imberkin, iva, il-
widnejn li jisimgħu, mhux il-leħen ta’ barra, imma l-verità, li 
tgħallimhom minn ġewwa! Imberkin dawk l-għajnejn li jingħalqu 
għall-ħwejjeġ ta’ barra, iħarsu biss lejn il-ħwejjeġ ta’ ġewwa! 
Imberkin dawk in-nies li jidħlu fihom infushom, u li bl-opri tajba ta’ 
kuljum ifittxu jifhmu aktar biċ-ċar il-misteri tas-smewwiet! Imberkin 
dawk li jagħtu ruħhom ‘l Alla u li jħarsu ruħhom mit-tfixkil tad-dinja! 
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Ifhem tajjeb dan it-tagħlim, ja ruħ tiegħi, u agħlaq il-bwieb tas-sensi 
tiegħek, biex tista’ tisma’ dak li Alla Sid tiegħek jitkellem ġewwa fik. 

Imitazzjoni ta’ Kristu III, 1, 1 
 

● Agħmel li ħajti tkun kollha tiegħek, o Mulej: noffrilek lili nnifsi 
bir-rieda kollha tiegħi. Jalla l-ispirtu kollu tiegħi, il-qalb kollha tiegħi, 
il-ġisem kollu tiegħi, il-ħajja kollha tiegħi jkunu għalik, ħajja tiegħi, 
għaliex inti ħlistni kollni biex inkun tiegħek kollni kemm jien, għaliex 
inti erġajt ġeddidtni biex nista’ nkun tiegħek. 

Għalhekk jiena nħobbok, o Mulej, qawwa tiegħi, jiena nħobbok 
għaxqa liema bħala tiegħi, u ngħix mhux għalija, imma għalik, tul 
ħajti kollha, dik il-ħajja li fil-miżerja tagħha kienet qiegħda tmut, imma 
int qajjimtni fil-ħniena kbira tiegħek, o Alla li xxerred il-ġid fuq dawk li 
jħobbu lil ismek. Għalhekk, Mulej Alla tiegħi, li qaddistni, int 
ikkmandajtni li nħobbok b’qalbi kollha, b’ruħi kollha, b’moħħi kollu, 
bil-forzi tiegħi kollha mill-qiegħ ta’ qalbi, kull ħin u kull mument li fih 
ingawdi d-doni tal-ħniena tiegħek… 

Ladarba ma hemmx siegħa jew ħin li fih ħajti kollha ma tkunx 
mgħejjuna mill-benefiċċji tiegħek, għalhekk jeħtieġ li ma jkunx hemm 
xi ħin li fih jien ma nżommokx quddiem għajnejja u niftakar fik, u li fih 
ma nħobbokx bil-forzi tiegħi kollha. Imma jien lanqas għal dan ma 
nasal jekk ma tgħinnix int, għax kull don tajjeb ġej minnek u kull 
għotja tiġini minn Missier id-dawl, li fih ma hemmx tibdil, jew dell ta’ 
bidla. Fil-fatt, li tħobbok, Mulej, mhux il-privileġġ la ta’ dawk li jridu, u 
anqas ta’ dawk li jixtiequ jagħmlu hekk, imma aktarx ta’ dawk li 
magħhom turi ħniena. Din hi l-għotja tiegħek, Mulej, ladarba kull don 
tajjeb ġej minnek. Int tikkmandani li nħobbok: agħtini dak li 
tikkmandani u kkmandani dak li trid. 

Psewdo Wistin, Soliloqui 1 
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238.  ISIMGĦU LEĦEN IL-MULEJ 

Hieni l-bniedem li jisimgħek Mulej, u li jishar kuljum wara biebek 
(Prov 8, 34). 

 

 1. Id-djalogu jitlob is-smigħ. Kemm-il darba fil-Kotba Mqaddsa 
nisimgħu l-istedina: “Isimgħu, ġnus, il-kelma tal-Mulej” (Ġer 31, 10). 
Din kienet l-għajta bla heda tal-profeti li kienu jsejħu mill-ġdid lill-
bnedmin għas-sejħa essenzjali tagħhom: li jisimgħu ‘l Alla u jimxu 
warajh. “Obdu lil leħni! – jgħid il-Mulej b’fomm Ġeremija - u jiena 
nkun Alla tagħkom, u intom tkunu l-poplu tiegħi” (7, 23). 

Imma l-kelma ta’ Alla ngħatat lid-dinja fil-milja kollha tagħha 
meta l-Verb inkarnat sar bniedem u ġie fost il-bnedmin biex jitkellem 
magħhom u jgħix fosthom. Imbagħad instema’ leħen mis-sema: 
“Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu” (Mt 
17,5). L-Evanġelju kollu huwa stedina biex nisimgħu. Il-fidi tiġi mis-
smigħ (Rum 10, 17), bis-smigħ il-bnedmin jilqgħu l-messaġġ ta’ 
Kristu, anzi jilqgħu lil Kristu nnifsu u permezz tiegħu jsiru wlied Alla: 
“Lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla” (Ġw 1, 12). 
Jekk nisimgħu jew le lill-Mulej hija kwistjoni ta’ ħajja u mewt. Min 
jisimgħu, jimxi warajh, iħaddan it-tagħlim tiegħu, u jissieħeb fil-
merħla tiegħu: in-nagħaġ tiegħi “jisimgħu leħni” (Ġw 10, 2). Mhux 
biżżejjed nisimgħu b’mod superfiċjali, mhux biżżejjed nisimgħu xi 
darba, imma jeħtieġ nisimgħu dejjem. Min iħobb dejjem joqgħod 
attent għal-leħen tal-persuna maħbuba. 

Id-dinja hija mimlija bl-ilħna. Il-bnedmin huma mxenqin biex 
jisimgħu: aħbarijiet, tagħrif, xi ħaġa ġdida, xi kurżità. Hija ħaġa ħafifa 
li dawn l-ilħna jsiru storbju li jistordina u jħawwadna u jagħmilna 
superfiċjali u bla ħila għall-ħajja interjuri, bla ħila li nisimgħu l-Leħen 
veru u waħdani. Ukoll meta wieħed jitlob, ta’ sikwit jibqa’ fil-qoxra ta’ 
barra: jisma’ materjalment il-leħen tas-saċerdot jew tal-ktieb devot li 
jkellmu fuq Alla, imma rari jħalli dan il-leħen jinfed fil-fond ta’ ruħu, 
bħal żerriegħa mitfugħa fil-ħamrija biex tinbet fi żmienha. 
Madankollu, huma biss dawk li jilqgħu l-“kelma tas-Saltna” f’art tajba, 
jiġifieri jisimgħuha, jipprattikawha u jgħixuha, li jagħtu l-frott (Mt 13, 
19-23). 
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2. Kristu l-Kelma tal-Missier, huwa mhux biss l-oġġett tas-smigħ 
tagħna, imma huwa nnifsu s-smigħ tal-Missier u għalhekk il-mudell 
tas-smigħ tagħna. Huwa qal: “Jiena ngħid lid-dinja dak li smajt 
mingħandu… imma nitkellem skont ma għallimni l-Missier” (Ġw 8, 
26.28). Ġesù huwa l-kelma tal-Missier u jgħidha lid-dinja għax fiha l-
għerf tal-Missier, għaliex hu sema’ bla heda lill-Missier u m’għamilx 
ħlief wassal dak li sema’ mingħandu. Ġesù huwa s-smigħ perfett tal-
Missier, il-Bniedem waħdieni li semgħu sewwa. Jekk in-Nisrani jrid 
jimxi warajh jeħtieġ dejjem jisma’ biex jitgħallem minn Alla. Dan qalu 
Ġesù: “U kulħadd ikun imgħallem minn Alla” (Ġw 6, 45), dan ifisser li 
l-bnedmin kollha għandhom jisimgħu t-tagħlim divin, il-kelma ta’ Alla 
għandha taħsilhom, iddawwalhom, tmexxihom u tiffurmahom. U 
huma għandhom ikunu dixxipli attenti, miftuħin, dejjem lesti, u 
disponibbli. Kristu li, waqt li kien jgħix u jitkellem mal-bnedmin, ma 
waqafx jisma’ lill-Missier, jgħallem li s-smigħ għandu jkun bla 
waqfien. 

Ukoll fost it-taħbit u l-qadi tal-aħwa, hija meħtieġa dik l-attenzjoni 
dejjem attenta tal-ispirtu biex tilqa’ l-leħen ta’ Alla. Id-dinja hija 
mimlija bil-leħen tiegħu. Meta l-bnedmin, iċ-ċirkustanzi, id-dmirijiet ta’ 
kuljum jitolbu l-qadi, id-dedikazzjoni, is-sagrifiċċju, ikun Alla li 
qiegħed jitlobhomlhom, meta l-persuni jew il-ġrajjiet iqiegħdu l-virtù fi 
prova iebsa, huwa dejjem Alla li jrid jippruvaha. Meta l-Knisja, il-
Papa, il-Ġerarkija, is-Superjuri jitkellmu, huwa Alla li jitkellem. Min 
jisma’ lilhom, jisma’ ‘l Alla (Lq 10, 16). Meta nħossuna mħeġġin għat-
tajjeb, biex naħfru, biex ninsew, biex ningħataw lill-oħrajn, jew għal 
ġabra akbar u intimità ma’ Alla, huwa dejjem Alla li jkun jitkellem. 
Kemm drabi l-leħen ta’ Alla jaqa’ fuq widnejn torox! “Ma ridtux 
tisimgħu meta kellimtkom, kull waqt u kull ħin, u ma weġibtux meta 
sejjaħtilkom” (Ġer 7, 13). Il-leħen setgħani ta’ Alla, qatt ma jintilef: 
iwettaq dejjem dak li jrid. Imma l-bnedmin li ma jridux jisimgħu, 
jintilfu, u jibqgħu fil-medjokrità ta’ dawk li ma jridux jilqgħuh 
b’qalbhom kollha. “Hieni l-bniedem li jismagħni – jgħid il-Mulej - li 
jishar kuljum wara biebi għax min isib lili jsib il-ħajja” (Prov 8, 34-35). 

 

● Tkellem, Sinjur, għax jisma’ l-qaddej tiegħek: Jiena l-qaddej 
tiegħek, tini d-dehen, ħalli nifhem il-liġi tiegħek. Ibdilli qalbi lejn il-
kliem ta’ fommok, jinżel bħala nida l-kliem tiegħek. Kienu jgħidu l-
ulied ta’ Iżrael lil Mosè: “Tkellem inti magħna, u nisimgħu, le mhux 
Alla jitkellem magħna, għax immutu.” Imma mhux hekk nitolbok, 
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Sinjur, anzi mal-Profeta Samwel hekk nitolbok bl-umiltà kollha u 
b’qalbi kollha: “Tkellem, Sinjur, ħalli jisma’ s-serv tiegħek.” Mhux 
Mosè jitħaddet miegħi, anqas ebda wieħed mill-Profeti, imma int, 
Sinjur Alla tiegħi, li tajt id-dehen u d-dawl lill-Profeti kollha, għaliex 
inti biss tista’ tagħnini mingħajrhom, u huma mingħajrek ebda ġid ma 
jistgħu jagħmluli. 

Forsi l-kliem tagħhom ikun imqiegħed tajjeb, imma ma jnissilx 
fija l-ispirtu tiegħek. Jitkellmu sabiħ imma lil qalbi ma jħeġġuhiex, 
jekk int tibqa’ sieket. Isemmgħuni, iva l-kliem imma int trid ittih id-
dawl. Isemmgħuni l-misteri, imma inti tfehimhom biċ-ċar lill-
maħbubin tiegħek. Jgħallmuni l-Kmandamenti, imma int tgħinni biex 
inwettaqhom. Juruni t-triq, imma int tagħtini s-saħħa biex nimxi fiha. 
Huma jkellmuni minn barra, imma int tgħallem ġewwa l-qalb u 
tagħtiha d-dawl. Huma jsaqqu minn barra, imma l-ħajja inti tagħtiha. 
Il-kliem tagħhom jidħol fil-widnejn, imma int tagħti l-fehma lis-smigħ. 

Mhux Mosè mela jitkellem miegħi, imma int, Sinjur Alla tiegħi, 
verità, ħalli ma mmutx u nkun siġra bla frott; għax hekk jiġrili, jekk 
b’widnejja nisma’ t-twissijiet, u qalbi ma tinxtegħilx bl-imħabba. Iva, 
Mulej, ħalli nhar il-ġudizzju ma ċċanfarnix: “Smajt kliemi u ma 
għamiltux, għaraftu u ma ħabbejtux, emmintu u ma qgħadx għalih.” 
Tkellem mela Mulej, għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisimgħek; inti 
għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem. Tkellem ħalli f’qalbi tnissilli kull 
sabar, u ħajti kollha tinbidel. Tkellem, u jkun b’ġieħ u tifħir lilek għal 
dejjem. 

Imitazzjoni ta’ Kristu III, 2, 1-3 
 

● Fik, o Ġesù, u fil-Missier tiegħek ma hemmx ħlief spirtu wieħed, 
mod wieħed ta’ ħsieb u ta’ għemil. L-istess spirtu li dejjem jaħdem 
f’għaqda mal-Missier u mal-Iben, għalhekk meta nisma’ lilek, inkun 
nisma’ lill-Missier. Meta nara lilek taħdem, nara l-istess għemil tal-
Missier, ladarba l-Iben ma jagħmel xejn minn rajh u l-Missier iwettaq 
l-għemejjel. X’armonija sabiħa, x’għaqda bejn il-Missier u l-Iben u l-
iSpirtu s-Santu, fik o Ġesù! 

X’jeħtieġli nagħmel mela ħlief li nistudja lilek, nisma’ l-kelma 
tiegħek, neżamina l-għemejjel tiegħek biex nikkonforma ruħi 
miegħek u b’hekk nimtela’ bl-iSpirtu s-Santu? L-iSpirtu ta’ Alla huwa 
msawwab f’ħajtek kollha. Kull kelma tiegħek, kull eżempju huwa 
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bħal raġġ ta’ dawl li ġej mis-sema biex idawwalni u jagħtinii l-ħajja. 
Agħmel li nistudjak kuljum biex nimtela’ bl-iSpirtu ta’ Alla. 

A.Chevrier, Il vero discepolo di Cristo, p. 76-77 
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239.  MIN HU BĦALEK, MULEJ? 

Kbir il-Mulej! Ta’ min ifaħħru bil-bosta! Bla tarf il-kobor tiegħu, u jien 
fuq l-għemejjel kbar tiegħek nitħaddet (Salm 145, 3-5). 

 

1. “Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-
smewwiet” (Mt 5, 48). B’dawn il-kelmiet Ġesù dawwar il-ħarsa tal-
bniedem lejn il-perfezzjoni infinita ta’ Alla. Perfezzjoni li hawn isfel 
nistgħu nifhmu biss xi ħjiel bil-konsiderazzjoni tal-perfezzjonijiet 
limitati li nsibu fil-ħlejjaq, imma ma nistgħux nagħrfu l-perfezzjoni fiha 
nfisha għax l-ebda idea tal-bniedem ma għandha ħila tħaddan u 
tfisser l-infinit. L-ideat jgħidulna xi ħaġa dwar Alla u dwar il-
perfezzjonijiet infiniti tiegħu, imma ma jistgħux juruna ‘l Alla kif inhu. 
Alla, - jwissina San Pawl, - “jgħammar f’dawl li ħadd ma jista’ jersaq 
lejh” (I Tim 6, 16), dawl li jiżboq bla tarf kull ħila tal-intellett tal-
bniedem, u huwa hekk qawwi għall-għajnejn tal-moħħ tagħna biex 
nifhmuh direttament. Hu xi ftit bħax-xemx, fil-qawwa tad-dija tagħha 
li ebda għajn ta’ bniedem ma tista’ tħares lejha. B’danakollu meta 
Ġesù kien jitkellem dwar il-perfezzjonijiet ta’ Alla, kien jistieden lill-
bnedmin biex jerfgħu għajnejhom lejn dawn il-perfezzjonijiet għoljin. 
Għallimna li għalkemm ftit nistgħu nifhmu mill-perfezzjonijiet divini, 
imma dak il-ftit huwa prezzjuż. Aktar ma l-bniedem jersaq lejn l-
għarfien ta’ Alla, aktar jifhem li dak li jaf dwar Alla ma hu xejn meta 
mqabbel ma’ dak li hu tassew, u aktar jifhem li ‘l hinn mill-ideat 
tiegħu – huma kemm huma kbar u sbieħ - hemm oċean infinit ta’ 
dija, ġmiel, tjubija u mħabba li ebda moħħ ta’ bniedem ma jirnexxilu 
qatt jifhem. Dan l-għarfien tal-immensità ta’ Alla, li jiżboq bla tarf il-
ħila tal-intellett tal-bniedem, huwa grazzja kbira. San Ġwann tas-
Salib jgħid: “Waħda mill-akbar grazzji li Alla jagħti għal ftit lil ruħ f’din 
il-ħajja hija dik li jħalliha tifhem b’mod ċar u tħossu b’mod tali li tifhem 
ċar li hu qatt ma jista’ jiġi mifhum u jinħass għalkollox” (Kantiku 7, 9). 
Il-grazzja hekk kbira għax tqanqal sens profond tal-immensità ta’ 
Alla, tat-traxxendenza infinita tiegħu, u għax b’kuntrast, tfiehem 
dejjem aħjar ix-xejn tal-bniedem u l-limiti kbar ta’ kull perfezzjoni tal-
bniedem. 

 

2. Hu biss fis-sema li l-bniedem jingħata li jara ‘l Alla “wiċċ imb 
wiċċ”, bla ebda ħtieġa ta’ ideat. Issa “naraw bħallikieku f’mera, 
imċajpar… Issa nagħraf biċċa – jgħid San Pawl – imbagħad nagħraf 
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bħalma jien magħruf issa.” (1 Kor 13, 12). Dan il-ftit għarfien ta’ Alla 
– l-uniku li jista’ jkollna f’din id-dinja – jitwettaq permezz tal-“mera” 
tal-ħlejjaq. Fihom hemm rifless tal-perfezzjonijiet infiniti tiegħu: tat-
tjubija tiiegħu, l-għerf, il-ġustizzja u l-ġmiel, imma tibqa’ rifless 
imperfett u limitat. Ebda bniedem ma hu tant għaref li jaf dwar dak 
kollu li jeżisti, u hu tant tajjeb li ma jonqos qatt minħabba d-dgħufija, 
u hu tant ġust li qatt ma jonqos mill-ġustizzja minħabba l-ebbusija. 
Huwa biss meta mill-perfezzjonijiet maħluqa nneħħu d-difetti u l-limiti 
tagħhom, li jista’ jkollna ħjiel tal-idea tal-perfezzjonijiet divini. Alla 
huwa tajjeb, dejjem tajjeb u bla tarf. “Wieħed hu t-Tajjeb” (Mt 19, 17), 
qal Ġesù, li fehem jgħidilna li Alla biss għandu t-tjubija b’mod 
eċċellenti, anzi hi l-istess tjubija li m’għandhiex limiti, li qatt ma tbatti 
jew tonqos. 

Għalhekk ikun żball kbir li wieħed jintrabat ma’ xi ħlejqa, tkun 
kemm tkun sabiħa, twajba u għarfa. Il-ġmiel, it-tjubija u l-għerf 
tagħha ma hu xejn ħdejn il-perfezzjonijiet ta’ Alla. Anzi San Ġwann 
tas-Salib jgħid iżjed minn hekk: “Kull ġmiel maħluq imqabbel mal-
ġmiel infinit ta’ Alla, huwa kruha mill-aqwa. Kull tjubija li nistgħu 
nsibu fil-ħlejjaq maħluqa, imqabbla ma’ dik bla tarf ta’ Alla, nistgħu 
insejħulha ħażen, għalhekk ir-ruħ li tqiegħed l-imħabba tagħha fil-ġid 
tal-art… ma tistax tasal għall-għaqda ma’ Alla, tjubija infinita, 
daqskemm il-ħażen tagħha ma jistax jaqbel mat-tjubija” (Telgħa I, 4, 
4). Dan ma jfissirx li għandna mmaqdru u nċekknu l-ħlejjaq, imma li 
nagħrfu l-kobor tal-ħallieq li hu fuq kollox u ninqdew bil-
perfezzjonijiet maħluqa biex naslu sal-għajn ta’ kull perfezzjoni. Qatt 
ma hu biżżejjed li nkabbru ‘l-Mulej: “Mnejn se tiġina l-ħila li 
nsebbħuh? Għax hu l-Kbir, akbar mill-għemejjel kollha tiegħu… 
Intom li ssebbħu l-Mulej, għolluh kemm tifilħu, għax qatt na taslu 
biex tfaħħruh biżżejjed” (Bin Sirak 42, 28.30). 

 

● Tassew li int tgħammar f’dawl li ma jista’ jilħqu ħadd, Mulej. 
Fil-fatt xejn ma jista’ jinfed dan id-dawl biex insibek fih. Ir-raġuni 
għala ma narakx hija għax inti ogħla minni bla tarf. U b’danakollu, 
kull ħaġa li nara, naraha fid-dawl tiegħek: bħalma l-għajn dgħajfa 
tara dak li tara bid-dawl tax-xemx, avolja ma jistgħux iħarsu lejn l-
istess dawl tax-xemx. 

L-intellett tiegħi huwa bla ħila quddiem dan id-dawl tassew 
qawwi, li la jista’ jaħkmu u lanqas jista’ jħares lejh fit-tul. Jiġi milqut 
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bil-qawwa tad-dija tiegħu u mirbuħ bil-firxa tiegħu, mirbuħ għalkollox 
bl-immensità, u mħawwad bl-infinità tiegħu. 

O dawl l-iżjed għoli, li ħadd ma jista’ jersaq lejh! O verità sħiħa u 
hienja, kemm inti ‘l bogħod minni għalkemm jiena daqshekk qrib 
tiegħek! Kemm inti ‘l bogħod mill-ħarsa tiegħi, waqt li jien dejjem taħt 
il-ħarsa tiegħek! Inti qiegħed kollok kemm int kullimkien, u jiena ma 
narakx. Fik nitħarrek, fik ninsab imma ma nistax nilħqek. Inti fija u 
madwari u ma nħossokx. 

S. Anselmu, Proslogion 16 
 

● Ħa tfaħħrek ruħi għal dawk il-ħlejjaq tiegħek, o Alla li ħlaqt 
kollox, basta ma teħilx magħhom bil-kolla tal-imħabba permezz tas-
sensi tal-ġisem. Huma jgħaddu u jibqgħu sejrin lejn tmiemhom, iżda 
b’ġibdiet moqżieża jagħmlu ħsara kbira lir-ruħ, għaliex hi tixtieq tkun 
fil-ħwejjeġ li tħobb u jogħġobha tistrieħ fosthom. Imma fosthom ma 
ssibx fejn tistrieħ għax huma ma jieqfu qatt, jaħarbu, u min jista’ 
jilħaqhom bis-sensi tal-ġisem? Min jista’ jwaqqafhom imqar meta 
jkunu fil-qrib? 

Tkunx fiergħa, ruħ tiegħi, u la ttarraxx il-widna ta’ qalbek bi 
ħsejjes tal-frugħa tiegħek. Isma’ int ukoll: il-Kelma nfisha qiegħda 
ssejjaħlek biex terġa’ lura, il-post tal-kwiet li ma jitħassarx huwa dak 
fejn ħadd ma jwarrab l-imħabba jekk hi ma twarrabx… Għammar 
fiha ruħ tiegħi, u ħalli f’idejha kulma ġiek minnha, int li qiegħda 
tħossok mifnija mill-qerq. Ħalli f’idejn il-verità u ma titlef xejn, kulma 
tħassarlek jerġa’ jissaħħaħ, kulma sar dgħajjef fik jerġa’ jiġi f’siktu, 
kulma theddel fik jerġa’ jieqaf u jiġġedded, jintrabat miegħek bla ma 
jġorrok ‘l isfel miegħu, u jibqa’ wieqaf miegħek ħdejn Alla li hu sod u 
jibqa’ għal dejjem. 

Santu Wistin, Stqarrijiet, IV 10, 11 
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240.  HU LI HU 

Qaddis, Qaddis, Qaddis il-Mulej, Alla li jista’ kollox, li kien, u li hu, u li 
ġej (Apk 4, 8). 

 

1. Alla hu l-esseri l-aktar eċċellenti, din hi l-ewwel perfezzjoni li 
tagħżlu għalkollox mill-ħlejjaq. Alla wieġeb lil Mosè: “Jien li Jien” U 
kompla jgħid: “Dan ikun ismi għal dejjem u dan l-isem ifakkarkom fija 
minn nisel għal nisel” (Eż 3, 14-15). Dan l-isem li Alla stess ta lilu 
nnifsu, juri l-essenza intima tiegħu, u jgħid li hu l-Esseri li jgħix għal 
dejjem minnu nnifsu u li qatt ma kellu bidu u qatt ma jkollu tmiem, li 
jgħix fih innifsu, u li jsib fih innifsu l-kawża tal-eżistenza tiegħu. San 
Ġwann Damaxxenu jistqarr: “Alla għandu l-Esseri nnifsu, bħal xorta 
ta’ baħar ta’ sustanza, bla tarf u bla xtut” (De fide orth. 1: 9). Taħt dan 
l-aspett Alla rrivela lilu nnifsu lil Santa Katerina ta’ Siena waqt li 
qalilha: “Jiena hu dak li Hu, u inti int, dik li m’intix” (Proc. Col. 1354): 
L-esseri kollha maħluqa ma huma xejn: ikanta s-salmista: “Mulej, 
…żmien ħajti qisu xejn quddiemek –- Jien bħal ħaxix qiegħed ninxef. 
Imma int Mulej, għal dejjem tibqa’” (Salm 39, 6; 102, 12-13). Il-ħlejqa 
ssib f’Alla l-kawża tal-eżistenza tagħha, waqt li Alla jsibha fih innifsu. 
Il-ħlejqa teżisti biss sakemm Alla jżommha fl-eżistenza. Alla, bil-
maqlub, jeżisti bil-qawwa tiegħu nnifsu, ladarba għandu l-esseri min-
natura tiegħu bla ma ħadha mingħand ħadd. Il-ħlejqa hija dejjem 
esseri limitat minn kull aspett ta’ ħajja, qawwa u ħila. Bil-maqlub, Alla 
huwa l-Esseri bla tarf, li ma jaf b’ebda limitu, u li għandu kull setgħa 
u kull virtù. Il-ħlejqa ġġorr fiha ż-żerriegħa tal-mewt u tal-qerda; f’Alla 
bil-maqlub kollox hu ħajja, huwa hu l-ħajja “Jien il-Ħajja” (Ġw 14, 6). 

Huwa biss Alla, l-Esseri bla tarf, il-ħajja ta’ dejjem, li jista’ 
jikkomunika l-ħajja lill-bniedem, u jista’ jagħti l-esseri. Forsi se jkun 
wisq jekk il-bniedem iħaddem il-ħajja tiegħu lilu, u lilu nnifsu għall-
qadi ta’ Alla u l-glorja tiegħu? Min jgħix għal Alla, jgħix għall-ħajja, 
min jgħix għalih innifsu jgħix għalxejn, għall-mewt. 

 

2. Alla huwa l-Esseri bla tarf, u l-iżjed perfett, li għandu kull 
perfezzjoni bla difett u bla qies. Alla huwa l-Esseri tajjeb bla tarf, 
sabiħ, għaref, ġust, kollu ħniena, jista’ kollox. Dawn il-perfezzjonijiet 
kollha mhumiex fih b’mod aċċidentali – bħalma huma l-kwalitajiet tal-
bniedem li jista’ jkun ftit jew wisq sabiħ, ftit jew wisq tajjeb u għaref, 
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filwaqt li jibqa’ bniedem – imma huma perfezzjonijiet essenzjali, 
jigifieri huma tan-natura stess tal-Esseri divin, anzi huma ħaġa 
waħda miegħu. Biex nitkellmu dwar il-perfezzjonijiet ta’ Alla jkollna 
ninnumerawhom waħda wara l-oħra, imma fil-verità huma kollha 
ħaġa waħda: it-tjubija hija l-istess bħall-ġmiel, it-tjubija u l-ġmiel mal-
għerf, u din bħall-ġustizzja, il-ġustizzja bħall-ħniena, u nibqgħu sejrin 
hekk. F’Alla m’hemmx multipliċità, imma unità assoluta. Neħtieġu 
ħafna kliem biex nitkellmu fuq Alla, imma Alla mhux ħafna affarijiet, 
huwa l-Esseri Wieħed per eċċellenza: wieħed fit-Trinità tal-Persuni 
tiegħu, wieħed fil-kwantità tal-perfezzjonijiet tiegħu, wieħed fil-varjetà 
tal-opri tiegħu, wieħed fil-ħsieb tiegħu, fir-rieda u fl-imħabba. 

Il-bniedem, maħluq fuq is-sura u x-xbieha ta’ Alla, imissu 
jixxennaq ukoll għal din l-unità. Hekk jitlob il-kmandament ta’ Alla: 
“Jiena l-Mulej… Ma jkollokx allat oħra ħliefi” (Dt 5, 6-7). Hu biss minn 
Alla li l-bniedem irċieva dak kollu li hu u li għandu u hu biss minnu li 
jmissu jiddependi. Il-ħajja tiegħu ma tistax u m’għandhiex tixxejjer ‘l 
hawn u ‘l hinn: l-għan tagħna huwa wieħed, għax Alla hu l-Waħdieni 
u ma jridx allat oħra ħdejh, jew sidien oħra. “Isma’, o Iżrael: Alla 
tagħna l-Mulej, il-Mulej waħdu. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, 
b’qalbek kollha, b’ruħek kollha u b’saħħtek kollha” (Dt 6, 4-5). Din is-
sottomissjoni u rabta ma’ Alla għandha terfagħna u mhux tbaxxina, 
teħlisna minn kull jasar tad-dinja, u tgħinna nsibu Fih li Hu, dik il-
konsistenza, stabbiltà u unità li għalxejn infittxu fina nfusna jew fil-
ħwejjeġ maħluqa. 

 

● Jiena nadurak, o ħallieq li ħadd ma jista’ jifhmu; quddiemek 
miniex ħlief atomu, esseri tal-bieraħ jew ta’ siegħa ilu! Ftit tas-snin 
ilu, jiena ma kontx neżisti u d-dinja baqgħet miexja mingħajri: imma 
int kont teżisti minn dejjem u xejn, lanqas għal ħin wieħed, ma jista’ 
jeżisti mingħajrek. 

Minn dejjem inti għandek l-esseri tiegħek – misteru li ma jitkejjilx 
u tal-għaġeb – l-esseri tiegħek ta’ Iben fil-Missier u tal-Missier fl-Iben. 
Jekk aħna neżistu jew le, inti xorta tibqa’ ma titbiddilx – L-Iben huwa 
kollox għall-Missier u l-Missier huwa kollox għall-Iben – waqt li l-
ħwejjeġ l-oħra kollha huma frugħa. 

O misteru ta’ min jadurah! Mhix ir-raġuni li wasslitni fih: imma 
jiena nemmen. Nemmen għax int tkellimt, o Mulej. Naċċetta bil-ferħ 
ix-xhieda li inti stess tajt. Inti taf sewwa min int; min ħliefek seta’ jkun 
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jafu? Żgur li mhux jien, ftit trab u rmied, naf biss dak li għedtli int. 
Naċċetta x-xhieda tiegħek o ħallieq tiegħi, u nemmen bis-sħiħ u 
ngħid warajk, dak li ma nifhimx, għax irrid ngħix fil-fidi. Nippreferi 
nemmen fik milli nafda fija nnifsi. 

Alla bla tarf, minn dejjem, inti kollox għalik innifsek. Il-Missier hu 
kollox għall-Iben u l-Iben għall-Missier: ma jmissekx ukoll tkun kollox 
għalija, ħlejqa msejkna, int daqshekk kbir għalija li jien daqshekk 
żgħir? 

Beatu J.H. Newman, Maturità Cristiana, p. 271-272 
 

● O Mulej, int li ttella’ x-xemx fuq it-tajbin u fuq il-ħżiena, ħalli d-
dawl ta’ wiċċek jiddi fuqna. Dawwal fuqna x-xbieha tiegħek, dawwal 
wiċċek fuqna. Int stampajt wiċċek fina, u għamiltna xebh u sura 
tiegħek… Ix-xbieha tiegħek m’għandhiex tibqa’ fid-dlam, itfa’ raġġ 
tal-għerf tiegħek li jkeċċi d-dlam tagħna u ħalli x-xbieha tiegħek tiddi 
fina. Agħmilna grati għax-xbieha tiegħek. 

Jien qiegħed fid-dlam tad-dnubiet, Mulej. Agħmel li b’raġġ tal-
għerf tiegħek titkeċċa d-dalma tiegħi u jurini wiċċek. U jekk bi ħtija 
tiegħi, jidher xi ftit imħassar, agħmel li inti tirrestawra dak li ġie 
msawwar minnek. 

Santu Wistin, In Ps 66, 4 
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241.  L-ERBATAX-IL ĦADD MATUL IS-SENA 

SENA A 

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

 

Fiċ-ċentru tal-Liturġija tal-lum hemm is-silta (Mt 11, 25-30) 
ġawhra prezzjuża mill-Evanġelju ta’ San Mattew, li tħallina nagħtu 
ħarsa fuq il-misteru personali ta’ Kristu, dwar ir-relazzjonijiet intimi 
tiegħu mal-Missier. Dak li jolqotna l-iżjed hu l-fatt li din ir-rivelazzjoni 
sabiħa hija merfugħa għan-nies sempliċi, jiġifieri għaċ-ċkejknin, 
għall-umli, għal dawk immaqdra mill-għorrief tad-dinja, waqt li dawn 
tal-aħħar huma esklużi għalkollox. “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u 
l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u 
wrejthom liċ-ċkejknin” (Mt 11, 25). Alla jaħbi lilu nnifsu mill-għorrief li 
huma minfuħin bl-għerf tagħhom, li jħossu li jafu kollox u jirrivela 
ruħu lis-sempliċi li jinfetħu għalih bil-friskezza tat-tfal, u li huma 
konvinti mill-injoranza tagħhom. Dawn jingħataw sehem mill-għarfien 
għoli li jgħaddi bejn Ġesù u l-Missier tas-sema, u li Alla biss jista’ 
jgħarrfu lill-bniedem: “Ħadd ma jagħraf lill-Iben jekk mhux il-Missier, 
kif ħadd ma jagħraf lill-Missier jekk mhux l-Iben u dak li lilu l-Iben irid 
jgħarrafulu” (Mt 11, 27). Dan jingħad dwar l-għarfien fis-sens bibliku, 
jiġifieri sens vitali u ta’ mħabba. L-għarfien reċiproku li bih il-Missier 
jagħraf lill-Iben fil-milja tiegħu u l-Iben lill-Missier, juri li Ġesù – l-Iben 
li sar bniedem - fil-fond tal-esseri tiegħu hu perfettament indaqs mal-
Missier. Forsi din hija s-silta mill-Evanġelji sinottiċi li fiha d-divinità ta’ 
Ġesù hija murija bl-iżjed mod ċar. Għalhekk waqt li l-għorrief – il-
kittieba u l-Fariżej ta’ dari, u ħafna għorrief tal-lum, ma jarawx f’Ġesù 
ħlief bniedem, “bin il-mastrudaxxa” (Mt 13, 55), in-nies sempliċi ta’ 
dari u ta’ dejjem jagħrfu fih l-Iben ta’ Alla: “Inti l-Messija Bin Alla l-ħaj” 
(Mt 16, 16). Hu proprju lil dawn li Ġesù rrivela lilu nnifsu u jirrivela lill-
Missier. 

Mhux biss, Ġesù jaf sewwa l-kundizzjonijiet ta’ tbatija f’din id-
dinja, u t-taħbit li s-sempliċi, l-umli u l-foqra jkollhom iħabbtu 
wiċċhom magħhom, u joffrilhom l-istedina tiegħu: “Ejjew għandi, 
intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom” (Mt 
11, 28). Iserraħhom bl-imħabba tiegħu, waqt li jurihom l-imħabba tal-
Missier u jgħallimhom iħobbuh bħala wlied. Ġesù ma jridx jgħabbi 
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lill-bnedmin b’liġijiet tqal, imma jagħtihom liġi waħda, dik tal-imħabba 
lejn Alla u lejn l-aħwa, li għandha għan wieħed biss: it-twettiq tar-
rieda tal-Missier tas-sema. Rieda kollha mħabba għax hi ta’ missier, 
u għalkemm eżistenti, hija dejjem kollha mħabba għal kull min jaf 
iħaddanha kif ħaddanha Ġesù: bl-imħabba, bil-ħlewwa u bl-umiltà. 
“Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ 
qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-
madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif” (Mt 11, 29-30). 

B’dan il-mod Ġesù stess jippreżenta ruħu bħala Messija 
mħabbar minn Żakkarija (9, 9-10, 1° qari): sultan manswet u umli li 
ma jimponix ruħu bil-forza u l-qawwa tas-setgħana tal-art, li ma 
jagħmilx ġustizzja bix-xabla, imma jwassal il-paċi ma’ kullimkien; 
Jgħallem lill-bnedmin kif iġibu ruħhom bħalu bil-manswetudni u l-
umiltà, u jobdu bl-imħabba taħt il-piż tar-rieda ta’ Alla kif hu stess 
obda taħt il-piż tas-salib. Biex wieħed jaġixxi b’dan il-mod jeħtieġ 
imewwet ix-xewqat tal-ġisem li jirribella kontra l-inġustizzja u t-tbatija 
u jeħtieġ li bil-maqlub jgħix skont l-iSpirtu ta’ Kristu (2° qari: Rum 8, 
9. 11-13). Dan hu possibbli għall-Insara kollha għax kif jgħid San 
Pawl: “Intom m’intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-iSpirtu… 
Jekk xi ħadd ma għandux fih l-iSpirtu ta’ Kristu, dan mhuwiex tiegħu” 
(Rum 8, 9). Jidher ċar li biex tkun ta’ Kristu mhux biżżejjed tkun 
irċevejt l-iSpirtu tiegħu fil-magħmudija, imma jeħtieġ tegħleb it-tħajjir 
naturali biex tgħix skont l-iSpirtu ta’ Ġesù. 

 

● “Ħa nkabbrek, Alla tiegħi, sultan, u nbierek ismek għal dejjem 
ta’ dejjem. Kuljum irrid inbierkek, u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ 
dejjem. Kbir il-Mulej ta’ min ifaħħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu. 
Nisel lil nisel isebbaħ għemilek, u s-setgħa tiegħek ixandru. Il-ġmiel 
u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru, u fuq l-għeġubijiet tiegħek 
jitħaddtu. It-tjubija tiegħek bla qies ifakkru, jgħajtu bil-ferħ minħabba 
l-ġustizzja tiegħek. 

Salm 145, 1-5.7 
 

● “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax int dawn il-
ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u wrejthom liċ-ċkejknin” (Mt 
11, 25). 
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O Mulej, l-għorrief u l-intelliġenti li jistħoqqilhom min jidħak 
bihom, il-prużuntużi li jidhru qawwija imma fil-verità huma minfuħin 
bihom infushom, ma qegħidthomx kontra mal-boloh u l-imprudenti, 
imma kontra ċ-ċkejknin. Min huma ċ-ċkejknin? L-umli… O t-triq tal-
Mulej!… Għaliex Mulej fraħt? Għax ġie rivelat liċ-ċkejknin. Agħmel, o 
Mulej, li nkunu ċkejknin, għax fil-fatt jekk nixtiequ nkunu kbar, 
bħallikieku konna għorrief u intelliġenti, int ma kontx tirrivelalna l-
misteri tiegħek. Min huma l-kbar? L-għorrief u l-intelliġenti. Meta 
sejħu lilhom infushom għorrief, saru boloh… Jekk ngħid li jiena 
għaref insir iblah. Agħmel Mulej li ngħid li jien iblah u nsir għaref, 
imma agħmel li ngħid dan fl-intimu tiegħi u mhux quddiem in-nies. 

Santu Wistin, Sermo 67, 8 
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SENA B 

Għajnejna lejk Mulej, sakemm ikollok ħniena minna (Salm 123, 2). 

 

Il-qari tal-lum iridna nirriflettu fuq il-konsegwenzi koroh ta’ meta 
ma naċċettawx il-kelma ta’ Alla u fuq id-dmir li nilqgħuha, ukoll meta 
tasal għandna permezz ta’ messaġġġieri umli u modesti. 

L-ewwel qari (Eżek 2, 2-5) ifakkar fin-nuqqas ta’ twemmin ta’ 
wlied Iżrael quddiem il-profeta li kellu jħabbar il-qerda ta’ 
Ġerusalemm bħala kastig ta’ dnubiethom. Alla kien jaf bir-ras iebsa 
ta’ dak il-poplu, “nies wiċċhom sfiq u rashom iebsa” (Eżek 2, 4) li 
minn xi żmien daru kontra tiegħu, imma b’danakollu xorta 
bagħtilhom lil Eżekjel: “Jisimgħu u ma jisimgħux – nies ta’ rashom 
iebsa huma – ħa jkunu jafu li hemm profeta ġo nofshom” (Eżek 2, 5). 
Kliem iebes li juri kemm hi ta’ min jobgħodha r-ribelljoni lejn Alla, li 
biha l-qalb tibbies u tittarrax għal kull sejħa. Madankollu Alla ma 
jieqafx idawwal, u jibgħat it-twissijiet permezz tal-profeti tiegħu, 
imma proprju l-preżenza tal-profeti u t-twissijiet tagħhom jagħmlu d-
dnub tagħhom wisq akbar jekk jibqgħu ma jridux jemmnu. B’xorti 
ħażina din hi sitwazzjoni komuni, li l-ħin kollu tirripeti ruħha fl-istorja, 
ukoll meta Alla jibgħat lill-bnedmin mhux profeta, imma lill-istess Iben 
divin tiegħu. “Ġie f’daru u niesu ma laqgħuhx” (Ġw 1, 11). 

Dan hu li ġara f’Nazaret (l-Evanġelju tal-lum: Mk 6, 1-6) meta 
Ġesù deher fis-sinagoga biex jippriedka. Nazaret kienet daru, fejn 
għex sa minn tfulitu, fejn kellu ‘l dawk li jiġu minnu, u kien magħruf 
sewwa Dan kollu messu għamel ix-xogħol tiegħu aktar ħafif hemm 
milli minn bnadi oħra. Bil-maqlub, dan sar skuża biex ma jilqgħuhx. 
Wara ħin ta’ stagħġib għall-għerf u l-mirakli tiegħu, in-nies ta’ 
Nazaret, ħaġa li ma titwemminx, daru kontra tiegħu u ma laqgħuhx: 
“Dan mhuwiex il-mastrudaxxa bin Marija?” U skandalizzaw ruħhom 
minħabba fih (Mk 6, 3). Il-kburija msejkna u moħbija ma ħalliethomx 
jammettu li wieħed minnhom, li kiber fosthom u ħaddem is-sengħa 
umli tiegħu, umli fosthom, seta’ jkun profeta, u saħansitra l-Messija 
nnifsu, l-Iben ta’ Alla. Il-modestja u l-umiltà ta’ Ġesù kienu l-ġebla tal-
iskandlu li fiha tfixklu u li għalqitilhom qalbhom għall-fidi. B’qalbu 
mnikkta Ġesù qal: “Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f’pajjiżu” 
(Mk 6, 4). Kien in-nuqqas ta’ fidi min-naħa ta’ niesu li ma ħalliehx 
iwettaq il-mirakli li kien għamel f’postijiet oħra, għax Alla s-soltu 
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jħaddem is-setgħa tiegħu biss għall-ġid ta’ dawk li jemmnu. Imma 
bilfors li wkoll ġo Nazaret kien hemm x’uħud – x’aktarx fost l-aktar 
umli – li kienu jemmnu, għax Mark jgħid: “qiegħed idejh fuq ftit 
morda u fejjaqhom” (Mk 6, 5). Dan juri kemm Ġesù kien dejjem lest 
biex isalva lil kull min kien jaċċettah bħala Salvatur. 

It-tieni qari (2 Kor 12, 7-10) jaqbel mal-qari l-ieħor billi juri bl-
istqarrija ta’ San Pawl, kif il-profeta jew l-appostlu għandu jġib ruħu. 
Għalkemm il-profeta kien ikun mibgħut minn Alla u mogħni bi grazzji 
speċjali, imma għandu jiftakar dejjem li hu biss bniedem dgħajjef 
bħal ħaddieor. Pawlu kien jaf sewwa bil-kotra ta’ rivelazzjonijiet li 
kien irċieva, imma umilment aċċetta dik “ix-xewka f’ġismu” – li forsi 
setgħet kienet xi marda jew tentazzjoni jew xi tiġrib appostoliku – li 
kienet mibgħuta minn Alla biex ma jimteliex bih innifsu (2 Kor 12, 7). 
“Xewk” bħal dan ma jonqosx lil kull wieħed minna, u l-appostlu 
għandu jużah biex jaqla’ umiltà akbar u fidi f’Alla: “Għalhekk niftaħar 
minn qalbi l-aktar bid-debbulizzi tiegħi, biex il-qawwa ta’ Kristu 
tgħammar fija” (2 Kor 12, 9). Barra minn dan, flok ma jitbeżża’ mid-
diffikultajiet li jiltaqa’ magħhom, hu jeħtieġ li jaċċettahom bħala parti 
mill-missjoni tiegħu li mingħajrha ma jistax jgħaddi: “Mela bil-qalb 
kollha nitgħaxxaq bid-debbulizzi tiegħi, bit-tgħajjir, bl-għaks, bil-
persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu: għax meta nkun 
dgħajjef, inkun qawwi” (2 Kor 12 10). 

 

● “Lejk nerfa’ għajnejja, int li tgħammar fis-smewwiet. Ara, bħal 
għajnejn il-qaddejja lejn id sidhom, bħal għajnejn il-qaddejja lejn id 
sidtha, hekk għajnejna lejn il-Mulej Alla tagħna”. 

Salm 123, 1-2 
 

● O Mulej, dawwalna bid-dawl tal-fidi waqt li tkeċċi d-dlamijiet 
ta’ din id-dinja, agħmel lilna li konna kkundannati bil-liġi, ulied il-
grazzja. 

Inti ġejt fid-dinja biex twettaq ġudizzju li bih dawk li ma jarawx, 
jiġu msejħa biex jaraw, u dawk li jaraw isiru għomja, b’mod li kull min 
jagħraf id-dlam tal-iżbalji tiegħu jirċievi d-dawl ta’ dejjem u jiġi meħlus 
mid-dell tad-dnub. Dawk li jiftaħru bil-merti personali tagħhom, li 
huma mdawrin bil-kburija u bil-ġustizzja kif jifhmuha huma, qatt ma 
jiġihom f’moħħhom li jduru lejk, it-Tabib divin, li tista’ ssalvahom, lejk 
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o Ġesù li għedt: Jiena l-bieb li jwassal għand il-Missier. Għalhekk 
ejja għandna, o Ġesù, għandna li nitolbu fis-santwarju tiegħek, 
fejjaqna lkoll. Aħna nikxfu l-feriti tagħna quddiem il-maestà tiegħek, 
fejjaq il-mard tagħna. Ejja biex tagħtina l-għajnuna, kif wegħidt lil 
dawk li jitolbuk. O int li ħriġtna mix-xejn. Ħejji ungwent u miss l-
għajnejn ta’ qlubna u ta’ ġisimna, li ma jmurx l-agħma tagħna jerġa’ 
jitfagħna fid-dlam tal-iżball. Naħslu riġlejk bid-dmugħ tagħna, la 
tmaqdarx l-umiljazzjoni tagħna. O Ġesù twajjeb li ġejt għandna fl-
umiltà, ma rridux aktar nitbegħdu mill-passi tiegħek. Isma’ t-talba li 
lkoll qegħdin nagħmlulek: keċċi l-agħma ta’ dnubietna, agħtina li 
nikkontemplaw il-wiċċ tiegħek fl-hena tal-paċi ta’ dejjem. 

Prières eucharistiques 90 
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SENA Ċ 

Agħtina s-sliem, Mulej tas-sliem innifsu dejjem u f’kollox 
(2 Tess 3, 16) 

 

Fil-qari tal-lum jispikka t-tema tal-paċi li hi murija lilna fil-ħafna 
aspetti tagħha. L-ewwel qari (Is 66, 10-14) jitkellem mill-paċi bħala 
taħlita ta’ ħwejjeġ tajba – ferħ, sigurtà, prosperità, trankwillità, faraġ – 
imwegħdin minn Alla lil Ġerusalemm imġedda wara l-eżilju tal-
Babilonja. “Arani! Se nifrex fuqha s-sliem bħal xmara u bħal xmara 
tfur bil-ġid tal-ġnus. Bħalma omm tfarraġ lil binha, hekk jiena nfarraġ 
lilkom" (Is 66, 12-13). Jidher ċar mill-qari, li hawn qegħdin nitkellmu 
dwar don divin li hu karatteristiku taż-żmien messjaniku. Kellu jkun 
Ġesù dak li jġib din il-paċi li fl-istess ħin kienet grazzja, salvazzjoni, 
hena eterna mhux biss għal xi wħud imma għall-poplu kollu ta’ Alla li 
ġie minn kull naħa tad-dinja f’'Ġerusalemm tas-sema, is-saltna tal-
paċi perfetta. 

Imma wkoll il-Knisja, Ġerusalemm il-ġdida diġà għandha t-teżor 
tal-paċi offrut minn Ġesù lill-bnedmin ta’ rieda tajba, biex ixerrduha 
fid-dinja. Din kienet il-ħidma li s-Salvatur afda lit-tnejn u sebgħin 
dixxiplu li kienu mibgħutin biex ixandru s-saltna ta’ Alla (Evanġelju: 
Lq 10, 1-12,17-20). “Morru! Araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief 
qalb l-ilpup” (Lq 10, 3). Kliem bħal dan jurina missjoni ta’ 
manswetudni, ta’ tjubija, ta’ paċi, bħal dik ta’ Ġesù. “Il-Ħaruf ta’ Alla li 
jneħħi d-dnubiet tad-dinja” (Ġw 1, 29) ma kienx jikkundanna lill-
midinbin, imma joffri lilu nnifsu, “Alla… jerġa’ jħabbeb kollox miiegħu, 
bid-demm tiegħu, imxerred fuq is-salib” (Kol 1, 20). 

“F’kull dar li tidħlu, l-ewwel għidu: ‘Is-sliem lil din id-dar’ U jekk 
fiha jkun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu” 
(Lq 10, 5-6). Hawn m’aħniex nitkellmu dwar sempliċi tislima biex 
nawguraw, imma dwar barka divina li taħdem għat-tajjeb, u għas-
salvazzjoni. Fejn ‘tinżel’ il-paċi ta’ Ġesù, li ħabbeb il-bnedmin ma’ 
Alla u bejniethom, tinżel is-salvazzjoni. Min jilqagħha jkun fil-paċi ma’ 
Alla u mal-aħwa, jgħix fil-grazzja u fl-imħabba, u jkun meħlus mid-
dnub. Din il-paċi tistrieħ fuq “ulied is-sliem”, jiġifieri fuq dawk li 
msejħin minn Alla għas-salvazzjoni, iwieġbu għall-istedina billi 
jaċċettaw dak kollu li titlob, dawn huma l-werrieta xxurtjati tal-paċi ta’ 
Kristu, u tal-barkiet messjaniċi. B’danakollu Ġesù kien wissa li 
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m’għandniex nistennew paċi bħal dik li toffri d-dinja, wegħda fiergħa 
ta’ hena ħieles minn kull deni. “Tħallux qalbkom titħawwad  u anqas 
titbeżża’” (Ġw 14, 27), qal Ġesù, għax il-paċi tiegħu hija hekk 
profonda li tista’ tgħammar ukoll mat-tbatijiet l-iżjed ħorox. Id-dinja 
tista’ tiddieħak u tirrifjuta din il-paċi, imma d-dixxipli tiegħu, 
għalkemm imweġġgħin b’dan ir-rifjut, la jitilfu l-paċi ġewwenija, 
lanqas jabbandunaw il-ħerqa tagħhom għall-“Evanġelju tas-sliem” 
(Ef 6, 15). Huma umli, foqra, ma jippretendu xejn, u kuntenti b’dak li 
hu biżżejjed għall-ħtiġijiet tal-ħajja (Lq 10, 4, 7-8), huma jkomplu 
jwettqu l-missjoni ta’ Ġesù fid-dinja billi jwasslu “l-aħbar it-tajba tal-
paċi” (Atti 10, 36) lil dawk kollha li huma lesti li jilqgħuha. 

San Pawl (2° qari: Gal 6, 14-18) huwa proprju l-eżempju ta’ dan. 
Fl-appostolat tiegħu, qatt ma fittex għajnuna oħra jew glorja ħlief “fis-
salib ta’ Sidna Ġesù Kristu” (Gal 6, 14) li miegħu kien iqis lilu nnifsu 
msallab għal dak kollu li d-dinja setgħet toffri: ġid materjali, glorja, 
karriera. Id-dinja ma kellha ebda ħajra għalih li kien imsaħħar bl-
Imsallab, u kien hieni li jġorr f’ġismu “il-marki ta’ Kristu (Gal 6, 17). 
Għalhekk kellu d-dritt li jħalluh fil-paċi, fil-paċi tal-Mulej tiegħu li hu 
kien talab għalih innifsu u għal dawk kollha li kellhom jimxu fuq l-
eżempju tiegħu u dawk kollha li jimxu fuq din ir-regola, “Is-sliem u l-
ħniena fuqhom” (Gal 6, 16). 

 

● O Alla, inti erġajt waqqaft id-dinja mġarrfa billi Ibnek ċekken 
lilu nnifsu: imla lill-fidili tiegħek b’ferħ qaddis, u agħti hena bla tmiem. 

Missal, Kolletta 14-il Ġimgħa 
 

● Mulej Ġesù Kristu, Alla li tista’ kollox, sultan tal-glorja, inti l-
paċi vera, l-imħabba eterna. Dawwal, nitolbuk, bid-dawl tal-paċi 
tiegħek il-ġewwieni ta’ ruħna, saffi l-kuxjenza tagħna bil-ħlewwa ta’ 
mħabbtek. Agħmel li nsiru bnedmin ta’ paċi, li nixtiequ lilek, prinċep 
tal-paċi, li nkunu mħarsa minnek il-ħin kollu kontra l-perikli tad-dinja. 
Agħmel li taħt il-kenn tat-tjubija tiegħek, nerġgħu nfittxu l-paċi bil-
qawwa kollha ta’ qalbna, u b’hekk inkunu nistgħu niġu milqugħa fl-
hena ta’ dejjem meta terġa’ tiġi biex tagħti l-ħlas lil dawk li jkun 
ħaqqhom. 

Mulej Ġesù Kristu, inti l-paċi tal-bnedmin kollha, dawk li jsibuk, 
isibu l-mistrieħ, dawk li jitilquk jintlaqtu b’deni mill-aktar qalil. Agħtina 
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Mulej, nitolbuk, li ma nagħtukx il-bewsa ta’ Ġuda, agħtina l-paċi tas-
sagrament tiegħek li ħallejt f’idejn l-appostli tiegħek biex ixerrduha 
mad-dinja. Agħmel li l-Knisja tiegħek issibna, matul ħajjitna fl-art, 
bnedmin ta’ paċi, biex infaħħru t-tjubija tiegħek, biex ġurnata 
sseħibna fl-hena li m’għandux tmiem. 

Prières eucharistiques, 64a; 93 
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242.  ALLA SEMPLIĊITÀ L-IŻJED GĦOLJA 

Mulej, agħmel li nfittxuk b’qalb safja (Għerf 1, 1). 

 

1. Alla huwa l-Esseri l-izjed sempliċi għaliex huwa wieħed fl-
essenza u fil-perfezzjonijiet kollha tiegħu. Meta San Tumas jitkellem 
dwar is-sempliċità ta’ Alla, ma jagħmilx ħlief jippreżentaha bħala 
esklużjoni ta’ kull kompożizzjoni. F’Alla ma hemmx partijiet 
kwantitattivi bħal fil-bniedem li hu kompost minn ġisem u spirtu, Alla 
hu sempliċi għaliex fih m’hemmx materja, imma huwa spirtu l-iżjed 
pur. Alla hu sempliċità l-iżjed għolja għaliex fih l-essenza u l-
eżistenza m’humiex mifrudin, huwa l-Esseri li jeżisti minnu nnifsu, u 
jgħix għal dejjem. Lanqas il-perfezzjonijiet tiegħu bla għadd ma 
joħolqu xi multipliċità, Alla mhuwiex magħmul mit-tjubija, mill-verità, 
mill-għerf, mill-ġustizzja l-aktar kbira tiegħu. F’Alla, it-tjieba u l-fedeltà 
jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu (Salm 85, 11). Fih ma hemm 
ebda firda bejn sustanza u kwalità għax kollox huwa sustanza, il-
perfezzjonijiet infiniti tiegħu huma l-istess sustanza tiegħu. Alla, fil-
perfezzjoni l-iżjed sempliċi u waħdiena tal-Esseri divin tiegħu, 
iħaddan il-perfezzjonijiet kollha li jinsabu mqassmin fil-ħlejjaq u l-
perfezzjonijiet infiniti l-oħra. Għalhekk is-sempliċità ta’ Alla mhix 
faqar, imma għana infinit, perfezzjoni infinita li fiha l-bniedem imissu 
jara r-rifless tiegħu nnifsu.  

Alla huwa mogħni b’perfezzjonijiet bla għadd u qegħdin għandu 
fl-istess grad. Min-naħa l-oħra l-bniedem huwa għalkollox nieqes 
mill-virtù u jekk ikollu xi waħda, tkun dejjem limitata, ristretta, imħallta 
bid-difetti. Barra minn dan, għal kull virtù li għandu b’mod imperfett, 
hemm ħafna oħrajn li huma neqsin fih. Alla huwa sempliċi, il-
bniedem min-naħa l-oħra huwa tant kumplikat. Jekk irid jissimplifika 
ruħu jeħtieġlu jikkontempla s-sempliċità ta’ Alla, jistudja lilu nnifsu 
biex jikkupjaha fih innifsu permezz ta’ sempliċità vera tal-ispirtu. 
“Fittxu ‘l-Mulej b’qalb safja” (Għerf 1, 1), twissi l-iSkrittura, jiġifieri 
b’qalb retta li ma tasalx għall-ħażen jew titqanqal minn 
motivazzjonijiet oħra. Lil Alla ma jaħrablu ebda tgħawwiġ, hu jaf il-
ħsibijiet kollha tagħna. “Jiena naf, Alla tiegħi, li inti tgħarbel il-qalb, u 
titgħaxxaq bis-sewwa!” (1 Kron 29, 17). 
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2. F’Alla, l-esseri mhux mifrud mill-għemil, is-setgħa mhix 
mifruda mill-att. Hu att l-iżjed pur, att ta’ intelliġenza infinita li dejjem 
tgħix u tħaddan kull verità, u fl-istess ħin, att tar-rieda li jgħix dejjem 
u jrid il-ġid. Fil-ħsieb etern ta’ Alla ma hemm ebda taħlit ta’ żball, fir-
rieda eterna ta’ Alla ma hemm ebda xaqlib lejn il-ħażen. F’Alla ma 
hemmx suċċessjoni ta’ ħsibijiet, imma ħsieb wieħed biss, etern, ma 
jitbiddilx, li jgħix u li jħaddan kull verità. F’Alla ma hemmx ħafna atti 
ta’ rieda li jiġu wieħed wara l-ieħor, imma rieda waħda, l-iżjed 
perfetta, li ma titbiddilx, li dejjem trid il-ġid b’intenzjoni l-iżjed safja u 
jekk jippermetti d-deni, jippermettih biss biex minnu joħroġ ġid akbar. 

Min irid jersaq b’xi mod lejn is-sempliċità ta’ Alla, jeħtieġ jaħrab 
kull għamla ta’ wiċċ b’ieħor. Jaħrab il-wiċċ b’ieħor tal-moħħ bit-tiftix 
għall-verità, waqt li jħobb u jaċċetta l-verità wkoll meta dan jitlob is-
sagrifiċċju, ukoll meta dan ma jagħmillux ġieħ għax jikxef id-difetti u 
l-iżbalji tiegħu. Jeħtieġ ukoll li wieħed irawwem is-sinċerità safja waqt 
li jaħrab kull għamla ta’ gideb: “ħa jkun id-diskors tagħkom, ‘Iva, iva.’ 
‘Le le’” (Mt 5, 37). Anzi qabel il-kliem, din is-sempliċità jeħtieġ tiddi fil-
ħsieb, fil-moħħ, għax “Jekk għajnek hi marida, ġismek kollu jkun 
mudlam” (Mt 6, 23). Il-ħsieb u l-għajn huma dawk li jmexxu l-għemil: 
jekk il-ħsibijiet huma sempliċi, retti u sinċieri, hekk ukoll ikunu l-
għemejjel. 

Jeħtieġ fl-aħħar nett naħarbu l-wiċċ b’ieħor tar-rieda bl-intenzjoni 
retta li timbuttana biex naħdmu biss biex nogħġbu ‘l Alla, imbagħad 
il-multipliċità tal-għemil ma jfixkilx is-sempliċità, l-unità profonda. 
Imbagħad il-bniedem ma jitbandalx bejn żewġ naħat: l-imħabba 
tiegħu nnifsu u l-imħabba ta’ Alla, il-ħlejjaq u l-ħallieq, imma jimxi fi 
triq waħda, it-triq tad-dmir, tar-rieda ta’ Alla, u ta’ dak li jogħġob lilu. 

 

● O Alla, fl-esseri waħdieni u sempliċi tiegħek hemm il-virtujiet 
kollha u l-kobor tal-attributi tiegħek: inti tista’ kollox, għaref, tajjeb, 
ħanin, ġust, qawwi, li tħobb, b’attributi oħra infiniti li aħna ma nafux. 
Inti int, dawn il-ħwejjeġ kollha fl-esseri sempliċi tiegħek. 

O abbiss ta’ hena aktar kotran daqskemm aktar l-għana tiegħek 
huwa miġbur fl-unità u fis-sempliċità infinita ta’ esseri waħdieni, fejn 
attribut tiegħek huwa hekk magħruf u gawdut b’mod li ma jfixkilx l-
għarfien u t-tgawdija tal-ieħor. Anzi, kull grazzja u virtù fik issir dawl 
għal kull wieħed mill-attributi tiegħek, ladarba minħabba s-safa 
tiegħek, o Għerf divin, nara fik ħafna ħwejjeġ waqt li tidher biss 
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waħda minnhom, ladarba inti l-post fejn jgħammru t-teżori tal-Missier 
Etern, id-dija tad-dawl ta’ dejjem, il-mera bla tebgħa u r-rifless tat-
tjubija tiegħek. 

San Ġwann tas-Salib, Fjamma 3, 2.17 
 

● Agħtini o Mulej, dik l-imħabba safja u perfetta li tittrasforma r-
ruħ… fis-sempliċità u s-safa tiegħek. Imbagħad ma narax ħlief lilek u 
nsibek kulfejn infittxek, għax qiegħed għandi u nkun magħquda 
miegħek għal dejjem. Imbagħad l-imperfezzjonijiet kollha jsiru bħal 
mixrubin, imkarkrin minn dan il-kurrent ta’ mħabba u kollox isir 
imħabba. Ma jkunx hemm iżjed dak li jħawwadni jew iġegħilni nbati, 
għaliex f’kollox insib il-gost tal-imħabba u ngawdik, o Alla tiegħi… O 
kemm hi sabiħa din il-ħajja ta’ mħabba! Kemm nitolbok o Spirtu s-
Santu, Spirtu ta’ mħabba, imħabba sustanzjali ta’ bejn il-Missier u l-
Iben… biex tkebbisni kollni kemm jien, biex tbiddilni kollni kemm jien, 
u twassal l-influss tiegħi lill-partijiet ċkejknin kollha tal-esseri tiegħi! 

Għallimni noffrilek biss kliem imnebbaħ minnek, li jkun rifless tal-
Verb u mmirat biss għall-glorja tal-Missier, mingħajr ebda ħsieb jew 
rispett uman, mingħajr ebda kompassjoni falza jew ħniena naturali, 
‘il bogħod minn kull tifħir jew falzità, imma b’sinċerità u b’qalb 
miftuħa, mingħajr qatt ma noffendi l-imħabba. 

Swor Karmela tal-iSpirtu s-Santu, p. 219-220. 240 
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243.  ALLA MA JITBIDDILX 

Mulej, imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sod minn dejjem, 
minn dejjem ta’ dejjem int (Salm 93, 2). 

 

1. Dak kollu li hu maħluq huwa suġġett għat-tibdil, għall-
varjazzjoni, għall- progress, għall-mixi lura u fl-aħħar nett għall-
mewt. Huwa Alla biss, il-ħajja mhix maħluqa, li tibqa’ għal dejjem, bla 
ebda varjazzjoni. Id-dinja u s-sema “jgħaddu, imma int tibqa’, bla 
tmiem huma s-snin tiegħek” (Salm 102, 27-28). U Santu Wistin 
jagħmilha ċara: “Is-snin tiegħek huma jum wieħed, u l-jum tiegħek 
ma jiġix kuljum, iżda hu dejjem illum, għax illum tiegħek ma jħallix 
postu għal għada u ma jiġix wara l-bieraħ” (Stqarrijiet XI, 13). F’Alla 
ma hemmx suċċessjoni ta’ żmien, imma hemm biss, issa etern. 

“F’Alla m’hemm ebda tibdil u anqas dell ta’ tidwir” (Ġak 1, 17). 
Alla ma jinbidilx u ma jistax jinbidel, għaliex huwa infinit u etern. 
Ladarba huwa infinit għandu fih l-esseri u kull perfezzjoni bla qies, 
fih m’hemm ebda limiti, la bidu u lanqas tmiem. L-erwieħ tagħna 
għalkemm maħluqin, ma jmutux ma’ ġisimna, għalhekk, huma 
immortali, imma dan mhux hekk f’Alla, li kien minn dejjem u jibqa’ 
għal dejjem. Kull perfezzjoni fil-bniedem hija suġġetta għal żvilupp u 
progress akbar, Alla bil-maqlub, għandu kull perfezzjoni fl-ogħla 
grad, jiġifieri, fi grad infinit u assolut, u li miegħu xejn ma jista’ jiżdied. 

Il-bniedem, proprju għax hu limitat, huwa suġġett wisq għall-
bidla u l-varjazzjoni, l-opinjonijiet, ix-xewqat, ir-rieda tiegħu jinbidlu. 
F’Alla ma hemm xejn minn dan: “Għax jien, il-Mulej, ma tbiddiltx” 
(Mal 3, 6). Moħħu ma jitbiddilx għax l-għerf tiiegħu huwa immutabbli, 
iħaddan f’daqqa waħda l-verità kollha, u xejn ħlief il-verità. Ir-rieda 
tiegħu ma titbiddilx għax hija rieda infinita għat-tajjeb, dejjem irid it-
tajjeb, l-akbar, l-aktar assolut u l-aktar tjubija infinita.  

Kemm jeħtiġilna ngħaqqdu r-rieda dgħajfa tagħna, u li titbiddel, 
mar-rieda immutabbli ta’ Alla! Aktar ma nkunu rridu dak li jrid Alla, u 
nħobbu dak li jħobb hu, aktar ir-rieda tagħna tinħeles mit-tibdil 
tagħha u ssir iffissata fit-tajjeb. 

 

2. Santu Wistin jgħid: “Alla kien fl-imgħoddi, hu fil-preżent u 
jibqa’ fil-ġejjieni. Hu kien għax qatt ma kien hemm żmien li fih ma 
kienx. Hu jibqa’ jeżisti għax qatt mhu se jieqaf li jeżisti, hu jeżisti issa 
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għax hu dejjem jeżisti.” Dan huwa kummentarju sabiħ fuq it-tweġiba 
magħrufa sewwa tal-katekiżmu: “Alla kien minn dejjem u jibqa’ għal 
dejjem.” L-eternità ta’ Alla “hija l-pussess ta’ ħajja sħiħa perfetta, 
ħajja bla tmiem” (Boezio, De Cons. B6). Hija ħajja mimlija u perfetta 
li tgħix minnha nfisha b’setgħa infinita, qawwa u perfezzjoni, ħajja 
bla tmiem li la għandha bidu u lanqas tmiem, u li ma hi suġġetta għal 
ebda suċċessjoni, jew bidla għaliex Alla għandu l-milja tal-ħajja 
tiegħu infinita “tota simul” kollox f’daqqa waħda f’issa etern. 

Għalhekk l-immutabbiltà u l-eternità ta’ Alla mhumiex xi ħaġa 
statika li ma tiċċaqlaqx, bħal materja fissa, li turi negazzjoni aktar 
milli affermazzjoni, imma huma karatteristiċi tal-akbar vitalità. Huma 
l-milja ta’ ħajja perfetta u infinita li fiha m’hemmx possibbiltà ta’ bidla 
jew varjazzjoni għax fiha nfisha għandha l-perfezzjonijiet kollha 
possibbli li jistgħu jeżistu. 

Il-bniedem, esseri mortali, limitat, u li jinbidel, jgħix fiż-żmien u 
hu suġġett għas-suċċessjoni taż-żmien, b’danakollu mhux maħluq 
għaż-żmien, imma għall-eternità. Alla ddestinana biex ġurnata 
nissieħbu fl-immutabbiltà u l-eternità tiegħu, għalhekk jeħtieġ li 
ngħixu mmirati lejn l-għan etern tagħna, bla ma nħallu lilna nfusna 
ninqabdu f’dak li jgħaddi u li hu kundizzjonat. Il-Konċilju Vatikan II 
iħeġġeġ: “Jeħtieġ li kif wissiena l-Mulej, nishru l-ħin kollu biex, wara li 
ntemmu din il-ħajja, li tiġi darba biss, aħna jistħoqqilna nidħlu għall-
festa tat-tieġ u ningħaqdu mal-imberkin u ma nkunux ordnati, bħal 
qaddejja ħżiena u għażżenin, li mmorru fin-nar ta’ dejjem mitfugħin 
barra fid-dlam fejn hemm ‘il-biki u t-thażżiż tas-snien’ (Mt 22, 13, 25, 
30, LG 48). Għan-Nisrani, l-għan taż-żmien hu biex iħejji għall-hena 
etern. 

 

● “Alla tiegħi, la teħodnix f’nofs ħajti, ladarba żmienek idum 
għal dejjem. L-art int waqqaftha sa mill-bidu, għemil idejk huma s-
smewwiet. Huma jgħaddu, imma inti tibqa’, bħal libsa huma lkoll 
jeqdiemu, tbiddilhom bħal libsa u jintemmu. Imma int li int tibqa’, bla 
tmiem huma s-snin tiegħek. 

Salm 102, 24-27 
 

● Mulej, inti dejjem l-istess u bla tmiem huma s-snin tiegħek. 
Is-snin tiegħek la jmorru u lanqas jiġu, imma dawk tagħna jmorru u 
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jiġu ħalli b’hekk ikunu jistgħu jiġu kollha. Is-snin tiegħek huma lkoll 
f’daqqa għax huma weqfin, ma jitmexxewx ‘il quddiem minn oħrajn li 
jiġu warajhom, għax ma jgħaddu qatt. Imma s-snin tagħna isiru 
kollha meta ma jibqgħux aktar. Is-snin tiegħek huma jum wieħed, u l-
jum tiegħek ma jiġix kuljum, iżda hu dejjem illum, għax illum tiegħek 
ma jċedix postu għal għada bħalma ma jiġix wara lbieraħ. L-illum 
tiegħek huwa l-eternità. 

Għalissa snin ħajti qiegħed ngħaddihom fost l-ilfiq, waqt li int 
Mulej tkun il-faraġ tiegħi, Missier tiegħi inti etern. Jiena maqsum u 
mitluf fuq iż-żminijiet li anqas biss naf kif jitqassmu, u ħsibijieti, il-
qalba ta’ ruħi, tferrxu ‘l hawn u ‘l hinn fl-istorbju ta’ kulma jitbiddel. U 
hekk jibqa’ jiġrili, sa ma mħabbtek issaffini u ddewwibni bin-nar 
tagħha u tferrgħani fik. 

Mulej, Alla tiegħi, kemm hu kbir l-abbiss bla tarf tal-misteru 
tiegħek, u jien kemm tbiegħidt minnu ħtija ta’ dnubieti! Fejjaqli 
għajnejja ħalli jkolli sehem fl-hena tad-dawl tiegħek… Inti etern bla 
ma titbiddel. Bħalma għaraft fil-bidu s-sema u l-art bla ma sar tibdil 
fl-għarfien tiegħek, hekk ħlaqt fil-bidu s-sema u l-art bla ma l-għemil 
tiegħek sar distinzjoni. Ħa jfaħħrek min jifhem dan, u ħa jfaħħrek 
ukoll min ma jifhmux. Int għoli tassew, u madankollu tgħammar 
f’dawk ta’ qalbhom umli. Inti tqajjem lil min hu mitluq, u ħadd ma 
jaqa’ minn dawk li jitgħollew fik. 

Santu Wistin, Stqarrijiet XI 13, 16; 29, 39; 31, 41 
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244.  IMĦABBTU DDUM GĦAL DEJJEM 

Jiena nfaħħrek Mulej, għax inti tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba 
tiegħek (Salm 106, 1). 

 

1. Meta Mosè talab ‘l Alla biex jurih il-glorja tiegħu, Alla wieġeb: 
“Jiena ngħaddi tjubiti kollha minn quddiemek” (Eż 33, 19), kważi biex 
jurih li l-glorja tiegħu hija t-tjubija infinita tiegħu, tjubija li għandu 
f’milja hekk kbira li kull ġid qiegħed fih u li ebda ġid ma jeżisti jekk 
mhux fih. Alla għandu t-tjubija mhux għax irċeviha minn xi ħadd, 
imma għax min-natura tiegħu huwa l-ogħla Tjieba, għax l-esseri 
tiegħu huwa tjubija infinita. Jekk il-ħlejjaq huma tajbin, huma hekk 
biss… għax Alla kkomunikalhom xi ħaġa mit-tjubija tiegħu. Min-
natura tagħha, il-ħlejqa anqas biss tista’ teżisti, u għalhekk ma jistax 
ikollha xi tjubija. Dan kien għala liż-żagħżugħ li sejjaħlu “Mgħallem 
tajjeb” Ġesù qallu: “Għaliex qiegħed issejjaħli tajjeb: ħadd mhu tajjeb 
ħlief Alla biss” (Mk 10, 18). Alla biss jista’ jingħad li hu tajjeb, fis-sens 
li hu t-tjubija fiha nfisha u li t-tjubija hija tiegħu min-natura tiegħu, 
bħalma min-natura għandu d-divinità, u kif ma jistax ikun li tonqoslu 
d-divinità bl-istess mod ma tistax tonqoslu t-tjubija. Jgħaddi s-sema, 
tgħaddi d-dinja, jgħaddu s-sekli, imma “għal dejjem it-tjieba tiegħu” 
(Salm 106, 1). Il-ħażen tal-bnedmin jista’ jiġma’ dnubiet fuq dnubiet, 
u ħażen fuq ħażen, imma ‘l fuq minn dawn, it-tjubija ta’ Alla tibqa’ ma 
tinbidilx, id-dell tal-ħażen ma jħassarhiex, anzi, Alla, dejjem twajjeb, 
imil lejn il-ħażen biex jibdlu fil-ġid. Hekk it-tjubija ta’ Alla mielet fuq il-
midneb u mill-waqgħa ta’ Adam, ħarġet tjubija wisq aqwa, il-fidwa 
tad-dinja bl-inkarnazzjoni tal-Iben Waħdieni tiegħu. Dan hu l-karattru 
speċjali tat-tjubija ta’ Alla: irid il-ġid, il-ġid biss, u saħansitra joħroġ il-
ġid mill-ħażen. “Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba 
tiegħu” (1 Kron 16, 34). 

 

2. “U ħares Alla lejn kulma kien għamel, u ara, kollox kien tajjeb 
ħafna”. Hekk l-iSkrittura tagħlaq ir-rakkont tal-ħolqien (Ġen 1, 31). 
Alla li huwa għalkollox tajjeb fih innifsu, huwa tajjeb ukoll fl-għemejjel 
kollha tiegħu, dak kollu li ħareġ minn idejh għandu l-marka tat-tjieba 
tiegħu. Tajba hija x-xemx li ddawwal u ssaħħan id-dinja, tajba l-art li 
tagħtina l-fjuri u l-frott, tajjeb il-baħar, tajjeb huwa s-sema, tajbin il-
kwiekeb: “Kollu tajjeb li għamel il-Mulej” (Sirak 39, 33). Għax joħroġ 
mit-tjubija essenzjali, infinita u eterna  
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Imma Alla ried li fost il-ħlejjaq tiegħu jkun hemm x’uħud, bħall- 
bniedem, li barra milli huma tajbin għax ħalaqhom hekk, jistgħu 
jkunu wkoll tajbin għax jintrabtu minn jeddhom ma’ dik it-tjubija li hu 
xerred fihom. Dan huwa l-ġieħ kbir li Alla jagħti lill-bniedem: mhux 
biss ħalqu tajjeb, imma ried li t-tjubija fil-bniedem tiġi mir-rabta mar-
rieda tiegħu, għax irid hu, bħallilkieku Alla għamlu sid it-tjubija li Hu 
qiegħed fil-bniedem. Proprju għalhekk tah id-don kbir tal-libertà. Issa 
nistgħu nifhmu kemm il-bniedem jitbiegħed mit-tjubija meta jinqeda 
bir-rieda ħielsa tiegħu mhux biex jagħmel il-ġid, imma biex jagħmel 
id-deni, u kemm tkun kbira d-distanza li hemm bejnu u bejn Alla. Alla 
huwa tjubija infinita sal-punt li saħansitra joħroġ il-ġid mid-deni, il-
bniedem huwa ħażen profond sal-punt li saħansitra joħroġ id-deni 
mill-ġid, jinqeda bit-tajjeb tal-libertà biex iċedi għall-egoiżmu, għall- 
kburija, għall--passjonijiet u għalhekk joffendi ‘l Alla. Madankollu, 
jekk il-bniedem jimxi mat-tqanqil ġewwieni lejn it-tajjeb li Alla qiegħed 
ġo fih, u jekk iħalli tiżviluppa t-tjieba li Alla qiegħidlu f’qalbu, ma 
kenitx tkun ħaġa tqila li jirnexxilu jgħix tajjeb. 

Alla ħalaqna tajbin u jixtieqna nkunu tajbin, huwa minnu li l-
ħażen tagħna – li ġej mid-dnub – huwa kbir, imma t-Tjubija infinita ta’ 
Alla tgħaddih bil-bosta u tista’ tfejqu u teqirdu mill-qiegħ nett, jekk 
aħna nisħtuh. “Int, sidi, twajjeb u taħfer, kollok tjieba għal kull min 
isejjaħlek” (Salm 86, 5). 

 

● Mulej, sas-smewwiet twassal it-tjieba tiegħek, Sas-sħab il-
fedeltà tiegħek. Mela s-smewwiet il-ġustizzja tiegħek, baħar bla 
qiegħ il-ħaqq tiegħek, bnedmin u bhejjem int issalvahom, Mulej! 
Kemm hi għażiża t-tjieba tiegħek o Alla! Għad-dell ta’ ġwenħajk 
jistkennu wlied il-bnedmin. Jixbgħu bil-ġid tad-dar tiegħek, tisqihom 
ix-xmara tal-hena tiegħek. Għax għandek hemm l-għajn tal-ħajja, fid-
dawl tiegħek naraw id-dawl. 

Żomm it-tjieba tiegħek ma’ min jagħrfek, il-ġustizzja tiegħek ma’ 
min hu qalbu safja. Ma jersaqx għal fuqi riġel il-kburi, ma titfgħanix ‘il 
barra id il-ħażin. Hemm waqgħu dawk li jagħmlu l-ħażen, intefgħu ‘l 
isfel u ma jistgħux iqumu. 

Salm 36, 6-10 
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● Alla tiegħi, jiena nadurak, qaddis minn ġewwa bħal minn 
barra, qaddis fl-għemejjel kif ukoll fin-natura. Ebda ħlejqa ma tista’ 
tersaq lejn il-qdusija tiegħek li ma tistax tikkomunika ruħha: huwa int, 
minflok, li tersaq u tmiss u ddawwar u tippossiedi kull ħlejqa, għaliex 
xejn ma jista’ jgħix jekk mhux fik, u xejn ma ħlaqt ħlief dak li hu 
tajjeb. 

Nadurak għax int ħlaqt kollox tajjeb skont is-sura tiegħu. 
Nadurak għax żammejt fl-eżistenza l-ħwejjeġ kollha bis-setgħa 
tiegħek wara li ħlaqthom, biex jibqgħu jgħixu, għalkemm ma 
tmisshomx, u biex ma jisfgħux fix-xejn. Nadurak għax tajt lill-ħlejjaq 
tiegħek is-setgħa li jaġixxu waħedhom, għalkemm minnek u 
miegħek. Nadurak għax tajt lill-ħlejjaq raġonevoli li jkunu jridu t-tajjeb 
u l-grazzja biex iwettquhom. Nadurak għax ħlaqt lill-bniedem fil-
ġustizzja, fl-integrità u fil-grazzja, u għamiltu qisu anġlu fuq l-art. 
Imma nadurak wisq aktar li erġajt qgħedtu fil-grazzja f’qies hekk 
abbundanti, permezz ta’ Ibnek li sar bniedem. Inti qaddis fl-għemejjel 
kollha tiegħek, Alla tiegħi  u jistħoqqlok min jadurak. 

Int qaddis fl-għemejjel tiegħek kollha, o Mulej: id-dnub daħal fid-
dinja bl-opra tal-għadu, u bl-għemil tiegħi. Għall-bniedem, għalija, 
imiss il-mistħija talli għażilt id-deni, meta stajt għażilt il-ġid. Liema 
abbiss hemm bejni u bejnek, ħallieq tiegħi! 

Huwa s-salib tiegħek, o Mulej, li juri l-bogħod li hemm bejni u 
bejnek, fl-istess ħin li jneħħi dan il-bogħod. Dan juri l-kobor ta’ 
dnubieti u kemm inti tobgħod id-dnub. Għallimni, Mulej ħanin, it-
tagħlim tas-salib fil-milja kollha tiegħu, biex inkun nista’ mhux biss 
nifhem kemm jien ‘il bogħod minnek, imma nirċievi fl-istess ħin, il-
grazzja tar-rikonċiljazzjoni. 

Beatu J. H. Newman, Maturità cristiana, p. 297-298 
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245.  IT-TJUBIJA LI TINGĦATA 

Infaħħrek Mulej, għal tjubitek, għall-għeġubijiet tiegħek mal-bnedmin 
(Salm 107, 8). 

 

1. It-tjubija ma tingħalaqx fiha nfisha, aktar mat-tjubija tkun 
kbira, aktar tinfirex. Alla, it-tjubija fl-ogħla grad tagħha, huwa t-tjubija 
li tinfirex bl-akbar mod. Alla jinfirex qabel xejn fih innifsu, fi ħdan it-
Trinità Qaddisa; il-Missier jikkomunika lil Ibnu d-divinità kollha tiegħu, 
essenza, ħajja, tjubija, hena divina, il-Missier u l-Iben flimkien 
jikkomunikawha lill-iSpirtu s-Santu. Proprju f’din il-komunikazzjoni 
essenzjali, sħiħa, bla heda, assoluta, tikkonsisti l-ħajja intima ta’ Alla, 
il-misteru tat-Trinità Qaddisa, din hija l-ogħla twettiq tal-assjoma: 
bonum diffusivum sui, it-tjubija tinfirex minnha nfisha. 

Imma t-tjubija infinita trid tinfirex ukoll ‘il barra minnha nfisha, 
għalhekk Alla jġib fl-eżistenza numru immens ta’ esseri li 
jikkomunikalhom xi ħaġa mit-tjubija tiegħu b’modi u gradi differenti. 
Alla ma joħloqx għax għandu bżonn il-ħlejjaq, dawn ma jżidulu xejn 
mal-hena u l-glorja essenzjali tiegħu. “Xejn ma jiżdiedlu u lanqas 
jitnaqqaslu” (Sirak 42, 21), hu m’għandu bżonn xejn u ħadd. Fil-
ħolqien Alla “jfittex biss li jikkomunika l-perfezzjoni tiegħu, li hija t-
tjubija tiegħu. Hu biss hu ġeneruż fl-ogħla grad, għax jaġixxi għalih 
innifsu, imma biss mit-tjubija tiegħu (San Tumas 1, 44, 4). Alla jrid lill-
ħlejjaq tiegħu mhux minħabba xi tjubija jew imħabba li kienet diġà 
fihom, imma għax meta ħalaqhom, hu tahom sehem mit-tjubija 
tiegħu u jagħmilhom ta’ min iħobbhom. It-tjubija ta’ Alla hija hekk 
kbira li tista’ tingħata lill-numru infinit ta’ ħlejjaq bla qatt ma tintemm, 
tista’ tinfirex b’mod li kulma tmiss tagħmlu tajjeb. Quddiem din ix-
xena s-salmista jistqarr: “Roddu ħajr lis-Sid tas-sidien… Hu waħdu 
għamel għeġubijiet kbar, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu” (Salm 
136, 3-4). 

It-tjubija ta’ Alla hija l-kawża tal-esseri u l-ħajja tagħna, meta 
ġejna maħluqa ħalliet il-marka tagħha fina u sa issa għadha 
ddawwarna bla heda. Ejjew neżaminaw il-qalb tagħna biex naraw 
għadniex bil-marka tat-tjubija divina. 

 

2. It-tjubija ta’ Alla hija hekk mogħtija b’xejn li tingħatalhom bla 
ma jimmeritawha u hija hekk ġeneruża li dejjem tiġi qabel u qatt ma 
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tonqos li tagħtihom id-dawl tagħha, saħansitra wkoll meta jabbużaw 
mil-libertà tagħhom, u juru li ma tistħoqqilhomx: “Ma mexiex magħna 
skont ma ħaqqhom ħtijietna: ma ħallasniex skont ma ħaqqha 
ħżunitna. Daqskemm huma s-smewwiet ‘il fuq mill-art, hekk hi kbira 
tjubitu ma’ min jibża’ minnu” (Salm 103, 10-11). Alla għandu kull dritt 
li jwieġeb għad-dnubiet tal-bnedmin billi jeħdilhom ħajjithom u kull 
ġid, imma t-tjubija infinita tiegħu tippreferi twieġeb b’doni ġodda, bi 
provi ġodda ta’ tjubija u hu jgħid; “ma nitgħaxxaqx b’mewt il-midneb, 
imma bir-reġgħa lura tiegħu minn triqtu biex jgħix” (Eżek 33, 11). U l-
ktieb tal-Għerf jistqarr: “Inti tħobb kulma jgħix, lil kulħadd tagħder, 
għax kollox huwa tiegħek(Għ 11, 26). 

Min iqabbel it-tjubija tiegħu ma’ dik ta’ Alla, malajr jintebaħ 
kemm hija dgħajfa, dejqa, li tagħmel il-kontijiet u egoista. Kemm-il 
darba, ukoll aħna l-Insara, inkunu bħall-pagani li jitkellem dwarhom l-
Evanġelju, li kienu jħobbu biss lil min iħobbhom (Mt 5, 46). Aħna 
twajbin ma’ min juża t-tjubija magħna, u naqdu lil dawk li jpattulna, 
imma sikwit inkunu iebsin u xħaħ ma’ dawk li ma nistennew xejn 
mingħandhom. Mhux ta’ sikwit jiġri li nkunu ħelwin u ġenerużi ma’ 
min japprovana, u nkunu ħorox u ftit twajbin ma’ min hu kontra 
tagħna? Quddiem l-ebbusija u l-ingratitudni, l-offżi, u xi drabi 
saħansitra nuqqasijiet ta’ konsiderazzjoni, it-tjubija tagħna tingħalaq, 
u tinġibed fiha nfisha u ma jkollniex ħila nagħmlu l-ġid lil għajrna. 

Daqshekk it-tjubija tal-bniedem hija infinitament differenti minn 
dik ta’ Alla. Għalhekk huwa tassew meħtieġ li nimmeditaw it-tjubija 
tal-Missier tagħna tas-sema: “Imma jiena ngħidilkom: ħobbu lill-
għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex 
tkunu wlied Missierkom li hu fis-smewwiet: għax hu jtella’ x-xemx 
tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq 
min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex” (Mt 5, 44-45). 

 

● “Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb, għax għal dejjem it-
tjieba tiegħu. 

Roddu ħajr lis-Sid tas-sidien, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu, 
Hu waħdu għamel għeġubijiet kbar, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 
Hu għamel is-smewwiet bil-ħsieb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 
Li firex l-art fuq l-ilmijiet, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Li għamel 
id-dwal il-kbar, għax għal dejjem it-tjieba tiiegħu. Għamel ix-xemx 
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biex taħkem fuq il-jum, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Il-qamar u l-
kwiekeb biex jaħkmu fuq il-lejl, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

Meta konna magħkusin ftakar fina, għax għal dejjem it-tjieba 
tiegħu. U ħelisna mill-għedewwa tagħna, għax għal dejjem it-tjieba 
tiegħu.  Lil kulħadd hu jagħti l-ikel, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. 

Salm 136, 1-9.23-25 
 

● O mħabba l-iżjed ħelwa u bla qies, imħabba bħal din lil min 
ma tkebbislux nar ġo fih? Liema qalb tista’ żżomm u ma tinħallx? Int, 
baħar ta’ mħabba bla qiegħ, qisek iġġennint għall-ħlejjaq tiegħek 
bħallikieku ma tistax tgħix mingħajrhom għad li int Alla tagħna u ma 
għandekx bżonna. Il-ġid tagħna ma jżidx il-kobor tiegħek, għax int li 
tibqa’, u d-deni tagħna ma jagħmillekx ħsara, għax int l-aqwa tjieba 
ta’ dejjem. X’inhu li jqanqlek biex turi ħniena hekk kbira? Tqanqlek 
imħabbtek mhux għax int obbligat lejna jew għandek bżonna, għax 
aħna ħatja u ħżiena u midjunin miegħek. 

U se nkun jien hekk imsejkna li nwebbes qalbi għall-grazzji li 
tajtni u għall-imħabba mħeġġa li b’mod partikulari wrejtni barra mill-
imħabba u l-għożża li turi lill-ħlejjaq kollha tiegħek? Le, imma int 
biss, Missier l-aktar ħelu u maħbub, tkun dak li turi ruħek grat u 
rikonoxxenti lejja, jiġifieri, li l-affezzjoni tal-imħabba tiegħek infisha 
troddlok ħajr, għax jien ma jien xejn. Jekk ngħid li jien xi ħaġa bil-ħila 
tiegħi nnifsi, inkun qiegħda nigdeb u niġbed il-ħsara fuqi stess, inkun 
giddieba u bint ix-xitan missier il-gideb. Għax int waħdek int li int, u l-
eżistenza u kull grazzja oħra tajthomli int, u tajthomli għax ħabbejtni 
u mhux għax kelli jedd għalihom. 

Santa Katerina ta’ Siena, Djalogu 25, 134 
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246.  GĦERF BLA QIES 

Mulej, inti tal-għaġeb fl-għaqal u l-kobor ta’ għerfek (Is 28, 29). 

 

1. “Wieħed (Alla) hu għaref” (Sir 1, 8), “bla tarf id-dehen tiegħu” 
(Salm 147, 5). F’Alla, l-għerf mhux bħal fil-bniedem, mifrud mill-
esseri, imma huwa l-Esseri nnifsu ta’ Alla. Għalhekk l-Esseri ta’ Alla 
hu l-ogħla għerf, huwa raġġ imdawwal tal-intelliġenza, jiddi, u jgħix 
għal dejjem li jħaddan u jinfed l-eżistenza divina kollha u, fl-istess 
waqt, jara fih innifsu l-ħwejjeġ kollha li jeżistu u li jistgħu jeżistu, 
bħala l-kawża tagħhom. L-għerf divin “jitħarrek aktar minn kull ħaġa 
oħra li titħarrek, minħabba s-safa tiegħu jidħol f’kollox u jinfirex ma’ 
kullimkien. Hu bħal daħna ħafifa tas-setgħa ta’ Alla, nixxiegħa safja 
tal-glorja ta’ Dak li jista’ kollox, għalhekk xejn imdennes ma jidħol fih. 
Hu raġġ tad-dawl ta’ dejjem, mera bla tebgħa tas-setgħa ħaddiema 
ta’ Alla.” (Għerf 7, 24-26). 

L-Għerf divin huwa qabel xejn għerf perfett ta’ Alla. Ebda ħlejqa, 
anqas l-anġli u l-henjin fis-sema ma jistgħu jagħrfu ‘l Alla b’mod li 
jeżawrixxu l-kobor infinit, Alla waħdu jaf perfettemanent lilu nnifsu. 

Għalkemm il-bniedem m’għandux il-ħila li jagħraf ‘l Alla kif inhu, 
imma hu ferħ immens li jikkontempla l-għerf infinit li jinfed il-misteri 
kollha divini, huwa ta’ faraġ li ssejjaħlu għax hu l-veru dawl. “Alla tal-
ħniena… agħtini l-għerf… ibgħatu mis-smewwiet, biex miegħi jkun 
jien u naħdem… Min qatt għaraf ir-rieda tiegħek, jekk int innifsek ma 
tajtux l-għerf, u ma sawwabtx fuqu mill-għoli l-iSpirtu qaddis 
tiiegħek?” (Għerf 9, 1-11.17). 

L-għerf divin “jara kollox”, hu “jaf u jifhem f’kollox” (Għerf 7, 23, 
9, 11). Ebda żball ma jista’ jkun hemm fih li “qatt ma jnemnem” 
(Għerf 6, 12). Xejn ma jista’ jinħeba minnu għaliex billi ħalaq il-
ħwejjeġ kollha, hu jagħrafhom sa fl-aktar essenza intima tagħhom. 
Xejn ġdid ma jista’ jitgħallem għax sa minn dejjem, jara kollox f’issa 
etern u xejn ma jaħrab lid-dawl niffiedi tiegħu. “Intom imbagħad sax-
xagħar ta’ raskom, kollu hu magħdud” (Mt 10, 30). Alla jafna wisq 
aktar milli nafu lilna nfusna: it-tqanqiliet kollha tal-qalb, ukoll dawk li 
jaħarbu mill-kontroll tagħna, huma kollha magħrufin. Ejjew nitolbuh li 
nagħrfu lilna nfusna fid-dawl tiegħu, fil-verità u l-għerf dejjiemi tiegħu. 
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2. L-għerf divin jagħraf il-ħwejjeġ kollha f’Alla, għax hu l-ewwel 
kawża tagħhom. L-għerf jara l-ħwejjeġ kollha bħala li jiddependu 
minn Alla u maħluqin għall-glorja tiegħu, għalhekk ma jiġġudikax l-
affarijiet fuq kif jidhru minn barra, imma skont is-siwi u t-tifsira li 
għandhom f’għajnejn Alla. Għalhekk il-ġudizzji tal-għerf divin huma 
differenti bil-bosta mill-ġudizzji tal-bnedmin li jaslu biss sal-aspett 
materjali tal-ħwejjeġ. “Għax daqskemm huma ogħla s-smewwiet mill-
art, daqshekk ieħor huma triqati ‘l fuq minn triqatkom, u l-fehmiet 
tiegħi mill-fehmiet tagħkom” (Is 55, 9). U San Pawl jistqarr: “Kemm 
huma kbar l-għana, l-għerf u l-għaqal ta’ Alla! Kemm tassew ħadd 
ma jista’ jagħrbel il-ġudizzju tiegħu!” (Rum 11, 33). 

Li tagħraf il-ħwejjeġ maħluqa fir-relazzjoni tagħhom ma’ Alla, u 
tqishom skont is-siwi li għandhom f’għajnejh, hu l-għerf veru li Alla 
biss jista’ jagħti għax “l-għerf kollu ġej mill-Mulej” (Sirak 1, 1). Li 
niġġudikaw il-ħlejjaq u l-ġrajjiet mill-aspett tal-bnedmin biss, u nsejsu 
l-ġudizzju tagħna fuq il-pjaċir jew dispjaċir li jagħtuna “hu bluha 
quddiem Alla” (1 Kor 3, 19), proprju għax inqisu l-ħwejjeġ skont ir-
relazzjoni tagħhom mal-bnedmin, u mhux f’relazzjoni ma’ Alla, 
niġġudikawhom skont kif jidhru u mhux skont kif inhuma tassew. 
Huwa biss meta nidraw immorru ‘l hinn minn kif jaħsbu l-bnedmin, li 
jkollna ħila nikxfu, fid-dawl tal-fidi, it-tifsira u s-siwi li għandhom 
f’għajnejn Alla. Imbagħad naraw ċar li dak kollu li d-dinja tistma 
daqshekk għoli – bħalma huma talenti kbar, is-suċċessi, u r-rispett 
tal-ħlejjaq, eċċ. – ma jiswew xejn f’għajnejn l-għerf divin, li jqis l-
iċken grad ta’ grazzja ferm ogħla mill-perfezzjonijiet naturali kollha 
tal-univers (San Tumas ta’ Aquino, 1-2, 113, 9, 2). 

L-eżami umli tal-bluha tagħna għandu jġiegħelna nħossu aktar 
minn qatt qabel il-ħtieġa li nitolbu ‘l Alla jagħtina l-għerf: “Jekk xi 
ħadd minnkom jonqsu l-għerf, għandu jitlob lil Alla, li jagħti lil kulħadd 
b’id miftuħa, u jagħtihulu” (Ġakbu 1, 5). L-għerf “iġedded kollox, u 
minn żmien għal żmien jidħol f’erwieħ qaddisa, u jagħmilhom ħbieb 
ta’ Alla. Xejn ma jħobb Alla, jekk mhux dak li jgħix mal-għerf” (Għerf 
7, 27-28). 

 

● Hu bħal daħna ħafifa tas-setgħa ta’ Alla, nixxiegħa safja tal-
glorja ta’ Dak li jista’ kollox, għalhekk xejn imdennes ma jidħol fih. Hu 
raġġ tad-dawl ta’ dejjem, mera bla tebgħa tas-setgħa ħaddiema ta’ 
Alla, u xbieha tat-tjieba tiegħu. Għalkemm hu waħdu, kollox jista’, 
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jibqa’ dak li hu fih innifsu, u jġedded kollox minn żmien għal żmien 
jidħol f’erwieħ qaddisa, u jagħmilhom ħbieb ta’ Alla u profeti. Xejn ma 
jħobb Alla jekk mhux dak li jgħix mal-għerf. 

Alla ta’ missirijietna, Mulej tal-ħniena, int li għamilt kollox bil-
kelma tiegħek, u bl-għerf tiegħek sawwart il-bniedem biex isaltan fuq 
il-ħlejjaq li int għamilt, u jmexxi d-dinja bil-qdusija u l-ġustizzja, u 
jagħmel il-ħaqq b’qalb safja, agħtini l-għerf li qiegħed ħdejn it-tron 
tiegħek, u twarrabnix minn fost uliedek, għax qaddej tiegħek jien, u 
bin il-qaddejja tiegħek, bniedem dgħajjef u għomru qasir, u tqil biex 
nifhem il-ġudizzju u l-liġijiet tiegħek. Għax imqar jekk wieħed ikun l-
aktar perfett fost il-bnedmin, għalxejn ma jiswa mingħajr l-għerf li ġej 
minnek. 

Miegħek l-għerf li jaf għemilek, u miegħek kien, int u toħloq id-
dinja. Hu jifhem x’inhu li jogħġob lilek, u li jaqbel mal-kmandamenti 
tiegħek. Ibagħtu mis-smewwiet imqaddsa, għidlu jiġi mit-tron 
imsebbaħ tiegħek, biex miegħi jkun jien u naħdem, u jgħarrafni b’dak 
li jogħġob lilek. Għax l-għerf jaf u jifhem kollox, hu jmexxini bl-għaqal 
f’għemili, u jħarisni bis-sebħ tiegħu. Hekk int tilqa’ l-għemejjel tiegħi, 
u jien niġġudika l-poplu tiegħek sewwa, u jkun jixraqli t-tron ta’ 
missieri. Għax min jista’ jagħraf il-ħsieb ta’ Alla, min jista’ jifhem x’irid 
il-Mulej? Beżżiegħa huma l-ħsibijiet tal-bnedmin, u kull pjan tagħna 
mhu xejn fiż-żgur, għax ruħna mtaqqla b’ġisem li jitħassar, u għar-
ruħ li taħseb hu piż it-tafal li fih tgħammar. Bilkemm nistgħu nintebħu 
x’hemm fuq l-art, u bit-tbatija nsibu dak li hu taħt għajnejna, mela 
min jista’ jitkixxef fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Min qatt għaraf ir-rieda 
tiegħek, jekk inti nnifsek ma tajtux l-għerf, u ma bgħattx fuqu mill-
għoli l-iSpirtu qaddis tiegħek? 

Għerf 7, 25-28, 9, 1-6.9-17 
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247.  ALLA HUWA MĦABBA 

O Alla, li int imħabba, agħmel li nagħraf u nemmen f’imħabbtek 
(1 Ġw 4, 16). 

 

1. “Alla huwa mħabba” (1 Ġw 4, 16), imħabba sustanzjali, 
eterna u infinita. Kif f’Alla kollox huwa sabiħ, tajjeb, perfett u qaddis, 
hekk ukoll f’Alla kollox huwa mħabba: is-sbuħija tiegħu, il-qdusija, l-
għerf, il-verità, l-omnipotenza u saħansitra l-ġustizzja tiegħu huma 
mħabba. Alla huwa l-att dejjiemi tar-rieda tiegħu, att l-aktar perfett u 
qaddis għax dejjem għandu l-għan tal-aqwa ġid, u b’din l-imħabba 
Alla jħobb lilu nnifsu proprju għax huwa l-aqwa ġid dejjiemi, li ebda 
ġid ma jista’ jkun aqwa minnu. 

L-imħabba qaddisa u infinita li Alla għandu għalih innifsu ma 
għandha x’taqsam xejn mal-egoiżmu tal-bniedem li jħobb b’imħabba 
diżordinata u li biha jħobb lilu nnifsu aktar minn Alla. Il-bniedem 
huwa egoist għax iħobb lilu nnifsu u jwarrab kull imħabba oħra, 
imma Alla hu meħlus għalkollox minn kull dell ta’ egoiżmu, ukoll jekk 
iħobb lilu nnifsu b’mod infinit u hu hieni bil-ġid infinit tiegħu, irid 
isawwab l-imħabba u l-ġid tiegħu barra minnu wkoll. Hekk Alla jħobb 
il-ħlejjaq tiegħu; l-imħabba tiegħu qiegħda fl-għeruq tal-esseri 
tagħhom għax bl-imħabba tiegħu jġibhom fl-eżistenza, u waqt li 
ħalaqhom nissel il-ġid fihom. San Tumas ta’ Aquino jgħid: “L-
imħabba ta’ Alla ssawwab u toħloq il-ġid fil-ħwejjeġ” (S.T. 1, 20, 2). 
Alla jħobb b’imħabba mogħtija b’xejn, ħielsa, safja għalkollox, 
b’imħabba li fl-istess waqt trid il-ġid tal-ħlejjaq, u t-tjubija li 
tagħmlilhom il-ġid. Meta Alla ħabb lill-bniedem Alla tah il-ħajja, 
sawwab fih il-grazzja tiegħu, stiednu għall-qdusija, ġibdu lejh, u tah 
il-ħila li jissieħeb fl-hena etern tiegħu. Il-Konċilju Vatikan II jgħid: “Il-
bniedem jeżisti biss minħabba l-fatt li Alla ħalqu għax iħobbu u 
jżommu ħaj għax jibqa’ dejjem iħobbu. U l-bniedem ma jgħixx 
għalkollox skont il-verità jekk ma jagħrafx liberament din l-imħabba 
ta’ Alla u jagħti ruħu lil Dak li ħalqu” (GS 19). 

 

2. “B’imħabba ta’ dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħi 
erfajt għalik” (Ġer 31, 3). Aħna ma konna xejn imma Alla kien diġà 
rana u ħabbna u riedna, l-imħabba mxiet quddiem sa mill-eternità. 
Ebda ħlejqa ma setgħet teżisti kieku Alla ma kienx iħobbha minn 
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qabel: “Int tħobb il-ħlejjaq kollha, u xejn ma tistmell minn dak kollu li 
għamilt; li kien hemm xi ħaġa li stajt tobgħodha, int ma kontx 
tagħmilha. Kif setgħet tibqa’ xi ħaġa fid-dinja kieku int ma ridthiex? 
Jew kif setgħet iżżomm, kieku int ma sejjaħtilhiex? (Għerf 11, 24-25). 
L-istorja tal-ħajja tal-bniedem hija l-istorja tal-imħabba ta’ Alla għalih. 
Ladarba tkun bdiet, hija ma tiqafx għax l-imħabba ta’ Alla 
m’għandhiex tmiem. Huwa biss id-dnub, li hu ċ-ċaħda tal-imħabba 
ta’ Alla, li b’xorti ħażina jista’ jwaqqafha. Imma minnu nnifsu, Alla 
jħobb b’imħabba infinita, dejjiema, bla tibdil, u b’mod l-iżjed fidil, 
huwa stess ried jistqarr dan bi kliem mimli ħlewwa: “Tista’ mara tinsa 
t-tarbija tagħha, u ma tħennx għal bin ġufha? Imqar jekk din tinsa, 
jien ma ninsiek qatt!” (Is 49, 15). 

Alla jħobb lill-bniedem meta jfarrġu, imma jħobbu wkoll meta 
jimlieh bin-niket, il-grazzji u kull faraġ tiegħu huwa mħabba, imma 
xorta waħda jibqgħu l-provi u l-kastigi tiegħu, “għax il-Mulej iwiddeb 
lil min iħobb, u jgħakkes ‘l ibnu l-maħbub” (Prov 3, 12). F’kull 
ċirkustanza, ukoll l-aktar waħda ta’ niket u tbatija, il-bniedem il-ħin 
kollu jkun imdawwar bl-imħabba ta’ Alla, li hi dejjem imħabba għall-
ġid u għalhekk dejjem trid il-ġid tiegħu, ukoll meta jgħaddi mit-triq 
iebsa tat-tbatija. Anzi, mhix ħaġa rari li Alla jolqot l-aktar lil dawk li 
jħobb l-iżjed, “għax… in-nies magħżula jippruvawhom, fil-forn tal-
umiljazzjoni” (Bin Sirak 2, 5). Santa Tereża ta’ Ġesù tikteb: “ Araw 
Alla x’mar jagħti lil Dak li kien iħobb l-aktar, minn dan tistgħu tifhmu 
x’inhi r-rieda tiegħu. Dawn huma d-doni tiegħu f’din id-dinja … jagħti 
aktar lil dawk li jħobb aktar, u inqas lil dawk li jħobb inqas” (Triq 32, 
7). Ukoll meta mifni bl-uġigħ, in-Nisrani ma jitħarrikx mill-fidi tiegħu, 
imma jtenni: “Aħna għarafna l-imħabba li Alla għandu għalina u 
emminnieha” (1 Ġw 4, 16). 

 

● Jien nadurak, Mulej, f’dik l-imħabba infinita u l-iżjed safja 
tiegħek innifsek, imħabba għal Ibnek, u l-imħabba ta’ Ibnek għalik, li 
minnha joħroġ l-iSpirtu s-Santu. 

Dan, Alla tiegħi huwa l-hena waħdieni u ineffabbli tiegħek. 
Imħabba infinita tiegħi, jiena nadurak! Meta inti ħlaqtna, int 
m’għamiltx ħlief tħobb aktar, kieku dan seta’ jsir. Int mhux biss 
ħabbejt l-essenza tiegħek konsustanzjali fit-Trinità tal-Persuni, imma 
ħabbejt ukoll lill-ħlejjaq. Sirt imħabba għalina bħalma diġà kont 
imħabba għalik innifsek. 
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Għall-bniedem int imħabba wisq aktar milli għal kull ħlejqa oħra. 
Kienet l-imħabba li niżżlitek mis-sema u qiegħditek taħt il-liġijiet tan-
natura maħluqa. Kienet biss l-imħabba li setgħet takkwistak, o l-iżjed 
Għoli, u tniżżlek hawn isfel. Kien permezz tal-imħabba infinita 
tiegħek għall-midinbin li mort għall-mewt, u hija l-imħabba li għadha 
żżommok hawn fid-dinja, ukoll wara t-tlugħ tiegħek fis-sema, fit-
tabernaklu ċkejken taħt xbihat l-iżjed umli. 

Alla tiiegħi, jien ma nafx xi jfisser l-infinit – imma nara ħaġa 
waħda, li inti qiegħed tħobb fl-għoli u l-fond li huwa wisq aktar ‘il 
bogħod minn kif inkejjel jien… Kif nista’ ma nħobbokx bil-qawwa 
tiegħi kollha? 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 297.311-312 
 

● O Mulej l-iżjed ħelu u ġid waħdieni ta’ ruħi, għalkemm 
m’għadnix inħoss iżjed l-imħabba ħelwa tiegħek, jien nixtieq 
inħobbok b’mod wisq aktar qawwi. Imma jien min jien biex jistħoqqli 
nkun maħbub minn Alla daqshekk kbir u setgħani 

Jiena rrid inħobbok o Mulej, għax int Alla tiegħi, u jistħoqqlok 
tkun maħbub għal dejjem minħabba t-tjubija tiegħek. Irrid inħobbok 
għax mingħandek irċevejt l-esseri tiegħi u x-xbieha tiegħek. X’kont 
jiena, Alla tiegħi, qabel ma għamiltni? Meta noqgħod naħseb fuqi 
nnifsi, nagħraf li ma kont xejn, inqas minn xejn, jiġifieri inqas mill-
iċken dudu tal-art. Id-doni kollha li rċevejt kollha ġejjin mill-Maestà 
tiegħek. Imma kif nista’ nħobbok mingħajr imħabba? Jien irrid 
inħobbok, o Feddej ta’ ruħi, billi nħares il-liġi divina tiegħek, u 
nipprova nogħġbok kemm nista’ f’dak kollu li jaqbel mar-rieda 
tiegħek. 

S. Karlu ta’ Sezze, Awtobijografija VII, 30, Op v. 2, p. 300-301 

 



160 

248.  IL-ĦMISTAX-IL ĦADD MATUL IS-SENA 

SENA A 

Mulej, agħmel li għajnejna jaraw u li widnejna jisimgħu (Mt 3, 16). 

 

Il-qawwa u l-effikaċja tal-kelma ta’ Alla hija s-suġġett ċentrali tal-
liturġija tal-lum. Il-Mulej jgħid: “Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-
smewwiet, u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma 
jġegħluha tnissel u tnibbet,…hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn 
fommi, u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili” (Is 
55, 10-11; 1° qari). Il-kelma ta’ Alla twettaq dejjem dak li tistqarr. Kien 
biżżejjed sempliċi fiat biex ħareġ l-univers kollu mix-xejn u ta l-ħajja 
lill-ħlejjaq kollha. U meta l-bniedem irribella flok wieġeb bl-imħabba 
għall-kelma ħallieqa, kelma oħra - il-wegħda tal-Feddej - imtennija 
f’elf mod matul is-sekli, żguratu mis-salvazzjoni u ġibditu lejha. Fil-
milja taż-żmien, Alla ma baqax jibgħat sempliċi kliem lill-bnedmin, 
imma l-Kelma eterna, il-Verb tiegħu. Il-Verb libes in-natura tagħna, 
sar bniedem, sar jismu Ġesù Kristu u ġie biex jiżra’ l-kelma ta’ Alla fi 
qlub il-bnedmin. 

Fl-Evanġelju tal-lum naqraw il-parabbola ta’ dak li jiżra’ (Mt 13, 
1-23). “Wieħed bidwi ħareġ jiżra’” (Mt 13 3) dan kien Ġesù, u ż-
żerriegħa li xerred “hi l-kelma ta’ Alla” (Lq 8, 11) li hu - il-Kelma mhix 
maħluqa - għandu fih innifsu u jgħidha lill-bnedmin bi kliem il-
bnedmin. Għalhekk il-kelma tiegħu għandha qawwa u effikaċja 
divina, hija żerriegħa l-iżjed għammiela u għandha ħila tnebbet 
f’salvazzjoni, qdusija u ħajja ta’ dejjem. B’danakollu, il-parabbola 
tgħid li din l-istess żerriegħa tagħti ħafna frott f’parti tal-għalqa, u 
f’parti oħra ma tagħti xejn. Hawn naraw il-misteru tal-libertà tal-
bniedem quddiem id-don ta’ Alla. Ġesù jiżra’ l-kelma kullimkien, ma 
jċaħħadha anqas lill-midinbin ħorox, u lill-erwieħ baxxi li 
m’għandhomx interess, lanqas lil dawk mgħarrqin fil-pjaċiri tagħhom, 
jew mitlufin fil-ħwejjeġ tan-negozju, il-parabbola xxebbah lil dawn 
mal-mogħdija, l-art kollha blat, jew mimlija xewk, dan kollu jkellimna 
dwar il-ħniena kbira tal-Mulej. Fil-fatt, fl-ordni spiritwali, saħansitra “l-
ġebel jista’ jinbidel f’ħamrija fertili li ma tibqax tintrifes u jgħaddi 
minnha kulħadd, imma tista’ ssir għalqa li tagħti l-frott, ix-xewk jista’ 
jgħib u jħalli l-qamħ jikber u jagħti l-frott bil-libertà kollha”. Jekk din il-
bidla ma sseħħx f’kulħadd “it-tort mhux ta’ min jiżra’, imma ta’ dawk li 
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ma ridux ibiddlu ħajjithom” (San Ġwann Kriżostmu, In Mt 44, 3). Hija 
ħaġa tal-biża’ li l-bniedem jista’ jagħlaq qalbu għall-kelma ta’ Alla, u 
jiċħadha, u b’hekk issir bla effett għalih. Imbagħad il-kelma 
tgħammar band’oħra b’għotja ta’ ħafna frott “f’art tajba”, jiġifieri 
f’dawk li jisimgħu l-kelma u jifhmuha (Mt 13, 23) u mbagħad 
iwettquha fil-prattika. Imma wkoll f'dawn il-każi, il-frott ma jkunx l-
istess, imma proporzjonat mad-dispożizzjoni ta’ kull wieħed, u tagħti 
“min mija, min sittin, u min tletin” (Mt 13, 23). Għalhekk qabel ma 
fissrilhom il-parabbola, Ġesù fakkar lid-dixxipli f’dak li qal Isaija lin-
nies ta’ żmienu: ”Għax il-qalb ta’ dan il-poplu twebbset, kienu tqal 
biex jisimgħu b’widnejhom, u għalqu għajnejhom, li ma jmorrux… 
jifhmu b’moħħhom u hekk ibiddlu ħajjithom u jiena nfejjaqhom (Mt 
13, 15). Dan hu tassew ta’ min jaħseb u jitlob dwaru, biex il-ħniena 
ta’ Alla teħles lill-fidili tiegħu minn ebbusija bħal din. Min-naħa l-oħra, 
huwa żgur li min jisma’ l-kelma ta’ Alla b’qalb miftuħa jikseb il-frott u 
jgawdi l-hena li ħabbar il-Mulej: “Henjin għajnejkom, għax qegħdin 
jaraw, henjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu.” (Mt 13, 16). 

 

●  “Araw, il-bidwi ħareġ jiżra’.”Min fejn ħriġt u kif ħriġt, Mulej, int 
li qiegħed kullimkien u timla kollox? Meta ġejt għandna u sirt 
bniedem, dan żgur m’għamiltux billi għaddejt minn post għall-ieħor, 
imma billi ħadt in-natura ta’ bniedem u qiegħedt lilek innifsek fostna 
b’kuntatt ġdid. Billi ma stajniex nidħlu fejn jgħammar Alla, għax 
dnubietna kienu qishom ħajt li għalqilna t-triq, għalhekk ġejt għandna 
int innifsek. Għaliex ġejt?… Inti ġejt biex tkabbar u tħares din l-art u 
biex tħawwel hemm il-kelma tal-virtù u tal-imħabba. 

O Ġesù, int b’mod ġeneruż offrejt il-kelma u t-tagħlim tiegħek lil 
kulħadd. Kif il-bidwi ma jagħmilx distinzjoni dwar l-art li jaħdem, 
imma jiżra’ biss iż-żerriegħa kullimkien, hekk inti fil-predikazzjoni 
tiegħek ma tagħmilx distinzjoni bejn l-għonja, il-foqra, l-għorrief jew l-
injoranti, l-imħeġġin, l-għażżenin, il-kuraġġużi jew il-ġwejdin, imma 
tkellem lil kulħadd. 

Mulej, agħmel li nisma’ bl-attenzjoni l-kelma tiegħek, u l-ħin kollu 
niftakar it-tagħlim tiegħek, biex inkun nista’ nipprattikah bil-qawwa u 
l-kura, waqt li mmaqdar l-għana u nkeċċi l-ansjetajiet tal-ħajja tal-art 
Saħħaħni minn kull naħa u għinni nimmedita l-kelma tiegħek biex 
nagħmel l-għeruq fil-fond u nsaffi liIi nnifsi mill-irbit kollu tad-dinja. 

S Ġwann Kriżostmu, Kumment għall-Vanġ. ta’ S. Mattew 44, 3-4 
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SENA B 

Ħa nisma’ xi jgħid Alla: il-Mulej is-sliem ixandar għall-poplu u l-ħbieb 
tiegħu (Salm 85, 9). 

 

Il-pjan tas-salvazzjoni, li llum naqraw fit-tieni qari (Ef 1, 3-14) 
jiswielna bħala punt tat-tluq biex nimmeditaw il-Liturġija tal-Kelma. 
San Pawl ifakkarna fis-sejħa dejjiema tal-Insara għas-salvazzjoni, 
imberkin fi Kristu li “għażilna fih, sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja” 
(Ef 1, 4), predestinati minn Alla “li nkunu għalih ulied” (Ef 1, 5). Dan 
il-pjan tal-għaġeb u ta’ ħniena jitwettaq b’Ġesù Kristu: “Fih aħna 
għandna l-fidwa bid-demm tiegħu, il-maħfra tad-dnubiet skont l-
għana tal-grazzja tiegħu” (Ef 1, 7). Imma jeħtieġ ukoll il-koperazzjoni 
ta’ kull individwu: il-fidi u l-impenn personali “biex inkunu qaddisa u 
bla tebgħa quddiemu fl-imħabba” (Ef 1, 4). Jidher ċar li wara li nkunu 
rċevejna daqs dawn benefiċċji – “l-Kelma tal-Verità, l-Evanġelju tas-
salvazzjoni” (Ef 1, 13) – jixraq li nkunu messaġġiera fost ħutna. 
Ħadd ma għandu jaħseb li s-sejħa għas-salvazzjoni nwieġbu għaliha 
bis-sħiħ billi nagħtu kas tal-ġid tagħna. Dik ma tkunx aktar qdusija 
Nisranija, li titwettaq fl-imħabba ta’ Kristu li ta ħajtu għall-fidwa tal-
bnedmin kollha, fl-imħabba tal-Missier tas-sema, li tħaddan lill-
bnedmin kollha. Kull Nisrani mistenni, għalkemm mhux kulħadd bl-
istess  mod, li jferrex “l-Evanġelju tas-salvazzjoni” lill-oħrajn. 

Imma hemm x’uħud li jirċievu sejħa speċjali: il-profeti u l-
appostli, li dwarhom jitkellem l-ewwel qari kif ukoll l-Evanġelju (Mk 6, 
7-13). Huwa Alla li jsejħilhom, jagħżilhom bl-akbar libertà minn kull 
kategorija ta’ persuni, bi preferenza speċjali għal dawk li huma l-
aktar sempliċi u umli. Ħarsu lejn Għamos, li ma ntgħażilx minn fost 
il-profeti li kellhom din il-professjoni, imma minn fost ir-ragħajja: 
“qabadni minn wara l-merħla, u l-Mulej qalli: ‘Mur, ħabbar lill-poplu 
tiegħi, Iżrael” (Għamos 7, 15). Alla bagħtu f’art barranija biex ixandar 
il-ġustizzja, u minħabba dan ġie mibgħud mill-qassisin ta’ dak il-post 
li xtaqu jkeċċuh. Imma Għamos ma beżax. Imsaħħaħ bl-għarfien 
tas-sejħa divina tiegħu li ġagħlu jitkellem bl-aktar mod ħieles ma’ 
kulħadd, ma fittixx dak li jaqbel lilu, u lanqas ipprova jinħabb mill-
bnedmin, imma biss li jwasslilhom il-kelma ta’ Alla. 

Ħarsu lejn l-Appostli, magħżulin minn Ġesù fost l-aktar umli tal-
pajjiż, u mseħbin fil-missjoni u fl-awtorità tiegħu. “U sejjaħ it-Tnax u 
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beda jibgħathom tnejn tnejn” (Mk 6, 7) biex ixandru l-konverżjoni 
waqt li tahom is-setgħa li jkeċċu x-xjaten u jfejqu l-morda. Riedhom 
iġibu ruħhom b’mod sempliċi u ġeneruż: ma jieħdu xejn magħhom 
għat-triq jekk mhux tassew meħtieġ, ma kellhomx joqogħdu jaħsbu 
fl-ikel u minflok ried li jqiegħdu t-tama tagħhom fil-providenza tal-
Missier tas-sema li kellu jipprovdilhom mill-ospitalità – ftit jew wisq 
ġeneruża - li kellha tingħatalhom fil-postijiet li jżuru. Għalkemm il-
kundizzjonijiet u l-prattiċi tas-soċjetà moderna ma tippermettix li 
wieħed jimxi ma’ dawk in-normi, imma dejjem jibqa’ meħtieġ li 
wieħed iżomm spirtu ta’ faqar u distakk. Billi huma koperaturi ma’ 
dak li ġie jippriedka l-Evanġelju lill-foqra, l-appostli ta’ kull żmien 
għandhom jimxu kif mexa hu, foqra fost il-fqar, għonja biss fis-sejħa 
li rċevew u fil-grazzja u l-ispirtu ta’ Kristu. Meta l-Evanġelju ma jiġix 
imxandar hekk – b’mod ġeneruż, u b’dedikazzjoni sħiħa - ma jkunx 
milqugħ, u lanqas jikkonvinċi. Min-naħa l-oħra, ukoll dawk li jisimgħu 
l-kelma ta’ Alla, għandhom dmir xi jwettqu: li jilqgħu l-kelma bil-qalb, 
u jagħrfu lil profeta jew appostlu bħala l-messaġġer ta’ Alla, u 
jipprovdulu mill-qalb għall-bżonnijiet tiegħu, “għax il-ħaddiem ħaqqu 
ħobżu” (Mt 10, 10). Dawk li jirrifjutaw u ma jridux jisimgħu lill-ministri 
tal-Mulej, jirreżistu l-grazzja u jwarrbu lilhom infushom mit-triq tas-
salvazzjoni. 

 

● O Alla, int trid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu li jagħrfu l-
verità, ħares lejn il-ħsad kbir tiegħek u ibgħat ħaddiema għalih, biex 
l-Evanġelju jixxandar lill-bnedmin kollha, sa ma l-poplu tiegħek 
jinġabar għall-kelma tal-ħajja u jissaħħaħ bis-sagramenti tiegħek, u 
hekk jimxi ‘l quddiem fit-triq tas-salvazzjoni u l-imħabba. 

Quddiesa għall-Evanġelizzazzjoni tal-Popli  A 
 

●  Ngħid għalija, Missier, Alla li tista’ kollox, l-ewwel dmir li 
nagħraf hu li kull kelma u ħsieb tiegħi għandhom jesprimu lilek biss. 
Id-don tal-kelma tajtuli int. Ma jistax ikolli hena akbar minn dik li 
naqdik u nxandar lid-dinja li ma tafx dan, u lill-eretiku li jiċħad, li int il-
Missier tal-Iben waħdieni ta’ Alla. Dan hu dak kollu li nixtieq. 

Mill-bqija, nitlob l-għajnuna u l-ħniena tiegħek biex tiftħilna l-
qlugħ tal-fidi tagħna u tal-istqarrija nisranija permezz tan-nifs tal-
iSpirtu tiegħek. Għinna biex ninfetħu, biex ikun magħruf, b’mod aħjar 
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il-messaġġ tiegħek għax il-wegħdiet tiegħek jitwettqu żgur: “Itolbu u 
taqilgħu, fittxu u ssibu, ħabbtu u jiġi lilkom miftuħ.” 

Għalhekk fil-faqar tagħna nduru lejk, infittxu l-kliem tal-profeti u 
l-appostli tiegħek bi sforz bla waqfien, inħabbtu fuq il-bibien kollha 
magħluqa tal-fehma tagħna. Inti biss tista’ tagħtina dak li qegħdin 
nitolbuk, biex iġġibilna dak li qegħdin infittxu, u li tiftaħ fejn qegħdin 
inħabbtu. 

S. Ilarju ta’ Poitiers, De Trinitate I, 37 
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SENA Ċ 

Agħmel Mulej li l-kelma tiegħek tkun f’'fommi u f’moħħi biex 
nagħmilha (Dt 30, 14). 

 

Il-liġi ta’ Alla hija l-fus li madwaru ddur il-Liturġija tal-lum: “Isma’ 
l-kelma tal-Mulej Alla tiegħek u ħares l-ordnijiet tiegħu” (Dt 30, 10). 
Alla ma baqax barrani għall-ħajja tal-bniedem, imma miel lejh, 
għamel miegħu patt ta’ ħbiberija u wera r-rieda tiegħu fil-liġi. Mhix liġi 
astratta, imqiegħda biss minn barra, imma miktuba fil-qalb tal-
bniedem sa mill-ewwel waqt tal-ħolqien tiegħu. Mela hija liġ li taqbel 
man-natura tiegħu, li twieġeb għall-ħtiġijiet essenzjali u magħmula 
biex twasslu biex jirrealizza lilu nnifsu b’mod sħiħ skont l-għanijiet li 
Alla għandu għalih. “Din il-liġi li qiegħed nagħtik illum, mhix tqila 
għalik u anqas ‘il bogħod minnek… imma din il-ħaġa hi qribek 
sewwa, f’fommok u f’moħħok, biex tagħmilha” (Dt 30, 11. 14). Din il-
kelma mela, ġiet b’mod li ma jitfissirx, qrib il-bniedem meta l-Kelma 
eterna ta’ Alla, il-Verb tiegħu, sar bniedem u ġie biex iwaqqaf it-tinda 
tiegħu fost il-bnedmin, waqt li rrivelalhom b’mod sħiħ ir-rieda divina 
espressa fil-kmandamenti u għallimhom kif jitħarrġu fihom bil-
perfezzjoni. L-Evanġelju tal-lum (Lq 10, 25-37) jurina lil Ġesù 
f’taħdita ma’ mgħallem tal-liġi dwar l-akbar kmandament; l-imħabba 
lejn Alla u lejn il-proxxmu tagħna. Dak staqsa lill-Imgħallem, mhux 
għax xtaq jitgħallem, imma “biex iġarrbu” (Lq 10, 25) u temm il-
mistoqsija tiegħu hekk: “U l-proxxmu tiegħi min hu?” (Lq 10, 29). 
Ġesù ma weġibx billi tah definizzjoni, imma bi storja ta’ wieħed 
imsejken li nqabad mill-ħallelin, serquh, neżżgħuh u ħallewh nofsu 
mejjet fit-triq. Tnejn min-nies għaddew minn ħdejh, - qassis u levita - 
rawh imma baqgħu sejrin bla ma taw kasu. Kien biss wieħed 
samaritan li ħenn għalih, waqaf u għenu. Il-konklużjoni hi ċara: 
m’għandniex nagħmlu distinzjonijiet, la ta’ reliġjon u lanqas ta’ 
nazzjon, ta’ ħabib jew għadu, kull min jeħtieġ l-għajnuna tagħna 
huwa “proxxmu” tagħna u għandu jkun maħbub bħalma nħobbu lilna 
nfusna. Barra minn dan il-parabbola wasslet lill-imgħallem tal-liġi 
biex jagħraf li l-liġi nfisha kienet twettqet, mhux minn bnedmin li 
b’mod speċjali kienu mgħallmin – bħas-saċerdoti u l-leviti –  imma 
minn Samaritan, li l-Lhud kienu jqisuh bla twemmin u midneb, kien 
proprju dan li ġie propost bħala mudell lil min, b’mentalità fariżajka 
kien iqis lilu nnifsu ġust, bla dnub u josserva l-liġi. Ġesù qallu: “Mur u 
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agħmel hekk int ukoll” (Lq 10, 37). Ftit jimporta jekk nafux il-morali 
bil-perfezzjoni, niddiskutu u nirraġunaw dwarha, meta ma nafux 
inwettqu dmirijiet elementari f’każi hekk ċari u urġenti bħal dak tal-
parabbola. Min għandu qalbu iebsa, min hu egoist isib dejjem elf 
skuża biex jeħles milli jgħin lill-proxxmu, speċjalment meta biex 
jitwettaq dan ikun skomdu u jitlob sagrifiċċju. It-tieni qari (Kol 1, 15-
20) jitkellem dwar suġġett ieħor, jiċċelebra l-kobor ta’ Kristu: is-
setgħa tiegħu fuq il-ħlejjaq kollha, “Kollox bih u għalih kien maħluq” 
(Kol 1, 17), is-sovranità tiegħu fuq il-bnedmin li huma rikonċiljati ma’ 
Alla “permezz tiegħu” u mifdijin “bid-demm tiiegħu mxerred fuq is-
salib” (Kol 1, 20). Imma jixbah l-Evanġelju tal-lum: Ġesù, “ix-xbieha 
ta’ Alla li ma jidhirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha” jixtieq li jkun magħruf 
u maħbub mill-bnedmin fi xbieha hekk umli u li tidher bħalma hu l-
proxxmu. “Kulma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, 
għamiltuh miegħi” (Mt 25, 40), dan ifisser li n-Nisrani għandu jħobb 
il-proxxmu mhux biss bħalu nnifsu, imma bħalma għandu jħobb lil 
Alla nnifsu. 

 

● O Alla, inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbegħdu 
mit-triq it-tajba, u b’hekk tgħinhom biex jerġgħu jsibuha; agħmel li 
kull min jistqarr li hu Nisrani jbiegħed minnu kulma jtebba’ lil dan l-
isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. 

Missal, Kolletta 
 

● O mħabba, inti dik ir-rabta ħelwa u qaddisa li tgħaqqad ir-ruħ 
mal-ħallieq tagħha: inti torbot lil Alla mal-bniedem, u lill-bniedem ma’ 
Alla. O mħabba imprezzabbli, inti żammejt lil Alla-bniedem 
imsammar mal-għuda tas-salib imqaddes, inti tirbaħ it-tilwim, 
tgħaqqad lill-mifrudin, u tgħani lil dawk li huma fqar fil-virtù, għax inti 
tagħti ħajja lill-virtujiet kollha. Inti tagħti l-paċi u ttemm il-gwerra, inti 
tagħti s-sabar, saħħa u perseveranza twila f’kull xogħol tajjeb u 
qaddis, inti qatt ma tixba’ mill-imħabba ta’ Alla u tal-proxxmu jew 
titwarrab minnhom, la bin-niket u la bit-torturi, la bl-insulti, la bit-
tmaqdir u lanqas bil-guffaġni. Inti twessa’ l-qalb sabiex tilqa’ l-ħbieb u 
l-għedewwa u l-ħlejjaq kollha, għax hija mlibbsa bl-imħabba ta’ Ġesù 
u timxi warajh. 

O Kristu ħelu Ġesù, aqlagħli din l-imħabba imprezzabbli, biex 
nibqa’ dejjem soda u ma naqtax qalbi, għax min għandu l-imħabba 
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hu mibni fuqek, ġebla ħajja, jiġifieri tgħallem minnek biex iħobb lill-
ħallieq tiegħu, billi mexa warajk. Fik jiena naqra r-regola u t-tagħlim li 
miegħu għandi nżomm, għaliex inti t-triq, il-verità u l-ħajja, għalhekk 
meta naqra fik, li int il-ktieb tal-ħajja, ikolli l-ħila li nimxi fit-triq id-dritta 
u nagħti kas biss tal-imħabba ta’ Alla u tas-salvazzjoni tal-proxxmu 
tiegħi. 

S. Katerina ta’ Siena, Ittri 7, v. 1, p. 30-32 
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249.  ALLA ĦANIN U JAGĦDER 

Alla ħanin u twajjeb, iddum biex tagħdab, kollok tjieba u fedeltà 
(Salm 86, 15). 

 

1. Meta Alla rrivela lilu nnifsu lil Mosè, huwa sejjaħ lilu nnifsu 
“Alla li jagħder u jħenn, tqil biex jagħdab u kbir fit-tjieba u l-fedeltà. 
Iħares it-tjieba għal elf ġenerazzjoni u jaħfer il-ħażen, id-dnub u l-
ħtija” (Ef 34, 6-7). L-imħabba ta’ Alla għall-bniedem tilbes karattru 
speċjali adattat għad-dgħufija tiiegħu, il-karattru tal-ħniena. Il-ħniena 
u l-imħabba li jmilu lejn l-imsejknin biex jgħinuhom, ifejquhom, u 
jagħnuhom. Alla, imħabba infinita, irid ipatti għall-faqar tal-bniedem: 
bit-tjubija jrid ifejjaq il-ħażen tiegħu, bl-għerf ifejjaq l-injoranza tiegħu, 
bis-safa ifejjaq l-impurità tiegħu, bil-qawwa jfejjaq id-dgħufija tiegħu. 
“Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-Mulej għal min 
għandu l-biża’ tiegħu. għax hu jaf kif aħna magħuġna, jiftakar li aħna 
trab” (Salm 103, 13-14). Alla jobgħod id-dnub, imma jekk minħabba 
d-dnub ikollu jaqta’ l-ħbiberija tiegħu, jew il-grazzja mill-midneb, il-
ħniena tiegħu taf issib mod li bih Alla jkompli jħobbu. Jekk ma jistax 
jibqa’ jħobbu iżjed bħala ħabib, iħobbu bħala xogħol ta’ idejh, iħobbu 
għal dak it-tajjeb li jibqa’ fih, u fuq dan jaħdem biex iwasslu għall-
konverżjoni. Imbagħad meta l-midneb jindem, Alla ma jdumx ma 
jiġbdu lejh b’imħabba akbar. Meta dar lejn Ġerusalemm midinba, il-
Mulej qal: “Għal ftit jien tlaqtek, imma b’imħabba bla qies jien nerġa’ 
niġbrok. Fis-saħna tal-korla ħbejt wiċċi għal ftit minnek, bi mħabba 
ta’ dejjem inħenn għalik” (Is 54, 7-8). Il-ħniena ta’ Alla hija tant kbira li 
ebda dnub - lanqas l-aktar wieħed ikrah - jekk wieħed jindem minnu, 
ma jista’ jtemmha jew iwaqqafha. Hija biss ir-rieda supperva tal-
bniedem, li tingħalaq fil-miżerja tagħha waqt li tmaqdar il-ħniena ta’ 
Alla, li għandha din is-setgħa ta’ niket. Il-kantiku ta’ Marija Verġni 
jfakkarna dan bi twissija: “Il-Mulej… xerred lil dawk li huma mkabbra 
f’qalbhom. Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċ-
ċkejknin. Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, u l-għonja bagħathom ‘il 
barra b’xejn” (Lq 1, 51-53). 

 

2. “Ħa jħalli triqtu l-midneb, ħa jerġa’ lura għand il-Mulej u jħenn 
għalih, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna” (Is 55, 7). Jekk il-
bniedem jobgħod dnubietu, dejjem isib il-ħniena. Alla ma jwarrab lil 
ħadd minħabba l-infedeltà tiegħu, ma jiċħadlux il-maħfra, ma 
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jċanfrux għal ħtijietu, lanqas jekk jerġa’ jaqa’ dritt wara li jkun maħfur. 
Ukoll meta l-bnedmin jikkundannawna, Alla jaħfrilna u jibgħatna lura 
ġġustifikati: ”Mur, u mil-lum ‘il quddiem tidnibx iżjed” (Ġw 8, 11). Il-
ħniena infinita qatt m’għandha tkun skuża biex wieħed jerġa’ jaqa’ 
fid-dnub b’għajnejh miftuħa, imma hija stedina biex nagħrfu 
umilment il-ħtijiet tagħna u nersqu għand Alla b’fiduċja sħiħa. “Id-
dnub tiegħi jien stqarrejtlek, u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jien 
għedt: ‘Quddiem il-Mulej nistqarr ħtijieti, u inti ħfirtli l-ħażen tad-dnub 
tiegħi” (Sal 32, 5). Imbagħad il-maħfra ta’ Alla tinżel u mhux biss 
teqred id-dnub, imma terġa’ tagħtina l-grazzja u l-ħbiberija ma’ Alla. 
“Isaw! Ġibulu l-isbaħ libsa u xidduhielu, libbsulu ċ-ċurkett f’sebgħu… 
u nagħmlu festa... Għax dan ibni kien mejjet u raġa’ qam, kien mitluf 
u nstab” (Lq 15, 22-24). 

Bl-eżempju u t-tagħlim tiegħu, Ġesù temm ir-rivelazzjoni tal-
ħniena infinita ta’ Alla, imma mbagħad għalaq hekk: “Ħenn, bħalma 
hu ħanin Missierkom” (Lq 6, 36). Il-qies tal-ħniena tagħna mal-
proxxmu se jkun il-qies tal-ħniena ta’ Alla magħna “għax bl-istess kejl 
li tkejlu intom, jitkejjel lilkom” (Lq 6, 38). Biex il-milja tal-ħniena ta’ 
Alla tissawwab fil-bniedem, Alla ma talabx li l-bniedem ikun bla dnub, 
imma li jkun ħanin ma’ ħutu. B’hekk biss il-bniedem ikollu d-dritt li 
jafda għalkollox fil-ħniena ta’ Alla, li mhuwiex xħiħ magħna imma 
jagħtina l-hena ta’ dik il-barka li minnha jitkellem is-salmista: “Hieni l-
bniedem li ħtijietu maħfura, li għandu d-dnub tiegħu mistur” (Salm 
32, 1). 

 

● Alla ħanin u ta’ dejjem, li taħfer id-dnubiet tal-ħlejjaq tiegħek, 
ma nistagħġibx b’dak li għedtli fuq dawk li jeħilsu mid-dnub il-mejjet 
u jerġgħu lura għandek. Jien ma niftakarx li int xi darba offendejtni, 
il-ħniena tiegħek ma titfissirx bil-kliem, ma nistagħġibx jekk int lil min 
jitwarrab mid-dnub tkellmu dwar dawk li jippersegwitawk u tgħidlu: 
‘Irridek titlobni għalihom biex jiena nħenn għalihom’. Xi ħniena kbira 
toħroġ mid-divinità tiegħek, Missier ta’ dejjem, li bis-setgħa tiegħek 
tmexxi d-dinja kollha! Bil-ħniena tiegħek ħlaqtna, u bil-ħniena tiegħek 
ġeddidtna fid-demm ta’ Ibnek. Il-ħniena tiegħek iżżommna sħaħ. Il-
ħniena tiegħek ġegħlet lil Ibnek meta kien f’dirgħajn l-għuda tas-salib 
idaħħal il-mewt f’logħba kontra l-ħajja u l-ħajja kontra l-mewt. 

Il-ħniena tiegħek tagħti l-ħajja, tagħti d-dawl li bih il-ħlejjaq 
kollha, ġusti u midinbin, jagħrfu tjubitek. Il-ħniena tiegħek tiddi fl-għoli 
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tas-sema, fil-qaddisin tiegħek. Jekk inħares lejn l-art naraha mfawra 
bil-ħniena tiegħek, il-ħniena tiegħek tiddi saħansitra fid-dlamijiet tal-
infern, għax int ma tikkastigax il-ħżiena kemm ħaqqhom. Bil-ħniena 
tiegħek ittaffi l-ġustizzja tiegħek, bil-ħniena tiegħek ħsiltna fid-demm, 
fil-ħniena tiegħek ridt tinżel tgħix mal-ħlejjaq tiegħek. Int għandek 
ġenn ta’ mħabba! Ma kienx biżżejjed għalik li ssir bniedem, imma ridt 
ukoll tmut. 

Qalbi tegħreq fik bi ħsibijietha, għax kulfejn indawwar ħsiebi ma 
narax ħlief ħniena. Missier ta’ dejjem, aħfer il-bluha tiegħi jekk 
għamilt wiċċ nitkellem hekk quddiemek, imma għall-ħniena tiegħek 
kollha mħabba, int fit-tjubija tiegħek tagħdirni. 

S. Katerina ta’ Siena, Djalogu 30. p. 520 
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250.  IL-MULEJ HU ĠUST 

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

 

1. L-awtur tal-ktieb tal-Għerf idur lejn Alla u jistqarr: “Int, għax inti 
ġust, kollox tmexxi bis-sewwa… għax is-setgħa tiegħek hi l-għajn tal-
ġustizzja u, għax int Sid ta’ kollox, lil kulħadd tagħder …għax sid il-
qawwa, int tagħmel il-ħaqq bil-ħniena” (Għerf 12, 15-18). Għall-
moħħ limitat tagħna, il-ġustizzja u l-qawwa jidhru kontra t-tjubija, il-
klemenza u l-ħniena, imma f’Alla dawn l-attributi huma hekk 
identifikati li nistgħu nkunu żguri li hu ħanin għax hu ġust, u li huwa 
ġust għax hu ħanin. “Proprju għax hu ġust, Alla huwa wkoll ħanin” 
(Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra 203). Ħadd aktar minnu ma 
jagħraf id-dgħufija tal-bniedem, u jaf eżattament il-ħila ta’ kull ħlejqa 
u qatt ma jitlob aktar minn dak li tiflaħ. 

Meta l-iSkrittura Mqaddsa titkellem fuq il-ġustizzja ta’ Alla, ta’ 
sikwit tgħaqqadha mal-fedeltà u l-ħidma tas-salvazzjoni tiegħu: 
“Mulej, sas-smewwiet tasal it-tjieba tiegħek. M’ogħla s-smewwiet il-
ġustizzja tiegħek, baħar bla qiegħ il-ħaqq tiegħek, bnedmin u 
bhejjem int issalvahom, Mulej” (Salm 36, 6-7). “Għal dejjem tibqa’ l-
ġustizzja tiegħu… Is-sewwa u l-ħaqq għemil idejh magħmula bis-
sewwa u bid-dritt” (Salm 111, 3. 7). Il-ġustizzja ta’ Alla mhix qiegħda 
hemm għat-telfien tal-bniedem, imma għall-ġid tiegħu, għas-
salvazzjoni tiegħu u mhux tant għall-ġid tal-art imma għall-ġid 
dejjiemi. Għalhekk Alla juża l-ġustizzja meta jikkastiga d-dnub biex il-
bniedem isewwi triqatu. “Għaliex li l-midinbin ma jitħallewx bla kastig 
għal żmien twil, imma li fis jiġi fuqhom il-ħlas li jkun ħaqqhom, hu 
sinjal ta’ tjieba kbira… Alla ma jkunx qiegħed ibiegħed il-ħniena 
tiegħu minna, għax hu ma jitlaq qatt il-poplu tiegħu” (2 Mak 6, 13-
16). Għax sakemm qegħdin ngħixu fid-dinja, l-għan tal-ġustizzja ta’ 
Alla hu t-trijonf tal-ħniena, jiġifieri l-konverżjoni u l-maħfra tal-midneb 
fil-kastig, imbagħad Alla jtaffi l-ġustizzja bil-ħniena, jikkastiga dejjem 
ħafna anqas milli jistħoqqlu d-dnub: “Għaliex jekk hu jgħakkes, iħenn 
skont il-kotra ta’ tjubitu, għax mhux minn qalbu jgħakkes, jew 
iweġġa’ qalb il-bniedem” (Lam 3, 32-33). Nistgħu ngħidu li Alla 
jikkastiga kontra qalbu u fil-fatt jikkastiga biss kemm hu meħtieġ biex 
iressaq lura l-ħlejjaq lejn it-tajjeb, u biex jiżguralhom l-hena dejjiemi. 
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2. “Kull ħidma tal-ġustizzja divina tissupponi dejjem il-ħidma tal-
ħniena u hija mwaqqfa fuqha” (San Tumas. 1, 21, 4). Alla ma setax 
jipprovdi għall-ħtiġijiet tal-ħajja tal-bniedem – din hi ħidma tal-
ġustizzja – jekk qabel ma kienx ġa ħalaq il-bniedem – dan hu l-
għemil tal-ħniena. Il-ħniena hija l-ewwel għerq ta’ kull ħidma ta’ Alla u 
dejjem takkumpanjaha, ladarba Alla jagħti lil kull ħlejqa ħafna aktar 
milli għandha bżonn skont il-ġustizzja. “Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej, 
tjubitu fuq kulma għamel. Int tiftaħ idek, u xxabba’ ‘l kulħadd bil-ġid. 
Ġust il-Mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f’dak kollu li għamel” 
(Salm 145, 9.16.17). Dak li ħaqqu l-bniedem bi dritt huwa li jkun 
sempliċiment ħlejqa. Imma Alla ried jerfgħu għad-dinjità ta’ ibnu u 
sejjaħlu biex jissieħeb fl-hena dejjiemi tiegħu. Wara d-dnub, il-
ġustizzja ta’ Alla setgħet ixxejjen lill-bniedem, imma minflok, Alla ried 
is-salvazzjoni tiegħu. Biex isewwi d-dnub tiegħu u jifdi l-bnedmin 
kollha kienet tkun biżżejjed qatra waħda demm ta’ Ġesù, imma hu 
ried jissagrifika l-ħajja tiegħu kollha, u demmu kollu. “Fejn kotor id-
dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. B’hekk… il-grazzja ssaltan 
permezz tal-ġustizzja għall-ħajja ta’ dejjem” (Rum 5, 20-21). Hu fuq 
kollox fl-opra tal-fidwa li l-ħniena ta’ Alla tiżboq il-ġustizzja tiegħu bi 
proporzjonijiet infiniti li ma jitwemmnux. San Pawl jistqarr: “Bilkemm 
wieħed imut għal wieħed ġust, għad li wieħed għandu mnejn 
jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla wriena l-
imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina” (Rum 5, 7-8). L-Iben ta’ 
Alla li sar bniedem u ssallab għas-salvazzjoni tad-dinja, huwa l-aqwa 
wirja u l-iżjed waħda ċara ta’ kif il-ġustizzja u l-ħniena ta’ Alla huma 
mwaħħdin flimkien, huma żewġ aspetti tal-imħabba dejjiema ta’ Alla. 
Imma l-imħabba ta’ Alla titlob tweġiba, jekk hu ma llimitax l-imħabba 
tiegħu għal dak li kien jistħoqqilna, forsi aħna għandna nħobbuh biss 
skont il-ġustizzja? Alla salvana, “mhux minħabba l-opra tajba li 
stajna għamilna aħna, iżda minħabba l-ħniena tiegħu” (Tit 3, 4). Il-
ħniena infinita tiegħu jeħtieġ titwieġeb b’imħabba bla qies. 

 

● Imma int, għax inti ġust, kollox tmexxi bis-sewwa, ma tqisux 
jixraq lis-setgħa tiegħek tikkundanna ‘l min hu bla ħtija. Għax is-
setgħa tiegħek hi l-għajn tal-ġustizzja, u, għax int Sid ta’ kollox, lil 
kulħadd tagħder. 

Int turi saħħtek ma’ min ma jemminx fil-kobor tas-setgħa 
tiegħek, u trażżan ‘il dawk li għalkemm jafuha, iqumu kontriha. għax 
sid il-qawwa, int tagħmel il-ħaqq bil-ħniena, lilna tmexxina b’tjieba 
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kbira. Għax għandek is-setgħa wkoll issibha meta tridha. B’dan l-
għemil int għallimt il-poplu tiegħek, li l-ġust għandu jkun tajjeb. Din hi 
t-tama sabiħa li inti tajt lil uliedek, li inti tagħti żmien għall-indiema ta’ 
dnubiethom”. 

Għerf 12, 15-19 
 

● Lili tani l-ħniena infinita tiegħu, u huwa permezz tagħha li 
nikkontempla u nadura l-perfezzjonijiet divini l-oħra! U b’hekk ilkoll 
kemm huma jidhru quddiemi jiddu bl-imħabba; l-istess ġustizzja – u 
forsi din aktar mill-oħrajn kollha – tidhirli mlibbsa bl-imħabba. X’ferħ 
ħelu meta taħseb li l-ħanin Alla hu ġust, jiġifieri li jagħti kas id-
dgħufijiet tagħna, li jagħraf bis-sħiħ il-fraġilità tan-natura tagħna. 
Mela, minn xiex għandi nibża’? Dak Alla ġust b’mod infinit, li għoġbu 
jaħfer b’tant tjieba l-ħtijiet kollha tal-iben il-ħali, ma għandux ukoll 
ikun ġust miegħi li jien dejjem miegħu? (Storja ta’ Ruħ, Ms A. 83w-
84q) 

Naf li wieħed jeħtieġlu jkun safi ħafna biex jidher quddiem l-Alla 
ta’ kull qdusija, iżda, jien naf ukoll li l-Mulej huwa ġust b’mod infinit. 
Hija din il-ġustizzja li tbażża’ lil għadd hekk kbir ta’ erwieħ, li hija l-
għaliex tal-hena u l-fiduċja tiegħi. Li tkun ġust ma jfissirx biss li tkun 
aħrax biex tikkastiga l-ħatja, imma wkoll li tagħraf il-fehmiet tajba u 
tippremja l-virtù. 

Mill-ġustizzja ta’ Alla jien nistenna dak kollu li nistenna mill-
ħniena tiegħu. Huwa, għad li huwa ġust, Hu ħanin u twajjeb, idum 
ma jagħdab u kollu mogħdrija, għax hu jaf kif aħna magħġuna, 
għalhekk iħenn għalina l-Mulej (Ittra 9 ta’ Mejju 1897) 

S. Tereża tal-Bambin Ġesù 
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251.  U JMEXXI KOLLOX SEWWA 

Jien fik nittama, Mulej … f’idejk hi xortija (Salm 31, 15. 16). 

 

1. L-għerf ta’ Alla “jinfirex minn tarf sa tarf tal-art  bil-qawwa u 
jmexxi kollox bil-ħlewwa” (Għerf 8, 1). L-Għerf divin hekk hu 
identifikat mal-providenza divina li tordna u tiddisponi, u tmexxi 
kollox lejn il-qligħ ta’ għan preċiż, l-għan aħħari u suprem li hu l-
glorja ta’ Alla, u l-għan sekondarju li hu l-ġid u l-hena tal-ħlejjaq. Xejn 
ma jeżisti fid-dinja mingħajr raġuni jew b’kumbinazzjoni, kollox huwa 
parti minn pjan tal-għaġeb tal-providenza divina, ladarba Alla “ordna 
kollox bil-qies, bl-għadd u bl-użin” (Għerf 11, 20). 

Jekk xi drabi ma jirnexxilniex nifhmu r-raġuni għall-eżistenza ta’ 
ċerti ċirkustanzi u ħlejjaq li jġibu t-tbatija, dan iseħħ għax ma 
jirnexxilniex niskopru l-post li għandhom fil-pjan tal-providenza ta’ 
Alla. B’danakollu huwa ċert li kull ġrajja, għalkemm ta’ niket u ta’ 
tbatija, hija mmexxija mill-providenza kollha mħabba ta’ Alla. “Kulma 
jordna jseħħ f’waqtu. Ma jkunx hemm min jgħid, ‘Dan x’inhu? U dak 
għaliex? Kollox jiġi mfittex f’waqtu… Għax kollox ġie maħluq għall-
ħtieġa tiegħu. Bih il-mibgħut tiegħu jagħmel vjaġġ tajjeb, b’kelma 
tiegħu kollox iżomm flimkien” (Sir 39, 16. 21, 43, 26). Ladarba xejn 
ma jaħrab lit-tmexxija paterna u għarfa ta’ Alla, m’hemmx għalfejn 
nibżgħu, ukoll l-iżjed sitwazzjonijiet diffiċli u mudlama, li jħarbtu l-
pjanijiet tagħna u jiddeffsu f’dak li nkunu ilna nippjanaw bl-akbar 
attenzjoni, u li fl-opinjoni tagħna ma jkollhomx soluzzjoni, fl-aħħar 
Alla żgur jibdilhom f’ġid. San Pawl jgħid: “Alla… ma’ dawk li 
jħobbuh… f’kollox jaħdem id f’id għall-ġid tagħhom” (Rum 8, 28), u 
Santu Wistin qisu qiegħed jikkumenta: “Alla li jista’ kollox ma jħalli 
ebda deni jidħol fl-opri tiegħu, kieku ma kienx daqshekk qawwi u 
twajjeb li joħroġ il-ġid saħansitra mid-deni” (Enchirid. 11). U din hi l-
konvinzjoni kbira li aħna neħtieġu biex ma nitfixklux quddiem il-provi, 
biex ma niddubitawx mill-providenza divina. Jista’ jkun li ma nafdawx 
lilna nfusna, lit-tjubija tagħna, u l-fedeltà tagħna, imma mhux dik ta’ 
Alla, “għax m’ogħla s-smewwiet it-tjieba tiegħek, il-fedeltà tiegħu ‘l 
hinn mis-sħab, il-providenza tiegħu ta’ missier tmexxi kollox” (Salm 
108, 5, Għerf 14, 3). 
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2. Wara li Alla ħalaq l-univers, ma ħallihx jieħu ħsieb tiegħu 
nnifsu, imma Alla jieħu ħsieb ta’ kull maħluq. “Għax m’hemmx Alla 
ieħor bħalek, li jieħu ħsieb kollox” (Għerf 12, 13), għax hu l-ħallieq ta’ 
kollox, imma l-providenza tiegħu hija speċjalment diretta fuq il-
bnedmin li hu jħobbhom bħala wliedu: “Bħalma omm tfarraġ lil binha, 
hekk jiena nfarraġ lilkom... Lilek jien qbadtek minn truf l-art u 
sejjaħtlek mill-ibgħad inħawi tagħha. La tibżax għax miegħek jien! La 
titħassibx, għax Alla tiegħek jien!” (Is 66, 13; 41, 9-10). Kull bniedem 
jista’ bil-verità kollha jqis dan il-kliem bħala li ntqal għalih, għax il-
providenza ta’ Alla hija hekk kbira li waqt li tħaddan l-univers kollu, 
tagħti kas b’mod speċjali ta’ kull ħlejqa tiegħu. Proprju taħt dan l-
aspett li Ġesù ppreżenta l-providenza tal-Missier tas-sema: 

“B’danakollu anqas wieħed mill-għasafar tal-bejt ma jaqa’ fl-art 
mingħajr ir-rieda ta’ Missierkom… Mela xejn la tibżgħu: intom aqwa 
minn ħafna għasafar tal-bejt” (Mt 10, 29-31). Hekk kif Alla ma 
ħalaqniex kollha f’daqqa imma ħalaq ir-ruħ ta’ kull wieħed, hekk ukoll 
il-providenza divina mhix marbuta li tgħinna lkoll f’daqqa, imma tgħin 
lil kull wieħed minna, għax taf il-ħtiġijiet kollha, id-diffikultajiet u x-
xewqat individwali tagħna, u taf sewwa x’inhu l-aħjar u li jaqbel għal 
kull wieħed minna. L-omm li tħobb tista’ ma tintebaħx b’xi ħtieġa ta’ 
binha, tista’ tinsa’ jew tiżbalja meta tiġi biex twettaq din il-ħtieġa, jew 
ma tkunx tista’ assolutament tgħinu, imma dan qatt ma jista’ jiġri lil 
Alla, li l-providenza tiegħu taf, tara u tista’ tagħmel kollox. “Ħarsu lejn 
il-ġilji tal-għelieqi, kif jikbru! U la jitħabtu u l-anqas jinsġu. Madankollu 
ngħidilkom li anqas Salamun, fil-glorja kollha tiegħu, ma kien jilbes 
bħal wieħed minnhom. Mela jekk Alla jlibbes hekk imqar ħaxixa 
selvaġġa li llum hawn u għada tinxteħet fil-forn, kemm aktar lilkom, 
nies ta’ fidi ċċkejkna!” (Mt 6, 28-30). 

Il-providenza ta’ Alla ddawwarna minn kullimkien, biha ngħixu u 
fiha nitħarrku u aħna, u b’danakollu aħna daqshekk tqal biex 
nemmnu u nafdaw fiha! Kemm jeħtieġilna niftħu qalbna għall-fiduċja, 
u kunfidenza akbar, anzi bla limiti għax il-providenza ta’ Alla hija bla 
tarf! 

 

● Inti, u inti biss, Alla tiegħi, int għaref bla tarf u taf kollox b’mod 
infinit. Fl-għerf tiegħek fassalt kollox, mill-bidu sal-aħħar, il-ġrajjiet 
kollha ta’ ħajti. Fassalt kull ħaġa bl-iżjed mod perfett. 
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Inti taf x’għandu jgħaddi minni, sena wara sena sakemm immut. 
Inti taf kemm għandi ngħix. Int taf kif se mmut. Inti fassalt kollox bi 
preċiżjoni, barra d-dnub. Kull ġrajja ta’ ħajti hija l-aħjar waħda għalija 
li tista’ tkun, għax ġejja minnek. 

Inti tmexxini ‘l quddiem sena wara sena, bil-providenza tal-
għaġeb tiegħek, miż-żgħożija sax-xjuħija, bl-għerf l-aktar perfett, u 
bl-iżjed imħabba perfetta. 

Naf, Mulej, li inti se tagħmel il-parti tiegħek għalija, bħalma jien, 
bil-grazzja tiegħek nixtieq nagħmel il-parti tiegħi lejk. Naf sewwa li int 
qatt ma titlaq lil dawk li jfittxuk, jew tonqos lil dawk li jafdaw fik. Imma 
naf ukoll, li aktar ma nitlob il-ħarsien tiegħek, aktar u żgur li 
naqlagħha fil-milja tagħha. U għalhekk issa nsejjaħlek, u nitolbok, l-
ewwel li żżommni ‘l bogħod minni nnifsi, u li nimxi wara xi rieda oħra 
ħlief tiegħek. Imbagħad nitolbok li, fil-ħniena infinita tiegħek li 
taddatta r-rieda tiegħek għalija, biex ma tkunx iebsa, imma mimlija 
ħniena għalija. 

Iżżurnix, o Mulej l-iżjed maħbub – jekk minix nonqos li nitolbok 
dan – iżżurnix b’dak it-tiġrib iebes li l-qaddisin biss jifilħu għalih! 
Agħder id-dgħufija tiegħi… Inħalli kollox f’idejk, għażiż Salvatur 
tiegħi – għax ma rridx niġġebbed miegħek – biss, jekk tippruvani bi 
provi itqal, agħtini aktar grazzji – għarraqni bil-milja tal-qawwa u l-
faraġ tiegħek, biex fija jħaddmu mhux il-mewt, imma l-ħajja u s-
salvazzjoni. 

Beatu J. H. Newman, Maturità cristiana, p. 294-295 
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252.  KOLLOX JISTA’ JKUN GĦAL ALLA 

Kbar u tal-għaġeb l-għemejjel tiegħek, Mulej, Alla li tista’ kollox, ġusti 
u veri huma t-triqat tiegħek (Apk 15, 3). 

 

1. Meta Isaija kien qiegħed jitkellem fuq il-ħidma ħallieqa ta’ Alla, 
għalaq hekk: “Erfgħu għajnejkom ‘il fuq u araw: min ħalaqhom dawn 
il-ħlejjaq kollha? Dak li jsejħilhom b’isimhom wieħed wieħed. Bis-
saħħa ta’ qawwietu, bil-qawwa ta’ setgħetu, ħadd minnhom ma 
jonqos” (Is 40, 26). Alla hu dak li jista’ kollox li jista’ jagħmel kulma 
jrid: “Kulma jogħġbu ‘l-Mulej, jagħmlu fis-smewwiet u fuq l-art, fil-
baħar u f’qiegħ l-ibħra kollha” (Salm 135, 6). Xejn ma jista’ jfixkel l-
għemil tiegħu, xejn ma jista’ jeħodha kontra r-rieda tiegħu, xejn ma 
hu tqil għalih: ”Għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir” (Lq 1, 37). L-
għemejjel tal-bniedem, ukoll dawk l-aktar sempliċi, jeħtieġu ż-żmien, 
it-taħbit, il-materjal, l-għajnuna, l-għemejjel ta’ Alla ukoll dawk l-aktar 
kbar, jitwettqu f’waqt wieħed b’sempliċi att tar-rieda tiegħu. Alla tant 
jista’ kollox li b’kelma waħda ġab mix-xejn il-ħwejjeġ kollha: “Int 
għedt kelma u kollox sar… m’hemm xejn li jieqaf lill-kelma tiegħek” 
(Dt 16, 14). Il-kliem tal-bniedem huma ħoss vojt li jispiċċa fl-arja, il-
kelma ta’ Alla hija hekk effikaċi li twettaq dak kollu li tesprimi: “Għax 
hu tkellem u hi saret” (Salm 33, 9). Alla tant jista’ kollox li wara li 
ħalaq lill-bniedem ħieles, imexxih u jidderieġih skont kif jogħġob lilu 
bla ma jċaħħdu mill-libertà tiegħu. Alla tant jista’ kollox li jittrasforma 
l-bnedmin, ulied id-dnub, f’uliedu adottivi, u jseħibhom fil-ħajja divina 
tiegħu. Alla tant jista’ kollox li joħroġ il-ġid mid-deni. L-omnipotenza 
ta’ Alla hija dejjem attiva u tibqa’ taħdem bla qatt ma tieqaf, u din is-
setgħa tal-għaġeb, infinita u eterna hija għalkollox għas-servizz tat-
tjubija infinita tiegħu, jew aħjar, hija t-tjubija infinita nfisha, li tista’ 
twettaq il-ġid kollu li tixtieq. Kemm tassew neħtieġu l-għajnuna ta’ din 
l-omnipotenza!, aħna li aħna daqshekk dgħajfin li wkoll meta nkunu 
rridu l-ġid, ħafna drabi ma jkollniex ħila nwettquh! 

 

2. “Lil dak Alla, li bis-setgħa tiegħu li taħdem fina, għandu l-
qawwa li jagħmel kollox bil-wisq iżjed milli aħna nistgħu nitolbu jew 
naħsbu” (Ef 3, 20), lejh jeħtieġ li nduru bil-fiduċja u l-umiltà biex 
insibu l-għajnuna li neħtieġu fid-dgħufija u n-nuqqas ta’ qawwa 
tagħna. San Pawl iwissina li aħna ma nistgħux “naħsbu li xi ħaġa 
ġejja minna nfusna, il-ħila tagħna ġejja minn Alla” (2 Kor 3, 5). Jekk 
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hemm xi ħaġa li nistgħu u nafu nagħmlu, hija biss għax Alla ried 
jaqsam il-qawwa divina tiegħu magħna. Jekk nitħallew weħidna, ma 
kienx ikollna l-ħila nsawru imqar ħsieb wieħed jew inlissnu kelma 
waħda. Dan in-nuqqas ta’ qawwa għandu jżommna umli, imma 
m’għandux jaqtagħlna qalbna, għax Alla, tjubija infinita, li sejħilna 
għall-ħajja, jagħtina wkoll il-ħila u l-qawwa li neħtieġu biex ngħixu u 
naġixxu, aktar ma nkunu umli u aktar kemm nersqu lejh bil-fiduċja, 
aktar jagħtina dawn id-doni f’qies akbar. “Hu li jagħti l-qawwa lill-
għajjien, u jkattar il-qawwa lil min hu bla saħħa. Jintelqu ż-żgħażagħ 
u jgħejjew, fl-aħjar tagħhom jogħtru l-irġiel. Imma dawk li jittamaw fil-
Mulej jieħdu saħħithom… jiġru bla ma jgħejjew, jimxu bla ma 
jintelqu” (Is 40, 29-31). 

Jekk hu ta’ niket li nsofru n-nuqqas ta’ ħila tagħna, huwa wisq 
aktar ta’ kuraġġ li nkunu nistgħu nistrieħu fuq il-qawwa ta’ Alla, li 
jogħġbu jagħżel “in-nies boloh għad-dinja biex iħawwad l-għorrief, id-
dgħajfa tad-dinja biex iħawwad il-qawwija, il-mistmerra mid-dinja u n-
nies li ma huma xejn” biex iwettaq għemejjel kbar, “biex ebda 
bniedem ma jkun jista’ jiftaħar quddiem Alla” (1 Kor 1, 27-29). Ir-
raġuni għan-nuqqas ta’ suċċess fil-ġid, qiegħed għax ma nafdawx 
biżżejjed fl-omnipotenza ta’ Alla, waqt li norbtu wisq fuq il-ħila u l-
mezzi tal-bnedmin. Dan jgħodd fuq kollox f’dak li għandu x’jaqsam 
mas-salvazzjoni u l-qdusija tagħna u tal-oħrajn, biċċa xogħol li tiżboq 
kull setgħa tal-bniedem. U b’danakollu jeħtieġ li wieħed jaħdem f’dan 
ix-xogħol b’impenn kbir u fiduċja kbira, waqt li nitolbu l-ħin kollu l-
għajnuna ta’ Alla, għax “għall-bnedmin dan ma jistax ikun: iżda għal 
Alla kollox jista’ jkun” (Mt 19, 26). 

 

 Mulej, il-kobor u l-qawwa, il-ġieħ, is-sebħ u t-tifħir: għax 
kulma hemm fis-sema u fl-art… Tiegħek is-saltna, Mulej, int kap fuq 
kulħadd. Minnek l-għana u s-sebħ, int taħkem fuq kollox. F’idejk il-
qawwa u s-saħħa, f’idejk is-setgħa li tkabbar u ‘l kulħadd issaħħaħ. 
U issa nfaħħruk Alla tagħna, u nsebbħu l-isem glorjuż tiegħek. 

1 Kron 29, 11-13 
 

● Mulej u ħallieq tiegħi, inti l-Mulej tiegħi li taħkem fuq dak kollu 
li hemm fis-sema u fl-art: hekk hi l-ħakma tiegħek li kull ħaġa 
maħluqa tiddependi mis-setgħa infinita tiegħek. Inti s-sid assolut 
tiegħi, li tista’ tagħmel bija dak li jogħġbok, waqt li minnek, o għerf 
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divin, ġejt maħluq mix-xejn, waqt li ħadt l-eżistenza u l-ħajja, u 
tipprovdili int għall-ħtieġa bla waqfien tiegħi 

O Alla l-iżjed għoli, jiena… l-qaddej li m’għandix mod kif 
inpattilek, għax inti sidi. Jiena, Mulej, dak Lazzru fqajjar tant marid 
bl-isfortuni naturali li jolqtu l-parti baxxa tal-bniedem, u tant fqir li ma 
nafx jekk għandix fija xi virtù li togħġbok, imma għandi xewqa kbira li 
nħobbok… Agħtini, o Alla tiegħi, l-għana tal-grazzja tiegħek u 
agħmilni għani biha, sakemm inkun nista’ noffrilek l-għemejjel ta’ 
virtù li tipproduċi: indiema li offendejtek, proponiment li ma 
noffendikx, u spirtu perseveranti li nimitak fil-ħajja u fil-mewt, fil-ferħ 
u fit-tbatija, u fl-aħħar nett ir-rassenjazzjoni għar-rieda tiegħek f’kull 
ħaġa, biex f’dak kollu li jgħaddi minni, kemm ħelu u kemm morr 
għall-ispirtu, ngħid dejjem: ikun dak li trid int kif fis-sema hekkda fl-
art. 

S. Karlu ta’ Sezze, Awtobijografija VII, 30, Op. v. 2, p. 306-307 
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253.  IL-FIDI, DON TA’ ALLA 

Mulej, dawwal l-għajnejn ta’ qalbi (Ef 1, 18). 

 

1. “Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed jogħġob lil Alla” (Lh 11, 
6). Il-fidi hija s-sies tar-relazzjonijiet tagħna ma’ Alla. Għall-bniedem li 
m’għandux fidi, Alla ma jfisser xejn, m’għandu ebda siwi, u ebda 
post f’ħajtu. Bil-maqlub, aktar ma tkun ħajja l-fidi, aktar Alla jidħol fil-
ħajja tal-bniedem, sakemm isir il-kollox tiegħu, sakemm isir l-akbar 
realtà waħdanija li għaliha qiegħed jgħix, li għaliha jaffronta l-mewt u 
t-tbatija bil-kuraġġ. “Jekk ngħixu, ngħixu għall-Mulej; jekk immutu, 
immutu għall-Mulej (Rum 14, 8). Dawk li jiddedikaw ruħhom għall-
ħajja spiritwali, il-fidi ma tonqoshomx, imma sikwit jiġri li l-fidi tagħna 
ma tkunx ħajja u sħiħa biżżejjed li tħallina naraw lil Alla f’kollox, għax 
kieku kien jingħatalna sens ta’ realtà traxxendenti, fundamentali u 
eterna li tiżboq ir-realtajiet kollha tal-art. 

Il-fidi ma tiddependix minn dak li nirċievu mis-sensi – minn dak li 
naraw jew immissu – u lanqas tonqos għal dak li l-intellett tal-
bniedem jista’ jifhem dwar Alla, imma tmur aktar ‘l hinn minn dan, hi 
ġġiegħelna nissieħbu fl-għerf ta’ Alla dwaru nnifsu. Hija d-don kbir li 
jagħtina Alla, jerfagħna għal status ta’ wlied Alla, u b’hekk iseħibna 
fin-natura tiegħu, u għalhekk f’ħajtu, li hija ħajja ta’ għarfien u 
mħabba. Il-fidi tħallina nissieħbu fl-għerf u l-imħabba divina, l-
imħabba ta’ Alla. Fil-magħmudija flimkien mal-grazzja qaddiesa, niġu 
mogħtija dawn il-virtujiet li permezz tagħhom ikollna l-ħila nissieħbu 
fil-ħsieb u l-imħabba ta’ Alla. L-istess kif il-grazzja hi don mogħti 
b’xejn, hekk ukoll il-fidi: huwa Alla li jsejjaħ u jagħti l-fidi. San Pawl 
jgħid: “Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi, u dan mhux bis-saħħa 
tagħkom, imma b’don ta’ Alla” (Ef 2,8). Il-Konċilju Vatikan II jgħid: 
“Biex wieħed jista’ joffri ‘l Alla din il-fidi, jeħtieġ il-grazzja ta’ Alla li 
taħdem fih minn qabel u li tgħinu, jeħtieġ l-għajnuniet interjuri tal-
iSpirtu s-Santu li jċaqlaq il-qalb u jdawwarha lejn Alla, jiftaħ għajnejn 
l-intelliġenza u jagħti lil “kulħadd il-ħlewwa li tiġi meta nilqgħu u 
nemmnu l-verità” (DV. 5). Fil-prattika ma nirriflettux biżżejjed fuq il-
verità li biex temmen irid ikun don ta’ Alla, li mhux ġej minn xi mertu 
tal-bniedem. Alla huwa kemm dak li jagħti l-fidi u fl-istess ħin l-oġġett 
tal-fidi, huwa hu li jqanqal fina x-xewqa li nsiru nafuh u li nemmnu fih 
u li jagħtina l-ħila li nemmnu. 
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2. L-intelliġenza tista’ tagħtina biss dawl naturali dwar Alla u l-
ħolqien, imma l-fidi, tagħtina dawl sopranaturali, li huwa sehem fl-
għarfien li Alla għandu tiegħu nnifsu u tal-ħlejjaq. Alla, fit-tjieba 
tiegħu, għoġbu juri lilu nnifsu lill-bnedmin, wera lilu nnifsu kif inhu u 
kif hu jaf lilu nnifsu, mhux biss bħala ħallieq imma wkoll bħala Trinità, 
bħala l-Missier, bħala l-awtur tal-grazzja u bħala mħabba infinita. Din 
ir-rivelazzjoni twettqet bil-mod il-mod matul l-istadji differenti tal-
istorja tal-bniedem, u kulma tmur kienet aktar tiċċara u ssir aktar 
sħiħa sakemm waslet fil-milja tagħha fi Kristu, ir-Rivelatur il-kbir tal-
misteru ta’ Alla. “Il-verità profonda, imbagħad, fuq Alla u fuq is-
salvazzjoni tal-bnedmin, b’din ir-rivelazzjoni, tidhrilna ċara fi Kristu li 
huwa fl-istess waqt il-medjatur u l-milja tar-rivelazzjoni kollha kemm 
hi” (DV 2). Ir-rivelazzjoni hija s-sies tal-fidi. Alla tkellem u għarraf lilu 
nnifsu, u aħna nemmnu l-kelma tiegħu. “Lil Alla li jirrivela ruħu 
għandna nagħtuh l-ubbidjenza tal-fidi (ara Rum 16, 26; 2 Kor 10, 5-
6) li biha l-bniedem jerħi ruħu kollu kemm hu liberament f’idejn Alla” 
(DV. 5). Fil-magħmudija Alla sawwab fina d-don tal-fidi gratwitament, 
imma dan id-don, li hu offrut u mhux sfurzat fuqna, jistenna minna r-
rabta ħielsa tar-rieda u l-intellett tagħna. L-għemil ta’ fidi ta’ tifel żgħir 
li għadu kemm tgħallem jagħraf ‘l Alla jeħtieġ jimmatura sakemm 
meta jsir adult issir rabta sħiħa profonda u konxja mal-kelma ta’ Alla, 
mar-Rivelazzjoni divina, mal-iSkrittura Mqaddsa, u mat-tagħlim tal-
Knisja. B’dan il-mod, il-fidi ssir għemil ta’ telqa f’Alla: “Jien naf 
sewwa f’min emmint” (2 Tim 1, 12). Dan l-att ħieles u volontarju 
dejjem jinkludi fih l-għotja ta’ Alla: “San Tumas ta’ Aquino jgħallem: 
“Li temmen hu att tal-intellett li jintrabat mal-verità divina taħt il-
kmand tar-rieda ta’ Alla permezz tal-grazzja” (S.T. 2-2, 2, 9). Meta 
nintebħu bil-faqar tal-fidi tagħna, nitolbu umilment l-għajnuna divina, 
waqt li nitolbu ‘l Alla li jsawwar ir-rieda, u li jiftaħ il-moħħ tagħna 
għad-dawl divin tiegħu. 
 
● Mulej, jiena nemmen, irrid nemmen fik. O Mulej, agħmel li l-
fidi tiegħi ssir sħiħa, bla kundizzjonijiet, u li tinfed il-ħsieb tiegħi, fil-
mod ta’ kif niġġudika l-ħwejjeġ divini u l-ħwejjeġ tal-bnedmin. O 
Mulej, agħmel li l-fidi tiegħi tkun ħielsa, jiġifieri msieħba bir-rabta 
personali tiegħi magħha, u li nilqa’ ċ-ċaħdiet u l-obbligi li hemm 
involuti fiha, biex tkun tista’ tesprimi l-quċċata tal-personalità tiegħi, 
jiena nemmen fik, Mulej, 
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Mulej, agħmel li l-fidi tiegħi tkun ċerta, permezz ta’ qbil estern ta’ 
provi u xhieda ġewwenija tal-iSpirtu s-Santu, ċerta fid-dawl li jagħti 
kuraġġ, u fil-konklużjoni tagħha mimlija paċi, u f’assimilazzjoni li 
sserraħ. 

Mulej, agħmel li l-fidi tiegħi tkun qawwija, ma tibżax mill-
problemi, li huma l-esperjenza komuni tal-ħajja tagħna mixtieqa mid-
dawl, ma tibżax mill-mibegħda ta’ dawk li jargumentaw dwar il-fidi, 
imeruha, jirrifjutawha, jew jiċħduha, imma qawwiha bl-esperjenza tal-
verità tiegħek 

Mulej, agħmel li jkolli fidi ferrieħa, li tagħti l-paċi u l-hena lil ruħi, 
tagħtiha l-ħila għat-talb ‘l Alla u kliem familjari mal-bnedmin, biex il-
barka ġewwenija u l-hena li għandi lilha jiddu fit-taħditiet qaddisa ta’ 
kuljum: 

Mulej, agħmel li l-fidi tiegħi ġġib il-frott u tagħmel l-imħabba 
bħala l-kawża għall-kobor morali tagħha biex issr ħbiberija vera 
miegħek, u fil-ħidmiet u t-tbatijiet u x-xewqat tagħha għar-rivelazzjoni 
tal-aħħar, tiftix bla heda tiegħek, xhieda bla heda tiegħek u għajnuna 
ta’ tama bla heda. 

Mulej, agħtini fidi umli, li ma tippretendix li sserraħ fuq l-
esperjenza tal-ħsieb u dak li nħoss jien, imma tkun sottomessa 
għax-xhieda tal-iSpirtu s-Santu, bla ebda garanzija oħra ħlief l-
ubbidjenza għat-tradizzjoni u t-tagħlim awtorevoli tal-Knisja. Ammen. 

Pawlu VI, Insegnamenti v 6, p. 994-995 
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254.  MIN JEMMEN GĦANDU L-ĦAJJA TA’ DEJJEM 

Din hi l-ħajja ta’ dejjem: li jagħrfu lilek, Alla waħdek veru, u lil Ġesù li 
inti bgħatt (Ġw 17, 3). 

 

1. Ir-rit tal-Magħmudija jinsisti fuq il-fidi b’mod speċjali u l-aktar 
fuq id-dmir tal-ġenituri li jrabbu l’uliedhom fil-fidi. “Araw li wliedkom, 
imdawlin minn Kristu, jgħixu dejjem bħala wlied id-dawl, u 
jipperseveraw fil-fidi, sabiex ikunu jistgħu jmorru jiltaqgħu mal-Mulej 
li ġej mal-Qaddisin kollha tiegħu biex jidħlu fis-saltna tas-smewwiet.” 
Meta jaslu fl-użu tar-raġuni, dan isir id-dmir personali u fundamentali 
ta’ kull min hu mgħammed. Fil-fatt hija l-fidi li ddaħħalna fil-ħajja 
nisranija u tiftaħ il-bieb tal-ħajja ta’ dejjem. Il-fidi mhijiex biss wegħda, 
imma daħla, don tal-ħajja ta’ dejjem. Dan qalu Kristu l-Mulej: 
“Tassew, tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta’ dejjem” 
(Ġw 6, 47). Bil-fidi, in-Nisrani jibda jagħraf ‘l Alla kif għad jagħrfu fis-
sema, l-istess Alla, l-istess misteri divini li fis-sema għad nagħrfuhom 
b’mod ċar fid-dawl tal-glorja, hawn fl-art nagħrfuhom b’mod imċajpar 
fil-verità li l-fidi tipproponilna biex nemmnu. Il-fidi u l-viżjoni beatifika 
huma żewġ fażijiet ta’ għarfien waħdieni ta’ Alla: il-fidi hija l-għarfien 
tal-bidu, mgħottija, imperfetta, il-viżjoni beatifika hija l-għarfien sħiħ, 
mikxuf u perfett. San Pawl jgħid: “Bħalissa naraw bħallikieku f’mera, 
imċajpar, imma mbagħad naraw wiċċ imb wiċċ. Issa nagħraf biċċa, 
imma mbagħad nagħraf bħalma jien magħruf issa” (1 Kor 13, 12). 
Fis-sema, il-fidi tispiċċa biex tagħmel il-wisa’ għall-viżjoni diretta ta’ 
Alla, imma sakemm għadna pellegrini fuq din l-art m’għandniex mod 
ieħor biex nagħrfu ‘l Alla u nidħlu f’relazzjoni miegħu, jekk mhux bil-
fidi. Barra minn dan, il-fidi biss hija t-triq biex naslu għall-viżjoni 
beatifika. Għalhekk San Tumas jgħallem li “l-fidi hija drawwa 
intellettwali li biha l-ħajja ta’ dejjem tinbeda fina” (S.T. 2-2, 4, 1). 
Libsa intellettiva, jew dispożizzjoni abitwali, virtù infuża minn Alla fil-
moħħ tal-bniedem biex jagħtih il-ħila li jagħrfu b’mod sopranaturali, 
biex jemmen fih. 

Ġesù qal: “Din hi l-ħajja ta’ dejjem: li jagħrfu lilek, Alla waħdek 
veru, u lil Ġesù Kristu li inti bgħatt” (Ġw 17, 3). 

 

2. San Ġwann tas-Salib juża paragun oriġinali biex juri li l-fidi 
fiha diġà  ż-żerriegħa tas-sema. Jirriferi għall-fatt mill-iSkrittura tas-
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suldati ta’ Gidgħon, li kellhom “il-lampi f’idejhom, li huma iżda ma 
kienux qegħdin jaraw għax ħbewhom fil-ġarar tagħhom, imma meta 
mbagħad dawn il-ġarar ġew miksura, deher id-dawl.”(ara Mħallfin 7, 
19) Il-qaddis jikkummenta: “Hekk ukoll tagħmel il-fidi, li hija mdawra 
minn dawn il-ġarar, imma għandha ġewwa fiha d-Dawl Divin (jiġifieri 
l-verità ta’ dak li huwa Alla fih innifsu), li meta tintemm u titkisser, fl-
aħħar il-ġarra fl-għeluq ta’ din il-ħajja ta’ hawn, tħalli jidhru Sebħ u d-
Dawl tad-Divinità, li kienu moħbija fiha” (Telgħa II, 9, 3). 

Imma l-ħajja ta’ dejjem mhix viżjoni biss, hija wkoll komunjoni 
ma’ Alla, komunjoni li toħroġ mill-viżjoni. Hekk l-istess jiġri dwar il-
fidi. Alla ma jurix lilu nnifsu lill-bnedmin biex iġiegħelhom jagħrfuh 
biss, imma biex jingħatalhom, “biex jistedinhom u jdaħħalhom 
f’għaqda miegħu” (DV 2). L-għarfien sopranaturali ta’ Alla permezz 
tal-fidi hija s-sies ta’ din il-komunjoni tal-għaġeb li tipperfezzjona 
ruħha bl-imħabba u ssib il-milja tagħha fil-ġenna. Hawn naraw il-
kobor li ma jitfissirx tad-don tal-fidi, li jqegħidna fil-livell tal-għarfien 
divin, iħejjina għall-ħbiberija u l-komunjoni ma’ Alla, u għall-fatt li Alla 
jsir tagħna għal dejjem. “Din hi talbilħaqq ir-rieda ta’ Missieri: li kull 
min jara lill-Iben u jemmen fih, ikollu l-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 6, 40). 

L-istess kif il-ħajja ta’ dejjem tiżboq kull ħajja tal-art, hekk il-fidi 
tiżboq kull għarfien naturali ta’ Alla. Għemil wieħed ta fidi 
sopranaturali jiswa wisq iżjed mill-għerf kollu tal-bnedmin, bla ma 
neskludu l-istudju teoloġiku. Hija l-fidi li tiġġustifika u ssalva. Kemm 
imissna nkun grati lejn Alla għal dan id-don li ssawwab fuqna 
b’abbundanza daqshekk kbira, u kemm jeħtiġilna nippreservawh u 
nkabbruh! Bir-raġun li l-Konċilju Vatikan II iħeġġeġ b’urġenza lill-
Insara biex jikbru kuljum “jiksbu dejjem iżjed kuxjenza tad-don tal-
fidi” (Eduk. Nis. 2). U li jitħabtu bit-talb u l-għemil biex jikkomunikaw 
“billi jagħtu kull xorta ta’ għajnuna biex id-don tal-fidi, li huma qalgħu 
b’xejn, jingħata lill-oħrajn” (Ħidma Miss. tal-Kn. 41). 

 

● O Mulej, jiena nibda mill-fidi biex nasal għall-viżjoni: diġà 
qiegħed fi triqti waqt li niġri biex infittex lil pajjiżi. Matul dan il-vjaġġ, 
ruħi tibqa’ tgħidli: kull xewqa tiegħi qiegħda quddiemek, u l-krib tiegħi 
mhux moħbi minnek. Imma fl-art imwiegħda, ma jkollix bżonn nitlob 
aktar, imma biss li nagħti t-tifħir, għax hemm ma jonqos xejn. Hawn 
nemmen, imma hemm nara; hawn nittama, hemm nippossiedi; hawn 
nittallab, hemm nirċievi! (Ser 159, 1). 
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Issa noqgħod attent għal dak li nara, u nemmen dak li ma narax. 
O Mulej, inti ma tlaqtnix billi sejjaħtli biex nemmen, ukoll meta 
tikkmandani nemmen dak li ma nistax nara, u għadek ma ħallejtnix 
nieqes mid-dawl tal-ħwejjeġ li jgħinuni nemmen dak li nara. 
Għalkemm ma stajtx nara d-divinità tiegħek, imma stajt nara l-
umanità tiegħek sewwa ħafna, fil-fatt din kienet ir-raġuni li għaliha 
inti sirt bniedem, biex f’persuna waħda, jien nista’ jkolli oġġett ta’ 
viżjoni u oġġett ta’ fidi (Ser 126, 5). 

Santu Wistin 
 

● O fidi tal-Għarus tiegħi Kristu, kemm nixtieq li turini issa biċ-
ċar dawk il-veritajiet dwar il-Maħbub tiegħi li tfajt ġewwa ruħi 
mgħottija bid-dalma u s-swidija (għax il-fidi hija virtù oskura kif jgħidu 
t-teoloġi) hekk li dawk it-tagħrifiet bla forma u oskuri li qed inħaddan 
fil-fidi, turihomli u tikxifhomli f’waqt wieħed b'mod ċar u sħiħ… 

Issejjaħ il-fidi kristall għal żewġ raġunijiet: l-ewwel għax hija ta’ 
Kristu l-Għarus tagħha, u t-tieni għaliex għandha mill-kristall billi hi 
safja fil-veritajiet u qawwija u ċara, nadifa mill-iżbalji u mill-għażliet 
naturali. 

Issejjaħ il-fidi għajn għax minnha joħorġu l-ilmijiet tal-ġid 
spiritwali kollu għar-ruħ. 

Għalhekk Sidna Ġesù meta tkellem mas-Samaritana, sejjaħ il-
fidi għajn meta qal li min jemmen fih issirlu għajn li l-ilma tagħha 
jwassal sal-ħajja ta’ dejjem (Ġw 4, 14, ara Kantiku 12, 1-3). 

Il-fidi hija l-mezz waħdieni li huwa qrib u proporzjonat li permezz 
tiegħu r-ruħ tingħaqad ma’ Alla. Għax hekk kbir huwa x-xebh bejn 
dan il-mezz u Alla illi ma hemm ebda differenza oħra ħlief dik li 
hemm bejn li tara lil Alla u li temmen fih. Għax bħalma Alla huwa 
infinit, hekk il-fidi tqegħdulna quddiemna bħala infinit u hekk kif huwa 
Tlieta u Wieħed, tqiegħdulna wkoll quddiemna bħala Tlieta u 
Wieħed, u billi Alla huwa dlam għal moħħna, hekk ukoll il-fidi tagħmi 
għax tlellex wisq għal fehim il-moħħ. U għalhekk, b’dan il-mezz biss 
Alla juri lilu nnifsu lir-ruħ f’Dawl Divin li jmur ‘l hemm minn kull fehim 
il-moħħ. U minħabba f’hekk akbar ma tkun il-fidi tar-ruħ, aktar tkun 
qrib ta’ Alla (Telgħa II, 9, 1) 

S. Ġwann tas-Salib
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255.  IS-SITTAX-IL ĦADD MATUL IS-SENA 

SENA A 

Int, Sidi, twajjeb u taħfer (Salm 86, 5). 

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum hija bħal innu lill-ħniena ta’ Alla u 
twassal lill-Insara biex jirriflettu fuq dan l-attribut divin li jfarraġ biex 
isaħħaħ il-fiduċja tagħhom fil-Mulej u biex iħeġġIġhom jimitawh f’din 
l-imġiba. L-argument jidħol sa mill-ewwel qari (Għerf 12, 13.16-19): 
“Għax Sid il-qawwa, int tagħmel il-ħaqq bil-ħniena, lilna tmexxina 
b’tjieba kbira. B’dan l-għemil int għallimt lill-poplu tiegħek, li l-ġust 
għandu jkun tajjeb” (Għerf 16, 18-19). Fost il-bnedmin il-forza sikwit 
teqred il-ġustizzja u toħnoq il-mogħdrija, imma mhux hekk jiġri f’Alla 
li l-qawwa tiegħu hi l-għajn tal-ġustizzja u l-ħniena, li huma ħaġa 
waħda bħalu. Għalhekk huwa jħallat il-kastigi ġusti bi ħniena li 
tistenna biex tagħti żmien “għall-indiema ta’ dnubiethom” (Għerf 12, 
19). L-istess tema hi żviluppata f’għamla konkreta fil-parabbola tal-
Evanġelju tas-sikrana (Mt 13, 24-43). Min qiegħed jitkellem mhux 
iżjed l-awtur tal-ktieb tal-Għerf, imma Ġesù, l-Għerf magħmul 
bniedem: ”Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed raġel li żera’ 
żerriegħa tajba fl-għalqa tiegħu” (Mt 13, 24). Imma billejl l-għadu 
tiegħu żera’ s-sikrana li malajr ħonqot il-qamħ, u meta l-qaddejja 
talbu lis-sid biex jaqlgħuha, dan ma ħallihomx. “Le” qalilhom, “għax 
intom u tiġbru s-sikrana għandkom mnejn taqilgħu magħha l-qamħ 
ukoll. Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad” (13, 29-30). Il-bidwi 
ma jirraġunax hekk: ikabbar il-qamħ biex isaffih mill-ħaxix ħażin. 
Imma hawn m’aħniex nitkellmu dwar lezzjoni tal-biedja, imma aktarx 
qegħdin naraw kif Alla jimxi mat-tajbin u mal-ħżiena. Fit-tifsira tal-
parabbola nsiru nafu li l-għalqa hija d-dinja fejn Ġesù, Bin il-
Bniedem, jiżra’ ż-żerriegħa tas-saltna tas-sema. “Iż-żerriegħa t-tajba 
huma wlied is-Saltna, Is-sikrana huma wlied il-ħażin, u l-għadu li 
żeragħha huwa x-xitan” (13, 38-39). 

F’din id-dinja s-saltna tas-sema għadha fi stat ta’ żvilupp, qed 
tikber, għalhekk m’hemmx differenza ċara bejn tajbin u ħżiena. Alla 
ma jridx dan, anzi jħallihom jgħixu flimkien kemm biex jipprova lit-
tajbin u jsaħħaħhom fil-virtù, u kemm biex jagħti żmien lill-ħżiena 
biex jikkonvertu. U ma nistgħux inwarrbu l-possibbiltà li f’xi waqt iż-
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żerriegħa t-tajba tista’ ssir sikrana. Bħalma f’din il-ħajja ħadd ma hu 
għalkollox bin il-ħażin għax dejjem jista’ jerġa’ lura mill-ħażen, hekk 
ukoll ħadd ma hu għalkollox bin is-Saltna għax b’xorti ħażina jista’ 
jeħżien. Għalhekk il-parabbola tistieden lil kulħadd għall-għassa, 
biex ma nħallux is-siegħa tal-grazzja tgħaddi għalxejn, biex inlestu 
ruħna għall-ħsad għax “Bħalma  s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-
nar, hekk isir fi tmiem id-dinja.” Imbagħad “kull min jagħmel il-ħażen” 
ikun mixħut “fil-ħuġġeġa tan-nar” waqt li “l-ġusti jsiru jiddu bħax-
xemx fis-Saltna ta’ Missierhom” (13, 40-43). Il-ħniena ta’ Alla għad 
tinbidel f’ġudizzju li ma jistax jitħassar għal dawk li jwebbsu rashom 
fil-ħażen. Sadattant “ulied is-Saltna” huma msejħa biex jimitaw il-
ħniena tal-Missier tas-sema waqt li jaċċettaw bis-sabar id-
diffikultajiet li jiġu mill-fatt li qegħdin jgħixu mal-għedewwa tat-tajjeb u 
jittrattawhom bi tjubija ta’ aħwa bit-tama li, mirbuħin mit-tajjeb, ibiddlu 
l-imġiba tagħhom. Barra dan jeħtieġ induru għat-talb biex Alla 
jwaqqaf it-tixrid tal-ħażen u jiddefendi lil uliedu mit-tinġiż, imma 
jeħtieġ inħallu f’idejn Alla l-mod kif isir dan. Dan ifakkarna fi kliem 
San Pawl (2° qari; Rum 8, 26-27): “Għax aħna anqas biss nafu 
nitolbu kif imiss,” imma l-iSpirtu s-Santu jaf; inħalluh jidħol “għall-
qaddisin skont ma jrid Alla,” jeħtieġ nafdaw il-kawża tagħna tal-ġid 
f’idejh. 

 

● Mulej, inti tħenn għal kulħadd, għax tista’ kollox, inti tagħlaq 
għajnejk għad-dnubiet tal-bnedmin biex huma jindmu. Għax int 
tħobb il-ħlejjaq kollha, u xejn ma tistmell minn dak kollu li għamilt, li 
kien hemm xi ħaġa li stajt tobgħodha, int ma kontx tagħmilha. Kif 
setgħet tibqa’ xi ħaġa fid-dinja kieku int ma ridthiex? Imma int, o Sid 
li tħobb kulma jgħix, lil kulħadd tagħder, għax kollox huwa tiegħek. 

Għax f’kulħadd hemm in-nifs tiegħek bla ma qatt jintemm. 
Għalhekk int twiddeb bil-ftit il-ftit lil dawk li jonqsu, twissihom u 
tfakkarhom fejn dinbu, biex jerġgħu lura mill-ħażen tagħhom, u fik, 
Mulej, iqiegħdu t-tama tagħhom.” 

Għerf 11, 23-26; 12, 1-2 
 

● Dawn il-bnedmin, kemm iħallsu ħażin ħbiberija bħal din, biex 
hekk malajr jerġgħu jsiru għedewwa tiegħu għall-mewt! Tassew li 
kbira hija l-ħniena ta’ Alla: liema ħabib sejrin insibu li jistabar bina 
daqshekk? Jekk hawn fuq l-art wieħed jonqos lill-ħabib tiegħu, dan 
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qatt ma jitħassar mill-memorja, u t-tnejn li huma qatt ma jerġgħu 
jkunu qrib xulxin bħal qabel. Imma, kemm-il darba nqasna b’dan il-
mod lill-Mulej f’din il-ħbiberija tagħna miegħu! U għal kemm snin hu 
joqgħod jistenna nerġgħu lura! Tkun imbierek int, Mulej Alla tiegħi, li 
b’tjieba hekk kbira tistabar bina, hekk li qisek tinsa’ l-kobor tiegħek 
sabiex ma tikkastigax, kif kien ikun sewwa, tradiment hekk qarrieqi 
bħal dan! 

S. Tereża ta’ Ġesù, Meditazzjonijiet fuq l-Għanja tal-Għanjiet, 2, 19 
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SENA B 

Il-Mulej irejjaqni, imexxini fit-triq tas-sewwa (Salm 23, 3). 

 

It-tema ta’ Alla bħala ragħaj, u għalhekk tal-Messija bħala 
ragħaj, li kienet għażiża ħafna fir-Rabta l-Qadima, ta’ sikwit terġa’ 
magħna fil-Liturġija mġedda li sikwit tuża s-siltiet profetiċi biex 
tintroduċi s-siltiet tal-Evanġelju li għandhom x’jaqsmu ma’ dan is-
suġġett. 

Meta Alla jitkellem permezz ta’ Ġeremija (23, 1-6), fl-ewwel qari, 
huwa jikkundanna l-imġiba tar-ragħajja ħżiena: “Gwaj għar-ragħajja li 
jeqirdu u jxerrdu l-merħla tal-mergħa tiegħi” (Ġer 23, 1). Minflok li 
ġabru n-nagħaġ – il-poplu ta’ Alla – huma xerrduhom; minflok li 
ħarsuhom, huma ħallewhom imutu, għalhekk Alla jikkastigahom. Hu 
nnifsu se jieħu ħsieb “il-fdal tan-nagħaġ” tiegħu (Ġer 23, 3) u 
jafdahom f’idejn ragħajja li jistħoqqilhom aktar, anzi jqajjem min-nisel 
ta’ David “rimja ġusta” (Ġer 23, 5), il-Messija, sultan-ragħaj, li taħt it-
tmexxija tiegħu n-nagħaġ imxerrdin ta’ Iżrael ikunu fl-aħħar miġbura 
u jgawdu sigurtà, ġustizzja u sliem. Is-salm responsorjali, jekk 
jinqara b’għajnejn insara, juri proprju l-figura ta’ Ġesù r-ragħaj it-
tajjeb u jesprimi l-ferħ tal-Insara li fih isibu kull ġid: “Il-Mulej hu r-
ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni” (Salm 23, 1). Huwa jgħin il-merħla 
tiegħu bl-akbar kura, iħarisha mill-periklu u jmantniha bl-ikel bnin tal-
kelma tiegħu, b’ġismu u b’demmu. 

L-Evanġelju (Mk 6, 30-34) jagħti tagħrif qasir tal-ħidma ta’ Ġesù 
bħala ragħaj. L-ewwel attenzjoni tiegħu hija għall-Appostli, il-parti 
magħżula tal-merħla tiegħu, li hu jiġbor madwaru wara t-taħbit tal-
ewwel missjoni tagħhom. “Ejjew miegħi intom biss weħidkom f’xi 
post imwarrab, u strieħu ftit” (Mk 6, 30). Appostolat li jħalli l-frott ma 
jistax jitwettaq mingħajr dawn il-waqfiet li jerġgħu jagħtu s-saħħa 
ħdejn l-Imgħallem, maħsubin biex jerġgħu jagħtu mhux biss il-
qawwa fiżika imma wkoll dik spiritwali. Waqfiet ta talb, ta’ smigħ 
interjuri biex jifhmu iżjed aħjar il-kelma tal-Mulej u jsarrfuha dejjem 
aħjar fil-ħajja tagħhom. Imbagħad l-Evanġelju jippreżenta l-ħidma 
qawwija ta’ Ġesù għall-poplu li kien jiffolla madwaru bla ma jagħtih 
nifs: “Għax tassew, kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin u anqas 
żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom” (Mk 6, 31). U meta l-Mulej 
flimkien mat-Tnax telqu bid-dgħajsa biex ifittxu ftit tal-kwiet, in-nies 
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marru qabilhom biex jiltaqgħu magħhom, tant li meta niżlu mid-
dgħajsa, il-folla reġgħet daret miegħu. San Mark jinnota li meta ra 
hekk: “tħassarhom, għax kienu qishom nagħaġ bla ma għandhom 
ragħaj” (Mk 6, 34). Waqt li nesa’ għalkollox lilu nnifsu, Ġesù ngħata 
kollu kemm hu biex jieħu ħsieb tal-merħla li l-Missier afdalu. 
Dakinhar għallimhom u aktar tard kellu jifdihom fuq is-salib. Hu r-
Ragħaj it-tajjeb li jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu u jgħallem, lil dawk 
li kellhom jirrappreżentawh, biex jagħmlu bħalu. Għalkemm l-isqfijiet 
u s-saċerdoti biss huma uffiċjalment ragħajja tal-poplu ta’ Alla, b’mod 
aktar modest u indirett dawk li għandhom ir-responsabbiltà fil-familja 
jew fl-iskola jew fis-soċjetà, jissieħbu wkoll f’dan l-uffiċċju. Biex 
iwettqu d-dmir tagħhom, kulma jeħtieġu hu li jħarsu lejn Ġesù, u 
jimmudellaw ruħhom fuqu. It-tieni qari (Ef 2, 13-18) jagħlaq it-tema bi 
stampa ta’ salvazzjoni universali li ġab Kristu. Ġabar madwaru n-
nagħaġ li kienu ‘l bogħod – il-pagani – u għaqqadhom f’merħla 
waħda man-nagħaġ ta’ Iżrael li kienu aktar qrib lejh għax diġà kienu 
fil-poplu ta’ Alla. Hu għamel poplu wieħed mit-tnejn – pagani u Lhud 
– u “ħabbibhom it-tnejn ma’ Alla… permezz tas-salib li bih qered il-
mibegħda ta’ bejniethom” (Ef 2, 16). Fil-fatt kien permezz tal-mewt 
tiegħu li l-bnedmin kollha saru aħwa għal xulxin u wlied tal-Missier 
tas-sema. Għax permezz tiegħu “t-tnejn li aħna għandna bi Spirtu 
wieħed id-dħul għal għand il-Missier” (Ef 2, 18). Ragħaj wieħed u 
Missier wieħed, merħla waħda u maqjel wieħed: dan hu l-frott tal-
ħajja ta’ Ġesù offrut lill-merħla tiegħu. 

 

 Ragħaj twajjeb, inti biss meħtieġ. Inti taf x’għandna bżonn u 
tagħtihulna meta jogħġob lilek, aħna n-nagħaġ imsejknin tiegħek, 
agħtina l-mergħa li neħtieġu kull meta neħtiġuha. Xi drabi tfarraġna 
biex ma naqtgħux qalbna, xi daqqiet tħallina nħossu t-taħwid f’ruħna 
li tnissel l-umiltà li hi l-verità. Aħna qegħdin f’idejn tajba. Qalbek ma 
tiqafx tħarisna, inti tħobbna bla tarf, u tarana bla waqfien, u int tista’ 
kollox. Ħejjilna eternità mbierka bl-aħjar mezzi li taf int, iġġiegħelna 
naħdmu ħafna meta, ta’ tfal li aħna, inkunu rridu nieqfu u nistrieħu. 

Beatu Ch. de Foucauld, Lettera 5, 4. 1909, Op. Sp.,  p. 712-713 
 

● O Mulej, b’dispożizzjoni tal-providenza tiegħek, ridt issejjaħ 
lilek innifsek ragħaj. Inti mhux biss tieħu ħsiebi, imma ġejt ukoll 
tfittixni; mhux biss sibtni, int li twettaq l-għeġubijiet, imma bi tjubija li 
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ma titfissirx tal-imħabba tiegħek, erfajtni fuq spallejk li jagħtu l-ħajja u 
daħħaltni fil-ġgajta tas-sema fil-wirt ta’ Missierek. 

O int li inti qawwi, għajn tal-ħajja, imbierek, mimli għajnuna, 
mogħdrija u ħniena, issa erġa’ urini l-profondità tal-ħniniet tiegħek u 
t-tiswib tat-tjubija tiegħek. 

S. Girgor ta’ Narek, Le livre de prières, p. 112-113 
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SENA Ċ 

Ja Sidi, tibqax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek (Ġen 18, 3). 

 

L-għamara ta’ Alla fost il-bnedmin u l-ospitalità li dawn joffrulu, 
hija suġġett li jġiegħelna naħsbu fil-qari tal-Evanġelju tal-lum (Ġen 
18, 1-10a): għandna d-dehra ta’ Jaħweh lil Abraham permezz ta’ tliet 
persunġġi misterjużi, li kienu r-rappreżentanti li jidhru ta’ Alla li ma 
jidhirx. L-attenzjoni speċjali li biha laqagħhom Abraham u l-ikla bnina 
li ħejjielhom juru l-intuwizzjoni tal-patrijarka ta’ ġrajja divina 
straordinarja. “Ja Sidi” - lissen Abraham waqt li niżel wiċċu mal-art - 
“jekk jien sibt ħniena f’għajnejk, tibqax għaddej minn quddiem il-
qaddej tiegħek” (Ġen 18, 3). Wisq aktar minn sempliċi stedina, dawn 
il-kelmiet kienu talba li tesprimi xewqa kbira li ried jilqa’ lill-Mulej, li 
jilqgħu fit-tinda tiegħu, li jżommu ħdejh. Abraham hawn wera ruħu 
“ħabib” ta’ Alla (Is 41, 8) li mexa ma’ Alla bl-akbar rispett, u fl-istess 
ħin b’kunfidenza umli u xewqa ħajja li jaqdih. Fl-aħħar tal-ikla, il-
wegħda tat-tarbija, minkejja l-età avvanzata kemm ta’ Abraham u 
kemm ta’ Sara, urew biċ-ċar in-natura sopranaturali tat-tliet persuni, 
li wieħed minnhom kien jitkellem bħalma Alla nnifsu kien jitkellem 
(Ġen 18, 13). Tradizzjoni nisranija qadima rat f’din id-dehra – ta’ tliet 
irġiel milqugħin minn Abraham bħala persuna waħda – bħala 
simbolu tat-Trinità. Hu x’inhu, il-verità hi li “l-Mulej deher lil Abraham 
ħdejn il-balluta ta’ Mamri” (Ġen 18, 1), tkellem miegħu, u ttratta 
familjarment miegħu, saħansitra qagħad għall-mejda miegħu. 

L-Evanġelju tal-lum (Lq 10, 38-42) juri wkoll lil Alla jiekol mal-
bnedmin, imma din id-darba b’konkretezza assoluta u ġdida, għax l-
Iben ta’ Alla sar bniedem, u ġie jgħix fost il-bnedmin. Ix-xena twettqet 
f’Betanja, fid-dar ta’ Marta, fejn Ġesù ġie milqugħ b’attenzjoni li 
kienet tixbah wisq lil dik ta’ Abraham għal dawk li ġew iżuruh. Bħalu, 
Marta tħabtet biex tħejji ikla speċjali, imma l-ħeġġa tagħha ma 
seħbitx fiha lil oħtha li f’xebh tal-ħeġġa ta’ Abraham li joqgħod fil-
preżenza ta’ Alla, ħadet l-okkażjoni taż-żjara tal-Imgħallem biex 
toqgħod f’riġlejh u tisimgħu. Fil-verità, għalkemm l-intenzjonijiet ta’ 
Marta kienu mill-aħjar, u t-tħejjijiet kienu espressjoni tal-imħabba 
tagħha, imma kien hemm mod aħjar biex tilqa’ lill-Mulej, bħalma hu 
nnifsu stqarr, kien il-mod li għażlet Marija. Fil-fatt meta Alla jżur lill-
bniedem, ikun fuq kollox biex iwassallu d-doni u l-kelma tiegħu, u l-
bniedem m’għandux jaħseb li t-taħbit fix-xogħol huwa aktar 
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importanti milli jisma’ l-kelma tal-Mulej. Dak kollu li Alla jagħmel u 
jgħid lill-bnedmin dejjem jiswa aktar minn dak li jistgħu jagħmlu 
huma għalih. “Marta! Marta! Inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna 
ħwejjeġ: imma waħda hi meħtieġa” (Lq 10, 41-42). Din il-ħaġa 
waħda hi hekk meħtieġa li mingħajrha m’hemmx salvazzjoni, għax il-
kelma ta’ Alla hija l-kelma tal-ħajja ta’ dejjem, u li tismagħha huwa ta’ 
ħtieġa assoluta. Il-bniedem isalva mhux bil-ħafna opri, imma bil-
kelma ta’ Alla li nisimgħu bl-imħabba u li ngħixu bil-fedeltà. “Marija 
għażlet l-aħjar sehem” (Lq 10, 42). Għażla bħal din mhix għall-
kontemplattivi biss, imma kull Nisrani jmissu għallinqas sa ċertu 
punt, jagħmilha tiegħu, ma jippretendix li jingħata għall-attività 
mingħajr qabel ma jkun eżamina sewwa l-kelma tal-Mulej fit-talb. 
B’dan il-mod biss ikollu l-ħila jgħix l-Evanġelju, ukoll meta jkun tqil u 
jitlob is-sagrifiċċju. San Pawl seta’ jgħid bil-ferħ: “Jiena ntemm 
f’ġismi dak li jonqos mit-tbatijiet ta’ Kristu għall-ġisem tiegħu li hu l-
Knisja” (Kol 1, 24, 2° qari) billi hu kien immedita fit-tul fuq l-Evanġelju 
u fehem il-misteru ta’ Kristu, u sab il-qawwa li jerġa’ jgħixu fih innifsu. 

 

● Isma’, Mulej, għal-leħen ġewwieni tiegħi, li x-xewqa ħerqana 
tiegħi tibgħat lil widnejk. Ikollok ħniena minni u ismagħni. Qalbi 
qaltlek: Jiena fittixt lil wiċċek, ma għamiltx wirja tiegħi nnifsi quddiem 
il-bnedmin, imma fil-moħbi, fejn inti biss tisma’, qalbi qaltlek: jien ma 
fittixt ebda premju mingħandek ħlief lilek innifsek, imma biss lil 
wiċċek. Wiċċek, Mulej, infittex. F’dan it-tiftix nibqa’ sejjer bla waqfien. 
Ma nfittixx xi ħaġa bla siwi, Mulej, imma lil wiċċek, sabiex inħobbok 
b’mod ħieles, ladarba ma nista’ nsib xejn aktar prezzjuż. 

Santu Wistin, In Ps 26, I 7-8 
 

● O Mulej, agħtini xewqa kbira li nisma’ lilek. Xi drabi x-xewqa li 
niskot tkun hekk qawwija li l-unika ħaġa li nkun irrid nagħmel hija li 
nibqa’ f’riġlejk bħal Maddalena, o Mgħallem ta’ min jadurah, b’xewqa 
li nisma’ kollox u li ninfed aktar fil-fond fil-misteru tal-imħabba li inti 
ġejt biex tirrivelalna. Agħtini li waqt l-għemil, saħansitra meta nidher 
li qed inwettaq l-uffiċċju ta’ Marta, ruħi tibqa’ midfuna bħal 
Maddalena fil-kontemplazzjoni tagħha, u nibqa’ ħdejn l-għajn bħal 
min hu bilgħatx. Hekk nifhem l-appostolat, Mulej, imbagħad ikolli l-
ħila li nxerred lilek, biex nagħtik lill-erwieħ, jekk nibqa’ dejjem ħdejn l-
għejjun divini. Agħtini li nkun nista’ nersaq qrib ħafna lejk, Mgħallem 
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maħbub tiegħi, u nidħol f’komunjoni ma’ ruħek, nidentifika ruħi ma’ 
kull dispożizzjoni tagħha, u mbagħad nimxi ‘l quddiem bħalek biex 
nagħmel ir-rieda tal-Missier. 

Beata Eliżabetta tat-Trinità, Ittra 13 
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256.  FIDI BLA TLAQLIQ 

Mulej ħallini nieqaf sħiħ fil-fidi (1 Pt 5, 9). 

 

1. L-akbar preġju tal-fidi, li qatt mhu apprezzat biżżejjed, hu li 
jqiegħed lill-bniedem fil-livell tal-għarfien ta’ Alla. Tagħraf, taħseb u 
tiġġudika ‘l hinn mill-vista qasira tal-bniedem, kif Alla jagħraf, jaħseb 
u jiġġudika, naturalment mhux bil-mod li ma jaqbiżlu xejn, imma 
bħala tisħib tad-dawl divin tiegħu. Imma proprju għax għarfien bħal 
dan jiżboq infinitament il-possibbiltà u l-limiti tal-moħħ tal-bniedem, il-
fidi hija ċerta imma ma tidhirx. San Pawl jgħid: “Il-fidi hija pedament 
tal-ħwejjeġ li għadna nittamaw, hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma jidhrux” 
(Lhud 11, 1). L-imgħammed għandu fih bħala żerriegħa l-ħajja ta’ 
dejjem, imma ma jarahiex, ir-Rivelazzjoni divina tgħarrafna li ħajja 
bħal din teżisti, imma ma turihielniex, tgħidilna li Alla huwa Trinità, 
imma ma turiniex it-Trinità. Il-veritajiet li tipproponilna l-fidi biex 
nemmnu huma aktar reali minn dawk li jaqgħu taħt is-sensi u 
b’danakollu mhumiex suġġetti għall-kontroll min-naħa tal-bniedem. 
Quddiem verità ċara, bħal tnejn u tnejn jagħmlu erbgħa, l-
intelliġenza ma tistax tiċħad li temminha, u anqas hemm il-ħtieġa ta’ 
rieda tajba biex taċċettaha. Quddiem il-veritajiet tal-fidi, l-intelliġenza 
tibqa’ ħielsa li temmen jew le u ma tistax tagħti l-kunsens tagħha 
mingħajr l-għajnuna tar-rieda li tiddeċiedi “rrid nemmen”, u tagħmel 
hekk, għax tistrieħ biss fuq l-awtorità infallibbli ta’ Alla li jirrivelaha. L-
att ta’ fidi hu minnu nnifsu volontarju billi l-bniedem, mifdi minn Kristu 
l-Feddej u msejjaħ biex permezz ta’ Ġesù Kristu jkun iben adottiv, 
ma jistax jingħaqad ma’ Alla li jirrivela lilu nnifsu jekk, waqt li l-Missier 
ikun qed jiġbdu, ma joffrix ‘l Alla s-sottomissjoni raġonevoli u ħielsa 
tal-fidi (DH 10). L-“Attrazzjoni” ta’ Alla li jinklina lill-bniedem biex 
jemmen hija d-don tal-fidi, u “s-sottomissjoni raġonevoli u ħielsa” lejn 
Alla li qiegħed jirrivela lilu nnifsu hija t-tweġiba tagħna għal dan id-
don, tweġiba li tikkostitwixxi l-att u l-mertu tal-fidi. Ma hemm ebda 
mertu jekk nammettu veritajiet ċari. Min-naħa l-oħra hemm mertu 
kbir meta nemmnu veritajiet li jibqgħu fil-biċċa l-kbira tagħhom 
oskuri, għax dan jitlob att ta’ sottomissjoni umli u fiduċja sħiħa f’dak li 
jirrivelahom. Alla biss jistħoqqlu din il-qima, il-qima ta’ fidi li ma 
għandhiex dubji. 
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2. San Pawl jgħid: “Kienet il-fidi li ġagħlet lil Abraham jobdi s-
sejħa ta’ Alla… u telaq, bla ma kien jaf fejn kien sejjer… Kienet il-fidi 
li meta Alla ġarrbu, u kien se joffri lil ibnu l-waħdieni, li għalih Alla 
kien qal ‘minn Iżakk int għad ikollok nisel’. Huwa fehem li Alla kellu s-
setgħa saħansitra li jqajjem mill-mewt” (Lhud 11, 8, 17-19). Dan hu 
eżempju ta’ fidi erojka u kbira mwettqa f’ċirkustanzi oskuri u kuntrarji 
għalkollox għal dak li kien wiegħed Alla, kien dan li għamel lil 
Abraham il-missier u l-mudell tal-fidi tagħna. Il-misteru li jdawwar il-
veritajiet sopranaturali u n-nuqqas ta’ xhieda għall-wegħdiet divini 
jistgħu joħolqu dubji u taħwid. M’għandniex għalfejn ninkwetaw; hija 
ħaġa naturali li l-intellett tagħna jiddubita dwar dak li ma nistgħux 
naraw u nifhmu. Barra minn dan Alla nnifsu jista’ jippermetti, bħalma 
għamel fil-każ ta’ Abraham, ċerti sitwazzjonijiet li fihom nibqgħu 
mexjin ‘il quddiem fid-dlam bla ma nkunu nafu fejn sejrin, mgħejjunin 
biss bil-kelma ta’ dak li qal: “Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma 
jgħaddix” (Mt 24, 35). Dan l-aspett oskur tal-fidi huwa ta’ niket għall-
bniedem li minħabba n-natura tiegħu jħobb jibbaża fuq provi li jidhru, 
waqt li l-misteri u t-toroq ta’ Alla aktar ma jkunu għoljin aktar ikunu 
oskuri u mdallma għall-intellett tal-bniedem li m’għandux ħila 
jħaddan l-infinit. B’danakollu wieħed għandu jirreaġixxi għal kull 
għamla ta’ dubju, billi jagħmel qabża fid-dlam u jintefa’ biex jemmen, 
jiġri x’jiġri u kontra kull xhieda għax Alla huwa Alla, u “ma jistax 
iqarraq bih innifsu” (2 Tim 2, 13). L-iSkrittura Mqaddsa tfaħħar il-ħin 
kollu l-fidi perfetta ta’ Abraham, li quddiem sitwazzjoni li ma kenitx 
toffrilu ebda soluzzjoni “ma qagħadx itella’ u jniżżel jekk jemminx jew 
le, imma ssaħħaħ fil-fidi waqt li gglorifika lil Alla, u żamm bis-sħiħ li 
min kien għamillu l-wegħda kien qawwi biżżejjed biex iżomm kelmtu” 
(Rum 4, 20-21). Fidi li ma ċċedix f’ċirkustanzi kuntrarji, tagħti qawwa 
lill-bniedem u tigglorifika lil Alla. 

Fil-prova iebsa kontra l-fidi li kellha Santa Tereża tal-Bambin 
Ġesù kitbet: “Għalkemm m’għandix it-tgawdija tal-Fidi, għallinqas 
infittex li nagħmel l-għemejjel tagħha. Jien nemmen li minn sena ‘l 
hawn għamilt iktar atti ta’ fidi milli għamilt tul ħajti kollha” (Storja ta’ 
Ruħ, Ms Ċ 7q). Permezz ta’ provi bħal dawn, il-fidi tikber u ssir aktar 
safja, aktar sopranaturali u timmerita iżjed. 

 

● Divinità eterna, int abbiss, int baħar bla qiegħ!… B’dawlek 
għarrafni l-verità tiegħek. Int dak id-dawl li hu aqwa minn kull dawl u 
jagħti dawl sopranaturali lill-għajnejn ta’ moħħi b’qawwa u 
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perfezzjoni kbira tant li tiċċarali d-dawl tal-fidi u bih nara li ruħi hi 
ħajja u li f’dan id-dawl tirċievi lilek, li int id-dawl. 

Bid-dawl tal-fidi nikseb l-għerf li bih nagħraf l-għerf tal-Verb 
Ibnek, bid-dawl tal-fidi nkun qawwija u sħiħa u perseveranti, id-dawl 
tal-fidi jqawwini fit-tama u ma jħallinix nogħtor fit-triq. Dan id-dawl 
jurini t-triq, mingħajru nsib ruħi fid-dlamijiet. Kien għalhekk li tlabtek, 
Missier etern, biex iddawwalni bid-dawl tal-fidi mqaddsa. Dan id-
dawl hu tassew baħar li jgħajjex ir-ruħ fik, baħar ta’ sliem, Trinità 
eterna. L-ilma ta’ dan il-baħar mhuwiex imdardar, u għalhekk ir-ruħ 
m’għandhiex biża’ li mhix se tara l-verità, hu ilma distillat li jqattar u 
juri l-ħwejjeġ moħbija b’mod li d-dawl l-iżjed qawwi tal-fidi tiegħek 
ikun jidher ħafna u qisu jiżgura lir-ruħ minn dak li hija temmen. 

Libbisni verità eterna, libbisni bik, biex f’din il-ħajja li tgħaddi 
niġri b’ubbidjenza vera u bid-dawl tal-fidi mqaddsa, dak id-dawl li bih 
inħoss ruħi qiegħda tisker mill-ġdid. 

S. Katerina ta’ Siena, Djalogu 167 
 
● O fidi mbierka, inti ċerta, imma wkoll skura. Inti skura għax 
tipproponi li temmen veritajiet rivelati minn Alla nnifsu, 'il fuq minn 
kull dawl naturali, li jiżboq bla qies il-possibiltà ta' kull intellett uman. 
Minn dan jiġi li, għar-ruħ, dan id-dawl qawwi żżejjed tal-fidi li huwa 
mogħti lilna, isir dlam ċappa għax huwa aktar qawwi minn minn 
ħwejjeġ akbar u jwarrab il-ħwejjeġ iżgħar, l-istess bħalma d-dawl tax-
xemx jitfi kull dawl ieħor, hekk li meta tiżreġ hi u l-fakultà tal-ħars 
għal dak il-waqt bħal ma tibqax taħdem, hekk li x-xemx tagħmiha, 
għax hija dawl kbir, proporzjonalment wisq aqwa u tmur ‘l hemm mill-
fakultà tal-ħars fil-bniedem. 

Inti lejl mudlam għar-ruħ, anzi iżjed ma ddallam, aktar ikun id-
dawl li tikkomunika. Jixbah iċ-ċpar li għatta lil ulied Iżrael mill-
Eġizzjani meta kienu se jidħlu fil-Baħar l-Aħmar. Dak iċ-ċpar, 
għalkemm mudlam, dawwal il-lejl; hekk int ċpar skur u mudlam għar-
ruħ, tagħti d-dawl  lir-ruħ. "Il-lejl ikun id-dawl tiegħi fl-għaxqiet tiegħi,” 
kliem li bih ir-ruħ tkun qiegħda tgħid: fl-għaxqiet tal-kontemplazzjoni 
safja tiegħi u l-għaqda tiegħi ma’ Alla, ħa jkun il-lejl tal-fidi l-gwida 
tiegħi. 

San Ġwann tas-Salib, Telgħa II, 3, 1.4-6 
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257.  KATTAR IL-FIDI TAGĦNA 

Mulej, jiena nemmen. Għinni fil-fidi nieqsa tiegħi (Mk 9, 24). 

 

1. Ġesù qal: “Kollox jista’ jkun għal min jemmen” (Mk 9, 22), 
jidher li quddiem l-att tal-fidi ħajja, għamja, u bla kundizzjonijiet, Alla 
ma jafx jirreżisti u jħossu kważi obbligat jisma’ lill-bniedem. L-
Evanġelju jgħidilna dan f’kull paġna; qabel ma kien iwettaq miraklu, 
Ġesù dejjem kien jitlob att ta’ fidi: “Temmnu intom li jien nista’ 
nagħmlu dan?” (Mt 9, 28); u meta l-fidi kienet sinċiera, il-miraklu kien 
jitwettaq mill-ewwel: “Mela ħa jsirilkom skont il-fidi tagħkom” (Mt 9, 
29), qal liż-żewġ għomja, u lil dik li kienet tbati bin-nixxiegħa tad-
demm: “Agħmel il-qalb, binti, il-fidi tiegħek fejqitek” (Mt 9, 22). Ġesù 
qatt ma qal: il-qawwa tiegħi salvatek jew fejqitek, imma l-fidi tiegħek, 
kważi biex iġegħilna nifhmu li l-fidi hija kundizzjoni mitluba minnu, li 
ma nistgħux ngħaddu mingħajrha biex biha jħaddem il-qawwa tiegħu 
għall-ġid tal-bnedmin. Hu li hu dejjem jista’ kollox, juża l-qawwa 
tiegħu biss favur dak li jemmen fih tassew. Proprju għalhekk l-
Imgħallem divin ma riedx jagħmel ħafna mirakli ġo Nazaret u 
Kafarnahum bħalma kien għamel f’postijiet oħra. Aktar ma l-fidi tkun 
ħajja, aktar tkun qawwija s-setgħa ta’ Alla. Dan qalu Ġesù: “Tassew 
ngħidilkom, li kieku għandkom fidi mqar daqs żerriegħa tal-
mustarda, kontu tgħidu lil din il-muntanja: ‘Warrab minn hawn u mur 
hemm,’ u hi kienet twarrab, u ma jkun hemm xejn għalikom li ma 
jistax isir” (Mt 17, 20). Bħall-kelmiet kollha tal-Evanġelju, dawn ukoll 
huwa veri. Veri litteralment, jekk ma jitwettqux hu biss għax il-
bniedem għandu ftit fidi. Ta’ sikwit fil-ħajja niltaqgħu ma’ diffikultajiet li 
jidhru qishom muntanji li ma jiċċaqilqux. Difetti li ma jirnexxilniex 
nirbħu, virtujiet li ma jkollniex ħila nitħarrġu fihom, provi li ma nafux 
naċċettawhom, u diffikultajiet ta’ kull għamla. Dan kollu joħloq qtigħ 
il-qalb, nuqqas ta’ fiduċja. Tkun biżżejjed ftit fidi, daqs żerriegħa tal-
mustarda, basta dik il-fidi tkun ħajja, li jkollha ħila li tinbet u tikber 
bħaż-żerriegħa ċkejkna. Xi drabi l-Mulej jiddawwar ma jiġi biex jgħin 
lill-bniedem għax ma jsibx fih fidi ħajja, mingħajr dubji. Hu jistaqsih: 
“Temmen li jien nista’ nagħmlu dan?” u hu ma jafx iwieġeb u jgħid: 
“Iva, Mulej!” (Mt 9, 28) b’mod qawwi u deċiż. Kull Nisrani jista’ jkollu 
l-fidi taż-żewġ għomja tal-Evanġelju, jew tal-Kanagħnija li semgħetu 
jgħidilha: “Mara, il-fidi tiegħek kbira! Ħa jsirlek kif tixtieq” (Mt 15, 28). 
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2. Fidi kbira ma tiġix f’daqqa waħda: hija r-riżultat taż-żerriegħa 
li waqgħet “fuq art tajba”, jiġifieri d-don tal-fidi fdat lil dawk li “jisimgħu 
l-kelma b’qalb tajba u sinċiera, jgħożżuha, u jagħmlu l-frott billi 
jżommu sħiħ” (Lq 8, 15). Bħalma t-tarbija tikber u ssir adult, hekk 
jeħtieġ li l-fidi tgħaddi mill-istat ta’ tfulija għal dak ta’ maturità li titlob 
konvinzjonijiet profondi li jkollhom il-ħila jinfluwenzaw u jispiraw il-
ħajja tan-Nisrani. Il-Konċilju Vatikan II ifakkar li n-Nisrani “hu marbut 
bi dmir gravi lejn Kristu l-Imgħallem tiegħu li jagħraf dejjem aktar il-
verità li ħa mingħandu, li jxandarha bil-fedeltà u jħarisha bil-qawwa” 
(DH 14). Għalkemm il-veritajiet tal-fidi jiżbqu l-intelliġenza tal-
bniedem, imma ma jeħilsuhx milli jistudja l-prinċipji bażiċi, milli jkun 
jaf dak li r-Rivelazzjoni divina u t-tagħlim tal-Knisja jgħallmu. Santa 
Tereża ta’ Ġesù tikteb: “It-tagħlim huwa ħaġa kbira tassew, għaliex 
jgħallem lil dawk minna li nafu ftit ħwejjeġ, u jagħtina d-dawl, biex 
quddiem il-veritajiet tal-iSkrittura Mqaddsa aħna nagħmlu dak li 
għandna nagħmlu. Jeħlisna Alla mid-devozzjonijiet tal-boloh!” (Ħajja 
13, 16). In-Nisrani jeħtieġ ikollu fidi mdawla, b’mod li jifhem ir-
raġunijiet tal-veritajiet li jemmen. Jeħtieġ għalhekk li jistudja, 
jimmedita l-iSkrittura Mqaddsa li “l-Knisja dejjem żammet u żżomm 
il-Kotba Mqaddsa bħala regola ewlenija tal-fidi tagħha, ispirati kif 
inhuma minn Alla, li jgħallmu bla tibdil il-kelma ta’ Alla nnifsu” (DV 
21). Il-kitba mqaddsa fiha dak kollu li Alla rrivela dwaru nnifsu lill-
bnedmin u dak kollu li għandu x’jaqsam mas-salvazzjoni eterna 
tagħhom. Il-kelma ta’ Alla għandha fiha nfisha grazzja għalkollox 
speċjali biex tmantni l-fidi: hija d-dawl tagħha, l-għajn, il-gwida, u l-
għajnuna. Għalhekk il-Knisja tħeġġeġ lil uliedha li jersqu lejha minn 
“jeddhom” waqt li jżommu f’moħħhom 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). Jalla t-talba li 
takkumpanja l-qari tkun b’mod speċjali: “Kattar fina l-fidi” (Lq 17, 5). 

 

● “Jekk tista’ temmen, kollox jista’ jkun għal min jemmen.” O 
Mulej, agħmel li jiena nemmen u jiena nsib. Fil-fatt li temmen ifisser li 
tkun sibt. Nafu permezz tal-fidi li inti tgħammar f’qalbna. X’jista’ jkun 
eqreb minn hekk? Mela ħallini nfittex mingħajr biża’, bl-imħabba u l-
fiduċja. Inti twajjeb, Mulej, mar-ruħ li tfittxek. Agħmel li nfittxek bix-
xewqa, nimxi warajk bl-għemejjel, u nsibek permezz tal-fidi. X’hemm 
li l-fidi ma tistax issib? Il-fidi tilħaq realtajiet li ma jistgħux jintlaħqu, 
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tikxef dak li ma nafux, tħaddan dak li hu immens, taħfen dak li hu 
etern u fl-aħħar b’ċertu mod, fih l-eternità nfisha bil-wisa’ kollu 
tagħha. Nista’ ngħid bla biża’: Jiena nemmen fik, Trinità eterna u 
mbierka li jiena ma nifhimx, u waqt li ma nistax inżommok fija 
b’moħħi, jiena nħaddnek bil-fidi tiegħi. 

S. Bernard, In Cantica Cant. 76, 6 
 

 Nagħraf, Mulej, il-qawwa sovrana tiegħek. Inti qawwi: iva, inti 
qawwi tassew. U x'hemm impossibbli għalik li tista' kollox? 

Għalkemm jien tant miżerabbli, nemmen bil-qawwa kollha li l-
qawwa tiegħek tinfirex għal dak kollu li trid: huma wisq aktar kbar l-
għeġubijiet li smajt fuqek, u aktar tissaħħaħ il-fidi tiegħi meta naħseb 
li tista' tagħmel wisq akbar minnhom, u aktar nikkonferma fit-tama li 
int tisma' t-talba tiegħi. Għaliex nistagħġeb b'dak li jagħmel dak li 
jista' kollox? 

S. Tereża ta' Ġesù, Esklamazzjoni 4, 2 
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258.  IL-BNIEDEM ĠUST JGĦIX BIL-FIDI 

Mulej, bil-qawwa tiegħek wettaq kull ħidma tal-fidi tiegħi 
(2 Tess 1, 11). 

 

1. “Il-ġust jgħix bil-fidi” (Rum 1, 17). Il-fidi għandha tkun id-dawl li 
jdawwal il-ħajja kollha tan-Nisrani u mhux biss il-ħinijiet tat-talb. Waqt 
it-talb mhux diffiċli tgħid: “Nemmen f’Alla li jista’ kollox”, imma ftit ħin 
wara, quddiem xi dmir iebes, xi persuna li ddejqek, jew ċirkustanza li 
tnikktek jew tħarbatlek il-pjani tiegħek, malajr ninsew li dan kollu hu 
rieda ta’ Alla għall-qdusija tagħna, li Alla huwa Missier u jaħseb fil-ġid 
ta’ kull wieħed wisq iżjed minna nfusna, li Alla jista’ kollox u jista’ 
jgħinna f’kull tfixkil. Meta jitlef id-dawl tal-fidi, in-Nisrani jintilef 
f’kunsiderazzjonijiet u protesti umani, jew jaqta’ qalbu, bħal min 
m’għandux fidi. Aħna nemmnu f’Alla l-Missier li jista’ kollox, imma ma 
nemmnux biżżejjed biex nagħrfu r-rieda tiegħu, jew għallinqas il-
permess tiegħu f’kull ġrajja, u lanqas induru lejh f’kull ċirkustanza. 
Sakemm id-dawl tal-fidi jinfidna b’mod li naraw il-ħwejjeġ kollha 
f’relazzjoni ma’ Alla u li aħna niddependu minnu, ma jistax jingħad li 
l-fidi ddawwal ħajjitna kollha. Ċerti żoni jibqgħu fid-dell u jibqgħu 
jaħarbu d-dawl veru. Alla ma jħalli qatt li dawk li jgħixu bil-fidi; f’kull 
sitwazzjoni li jistgħu jsibu ruħhom fiha huma jistgħu jduru lejn il-
ħallieq tagħhom u fih isibu l-blata tal-kenn (Is 17, 7-10). Meta 
Abraham kien f’ċirkustanzi tassew diffiċli u mdallma, hu emmen 
f’Alla bla tlaqliq u permezz tal-fidi stħaqqlu jissejjaħ “ħabib ta’ Alla” 
(Ġakbu 2, 23); il-ħbiberija tfisser relazzjoni kontinwa, talb bil-fiduċja, 
u telqa bla riserva. 

Eliżabetta tat-Trinità tgħid: “Dawk li jgħixu bil-fidi qatt ma 
jittrattaw ma’ kawżi sekondarji, imma ma’ Alla biss… imbagħad xejn 
ma hu ċkejken, lanqas meta nagħmlu l-aktar għemejjel ordinarji, 
għax aħna m’aħniex qed ngħixu f’dawn il-ħwejjeġ, imma mmorru ‘l 
hinn mill-ħwejjeġ maħluqa” (Ittra 268). ‘Il fuq minn kull ċirkustanza u 
involviment, min jgħix bil-fidi jara l-id ta’ Alla, ikun attent għall-pjani 
tiegħu, jilqa’ l-istediniet tiegħu u jintrabat miegħu. 

 

2. Il-bniedem ġust jgħix il-fidi mhux għalih innifsu biss imma 
għall-oħrajn ukoll. “Anqas ma jixgħelu l-musbieħ u jqegħduh taħt is-
siegħ, iżda fuq l-imnara, u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar” (Mt 
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5, 15). Id-dawl tal-fidi li nxtegħel f’kull Nisrani dakinhar tal-
magħmudija, jeħtieġ li jinżamm fl-għoli, il fuq minn kull ħsieb u 
raġunar tal-bnedmin, biex għal kull wieħed minna, ikun jista’ jdawwal 
id-dar kollha tagħna, l-għamara ġewwenija ta’ ruħna, u d-dar ta’ 
barra ta’ madwarna u tas-soċjetà li ngħixu fiha. Il-Mulej iħeġġeġ: 
“Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin, biex jaraw 
l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-
smewwiet” (Mt 5, 16). San Ġakbu jistaqsi: “X’tiswa l-fidi mingħajr 
opri? Urini l-fidi tiegħek mingħajr għemil, u jiena nurik il-fidi tiegħi 
mill-għemil tiegħi” (Ġak 2, 18). L-aqwa dmir tan-Nisrani hu li jagħti 
xhieda tal-fidi permezz tal-għemejjel tiegħu. “Il-firda li naraw f’bosta, 
bejn il-fidi li jistqarru u l-ħajja tagħhom ta’ kuljum, għandha titqies fost 
l-iżbalji l-aktar kbar ta’ żmienna” (GS 43). Imġiba bħal din tgiddeb l-
Evanġelju, u hija kawża ta’ taħwid u skandlu. Meta juri dan il-periklu, 
il-Konċilju Vatikan II jinsisti dwar il-ħtieġa ta’ “fidi ħajja u matura, 
jiġifieri edukata biex tkun tista’ tħares ċar f’wiċċ id-diffikultajiet u 
tirbaħhom. Din il-fidi għandha turi l-frott tagħha billi tippenetra l-ħajja 
kollha ta’ dawk li jemmnu” (GS 21), b’mod li jagħtu prova ta’ 
Kristjaniżmu li jgħixuh fil-ħajja kollha tagħhom. Dmir bħal dan jagħfas 
ukoll fuq l-Insara sempliċi li huma msejħa biex jissieħbu “fl-uffiċċju 
profetiku ta’ Kristu meta jxandru ix-xhieda ħajja tagħhom l-aktar billi 
jgħixu tassew il-fidi u l-imħabba” (LG 12). Huma jmisshom iwettqu l-
appostolat soċjali tagħhom “billi jgħixu skont kif jemmnu u b’hekk 
isiru dawl tad-dinja” (AA 13). Il-kliem ftit jikkonvinċi fid-dinja tal-lum, 
hija titlob ix-xhieda tal-fatti u dan biss jista’ jqanqalha biex taċċetta t-
tħabbira tal-Evanġelju. Isiru “ħabbara siewja tal-fidi” dawk biss “li 
mal-istqarrija tal-fidi jgħaqqdu bis-sħiħ ħajja ispirata mill-fidi” (LG 35). 

 

● O Mulej, agħmel li r-rieda tiegħi, mgħejjuna mill-grazzja, 
tbiegħed minni dak kollu li hu tal-art u tiġri dejjem lejk biex tirċievi 
kollox minn idejk bil-fidi. Il-ħajja vera u waħdiena tar-ruħ qiegħda f’li 
tinsa’ lilha nfisha biex taħseb fik, u tagħti kas biss tal-interessi 
tiegħek. Ġegħilni nifhem li fil-ħajja tal-fidi xejn m’għandu ħila jfixkel l-
imħabba, anzi kollox isir mezz; saħansitra d-dalma ta’ din il-fidi hija 
manteniment qawwi u ikel sustanzjuż għall-imħabba. 

Alla tiegħi, niġri għal għandek għax inħossni nnamrata minnek 
fil-fidi u bil-fidi. Agħmel li jien dejjem inkun irrid dak li trid int, biex 
inkun nista’ ngħix fil-ħajja tiegħek u nkun trasformata fik. Jalla r-rieda 
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tiegħi tiġri l-ħin kollu bla serħan, u li ruħi tħares biss lejk sabiex niġri 
dejjem lejk. 

Inti tinfed kullimkien bit-tjubija tiegħek, bl-iħabba tiegħek li hi 
kemm personali u kemm infinita, u bl-omnipotenza tiegħek. O Mulej, 
agħtini fidi hekk sempliċi li mingħajr ebda riflessjoni, ruħi tfittex il-
kenn fiha bħallikieku b’istint, u tgawdi fis-sliem il-ħwejjeġ tajba li 
jissawbu minn din il-verità bħallikieku min-nixxiegħa kotrana. Agħtini 
li mqanqla minn fidi sempliċi nkun nista’ nistrieħ f’din il-verità bħal 
f’kenn ġewwieni ta’ mistrieħ, fejn xejn ma jagħmilli ħsara sakemm 
nibqa’ moħbija tajjeb hemm. Jeħtieġli nqis it-tjubija tiegħek 
b’deċiżjoni, imħabbtek ’il fuq minn kull imħabba, l-omnipotenza 
tiegħek fuq kull setgħa, u hemm bżonn ngħammar u nistaħba u 
ngħix f’din l-imħabba u nlibbes lili nnifsi biha. Fuq kollox jeħtieġ 
nemmen, għax il-bniedem ġust jgħix bil-fidi. Mulej, agħmel li 
nemmen u hekk nintelaq fik għalkollox. 

Beata M. Tereża Soubiran, p. 122-123.305.307 
 

● O Mulej, x’ġid isirli kieku kelli nemmen b’qalbi biex nikseb il-
ġustifikazzjoni, jekk noqgħod naħsibha biex nistqarr fil-kliem dak li 
ksibt f’qalbi? Inti tara l-fidi ġewwenija, imma dan mhux biżżejjed… O 
Kristu, Mulej tiegħi, tħalli qatt li nistħi minn ismek, imma aktarx ħallini 
nkun immaqdar talli nemmen f’wieħed li kien imsallab u maqtul; 
mingħajr it-tixrid ta’ demmek dnubieti kienu jkunu għadhom hemm. 

Santu Wistin, Sermo 279, 7-8 
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259.  IMSEJĦIN GĦAT-TAMA 

O Alla tat-tama, jalla t-tama tiegħi toktor bil-qawwa tal-iSpirtu s-
Santu (Rum 15, 13). 

 

1. “Kull wieħed, skont id-dmirijiet li għandu u d-doni li rċieva, 
għandu jimxi ‘l quddiem fit-triq tal-fidi ħajja li tixgħel it-tama u taħdem 
permezz tal-imħabba” (LG 41). Dan hu d-dinamiżmu tal-ħajja 
nisranija meta tkun imsejsa kollha kemm hi fuq il-virtujiet teologali. It-
tama titwieled minn fidi ħajja. Il-fidi mhux biss tiżgura lill-bniedem 
mill-eżistenza ta’ Alla, imma tiżgura wkoll li Alla hu tjubija, ġmiel, 
għerf, providenza, imħabba infinita li trid tingħata lill-bniedem bħala 
ġid tiegħu, bħala ħaġa tiegħu u hena dejjiemi. B’hekk fil-qalb 
tinxtegħel ix-xewqa li meta jippossiedi ‘l Alla li hu daqshekk kbir u 
tajjeb. Dan jista’ jkun? Iva, għax Alla nnifsu stabbilixxa li jkun l-għan 
tal-bniedem, l-aqwa ġid tiegħu. Ukoll bħala sempliċi ħlejqa, l-għan 
tal-bniedem huwa Alla, għalkemm fuq pjan naturali biss, billi 
jirrispetta l-liġijiet imqiegħda fuq il-ħolqien, il-bniedem jista’ jasal 
f’ċerta tgawdija naturali ta’ Alla, imma b’danakollu qatt ma jista’ 
jittama li jkollu ‘l Alla fih innifsu u lanqas jidħol fil-kurrent tal-ħajja 
intima ta’ Alla, biex jissieħeb fil-ħajja trinitarja tiegħu. Hu biss bil-virtù 
teologali tat-tama, imsawba fih bħala għotja b’xejn “bil-qawwa tal-
iSpirtu s-Santu” (Rum 15, 13), li jikseb dan id-dritt. It-tama taqbel 
mas-sejħa preċiża li ġejja mill-ġenerożità ta’ Alla, “kif kontu msejħa 
għal tama waħda” (Ef 4, 4). Jgħid San Pawl għall-ewwel pussess ta’ 
Alla, hawn fid-dinja, permezz tal-grazzja u l-virtujiet teologali, u tal-
pussess dejjiemi fl-hena tas-sema. Kull Nisrani huwa msejjaħ għat-
tama teologali li bħala oġġett għandha lil Alla, u din il-virtù tgħinu 
biex jikseb dan l-għan hekk għoli. Alla indenja ruħu b’mod tal-għaġeb 
meta ħalaq il-bniedem għalih innifsu, li riedu ibnu u għamlu sieħeb 
tan-natura divina tiegħu biex ikun l-oġġett tat-tama tiegħu, l-aħħar 
għan tal-ħajja tiegħu, l-hena dejjiema tiegħu. Għalhekk in-Nisrani 
ġenwin jgħix jistenna “t-tama hienja u d-dehra tas-sebħ tal-kbir Alla u 
Salvatur tagħna Ġesù Kristu. Hu li ta lilu nnifsu għalina biex jifdina 
minn kull ħażen” (Titu 2, 13-14). 

 

2. “Aħna salvi imma għadna nittamaw. Meta wieħed jara l-
ħwejjeġ li jkun ittama, ma tkunx aktar tama, għax kif jista’ wieħed 
jittama l-ħwejjeġ li jkun ġa ra?” (Rum 8, 24). Is-salvazzjoni, l-hena ta’ 
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dejjem, il-pussess etern ta’ Alla huma oġġett tat-tama, proprju għax 
għad mhumiex f’idejna. Kif dak li naraw mhuwiex oġġett tal-fidi, hekk 
ukoll dak li nippossiedu ma jistax ikun oġġett tat-tama. It-tqanqil tat-
tama – ukoll dak tat-tama purament umana – hu aktar qawwi 
daqskemm anqas inkunu nippossiedu l-oġġett tat-tama u anqas ma 
nkunu sodisfatti b’dak li għandna. San Ġwann tas-Salib jgħid: “Jekk 
ikollu xi ħaġa diġà tiegħu, ma hemm ebda tama għaliha” (Telgħa II, 
6, 3). Il-bniedem li għandu bix-xaba’ mill-ġid tal-art, u l-kumdità u l-
pjaċiri li dan joffrilu, huwa magħluq għal xi tama ‘l barra mid-dinja. 
Għalhekk min iħossu “għani” biżżejjed mil-lat morali jew dak 
spiritwali, hu proprju fl-oppost tat-tama. Din hi l-qagħda tal-Fariżew 
tal-Evanġelju, m’għandu xejn x’jitlob lil Alla, ma jistenna xejn 
mingħandu, għax hu minfuħ u sodisfatt bil-“ġustizzja” tiegħu. Huwa 
biss dak li għandu ruħ ta’ “fqajjar” tassew, li jagħraf in-nuqqas 
spiritwali tiegħu, id-dgħufija u l-fraġilità tiegħu li jista’ jinfetaħ 
għalkollox għat-tama, u jistenna minn Alla s-salvazzjoni tiegħu. Il-
faqar tal-ispirtu u l-umiltà huma l-art fertili li fiha tiżviluppa ż-
żerriegħa prezzjuża tat-tama teologali. 

L-iSkrittura Mqaddsa hija mimlija bl-għajta tat-tama li titla’ mill-
qalb tal-“foqra ta’ Jaħweh”, "Jiena fqajjar u miżeru; O Alla ddumx ma 
tiġi għandi; inti hu l-għajnuna tiegħi u l-ħellies tiegħi. Lil min għandi 
fis-sema ħliefek? Bik miegħi fuq l-art xejn ma jonqosni. Qegħdin 
jinfnew ġismi u qalbi, Alla l-qawwa ta’ qalbi u sehmi għal dejjem” 
(Salm 73, 26-26). 

Jekk nittamaw fil-qawwa jew fil-ħila tagħna nfusna, jekk 
nittamaw fil-bnedmin, fl-għana u fir-riżorsi tal-art tkun ħaġa żbaljata, 
li m’għandha ebda siwi, Alla biss li xegħel fil-bniedem ix-xewqa ta’ 
hena infinita “jwieġeb għax-xewqat profondi ta’ qalb il-bniedem li dak 
li tagħti l-art qatt ma jaqta’ l-għatx għalkollox” (GS 41). 

 

● Alla tiegħi, sa mill-eternità – fl-eternità, l-hena tiegħek 
jikkonsisti fl-għarfien li inti għandek tiegħek innifsek, f’dak l-għarfien 
li huwa tiegħek biss… Min jiena jien, Alla tiegħi, biex trid li l-hena 
tiegħi jkun jikkonsisti proprju f’dak li jikkonsisti l-hena tiegħek? 
Għaliex tippermetti li mhux biss nikkontemplak, imma li nissieħeb 
ukoll fl-hena tiegħek? Ħejjini għalih, Mulej, għallimni li jkolli l-għatx 
tiegħu. 
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Alla tiegħi, għad inkun nista’ narak xi darba? Liema dehra 
titqabbel mad-dehra tiegħek? Tgħid għad nara l-għajn ta’ dik il-
grazzja li ddawwalni, li tqawwini u tfarraġni? Bħalma ġejt minnek, 
bħalma sirt permezz tiegħek, bħalma ngħix fik, hekk, o Alla tiegħi, 
jalla fl-aħħar nasal għandek, u nibqa’ miegħek għal dejjem ta’ 
dejjem. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 274.276 
 

● It-tama ħajja f’Alla tagħti lir-ruħ ħeġġa hekk qawwija u kura u 
tnebbiħ għall-ħwejjeġ tal-ħajja ta’ dejjem li, meta tqabbel dak li 
tittama hawn, il-ħwejjeġ kollha tad-dinja jidhrulha li – bħalma huma 
tassew – niexfa u mitfija u mejta u bla ebda siwi. 

Ir-ruħ issa tinża’ u tneħħi minn fuqha dan l-ilbies u l-ħwejjeġ 
kollha tad-dinja, waqt li ma tqiegħed qalbha fuq xejn li huwa ta’ din 
id-dinja, u ma tittama f’xejn f’dak li huwa u f’dak li għad ikun, ħlief li 
tgħix imlibbsa biss it-tama ta’ dejjem…. Hu jdawrilha għajnejha ‘l fuq 
biex tħares lejn Alla waħdu… ma tittama għal ebda ħaġa oħra f’xi 
band’oħra… “bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidtha, hekk għajnejna 
lejn il-Mulej Alla tagħna sa ma jkollu ħniena minna, għax aħna 
nittamaw fih (Salm 123, 2)… Ir-ruħ tħares dejjem lejn Alla u ma 
tqiegħed għajnejha fuq xejn aktar, u ma jogħġobha xejn ħlief Alla 
waħdu. Lill-Maħbub hekk togħġbu r-ruħ illi huwa minnu li ngħidu li “r-
ruħ tikseb mingħandu daqskemm tittama li tikseb”. 

San Ġwann tas-Salib, Lejl Kollu Dlam II, 21, 6-8 
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260.  KRISTU T-TAMA TAGĦNA 

Il-fiduċja tiegħi kollha fik, o Kristu Ġesù tama tagħna (1 Tim 1, 1). 

 

1. “Ftakru li f’dak iż-żmien… kontu bla tama u bla Alla fid-dinja” 
(Ef 2, 12), jikteb San Pawl lill-Efesin, meta kien qiegħed jirriferi għal 
dak iż-żmien meta kienu għadhom pagani. X’niket iħoss meta 
wieħed ikun “bla tama”. It-tama waħdanija bla nuqqas tal-bniedem 
huwa Alla, Alla l-veru li sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja ppreżenta 
ruħu bħala Alla tal-Wegħda, Alla s-Salvatur tal-poplu tiegħu. Lis-serp 
qarrieq li wassal lill-bniedem fid-dnub, ħabbarlu t-telfa min-naħa tan-
“nisel tal-mara”, jiġifieri minn dak li twieled minnha (Ġen 3, 15), 
kienet l-ewwel Wegħda li tat il-ħjiel tal-Messija. Il-wegħda ġiet 
imġedda lil Abraham: “Jien nagħmlek ġens kbir, inbierkek. U jiena 
nkattrek fuq li nkattrek u jien nagħmel il-patt tiegħi bejni u bejnek u 
bejn nislek warajk… patt għal dejjem li nkun Alla tiegħek u ta’ nislek 
għal dejjem” (Ġen 12, 2, 17, 6-7). Meta t-tamiet kollha dehru mitlufin, 
it-twelid ta’ Iżakk li ħadd ma ħaseb li jista’ jseħħ ta bidu għan-nisel 
imwiegħed. Dan hu l-poplu ta’ Iżrael li Alla għażel bħala l-“Poplu 
tiegħu,” li ħarishom mill-idolatrija, li ħelishom mill-gwerer, straġi, jasar 
u matul is-sekli wassal għat-twettiq tal-wegħda, it-twelid tal-Feddej. 
L-istorja kollha ta’ Iżrael hija mifruxa fit-tama tat-twettiq tal-wegħda u 
twettqet minħabba fiha. Il-Knisja mwaqqfa minn Kristu Feddej, hija 
Iżrael il-ġdid, il-poplu ġdid ta’ Alla, werriet tal-wegħda. Meta tkellem 
dwar dan il-ħsieb, San Pawl ħeġġeġ: “Inżommu sħiħ fl-istqarrija 
qawwija tat-tama tagħna, għax ta’ kelmtu huwa dak li għamlilna l-
wegħda (Lhud 10, 23). Is-sies tat-tama tagħna hija l-wegħda ta’ Alla, 
il-fedeltà tiegħu u s-setgħa li tista’ kollox li ta lill-bnedmin bħala 
għajnuna biex iwassalhom għas-salvazzjoni. Il-Poplu ġdid ta’ Alla hu 
aktar xortih tajba minn Iżrael il-qadim għax fi Kristu għandu l-akbar 
prova tal-fedeltà ta’ Alla. Waqt li t-tama ta’ Iżrael imxiet xi ftit fl-agħma 
għax il-wegħda kienet għadha moħbija, u kienet qiegħda titwettaq 
bil-mod il-mod, it-tama nisranija issa hija ċara għalkollox u mmirata 
b’mod deċiż lejn “Kristu Ġesù t-tama tagħna” (1 Tim 1, 1). 

 

2. “Kristu fdiena… u sar hu nnifsu saħta għalina… biex il-barka 
ta’ Abraham tilħaq il-ġnus kollha, u biex permezz tal-fidi aħna nilqgħu 
l-wegħda tal-iSpirtu” (Gal 3, 13-14). Fi Kristu li fdiena bil-mewt tiegħu 
fuq is-salib tasal għandna l-barka ta’ Alla mwegħda lil Abraham. Fi 
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Kristu titwettaq il-wegħda, fih għandna r-rahan u l-mezz tal-fidwa 
tagħna, il-maħfra tad-dnubiet li hu “tgħabba” bihom “sa fuq is-salib” 
(1 Pt 2, 24), u l-grazzja li biha ġġustifikana, tagħmilna ħutu, ulied l-
istess Missier u għalhekk “ukoll werrieta, werrieta ta’ Alla, werrieta 
ma’ Kristu… biex miegħu nkunu gglorifikati” (Rum 8, 17). Mhux biss, 
imma bil-medjazzjoni ta’ Kristu titwettaq għalina wkoll il-wegħda l-
ġdida, il-miġja tal-iSpirtu s-Santu, għax ladarba “aħna wlied”, Alla 
bagħat l-iSpirtu ta’ Ibnu f’qalbna jgħajjat, Abba, Missier!” (Gal 4, 6). 

It-tama nisranija mhix imsejsa fuq il-merti personali, lanqas fuq l-
opri tajba, jew fuq l-intenzjonijiet tajba, għax dawn huma ħwejjeġ li 
jgħaddu u mhumiex proporzjonati biex niksbu lil Alla, imma tissejjes 
fuq Alla nnifsu, fuq Kristu l-Medjatur waħdieni u s-Salvatur. Jidher 
ċar li biex it-tama ma ssirx abbuż, jeħtieġ li jkollha magħha l-isforz 
personali u l-attenzjoni, imma jeħtieġ inkunu konvinti li r-rieda u l-opri 
kollha tagħna qatt mhuma biżżejjed, Alla biss jista’ jqaddisna, Alla 
waħdu jista’ jerfagħna u jingħata lilna biex ikun tagħna. Alla biss, l-
oġġett tat-tama tagħna, huwa wkoll dak li jsaħħaħ it-tama, is-sur 
tagħha, il-fus tagħha. B’dan ġo moħħha Santa Tereża tal-Bambin 
Ġesù kitbet: “Il-qdusija ma tikkonsistix f’din jew dik il-prattika, imma 
tikkonsisti f’dispożizzjoni tal-qalb li tagħmilna umli u ċkejknin 
f’dirgħajn Alla, waqt li nagħrfu d-dgħufija tagħna u fiduċjużi ħafna fit-
tjubija tiegħu ta’ Missier” (NV 3-VIII). 

Ladarba Alla berikna u ppredestinana fi Kristu, aħna nsibu fih is-
sies tat-tama tagħna, Kristu huwa t-triq tagħna, il-Medjatur tagħna 
quddiem il-Missier, il-“ħobż ħaj” (Ġw 6, 51), l-ikel għall-vjaġġ tagħna. 

 

● Int, Mulej, it-tama tiegħi. F’dak kollu li jmissni nagħmel jew 
inħalli, nissaporti jew nixtieq, int it-tama tiegħi… Din hija r-raġuni 
waħdiena tal-istennija tiegħi. L-oħrajn jistgħu jsemmu l-mertu 
tagħhom, jiftaħru li qegħdin iġorru l-piż tal-ġurnata u tas-sħana, 
jgħidu li jsumu darbtejn nhar ta’ Sibt, u fl-aħħar jifirħu għax mhumiex 
bħal-bqija tal-bnedmin, imma għalija biżżejjed nintrabat miegħek u li 
nqiegħed it-tama tiegħi fik, Mulej Alla. Ħalli l-oħrajn iqiegħdu t-tama 
tagħhom fi ħwejjjeġ oħra, x’uħud jafdaw fl-għerf u l-għaqal tad-dinja 
u oħrajn jafdaw fuq in-nobbiltà jew pożizzjoni tagħhom jew xi frugħa 
oħra, imma grazzi għall-imħabba tiegħek, jiena nħares lejn dawn il-
ħwejjeġ bħala telf, u nistmahom bħala knis, ladarba int Mulej it-tama 
tiegħi. Ħalli min irid, jistrieħ fuq l-inċertezzi tal-għana; jien għalkemm 
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għadni ‘l bogħod minnek, ma nistrieħx anqas fuq dak li hu meħtieġ 
għall-ħajja, waqt li nafda biss fuq il-kelma tiegħek, għax bis-saħħa 
tagħha, jiena ċċaħħadt minn kollox: “Fittxu l-ewwel is-Saltna ta’ Alla 
u l-ħaqq tiegħu, u dawn il-ħwejjeġ l-oħra jkunu miżjuda lilkom…” 
Jekk ġejt imwiegħed il-premji, nittama li niksibhom permezz tat-
tjubija tiegħek, u jekk ikolli l-battalji kontrija, jekk id-dinja ssir krudila, 
jekk ix-xitan jiżbel kontra tiegħi, jekk ġismi nnifsu jqum kontra l-
ispirtu, jiena nittama fik. 

San Bernard, In Psalmum “Qui habitat” 9, 5 
 

● O tama, oħt ħelwa tal-fidi, inti tiftaħ il-bibien tal-ħajja ta’ 
dejjem bil-muftieħ ta’ demmek. Inti tgħasses il-belt tar-ruħ mit-taħwid 
tal-għadu, int ma tnaqqasx il-mixi tiegħek, biex ix-xitan ma jkunx 
jista’ jħawwad lir-ruħ bil-kobor tal-ħtijiet li wettqet, ma jkunx jista’ 
jħawwad lir-ruħ fid-disperazzjoni, imma bla biża’, inti tippersevera fil-
virtù u tqiegħed il-prezz tad-demm fuq il-keffa tal-miżien. Inti 
tinkuruna bil-glorja lil kull min jippersevera, għax int stennejt dan  
minħabba d-demm tiegħek, huwa int li torbot lix-xitan bil-ħabel tal-fidi 
ħajja, inti tirbaħ il-qerq fin li juża kontra r-ruħ biex iżommha dejjem 
fid-dlam u n-niket. 

Santa Katerina ta’ Siena, Epistolario, 343, v. 5, p. 182-183 
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261.  IT-TAMA TAL-GLORJA 

Sehmi hu l-Mulej, għalhekk nittama fih (Lam 3, 24). 

 

1. “Il-Missier tal-glorja… idawlilkom l-għajnejn ta’ qalbkom biex 
tagħrfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħkom, x’inhu l-għana tal-glorja tal-
wirt li takom taqsmu” (Ef 1, 17-18). Alla biss jista’ jgħarraf lin-Nisrani 
bil-kobor tas-sejħa tiegħu għat-tama li timmirah b’mod żgur għall-
“wirt ta’ Alla fost il-qaddisin,” jiġifieri biex ikollu l-pussess hieni ta’ Alla 
fil-ħajja ta’ dejjem f’għaqda mal-Knisja trijunfanti kollha. In-Nisrani hu 
bniedem miexi lejn għan ‘l hinn mid-dinja. Hawn isfel m’għandux dar 
ta’ dejjem, qalbu mhix ankrata mal-ġid tal-art, imma jimxi ‘l hinn 
minnhom għax fit-tama għandu “ankra tar-ruħ, sħiħa u qawwija, biha 
aħna nidħlu ‘l ġewwa mill-velu, fejn qabilna daħal Ġesù għalina” 
(Lhud 6, 19-20) biex iħejji post għalina fil-glorja. Meta t-tama tidħol 
sewwa fil-ħajja tan-Nisrani, tgħaqqad l-aspirazzjonijiet u x-xewqat 
kollha tiegħu, u timmirahom lejn Alla. Imbagħad ma jkunx hemm 
aktar wisa’ għat-tamiet ċkejknin tad-dinja, għall-istima u ċ-ċapċip tal-
bnedmin, għal ħajja eħfef u aktar komda, u x-xewqa għall-ewwel 
postijiet. In-Nisrani ma jmaqdarx ir-realtajiet tad-dinja, imma jinqeda 
bihom u jagħtihom siwi b’qalb ħielsa. U flok ma jintrabat magħhom, 
jgħinuh biex jimxi dejjem aktar ‘il quddiem biex jikseb lil Alla. Il-ħajja 
għalhekk issir tixbah lill-vjaġġ li hawn isfel m’għandux waqfiet. Il-
ħajja tikseb sens ta’ stennija, ta’ sahra mimlija xewqat. M’hemmx 
żmien x’jintilef, ma jistax ikun hemm għażż jew tnikkir għal dawk li 
jixxenqu għal Alla, kull jum għandu jkun pass ‘il quddiem lejn l-
eternità. San Pawl jikteb: “Aħna dejjem qalbna qawwija u nafu li 
sakemm indumu mlibbsa b’dan il-ġisem, nibqgħu ‘l bogħod mill-
Mulej. Aħna qalbna qawwija u persważi li aħjar noħorġu minn dan il-
ġisem u mmorru noqogħdu għand il-Mulej” (2 Kor 5, 6-8). Din hija l-
għajta tat-tama nisranija, mgħaġġla biex tasal għand Alla, għajta li 
ma tissarrafx fit-tnehid imma f’għemil ħabrieki biex jintlaħaq dan l-
għan: “Għalhekk fuq kollox aħna nfittxu li nogħġbu lilu, sew jekk 
nibqgħu hawn, sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem” (2 Kor 5, 9). 

 

2. Meta l-Konċilju Vatikan II kien qed jitkellem dwar ix-xhieda tal-
lajċi qal: “Huma jkunu qegħdin juru rwieħhom bħala wlied il-wegħda 
jekk, qawwijin fil-fidi u fit-tama, jinqdew tajjeb mill-ħin ta’ issa (ara Ef 
5, 16; Kol 4, 5) u jistennew bis-sabar il-glorja li għad trid tiġi. Din it-
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tama m’għandhomx jaħbuha f’qalbhom, iżda b’konverżjoni kontinwa 
u b’taqbida ‘kontra l-prinċpijiet ta’ din id-dinja ta’ dlamijiet, kontra l-
ispirti ħżiena’ (Ef 6, 12) għandhom ifissruha fl-istrutturi tal-ħajja 
sekulari” (LG 35). L-imġiba tan-Nisrani għandha tixhed li t-tama 
m’għandhiex tkun magħluqa fil-konfini dojoq tal-ħajja tal-art, li aħna 
m’għandniex inkunu sodisfatti la għalina u anqas għall-oħrajn, bil-
ħobż, bid-dar, bix-xogħol bil-professjoni jew b’kull struttura soċjali 
aħjar, imma t-tama tagħna għandha tmur ‘l hinn minn dan, tiffissa fuq 
Alla li hu ‘l fuq minn kull ġid tal-art. San Pietru jikteb lill-ewwel Insara: 
“Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom l-għala 
tat-tama li għandkom” (1 Pt 3, 15). It-tweġiba t-tajba hija dejjem dik li 
tkun mogħtija bl-għemejjel. Jekk xi ħadd hu mxennaq li jiġma’ l-
ħwejjeġ tal-art biex igawdihom b’mod egoistiku kif jista’ juri li t-tama 
tiegħu hi mmirata qabel kollox lejn il-ħajja ta’ dejjem? 

Sewwa jikteb San Pawl: “Jekk għandna tama fi Kristu għal din il-
ħajja biss, aħna l-aktar nies imsejkna fost kemm huma l-bnedmin” (1 
Kor 15, 19). Imma t-tama tan-Nisrani tilħaq is-sema fi Kristu rxoxt u 
msebbaħ. Hija din l-istess tama li timla’ bil-kura li naffrontaw mhux 
biss it-taħbit ordinarju tal-ħajja, imma wkoll, jekk ikun meħtieġ, il-
persekuzzjoni u saħansitra l-martirju. Imbagħad ikun wasal iż-żmien 
li nqiegħdu fil-prattika t-twissija ta’ San Pietru, li ma naħbux it-tama 
tagħna imma li bil-miftuħ niġġusitifikawha ma’ kull min jitlobhielna. It-
theddid, il-perikli, il-kuntrarju, ma jbeżżgħux lil min qiegħed it-tama 
kollha tiegħu f’Alla, għaliex jaf li Alla jista’ jagħtih il-qawwa, u li “t-
tbatijiet ta’ issa ma għandhom x’jaqsmu xejn mal-glorja li għad trid 
tidher fina” (Rum 8, 18). 

 

● Alla tiegħi, inti trid li jiena nħobbok aktar mill-ħlejjaq tiegħek, 
u nħobb il-ħwejjeġ tas-sema aktar minn dawk ta’ din l-art, bħalma 
hemm miktub: Fittxu l-ewwel is-saltna ta’ Alla u l-ġustizzja tiegħu, u 
dawn il-ħwejjeġ kollha jkunu miżjuda… Agħmel li jiena nifhem li l-
għan tiegħi huwa l-eternità u li l-ħwejjeġ taż-żmien ingħatawli biex 
nużahom… Minflok, ta’ sikwit, meta nfittxu l-ħwejjeġ tad-dinja, ma 
nagħtux kas tal-premju ta’ dejjem. Imma jekk infittxu l-ħwejjeġ tas-
sema, malajr it-taħbit tagħna jagħti l-frott, fil-fatt meta waqt it-talb, ir-
ruħ tixxennaq għall-ġmiel tiegħek, o ħallieq tiegħi, imkebbsa bix-
xewqat divini, tingħaqad mar-realtà tas-sema, tiċċaħħad mill-ħwejjeġ 
aktar baxxi, u fl-hena tal-ħeġġa tagħha tinfetaħ biex tifhem aħjar, u 
waqt li tifhem, titkebbes. Li tħobb il-ħwejjeġ tas-sema huwa diġà 
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pass ‘il quddiem, u waqt li b’xewqa kbira l-bniedem jixxennaq għall-
ħwejjeġ tas-sema, jibda jiggosta b’mod tal-għaġeb dak li talab biex 
jirċievi. 

S. Girgor il-Kbir, Moralia XV, 53 
 

● O Mulej, hawn fid-dinja, int it-tama tiegħi, imma hawn fid-
dinja m’intix il-wirt tiegħi, għalkemm żgur tkun hekk fl-art tal-ħajjin. 
Fil-fatt din hi l-art ta’ dawk li jmutu, ikollna nħalluha, imma dak li 
jimpurtana huwa fejn sejrin. Hawn isfel, il-ħażin imur għal triqtu, u t-
tajjeb imur fi triqtu, ma jfissirx li t-tajjeb jitlaq u l-ħażin jibqa’ hawn, 
jitilqu t-tnejn, imma mhux it-tnejn jaslu fl-istess post. Imorru f’postijiet 
differenti għax il-merti tagħhom huma differenti. 

Sakemm it-tama titma’ l-ħajja tagħna tal-art, il-ħajja perfetta 
tagħna mhix ħlief wegħda. Sadattant hawn isfel jibqa’ t-tgergir, 
jibqgħu t-tentazzjonijiet, jibqgħu d-dwejjaq, jibqa’ n-niket, u jibqgħu l-
perikli, għax aħna tturufnati ’l bogħod minnek, Mulej. Jekk li nkunu 
magħqudin miegħek ifisser ħajja, mela jekk nitbiegħdu minnek ifisser 
mewt. U x’inhu li jfarraġna? It-tama. Agħmel, Mulej, li ngħixu fit-tama, 
mit-tama jwarrad it-tifħir, u l-kant tiegħek. Fil-mixja iebsa tagħna, 
f’nofs il-ħżunija u l-attakki tal-għadu, imħabbtin minn kull naħa mit-
tentazzjonijiet tad-dinja, iddestinati li ngħixu fit-tbatija u fis-
sofferenza, agħmel li t-tama ma titlaqniex! 

Santu Wistin, In Ps 145, 7. 9 
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262.  IS-SBATAX-IL ĦADD TAS-SENA 

SENA A 

Nitolbok, Mulej, sawwab fuqi l-iSpirtu tal-Għerf (Għerf 7, 7). 

 

L-għerf li ġej minn Alla u li hu mmirat għas-salvazzjoni jifforma l-
messaġġ tal-Liturġija tal-lum. L-ewwel Qari (1 Slat 3, 5.7-12) jagħtina 
t-talba sabiħa ta’ Salamun lil Alla li meta deherlu fil-ħolm qallu biex 
jitolbu dak li kien jixtieq. B’għerf kbir is-sultan talab “mod ħafif biex 
jifhem” biex imexxi l-poplu, biex hekk ikollu l-ħila “jagħraf it-tajjeb 
mill-ħażin” (1 Slat 3, 9). F’kelma waħda hu talab l-għerf, u dan 
għoġob lill-Mulej li tahulu flimkien ma’ barkiet oħra. B’xorti ħażina t-
tmiem ta’ dan is-sultan kbir ma kienx bħall-bidu tiegħu, b’danakollu t-
talba mimlija għerf tiegħu turina li l-veru għerf jiswa wisq aktar mit-
teżori kollha tal-art u li Alla biss jista’ jagħtih. 

L-Evanġelju tal-lum (Mt 13, 44-52), waqt li jirrapporta l-aħħar 
parabboli tas-Saltna, juri lil Ġesù – l-Għerf li sar bniedem – li 
jgħallem lill-bnedmin l-għerf meħtieġ biex jiksbu s-saltna tas-sema. 
It-tagħlim tiegħu f’għamla ta’ parabboli hu tassew ħaj, jolqot il-moħħ 
u l-qalb u għalhekk iwassal għall-għemil. Ġesù jxebbah is-saltna tas-
sema “ma’ teżor moħbi f’għalqa, li wieħed raġel isibu u jaħbih, u 
kollu ferħan imur ibiegħ kulma jkollu u jixtri dik l-għalqa” (Mt 13, 44). 
Jew inkella, tixbah “lil wieħed negozjant ifittex ġawhar fin” (Mt 13, 
45), li meta sab waħda tiswa ħafna, “biegħ kulma kellu u xtara lilha” 
(Mt 13, 46). Fiż-żewġ każi hemm is-sejba ta’ teżor, l-ewwel wieħed 
instab b’kumbinazzjoni, it-tieni wieħed kien imfittex apposta, u fiż-
żewġ każi min sabu mar bl-għaġla u biegħ kulma kellu biex jikseb it-
teżor. Is-saltna tas-sema – l-Evanġelju, il-Kristjaniżmu, il-grazzja, il-
ħbiberija ma’ Alla – hu t-teżor moħbi li l-ħin kollu hu moħbi fid-dinja, 
ħafna jersqu lejh imma ma jsibuhx, jew għalkemm isibuh ma 
japprezzawhx biżżejjed u ma jagħtux kasu u floku jippreferu s-saltna 
tad-dinja, l-hena, l-għana, u l-pjaċiri tad-dinja. Hu biss min għandu 
qalbu miftuħa li “jagħraf it-tajjeb mill-ħażin” (1 Slat 3, 9), bejn l-etern 
u dak li jgħaddi, bejn dak li jidher u s-sustanza, u li jiddeċiedi li jbiegħ 
“kulma għandu” biex jikseb it-teżor. Ġesù ma jitlobx ftit biex tinkiseb 
is-Saltna, jitlob kollox, imma huwa wkoll veru li jwiegħed kollox, il-
ħajja ta’ dejjem fl-għaqda hienja u eterna ma’ Alla. 
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Jekk biex ma jitlifx ħajtu, il-bniedem ikun lest biex jitlef kulma 
għandu, għaliex ma jagħmilx hekk u wisq iżjed biex jiżgura ruħu mill-
ħajja ta’ dejjem? Il-parabbola tax-xibka mimlija b’kull xorta ta’ ħut, li 
fl-aħħar tal-ġurnata kellhom jingħażlu u l-ħżiena kienu mormija (Mt 
13, 47-48), ukoll twassal għall-istess konklużjoni. Mhumiex is-
sitwazzjonijiet tad-dinja li jiswew, imma dawk tal-aħħar, dawk 
definittivi u eterni, imma dawn tal-aħħar iridu jitħejjew minn issa, fiż-
żmien, minn dawk li jaġixxu bl-għerf veru. Biex nifhmu dan mhux 
biżżejjed li nisimgħu l-parabboli, jeħtieġ nifhmuhom. “Kollu fhimtuh 
dan?” (Mt 13, 51) staqsa Ġesù lil dawk li kienu jisimgħuh. Hu fehem 
mhux biss b’mod astratt, b’mod indefinit, imma b’relazzjoni konkreta 
mal-bniedem nnifsu, mal-ħajja, maċ-ċirkustanzi personali tiegħu. Min 
jifhem b’dan il-mod isir id-dixxiplu li Ġesù xebbah ma’ “sid li, mill-
ħażna tiegħu, joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim” (Mt 13, 52), jiġifieri 
wieħed li jkollu l-ħila jsib fl-Evanġelju, dak li hu ġdid, u fir-Rabta l-
Qadima, dak li hu qadim, bħala kejl għaref tal-imġiba tiegħu. 
Imbagħad la ċ-ċaħdiet meħtieġa għall-kisba tas-Saltna u lanqas il-
kuntrarju tal-ħajja ma jħawduh, għax ikun fehem li dak li jgħodd 
mhux l-hena tad-dinja, imma dak etern u jkun konvint li “Alla ma’ 
dawk li jħobbuh… f’kollox jaħdem id f’id għall-ġid tagħhom” (Rum 8, 
28, it-tieni qari). 

 

● O Alla, li tħares lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, 
xejn ma hu qaddis; kattar fuqna l-ħniena tiegħek, u kun int li taħdem 
fuqna u tmexxina, ħalli ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi, hekk li 
nagħrfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa’ għal dejjem. 

Kolletta 
 

● Mulej, għinni biex niddirieġi lili nnifsi lejn kollox bi mħabba 
ordnata, billi nwarrab ħarsti mid-dinja u ndawwarha lejn is-sema, 
waqt li nuża lid-dinja bħallikieku ma nużahiex u nagħraf permezz ta’ 
dixxerniment b’intimità tal-moħħ, il-ħwejjeġ li jiswewli u li nista’ 
ngawdi biex nagħmel użu mill-ħwejjeġ li jgħaddu għal żmien biss u 
meta jkun meħtieġ, imma nħaddan b’xewqa eterna ir-realtajiet ta’ 
dejjem. 

O Verità, l-art tal-itturufnati u tmiem tal-eżilju tagħhom! Narak 
imma ma nistax nidħol, il-ġisem iżommni maqful, m’iniex denn li 
nitħalla nidħol, għax imċappas bid-dnub. O Għerf, jalla tinfirex min-
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naħa għall-oħra tad-dinja biex tmexxi kull ħaġa bil-qawwa u tmexxi l-
ħwejjeġ kollha bis-setgħa u bil-ħlewwa, tiddisponi l-ħwejjeġ kollha 
biex taqdi u tirregola l-affezzjonijiet, tiddirieġi l-għemejjel tagħna 
skont il-ħtieġa tal-ħajja tagħna u tirregola l-affezzjonijiet tagħna skont 
il-ħtiġijiet tal-verità eterna tiegħek, sakemm kull wieħed minna, ikun 
jista’ bla biża’, jissebbaħ fik u jgħid: Mulej, int qiegħed f’postha l-
imħabba tiegħi. Int fil-fatt il-virtù u l-għerf ta’ Alla, o Kristu għarus tal-
Knisja, Mulej tagħna, Alla mbierek fuq il-ħwejjeġ kollha għal dejjem. 

S. Bernard, In Cantica Cant. 50, 8 
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SENA B 

Int tiftaħ idek, u xxabba’ ‘l kulħadd bil-ġid (Salm 146, 16). 

 

Il-providenza ta’ Alla li tissodisfa l-ħtiġijiet kollha tal-bniedem, 
hija s-suġġett tal-lum. Mit-tieni ktieb tas-Slaten (4, 42-44) naqraw 
dwar it-tkattir tal-ħobż imwettaq minn Eliżew, figura u bidu ta’ dak li 
twettaq minn Ġesù madwar tmien sekli wara u li tinsab fl-Evanġelju 
ta’ San Ġwann (6, 1-15). Wieħed raġel ġieb “għoxrin ħobża” lill-
profeta li qallu biex iqassamhom lill-mitt ruħ li kienu hemm. Ir-raġel 
ma riedx għax ma kellux biżżejjed, imma Eliżew reġa’ ta l-ordni 
f’isem Alla: ”Dan jgħid il-Mulej, mhux biss jieklu, imma jifdal ukoll’” (2 
Slat 4, 43). 

Il-miraklu rripeta ruħu, b’mod wisq aktar tal-għaġeb, fuq l-għoljiet 
kollha ħaxix tal-Galilija, meta Ġesù tela’ fuq il-muntanja mad-dixxipli, 
u ra madwaru “kotra ta’ nies ġejja lejh” (Ġw 6, 5). Bħalma Eliżew 
qata’ l-ġuħ tad-dixxipli tiegħu, hekk Ġesù pprovda għal dawk in-nies 
li ġew warajh biex jisimgħu l-kelma tiegħu. Imma waqt li għoxrin 
ħobża servew għal mitt ruħ, hawn kienu biss ħames ħobżiet u żewġ 
ħutiet li temgħu madwar ħamest elef, u fiż-żewġ każi kien baqa’ l-
fdal – tnax-il qoffa, fil-każ tal-Evanġelju – biex juri li Alla mhuwiex 
xħiħ biex jipprovdi għall-ħtiġijiet tal-ħlejjaq tiegħu. Is-salm 
responsorjali jgħid: “Iftaħ idek, u xxabba’ ‘l kulħadd bil-ġid” (Salm 
145, 16). Allura kif hawn daqs dawn nies bil-ġuħ? Dan ta’ min jaħseb 
fuqu. Iż-żewġ mirakli ma sarux mix-xejn, imma minn ftit, anzi minn 
wisq ftit ikel: l-għoxrin ħobża offruti lil Eliżew mir-raġel ta’ Bagħal-
salisa, il-ħames ħobżiet mogħtija lil Ġesù minn tifel li ġiebhom 
miegħu. Alla  jista’ jagħmel kollox mix-xejn, imma meta jsib ruħu 
quddiem ħlejqa ħielsa tiegħu, normalment ma jaġixxix mingħajr l-
għajnuna tagħha. Dak li l-bniedem jista’ jagħmel huwa dejjem ftit, 
imma Alla jridu, anzi jitolbu bħala kundizzjoni tal-intervent tiegħu. U 
jekk illum hawn tant bnedmin li ma jsibux ħobż biżżejjed biex jaqtgħu 
l-ġuħ tagħhom, ma jistax jagħti l-każ li dan ġej mill-fatt li min qed 
jgħix fl-abbundanza ma jafx joffri lill-aħwa, għallanqas dak li hu 
żejjed? Ir-raġel li fi żmien l-għaks ġieb l-ewwel ħobżiet tiegħu lil 
Eliżew, u t-tifel li ċeda l-ftit li kellu biex Ġesù jkattru, ma tantx hemm 
min jimxi warajhom lanqas fost l-Insara, Meta l-bniedem jagħmel il-
parti tiegħu, Alla – dejjem ħanin u jista’ kollox - ma jonqosx li jindaħal 
biex l-għemjjel tajba tal-bniedem iġibu l-frott. Qaddisin bħal 
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Cottolengo u Dun Guanella ġarrbu dan saħansitra sal-miraklu. Ġesù 
li jħoss u jinkwieta għall-folla bil-ġuħ isejjaħ lill-Insara biex jifhmu 
sewwa l-ħtiġijiet tal-oħrajn imma ma jieqfux fi kliem sabiħ imma jaslu 
sal-għajnuna konkreta. Kif il-miraklu mwettaq minn Eliżew huwa 
figura tat-tkattir tal-ħobż imwettaq minn Ġesù, hekk ukoll dan, hu 
figura u tħejjija ta’ miraklu wisq aktar tal-għaġeb, dak ewkaristiku. 
Mhijiex b’kumbinazzjoni t-tifsira tal-ġesti tal-Mulej: “Ħa l-ħobżiet, radd 
il-ħajr u qassamhom” (Ġw 6, 11) – għax juru minn qabel kważi kelma 
b’kelma t-twaqqif tal-Ewkaristija. Wara li pprovda b’tant ġenerożità 
għall-ġuħ tal-ġisem, Ġesù jipprovdi b’mod divin għall-ġuħ tal-erwieħ. 
Mitmugħin b’ħobż waħdieni, il-ġisem tal-Mulej, l-Insara jiffurmaw 
ġisem wieħed, il-ġisem mistiku ta’ Kristu. Din ir-realtà hija l-bażi tal-
obbligazzjoni tal-imħabba u tas-solidarjetà nisranija li minnha 
jitkellem San Pawl fit-tieni qari (Ef 4, 1-6), waqt li jħeġġeġ lill-Insara 
biex “iżommu Spirtu wieħed bir-rabta tas-sliem” għaliex hemm 
“ġisem wieħed u ruħ waħda … Mulej wieħed, fidi waħda” (Ef 4, 4-5). 

 

● Kulma għamilt iroddlok ħajr, Mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek 
kollha… Għajnejn kulħadd iħarsu lejk, Mulej, u inti tagħtihom l-ikel 
f’waqtu. Int tiftaħ idek u xxabba’ ‘l kulħadd bil-ġid. Ġust il-Mulej fl-
imġiba tiegħu kollha, twajjeb f’dak kollu li għamel. 

Salm 145, 10.15-17 
 

● Mulej, int li meta rajt il-folla bil-ġuħ fid-deżert, għedt: 
“Nitħassarhom lil dawn in-nies,” int li b’ħames ħobżiet tmajt ħamest 
elef ruħ, ħares bit-tjieba lejn uliedek bil-ġuħ u,wara li tkun qtajtilhom 
il-ġuħ tal-ġisem, jogħġbok taqta’ wkoll il-ġuħ ta’ ruħhom bl-ikel tas-
sema tat-tagħlim tiegħek, int li tgħix u ssaltan Alla għal dejjem ta’ 
dejjem. Ammen. 

Pawlu VI, Insegnamenti, v. 4, p. 77 
 

● Alla tiegħi, inti attent u ħelu ma’ kull wieħed mill-esseri li 
ħlaqt, bħallikieku kull wieħed kien il-waħdieni fid-dinja kollha. Għax 
int tara lil kull wieħed minnhom f’daqqa waħda, u inti tħobb lil kull 
wieħed għalih waħdu, bil-milja tal-attributi tiegħek, bħallikieku kont 
taqdi u sservi lilu biss. L-għemejjel kollha tal-providenza tiegħek 
huma atti ta’ mħabba. Ukoll id-deni li tibgħat hu ġej mill-imħabba 
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tiegħek. Int iddawwar id-deni fil-ġid. Bid-deni inti tipprova lill-bnedmin 
biex twassalhom għall-indiema, biex tkattar il-virtujiet tagħhom biex 
‘il quddiem jiksbu ġid akbar. Xejn ma jiġri għalxejn, imma kollox 
iwassal għall-għan tal-grazzja. B’fidi sħiħa u żgura nagħrfu l-għerf u 
t-tjubija tal-providenza tiegħek, ukoll jekk il-ġudizzji u d-digrieti 
tiegħek ma nifhmuhomx. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 287-288 
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SENA Ċ 

Il-Mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tjieba tiegħek, Mulej, 
tibqa’ għal dejjem, la titlaqx għemil idejk (Salm 138, 8). 

 

It-talba tal-bniedem u t-tweġiba kollha ħniena ta’ Alla huma s-
suġġetti li hemm fil-qari tal-lum. Fl-ewwel post naraw it-talba sfiqa u 
mqanqla ta’ Abraham favur il-belt midinba (Ġen 18, 20-32, 1° Qari), 
stqarrija kbira tal-fiduċja tiegħu f’Alla u tal-ħeġġa li kellu għas-
salvazzjoni tal-oħrajn. Alla wrieh il-pjan tiegħu għall-qerda ta’ 
Sodoma u Gomorra li kienu bil-bosta, u l-patrijarka fittex li jwarrab il-
kastig minħabba t-tajbin li seta’ jsib fost il-midinbin. Imma mill-
proposta ta’ ħamsin tajbin kellu jinżel bil-mod il-mod għan-numru 
iċken ta’ għaxra: “la tagħdabx ja Sidi, jekk nerġa’ nitkellem darb’oħra 
biss. U jekk jinstabu hemm għaxra?” (Ġen 18, 32). La t-tjubija 
ħanina ta’ Alla u lanqas it-talba mill-qalb ta’ Abraham ma waslu biex 
jeħilsu l-belt minħabba l-korruzzjoni kbira tagħha. Kienet biss il-
familja ta’ Lot li kellha ssalva biex tixhed għall-ħniena divina u l-
qawwa tal-interċessjoni ta’ Abraham. Dan l-episodju jibqa’ dejjem 
bħala dokument tal-konsegwenzi terribbli tar-ras iebsa fil-ħażen u 
tal-qawwa li tfejjaq tat-tjieba li permezz tagħha kellhom isalvaw biss 
għaxra  min-nies tajbin - kieku kellhom jinstabu - u kienu jwaqqfu l-
qerda taż-żewġt ibliet. 

Imma osserva kif fir-Rabta l-Ġdida tinfetaħ paġna ġdida u tal-
għaġeb tal-ħniena ta’ Alla: wieħed ġust biss, “Il-Qaddej ta’ Jaħweh” li 
kien imħabbar mill-profeti, kien biżżejjed biex isalva mhux żewġt 
ibliet biss, mhux poplu wieħed, imma l-bnedmin kollha. Minħabba l-
passjoni ta’ Kristu, Alla ħafer id-dnubiet kollha tal-bnedmin, “ħassar 
il-kont tad-dejn li kellna bl-obbligi li kien hemm kontrina, neħħieh 
min-nofs u sammru mas-salib” (Kol 2, 14, 2° qari). San Pawl juri 
sewwa kif id-dejn kbir ħafna tad-dnubiet ta’ kull ġens tal-bnedmin ġie 
mxejjen mill-mewt ta’ Kristu. B’danakollu lanqas it-tpattija bil-kotra 
ma tiswa għal xi erwieħ jekk dawn ma jikkoperawx biċ-ċaħda 
personali tagħhom infushom. L-Evanġelju tal-lum (Lq 11, 1-13) jerġa’ 
jitkellem fid-dettal dwar it-talb. Għall-mistoqsija tad-dixxipli tiegħu, 
Ġesù jgħallimhom jitolbu: “Meta titolbu għidu, ‘Missier jitqaddes 
ismek tiġi Saltnatek’” (Lq 11, 2). Abraham, il-ħabib waħdieni ta’ Alla, 
kien isejjaħlu “l-Mulej tiegħi”; in-Nisrani, awtorizzat minn Ġesù, 
isejjaħlu “Missier”, isem li kien jagħti lit-talba tiegħu ton ġdid 
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għalkollox, ta’ iben, biex issa jkun ħieles li jferraħ qalbu fil-qalb ta’ 
Alla billi jistqarr il-ħtiijiet tiegħu b’mod l-aktar sempliċi u spontanju 
dak li hu muri fil “Missierna”. Barra minn dan, bil-parabbola tal-ħabib 
li ma jaqtax qalbu, li tiġi eżatt wara, Ġesù jgħallimna nitolbu bil-
perseveranza, bl-insistenza – bħalma għamel Abraham - bla biża’ li 
jiżbalja: “itolbu, fittxu, ħabbtu”. Għal Alla ma hemmx sigħat mhux 
flokhom, qatt ma jieħu għalih bit-talba tal-umli mimlija fiduċja ta’ 
wliedu, anzi jieħu gost: “Min jitlob jaqla’, min ifittex isib, u min iħabbat 
jiftħulu” (Lq 11, 10). U jekk il-bniedem mhux dejjem jaqla’ dak li 
jixtieq, imma żgur li t-talba tiegħu ma tkunx mitlufa għax il-Missier 
tas-sema jwieġeb dejjem bl-imħabba u l-favuri tiegħu, ukoll jekk 
b’mod moħbi jew differenti minn dak li l-bniedem jistenna. L-
importanti mhux li tikseb din jew dik il-ħaġa, imma li l-grazzja ma 
tonqos qatt biex inkunu fidili lejn Alla f’kull jum ta’ ħajjitna. Din il-
grazzja hija żgurata għal min jitlob bla ma jgħejja. “Jekk intom, nies 
ħżiena bħalkom, tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-
Missier tas-smewwiet jagħti spirtu qaddis lil dawk li jitolbuhulu! (Lq 
11, 13). Fid-don tal-iSpirtu s-Santu hemm inkluż il-ġid sopranaturali li 
Alla jrid jagħti lil uliedu. 

 

● O, x’ħaġa iebsa qiegħda nitolbok, Alla veru tiegħi! Qed 
nitolbok tħobb waħda li ma tħobbokx, tiftaħ lil min ma jsejjaħlekx, 
tagħti s-saħħa lil min jieħu gost jibqa’ marid, hekk li saħansitra jfittex 
il-mard! Inti tgħid, Mulej, li ġejt tfittex lill-midinbin; dawn, Mulej, huma 
l-midinbin veri! La tħarisx lejn l-agħma tagħna, Alla tiegħi, iżda ħares 
lejn dak id-demm kollu li Ibnek xerred għalina. Ħalli tiddi l-ħniena 
tiegħek fuq ħażen hekk tal-biża’, ara, Mulej, li aħna xogħol idejk, ħa 
jkunulna ta’ għajnuna t-tjubija u l-ħniena tiegħek. 

Santa Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ 8, 3 
 

● O Ġesù, aħna nemmnu li inti tista’ kollox u li tagħtina dak 
kollu li nitolbuk bil-fidi. Inti tagħmel dan għax int tajjeb b’mod infinit u 
tista’ kollox, inti tagħtina wisq iżjed, għax inti stess wegħidtu. Int 
tagħtina jew dak li nitolbu jew xi ħaġa aħjar. Għalkemm int tħallina 
nistennew, u għalkemm nistgħu nirċievu aktar tard, jew saħansitra 
qatt, imma aħna ċerti li l-aħjar ħaġa għalina hija li nistennew, u li jekk 
nirċevuha tard jew saħansitra ma nirċevuha qatt, ikun aħjar għalina 
milli nirċevuha mill-ewwel. 
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Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Vangelo, Op. sp. p. 148 
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263.  IT-TAMA MA TIDDIŻAPPUNTAX 

Inti tajjeb Mulej, ma’ min jistenniek, u mar-ruħ li tfittxek (Lam 3, 25). 

 

1. “Meta ma kellu ebda tama, Abraham ittama u emmen, u hekk 
sar missier ta’ kotra kbira ta’ ġnus” (Rum 4, 18). Il-virtujiet teologali 
għandhom ħafna x’jaqsmu flimkien, il-fidi tkebbes it-tama u t-tama 
tgħin lill-fidi. U kif in-Nisrani jagħti prova tas-sodizza tal-fidi tiegħu 
billi jżomm sħiħ fiha minkejja d-dalma tagħha, jagħti wkoll prova tas-
sodizza tat-tama tiegħu billi ma jieqafx jittama f’ċirkustanzi kuntrarji. 
Anzi l-istess kuntrarju jsaħħaħ it-tama. Għalhekk San Pawl seta’ 
jgħid: “Niftaħru wkoll bis-sofferenzi, għax nafu li s-sofferenza ġġib is-
sabar, is-sabar iġib il-prova, u l-prova ġġib it-tama” (Rum 5, 3-5). It-
tama nisranija ma tiddiżappunta qatt, lanqas meta t-tiġrib inikket il-
ħajja tal-bniedem. Għax kull ħlejqa li hi għażiża għal Alla ġġedded 
b’xi mod l-istorja ta’ Ġobb ippruvat fil-ġid u fl-ulied, abbandunat minn 
martu u mill-ħbieb, u sab ruħu fl-akbar miżerja u solitudni, miksi bil-
ġdiem minn rasu sa saqajh. Għaliex Alla jippermetti daqshekk tbatija 
lill-ħbieb tiegħu? L-iSkrittura tgħid: “Il-mewt mhux Alla għamilha, u 
lanqas togħġbu l-qerda tal-ħajjin. Hu ħalaq kollox biex jgħix… Iżda l-
ħżiena b’għemilhom u bi kliemhom stiednu l-mewt” (Għerf 1, 13-
14.16). Il-mewt u t-tbatija huma frott tad-dnub, mhux biss bħala 
kastig, imma wkoll bħala tisfija li ssalva ‘l bniedem u lill-oħrajn 
f’għaqda mal-passjoni ta’ Kristu. F’dan id-dawl malajr nintebħu bil-
ħtieġa u x-xogħol tat-tbatija, imma meta l-bniedem jokrob taħt id-
daqqiet tagħha, il-pjan divin – pjan ta’ mħabba u salvazzjoni – anqas 
nintebħu bih, u ma nistgħux naħarbu l-weġgħa ta’ meta nħossuna 
mitluqin minn Alla. Dan hu l-ħin li fih imissna nittamaw kontra kull 
tama, biex niftakru li “t-tama ma tiddiżappuntax”, għax aħna qegħdin 
inserrħu fuq l-imħabba ta’ Alla, u din l-imħabba diġà kienet imsawba 
fi qlubna “permezz tal-iSpirtu s-Santu li kien mogħti lilna” (Rum 5, 5). 
L-imħabba ta’ Alla, il-grazzja tiegħu u wisq iżjed l-iSpirtu s-Santu 
huma r-rahan tal-ħajja eterna li qiegħda tistenniena u li t-tbatija 
qiegħda tħejjina għaliha. 

 

2. “Il-bniedem qatt ma jista’ jħobb ‘l Alla daqskemm jistħoqqlu, u 
lanqas jemmen u jittama fih daqskemm imissu” (San Tumas 1-2, 64, 
4 co). Din hi r-raġuni għaliex nistgħu ngħidu bil-verità li l-qies tat-
tama f’Alla huwa li wieħed jittama mingħajr qies. Meta l-bniedem 
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jipprova bis-sinċerità li min-naħa tiegħu jagħmel dak kollu li jista’ biex 
jogħġob ‘l Alla, m’għandux jibża’ li hu sfieq wisq fit-tama. It-tama 
għamja, bla limiti togħġob daqshekk lill-Mulej, li aktar ma wieħed 
jittama f’Alla aktar Alla jgħinu, u jimlieh bil-grazzji tiegħu. San Ġwann 
tas-Salib qal: “Aktar ma r-ruħ tittama, aktar tikseb” (Telgħa III, 7, 2) u 
Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, meta kienet qiegħda tispjega dan il-
ħsieb, tikteb: “Qatt ma nistgħu nafdaw biżżejjed f’Alla li hu tant 
qawwi u ħanin. Mingħandu naqilgħu daqskemm nittamaw.” 

Xi drabi, l-għarfien tad-dnubiet li għamilna, l-infedeltajiet u l-
fjaski fit-taħriġ tal-virtù, jistgħu jaqtgħulna qalbna u jqasqsu l-
ġwienaħ tat-tama tagħna. Dak il-ħin għandna niftakru li Alla jħobbna 
mhux għax m’għandniex dnub, imma għax hu sawwab fina l-grazzji 
tiegħu u għax għamilna wliedu. Hu jrid is-salvazzjoni u l-qdusija 
tagħna aktar milli rriduha aħna; jekk qegħdin infittxuh b’qalbna kollha 
u nafdaw fih bil-qawwa kollha tagħna, hu nnifsu jqaddisna minkejja l-
fjaski tal-imgħoddi, u l-ħżunija u d-dgħufija ta’ issa. 

In-Nisrani ġenwin huwa persuna ta’ tama li ma tintrebaħx, u fl-
istess ħin huwa dak li jiżra’ t-tama. Id-dinja moderna mgħarrgħa fl-
indifferenza reliġjuża, maqfula fil-materjaliżmu, u mhux rari li tkun 
ittentata biex taqta’ qalbha, għandha ħtieġa kbira li tinfetaħ għall-
influwenzi li qed jinfirxu tat-tama nisranija. Hemm ħtieġa li nqajmu fil-
bnedmin tad-dinja kollha “tama ħajja, li hija don tal-iSpirtu s-Santu, 
biex fl-aħħar jintlaqgħu fil-paċi u fl-aqwa hena” (GS 93). Din kienet 
ix-xewqa ta’ San Pawl għar-Rumani: “Alla tat-tama jimliekom ilkoll 
bil-ferħ u s-sliem permezz tal-fidi tagħkom, sabiex it-tama tagħkom 
toktor bil-qawwa tal-iSpirtu s-Santu” (Rum 15, 13). Ix-xogħol tan-
Nisrani għandu jkun li jwassal dan fid-dinja kollha. 

 

● Mulej Alla tagħna, ħallina nistkennu għad-dell ta’ ġwenħajk, 
ħarisna u ieqaf magħna. Inti tieqaf magħna, waqaft magħna sa minn 
ċkunitna u tibqa’ tieqaf magħna sa ma xagħarna jibjad. Għax il-
qawwa tagħna tkun qawwa tassew meta tkun fik, waqt li ma tkun 
qawwa xejn jekk infittxuha fina. Il-ġid tagħna huwa dejjem ħaj 
quddiemek, u kien għalhekk li sirna ħżiena, għax tbegħidna minnek. 
Ħa nduru lejk, Mulej, biex ma ninqerdux. Il-ġid tagħna, li huwa int, hu 
ħaj u bla ebda nuqqas quddiemek, ma jkollniex biża’ li meta nerġgħu 
niġu għandek ma nsibux il-post minn fejn waqajna, għax id-dar 
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tagħna, li hi l-eternità tiegħek, qatt mhi se taqa’, anqas jekk aħna ma 
nkunux fiha. 

Santu Wistin, Stqarrijiet III, 16, 31 p 103-104 
 

● Ejjew nittamaw! Aħna fost dawk, o Ġesù, li inti ġejt biex 
issalva proprju għax qegħdin nintilfu, għax mingħajrek qegħdin 
nintilfu l-ħin kollu… ħalli jkollna t-tama! 

Ikunu x’ikunu n-nuqqasijiet tagħna, int o Ġesù, trid issalvana. 
Aktar ma aħna midinbin, aktar qegħdin qrib il-mewt, u aktar ma l-istat 
tagħna jkun ikrah kemm għall-ġisem u kemm għar-ruħ, aktar int trid 
issalvana, għax int, o Ġesù, ġejt biex issalva dak li se jintilef. 
Tħallina qatt naqtgħu qalbna, agħmel li dejjem nittamaw. Aħna 
qegħdin f’xifer l-abbissi, se nintilfu, u ħaqqna nintilfu, ġustament 
ħaqqna nintilfu wara l-ingratitudni tagħna, qegħdin nintilfu, aħna 
proprju dawk li int ġejt tfittex, o Ġesù. Inti ġejt biex issalva ‘l dawk li 
qegħdin jintilfu. Inti tajjeb u qawwi bla tarf, għal min jittama fik, dan 
jibqa’ veru sal-aħħar mument, sakemm hemm in-nifs tal-ħajja! 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Vangelo, Op. Sp., p. 150 
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264.  L-IMĦABBA TAL-MISSIER 

Kun imbierek o Alla, li fl-imħabba tiegħek ħtartna biex inkunu wliedek 
(Ef 1, 3-5). 

 

1. Fir-Rabta l-Qadima Alla wera lilu nnifsu bħala l-aqwa Esseri, 
“Jien li Jien” (Eż 3, 14), fir-Rabta l-Ġdida hu wera n-natura profonda 
l-aktar intima tal-esseri tiegħu, “Alla hu mħabba” (1 Ġw 4, 16). Alla 
huwa mħabba fil-ħajja intima tiegħu u proprju għalhekk hu Trinità, 
huwa Missier li jnissel lill-Iben billi jagħtih in-natura u l-ħajja divina 
tiegħu. Huwa Iben li jerġa’ jagħti lilu nnifsu kollu kemm hu lill-Missier, 
huwa Spirtu s-Santu li ġej mill-imħabba u l-għotja tal-Missier u tal-
Iben. Alla huwa mħabba wkoll barra minnu nnifsu, fl-opri  tiegħu, 
huwa mħabba fil-ħolqien tal-esseri kollha li minn jeddu huwa sejjaħ 
għall-ħajja u fuq kollox fil-ħolqien tal-bniedem li sawwar fis-sura u x-
xbieha tiegħu (Ġen 1, 26). Imma Alla wera wisq aktar l-imħabba 
tiegħu meta refa’ ‘l-bniedem mill-istat ta’ sempliċi ħlejqa għal dak ta’ 
ibnu: “Araw b’liema għożża ħabbna l-Missier, nistgħu nissejħu wlied 
Alla, u tassew aħna” (1 Ġw 3,1). Dan mhux il-każ ta’ titlu, ta’ unur, 
terminu simboliku, ta’ “tip ta’ diskors” imma ta’ realtà kbira, ta’ mod 
ġdid ta’ esseri li bih il-bniedem huwa trasformat għalkollox, u bih 
jissieħeb fin-natura u l-ħajja ta’ Alla, jiġifieri tal-esseri ta’ Alla, huwa 
maħbub minn Alla l-Missier tiegħu, u għandu l-ħila li jħobbu bħala 
iben għax Alla sawwab fih l-imħabba tiegħu. San Pawl jistqarr: 
“Għax intom ma rċevejtux l-ispirtu li jwassalkom għall-jasar biex 
terġgħu taqgħu fil-biża’, imma rċevejtu l-iSpirtu li jagħmel minnkom 
ulied adottivi, u li bih aħna nistgħu ngħajtu: ‘Abba! Missier!’ Dan l-
iSpirtu jixhed flimkien mal-ispirtu tagħna li aħna wlied Alla” (Rum 8, 
15-16). L-iben ma jistax ikollu natura differenti minn dik tal-missier, 
Alla huwa mħabba, għax sawwab fil-bniedem l-imħabba tiegħu, għax 
huwa wkoll imħabba. Alla “jgħidilna kif irid ikun magħruf, li hu 
mħabba, u kif jixtieq li jkun meqjum u moqdi minna, li l-imħabba hija 
l-akbar kmandament tagħna” (Pawlu VI, Ecclesiam suam 41). 

 

2. “Alla huwa mħabba, u min jgħammar fl-imħabba, jgħammar 
f’Alla u Alla fih (1 Ġw 4, 16). Alla sawwab l-imħabba tiegħu fi qlubna 
permezz tal-iSpirtu s-Santu li ngħata lilna, għalhekk l-ewwel don u l-
iżjed don meħtieġ huwa l-imħabba bla kundizzjoni, li biha aħna 
nħobbu lil Alla fuq kull ħaġa u lill-proxxmu minħabba fih” (LG 42). Il-
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virtù tal-imħabba hija t-tisħib maħluq mill-imħabba infinita li biha Alla 
jħobb lilu nnifsu, jiġifieri tal-imħabba li biha l-Missier iħobb lill-Iben, l-
Iben iħobb lill-Missier u wieħed iħobb lill-ieħor fl-iSpirtu s-Santu. 
Permezz tal-imħabba n-Nisrani huwa msejjaħ biex “jgħammar f’Alla” 
(1 Ġw 4, 16), biex jidħol fiċ-ċirku tal-imħabba eterna li tgħaqqad 
bejniethom lit-tliet Persuni tat-Trinità Qaddisa. Il-fidi li tgħinna 
nissieħbu fl-għarfien ta’ Alla nnifsu, diġà daħħlitna fl-intimità tal-ħajja 
divina, waqt li t-tama tagħmilna fiduċjużi li ‘l quddiem għad nissieħbu 
fl-hena ta’ dejjem, imma l-imħabba timbuttana aktar ‘il quddiem billi 
wkoll issa li għadna hawn iddaħħalna f’dak il-moviment ta’ mħabba 
liema bħalha li hija l-ħajja tat-Trinità Qaddisa. Permezz tal-imħabba, 
il-bniedem jgħammar f’Alla sal-punt li jingħaqad mal-imħabba tal-
Missier għall-Iben, u tal-Iben lejn il-Missier, iħobb lill-Missier u lill-
Iben fl-imħabba tal-iSpirtu s-Santu. U ladarba l-imħabba divina ma 
tistax tibqa’ magħluqa fi ħdan it-Trinità, imma tixxerred fuqna mit-
Trinità, l-imħabba tipproduċi impuls ieħor f’dawk li jiftħu qalbhom 
għall-imħabba ta’ ħuthom kollha. Huwa biss permezz tal-imħabba li 
sseħibna fl-imħabba ta’ Alla li jkollna l-ħila li “nħobbu ‘l Alla fuq kollox, 
u nħobbu ‘l-proxxmu tagħna minħabba fih.” L-imħabba hija sħiħa 
biss meta toħroġ minn Alla biex tħaddan il-ħlejjaq kollha miegħu, fih 
u għalih. L-imħabba f’Alla hija waħda, fil-ħajja intima tiegħu u fir-
relazzjoni tiegħu mal-bnedmin; l-imħabba fin-Nisrani hija waħda u 
ma tinfiridx fl-impuls lejn Alla u fl-impuls lejn il-proxxmu: “Dan hu l-
kmandment li tana hu, li min iħobb “l Alla, iħobb ukoll lil ħuh” (1 Ġw 
4, 21). 

 

● O mħabba, int kellek il-ħila li lil Alla tagħmlu bniedem. Int 
ġegħiltu jitbiegħed - għal ftit – mill-maestà immensa tiegħek, Alla 
ċċekken. Int ħejjejt is-salib imqaddes għas-salvazzjoni tad-dinja li 
kienet mitlufa. Int xejjint il-mewt billi għallimt lil Alla kif imut. Meta 
Alla, l-Iben ta’ Alla li jista’ kollox, ġie maqtul mill-bnedmin, minħabba 
fik, o mħabba, la l-Missier u lanqas l-Iben ma ntela’ bl-għadab. 

Inti żżomm ħaj lill-poplu tas-sema meta tiżgura l-paċi, tħares il-
fidi, tipproteġi l-innoċenza, tagħti ġieħ lill-verità, tħobb is-sabar, u 
terġa’ tagħti t-tama. Inti tagħmel ġisem wieħed u spirtu wieħed mill-
bnedmin li huma differenti fid-drawwiet, fl-età u fis-setgħa, imma 
mogħnijin bl-istess natura, ġisem wieħed u spirtu wieħed. Int ma 
tħallix lill-martri glorjużi li jiġu konvinti biex ma jistqarrux li huma 
Nsara, b’xi turment, jew b’xi għamla ġdida ta’ mewt, jew premju, jew 
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ħbiberija jew b’xi affezzjoni li jitturmentaw b’mod eħrex minn xi bojja. 
Int tgħaqqad il-misteri tas-sema ma’ dawk tal-bnedmin, u dak li hu 
tal-bniedem ma’ dak li hu tas-sema. Inti tippreserva s-sigrieti divini. 
Fil-Missier int taħkem u tikkmanda. Fl-Iben tobdi inti nnifsek. Fl-
iSpirtu s-Santu inti tifraħ. U ladarba inti wieħed fi tliet Persuni, inti bl-
ebda mod ma tista’ tkun maqsum. L-ebda logħba ta’ kurżità umana 
ma tista’ tfixklek. Inti tiġi mill-għajn li hu l-Missier, u tissawwar fil-milja 
fl-Iben, imma għalkemm tissawwab fl-Iben, int m’intix mifrud mill-
Missier. Bis-sewwa kollu tissejjaħ Alla, għax inti biss tmexxi l-qawwa 
tat-Trinità 

San Zeno ta’ Verona, De spe, fide et caritate 9 
 

● Niżżik ħajr, Missier etern, niżżik ħajr talli lili, ħolqien tiegħek, 
ma warrabtnix minn quddiemek u ma dawwartx wiċċek minni, anqas 
ma maqdart ix-xewqat tiegħi… ma żammejtx quddiem għajnejk iċ-
ċokon tiegħi, int, l-għerf, ma ħaristx lejn il-bluha tiegħi. Minkejja l-
ħażen bla tarf u d-dnubiet kollha tiegħi, int, l-għerf, it-tjieba u l-ħniena 
u l-ġid infinit, ma warrabtnix minn quddiemek, imma dawwaltni 
b'dawlek. F'għerfek rajt il-verità, fil-ħniena tiegħek sibt imħabbtek u l-
għożża tal-proxxmu. Min ġagħlek turini dan kollu? Mhux il-virtujiet 
tiegħi iżda mħabbtek… Agħmel li jkolli ħila nżomm f’moħħi t-tifkira 
tal-ġid tiegħek, u li r-rieda tiegħi tintemm fin-nar ta’ mħabbtek. 

Nistqarr u ma niċħadx li int ħabbejtni qabel ma kont neżisti, li inti 
tħobbni b’imħabba li ma titfissirx bil-kliem, qisek imġennen għall-
ħlejqa tiegħek. 

S. Katerina ta’ Siena, Djalogu 167 
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265.  HU ĦABBNA L-EWWEL 

Mulej, int ħabbejtni bi mħabba ta’ dejjem (Ġer 31, 3). 

 

1. “Aħna nħobbu, għax hu ħabbna l-ewwel” (1 Ġw 4, 19). Il-
bniedem bħala sempliċi ħlejqa jista’ jħobb biss bl-imħabba tal-
bnedmin, li tista’ tkun affett jew ukoll passjoni u li tista’ tasal sal-
għotja sħiħa lill-persuna maħbuba, bħalma tagħmel omm ma’ binha. 
Dan kollu hu nobbli u sabiħ, imma hu infinitament ‘il bogħod mill-
karità li hi “tisħib tal-imħabba bla tarf li hu l-iSpirtu s-Santu” (San 
Tumas 2-2, 24, 7), għalhekk tal-imħabba ta’ Alla nnifsu. 

Mill-aspett tal-imħabba, il-bniedem ma jistax jieħu xi inizjattiva; 
din tista’ tiġi biss minn Alla. Fil-fatt Alla ħabb lill-bniedem “l-ewwel” u 
waqt li ħabbu, sawwab fih l-imħabba tiegħu divina biex il-bniedem 
ikun jista’ jħobb ‘l Alla bl-imħabba ta’ Alla nnifsu. Il-ħila tal-bniedem 
għall-imħabba, kbira kemm hi kbira, ma tistax tilħaq u lanqas 
tipproduċi mqar l-iċken grad tal-imħabba divina. “L-imħabba bla 
kundizzjoni ma tinsabx fina min-natura, u lanqas tinkiseb bis-setgħat 
naturali, imma ġejja mit-tiswib tal-iSpirtu s-Santu, li hu l-imħabba tal-
Missier u tal-Iben, u t-tisħib tal-imħabba li hu offrut lilna huwa 
preċiżament l-imħabba maħluqa” (San Tumas 2-2, 24, 2). Id-duttur 
qaddis ma jagħmilx ħlief jikkummenta u jfisser il-kliem famuż ta’ San 
Pawl: “L-imħabba ta’ Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-iSpirtu s-
Santu li kien mogħti lilna” (Rum 5, 5). 

L-imħabba ta’ Alla kienet l-ewwel u hu ma stenniex li l-bniedem 
isir denn, imma waqt li ħabbu, Hu nnifsu għamlu denn. San Ġwann 
jispjega: “U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna ‘l 
Alla, imma għax ħabbna Hu u bagħat lil Ibnu biex ikun ta’ tpattija 
għal dnubietna” (1 Ġw 4, 10). Biex l-imħabba divina setgħet tilħaq 
lill-bniedem, Alla kellu jkisser il-barriera li twaqqfet bid-dnub u dan 
għamlu mhux bil-patrijarki jew bil-profeti, imma permezz tal-Iben 
divin tiegħu. U din kienet l-akbar inizjattiva u fl-istess ħin l-akbar 
prova tal-imħabba ta’ Alla għall-bniedem. 

 

2. L-imħabba li ġejja minn Alla hija assolutament mogħtija 
b’xejn, u spontanja, il-bniedem xejn ma għamel u lanqas seta’ 
jagħmel biex jimmerita din l-imħabba. Anzi min-naħa tiegħu 
m’għamilx ħlief naqqas il-mertu mhux biss bid-dnub tal-ġenituri 
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ewlenin, imma wkoll bid-dnubiet personali tiegħu. L-imħabba ta’ Alla 
mhix immirata għall-bnedmin innoċenti u ġusti, imma għall-midinbin; 
“Jekk ngħidu li m’għandniex dnub, inkunu qegħdin inqarrqu bina 
nfusna” (1 Ġw 1, 8). B’danakollu l-imħabba ta’ Alla ma tieqafx. Dan 
kien ġa qalu Hosegħa lill-poplu magħżul: ”Meta kien tfajjel Iżrael 
ħabbejtu, u mill-Eġittu sejjaħt lil ibni. Imma aktar ma sejjaħtilhom 
aktar tbiegħdu minni… Kont jien li ‘l Efrajm għallimtu jimxi, erfajthom 
fuq dirgħajja iżda ’huma ma għarfux kemm kont ħadt ħsiebhom! 
Daret għalija qalbi, tqanqlet bil-bosta ħnienti… le, ma nerġax inġib 
fix-xejn ‘l Efrajm għax Alla jien, u mhux bniedem” (Hos 11, 1-3, 8-9). 
L-istorja ta’ Iżrael tibqa’ sejra fl-istorja ta’ kull bniedem. Alla kien li 
ħabbu minn qabel, imma l-bniedem ma jifhmux dan. Flok jaċċetta d-
don divin, idawwar spallejh u jmur ifittex l-imħabbiet tad-dinja, isir 
ilsir tal-passjonijiet tiegħu u tal-oħrajn. Imma Alla jiġri warajh mhux 
biex jeqirdu għax hu għandu ħafna mogħdrija, huwa Alla, “mhux 
bniedem”, hu Mħabba u jrid jirbaħ bl-imħabba. San Pawl jgħid: “Alla, 
għani fil-ħniena tiegħu, bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabbna, 
meta aħna konna mejta minħabba fi dnubietna, tana ħajja ġdida 
flimkien ma’ Kristu… biex juri fiż-żminijiet li ġejjin l-għana bla qies tal-
grazzja tiegħu bit-tjieba li wera magħna fi Kristu Ġesù” (Ef 2, 4-7). 
Alla jiltaqa’ mal-bniedem midneb permezz ta’ Ibnu l-maħbub, jifdih, u 
jsawwab fih l-imħabba tiegħu. Jekk naħsbu sewwa dwar dan nistgħu 
ngħidu li Alla mhux biss qiegħed lill-bniedem f’kundizzjoni li jħobbu, 
imma qiegħdu b’mod li ma jistax ikun li ma jħobbux. B’danakollu l-
bniedem għadu ma fehemx il-misteru tal-"imħabba kbira” li biha Alla 
ħabbu u bħal Iżrael imur ifittex allat barranin, ta’ flus, ta’ ħajja komda, 
ta’ postijiet ta’ unur u ta’ pjaċiri tad-dinja. Kieku konna nagħrfu d-don 
ta’ Alla u min hu Dak li jħobbna, żgur qatt ma konna nieqfu nsejħu l-
imħabba tiegħu. 

 

● O Mulej Ġesù Kristu, inti tistedinna, issaħħarna u tiġbidna 
lejn imħabbtek għax int ħabbejtna minn qabel, daqshekk hi kbira l-
qawwa ta’ mħabbtek. Fil-fatt m’hemmx stedina akbar u aktar 
insistenti għall-imħabba, ebda forza u ebda tħajjir hekk qawwi bħal 
meta tkun taf li int diġà maħbub, għax qalb li tkun tongħos malajr 
tqum meta tħoss l-ewwel ċaqliq ta’ mħabba, u jekk tkun diġà 
mkebbsa, issir iżjed imħeġġa meta tara li hi maħbuba minn qabel. 

Ukoll meta int kont qiegħed tħobbni aktar milli jista’ jitfisser bil-
kliem, o Ġesù Kristu l-iżjed maħbub, jien, midneb ingrat li jien b’qalb 
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tal-ġebel ġo fija… ma għaraftx l-imħabba mkebbsa tiegħek fil-qalb 
bierda tiegħi. U għalkemm stajt nixtieq li l-imħabba li kont qiegħed 
toffrili hekk minn qalbek kellha tidħol fija kollni kemm jien, 
b’danakollu ma xtaqtx li nagħtik imħabbti bi tpattija għal dak kollu li 
għamilt miegħi. 

O, għalhekk jogħġbok tgħinni, o Mulej Ġesù Kristu l-iżjed ħelu, 
lili li ma nistax ma nħobbokx, u bil-qawwa tal-imħabba l-aktar 
ġeneruża tiegħek, ġiegħel lil qalbi ribelluża li tħobbok, biex naqdik 
fis-sliem u nasal sal-ħajja tal-imħabba dejjiema. 

R. Giordano, Contemplazioni sull’amore divino 5, p. 50-51 
 

● “Alla huwa mħabba. U min jgħammar fl-imħabba jgħammar 
f’Alla u Alla fih”. Ngħammru f’xulxin, dak li jżomm fih u dak li hu 
miżmum fih. Jiena ngħammar fik, Alla tiegħi, biex inkun fik, inti 
tgħammar fija biex iżżommni u mhux biex tħallini naqa’. Inti duwa 
għall-marid, regola għall-ħażin, dawl għall-agħma, kenn għall-mitluq. 
Mela, kollox jingħata lili, ġegħilni nifhem li mhux jien qed nagħti lilek, 
meta niġi għandek, saħansitra lanqas dak li hu tiegħi. 

Int, o Mulej, ma teħtieġx il-ġid tiegħi. Int il-Mulej veru li ma trid 
xejn mingħandi, u ħażin għalija jekk ma nfittixx lilek. Int ma titlobni 
xejn, imma fittixtni waqt li jien ma fittixtekx. Kieku kien hemm nagħġa 
waħda mitlufa, inti kont issibha u ġġibha lura fuq spallejk kollok 
ferħan. Kienet forsi meħtieġa għar-ragħaj dik in-nagħġa? Jew bil-
maqlub kien aktar meħtieġ ir-ragħaj għan-nagħġa? O Alla, saħħaħ 
fija d-don tal-imħabba tiegħek, għinni biex ngħix tajjeb. 

Santu Wistin, In 1 Io 8, 14 
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266.  IL-ĦABIB TAL-BNIEDEM 

Tifħir lilek, Alla tal-ħniena għall-imħabba kbira li biha ħabbejtna 
(Ef 2, 4). 

 

1. L-iSkrittura Mqaddsa ta’ sikwit tippreżentalna ‘l Alla bħala l-
ħabib tal-bnedmin. “Il-Mulej kien ikellem lil Mosè wiċċ imb wiċċ, 
bħalma bniedem ikellem lil ħabibu” (Eż 33, 11). Alla nnifsu sejjaħ lil 
Abraham bħala l-ħabib tiegħu (Is 41, 8) u l-Lhud kienu jappellaw 
għal din il-ħbiberija biex jitolbu l-ħarsien ta’ Alla, “La twarrabx il-
ħniena tiegħek minn fuqna, minħabba f’Abraham, il-ħabib tiegħek” 
(Dan 3, 35). F’sens aktar ġenerali r-Rabta l-Qadima tafferma li dawk 
li għandhom l-għerf divin “isiru ħbieb ta’ Alla” anzi hu x-xogħol tal-
għerf li jsawwar il-“ħbieb ta’ Alla” (Għerf 7, 14. 27). 

Fis-sewwa kollu r-Rivelazzjoni kollha tixhed li Alla għamel minn 
kollox biex jirbaħ l-erwieħ għall-ħbiberija tiegħu, “biex jistedinhom u 
jdaħħalhom f’għaqda miegħu” (DV 2). Il-pjan divin jilħaq l-ogħla 
quċċata meta Alla nnifsu, il-Verb etern, għerf mhux maħluq, sar 
bniedem, għex fid-dinja, waqqaf it-tinda tiegħu fost il-bnedmin u 
tkellem magħhom (Baruk 3, 38). Il-ħbiberija titlob ċerta ugwaljanza u 
komunjoni ta’ ħajja, waqt li bejn Alla u l-bnedmin hemm bogħod 
immens u bla qies. Proprju biex il-ħbiberija tiegħu mal-bnedmin tista’ 
sseħħ, Alla sar bniedem u sieħeb lill-bniedem fid-divinità tiegħu. “Il-
Verb sar bniedem u għammar fostna” (Ġw 1, 14) biex aħna 
nissieħbu “fin-natura ta’ Alla” (2 Pt 1, 4). It-twettiq tal-ħbiberija u ta’ 
għaqda. 

Il-ħbiberija tistenna li l-imħabba tkun reċiproka. Alla kien l-ewwel 
li ħabb lill-bniedem, l-imħabba tal-bniedem ma setgħetx tkun ħlief 
tweġiba, “Aħna nħobbu, għax hu ħabbna l-ewwel” (1 Ġw 4, 19). Il-
bniedem iwieġeb għall-imħabba ta’ Alla, l-ewwel nett billi jilqagħha u 
jiftaħ qalbu għaliha, u jħalli lilu nnifsu jkun maħbub. L-istess imħabba 
divina li Alla sawwab fil-bniedem issir il-prinċipju tat-tweġiba u tal-
imħabba tiegħu. “L-imħabba ġejja minn Alla” (1 Ġw 4, 7), tista’ tiġi 
biss minnu, u fil-fatt il-bniedem ma jistax iħobb ‘l Alla b’mod 
sopranaturali jekk mhux bl-istess imħabba ta’ Alla. Jekk il-bniedem 
jikkopera, il-ħbiberija tkun perfetta, għax tkun imsejsa fuq l-
ugwaljanza tal-imħabba. 
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2. Il-misteru tal-ħbiberija bejn Alla u l-bnedmin tissejjes kollha 
kemm hi fuq in-natura tal-imħabba, li mhix imħabba umana imma 
mħabba divina li biha l-bniedem ikollu l-ħila jħobb b’mod divin. Ġesù 
tkellem kemm-il darba dwar din l-imħabba divina msawba fuq il-
bnedmin, imma b’mod speċjali fid-diskors tal-Aħħar Ċena: “Kif 
ħabbni Missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi” 
(Ġw 15, 9). Imbagħad reġa’ kellem lil Missieru “biex l-imħabba li biha 
ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom” (Ġw 17, 26). Il-mixja tal-imħabba 
divina hija murija, mill-Missier għall-Iben, mill-Iben għall-bnedmin. 
Huma mitluba biex “jibqgħu” jiġifieri li jgħixu f’din l-imħabba biex 
jissieħbu fil-ħajja tal-imħabba infinita li hi f’Alla u biex jibqgħu f’Alla 
b’imħabba li tistħoqqlu, jiġifieri bl-imħabba tiegħu stess. Din hi l-
komunjoni tal-ħbiberija. X’se tkun il-parti tal-bniedem biex iwieġeb 
għall-ħbiberija divina? Dan qalu Ġesù: “Intom ħbiebi jekk tagħmlu 
dak li nikkmandakom. – Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom 
tibqgħu f’imħabbti” (Ġw 15, 14.10). Il-komunjoni meħtieġa mill-
ħbiberija titlob komunjoni ta’ affetti, ta’ xewqat u ta’ rieda. Il-ħabib irid 
dak li jrid ħabibu. Il-bniedem hu ħabib ta’ Alla u jagħmel dak li jrid 
Alla, jekk jobdi l-kmandamenti, jekk fil-ħwejjeġ kollha jfittex mhux ir-
rieda tiegħu imma dik ta’ Alla. Hekk nistgħu nifhmu għaliex Abraham, 
li kien lest li jwettaq ir-rieda divina sal-punt li telaq lil art twelidu, lil 
daru, lill-poplu tiegħu, sal-punt li jerfa’ s-sikkina biex jissagrifika lil 
ibnu, ġie msejjaħ ħabib ta’ Alla. 

L-imħabba ta’ Alla mogħtija b’xejn, minn qabel lill-bniedem riedet 
tweġiba mill-bniedem bl-imħabba ta’ ħbiberija li biha l-bniedem jagħti 
lilu nnifsu kollu kemm hu lil Alla billi jrid biss dak li jrid hu. Din it-
tweġiba tal-bniedem tistieden tiswib ġdid tal-imħabba ta’ Alla, “Min 
iħobb lili, iħobbu wkoll il-Missier, u jiena wkoll inħobbu u nurih lili 
nnifsi… Il-Missier stess iħobbkom, billi intom ħabbejtu lili” (Ġw 14, 
21, 16, 27). Hekk l-imħabba tikber f’qalb il-bniedem, li jikseb dejjem 
il-ħila li jħobb, il-ħbiberija tiegħu ma’ Alla issir aktar profonda u tħejjih 
għall-ħbiberija eterna. 

 

● O nar l-iżjed ħelu ta’ mħabba, li timla’ r-ruħ b’kull ħlewwa u 
ġentilezza! Għax ebda niket jew mibegħda ma tista’ tinżel f’dak li hu 
mkebbes b’nar hekk ħelu u glorjuż... 

O ħlewwa ta’ mħabba, kif tista’ qalb l-għarusa tiegħek ma 
tħobbokx, meta tqis li int l-għarus tal-ħajja? Int, Alla ta’ dejjem, 



234 

ħlaqtna fis-sura u x-xbieha tiegħek sempliċiment għall-imħabba, u 
meta tlifna l-grazzja minħabba l-misħut dnub, inti tajtna l-Verb tal-
Iben waħdieni tiegħek, tajtna l-ħajja u kkastigajt dnubietna fil-ġisem 
tiegħu, biex hu ħallas id-dejn li qatt ma għamel. O, kemm aħna 
ħlejqiet ingrati! Aħna l-ħallelin u hu mdendel għalina. Imissha tistħi l-
għarusa injoranta u qalbha iebsa u għamja, li ma tħobbx meta tara 
lilha nfisha daqshekk maħbuba minnek, o Alla, u hemm ħafna hena 
f’din ir-rabta ħelwa u ġentili. 

Santa Katerina ta’ Siena, Epistolario 217, v. 3, p. 308-309 
 

● O Mulej, l-imħabba hija ħaġa kbira biss jekk terġa’ lura lejk li 
int l-ewwel prinċipju tagħha, jekk terġa’ lura lejn l-għejjun tagħha, u 
minn hemm tiġbed il-qawwa li tfawwar għal dejjem. Mit-tqanqil kollu 
tar-ruħ, tas-sentimenti u tal-affetti, l-imħabba biss hija dik li biha l-
ħlejqa tista’ twieġeb lilek il-ħallieq tagħha, jekk mhux bejn tnejn 
indaqs, għallinqas bejn tnejn li jixxiebhu. 

Int li int imħabba titlob biss li tkun maħbub bl-imħabba u l-
fedeltà. Għalhekk issa jmiss lill-ħlejqa li tħobbok. Kif tista’ l-imħabba 
ma tkunx maħbuba? 

Bir-raġun mela li waqt li tiċħad l-affetti l-oħra kollha, ir-ruħ 
tingħata kollha kemm hi lill-imħabba – għax meta twieġeb bl-
imħabba, ikollha twieġbu bl-imħabba lil dak li hu l-istess Imħabba. 
Fil-fatt, ukoll meta tissawwab kollha kemm hi fl-imħabba, x’inhu dan 
meta jitqabbel mat-tiswib bla waqfien tal-għajn tal-ħajja? L-ilmijiet tal-
imħabba ma jissawbux bl-istess abbundanza mill-maħbub u minn 
dak li hu l-Imħabba… mill-ħallieq u mill-ħlejqa. Tista’ wkoll tqabbel 
wieħed li hu bilgħatx mal-għajn li minnha jixrob. X’jiġri mbagħad l-
aspirazzjonijiet ta’ min jitniehed xewqan, il-ħeġġa ta’ min iħobb, il-fidi 
ta’ min jgħix fil-fiduċja – se jieqfu? żgur li le. Għax għalkemm il-ħlejqa 
tħobb inqas għax hija iċken, b’danakollu jekk tħobb bl-esseri tagħha 
kollu ma jkun hemm xejn nieqes. 

S. Bernard, In Cantica Cant. 83, 4-6 
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267.  IT-TRIQ AKTAR EĊĊELLENTI 

Mulej, wassal lil qalbi għall-imħabba ta’ Alla (2 Tess 3, 5). 

 

1. Wara li San Pawl semma’ fid-dettal id-doni kariżmatiċi 
mogħtija minn Alla lill-Insara ta’ Korintu, huwa għalaq hekk: “Intom 
ħabirku għal doni ogħla. Imma jien nurikom triq li tgħaddihom ilkoll” 
(1 Kor 12, 31) u mill-ewwel ikanta l-innu famuż tiegħu lill-imħabba, li 
jgħolliha ‘l fuq mill-kariżmi u l-virtujiet kollha. “Li kont nitkellem bl-
ilsna tal-bnedmin u tal-anġli bla ma kelli l-imħabba, kont inkun qisni 
strument tar-ram iżarżar jew platti jċekċku… Issa hawn fidi, tama u 
mħabba, it-tlieta jibqgħu. Il-kbira fosthom hi l-imħabba” (1 Kor 13, 1 
13). Għaliex? It-tweġiba l-aktar sħiħa hi dik mogħtija minn San 
Ġwann: “Kull min iħobb hu mwieled minn Alla” (1 Ġw 4, 7), u min 
imut jgħaddi mill-mewt għall-ħajja (1 Ġw 3, 14). Hi biss l-imħabba li 
tagħmilna wlied Alla, u tgħaddina mill-mewt tad-dnub għall-ħajja tal-
grazzja. Fejn m’hemmx imħabba, m’hemmx grazzja, m’hemmx ħajja, 
“Min ma jħobbx jinsab fil-mewt “ (1 Ġw 3, 14) u, bil-maqlub, min 
iħobb “jgħammar f’Alla u Alla fih” (1 Ġw 4, 16). 

Il-fidi u t-tama, bħall-kariżmi kollha, mhumiex biżżejjed biex 
jgħadduna mill-mewt għall-ħajja. Kemm tal-ewwel kif ukoll tat-tieni 
jistgħu jinstabu wkoll f’min għadu ma rċeviex il-grazzja qaddiesa jew 
tilifha; l-imħabba mhux hekk, hija tant vitali li ma tistax tinstab 
mifruda mill-grazzja, kważi ħaġa waħda magħha. Ma jistax ikun mod 
ieħor għax il-grazzja tagħmel lill-bniedem sieħeb fil-ħajja ta’ dejjem u 
din hi ħajja ta’ mħabba. 

Mhux biss, l-imħabba “ma tintemm qatt “ (1 Kor 13, 8) u tibqa’ 
bla ma tmut għal dejjem: “Jgħibu l-profeziji, jisktu l-ilsna” (1 Kor 13, 
8), saħansitra l-fidi u t-tama jieqfu, u flokhom jagħmlu l-wisa’ għall-
viżjoni u l-possessjoni hienja ta’ Alla, li narawh wiċċ imb wiċċ fis-
sema, imma l-imħabba tibqa’, ir-rabta dejjiema tal-għaqda tal-
bniedem ma’ Alla. Hawn fuq l-art dejjem hemm il-possibbiltà ta’ niket 
meta nitilfu l-imħabba, imma fis-sema niġu stabbiliti mingħajr ebda 
biża’ bħal din u ngħammru għal dejjem f’Alla u Alla fina. 

 

2. Il-fidi u t-tama huma virtujiet neqsin, għaliex mingħajr l-
imħabba m’għandhomx is-setgħa li jgħaqqdu lill-bniedem ma’ Alla u 
li jagħmlu għemejjel għall-ħajja ta’ dejjem. Il-fidi u t-tama tal-midneb li 
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tilef l-imħabba, mhumiex jaħdmu, ma jistgħux jagħmlu għemejjel, jew 
jibqgħu fih, imma qishom mejtin. Il-fidi “mingħajr l-għemil hija mejta” 
(Ġak 2, 26) u jiswew biss “il-fidi li taħdem permezz tal-imħabba” (Gal 
5, 6). San Pawl ikompli jgħid: “kieku kelli l-fidi tiegħi sħiħa li nqanqal 
il-muntanji, imma ma kellix imħabba, jiena ma kont inkun xejn” (I Kor 
13, 2). Is-setgħa li jsiru l-mirakli f’isem Alla ma hi xejn quddiem l-
iċken grad ta’ mħabba. Hija l-imħabba li tagħti s-sħana u s-saħħa tal-
ħajja ta’ dejjem lill-fidi u lit-tama, hija l-imħabba li tipperfezzjona 
dawn il-virtujiet. Huwa biss min iħobb illi għandu l-ħila jemmen u 
jittama f’Alla mingħajr kundizzjoni, u mingħajr qies. 

L-istess jiġri fil-virtujiet morali, li jistgħu jagħmlu l-bniedem onest, 
imma ma jistgħu qatt idaħħluh fil-ħbiberija ma’ Alla, u lanqas jagħtuh 
il-possibbiltà li jimmerita l-ħajja ta’ dejjem. Mingħajr in-nifs li jagħti l-
ħajja lill-imħabba, kollox jibqa’ mejjet, sterili, kiesaħ. Mingħajr l-
imħabba il-bniedem jibqa’ magħluq fil-pjan naturali, ma jistax ikun 
iben ta’ Alla, ma jistax ikun ħabib tiegħu, ma jistax jgħix fil-kumpanija 
tal-Persuni divini. Hi ħaġa li ġġiegħlek taħseb, lanqas l-għemejjel l-
aktar kbar, bħalma hi ċ-ċaħda tal-ġid kollu u s-sagrifiċċju tal-ħajja, 
ma jiswew mingħajr l-imħabba. “U 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). Imma meta tidħol l-imħabba l-affarijiet 
jinbidlu għalkollox, ukoll l-opri l-iżjed umli, l-għemejjel ta’ virtù l-iżjed 
moħbija, li jsiru għall-imħabba ta’ Alla, jiksbu siwi għall-ħajja ta’ 
dejjem. Dan hu l-miraklu li twettaq l-imħabba, li San Tumas 
jiddefinixxi “forma u omm” tal-virtujiet l-oħra. Forma għaliex twassal 
l-għemejjel għall-aħħar għan, omm għaliex tnissel l-għemejjel mix-
xewqa għall-aħħar għan tagħhom (San Tumas 2-2, 23, 8). Dwar dan 
il-Konċilju Vatikan II jistqarr li “l-imħabba bla kundizzjoni… tmexxi l-
mezzi kollha tal-qdusija, tagħtihom ħajja, u twassalhom għall-għan 
tagħhom” (LG 42). 

“L-imħabba biss tagħti siwi lill-ħwejjeġ kollha, u li l-aktar ħaġa 
meħtieġa hija li din l-imħabba tkun hekk kbira illi xejn ma jkun jista’ 
jfixkilha” (Santa Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ 5, 2). 

 

● O Mulej Ġesù Kristu, l-imħabba u l-karità tiegħek huma l-
iżjed triq tajba biex naslu għandek! Triq qasira mingħajr għajja, triq 
dritta mingħajr tidwir, triq ċara mingħajr sħab, triq mingħajr perikli, 
triq hienja, flimkien ma’ ħabib tajjeb, jiġifieri miegħek, o Mulej, gwida 
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ta’ min iħobbok ħafna! Din hija t-triq biex naslu fl-hena dejjiemi, li ma 
tħallix lil min qiegħed jivvjaġġa li jdur la lejn il-lemin fl-għana, u 
lanqas lejn ix-xellug f’dak li hu ħażin. 

Din it-triq tal-imħabba, o Mulej Ġesù Kristu, gwida dejjiema tal-
maħbubin, hija t-triq vera mingħajr pretensjonijiet jew qerq, triq li 
nimxu fiha bil-qalb u mhux bit-tpaċpiċ, triq li tagħti l-frott u mhux 
mitluqa, triq li mhix tat-tlablib imma tal-għemejjel, triq mimlija 
attenzjoni mingħajr sorpriżi, għaqlija mhux mimlija bluha, fejn il-
maħbub huwa tassew maħbub u d-dnub mhux aċċettat. 

O Mulej Ġesù Kristu, li tħobb mingħajr waqfien, jekk hemm xi 
ħadd li jrid jasal malajr fis-sema, jeħtieġlu jimxi mit-triq tal-imħabba, 
tal-karità, ladarba dak li jħobb ħafna jiġri aktar malajr u jasal qabel… 
Agħtini, fil-ħniena tiegħek, grazzja hekk kbira biex inħobbok li 
nwarrab kull affett vojt, li ma jogħġbokx biex inħobbok fuq il-ħwejjeġ 
kollha b’imħabba dejjiema, bla waqfien biex qatt ma ninfired minn 
imħabbtek, imma ngħammar fiha għall-eternità kollha. 

R. Giordano, Contemplazioni sull’amore divino 17, p. 88-90 
 

● O Mulej, agħtini darba għal dejjem kmandament qasir, ħobb 
u agħmel li trid. Jekk inti sieket, kun sieket permezz tal-imħabba, 
jekk titkellem, tkellem bl-imħabba, jekk tikkorreġi, ikkorreġi bl-
imħabba, jekk taħfer, aħfer bl-imħabba. Mulej, jalla l-għerq tal-
imħabba jkun fija, la minn dan l-għerq ma jistax joħroġ ħlief ġid. 

Santu Wistin, In 1 Io 7, 8 
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268.  IMĦAWLIN FL-IMĦABBA 

Mulej, jalla qalbi tkun imsejsa fuq l-imħabba (Ef 3, 8). 

 

1. “Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, li… għażilna fih, 
biex inkunu qaddisa u bla tebgħa quddiemu fl-imħabba” (Ef 1, 3-4). 
Alla jridna qaddisin fl-imħabba, u ma nistgħux inkunu mod ieħor 
għax hu, il-qaddis waħdieni, huwa mħabba. Meta sawwab l-imħabba 
tiegħu fil-bniedem, Alla sieħbu fil-qdusija tiegħu. Alla jqaddes lill-
bniedem u jagħmlu dejjem aktar jixbah lilu nnifsu, li jfisser, iqabbadlu 
l-għeruq dejjem aktar fl-imħabba. Daqskemm in-Nisrani jinfetaħ 
għall-għotja tal-imħabba divina u jgħin fl-iżvilupp tagħha, daqshekk 
ieħor jitqaddes bil-qdusija ta’ Alla nnifsu. San Pawl jgħid: “Kunu mela 
tixbhu lil Alla, bħala wlied maħbuba, u imxu fl-imħabba” (Ef 5, 1). L-
ulied għandhom jixbhu lill-Missier: “Kunu mela perfetti, bħalma hu 
perfett Missierkom li hu fis-smewwiet” (Mt 5, 48). Jekk il-qdusija tal-
Missier hija l-imħabba, l-istess għandha tkun l-imħabba tal-ulied. 

Imma jeħtieġ nifhmu l-imħabba fil-milja kollha tagħha, imħabba 
ta’ Alla u mħabba tal-proxxmu, għotja lil Alla u għotja lill-proxxmu. 

Il-bniedem ma jistax jingħata għall-qdusija, Alla biss jista’ 
jqaddsu, u hija ħaġa ċara li aktar ma jingħaqad miegħu, aktar Alla 
jsieħbu fil-qdusija tiegħu. Il-qawwa li tgħaqqad lill-bniedem ma’ Alla 
hi proprju l-imħabba. San Tumas jgħid: “L-imħabba ġġegħilna nersqu 
lejn Alla billi tgħaqqad l-affett tagħna miegħu, sabiex ma ngħixux 
aktar għalina nfusna, imma għal Alla” (San Tumas 2-2, 17, 6). Imma 
qabel dan, l-imħabba tagħmel xi ħaġa wisq aktar profonda, tagħmel 
li Alla jgħammar fil-bniedem u l-bniedem f’Alla: “Jekk xi ħadd 
iħobbni… Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu” (Ġw 
14, 23). U meta Alla, bl-imħabba u l-grazzja, ikun preżenti fil-
bniedem, hija dejjem l-imħabba li tippermetti lill-bniedem li jingħaqad 
miegħu sal-punt li ma jgħixx aktar għalih innifsu, imma għal Alla. L-
għajta mħeġġa ta’ San Pawl, “Ngħix, imma mhux jien, iżda jgħix fija 
Kristu” (Gal 2, 20), hija l-aqwa espressjoni tal-imħabba li tgħaqqadna 
intimament ma’ Dak li qal: “Ibqgħu fija u jiena nibqa’ fikom… ibqgħu 
fl-imħabba tiegħi” (Ġw 15, 4. 9). 

 

2. Kif il-fidi taħkem l-intelliġenza tal-bniedem u l-ħila għall-
għarfien sopranaturali ta’ Alla, hekk ukoll l-imħabba taħkem ir-rieda 
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tagħna u l-ħila li biha nħobbu ‘l Alla, ġid infinit. Ukoll fil-kamp tal-
imħabbiet umani, l-imħabba tikkonsisti essenzjalment fl-att tar-rieda 
li trid il-ġid lil xi ħadd, imma minħabba l-psikoloġija tal-bniedem dan l-
att jinvolvi wkoll it-tqanqil ta’ dak li nħossu. L-istess jiġri fil-kamp tal-
imħabba teologali, li tbiddel l-affetti umani imma ma tbiddilx id-
dinamiżmu tagħhom. B’danakollu l-imħabba teologali mhix mibnija 
fuq dak li nħossu imma fuq ir-rieda, għalhekk it-tqanqil li nħossu bis-
sensi m’għandux jitħallat mal-imħabba, u wisq anqas jidħol 
minflokha. 

Alla ried li l-bniedem iħobbu bil-qawwiet tiegħu kollha, u 
għalhekk b’qalbu kollha (Mk 12, 30). Hu ma jistmerrx it-tqanqil tal-
affetti tal-bniedem, fil-fatt jixtieqhom, u xi drabi jqajjimhom hu nnifsu, 
biex it-taħriġ tal-imħabba jsir eħfef għal dawk li jeħtieġu l-
inkuraġġiment ta’ ftit ġibda li tinħass. Imma dan kollu hu biss eku tal-
imħabba, u mhux l-imħabba. San Ġwann tas-Salib jikteb: “Ebda 
sentimenti mimlijin għaxqiet mhuma mezzi xierqa għall-għaqda tar-
rieda ma’ Alla, imma biss l-għemil tar-rieda, li hu l-imħabba” (Ittra 
12). Ġesù nnifsu qal: “Mhux kull min jgħidli, ‘Mulej, Mulej,’ jidħol fis-
Saltna tas-Smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-
smewwiet!” (Mt 7, 21), u dan hu l-għemil tal-imħabba. Alla, spirtu l-
iżjed safi, ma nistgħux nersqu lejh bis-sentiment, imma biss bir-rieda 
mibdula bl-imħabba tiegħu. Jista’ jkun hemm imħabba kbira għal Alla 
bla ma nħossu xejn fis-sentiment. Alla ta’ sikwit imexxi lil ħbiebu mit-
triq tan-nixfa, mingħajr ma huma jħossu ebda hena fihom infushom, 
ħalli l-imħabba tagħhom isaffiha aktar u jagħmilha aktar 
sopranaturali, biex tixbah aktar lil tiegħu, u għalhekk tkun aktar 
qaddiesa. Alla għażilna “biex inkunu qaddisa fl-imħabba” - fl-
imħabba tiegħu, li hija l-għemil etern u infinit tar-rieda tiegħu, li biha 
l-għemil mill-qalb tar-rieda tagħna jeħtieġ li jkun jaqbel. 

 

● O Alla mħabba, inti t-twettiq u l-għan ta’ kull ġid, inti tħobb 
għal dejjem lil dawk li tagħżel, u ma twarrab lil ħadd li jintelaq f’idejk, 
imma żżommu għalik b’kura kbira. Għalhekk, nitolbok, ħudni kollni 
kemm jien bi dritt ta’ pussess għal dejjem. 

O Alla mħabba, li ħlaqtni, erġa’ aħlaqni mill-ġdid fl-imħabba 
tiegħek. O Mħabba li fdejtni, imla u ifdi għalik innifsek kull parti mill-
imħabba tiegħek li jien ittraskurajt ġo fija. O Alla mħabba, li xtrajtni 
għalik bid-demm tal-Kristu tiegħek, qaddisni fil-verità tiegħek. O Alla 
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mħabba, int li addottajtni bħala bintek, itmagħni skont il-qalb tiegħek. 
O Mħabba li għażiltni għalik innifsek u mhux għall-oħrajn, agħmel li 
nibqa’ marbuta kollni kemm jien miegħek. O Alla mħabba li ħabbejtni 
bla ma stennejt xejn, agħtini li nħobbok b’qalbi kollha, b’ruħi kollha u 
bil-forzi tiegħi kollha. 

Santa Ġeltrude, Esercizi 5, p. 190.196 
 

● “Qegħidni siġill fuq qalbek, bħala siġill fuq id-driegħ tiegħek, 
għax l-imħabba – jiġifieri l-att u l-ħidma tal-imħabba – hija qawwija 
bħall-mewt, daqs art l-imwiet hija kiefra l-għira u x-xrar tagħha xrar 
in-nar… Għax hawn ir-ruħ b’ebda mod ma tfittex il-faraġ jew il-gost 
tagħha, f’Alla jew f’xi ħaġa oħra, u lanqas ma tixtieq jew tfittex li titlob 
xi grazzji mingħand Alla, għax tara biċ-ċar li diġà rċeviet biżżejjed 
minn dawn” ( Lejl Kollu Dlam II, 19, 4). 

“Maħbub tiegħi, dak kollu li huwa goff u iebes irridu għalija, u 
dak kollu li huwa ħelu u bnin irridu għalik” (Sentenzi ta’ Dawl, u 
Mħabba 52). 

San Ġwann tas-Salib 
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269.  IT-TMINTAX-IL ĦADD TAS-SENA 

SENA A 

Għajnejn kulħadd iħarsu lejk, Mulej, u inti tagħtihom l-ikel f’waqtu 
(Salm 145, 15). 

 

Il-providenza ta’ Alla li tmil bl-imħabba fuq il-ħtiġijiet tal-bnedmin 
terġa’ tidher fil-Liturġija tal-lum. Nibdew bis-silta minn Isaija (55, 1-3) 
li fiha hemm l-istedina qawwija ta’ Alla, mogħtija lil-Lhud eżiljati fil-
Babilonja, biex ma jdumux ma jmorru lura f’art twelidhom, li ma 
jmorrux isibu ruħhom fl-inkwiet u t-taħbit. Alla kellu jipprovdilhom bl-
abbundanza għall-ħtiġjiet tagħhom. “Intom li bikom l-għatx, ejjew 
għall-ilma, intom ukoll li m’għandkomx flus. Ejjew, ixtru u kulu b’xejn, 
inbid u ħalib bla ħlas” (Is 55, 1). Imma ‘l hinn mill-ikel u x-xorb 
materjali malajr jiġi f’moħħna l-ġid messjaniku, li ta’ sikwit fir-Rabta l-
Qadima jixxebbah mal-abbundanza ta’ ilma, inbid, ħalib u grass. 
Dan hu aktar ċar fil-vers li jmiss: “Agħtuni widen u ersqu lejja, 
isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem, skont il-
wegħdi li mħabbtu għamlet lil David” (Is 55, 3). Iva, Alla jipprovdi 
għall-ħtiġijiet materjali tal-bnedmin, imma wisq aktar għal dawk 
spiritwali, u araw il-wegħda l-kbira merfugħa għal dawk li waqt li 
jisimgħu l-istedina tiegħu, imorru għandu, Alla jwaqqaf magħhom 
patt għal dejjem li jkollu t-twettiq tiegħu f’Ġesù, il-Messija. 

L-Evanġelju tal-lum (Mt 14, 13-21) jippreżenta fi kwadru 
pittoresk it-twettiq tal-wegħda. Ġesù wara li niżel mid-dgħajsa f’post 
imwarrab sab ruħu mdawwar b’folla ta’ foqra li mill-bogħod kienu 
ġabu magħhom il-morda tagħhom bit-tama f’qalbhom li fih isibu dik 
il-ħniena u l-għajnuna li tant kellhom bżonn. Il-Mulej “tħassarhom, u 
fejqilhom il-morda tagħhom“ (Mt 14, 14). Fejjaqhom bla ma talbuh, 
għax il-fatt li ġabuhom f’dak il-post hekk ‘il bogħod hu wisq aktar 
minn talba u xi espressjoni siekta ta’ fidi. Sadattant beda jidlam u d-
dixxipli inkwetati qalulu: “Dan post imwarrab, u l-ħin għamel sewwa. 
Ibgħathom lin-nies, ħa jmorru fl-irħula jixtru x’jieklu” (Mt 14, 15). 
Skonthom din kienet is-soluzzjoni l-aktar ħafifa, l-aktar sempliċi u 
naturali biex jipprovdu għall-ġuħ ta’ dawk in-nies, imma Ġesù kellu 
soluzzjoni oħra ħafna aktar sempliċi u mimlija mħabba, li hu waħdu 
seta’ jagħti, mhux li jibgħathom jixtru xi ħaġa, imma jipprovdilhom hu 
personalment. L-appostli semgħu l-istedina biex jieħdu ħsiebhom 
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huma: “Agħtuhom intom x’jieklu” (Mt 14, 15). Kellhom biss ħames 
ħobżiet u żewġ ħutiet, tawhom lil Ġesù u rawhom jitkattru mhux għal 
mija, imma għal elf darba: “bierek, qasam il-ħobżiet u tahom lid-
dixxipli, u d-dixxipli newluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xaba’” (Mt 
14, 19-20). Imqar jekk il-bniedem minħabba l-limiti u l-faqar tiegħu, 
ftit jista’ jagħmel ma’ ħutu, Alla jrid li dak il-ftit għandu jagħmlu kollu u 
b’qalbu kollha, Hu nnifsu jieħu ħsieb ikattru. 

It-tama li biha l-folla mxiet wara Ġesù, bla ma taw kas tal-ġuħ 
tagħhom, ma kenitx għalxejn, il-kliem ta’ Isaija seħħew għalihom: 
“ixtru u kulu b’xejn” u mhux biss f’sens materjali, għaliex Ġesù waqt 
li kattar il-ħobż biex jitma’ l-iġsma, kien qed jagħtihom il-kelma tiegħu 
biex jitma’ l-erwieħ. Min b’deċiżjoni jimxi wara Kristu jsib fih dak kollu 
li għandu bżonn għall-ħajja tad-dinja u dik tas-sema. Imma jeħtieġ 
jimxi warajh b’fidi soda mgħejjuna miċ-ċertezza tal-imħabba infinita 
tiegħu. Imbagħad nifhmu l-għajta tal-Appostlu: “Min se jifridna mill-
imħabba ta’ Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-
għera, it-tiġrib, ix-xabla?” (Rum 8, 35, 2° qari). La l-kuntrarju tal-ħajja 
personali u lanqas it-taħbit li jiltaqa’ miegħu fl-appostolat ma jistgħu 
jifirdu d-dixxiplu mill-Imgħallem tiegħu, għax hu konvint li fl-imħabba 
tiegħu jsib il-qawwa biex jirbaħ kull diffikultà. 

 

● O Ġesù, agħmel li aħna wkoll nitgħallmu nżommu ruħna 
marbutin miegħek, imma mhux għall-favuri sensibbli li inti tagħti… 
Agħmel li nfittxu l-ħobż tas-sema u meta niksbuh, inwarrbu minn 
qalbna l-ħsibijiet kollha tal-ħajja tad-dinja. Jekk dik il-folla ħalliet id-
djar, l-ibliet, lil niesha u kull ħaġ’oħra biex tmur f’post imwarrab, u ma 
warrbitx minn hemm anqas meta nħakmet mill-ġuħ, daqstant ieħor 
imissna aħna nersqu lejn il-mejda divina tiegħek… biex inħobbu r-
realtajiet spiritwali, u hu biss wara dan li naħsbu fil-ħwejjeġ sensibbli. 

Mulej, agħtina li nħobbu l-ġid kbir tal-ispirtu, imbagħad int 
tagħtina wkoll il-ħwejjeġ l-oħra b'żieda. Agħmel li ma nqegħdux l-
aspirazzjonijiet tagħna fil-ġid li jgħaddi, imma nqisu kollox indifferenti 
kemm jekk ikun għandna u kemm jekk nitilfuh, li nitgħallmu nużaw l-
għana b’mod siewi u li ngħinu ‘l min qiegħed fil-bżonn. L-imgħallem li 
jgħallimna din l-arti huwa inti nnifsek, Kristu, u l-Missier tiegħek: 
”Ħennu bħall-Missier tagħkom tas-sema”. X’inhu l-għan ta’ din l-arti? 
Is-sema u l-ġid tas-sema, jiġifieri glorja liema bħalha, iż-żwieġ 
spiritwali, l-imsieħba jiddu, il-ħajja ta’ dejjem miegħek, o Għarus 
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divin, u l-ġid l-ieħor kollu li ebda moħħ ma jasal biex jifhem u ebda 
kelma ma tista’ tfisser. 

S. Ġwann Kriżostmu, Kumment għall-Vanġelu ta’ S. Mattew 49, 3-4 
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SENA B 

Mulej, inti l-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandek ma jieħdu qatt il-ġuħ 
(Ġw 6, 35). 

 

Il-Liturġija tal-Kelma – illum u fil-Ħdud li ġejjin - tiċċentra fuq id-
diskors ta’ Ġesù dwar il-“ħobż tal-ħajja”, kif rappurtat fl-Evanġelju ta’ 
San Ġwann minnufih wara t-tkattir tal-ħobż (ara l-Ħadd ta’ qabel), 
diskors li jitkellem dwar żewġ temi kbar: il-fidi u l-Ewkaristija. 

Bħas-soltu, il-punt ewlieni tal-Evanġelju jibda b’silta mir-Rabta l-
Qadima. Illum naqraw fl-Eżodu (16, 2-4,12-15) l-istorja tat-tgergir tal-
Lhud fid-deżert, meta sabu ruħhom neqsin mill-ikel u l-ilma, u 
xxenqu għall-borom tal-laħam li ħallew warajhom fl-Eġittu. 
Għalkemm it-tgergir tagħhom kien esaġerat, Alla għal darb’oħra 
ndaħal favur tagħhom: “Ara, se nibgħatilkom xita ta’ ħobż mis-sema” 
(Eż 16, 4). B’hekk bdiet taqa’ l-manna fuq il-kamp filgħodu, u l-laħam 
– is-summien – filgħaxija, biex jiekol kulħadd. Malli l-bniedem isib 
ruħu f’diffikultà, dejjem ikun lest igerger kontra l-Providenza u 
jisgħobbih għal dak li ħalla warajh. In-nies tal-qedem hekk għamlu, u 
llum il-poplu l-ġdid baqa’ jagħmel l-istess, waqt li meta jinsa l-ħafna 
indħil ta’ Alla bil-ħafna benefiċji tiegħu fil-ħajja tagħhom juri l-faqar 
tal-fidi tiegħu. Hawn tixraq tassew it-twissija ta’ San Pawl: “Jiena dan 
ngħidilkom u nwissikom quddiem il-Mulej, li ma ġġibux iżjed ruħkom 
skont ma jġibu ruħhom il-pagani bil-bluha ta’ moħħhom. Imma intom 
mhux hekk tgħallimtu ‘l Kristu” (Ef 4, 17.20, 2° qari). Hija frugħa 
spiritwali li ngergru kontra l-Providenza, li ngħalu għall-ħwejjeġ li 
jgħaddu, li jkollna ftit fiduċja f’Alla minħabba d-diffikultajiet tal-ħajja, u 
li nfittxu ‘l Alla mhux għalih innifsu imma għall-interessi tagħna. 

Ġesù ċanfar lill-folla dwar żbalji bħal dawn, għax wara li kattar il-
ħobż, huma ġrew warajh madwar l-għadira. “Intom qegħdin tfittxuni 
mhux għax rajtu sinjali, imma għax kiltu mill-ħobż u xbajtu. Tħabtu 
mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ 
dejjem” (Ġw 6, 26-27). Santu Wistin jikkummenta: “Kemm huma 
dawk li jfittxu lil Ġesù għall-favuri li jgħaddu biss! Huwa diffiċli li tfittex 
lil Ġesù għalih innifsu” (In Io 25, 10). Tiftix għal Ġesù għalih biss 
jissupponi l-fidi, u proprju fuq dan il-punt jinsisti Ġesù fit-tilwim tiegħu 
mal-Lhud: “L-opra ta’ Alla hija din, li intom temmnu f’dak li huwa 
bagħat” (Ġw 6, 29). L-ewwel u l-aqwa xogħol li Alla jitlob mill-
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bnedmin huwa li jemmnu fih, u f’dak li jagħmel għalihom fi Kristu 
Ġesù. Dawk biss li jemmnu li Ġesù huwa l-Iben ta’ Alla, mibgħut biex 
jifdi d-dinja, jersqu lejh bil-fiduċja, u jintelqu għalkollox fl-għemil 
feddej tiegħu. Il-Lhud li ma kellhomx din il-fidi, talbu “sinjali” minn 
Ġesù, bħal dak tal-manna mibgħuta mis-sema. Ġesù jagħmel ħiltu 
biex jerfagħhom għal ħsibijiet aktar spiritwali, u jikkorreġihom: “Mhux 
Mosè tagħkom il-ħobż mis-sema, iżda Missieri jagħtikom il-ħobż 
tassew mis-sema, għaliex il-ħobż ta’ Alla huwa dak li jinżel mis-sema 
u jagħti l-ħajja lid-dinja” (Ġw 6, 32-33). Imma huma ħsiebhom biss fl-
ikel materjali, u forsi jittamaw miraklu li jkompli dak tat-tkattir tal-
ħobż, qalulu: “Agħtina dejjem minn dan il-ħobż” (Ġw 6, 34). Dan il-
mod ta’ ħsieb u tweġib kien jixbah lil dak tal-mara Samaritana, li 
kienet qiegħda taħseb fl-ilma materjali meta qalet lil Ġesù: “Agħtini 
dan l-ilma, Sinjur” (Ġw 4, 15). Lil dawn, bħalma qal lilha, Ġesù qal: 
Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min 
jemmen fija ma jkun qatt bilgħatx” (Ġw 6, 35). Ma setax aktar 
jiftiehem ħażin, il-ħobż tal-ħajja, il-ħobż ta’ Alla mibgħut mis-sema 
biex jagħti l-ħajja lid-dinja, hu Ġesù, kull min imur għandu u jkun 
mitmugħ bih – bil-kelma tiegħu u bl-Ewkaristija – b’fidi ħajja, qatt 
aktar ma jkollu ġuħ u għatx. 

 

● Agħtini lilek innifsek, u xejn ma rrid iżjed għaliex barra 
minnek ebda ħaġa ma tista’ ssabbarni. Mingħajrek ma nistax 
ngħaddi, jekk ma żżurnix int, ma hemmx ħajja għalija. Għalhekk 
jeħtieġ li ta’ sikwit nersaq lejk, u nilqgħek f’dari għas-saħħa ta’ ruħi, 
għax inkella naqa’ għaxi fit-triq, jekk jonqosni dan l-ikel tas-sema. 
Għaliex int, o Ġesù kollok ħniena, meta tgħallem lill-ġnus u 
tfejjaqhom mill-mard tagħhom, kont għedt: “Ma rridx nibgħathom 
f’darhom sajmin, biex ma jogħxewx fit-triq.” Imxi mela hekk miegħi, 
int li ħallejtilna lilek innifsek f’dan is-sagrament għall-faraġ tal-
imseddqin tiegħek. Sinjur Alla tiegħi, agħtini d-dawl ukoll f’għajnejja, 
sabiex nista’ nħares lejn dan il-misteru tant kbir, nitwettaq dejjem 
aktar fil-fidi tiegħi. Għaliex dan is-Sagrament hu għemil tiegħek, 
mhux tal-ħila tal-bnedmin. 

B’qalbi f’idejja, b’fidi qawwija u umli u biex noqgħod għar-rieda 
tiegħek, jien nersaq lejk, Mulejja, bit-tama u l-qima u nemmen 
tabilħaqq li int tinsab f’dan is-Sagrament, veru Alla u veru Bniedem. 
Għaliex int tridni nilqgħek f’qalbi u nitgħannaq miegħek bl-imħabba u 
issa nitlob minnek għall-ħniena tiegħek li tagħtini l-grazzja tiegħek, 
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imma grazzja mill-aqwa, sabiex qalbi tfur bl-imħabba tiegħek, u jien 
ma nfittex ebda hena ieħor għal qalbi. 

Imitazzjoni ta’ Kristu IV, 3, 2, 4, 1-2 
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SENA Ċ 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena ‘l-Mulej…il-blata tas-salvazzjoni tagħna 
(Salm 95, 1). 

 

It-tema ppreżentata fil-qari ta’ dan il-Ħadd titkellem dwar is-siwi 
tar-realtajiet tad-dinja – ħajja, xogħol, għana eċċ. – u l-imġiba tan-
Nisrani quddiem dawn ir-realtajiet. L-ewwel qari (Kol, 2, 2, 21-23) 
jispjega l-frugħa, jiġifieri l-inkonsistenza tal-ħwejjeġ tad-dinja li 
jgħaddu bil-ħeffa tar-riħ: “O frugħa tal-frugħat, kollox hu frugħa.” Il-
ħajja tal-bniedem hija qasira, destinata biex tintemm, ix-xogħol u l-
għerf tiegħu jista’, l-aktar, jagħtuh wirt imdaqqas imma xi darba jkollu 
jħallih. Allura għaliex daqs dak taħbit? X’jista’ jħassel għalih innifsu l-
bniedem bil-ħidma kollha tiegħu?” (Koħ 2, 22). X’jiswewlu l-jiem li 
għadda fin-niket u l-inkwiet? U l-iljieli bla rqad tiegħu? Is-silta qasira 
ma tagħtix tweġiba, imma tosserva biss li l-ħajja tad-dinja, li tgħix 
għaliha nfisha, maqtugħa minn Alla u minn għan aktar għoli, hija 
tassew ħaġa li tqalleb il-moħħ. Diġà fir-Rabta l-Qadima, u l-aktar fil-
ktieb tal-Għerf li jitkellem fuq l-immortalità tal-bniedem, insibu s-
soluzzjoni għal din il-problema li tweġġa’. Imma hi biss ir-Rabta l-
Ġdida li tagħtina tweġiba ċara, ir-realtajiet tal-art kollha għandhom 
siwi fir-relazzjoni ma’ Alla u għalhekk meta huma użati skont dak li 
ried hu. 

It-tieni qari (Kol 3, 1-5.9-11) jalludi għal dan, bin-nota magħrufa 
ta’ San Pawl: “Jekk intom irxuxtajtu ma’ Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-
sema… aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f’dawk tal-art” (Kol 3, 1-2). 
In-Nisrani li twieled mill-ġdid bil-magħmudija għal ħajja ġdida fi Kristu 
jaf li d-destin tiegħu mhuwiex magħluq fl-orizzonti tad-dinja, u li 
saħansitra waqt li jkollu jwettaq id-dmirijiet ta’ din il-ħajja, qalbu 
jeħtieġ tkun imdawra lejn l-aħħar għan, il-ħajja ta’ dejjem, fl-għaqda 
eterna ma’ Alla. Għalhekk mill-ħajja tad-dinja m’għandniex nistennew 
dak l-hena li ma tistax tagħtina u li nistgħu insibuh biss f’Alla. 
Għalhekk fl-użu tal-ħwejjeġ tad-dinja għandna nkunu moderati u 
nkunu nafu nrażżnu lilna nfusna – fil-passjonijiet, fix-xewqat ħżiena, 
u l-idolatrija tar-regħba (Kol 3, 5) – biex immutu għad-dnub li jifridna 
minn Alla u biex  inkunu nistgħu ngħixu “ma’ Kristu f’Alla” (Kol 3, 3). 

Imma t-tweġiba diretta nsibuha fl-Evanġelju tal-lum (Lq 12, 13-
21) u tibda b’ċaħda deċiża ta’ Ġesù li jaqsam wirt. Hu ġie biex jagħti 
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l-ħajja ta’ dejjem u mhux biex jindaħal fil-ġid li jgħaddi li ma jista’ 
jagħti ebda stabbiltà għall-eżistenza tal-bniedem. “Iftħu għajnejkom u 
ħarsu rwieħkom minn kull regħba, għax imqar jekk wieħed ikollu bir-
radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu” (Lq 12, 15). U mill-
ewwel jgħaddi għall-parabbola tal-Għani iblah, li turi fil-prattika l-
għerf tat-twissija tiegħu. Raġel għani ġabar kotra ta’ frott mir-raba’ 
tiegħu tant li ma kellux fejn jaħżnu. Imma waqt li kien qed jaħseb fil-
bini ta’ mħażen ġodda u jwiegħed lilu nnifsu li se jistrieħ, jiekol u 
jixrob u jixxala għal ħafna snin, ġie msejjaħ minn Alla biex jagħti kont 
u sema’ min jgħidlu: “U l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik, ta’ min ikunu?” (Lq 
12, 20). Id-dnub ta’ dan ir-raġel kien il-bluha li biha kiseb l-għana bl-
għan li jgawdi b’mod egoistiku, “Ruħi… strieħ, kul u ixrob, ixxala” (Lq 
12, 19), mingħajr ma ġieh f’moħħu ebda ħsieb tal-ħtijiet kontra l-
proxxmu u lanqas dwar id-dmirijiet tiegħu lejn Alla. Alla kien ‘il barra 
għalkollox mill-proġetti tiegħu, bħallikieku ħajtu, minflok ma 
tiddependi minn Alla, kienet tiddependi mill-għana materjali tiegħu! 
“Għandek ħażna kbira ta’ ġid għal bosta snin” (Lq 12, 19). Imma dak 
il-lejl stess ħajtu nqatgħet qasir il-għomor, u sab ruħu b’idejh vojta 
quddiem Alla, nieqes mill-għemejjel tajba meħtieġa għall-eternità. Il-
parabbola tagħlaq: “Hekk jiġrilu min jiġma’ l-ġid għalih innifsu bla ma 
jistagħna quddiem Alla” (Lq 12, 20). 

 

● Kollox jgħaddi taħt is-sema: rebbiegħa, sajf, ħarifa, kull 
staġun għandu żmienu. Tgħaddi wkoll ix-xorti tad-dinja, dak li qabel 
kien isaltan issa ġie mirbuħ, u jogħla ‘l fuq dak li kien mirfus. Meta 
tintemm ix-xorti, l-għana jrabbi l-ġwienaħ u jtir ‘il bogħod, Il-ħbieb 
isiru għedewwa u l-għedewwa jsiru ħbieb u saħansitra jitbiddlu x-
xewqat, l-aspirazzjonijiet u l-proġetti tagħna. Xejn ma hawn li hu 
stabbli ħliefek, Alla tiegħi! Inti ċ-ċentru u l-ħajja ta’ dawk kollha li 
jitbiddlu, li jafdaw fik bħala Missier, u jdawru għajnejhom lejk, u jkunu 
hienja li jafdaw ruħhom f’idejk. 

Naf, Mulej, li jeħtieġli ninbidel jekk irrid nara wiċċek! Jeħtieġ 
ngħaddi mill-bidla tal-mewt. Ġisem u ruħ jeħtieġ imutu għal din id-
dinja. Jiena nnifsi, ruħi, jeħtieġ tinbidel bi tnissil ġdid. Ħadd ħlief min 
hu qaddis ma jista’ jarak. Ħalli jum wara l-ieħor inkun imsawwar 
fuqek, u ngħaddi minn glorja għal glorja, billi dejjem inħares lejk, u 
dejjem nistrieħ fuq driegħek. Naf, Mulej, li jkolli ngħaddi mill-prova, 
mit-tentazzjoni, u minn ħafna taħbit, jekk irrid niġi ħdejk. Ma nafx 
x’hemm aktar ‘il quddiem imma naf dan. Naf ukoll li, jekk int ma 
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tkunx miegħi, il-bidla tiegħi tmur għall-agħar u mhux għall-aħjar. Ikolli 
liema xorti jkolli, inkun għani jew fqir, b’saħħti jew marid, imdawwar 
bil-ħbieb jew mingħajrhom, kollox ikun għall-aħjar tiegħi jekk ikolli lil 
Ġesù miegħi, ilbieraħ u llum l-istess, u għal dejjem. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 281-282 
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270.  L-EWWEL U L-AKBAR KMANDAMENT 

Mulej, bla tarf il-kmandamenti tiegħek. 
Kemm inħobbha l-liġi tiegħek! (Salm 119, 96-97). 

 

1. “Isma’, o Iżrael, Alla tagħna l-Mulej, il-Mulej waħdu. Ħobb, 
mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha u 
b’saħħtek kollha” (Dt 6, 4-5). Hekk Mosè xandar l-ewwel 
kmandament ta’ Alla. U Ġesù, meta kien mistoqsi fuq l-ewwel 
kmandament tal-liġi, m’għamilx ħlief tenna l-istess kliem: “Ħobb il-
Mulej Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, b’moħħok kollu, u 
bil-qawwa tiegħek kollha” (Mk 12, 30). 

Alla, imħabba infinita, hieni sa minn dejjem fih innifsu, 
m’għandux bżonn l-imħabba tal-bnedmin, imma b’danakollu jridha. 
Kien Alla li waqt li ħabb lill-bniedem, ħalaq fih l-imħabba, tisħib mal-
imħabba infinita tiegħu. Din l-imħabba hija “tiegħu”, u huwa għajjur 
għaliha, iridha, jiddefendiha u jikkmandaha. L-imħabba li niżlet 
mingħand Alla għall-bniedem, jeħtieġ li l-bniedem iwassalha għand 
Alla. Għalhekk Ġesù ppreżenta l-preċett tal-imħabba mhux biss 
bħala l-ewwel, imma bħala l-akbar wieħed fost il-preċetti kollha: “Ma 
hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn” (Mk 12, 31). Lil Alla 
jixraqlu l-akbar rispett, u rispett kbir għall-hena tal-bniedem. Il-
bniedem jgħix bl-imħabba ta’ Alla, l-imħabba tiegħu ħalqitu. Qiegħda 
żżommu fl-eżistenza, “sejħilna biex nieħdu sehem mill-ħajja u l-glorja 
tiegħu. Huwa xerred u ma jieqafx ixerred it-tjieba tiegħu bil-kotra… u 
fl-istess ħin jikseb għalih u għalina l-hena” (AD 2). Il-bniedem 
għandu ħtieġa kbira tal-imħabba ta’ Alla, li jkun maħbub minnu, u li 
jpatti l-imħabba b’imħabba, Din hi kwistjoni ta’ ħajja, tal-hena dejjiemi 
tiegħu. “Int għamiltna għalik, u qalbna ma ssibx kwiet qabel ma 
tistrieħ fik” (Santu Wistin, L-Istqarrijiet I, 1, 1). Xejn ma jigglorifika ‘l 
Alla daqs l-imħabba ħielsa tal-ħlejqa tiegħu, imma fl-istess ħin, xejn 
ma jagħti ġieħ lill-bniedem u jagħmlu hieni daqs l-imħabba ta’ Alla 
tiegħu. Il-kmandament tal-imħabba huwa ċ-ċentru tal-ħajja nisranija, 
wisq iżjed mill-Iżraelita twajjeb, in-Nisrani jeħtieġ iġorru stampat 
f’qalbu, u b’hekk iwettaq il-kliem tal-iSkrittura: “Tennihom lil uliedek, u 
tkellem fuqhom meta tkun f'’darek, u meta tkun miexi fit-triq, u meta 
timtedd, u meta tqum" (Dt 6, 7). 
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2. Il-Konċilju Vatikan II, meta tkellem dwar is-sejħa ta’ kulħadd 
għall-qdusija, jippreċiża: ”Huwa ċar għal kulħadd li l-fidili ta’ kull stat 
u ta’ kull grad ta’ ħajja huma msejħin għall-milja tal-ħajja nisranija u 
għall-perfezzjoni tal-imħabba” (LG 40). Fil-verità m’hemmx milja tal-
ħajja nisranija mingħajr il-milja tal-imħabba, għax il-mixi ‘l quddiem 
fil-grazzja jimxi fl-istess ħin u għandu x’jaqsam ma’ dak tal-imħabba. 
Imħabba aktar ġeneruża u qawwija tissupponi li jkun hemm grazzja 
aktar intensa u li tinvadi r-realtà li tkun. 

Min-naħa l-oħra l-imħabba mhix parir, hija preċett mogħti lil 
kulħadd bla distinzjoni, u meħtieġ neċessarjament għas-salvazzjoni 
ta’ dejjem: “Dak li ma jħobbx ma għarafx lil Alla” (Ġw 4, 8). Imma sa 
liema punt għandna nħobbu ‘l Alla? Iwieġeb San Bernard: ”Il-kawża 
għala għandna nħobbu ‘l Alla hija Alla nnifsu. Il-qies tal-imħabba 
tagħna lejn Alla, hu li nħobbuh bla qies” (De diligendo Deo 2). 
Inħobbu kemm inħobbu ‘l Alla, qatt ma nistgħu nħobbuh daqskemm 
teħtieġ l-imħabba infinita u kollha tjubija tiegħu, għalhekk il-preċett 
tal-imħabba min-natura tiegħu jeskludi kull limitu. Il-ħajja tan-Nisrani 
hija mixja bla heda lejn Alla, li hu l-aħħar għan tiegħu. Dwar din it-
triq, San Tumas jgħallem: “Aktar ma nimxu ‘l quddiem, aktar nersqu 
lejn Alla, li nersqu lejh mhux bil-passi tal-ġisem, imma bl-imħabba 
tar-ruħ” (San Tumas 2-2, 24, 4). Huma l-passi tal-imħabba li jwasslu 
għand Alla, hija l-imħabba li tgħaqqadna miegħu. Jekk dawn il-passi 
jieqfu, jekk l-imħabba ma tikbirx, in-Nisrani ma jistax jilħaq l-għan 
tiegħu. San Pawl kiteb lill-Filippin: “Jien dan nitlob, li l-imħabba 
tagħkom tikber u toktor dejjem iżjed” (Fil 1, 9) u, waqt li tkellem 
dwaru nnifsu, qal: “M’iniex ngħid li jiena ġa ksibtu, jew li jien ġa 
perfett. Imma rross ‘il quddiem biex naħtaf dan” (Fil 3, 12). Il-preċett 
tal-imħabba jitlob dan l-isforz ‘il quddiem, din it-tensjoni bla heda lejn 
Alla, ġid infinit. L-istess kliem tal-preċett, “ħobbu b’qalbek kollha, 
b’ruħek kollha u b’saħħtek kollha” juri totalità, ġenerożità bla waqfien 
u bla riservi. Imma bħalma l-imħabba tiġi biss minn Alla, hekk ukoll 
Alla waħdu jista’ jkabbarha bla limiti, biex jagħmel dan jitlob biss 
rieda miftuħa, disponibbli u ġeneruża. 

 

● Inti taf, o Alla tiegħi, jien qatt ma xtaqt għajr li nħobbok, ma 
nixxennaq għal ebda glorja oħra. Imħabbtek imxiet qabli sa minn 
tfuliti, kibret miegħi, u issa hi abbiss li ma nistax inkejjel il-profondità 
tiegħu. L-imħabba tiġbed l-imħabba, u għalhekk, Ġesù tiegħi, 
imħabbti tagħti s-salt lejk, trid kieku timla l-abbiss li qiegħed jiġbidha. 
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Imma jaħasra! lanqas mhi biss qatra nida mitlufa fl-oċean! Biex 
inħobbok bħalma int tħobb lili, jeħtieġli nissellef imħabbtek stess, u 
mbagħad biss insib il-mistrieħ. 

O Ġesù tiegħi, forsi hi illużjoni, imma jidhirli li int ma tistax timla 
lil xi ruħ b’imħabba iżjed milli mlejt lil tiegħi; huwa għalhekk li 
nażżarda nitolbok biex tħobb lil dawk li tajtni kif ħabbejt lili stess. 
Jekk fis-Sema, jum wieħed, niskopri li int tħobb lilhom aktar milli lili, 
nifraħ, għax minn issa nagħraf li dawn l-erwieħ jistħoqqilhom 
imħabbtek ħafna iżjed minn ruħi; iżda hawn isfel, ma nistax nistħajjel 
immensità akbar ta’ mħabba minn dik li inti għoġbok tfawwarni biha, 
b’xejn u bla ebda mertu min-naħa tiegħi. 

S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ms Ċ 35q 
 

● L-imħabba tiegħek, o Mulej Ġesù Kristu, hija l-għajn tal-ħajja, 
u r-ruħ ma tistax tgħix jekk ma tixrobx minnha, u lanqas tista’ tixrob 
minnha jekk ma tkunx qrib l-għejjun tagħha, li hu int innifsek, li int l-
għajn tal-imħabbiet kollha. 

O nixxiegħa ta’ mħabba vera u ta’ ħlewwa l-iżjed kbira, li qatt ma 
tintemm, imma li tiġġedded il-ħin kollu; hawn jien, midneb imsejken, 
mgħattan taħt il-piż tqil ta’ dnubieti, ara kemm jiena għatxan għall-
imħabba għaliex jiena tbegħidt wisq minnek. Jogħġbok mela li tħares 
lejja bil-ħniena, u twassalni lura lejk. O Nixxiegħa ta’ mħabba u ta’ 
hena biex inkun nista’ nixrob l-ilma tal-imħabba tiegħek bla qies, 
nixrob minnha u niffriska biha, u nduq il-ħlewwa u t-togħma tagħha, 
jalla ruħi tinħasel u titnaddaf minn kull tebgħa ta’ dnub, sabiex 
imnaddaf minn kull ħtija, inkun nista’ nogħġbok u naqdik u ngħix 
miegħek fl-imħabba, tul iż-żmien li ġej. 

R. Giordano, Contemplazioni sull’amore divino 4, p. 47 
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271.  IT-TIENI JIXBAH LILL-EWWEL WIEĦED 

O Alla, ħalli nixbah lilek bħala ibnek maħbub, u nimxi fl-imħabba 
(Ef 5, 1). 

 

1. Hekk kif tkellem dwar l-imħabba ta’ Alla, “l-ewwel u l-aqwa 
kmandament”, Ġesù kompla jgħid: “U t-tieni jixbhu ‘ħobb lil għajrek 
bħalek innifsek,’ Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-Liġi 
kollha u tal-Profeti” (Mt 22, 38-40). L-akbar ħaġa ġdida li ġab Ġesù 
kienet meta rabat u kważi waħħad il-kmandament tal-imħabba ta’ 
Alla u dak tal-imħabba tal-proxxmu fi kmandament wieħed, biex juri li 
dawn kienu s-sisien tal-kmandamenti l-oħra kollha. L-imħabba hija 
waħda fil-prinċipju tagħha, Alla, u hija wkoll waħda fin-Nisrani li fih 
ġiet imsawba fil-magħmudija bħala tisħib maħluq mill-imħabba 
infinita li biha Alla jħobb lilu nnifsu, l-aqwa ġid, u jħobb lill-bnedmin, 
ħlejjaq tal-imħabba tiegħu. Il-Konċilju jistqarr: “Il-Mulej Ġesù bagħat 
fuq kulħadd l-iSpirtu s-Santu li jmexxihom b’qawwa ġewwenija biex 
iħobbu ‘l Alla b’qalbhom kollha, b’ruħhom kollha, b’moħħhom kollu, u 
bil-qawwa tagħhom kollha, u biex iħobbu lil xulxin kif Kristu ħabb 
lilhom” (LG 40). Fl-imħabba ta’ Kristu, hemm imdaħħla wkoll l-
imħabba tal-Missier, ta’ Alla Wieħed u Tlieta. 

Fin-Nisrani, l-imħabba għandha l-istess attività li hemm f’Alla, 
imħabba lejn Alla u mħabba għall-bnedmin. Ma jistax ikun li tifred l-
imħabba li tmiss ‘l Alla minn dik li tmiss lill-bnedmin, kieku kellu jsir 
dan, l-imħabba kienet tinqered. Dan jgħidu San Ġwann l-Appostlu - 
teologu tal-imħabba: "Mhuwiex minn Alla min ma jħobbx lil ħuh… 
Jekk xi ħadd jgħid: ‘Jiena nħobb ‘l Alla’ u ma jħobbx lil ħuh, dan ikun 
giddieb. Għax min ma jħobbx lil ħuh li jara, kif jista’ jħobb lil Alla li hu 
qatt ma rah?” (1 Ġw 3, 10; 4, 20). Il-bniedem huwa x-xbieha ħajja ta’ 
Alla, l-esseri tiegħu kollu fih l-impronta ta’ Alla, min imaqdru, imaqdar 
‘l Alla. Il-fatt biss li l-bniedem jeżisiti, jgħidilna li Alla riedu, ħabbu u 
jħobb, kull bniedem, imqar l-aktar fqir, u l-aktar imsejken, l-aktar li 
ma jistħoqqlux – huwa l-ħlejqa tal-imħabba tiegħu. Li nagħlqu qalbna 
lil bniedem, imqar wieħed, ifisser li qegħdin inwarrbu lil Alla. U l-
konsegwenza tasal żgur, il-kmandament li tħobb lil Alla mhux qed jiġi 
mħares jekk fl-istess waqt m’aħniex inħarsu dak tal-imħabba tal-
proxxmu. 

 



254 

1. Il-kmandament tal-imħabba tal-proxxmu għandu l-akbar 
motiv f’Alla, u aktar direttament fl-imħabba tiegħu għall-bnedmin, 
“għax ħabbna Hu u bagħat lil Ibnu biex ikun tpattija għal dnubietna. 
Għeżież, jekk Alla ħabbna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil 
xulxin” (1 Ġw 4, 10-11). Dal-mod ta’ raġunar huwa sempliċi u ċar 
tassew. Jekk Alla ħabb lill-bnedmin sal-punt li ssagrifika lil Ibnu għas-
salvazzjoni tagħhom, il-bnedmin huma marbuta, min-naħa tagħhom, 
li jħobbu wieħed lill-ieħor. Meta nħossuna mqanqlin mill-ħsieb li Alla 
ħabbna sa mill-eternità u għażilna u fdiena fi Kristu, u għamilna wlied 
adottivi tiegħu, imissna nintebħu li din l-imħabba u dawn il-privileġġi 
mhumiex tagħna biss, u anqas huma merfugħin għal dawk li 
jsejħulhom “Insara prattikanti”, imma huma maħsubin għall-bnedmin 
kollha. L-imħabba tal-Missier tas-sema hija għal kulħadd bla ebda 
distinzjoni, u hija tassew imħabbtu li ġġegħilna nsiru aħwa, billi 
toħloq ir-rabtiet tal-imħabba u s-solidarjetà bejnietna. Il-Konċilju 
Vatkan II jgħallem: “Alla, li bħal Missier jieħu ħsieb ta’ kulħadd, ried li 
l-bnedmin kollha jagħmlu familja waħda u jittrattaw lil xulxin b’qalb ta’ 
aħwa. Għaliex maħluqin ilkoll għax-xbieha ta’ Alla li ‘għamel li l-ġens 
kollu tal-bnedmin imnissel minn wieħed, jgħammar fuq wiċċ l-art’…. 
Huma msejħin għall-istess għan, jiġifieri għal Alla nnifsu. Għalhekk l-
imħabba ta’ Alla u tal-proxxmu hija l-ewwel u l-akbar kmandament. 
Mill-iSkrittura Mqaddsa aħna mgħallmin li l-imħabba ta’ Alla ma tistax 
tinfired mill-imħabba tal-proxxmu” (GS 24). Jekk “Alla ma jħares lejn 
wiċċ ħadd” (Atti 10, 34), imma jsejjaħ lil kulħadd biex isiru wliedu, 
joffri lil kulħadd is-salvazzjoni, l-imħabba tiegħu, il-maħfra tiegħu, 
jiftaħ qalbu u daru għal kulħadd, mela kif jista’ n-Nisrani, iben ta’ Alla, 
jillimita mħabbtu għal ċerta kategorija ta’ persuni? Kemm isofri 
missier meta wliedu jitlewmu bejniethom, hekk Alla jisfa’ ferut fl-
imħabba tiegħu meta l-bnedmin ma jħobbux lil xulxin, imqar meta 
wieħed minnhom jiġi miċħud minn ħutu. 

Waqt li San Pawl ifaħħar lit-Tessalonkin, jgħid: “Fuq l-imħabba 
tal-aħwa ma għandniex għalfejn niktbulkom, intom stess tgħallimtu 
mingħand Alla kif għandkom tħobbu lil xulxin” (I Tess 4, 9). Hu Alla li 
meta jifrex il-paternità tiegħu fuq il-bnedmin kollha jgħallimhom 
iħobbu, hu Alla li jħejjihom għall-imħabba universali billi jsawwab 
fihom l-imħabba tiegħu nnifsu. 

 

● O mħabba, int ma tfittex xejn għalik innifsek, imma tfittex biss 
il-glorja u t-tifħir tal-isem ta’ Alla fis-salvazzjoni tal-erwieħ, u int ma 
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tfittixx lil għajrek għalik innifsek, imma għal Alla biss. Int omm li titma’ 
minn sidrek l-ulied tal-virtujiet, għax mingħajrek ebda virtù ma tista’ 
jkollha l-ħajja… Inti tħobb dak li jħobb Alla, u tobgħod dak li jobgħod 
Alla. Għalhekk min għandu lilek, iwarrab il-bniedem il-qadim u jilbes 
il-ġdid… li hu Kristu, il-ħelu Ġesù, li hu jorbot miegħu nnifsu billi jimxi 
fuq it-tagħlim ta’ Kristu. 

Il-korla ma taħkmikx, għax int iġġorr bis-sabar il-ħtijiet ta’ 
għajrek, int ma jitlgħalekx imma int ħanin… inti taqdi lil għajrek 
b’attenzjoni kbira, waqt li turih l-istess imħabba li għandek għal Alla. 
Aħna ma nistgħux inkunu ta’ xi qligħ għal Alla, imma billi nużaw il-
mezzi li tana hu, ejjew nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex naqdu lil 
dawk li hu ħabb daqshekk, jiġifieri, lill-ħlejjaq raġonevoli tiegħu. Inti 
ħelwa tassew, ja omm l-imħabba, ebda morr ma jiġi minnek, aktarx 
inti dejjem iġġib il-ferħ lill-qalb ta’ min għandu lilek. 

Santa Katerina ta’ Siena, Epistolario 357, v. 5, p. 272.274 
 

● O Alla l-iżjed ħanin, agħmel li nħobbok fuq kull ħaġa bħalma 
inti tikkmanda, u kif inhu xieraq, inħobb lil għajri mhux inqas minni 
nnifsi, bħalma wkoll tikkmanda int. Fil-fatt, huwa tassew ġust u skont 
ir-raġuni li għandna nħobbuk fuq kull ħaġa, u saħansitra aktar minna 
nfusna, ladarba int ħabbejtna qabel ma ħlaqtna, int ħabbejtna billi 
ħlaqtna, u wara li ħlaqtna kellek xewqa li nsiru nafu ismek il-qaddis; 
fil-verità ma għandna xejn ħlief dak li tajtna int, lanqas il-ħila li 
nħobbuk u lanqas xi barka oħra. 

Bir-raġun mela, inti tikkmandana nħobbu lil għajrna bħalna 
nfusna… ladarba ħlaqtna lkoll bl-istess imħabba. Imqanqal mill-
imħabba waħdiena, int mort għall-passjoni għalina lkoll, u int ħejjejt 
il-ħajja ta’ dejjem għalina lkoll bla ebda distinzjoni. 

O Missier l-aktar ħanin, agħti li dawk li għandhom il-fidi vera 
jkunu jistgħu jgħixu sewwa u bil-qdusija, u ma joħorġu qatt anqas fl-
iċken ħaġa mill-kmandamenti tiegħek, u li dawk li għadhom ma 
jemmnux fik, agħtihom qabel ma jmutu li jkollhom il-fidi u jħobbu lil 
ismek l-aktar qaddis, u jgħożżu dawn id-doni b’mod sħiħ u bla nikta 
sal-aħħar. 

San Anselmu, Orationes 28 
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272.  IS-SIES TAL-LIĠI 

Mulej, saħħaħ lil qalbi biex inkun nista’ niġri fit-triq tal-kmandamenti 
tiegħek (Salm 119, 32). 

 

1. “Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-Liġi kollha u tal-
Profeti” (Mt 22, 40). Ġesù ma qalx li kollox jiddependi fuq il-
kmandament tal-imħabba ta’ Alla, imma miegħu hemm miżjud dak 
tal-imħabba tal-proxxmu. Santu Wistin stqarr: “Ħobb u agħmel li trid” 
(In 1 Io 7, 8). Min iħobb tassew lil Alla, iħobb ukoll lill-proxxmu għax 
“Dan hu l-kmandament li tana hu, min iħobb ‘l Alla jħobb ukoll lill-
proxxmu” (I Ġw 4, 21). Min tassew iħobb ‘l Alla u l-proxxmu josserva 
bil-ħeffa l-preċetti l-oħra kollha għax l-imħabba min-natura tagħha 
twassalna biex nixtiequ l-ġid tal-persuna maħbuba u nagħmlu dak li 
trid hi. Min-naħa l-oħra kull kmandament hu mmirat lejn l-imħabba, u 
għandu l-għan preċiż li jħares l-imħabba u jiżgura t-twettiq tagħha 
f’relazzjoni ma’ Alla u mal-proxxmu. Alla dejjem jixraqlu l-ewwel post, 
lilu tmiss preferenza assoluta ‘l fuq minn kull ħlejqa oħra. “Min iħobb 
lil missieru jew lil ommu iżjed minni ma jistħoqqlux li jkun miegħi” (Mt 
10, 37). Mhux sewwa li għall-imħabba ta’ ħlejqa, ukoll jekk dik l-aktar 
għażiża, li aħna noffendu lill-ħallieq, u nnaqqsulu xi ħaġa mill-
imħabba li tmiss lilu. Alla jesiġi l-ewwel post assolut, jeħtieġ li jkun 
maħbub iżjed mill-ġenituri, iżjed mill-ulied, iżjed minna nfusna u mill-
ħajja tagħna, akkost ta’ kull sagrifiċċju. “Min ma jerfax salibu u jimxi 
warajja ma jistħoqqlux li jkun miegħi… u min jitlef lil ħajtu minħabba 
fija, isibha” (Mt 10, 38-39). 

Imma xejn ma jitnaqqas lil Alla meta nħobbu lill-proxxmu skont 
kif irid Hu bħala xbieha tiegħu, bħala ibnu, u nħobbuh bħalma 
jħobbu Alla, waqt li nagħmlulu l-ġid veru, l-hena tiegħu. Hija biss l-
imħabba teologali li tista’ tħobb daqshekk, ‘il fuq mir-rabtiet tad-
demm u l-laħam, ‘l hinn minn kull simpatija jew antipatija, minn kull 
passjoni, interess jew tiftix tas-sodisfazzjon personali. Imbagħad l-
imħabba tal-proxxmu ssir garanzija aktar żgura u xhieda l-aktar ċerta 
tal-imħabba ta’ Alla. “Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu 
‘l xulxin hu jgħammar fina, u mħabbtu ssib il-milja tagħha fina” (1 Ġw 
4, 12). Imbagħad nifhmu li l-imħabba tal-proxxmu tista’ u għandha 
tkun meqjusa bħala s-sies tal-liġi. 
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2. “Tkunu obbligati lejn ħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. Kull min 
iħobb ikun iħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandamenti, ‘La tagħmilx 
adulterju, la toqtolx, la tisraqx, la tkunx rgħib’, u kull preċett ieħor, hu 
liema hu, kollha jinġabru f’kelma waħda: ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek 
bħalek innifsek’… l-imħabba hi l-milja tal-liġi” (Rum 13, 8-10). 
Bħallikieku San Pawl qed iwarrab l-imħabba ta’ Alla billi jagħmel li l-
milja tal-liġi tkun tikkonsisti biss fl-imħabba tal-aħwa. Fil-verità, jekk 
Nisrani jħobb lil għajru bħal ma jgħallem l-Evanġelju u bħalma 
għamel Kristu nnifsu, ma jistax ikun hemm xi dubju dwar l-imħabba 
tiegħu lejn Alla. Dan tant huwa veru, u l-imħabba tal-aħwa togħġob 
daqshekk lil Alla, li meta Ġesù tkellem dwar il-ġudizzju tal-aħħar, ma 
ta ebda raġuni għall-ġustifikazzjoni jew il-kundanna ħlief l-imħabba 
tal-proxxmu jew in-nuqqas tagħha. “Ejjew, imberkin minn Missieri, 
ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-
dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bilgħatx u sqejtuni, kont 
barrani u lqajtuni, kont għeri u libbistuni” (Mt 25, 34-36). Kristu mhux 
biss iqis lill-bnedmin bħala ħutu, imma kważi jidentifika ruħu 
magħhom fuq kollox ma’ dawk l-iżjed foqra, u li m’għandhomx 
għajnuna; hu jgħid li “Kulma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost 
dawn ħuti, għamiltuh miegħi” (Mt 25, 40). Din hi verità tassew ta’ 
faraġ, imma li hi opposta minn oħra tassew serja. Ġesù, tjubija u 
ħniena infinita, ma ddejjaqx ilissen is-sentenza tal-kundanna ta’ 
dejjem għal dawk li ċaħdu l-għajnuna tal-imħabba tal-aħwa lil 
għajrhom, għax li tagħmel hekk huwa l-istess bħallikieku ċaħduha lil 
Ġesù. “Morru minn quddiemi, misħutin, fin-nar ta’ dejjem … għax jien 
kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bilgħatx u ma sqejtunix” (Mt 25, 41-
42). Il-bnedmin huma ta’ Kristu, huma tiegħu. Hu fdiehom bil-prezz 
ta’ demmu, laqqamhom fuqu nnifsu bħala membri tal-Ġisem Mistiku 
tiegħu, kull min isawwat bniedem ikun isawwat lilu (Kristu), u min ma 
jħobbx lill-bniedem ma jħobbx lilu. Meta San Pawl kiteb: “L-imħabba 
hija l-milja tal-liġi” żgur li kellu f’moħħu t-tagħlim tal-Mulej u l-misteru 
tal-Ġisem Mistiku, li tiegħu San Pawl kien il-messaġġier. 

 

● “Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin” … O Mulej, 
inti nnifsek tajtna din l-imħabba lejn xulxin, int li għażiltna meta ma 
kellniex frott, u konna għadna ma għażilniex lilek. Int għażiltna, u 
sawwartna biex inġibu l-frott, jiġifieri li nkunu nistgħu nħobbu lil 
xulxin, mingħajrek ma kienx ikollna dan il-frott, bħalma l-friegħi ma 
jistgħu jipproduċu xejn mingħajr id-dielja. Il-frott tagħna mela, huwa l-
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imħabba, li titnissel minn qalb safja, minn kuxjenza tajba, u minn fidi 
sinċiera. Hija din l-imħabba li tgħinna nħobbu lil xulxin, u nħobbu 
lilek, o Mulej. Agħmel illi jien nifhem li din l-imħabba lejn xulxin ma 
kenitx tkun ġenwina mingħajr l-imħabba tiegħek, u jekk għandna l-
ħila nħobbu l-proxxmu tagħna bħalna nfusna huwa biss għax 
inħobbu lilek… F’dawn iż-żewġ preċetti ta’ mħabba hemm miġbura l-
liġi kollha u l-profeti, dan hu l-frott tagħna. 

“Il-frott tal-ispirtu huwa l-imħabba,”… il-frott l-ieħor kollu ġej mill-
imħabba u marbut sewwa magħha… u fil-verità, kif jista’ l-hena jkun 
tassew f’postu jekk l-hena tagħna nsibuh f’dak li mhux tajjeb? Kif 
nistgħu ngħixu tassew fil-paċi, jekk m’aħniex paċi ma’ dak li aħna 
nħobbuh sinċerament? Min jista’ jsofri fit-tul u jippersevera fit-tajjeb, 
ħlief dak li jħobb b’ħeġġa kbira? Kif nistgħu nsejħu ‘l xi ħadd ħanin, 
jekk ma jħobbx lil min qed jgħin? Min hu tajjeb, ħlief dak li jsir hekk 
billi jħobb? Min jista’ jemmen b’mod san jekk mhux bil-fidi li taħdem 
bl-imħabba? X’jiswa li tkun manswet, jekk il-manswetudni mhix 
imnebbħa mill-imħabba? U jista’ xi ħadd jibqa’ virtuż f’nofs il-
korruzzjoni ħlief billi jħobb dak li jagħmlu nobbli? Bir-raġun mela, o 
Għalliem twajjeb, li tinsisti hekk bil-qawwi fuq l-imħabba, meta tqis li 
dan il-kmandament waħdu hu biżżejjed. Ħallini nifhem li mingħajr l-
imħabba, il-ħwejjeġ l-oħra ma jiswew xejn, waqt li l-imħabba ma 
nistgħux naħsbu fiha mingħajr il-kwalitajiet tajbin l-oħra, li bihom 
insiru tajbin. 

Santu Wistin, In Io 87 
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273.  MIN HU GĦAJRI? 

Mulej, agħmel li nikber u nitfawwar fl-imħabba lejn kulħadd 
(I Tess 3, 12). 

 

1. “Smajtu x’intqal: ‘ħobb lil għajrek, u obgħod lill-għadu tiegħek.’ 
Imma jiena ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u itolbu għal 
dawk li jippersegwitawkom. Biex tkunu wlied il-Missier li hu fis-
smewwiet, għax hu jtella’ x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq 
it-tajbin” (Mt 5, 43-45). Skont il-liġi ta’ Mosè l-imħabba tal-proxxmu 
ma kenitx tmur ‘l hinn mir-rabtiet tad-demm u l-fruntieri ta’ pajjiżhom. 
B’mossa waħda Ġesù ġedded il-liġi, u firex il-preċett tal-imħabba fuq 
kull bniedem, bla ma ħalla barra lill-għedewwa, lill-ħżiena, lill-
barranin, u sawwar l-imħabba tan-Nisrani fuq l-imħabba infinita tal-
Missier tas-sema. 

Meta l-imgħallem tal-liġi staqsih: “Min hu għajri?” (Lq 10, 29), 
flok tah tweġiba teoretika, l-Imgħallem ipproponielu każ konkret, il-
parabbola tas-Samaritan it-tajjeb. Ma kienx hemm ħtieġa ta’ xi 
diskussjoni biex isir jaf min hu jew min mhuwiex għajru, il-bnedmin 
kollha kienu proxxmu. L-importanti hu li nagħmlu proxxmu minn kull 
bniedem speċjalment dak li jkun fil-bżonn, bla ma nagħtu kas ta’ 
x’inhuma l-ideat tiegħu jew ta’ liema partit jew reliġjon hu, kif għamel 
is-Samaritan. Il-kliem ta’ Kristu hu ħafif biex nifhmuh, imma biex 
inqegħduh fil-prattika jeħtieġ nibdlu ta’ taħt fuq, il-mod ta’ kif 
naħsbuha, konverżjoni profonda biex nikkonformaw ruħna mal-liġi 
tal-imħabba kif imġedda minn Kristu. In-Nisrani wkoll huwa ttantat 
ħafna li jħobb lil min iħobbu, lil dawk taċ-ċirku jew partit tiegħu, u 
jwarrab lill-oħrajn kollha. “Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, 
xi ħlas jistħoqqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan?” (Mt 5, 
46-47). Spirtu pagan jattakka l-imħabba u waqt li jagħmel dan 
jeqridha. Il-motiv tal-imħabba mhux qiegħed fil-proxxmu, lanqas fl-
imħabba lejh, l-anqas fis-servizzi tiegħu, lanqas fil-kwalitajiet tajba 
tiegħu, lanqas ma hu fis-simpatija li nistgħu nħossu għalih, u lanqas 
fir-rabtiet tad-demm, il-motiv tal-imħabba qiegħed f’Alla biss, għax 
kull bniedem huwa ibnu. Huwa Alla li jixtieq li jiġi magħruf u maħbub 
f’kull persuna, ukoll jekk id-dnub ħassarlu x-xbieha divina, u jekk, 
biex nerġgħu nsibuha, jeħtiġilna nħaffru fil-guffaġni ta’ natura ingrata, 
jew fl-iżball u t-tifrik tal-ħażen. 
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2. San Tumas jgħid: “Ir-raġuni li timmotiva l-imħabba tal-
proxxmu hija Alla, ladarba dak li jmissna nħobbu fil-proxxmu hu l-fatt 
li dan jista’ jkun f’Alla” (San Tumas 2-2, 25, 1), li hu l-istess bħal 
meta nħobbu l-fatt li hu ta’ Alla bħala ħlejqa u bħala iben, u li nagħrfu 
d-dritt tiegħu li jappartieni lill-Ġisem Mistiku ta’ Kristu, li jkollu l-ħajja u 
l-hena ta’ dejjem. Minħabba l-fatt li kull bniedem hu ħlejqa ta’ Alla, 
huwa msejjaħ biex igawdi dawn il-barkiet, u jekk għad mhux 
igawdihom, hemm l-imħabba teoloġika li tħobbu għax għad jista’ 
jiksibhom, u tagħmel ħilitha biex jiksibhom. L-imħabba qatt ma tkun 
simpatija weħidha u affezzjoni umana jew purament filantropija, 
imma tħobb minħabba f’Alla, u għal Alla. Huwa biss b’dan il-mod li 
tista’ tkun universali u tinfirex ukoll fuq dawk li ma ħaqqhomx jew ma 
jogħġbuniex, fuq dawk li jġegħluna nsofru, li huma ingrati u xi drabi 
tradituri wkoll. Forsi mhux hekk Alla ħabb lill-bnedmin? “Alla wriena l-
imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna 
midinbin” (Rum 5, 8). Alla ma qagħadx jistenna li jħobbna meta aħna 
nkunu bla dnub, lanqas Kristu ma qagħad jistenna li aħna nkunu 
ħbiebu qabel ma ħalla ħajtu għalina. Għalkemm mgħammed, in-
Nisrani mhuwiex bin il-Missier tas-sema, mhuwiex ħu Kristu jekk ma 
jgħixx l-imħabba tal-Missier u tal-Iben. Din hi l-imħabba ta’ Alla, li “hu 
ħabbna l-ewwel” (1 Ġw 4, 19). Għalhekk l-imħabba nisranija dejjem 
tagħmel l-ewwel pass. Ma tistenniex li xi għemil ta’ tjieba jiġi qabel, li 
tkun mogħtija xi prova ta’ stima jew minn xi attitudni ta’ qima. L-
imħabba ta’ Kristu hi “li hu ta ħajtu għalina. Aħna wkoll mela 
għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa” (1 Ġw 3, 16), Hija forsi xi ħaġa 
kbira li nagħmlu l-ġid, ngħinu u naqdu ‘l dawk li ma jħobbuniex, u li 
nissagrifikaw ruħna sal-punt li nagħtu – m’hemmx għalfejn 
neskluduha - l-istess ħajjitna għalihom, la Kristu ta ħajtu għalina, 
meta konna mejtin minħabba d-dnub, u forsi qatt ma konna ħbiebu 
għalkollox. 

 

● Meta nħobbu lill-proxxmu bl-imħabba ta’ karità nkunu nħobbu 
lilek, Alla tiegħi, fil-bniedem, u l-bniedem fik, u li nħobbu l-ħlejqa 
minħabba fik… o Alla tat-Tjubija! Meta nħarsu lejn għajrna, maħluq 
fis-sura u x-xbieha tiegħek, m’għandniex ngħidu wieħed lill-ieħor, ara 
kemm din il-ħlejqa tixbah lil Alla? M’għandniex inħaddnuh… u nibku 
bl-imħabba għalih? M’għandniex inberkuh? Għaliex? Għax 
inħobbuh, żgur li le, għax ma nafux jekk jistħoqqlux imħabba jew 
mibegħda. Għall-imħabba tiegħek, o Mulej, li ħlaqtu fis-sura u x-
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xbieha tiegħek, u tajtu l-ħila li jissieħeb fit-tjubija, fil-grazzja u l-glorja 
tiegħek. Għalhekk, o Mħabba divina, int mhux biss ikkmandajtna 
ħafna drabi li nħobbu lil għajrna, imma tipproduċiha u ssawwabha int 
innifsek fi qlubna… għalhekk kif il-bniedem hu xbieha tiegħek, hekk 
ukoll l-imħabba qaddisa tal-bniedem għall-bniedem hija xbieha vera 
tal-imħabba tas-sema tal-bniedem għalik. 

S. Franġisk ta’ Sales, Il Teotimo X, 10, v. 2, p. 339-341 
 

● O Mulej, agħmel li jkollna l-ħniena, li nitbaxxew b’qalbna fuq 
kull niket, kemm tal-ġisem u wisq iżjed dak tar-ruħ… Inti tagħtina 
ġismek kollu biex inħobbuh, o Ġesù, il-membri kollha tiegħek 
jistħoqqilhom l-istess imħabba mingħandna, għaliex huma kollha 
tiegħek. Imma x’uħud huma b’saħħithom u oħrajn huma morda, 
Għalkemm għandna nħobbuhom kollha, dawk morda jeħtieġu iżjed l-
attenzjoni tagħna, elf darba aktar mill-oħrajn. Qabel nidilku lill-oħrajn 
bil-fwejjaħ, għallimna nfejqu lil dawk li huma feruti, l-imbenġlin, il-
morda, jiġifieri dawk kollha li għandhom il-ħtiġijiet tal-ġisem u tar-ruħ, 
speċjalment dawn tal-aħħar, u fuq kollox il-midinbin. Ġegħilna 
nemmnu li nistgħu nagħmlu l-ġid lill-bnedmin kollha bla eċċezzjoni 
permezz tat-talb, tal-penitenzi u t-tqaddis personali tagħna. 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Vangelo, Op, sp. p. 186-187 
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274.  GĦAJRI MILL-ĠDID 

Għallimni Mulej, biex nimxi ‘l quddiem fl-imħabba (I Tess 4, 9-10). 

 

“Ħobb lil għajrek bħalek innifsek” (Mt 22, 39). Dan il-preċett 
ikkonfermat minn Ġesù, kien diġà jeżisti fil-liġi tal-Lhud, fejn huwa 
kkummentat b’mod mill-isbaħ. Pereżempju: “Tibqax sejjer taħsad sa 
tarf l-għalqa… M’għandekx taqta’ l-frott kollu tad-dwieli tiegħek… 
Ħallih għall-fqir u għall-barrani.” Barra minn hekk, “Il-ħlas tal-
ħaddiem mikri ma jibqax għandek sa filgħodu” (Lev 19, 9-10.13). 
Nistgħu nistaqsu lilna nfusna jekk naslux għal din is-sensittività fil-
milja tal-Kristjaniżmu. U wisq iżjed: ”La tbejjitx lil ħuk f’qalbek… La 
titħallasx b’idejk u la żżommx f’qalbek għal ulied niesek” (Lev 19, 17-
18). Dan hu bidu ġenwin tal-imħabba evanġelika. In-Nisrani wkoll 
għandu bżonn ta’ riflessjoni, wisq iżjed għax l-Evanġelju jitlob din l-
imġiba minnu mhux biss lejn l-aħwa u n-nies ta’ pajjiżu, imma lejn il-
bnedmin kollha. Il-Ktieb ta’ Tobit għandu twissija ta’ min jagħti kasha: 
“Dak li tobgħod int, tagħmlux lil ħaddieħor” (Tob 4, 15). Din hija 
interpretazzjoni negattiva tal-preċett tal-imħabba tal-proxxmu bħalna 
nfusna, u mhijiex ħaġa żgħira. Imma Ġesù jmur ‘l hinn minn dan u 
jagħtina t-tifsira pożittiva: “Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu 
lilkom, agħmluh ukoll intom lilhom” (Mt 7, 12). Għan-Nisrani mhux 
biżżejjed li ma jobgħodx, ma jżommx f’qalbu, ma jivvendikax ruħu. 
Mhux biżżejjed ma jagħmilx id-deni, imma għandu jagħmel il-ġid, 
jagħmel lill-proxxmu dak il-ġid kollu li jixtieq għalih innifsu. Il-wisa’ hu 
kważi mingħajr limiti. Min ma jagħtix kas ta’ dan il-kmandament għax 
jaħseb li hu xi ħaġa elementari, diġà mħallsa akkont, juri li ħaseb fih 
superfiċjalment biss. Huwa tant kbir il-ġid li kull wieħed jixtieq għalih 
innifsu li jekk jirnexxilu jixtiequ tassew lill-proxxmu tiegħu, ikun ħall il-
problema tal-imħabba tal-aħwa, kull wieħed ikun ħabib sinċier, 
ġeneruż, fidil għall-proxxmu tiegħu. Dik tkun il-ħbiberija l-aktar nobbli 
għax mibnija f’Alla, bl-għeruq fl-imħabba tiegħu. Din hi proprju x-
xhieda ta’ ħajja nisranija li l-Konċilju Vatikan II jitlob minn kull Nisrani: 
“Jeħtieġ li huma jsiru midħla, b’rispett u mħabba, li huma jgħoddu 
ruħhom membri tal-gruppi tal-bnedmin li fosthom jgħixu” (AG 11) jew 
li jiltaqgħu magħhom  fil-mixja tagħhom. 

Ġesù jinsisti fuq l-aspett pożittiv tal-imħabba tal-proxxmu: 
“Ħobbu l-għedewwa tagħkom, agħmlu l-ġid lil min jobgħodkom, 
bierku lil min jisħetkom, itolbu għal min iżeblaħkom, min jeħodlok il-
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mantar, anqas il-libsa m’għandek tiċħadlu. Agħti lil kull min jitolbok” 
(Lq 6, 27-30). Forsi ngħidu li dan iżżejjed. Imma min minna ma 
jixtieqx li jiġi trattat b’dal-mod ukoll meta jkun ġab ruħu ħażin, 
offenda lil xi ħadd jew jinsab fil-bżonn? Fil-fatt meta l-oħrajn huma 
ġenerużi u twajbin magħna, qatt ma narawh żejjed, imma meta 
jkollna nagħmlu hekk aħna mal-oħrajn, jidhrilna li hu żejjed. L-
egoiżmu hu l-għadu l-kbir tal-imħabba evanġelika. Meta mqanqal 
mill-egoiżmu, in-Nisrani sikwit jgħawweġ il-kmandament tal-Mulej, 
għalih innifsu jesiġi kejl ta’ mħabba kbira ħafna, waqt li għall-oħrajn 
jikkuntenta ruħu b’kejl wisq iżgħar, u saħansitra wkoll meta jkun 
traskurat u xħiħ biex ixerred l-imħabba, jaħseb li qiegħed jagħmel 
ħafna. Dan jiġri kważi bla ma wieħed jagħti kas, tant li jista’ jsir 
drawwa li ma jintebaħx bid-differenza kbira li tgħaddi bejn l-imġiba 
tagħna u l-kmandament li jħobb lil għajru bħalu nnifsu. Hu jġib il-
motiv tal-prudenza u l-moderazzjoni bħala skuża, jew jiskuża ruħu 
billi jaħseb li m’hemmx bżonn li jieħu l-Evanġelju litteralment, 
sakemm jimxi skont l-ispirtu tiegħu. Imma l-ispirtu tal-Evanġelju 
huwa preċiżament dan: agħmel il-ġid lil kulħadd, issagrifika lilek 
innifsek, agħti dak li hu tiegħek, saħansitra sal-punt li jgħodduk 
b’iblah. L-ispirtu tal-Evanġelju huwa rivoluzzjonarju, ma jagħtix 
serħan lill-egoiżmu, imma jrid ikeċċih ‘il barra għalkollox, u huwa l-
għadu dikjarat ta' ħajja nisranija komda u medjokri, din titlob 
imħabba ġeneruża, konkreta u fil-ħin. 

Il-Konċilju Vatikan II “jisħaq fuq ir-rispett lejn il-bniedem, u hekk 
kull wieħed għandu jqis lil għajru, mingħajr ebda eċċezzjoni, bħalu 
nnifsu ieħor… L-aktar fi żminijietna meta jinħass urġenti l-obbligu li 
nsiru proxxmu ta’ kull bniedem u li naqduh bil-fatti meta niltaqgħu 
miegħu sew jekk ikun xi mitluq minn kulħadd, sew ħaddiem 
barrani… sew emigrant, sew tfajjel imwieled barra ż-żwieġ… jew 
qed ibati u li jqanqal il-kuxjenza tagħna billi jfakkarna fil-kelma tal-
Mulej: ‘Kulma tagħmlu lil wieħed minn dawn l-iżgħar fost ħuti, tkunu 
għamiltuh miegħi’ (Mt 25, 40)” (GS 27). Dan hu l-Evanġelju ġenwin. 

 

● Ladarba int, o Alla, ħlaqt il-bniedem sura u xbieha tiegħek, 
hekk ukoll ikkmandajtna nħobbu l-bnedmin b’imħabba li tixbah lil dik 
li ġejja mid-divinità tiegħek. Ir-raġuni li għaliha nħobbuk, o Mulej, hija 
t-tjubija sovrana l-iżjed għolja u infinita,… u r-raġuni li għaliha 
nħobbu lill-bnedmin hi għax ilkoll ġejna maħluqa fis-sura u x-xbieha 
tiegħek, biex inħobbu bħala qaddisin, xbihat ħajjin tad-divinità 
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tiegħek. Aħna nħobbu lilna nfusna bl-imħabba tal-karità għax aħna 
maħluqin sura u xbieha tiegħek, u l-bnedmin kollha għandhom din 
id-dinjità. Għal din ir-raġuni nħobbuhom bħalna nfusna, jiġifieri bħala 
xbieha qaddisa u ħajja tad-divinità tiegħek. L-istess imħabba li biha 
nħobbuk, o Mulej, hija s-sors tal-għemejjel li bihom inħobbu l-
proxxmu tagħna. Imħabba waħda Mulej tiswa għalik, Alla tiegħi, kif 
ukoll għal għajri, hi terfgħana għall-għaqda tal-ispirtu tagħna 
miegħek, Alla tiegħi, li jerġa’ jwassalna li nħobbu l-ħbiberija ma’ 
għajrna, imma b’mod li nħobbuh għax maħluq xbieha u sura tiegħek, 
maħluq biex inħobbu l-ħbiberija ma’ għajrna, imma b’mod li nħobbuh 
għax maħluq xbieha u sura tiegħek, maħluq biex jissieħeb fit-tjubija 
divina tiegħek, biex jissieħeb fil-grazzja tiegħek u jgawdi l-glorja 
tiegħek. 

San Franġisk ta’ Sales, Il Teotimo X, 10, v. 2. p. 337-339 
 

● Fuq kollox fhimt, o Ġesù, li l-imħabba bl-ebda mod ma 
għandha tibqa’ magħluqa fil-qiegħ tal-qalb. “Ħadd – qal Ġesù, – ma 
jixgħel musbieħ u jqiegħdu taħt is-siegħ, iżda jqiegħdu fuq l-imnara, 
biex idawwal lil dawk kollha li qegħdin fid-dar.” Jidhirli li dan il-
musbieħ jirrappreżenta l-imħabba li għandha ddawwal u tferraħ 
mhux biss lil dawk li huma l-aktar għeżież għalija, imma lil dawk 
kollha li qegħdin fid-dar, mingħajr ma nħalli lil ħadd barra. 

O Madre, qed ngħid li hija ħaġa iebsa, imma iktar imissni ngħid 
li tidher iebsa, għax “il-madmad tal-Mulej ħelu u ħafif;” meta 
naċċettawh, minnufih inħossu l-ħlewwa tiegħu, u nistgħu ngħajtu 
mas-Salmista: “Jien ġrejt fit-triq tal-kmandamenti tiegħek minn meta 
int wessajtli qalbi.” M’hemmx ħlief l-imħabba li tista’ twessagħli qalbi. 
O Ġesù, minn meta din il-fjamma ħelwa qiegħda tikkunsmaha, jien 
niġri bil-ferħ fit-triq tal-kmandament ġdid tiegħek… Irrid nibqa’ niġri 
fiha sa dak il-jum imbierek li fih, waqt li ningħaqad mal-korteo tal-
verġni, inkun nista’ nimxi warajk fil-wesgħat infiniti, waqt li ngħanni l-
għanja ġdida tiegħek, li għandha tkun dik tal-imħabba. 

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ms Ċ 12q. 16q 
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275.  KIF ĦABBEJTKOM JIEN 

Mulej Ġesù, agħmel li nħobbu lil xulxin kif ħabbejtna int (Ġw 15, 12). 

 

1. L-aħħar daqqa tal-imgħallem li tipperfezzjona l-imħabba tal-
aħwa u twassalha sal-ogħla espressjoni ngħatat minn Ġesù fl-aħħar 
diskors tiegħu lid-dixxipli tiegħu. Kien wasal biex iħallihom: “Fejn 
sejjer jien, intom ma tistgħux tiġu” (Ġw 13, 33). Imma xi ħaġa minnu 
kellha tibqa’ fosthom biex ittawwal il-preżenza tiegħu: “Nagħtikom 
kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin” (Ġw 13, 34). L-imħabba li kien 
urihom kellha tibqa’ fosthom u turi lilha nfisha fl-imħabba ta’ xulxin. 
Ma jdumx ma jgħidilhom: “Ibqgħu fl-imħabba tiegħi” (Ġw 15, 10), 
jibqgħu fiha mhux biex igawduha huma individwalment, daqskemm 
biex jgħixuha fir-relazzjonijiet ta’ bejniethom. Din kellha tkun il-marka 
żgura li minnha kellhom jingħarfu: “Minn dan jagħraf kulħadd li intom 
dixxipli tiegħi, jiġifieri jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom” (Ġw 13, 
35), kellha wkoll tkun ix-xhieda l-iżjed ġenwina tar-rabta tagħhom 
ma’ Kristu. 

Il-formula tal-imħabba li kien hemm fir-Rabta l-Qadima, “Ħobb lil 
għajrek bħalek innifsek” li Kristu saħħaħha u kien qiegħed iwettaq, 
kienet fil-fatt mibdula b’formula oħra: “Ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom 
jien.” Il-kliem il-qadim kien ġà għadda żmienu meta Ġesù ppreżenta 
l-imħabba tal-Missier tas-sema bħala mudell u sies tal-imħabba tal-
aħwa. Imma din l-imħabba, għalkemm murija b’tant modi permezz 
tal-ħolqien, tal-providenza, u tal-fidwa, kienet inqas milħuqa mill-
bnedmin li kellhom bżonn jifhmu l-imħabba divina permezz tal-qalb 
tal-bnedmin. Għalhekk Kristu wriena qalbu: “Ħobbu lil xulxin kif 
ħabbejtkom jien.” L-imħabba ta’ Kristu li titfisser b’mod uman u l-
espressjoni tal-imħabba infinita tal-Missier, issir il-mudell tal-liġi l-
ġdida, il-kmandament il-ġdid, il-kmandament tiegħu. “Kmandament 
ġdid nagħtikom li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien” (Ġw 15, 12). 
Issa, ħadd aktar ma jkejjel l-imħabba tal-aħwa bil-kejl tal-bnedmin, 
imma bil-kejl divin, jiġifieri, bl-imħabba ta’ Kristu. Il-limiti jgħibu, 
m’hemm ebda kejl li nistgħu nużaw. Aktar ma n-Nisrani jidħol fil-fond 
tal-misteru tal-imħabba ta’ Kristu, aktar jifhem sa fejn irid jasal biex 
iħobb lil ħutu kif jixraq. 
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2. Il-poplu l-ġdid ta’ Alla “għandu l-preċett il-ġdid li jħobb kif 
Kristu stess ħabbna” (LG 9). Biex dan jista’ jsir “il-bniedem Nisrani, 
mbagħad magħmul jixbah lix-xbieha tal-Iben, li hu l-akbar fost ħafna 
aħwa, jaqla’ l-ewwel frott tal-iSpirtu’ (Rum 8, 23), li biha jsir kapaċi li 
jħares il-liġi l-ġdida tal-imħabba” (GS 22). Il-Konċilju Vatikan II ta’ 
sikwit jinsisti fuq l-obbligu ta’ kull membru tal-fidili li jħobb bħalma 
ħabb Kristu. Hemm triq waħda biss, li wieħed jinfetaħ għall-ħidma 
tal-iSpirtu s-Santu, li fil-waqt li jagħmel lill-imgħammed bħal Kristu, 
isawwab imħabbtu fih. Mingħajr dan id-don divin, il-kmandament il-
ġdid ma jkunx jista’ assolutament jitwettaq u Ġesù ma jkunx jista’ 
jipproponih. Imma d-don ingħata, it-triq hija ċara, kull Nisrani jista’ u 
għandu jimxi fuq l-imħabba tas-Salvatur. 

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù ħasbet sewwa dwar dan il-
preċett u kitbet: “O! Kemm inħobbu dan il-kmandament ġdid, ladarba 
jiżgurani li r-rieda tiegħek hi li int tħobb fija lil dawk kollha li int 
tikkmandani nħobb!” (Ms Ċ 12w). Għan-Nisrani li “jibqa’” fl-imħabba 
ta’ Kristu, huwa Kristu nnifsu li jħobb fih, jaħfer fih, u jsalva permezz 
tiegħu. Dan hu l-misteru tal-Ġisem Mistiku tiegħu, li bih hu, ir-Ras 
divina u glorjuża, jissokta jaħdem permezz tal-membri tiegħu. Hu 
importanti li nagħmlulu malajr il-wisa’ u nkunu dejjem lesti għal dak li 
jrid hu, biex permezz tal-qalb tad-dixxiplu tiegħu, Kristu jkun jista’ 
jissokta juri l-imħabba tiegħu lid-dinja. 

“Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu 
għal ħbiebu” (Ġw 15, 13). Ġesù jfisser il-kmandament tiegħu b’dak li 
kien se jagħmel għall-bnedmin. Aħna jeħtieġ nimxu warajh hawn 
ukoll. “Kristu ta ħajtu għalina. Aħna wkoll mela għandna nagħtu 
ħajjitna għall-aħwa” (1 Ġw 3, 16). Din hi l-verità l-kbira li ħafna Nsara 
ġenwini – il-qaddisin – għexu sa fl-anqas dettal. Il-liġi l-ġdida tal-
imħabba hija ssiġillata bid-demm ta’ Kristu u jeħtieġ li jkollha s-siġill 
tad-dixxipli tiegħu wkoll. Dan ma jiġix mitlub minn kulħadd, imma 
kulħadd hu mitlub li jgħaddi ħajtu fil-ħidma tal-imħabba tal-aħwa li 
tkun xhieda ħajja tal-imħabba ta’ Kristu. 

 

●  O Mulej ħanin, inti tajtna kmandament ħelu. Fil-fatt inti 
għedt: "Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin kif 
ħabbejtkom jien." Int li ħabbejtna u saffejtna minn dnubietna fid-
demm tiegħek, tajtna kmandament ta’ mħabba. 
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O kmandament tal-ħajja, tajjeb, ħelu, kollu għaxqiet, u ta’ 
salvazzjoni dejjiema! Fih hemm miġbura l-liġi kollha u l-profeti… L-
imħabba hija l-ġawhra prezzjuża, li meta l-għarusa tiegħek tkun 
sabitha, tbiegħ kollox biex tixtriha. Hija s-sellum li deher lil Ġakobb 
fil-ħolma, li rah ilaħħaq sas-sema… Fil-fatt, kif l-anġli jinżlu permezz 
tiegħu, hekk aħna nitilgħu lejn l-anġli, ladarba mingħajr dan is-sellum 
ħadd ma jista’ jitla’ fis-saltna tas-sema. 

O Mulej, li tagħtina l-kmandament li nħobbu lil ħutna, inti l-istess 
wieħed li tixtieq b’qalbek kollha li tkun maħbub mill-qaddejja tiegħek. 
Imma mhux importanti li l-qaddej iħobb lil sidu, daqskemm li jkun 
maħbub minn sidu. 

Beatu Olgerio, Sermo 5, 1 
 

● Meta l-Mulej kien ordna lill-poplu tiegħu biex iħobb lil għajru 
bħalu nnifsu, Hu kien għadu ma ġiex fuq l-art; u għalhekk, billi kien 
jaf tajjeb sa fejn wieħed iħobb lilu nnifsu, ma setax jitlob lill-ħlejjaq 
tiegħu mħabba akbar għall-proxxmu. Iżda meta Ġesù ta lill-appostli 
tiegħu kmandament ġdid, il-kmandament tiegħu stess, kif sejjaħlu 
iktar ‘il quddiem, Huwa ma jgħidx aktar biex wieħed iħobb lil għajru 
bħalu nnifsu, iżda biex iħobbu bħalma Hu, Ġesù, ħabbu u kif jibqa’ 
jħobbu sa tmiem is-sekli. 

A! Mulej, jien naf li int ma tikkmanda xejn li ma jistax isir; int 
tagħraf aħjar minni d-dgħufija tiegħi, l-imperfezzjonijiet tiegħi, u taf 
tajjeb li jien qatt ma nista’ nħobb lil ħuti s-sorijiet bħalma tħabbhom 
int, jekk int innifsek, o Ġesù tiegħi, ma tħobbhomx ukoll fija. Huwa 
għaliex int ridt tagħtini din il-grazzja, li għamilt kmandament ġdid. – 
O! Kemm inħobbu, ladarba jiżgurani li r-rieda tiegħek hi li int tħobb 
fija lil dawk kollha li int tikkmandani nħobb! 

Iva, jien dan inħossu: meta nħobb lill-oħrajn, huwa Ġesù waħdu 
li jkun qed jaħdem fija; iktar ma nkun magħquda miegħu, iktar 
inħobb ukoll lil ħuti kollha. 

S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ms Ċ 12w 
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276.  ID-DSATAX-IL ĦADD MATUL IS-SENA 

SENA A 

“Salvani, Mulej” (Mt 14, 30). 

 

L-ewwel qari (1 Slat 19, 9a.11-13a) jitkellem fuq Elija, il-profeta 
tan-nar, li għajjien mill-ġlied u l-persekuzzjonijiet, tela’ fuq il-Muntanja 
Ħoreb biex isib xi ftit tal-faraġ f’dak il-post fejn Alla rrivela lilu nnifsu lil 
Mosè. U fuq il-Muntanja qaddisa Alla rrivela lilu nnifsu lil Elija wkoll, li 
sema’ min jgħidlu: “Oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-
Mulej.” Malajr qam “riħ qawwi, b’saħħa li jofroq il-muntanji”. Wara r-
riħ “theżżet l-art u wara ftit kien hemm nar, imma – is-silta qaddisa 
ttennih għal tliet darbiet - l-Mulej ma kienx fir-riħ,… ma kienx fit-
theżżiża… ma kienx fin-nar” (1 Slat 19, 11-12). Meta kollox ikkalma, 
ara, “inħasset żiffa ħelwa” li fiha Elija ħass il-preżenza tal-Mulej, u 
“għatta wiċċu bil-mantell” (1 Slat 19, 13). Alla ħabbar lilu nnifsu bil-
qawwa tal-forzi tan-natura, li wrew is-setgħa tiegħu, imma meta ried 
jirrivela lilu nnifsu lill-profeta tiegħu għajjien u qalbu maqtugħa, 
għamel dan f’żiffa ħelwa, li waqt li kien qiegħed jesprimi l-misteri 
tiegħu b’mod spiritwali, urieh ukoll tjubija lejn id-dgħufija tal-bniedem, 
u l-intimità li biha ried jikkomunika mal-ħlejqa tiegħu. Ir-rakkont 
tagħna jieqaf hawn bla ma jsemmi d-djalogu bejn Alla u l-profeta 
tiegħu, imma hu biżżejjed biex juri kif Alla jindaħal biex jgħin lil min 
ifittex il-kenn fih meta jħossu mgħaffeġ mid-diffikultaijiet tal-ħajja. 

 F’kuntest ġdid, l-Evanġelju (Mt 14, 22-23) jippreżenta ġrajja 
bħal din. Lejlet it-tkattir tal-ħobż, Ġesù kkmanda lid-dixxipli biex 
jaqsmu l-għadira u jmorru qablu lejn ix-xatt l-ieħor, waqt li hu bagħat 
lin-nies, u tela’ waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. Kien billejl u minħabba 
l-qawwa tal-mewġ u r-riħ qawwi, it-Tnax kienu qegħdin “jitħabtu 
jaqdfu, għax kellhom ir-riħ għal wiċċhom” (Mk 6, 48). Qrib is-sebħ 
huma raw lil Ġesù riesaq lejhom “miexi fuq il-baħar”, u ħasbu li kienu 
qed jaraw fantażma u qabdu jgħajtu bil-biża’. Imma l-kelma tal-Mulej 
qawwitilhom qalbhom: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!” (Mt 
14, 27). U Pietru qallu: “Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-
ilma.” (Mt 14, 28). L-appostlu ma kellu ebda dubju li Ġesù kellu 
qawwa bħal dik, mal-kelma tiegħu niżel mid-dgħajsa u mexa fuq il-
mewġ. Imma ftit wara, imbeżża’ mill-qawwa tar-riħ, kien se jegħreq, 
u għajjat: “Salvani Mulej!” (Mt 14, 30). Dan il-kuntrast bejn il-fidi ta’ 
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Pietru u l-istint tal-biża’ tiegħu kien tant uman, bħal Elija kien mimli 
ħeġġa u kuraġġ għall-Mulej, imma b’danakollu, kien għadu espost 
għall-biża’ u l-iskuraġġiment u fil-bżonn tal-għajnuna  tal-Mulej. Fuq 
il-Ħoreb, Alla għarraf il-preżenza tiegħu lill-Profeta, irrivela lilu nnifsu 
u kellmu, imma baqa’ ma jidhirx. Imma fuq l-għadira Alla ħalla lilu 
nnifsu li jkun magħruf fir-realtà tal-persuna umana-divina, id-dixxipli 
tiegħu ma għattewx wiċċhom quddiemu, imma ffissaw il-ħarsa 
tagħhom fuqu għax hu nnifsu kien għatta d-divinità tiegħu taħt il-
ġisem uman. Għamel lilu nnifsu bniedem, wieħed mill-aħwa, 
għalhekk id-dixxipli, u speċjalment Pietru, imxew miegħu b’daqshekk 
familjarità. Bl-istess familjarità Ġesù għamlilhom il-qalb, u ċanfar u 
kkalma r-riħ, u ta idu lil Pietru u qallu: “Bniedem ta’ fidi żgħira, 
għaliex iddubitajt?” (Mt 14, 31). Huwa n-nuqqas ta’ fidi li jagħmel in-
Nisrani beżżiegħ fil-periklu u jaqta’ qalbu fid-diffikultajiet, u għalhekk 
xi drabi jasal sal-punt li jkun se jintilef. Imma fejn hemm il-fidi ħajja, 
fejn m’hemmx dubju dwar il-qawwa ta’ Ġesù u l-preżenza tiegħu bla 
heda fil-Knisja, qatt ma jintilef, għax id il-Mulej tersaq bla ma tidher 
biex issalva d-dgħajsa tal-Knisja u lil kull membru nisrani. 

 

● “La tibżgħux”; hekk tgħid lid-dixxipli tiegħek… O! kemm inti 
twajjeb, Alla tiegħi, li tgħidilna dan il-kliem! O! jiena daqshekk 
dgħajjef, daqshekk imsejken, daqshekk midneb, daqshekk imħabbat 
bla waqfien mir-riħ tat-tentazzjoni u fuq kollox niffaċċja l-ilma minn 
kull naħa… għaliex mhux it-tentazzjoni li hija qawwija imma jiena li 
jien dgħajjef… Iva, naf li int ma tħallix li nkun ittentat ħafna, inħoss il-
ħin kollu idejk fuqi biex tħarisni minn kull tentazzjoni qawwija. 

Kemm inti twajjeb, Alla tiegħi, li tgħidli li qiegħed naqdef bla ma 
nagħmel pass ‘il quddiem, lili li nħossni mitfugħ ‘l hawn u ‘l hinn mill-
baħar u nħossni bla saħħa li nibqa’ miexi, “La tibżax!”. Kemm inti 
twajjeb, mhux biss għax tgħidli dan il-kliem, imma wkoll li tħallini 
nittama li forsi għad jasal jum, meta inti nnifsek titla’ fid-dgħajsa 
msejkna tiegħi, imbagħad f’daqqa waħda ssib ruħha qrib ix-xatt li 
lejh bħalissa qiegħda titħabat bla ebda ħila li tasal. Dak ix-xatt huwa 
l-milja tar-rieda tiegħek, li lejh nixtieq li fl-aħħar nasal f’din il-ħajja, u 
hu l-eternità hienja li lejha nitolbok twassal id-dgħajsa tiegħi, o bdot 
għażiż divin, o twajjeb Ġesù. 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Vangelo, Op. sp. p. 151-152 
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SENA B 

Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej, imbierek il-bniedem li jistkenn 
fih (Salm 34, 9). 

 

Ġesù, il-ħobż ħaj li niżel mis-sema, qiegħed fiċ-ċentru tal-
Liturġija tal-Kelma tal-lum li hi mmirata kollha lejn l-ewkaristija. Dħul 
tassew f’postu huwa l-ewwel qari (1 Slat 19, 4-8) li juri x-xena ta’ 
Elija li ħarab lejn id-deżert biex jeħles mill-qilla tas-sultana Ġeżabel, 
inxteħet taħt siġra tal-ġummar, u beda jgerger, “Issa biżżejjed, Mulej, 
ħudli ‘l ħajti għax m’iniex aħjar minn missirijieti!” (1 Slat 19, 4). Wara 
li kien iġġieled kemm felaħ biex jiddefendi l-qima ta’ Alla l-veru, il-
profeta beda jħoss li hu msejken bħall-oħrajn kollha, u talab li jmut. 
Imbagħad, raqad, u sama’ min jgħidlu: “Qum u kul” (1 Slat 19, 5.7), l-
anġlu tal-Mulej qegħidlu ħdejh ftira moħmija u ġarra ilma, kiel u 
xorob, “u bis-saħħa ta’ dak l-ikel, baqa’ miexi għal erbgħin jum u 
erbgħin lejl sa ma wasal Ħoreb, il-muntanja tal-Mulej” (1 Slat 19, 8). 
Id-dwejjaq tal-profeta jirriflettu l-imġiba ta’ wieħed li wara li għamel 
ħwejjeġ kbar – saħansitra appostoliċi - kien forsi ħaseb li hu aħjar 
mill-oħrajn, u f’ċertu ħin isib ruħu mixħut fl-art u bla saħħa, 
esperjenza prezzjuża għax tqiegħed lill-bniedem fil-verità tax-xejn 
tiegħu, u tal-ħtieġa bla heda ta’ Alla. L-ikel divin li reġa’ ta l-qawwa lil 
Elija biex jissokta l-mixja sal-muntanja qaddisa huwa figura ċara tal-
Ewkaristija, il-vjatku tan-Nisrani fil-mixja tiegħu lejn l-eternità, li 
dwarha jitkellem l-Evanġelju tal-lum (Ġw 6, 41-52) illi jerġa’ jaqbad 
is-suġġett tal-ġimgħa li għaddiet. Il-Lhud gergru għax Ġesù stqarr li 
kien il-ħobż li niżel mis-sema; jista’ jkun li l-ħobż jieħu l-għamla ta’ 
bniedem? U dan il-bniedem – Ġesù – mhux forsi “bin Ġużeppi”, li 
nafu lil missieru u lil ommu? (Ġw 6, 42). Billi ma kellhomx fidi, ma 
setgħux imorru ‘l hinn mit-tifsira materjali tal-kliem tal-Mulej tagħna. 

Barra minn dan, il-fidi hija don: “Ħadd ma jista’ jiġi għandi jekk il-
Missier li bagħatni ma jiġbdux lejja” (Ġw 6, 44). Il-Missier jiġbed, 
imma l-bniedem jeħtieġ li jħalli li jinġibed u jitgħallem minnu: “Kull 
min jisma’ lill-Missier u jitgħallem minnu jiġi għandi” (Ġw 6, 45). Id-
dnub tal-Lhud dejjem kien li b’ras iebsa jiċħdu l-kelma ta’ Alla, li 
waslet għandhom permezz ta’ Kristu. Kristu hu s-sagrament tal-
Missier, min jiċħad lilu ma jistax ikollu l-ħajja ta’ dejjem, hu biss “min 
jemmen għandu l-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 6, 47). Din iċ-ċaħda għas-
Salvatur hija tal-biża’ min-naħa tan-nies ta’ żmienu, li mhux anqas 
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mid-dixxipli kienu raw il-mirakli tiegħu u semgħu t-tagħlim tiegħu. 
Imma Kristu huwa llum ukoll mal-Knisja tiegħu, il-bnedmin kollha 
jistgħu jsibuh fl-Ewkaristija, imma kemm huma dawk li jemmnu f’dan 
“il-misteru tal-fidi? Mhux ta’ xejn li Ġesù qabel ħabbar l-Ewkaristija 
insista ħafna fuq il-ħtieġa tal-fidi. Għal dawk li jemmnu, il-kliem tal-
Mulej ma jħalli ebda dubju: “Jiena hu l-ħobż ħaj, li niżel mis-sema. 
Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li 
jiena nagħti huwa ġismi, li jingħata għall-ħajja tad-dinja” (Ġw 6, 51). 
Il-Lhud li kielu l-manna mietu, Elija imqawwi mill-ikel li offrielu l-Anġlu 
kellu s-saħħa li jitla’ mal-muntanja fejn il-Mulej deherlu f’teofanija 
misterjuża, in-Nisrani li jiekol il-ġisem ta’ Kristu “jgħix għal dejjem” u 
jidħol għad-dehra wiċċ imb wiċċ ma’ Alla tiegħu. F’din il-mixja lejn id-
dehra ta’ dejjem mhuwiex waħdu immu hu intimament magħqud u 
jifforma ġisem wieħed mal-aħwa li huma mitmugħin bl-Ewkaristija, 
sagrament ta’ mħabba, sagrament ta’ għaqda. B’dan il-mod ikollu l-
ħila “jgħix fl-imħabba” (Ef 5, 2 2° qari), waqt li jimita l-imħabba ta’ Alla 
li ħabbu tant li tah lil-Ibnu l-waħdieni, u jimita l-imħabba ta’ Kristu li ta 
lilu nnifsu fuq is-salib, u wasal li tana ġismu bħala ikel. 

 

● Ħobż l-iżjed ħelu, fejjaq il-palat ta’ qalbi biex inġarrab il-
ħlewwa ta’ mħabbtek. Fejqu minn kull dgħufija, biex ma nduq ebda 
ħlewwa oħra barra minnek, biex ma nfittixx imħabba oħra, ma 
nħobbx ġmiel ieħor barra minnek. Ħobż l-aktar safi li jiġbor fih kull 
għaxqa u t-togħma ta’ kull ħlewwa. Li dejjem jerġa’ jagħtina l-ħajja 
bla ma qatt tonqos fik innifsek, qalbi titgħajjex bik u bil-ħlewwa 
tiegħek jintela’ l-intimu ta’ ruħi. Bik jimtela’ l-Anġlu, bik jitgħajjex il-
pellegrin skont il-ħila tiegħu, biex imsaħħaħ bl-ikel tiegħek ma 
jħossux ħażin fit-triq. 

Ħobż qaddis, ħobż ħaj, li nżilt mis-sema u tajt il-ħajja lid-dinja, 
ejja f’qalbi u aħsilna minn kull impurità tal-ġisem u tal-ispirtu, idħol 
f’ruħi u qaddisni minn ġewwa u minn barra. Kun int is-salvazzjoni 
dejjiema ta’ ruħi u ta’ ġismi. Biegħed minni l-għedewwa li jonsbuni, 
agħmel li jaħarbu ‘l bogħod mill-preżenza tal-qawwa tiegħek, sabiex  
imsaħħaħ minnek minn barra u minn ġewwa, nasal mit-triq it-tajba 
fis-saltna tiegħek, fejn għad narawk, mhux moħbi fil-misteru bħal 
f’din il-ħajja, imma wiċċ imb wiċċ. Imbagħad imlieni bik innifsek 
b’mod tal-għaġeb biex ma jkolli qatt ġuħ u għatx għal dejjem. 

S. Anselmu, Orationes 29 
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SENA Ċ 

Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna 
(Salm 33, 22) 

 

Il-Liturġija tal-lum tiġbor fiha l-ħajja tal-fidi fi stennija ta’ darna 
tas-sema. Tibda b’silta mill-ktieb tal-Għerf (18, 6-9) li tfakkar fil-lejl 
profetiku tal-ħelsien tal-poplu magħżul. Kien lejl ta’ vistu u qtil għall-
Eġizzjani li kienu ċaħdu l-kelma ta’ Alla, imħabbra minn Mosè, meta 
raw l-ewwel imweldin minn uliedhom imutu, lejl ta’ ferħ u ħelsien 
għal-Lhud, li kienu emmnu l-wegħdiet divini, u li ġew meħlusa u 
bdew il-mixja li kellha teħlishom lejn id-deżert fejn Alla kien 
jistennihom biex jagħmel magħhom il-patt tiegħu. Il-preżenza jew in-
nuqqas tagħha ddeċidiet ix-xorti taż-żewġ popli, u waqt li r-rovina 
qerdet lil dawk li ma kenux jemmnu, is-salvazzjoni ngħatat lil dawk li 
emmnu. L-istorja kollha tal-poplu Lhudi li Alla għażel bħala l-poplu 
“tiegħu” hija minsuġa bil-ħajta tal-fidi. 

Is-suġġett jissokta fit-tieni qari (Lhud 11, 1-2.8-19) fejn San Pawl 
jonqox b’sengħa ta’ mgħallem, il-figura kbira ta’ Abraham, il-missier 
ta’ dawk li jemmnu. Il-ħajja kollha tal-patrijarka taqbel mal-fidi tal-
għaġeb tiegħu. Bil-fidi Abraham obda ‘l Alla, ħalla pajjiżu u telaq lejn 
art li kien għadu ma jafx fejn hi. Bil-fidi emmen li għalkemm kważi bla 
saħħa minħabba l-età, kien se jkollu iben minn Saraj li kienet xiħa. 
Bil-fidi ma ħasibhiex darbtejn, wara l-kmand divin li jissagrifika lil 
Iżakk, l-iben waħdieni tiegħu li minnu kien qiegħed jittama li jiġi l-
ġens imwiegħed minn Alla lil Abraham emmen kontra kull xhieda u 
kull tama “fehem li Alla kellu s-setgħa saħansitra li jqajjem mill-mewt” 
(Lhud 11, 19). L-imġiba tiegħu turi biċ-ċar li “l-fidi hija pedament tal-
ħwejjeġ li għadna nittamaw, hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma jidhrux” 
(Lhud 11, 1). F’din il-fidi soda kien jistenna t-twettiq tal-wegħdiet 
divini, ukoll meta l-aħħar xrara ta’ tama kienet se tintefa’ huwa 
stenna bla ma tmemeż għax ma kienx qiegħed jittama fil-valuri tad-
dinja, imma “ħares ‘il quddiem, lejn il-belt mibnija fis-sod, li l-
imgħallem u l-bennej tagħha huwa Alla” (Lhud 11, 10). 

L-Evanġelju tal-lum (Lq 12, 32-48) ukoll jistieden għall-istennija: 
“Kunu lesti intom ukoll” (Lq 12, 40), lesti fil-fidi u fit-tama għall-jum 
tal-Mulej, tal-belt tas-sema. Is-silta tibda b’wegħda li kienet tesprimi 
ħlewwa wisq akbar minn ta’ missier: “Le, merħla ċkejkna, tibżgħu 
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xejn, għax Missierkom għoġbu jagħtikom is-Saltna” (Lq 12, 32). 
Għalkemm id-dixxipli ta’ Ġesù kienu ftit fin-numru u mxerrdin f’nofs 
dinja li ma temminx, ma kellhomx jibżgħu, il-Missier għamilhom 
werrieta tas-Saltna, u ċ-ċertezza li jaslu fiha hi mwaqqfa fuqu. Imma 
bħal Abraham jeħtiġilhom jiċħdu s-sigurtà tad-dinja u jaċċettaw li 
jgħixu bħala nies foqra. Distakkati, mingħajr għeruq, immirati kollha 
kemm huma lejn it-teżor veru li mhuwiex fid-dinja, imma fis-
smewwiet. Għalhekk ma jinkwetawx iżżejjed fuq il-ħwejjeġ tad-dinja, 
imma x’aktarx jużawhom “b’ġenbejn imħażżma u bl-imsiebaħ 
mixgħula, bħal nies jistennew lil sidhom, biex malli jiġi u jħabbat, 
jiftħulu minnufih” (Lq 12, 35-36). Imbagħad hemm il-parabbola tal-
qaddej fidil, biex jisħaq fuq ir-responsabbiltà kbira li għandhom dawk 
li ġew fdati bix-xogħol li jipprovdu għal ħuthom. Ħażin għalihom 
dawk li waqt li kienu jistennew lil sidhom li “ddawwar ma ġie” (Lq 12, 
45) approfittaw ruħhom mill-pożizzjoni tagħhom kontra dawk li kienu 
afdati f’idejhom biex iħarsuhom. Id-dewmien tal-istennija ma jagħti 
ebda awtorità għat-traskuraġni jew korla. 

Meta se jiġi l-Mulej? Meta u kif se niġu mdaħħla fis-saltna 
dejjiema tiegħu? Dan hu s-sigriet ta’ Alla. L-Insara bħal Abraham, 
għandhom jistennew fil-fidi u t-tama bla ma jkunu jafu meta u kif il-
wegħdiet divini se jkunu mwettqa. 

 

● Mulejja, nitolbok fidi ġdida, ħajja, profonda… Ruħi hi aktar 
iebsa mill-ġebel, aktar insensibbli mill-azzar, aktar niexfa mid-deżert 
u mixtieqa li tixrob fit-tul minn dan l-oċean ta’ fidi u mħabba… 
ladarba hija l-fidi li neħtieġu mħabba – karità – għax ruħi hija kiesħa, 
u dan l-entużjażmu u din il-fidi se jkunu ppreżentati lili mill-Verġni 
Mbierka, minn dik li tfarraġ il-midinbin… B’hekk nintrefa’ fl-ogħla sferi 
tal-Kristjaniżmu tagħna permezz ta’ fidi qawwija, u qalb safja, Nisrani 
taż-żminijiet ta’ Stiefnu. 

Dan nitolbok, Kristu Ġesù, xejn iżjed: fidi u milja ta’ fidi u rieda 
safja biex naqdi lilek u lill-Knisja tiegħek. 

G. Canovai, Suscipe Domine, p. 224-226 
 

 Int, o Mulej, ma turix il-jum tal-miġja tiegħek sabiex aħna 
ngħassu l-ħin kollu u nkunu dejjem lesti, dejjem imħejjijin għall-
battalja u dejjem mogħtijin għall-virtù. Inti trid li ngħixu fi stennija 
kontinwa u li nkunu dejjem imħeġġin: għalhekk tħalli fl-inċertezza t-
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tmiem ta' kull bniedem. Nafu li inti tiġi żgur. Agħmel li ngħassu u 
nkunu lesti biex nevitaw li nkunu meħudin għal għarrieda. 

O Mulej, inti tesiġi mill-qaddej tiegħek fedeltà u għaqal, inti 
ssejjaħlu "fidil" għax ma jieħux jew jaħli l-ġid ta' sidu; issejjaħlu 
"għaqli" għax iħaddem b'mod sewwa dak li ġie lilu afdat. Agħmilna 
wkoll qaddejja fidili u għaqlin tiegħek sabiex ma nieħdu xejn minn 
dak li hu tiegħek u nqassmu bilgħaqal il-ġid tiegħek. 

San Ġwann Kriżostmu, Kumment għall-Vanġ. ta’ S. Mattew 77, 2-3 
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277.  IRBAĦ ID-DENI BIL-ĠID 

Għallimni Mulej, infittex il-ġid ta’ kulħadd (1 Tess 5, 15). 

 

1. “Smajtu x’intqal: ‘Għajn b’għajn u sinna b’sinna.’ Imma jiena 
ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux, anzi jekk xi ħadd jagħtik 
daqqa ta’ ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll. U lil min 
ikun irid itellgħek il-qorti u jeħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar” (Mt 
5, 38-40). Quddiem xi offiża jew vjolenza, il-bniedem hu dejjem lest 
biex jirreaġixxi mhux biss biex jiddefendi lilu nnifsu, imma wkoll biex 
jivvendika ruħu. Ġesù jimpenja lil dawk li huma tiegħu biex il-ħin 
kollu jeħduha kontra dan l-istint. Il-ħażen ma tiġġilidlux jew tirbaħlu 
bil-ħażen, imma b’dak li hu kontra tiegħu, bit-tajjeb, fuq l-eżempju ta’ 
Kristu li rebaħ id-dnub mhux billi kkundanna lill-bnedmin, imma billi 
ħabbhom saħansitra sa wasal li miet għalihom. Meta m’hemmx id-
dmir li niddefendu lill-oħrajn u l-ħażen jaffettwa lilna biss, ir-regola 
hija ċara: “Tħallix il-ħażen jirbħek, iżda irbaħ il-ħażen bit-tajjeb” (Rum 
12, 21).  

Min iħalli lilu nnifsu jinġibed minn reazzjonijiet ħżiena, ikun 
mirbuħ, imma min iwieġeb għall-ħażen bit-tajjeb ikun ir-rebbieħ. Il-
Knisja tal-bidu fehmet sewwa t-tagħlim tal-Mulej, u nsibuh sikwit fil-
kitbiet tal-Appostli. “Troddu lil ħadd deni b’deni… L-imħabba ma 
tagħmilx deni lill-proxxmu” (Rum 12, 17, 13, 10), u San Pawl jgħid lit-
Tessalonkin: “Qisu li ħadd ma jrodd deni b’deni, imma fittxu dejjem il-
ġid ta’ xulxin u ta’ kulħadd” (1 Tess 5, 15). Meta San Pietru kien qed 
jikteb lill-ewwel Insara li kellhom isofru insulti u persekuzzjonijiet mill-
pagani kiteb: “Għax din hi r-rieda ta’ Alla, li bl-għemil tajjeb tagħkom 
issikktu fomm l-injoranza ta’ nies bla għaqal” (1 Pt 2 15). Imġiba bħal 
din mhux dejjem tilħaq l-għan tagħha, u tista’ wkoll tkun il-kawża ta’ 
aktar insulti u sofferenzi, imma n-Nisrani m’għandux ibiddel triqtu: 
”Jekk tagħmlu t-tajjeb u ssofru t-tbatija bis-sabar, din tkun grazzja 
quddiem Alla. Għal dan intom kontu msejħa għax Kristu wkoll bata 
għalikom u ħallielkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu” (1 Pt 2, 
20-21). L-eżempju ta’ Kristu msallab, stampat f’moħħna u f’qalbna, 
jagħtina l-qawwa biex nirbħu d-deni bil-ġid, biex inkunu twajbin u 
ġenerużi wkoll meta jkollna nbatu għal dan. “Jekk din tkun ir-rieda ta’ 
Alla, aħjar tbati għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-
ħażin” (1 Pt 3, 17). 
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2. San Pawl jikteb lill-Insara ta’ Korintu li fit-tilwim ta’ kuljum 
tagħhom kienu jixlu lil xulxin quddiem il-qrati ċivili: “Mhux ġa nuqqas 
għalikom li jkollkom kawżi bejnietkom? Għala ma ssofrux l-
inġustizzja? Għala ma tagħżlux li tħallu min iqarraq bikom?” (1 Kor 
6, 7). L-Appostlu ma jgħidx jekk dan it-tilwim kienx provokat jew bla 
mistenni, imma jikkundanna kull tilwim bħal dan bejn dawk li 
għandhom il-preċett li jħobbu lil xulxin bħalma ħabbhom Kristu. 
Huwa ferm aħjar li tbati l-inġustizzja milli titlewwem ma’ ħutek. Pawlu 
jippreżenta din l-imġiba mhux bħala xi att erojku, imma biss bħala 
dmir ta’ kull Nisrani. 

“It-tagħlim ta’ Kristu – ifakkar il-Konċilju Vatkan II - irid li aħna 
naħfru wkoll l-inġurji… Biex turi li fil-preżenza ta’ Alla tiswa ħafna l-
imħabba tal-aħwa fost dawk li jemmnu, illi, magħqudin fl-ispirtu… 
juru lilhom infushom bħala sinjal ta’ unità” (GS 28. 21). Waħda mill-
ħwejjeġ li tiskandalizza l-iżjed lid-dinja hija l-firda fost it-tajbin, it-
tilwim fost l-Insara, il-piki fost il-persuni reliġjużi. Il-Knisja tistieden lil 
uliedha kollha biex jiġġeddu dwar dan il-punt: “Il-liġi fundamentali tal-
perfezzjoni tal-bniedem, u għalhekk tat-tibdil tad-dinja, huwa l-
kmandament il-ġdid tal-imħabba. Lil dawk li jemmnu fl-imħabba ta’ 
Alla jassigurahom li t-triq tal-imħabba hija miftuħa għall-bnedmin 
kollha u li l-isforz biex il-bnedmin kollha jingħaqdu bħal aħwa mhux 
fieragħ. Iwissi wkoll li m’għandniex nimxu f’din l-imħabba fil-ħwejjeġ 
kbar biss, imma l-ewwel fiċ-ċirkustanzi ordinarji tal-ħajja” (GS 38). 

Hija biss l-imħabba ta’ Kristu li tista’ tbiddel id-dinja u “tirrealizza 
l-fraternità universali”; l-Insara għandhom iwasslu l-eżempju tajjeb 
kullimkien, dan hu x-xogħol u l-impenn tagħhom. San Pietru jwissi: 
“Kunu lkoll fehma waħda, ħossu għal xulxin, inħabbu bħal aħwa, 
b’qalb ħanina u umli. La troddux deni b’deni jew tgħajjir b’tgħajjir, 
imma għall-kuntrarju, wieġbu bil-barka tagħkom, għax għal dan 
intom kontu msejħa, biex tkunu werrieta tal-barka ta’ Alla” (1 Pt 3, 8-
9). Imberkin minn Alla fi Kristu, l-Insara huma msejħa biex jgħaddu 
lill-oħrajn il-barka ta’ Alla li rċevew, jgħidu t-tajjeb dwar kulħadd, 
jixtiequ u jagħmlu l-ġid lil kulħadd kif Alla għamel ma’ kull bniedem. 

 

 “Kemm int twajjeb, Alla tiegħi! Missier maħbub, inti tixtieq 
imħabba li ma tinbidilx fost uliedek kollha u dan biex tinżamm din il-
paċi, huma jistabru bil-ħlewwa u s-sabar, u mingħ.ar ebda 
reżistenza, għal kull xorta ta’ vjolenza jew insult. U saħansitra l-mewt 
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infisha… O Alla ta’ mħabba, Missier twajjeb, liema mħabba tixtieq li 
jkollna fostna, liema sliem, liema għaqda ħajja fost uliedek? 

Ħuna mhuwiex ġust… Għallimna, o Ġesù, li nħallu lil min 
ineżżagħna billi inċedu f’kollox u ma nirreżistux għall-ħażen… 
għinna nikkonvertuh permezz tat-twissija tal-aħwa, kif għallimtna int, 
wara li nkunu ppruvajna nikkonvertuh bil-ġentilezza tagħna… Fil-
familja ta’ wliedek, o Alla tiegħi, l-iċken tkattir ta’ mħabba fost il-
bnedmin tiswa elf darba aktar, u hija eluf ta’ drabi aktar importanti 
mill-ġid materjali kollu tad-dinja… 

Dan hu l-kmandament tiegħek, o Ġesù, u huwa wkoll l-eżempju 
li tajtna inti nnifsek, meta ħallejthom inneżżgħuk minn kollox u tmut 
għeri fuq is-salib bla ma offrejt ebda reżistenza, waqt li tlabt għal 
dawk li neżżgħuk u qatluk. 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Vangelo, Op. sp. p. 189-191 
 

● Tabilħaqq, l-inġurji li ssofri, o mħabba, huma motiv ta’ 
skandlu għad-dgħajfin. Fil-fatt, int la toffendi ruħek u lanqas turi 
tmaqdir meta tkun inġurjata. Fis-sewwa, int ma tistax tiċħad lilek 
innifsek, u lanqas tkun mifruda fik innifsek. X’aktarx, int taf kif 
tgħaqqad fik innifsek dak li hu mifrud, imma ma tifridx dak li hu 
magħqud. Inti tħobb is-sliem, inti tithenna fl-għaqda. Fil-verità inti 
tnissel, iżżomm u tippreserva l-għaqda fir-rabta tas-sliem, inti 
tħabbat il-bieb ta’ ħabib b’fiduċja sħiħa u mingħajr l-iċken ħsieb li ma 
tiġix milqugħa, għax inti taf li inti l-omm ta’ kull ħbiberija. O mħabba, 
kemm inti vera u sinċiera, inti tħobb il-ġid ta’ għajrek bħalma tħobb 
dak li hu tiegħek. 

Meta nħobbok, Mulej Ġesù, ikolli l-imħabba ta’ Alla u l-imħabba 
tal-proxxmu, fil-fatt inti hu l-proxxmu tiegħi, għax int sirt bniedem u 
wrejtni ħniena, imma m’intix inqas minn Alla, imbierek fuq il-ħwejjeġ 
kollha tul iż-żminijiet. 

Anonimu (sek XIII), De Charitate 5, 27 

 



278 

278.  L-IMĦABBA HI KURAĠĠUŻA 

Mulej, aħfrli ħtijieti bħalma naħfer lil min hu ħati għalija (Mt 6, 12) 

 

1. “L-imħabba taf tistabar u tħenn” (1 Kor 13, 4). Din hi l-ewwel 
kwalità li San Pawl jattribwixxi lill-imħabba. L-imħabba tkabbar ir-ruħ, 
tagħmilha ġeneruża, teħlisha mill-kejl u l-ħwejjeġ bla siwi tal-
egoiżmu. 

Meta Pietru staqsa jekk hux biżżejjed li jaħfer lill-proxxmu tiegħu 
seba’ darbiet – li forsi dehrulu l-iżjed li seta’ jaħfer - ġie mwieġeb, 
”Ma ngħidlekx sa seba’ darbiet, imma sa sebgħa u sebgħin darba” 
(Mt 18, 22). Dan kien ifisser, dejjem, bla ebda limitu, kif jagħmel Alla 
tassew, “għax hu jaħfer ħafna” (Is 55, 7). Ħajjitna kollha hi sostnuta 
bil-maħfra ta’ Alla. Malli l-ħlejqa tiftaħ għajnejha għall-eżistenza, Alla 
jerġa’ jnissilha fil-grazzja, jilqagħha fil-maħfra tiegħu li biha jifdiha 
mid-dnub oriġinali. Imbagħad mill-bidu tal-użu tar-raġuni sal-mewt, 
ikun hemm sensiela ta’ maħfriet minn Alla. Kif jista’ Nisrani jgħix fil-
grazzja, jippersevera u jikber fil-ħbiberija ma’ Alla, u jkun mitmugħ 
bil-Ġisem ta’ Kristu, mingħajr il-maħfra mġedda bla heda tal-Missier 
tas-sema. Dan hu l-mod kif il-kobor tal-ħniena tal-Missier isir in-
norma tal-ħniena tal-ulied, “Ħennu bħalma hu ħanin Missierkom” (Lq 
6, 36). Wara li Pietru ġarrab il-maħfra tal-Imgħallem tiegħu, li hu kien 
ċaħad, ma kellux aktar il-ħtieġa li joqgħod ikejjel biex isir jaf kemm-il 
darba jmissu jaħfer lill-proxxmu tiegħu. Forsi kien qed jaħseb fil-
maħfra kotrana mogħtija lilu, meta kiteb li min m’għandux l-imħabba 
tal-aħwa, “hu agħma, ma jarax sewwa u nesa li ġie mnaddaf minn 
dnubietu tal-imgħoddi” (2 Pt 1, 9). Hu minħabba li n-Nisrani jgħix bil-
maħfra ta’ Alla, li jmissu jaf jaħfer lil ħutu. It-tgħanniqa tal-maħfra li 
Alla jagħtih u jerġa’ jagħtih bi ħniena li ma tgħajja qatt, m’għandhiex 
tieqaf fih, huwa dmir tiegħu li jgħaddiha lill-proxxmu. Dan hu hekk 
importanti fl-għajnejn ta’ Alla li hu jaqleb ir-rwoli u jkejjel il-kobor tal-
maħfra tiegħu fuq il-ġenerożità ta’ kull wieħed fil-maħfra tiegħu lejn l-
oħrajn: “Aħfru u ssibu l-maħfra,… bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel 
lilkom” (Lq 6, 37-38). 

 

2. L-imħabba tħenn għall-oħrajn għax “ma żżommx f’qalbha 
għad-deni” (1 Kor 13, 5). Dak li jberred l-imħabba tal-aħwa huwa l-
ħsieb tad-deni li rċevejna, li huwa diffiċli ħafna li l-bniedem jitgħallem 
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jinsieh. Il-maħfra ta’ Alla mhux biss taħfer il-ħtijiet li jkunu saru, imma 
teqridhom sa ma xxejjen it-tifkira tagħhom. “Ebda dnub li jkun 
għamel ma nfakkarlu” (Eżek 18, 22), tgħid l-iSkrittura. U aktar minn 
hekk, Alla mal-maħfra jerġa’ jagħti l-ħbiberija tiegħu. Il-maħfra tan-
Nisrani ma tkunx sħiħa jekk ma timmirax għal dan, li jinsa d-deni li 
rċieva sal-punt li jittratta minn qalbu u bil-ġesti ta’ ħabib lil min 
għamillu d-deni. San Pawl jinsisti: “Kunu twajba ma’ xulxin, ħennu 
għal xulxin, aħfru lil xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu” (Ef 4, 
32). Jekk id-deċiżjoni tal-maħfra ma titgħajjixx bil-ġenerożità u bil-
kostanza, meta n-Nisrani jippreżenta ruħu quddiem il-Missier tas-
sema għat-talb, ikun qiegħed ilissen il-kundanna tiegħu nnifsu: 
“Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina” (Mt 6, 12). 
X’kien jiġri mill-bniedem kieku Alla kellu jsir bħalu, xħiħ bil-maħfra 
tiegħu? Forsi l-medjokrità ta’ ħafna, li darba kienu mħeġġa u 
ġenerużi fis-servizz ta’ Alla, jista’ jiġi mfisser bin-nuqqas ta’ maħfra 
tagħhom, li pparalizzat il-ħajja spiritwali tagħhom. “Min jiżra’ ftit, 
jaħsad ftit” (2 Kor 9, 6). Min jiżra maħfra nieqsa u xħiħa ma jistax 
jippretendi minn Alla maħfra wiesgħa, ħanina, u lanqas tkattir ta’ 
grazzja u mħabba. 

“Agħtu u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, mheżżeż sewwa u 
mburġat iqegħdilkom f’'ħoġorkom” (Lq 6, 38). L-imħabba mhix sħiħa 
jekk mhix bil-maħfra f’kull aspett tagħha. Il-bnedmin kollha jgħixu 
bid-doni ta’ Alla, u kollha għandhom ipartu ma’ xulxin id-doni li 
rċevew. Id-doni spiritwali tal-imħabba, tat-tjubija, tal-maħfra, u d-doni 
materjali meħtieġa għall-ħajja. “Jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ, itimgħu, 
jekk inhu bilgħatx, isqih” (Prov 25, 21). “Mela jekk wieħed għandu 
biex jgħix fid-dinja u jara ‘l ħuh fil-bżonn u jagħlaq qalbu għalih, kif 
tista’ l-imħabba ta’ Alla tgħammar fih? Uliedi, ma nħobbux bil-kliem u 
tpaċpiċ imma bl-għemil u bil-verità” (1 Ġw 3, 17-18). 

 

● Aħfrilna Mulej! Kemm nixtieq li bħal midinba nisma’ minn 
fommok il-kliem ħelu u ta’ faraġ: “Inħafrilha ħafna, għax ħabbet 
ħafna. Min jinħafirlu iżjed iħobb iżjed, u min jinħafirlu inqas iħobb 
inqas.” Dan huwa kliemek, o Verità eterna. Għalhekk aħfirli u agħmel 
li nħobbok daqskemm jeħtieġ għall-maħfra tiegħek 

U biex ma jkun jonqos xejn għall-imħabba perfetta, hemm ukoll 
l-imħabba tal-aħwa. Ebda ħaġa ma jmissha tfixkel l-għaqda ma’ 
ħutna, ladarba anqas l-offiżi ma għandhom ifixklu. Aħna naħfrulhom, 
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Mulej, bħalma rridu li niġu maħfura aħna, bl-istess sinċerità. Ma 
nżommu xejn f’qalbna, bħalma nixtiequ li ma żżommx int. Aħna 
nerġgħu inħobbuhom bħalma rridu li tħobbna int. 

J.B. Bossuet, Meditazioni sul Vangelo III, 51, v. 1, p. 235 
 

● Hemm xi ħadd, Mulej, li mhux midjun miegħek, jekk mhux 
min ma għandu ebda dnub? Hemm xi ħadd li m’għandux xi wieħed 
minn ħutu li għandu jagħtih, jekk mhux wieħed minn dawk li qatt ma 
offendieh ħadd? Kull bniedem huwa midjun u b’danakollu dejjem 
hemm xi ħadd li hu midjun miegħu. Għalhekk, Mulej, fil-ġustizzja 
tiegħek int ridt li l-imġiba tiegħek lejja, li jien midjun miegħek, tkun dik 
li jiena nimxi biha ma’ min għandu dejn lejja. 

Fil-fatt hemm żewġ opri tal-ħniena li jeħilsuna, li int semmejthom 
b’mod ħafif fl-Evanġelju tiegħek: Aħfru u tiġu maħfura, agħtu u 
jingħatalkom… Jiena rrid inkun maħfur mid-dnub tiegħi, Mulej, u dan 
ifisser li għandi xi ħaġa li tista’ tinħafirli. Il-fqajjar jissellef mingħandi, 
u jiena t-tallab tiegħek, Mulej. Fis-sewwa meta nitolbu aħna lkoll 
tallaba tiegħek weqfin quddiem il-bieb tal-Missier il-kbir tal-familja, 
imma x’aktarx li aħna mixħutin mal-art quddiemek, nittallbu u nolfqu 
bix-xewqa li nirċievu xi ħaġa, u din ix-xi ħaġa hija int, o Mulej! X’jista’ 
jittallab il-fqajjar mingħandi? Ħobż. U x’qiegħed nitolbok jien, jekk 
mhux lilek innifsek li għedt: “Jiena l-ħobż ħaj li niżel mis-sema?” Biex 
nikseb il-maħfra, jiena rrid naħfer, irrid naħfer lill-oħrajn, u nkun 
maħfur, nixtieq nirċievi, jiena rrid nagħti, u jingħata lili. 

Santu Wistin, Sermo 83, 2 
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279.  L-IMĦABBA HI ĦANINA 

Mulej, qalbi bla ħtija fil-kmandamenti (Salm 119, 80). 

 

1. It-tjubija hija l-frott tal-qalb tajba, li trid il-ġid, li biex timita ‘l Alla 
trid u tfittex biss il-ġid tal-aħwa: “Fittxu dejjem il-ġid ta’ xulxin u ta’ 
kulħadd” (1 Tess 5, 15). Jekk il-qalb hija tajba, ikunu tajbin ukoll il-
ħsibijiet, u jkunu tajbin il-ġudizzji. 

“Xi trid tħares lejn it-tibna li hemm f’għajn ħuk? Għax ma tarax it-
travu li għandek f’għajnejk int?” (Mt 7, 3). Daqskemm il-bniedem hu 
nieqes mill-virtù, daqshekk ieħor huma d-difetti tiegħu li jidhrulu 
żgħar u, bil-maqlub, jidhru kbar id-difetti tal-oħrajn, speċjalment jekk 
imissulu s-sensittività tiegħu. Imbagħad ikun ittantat biex iqiegħed 
lilu nnifsu bħala mħallef ta’ ħuh, mod li juri n-nuqqas ta’ mħabba 
tiegħu. Hija ħaġa ħafifa li parti kbira ta’ dan l-ispirtu kritiku tinsab 
wkoll għand dawk li jingħataw għall-għemil tajjeb u forsi wkoll 
jgħammru fid-dell tas-santwarju. Imma dan iferi l-ħajja spiritwali fl-
għajn tagħha ladarba tferi l-imħabba li hija s-sies tagħha. Jekk Alla 
qiegħed fejn hemm il-karità u l-imħabba, imma ma jgħammarx minn 
jeddu fejn il-karità u l-imħabba huma neqsin, għax imbagħad ma 
jkunx hemm, jew kważi ma hemmx komunjoni miegħu, u dak li jibqa’ 
huwa biss l-istruttura ta’ barra tal-ħajja t-tajba. 

Il-ġudizzju huwa ħaġa ta’ Alla biss għax hu jgħarrex il-qalb. “Il-
Mulej… ma jarax dak biss li jidher fl-għajn, imma l-qalb” (1 Sam 16, 
7). Ladarba l-bniedem ma jafx l-intenzjonijiet u ċ-ċirkustanzi tal-
għemil tal-oħrajn, kull ġudizzju tal-bniedem – għallinqas jekk mhux 
ġej minn dmir tal-uffiċċju tiegħu - huwa dejjem temerarju u jisraq id-
drittijiet ta’ Alla. San Pawl jgħajjat: “Int min int, biex tagħmel ħaqq 
mill-qaddej ta’ ħaddieħor. Jekk iżommx wieqaf jew jaqax, dan jarah 
sidu” (Rum 14, 4). Alla huwa s-sid, u aħna lkoll nidhru fit-tribunal 
tiegħu għall-ġudizzju, ”Kull wieħed minna għad jagħti kont tiegħu 
nnifsu lil Alla” (Rum 14, 12). Ġudizzju aħrax huwa ġudizzju 
kundannat minn Ġesù, u għalih tapplika r-regola tal-maħfra: 
“Tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati, għax bl-istess ġudizzju li 
tagħmlu intom, tkunu ġġudikati” (Mt 7, 1-2). Minflok tiġġudika l-
proxxmu tagħna, l-imħabba tgħożż it-tqanqil tal-ħniena għalih, waqt li 
tħabrek biex tiskużah aktar milli tikkundannah. 
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2. Meta l-ħaddiema tal-ewwel siegħa bdew igergru għax dawk li 
ġew l-aħħar tħallsu bl-istess rata bħalhom, is-sid tal-għalqa tad-
dwieli qal: “Ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien? Jew qiegħed 
tgħir għax jien qalbi tajba?” (Mt 20, 15). Jekk l-għajn hija ħażina, il-
qalb mhix disposta tajjeb lejn il-proxxmu, u għalhekk il-ġid tal-oħrajn 
iqanqal it-tgergir, il-ġelosija u l-għejra. L-imħabba bil-maqlub, 
“mhijiex għajjura” (1 Kor 13, 4), anzi tifraħ bil-ġid tal-oħrajn, 
tippreferih, tipprokurah, u twettqu wkoll jekk iġib it-telf tal-ġid 
personali. “Ifraħ bil-ġid tal-oħrajn bħalma tifraħ b’tiegħek innifsek, u 
tixtieq li bnedmin oħra jkunu ppreferuti aktar minnek f’kollox….tħabat 
li titħarreġ f’dan l-aktar ma’ dawk li jinżlulek l-inqas” (Twissijiet 13). 

L-imġiba tan-Nisrani mal-proxxmu għandha tirrifletti t-tjubija u l-
imħabba ta’ Alla li bit-tjubija tiegħu konna salvati (Tit 3, 4). Tjubija fis-
sentimenti, fil-ħsibijiet, fil-kliem, fl-għemil bħalma l-iSkrittura tgħallem 
il-ħin kollu. San Pietru jwissina: “Warrbu, mela, ‘il bogħod minnkom 
kull ħażen u kull qerq” (1 Pt 2, 1). San Ġakbu jirrikkmanda: 
“Toqogħdux tqassu fuq xulxin ħuti. Min iqassas fuq ħuh u jiġġudika lil 
ħuh, ikun qiegħed iqassas fuq il-liġi” (Ġak 4, 11). Min jaġixxi hekk 
iferi l-liġi tal-imħabba li Kristu ħalla lid-dixxipli tiegħu, u għalhekk il-
ħbiberija tagħna ma’ Kristu tiddgħajjef u tibred. Kif nistgħu ninsew il-
kliem tiegħu: “Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom” 
(Ġw 15, 14)? Il-kmandament li hu l-aktar għażiż għalih huwa proprju 
dak tal-imħabba ta’ bejnietna. San Pawl jinsisti wkoll: “Agħmlu kollox 
mingħajr tgemgim u mingħajr tlaqliq, ħalli tkunu nies bla għajb u 
safja, ulied Alla bla tebgħa” (Fil 2, 14-15). Jeħtieġ li nkunu bla tebgħa 
biex nitħarrġu fl-imħabba kollha ħniena, safja li tfittex il-ġid tal-oħrajn 
u mhux it-tpaxxija ta’ qalbna jew dak li jaqblilna. 

Fl-aħħar nett, l-imħabba hija ħanina b’mod liema bħalu u 
xxerred it-tjubija ma’ kullimkien, u saħansitra wkoll fejn din it-tjubija 
hija nieqsa. F’kull persuna, ukoll jekk ħażina, hemm it-tajjeb, għax 
hija l-marka ta’ Alla li ħalaqha. Huwa x-xogħol tat-tjubija li tiskopri din 
it-tjubija u ttellagħha fil-wiċċ mill-ġdid. It-tjubija tan-Nisrani jeħtieġ 
tkun tixbah lil dik ta’ Alla li jaħlaq it-tajjeb f’dawk li huwa jħobb. 

 

● Għinni, Mulej, biex fil-proxxmu tiegħi ma nara xejn ħlief il-
virtù u l-opri t-tajba, u biex naħbi d-difetti meta naħseb fid-dnubiet 
tiegħi. Hekk, bil-mod il-mod tmexxi għal virtù kbira, dik jiġifieri li nqis 
lill-oħrajn aħjar minni: virtù li tibda dejjem minn hawn, imma għal dan 
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neħtieġ l-għajnuna tiegħek, Mulej, li mingħajrha ma nista' nagħmel 
xejn. Għinni biex nagħmel il-possibbli biex nimmerita dan, u int li ma 
twarrab lill ħadd, tagħtihuli bla ebda dubju. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Ħajja 13, 10 
 

● Biex dan il-ġudizzju jkun favur tiegħi, jew aħjar, biex lanqas 
biss niġi ġġudikata, irrid li jkolli dejjem ħsibijiet ta’ mħabba lejn l-
oħrajn, għax Ġesù qal: “Tiġġudikawx, u ma tkunux iġġudikati.” 

Meta d-demonju jfittex li jġib quddiem l-għajnejn ta’ ruħi d-difetti 
ta’ din jew dik is-soru li tinżilli inqas, ngħaġġel infittex il-virtujiet 
tagħha, ix-xewqat tajba tagħha; ngħid lili nnifsi li jekk jien rajtha taqa’ 
darba, hi seta’ kellha għadd kbir ta’ rebħiet li hi taħbi b’umiltà, u li 
anki dak li lili jidhirli bħala nuqqas, fis-sewwa kollu jista’ jkun att ta’ 
virtù minħabba l-fehma tajba tagħha. 

S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ms Ċ 12w-13w 
 

 Li tagħmel il-ġid ifisser li tirrappreżenta lilek b’mod perfett, o 
Ġesù, Bin Alla, bin Marija, Mgħallem universali u Salvatur tad-dinja. 
M’hemmx xjenza, m’hemmx għana, m’hemmx qawwa ta’ bniedem li 
hi aqwa mis-siwi tat-tjubija, ħelwa, ta’ min iħobbha, u li tistabar. Il-
bniedem jista’ jsofri mortifikazzjonijiet jew kuntrarji fit-taħriġ tat-
tjubija, imma dejjem jispiċċa rebbieħ, għax it-tjubija hija mħabba, u l-
imħabba tirbaħ kollox. 

Agħmel Mulej, li ma naqax fl-iżball li nqis li t-tjubija, il-ħlewwa, 
hija xi virtù ċkejkna. Din hija virtù kbira għax hija l-ħakma tagħna 
nfusna, hija nuqqas ta’ egoiżmu, tfittxija mħeġġa ta' ġustizzja, 
espressjoni u dija ta’ mħabba tal-aħwa, fil-grazzja tiegħek, o Ġesù, 
hija l-messaġġ tal-perfezzjoni umana u divina. 

Beatu Ġwanni XXIII, Breviario, p. 373 
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280.  L-IMĦABBA MA TIFTAĦARX 

Għallimni, Mulej infittex mhux l-għerf li jneffaħ, imma l-imħabba li 
tibni (1 Kor 8, 2). 

 

1. “L-imħabba ma tintefaħx biha nfisha, ma titkabbarx fuq l-
oħrajn” (1 Kor 13, 4). Hija l-frugħa li tfittex il-ftaħir tagħha, waqt li l-
imħabba taġixxi mhux biex “nogħġbu lill-bnedmin, imma lil Alla” (1 
Tess 2, 4). Il-frugħa tqiegħed il-jiena fiċ-ċentru tal-ħajja, l-imħabba 
tqiegħed fiċ-ċentru lil Alla u lill-proxxmu. Il-frugħa tintefaħ bil-ftit li 
għandha, l-imħabba titbattal mill-ftit li għandha biex tagħtih lill-oħrajn. 
Il-frugħa tfittex lilha nfisha, l-imħabba hija għotja tagħha nfisha lil Alla 
u lill-aħwa. L-imħabba u l-frugħa jimxu f’direzzjoni opposta u jassru lil 
xulxin. “Ir-ruħ imkebbsa bl-imħabba hija ħelwa, ġwejda, umli u kollha 
sabar” (Sentenzi Spiritwali 1, 27). 

Aktar ma l-imħabba tagħna tkun profonda, daqshekk ieħor in-
Nisrani jingħata lill-oħrajn, jaqdi lill-proxxmu, jagħti lil min hu fil-bżonn 
b’sempliċità u tattika, bla ma nqiegħdu prezz għall-qadi tagħna, anzi, 
nippruvaw li nħalluhom jgħaddu bla ħadd ma jagħti kashom. “Qisu li 
l-għemil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru 
quddiemhom (Mt 6, 1). L-imħabba ma ddoqqx it-tromba biex l-għemil 
tajjeb isir magħruf. “Meta tagħmel karità, idek ix-xellugija 
m’għandhiex tkun taf x’inhi tagħmel il-leminija” (Mt 6, 3-4). L-
imħabba ma tagħtix bl-arroganza, imma tqiegħed lilha nfisha fl-istess 
livell. Wieħed mill-aħwa jagħti lil ħuh, waqt li jifraħ għax qed jaqsam 
dak li għandu, u ma jqisx ruħu aqwa mill-oħrajn, għax konvint li 
m’għandu xejn. “Jekk xi ħadd jaħseb li hu xi ħaġa meta ma hu xejn, 
ikun iqarraq bih innifsu” (Gal 6,3). L-imħabba ġejja minn Alla, u Alla 
huwa verità, għalhekk meta l-imħabba hija sinċiera, ma jistax ikun 
hemm ingann jew frugħa. 

San Pawl jgħid: “Min irid jiftaħar ħa jiftaħar fil-Mulej” (2 Kor 10, 
17). Il-glorja tan-Nisrani hija meta jħobb u jgħin lill-proxxmu tiegħu, 
mhux jintefaħ b’dan, imma, jkun grat lejn il-proxxmu talli tah l-
okkażjoni u lejn Alla talli għenu bil-grazzja għax għamel il-ġid. 

 

2. “Ma nkunux minn dawk li jfittxu l-ftaħir fieragħ, ma nġarrbux lil 
xulxin, ma ngħirux għal xulxin” (Gal 5, 26). L-ambizzjuż ma jagħtix 
kas tal-oħrajn, iqiegħed lilu nnifsu qabel l-oħrajn kollha, irid ikun l-
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ewwel, u li jkun rispettat. L-imġiba tiegħu ddejjaq u tniggeż lill-
proxxmu, li jħossu mweġġa’ fid-drittijiet tiegħu mnejn imbagħad jiġi t-
tilwim, l-għira, u l-mibegħda. L-imħabba, min-naħa l-oħra, “l-imħabba 
ma tagħmilx dak li mhux xieraq, ma tfittexx dak li hu tagħha” (1 Kor 
13, 5) mal-oħrajn, u aktarx flok tikkompeti mal-oħrajn jew tippreferi 
lilha nfisha fuq l-oħrajn, tagħżel l-aħħar post għaliha nfisha. L-
imħabba tispira s-sensittività u tħoss għall-proxxmu, ma tmaqdar lil 
ħadd, tirrispetta u tagħti ġieħ il kulħadd. San Pawl kiteb lir-Rumani 
(12, 10) u lill-Filippini jirrikmandalhom: “kull wieħed minnkom iqis lill-
ieħor aħjar minnu” (Fil 2, 3). Minflok jinħlew f’tilwim bla sens, u jpattu 
billi jbaxxu lil xulxin, l-Insara, bħal aħwa veri, għandhom jippikaw 
biex jagħtu ġieħ u preċedenza lil xulxin. 

Biex jinkuraġġixxi l-umiltà fir-relazzjonijiet ma’ xulxin San Pawl 
offra lill-Insara l-eżempju ta’ Kristu nnifsu: “Aħsbu bħalma kien 
jaħseb Kristu Ġesù, 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, 5-7). L-Iben ta’ Alla ħabbna u salvana billi għamel lilu 
nnifsu bħalna, wieħed minna. Uriena t-triq, biex inħobbu l-proxxmu 
b’mod effikaċi, jeħtieġ li nwarrbu kull ambizzjoni u niċċekknu u 
numiljaw ruħna, u nqiegħedu lilna nfusna ndaqs ma’ kulħadd, biex 
ilkoll iħossuhom aħwa. Din hija t-triq waħdiena, mhux biss għall-
imħabba tal-aħwa, imma għal kull appostolat. Il-Konċilju Vatikan II 
jgħallem: “Ir-rispett u l-imħabba għandhom jintwerew ukoll lil dawk li 
fi ħwejjeġ soċjali, politiċi jew ukoll reliġjużi ma jaqblux magħna fil-
ħsieb jew fl-azzjoni. Aktar ma nifhmu b’sens ta’ kortesija u bl-
imħabba l-mod kif huma jaħsbu, aktar ikun ħafif li nibdew djalogu 
magħhom” (GS 28). Imma ħadd m’għandu jidħak bih innifsu billi 
jaħseb li jaf kif iħobb u jirrispetta lil dawk li huma ‘l bogħod minnu, 
jekk ma jħobbx u ma jirrispettax lil dawk li jgħixu qrib tiegħu. 

 

● “Jekk qlubna ma jikkundannawniex, ikollna l-fiduċja f’Alla”. 
Agħmel Mulej, li qalbi tweġibni bil-verità kollha li jiena nħobb lil ħuti, li 
l-imħabba lejn ħuti hija sinċiera, mhux taparsi, dik li tfittex il-ġid ta’ 
ħija bla ma nħares għal xi tpattija mingħandu imma biss is-
salvazzjoni tiegħu. 

“Aħna nafdaw f’Alla, u nirċievu mingħandu kulma nitolbu, għax 
inħarsu l-kmandamenti tiegħu”. Mulej, agħmel li dan ikun hekk, mhux 
quddiem il-bnedmin, imma f’qalbi fejn tarani int… X’inhuma l-
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kmandamenti tiegħek?… “Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil 
xulxin.” L-imħabba hija proprju l-kmandament li fuqu qed titkellem, u 
li fuqu tisħaq bil-qawwa. Agħtini mħabba lejn ħuti li taraha int, meta 
nifli ‘l qalbi b’ġudizzju ċar, agħmel li tkun tista’ twieġeb li fija hemm l-
għerq ta’ dik l-imħabba tal-aħwa li minnha joħroġ il-frott tat-tjieba. 
Imbagħad nafda fik u int tagħtini dak kollu li nitlob, għax inkun qed 
inħares il-kmandamenti tiegħek. 

Santu Wistin, In Io 6, 4 
 

● O Alla, ħallieq tagħna, inti tqassam l-affarijiet b’mod li jekk xi 
ħadd għandu mnejn jitkabbar dwar xi don li għandu, jiġi umiljat 
minħabba xi ħaġa li m’għandux, u waqt li tgħolli lil xi ħadd billi tagħtih 
favur, imma tissoġġettah f’xi ħaġa oħra… Inti tqassam l-affarijiet 
b’mod li kull ħaġa tista’ tkun ta’ kulħadd, u, minħabba l-ħtieġa tal-
imħabba, kollox jista’ jkun ta’ kull wieħed, u li kull wieħed jista’ jkollu 
f’ħaddieħor dak li ma rċeviex direttament, u umilment jagħti lill-oħrajn 
dak li rċieva mingħandek. 

Mulej, għinna biex namministraw sewwa l-grazzja ta’ ħafna 
għamliet, jiġifieri, ikkonvinċina li d-doni mogħtija lilna huma tal-
oħrajn, ladarba ġew mogħtija lilna għall-ġid tagħhom… Agħmel li 
nkunu ta’ servizz għall-oħrajn, permezz tal-imħabba. Fil-fatt, l-
imħabba teħlisna mill-madmad tal-ħtija meta ġġegħilna naqdu lil 
xulxin bl-imħabba, hekk nistgħu nifhmu li d-doni tal-oħrajn huma 
tagħna wkoll, u aħna noffru tagħna lill-oħrajn bħallikieku kienu 
tagħhom. 

San Girgor il-Kbir, Moralia XXVIII, 22 
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281.  L-IMĦABBA MHIX EGOISTA 

Agħmel Mulej, li ma nfittexx l-interessi tiegħi, imma tal-oħrajn 
(2 Kor 10, 33) 

 

1. “L-imħabba ma tfittexx dak li hu tagħha” (1 Kor 13, 5). Il-fatt li 
hija sensittiva għall-ħtiġijiet tal-oħrajn u lesta biex tirrispetta u taqdi 
lill-proxxmu mhix raġuni li tistenna li ħaddieħor jagħmel hekk 
magħha wkoll. L-imħabba tingħata b’qalbha kollha lill-oħrajn, bla ma 
titlob xejn għaliha: “Agħmlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura, 
u l-ħlas tagħkom ikun kbir, u tkunu wlied Alla l-Għoli, li hu tajjeb mal-
ingrati u l-ħżiena” (Lq 6, 35). L-imħabba ma tfissirx tagħti biex tieħu, 
imma li tagħti bla ma tqis il-prezz jew l-interess tiegħek, tħossha 
mħallsa biżżejjed bil-ġieħ li jkollha l-ħila taqdi u tħobb ‘l Alla fil-
proxxmu. Min għandu qalbu mimlija bl-imħabba jħobb, jaqdi, u jagħti 
bil-kotra għall-gost li jħobb u jaqdi ‘l Alla fil-ħlejjaq tiegħu, għall-hena 
li jimita l-ġenerożità infinita tiegħu u li jagħraf lilu nnifsu bħala bin 
Alla. Xi premju akbar jista’ jkun hemm milli taqsam ma’ Ġesù t-titlu 
“iben tal-Aktar Għoli” (Lq 1, 32)? Biex jikseb dan il-premju hekk 
speċjali n-Nisrani jaħrab kull ħlas u jfittex li jagħmel il-ġid l-iżjed lil 
dawk li mingħandhom ma jistenna xejn lura. “Meta tagħti ikla jew 
pranzu, tistedinx lil ħbiebek jew lil qrabatek, u anqas ġirien għonja, 
għax għandhom mnejn imbagħad jistiednu lilek huma, u hekk 
iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Għalhekk meta tagħmel ikla, 
stieden il-foqra, il-magħtubin, iz-zopop u l-għomja, u hieni int, għax 
dawn m’għandhomx mnejn iroddulek” (Lq 14, 12-14). Il-loġika tal-
Evanġelju hija immensament ‘il bogħod minn dik tal-kontijiet, imma 
ftit huma dawk li għandhom il-kura li jimxu fuq dan sal-aħħar. 

L-Appostlu jħeġġeġ: “Tkunux mogħtija għar-regħba tal-flus” 
(Lhud 13, 5). U jirrikkmanda li ngħixu fl-imħabba: “Ħadd minnkom 
ma għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħaddieħor” (Fil 2, 4). 
Hija dejjem iż-żerriegħa tal-egoiżmu li tagħmilna xħaħ u interessati 
wkoll meta nagħmlu xi ħaġa tajba, iż-żerriegħa tkun moħbija u 
tagħmel ħerba saħansitra fil-qlub tan-nies devoti, l-imħabba ssir 
sterili, twebbes l-ispirtu, u titfi l-mogħdrija għall-bżonnijiet u t-tbatijiet 
tal-oħrajn. Imbagħad ikun jiswa li ntennu l-ġrajja tal-Levita u l-qassis 
li, ma tawx kas tal-bniedem ferut li ltaqgħu miegħu fit-triq, imma 
baqgħu sejrin dritt għal xogħolhom. 
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2. “Aqdu lil xulxin fl-imħabba” (Gal 5, 13). Waqt li l-egoiżmu 
jagħlaq lill-bniedem fih innifsu fiċ-ċirku dejjaq tal-interessi tiegħu, l-
imħabba tqanqlu biex ikun lest jgħin fil-bżonnijiet tal-proxxmu, u jkun 
miftuħ għal għajru. L-imħabba teħles lill-bniedem mill-jasar tal-
egoiżmu u tgħinu jaqdi b’mod ġeneruż lill-proxxmu. Kien Ġesù li ta l-
aqwa eżempju ta’ qadi lid-dinja, hu li kien Alla sar qaddej u qal: “Jien 
qiegħed fostkom nagħmilha ta’ qaddej” (Lq 22, 27). Fl-istess ħin tana 
wkoll dan il-preċett: “Min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu jkun l-ilsir 
tagħkom… Bin il-Bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi 
u biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra” (Mt 20, 27-28). Għal min irid 
jimxi wara Kristu, il-qadi mhux element sekondarju jew nagħżluh jekk 
irridu, imma huwa essenzjali, tant hu essenzjali li skont il-kelma tal-
Mulej tagħna, il-kobor tan-Nisrani hu fi proporzjon mal-ġenerożità 
tiegħu “biex jagħmel lilu nnifsu qaddej”. Qadi bħal dan ma jbaxxix, 
imma jinnobilizza, għax huwa l-frott tal-imħabba u għax ma nistgħux 
niżviluppaw il-potenzjal tagħna “ħlief billi sinċerament jagħmel don 
tiegħu nnifsu” (GS 24). Din il-kwalità ta’ qadi jerfgħana, jagħmilna 
bħal Kristu, u jwassalna għal dedikazzjoni bħal tiegħu. 

Din l-għotja ġeneruża tagħna nfusna min-naħa tal-Insara 
għandha tkun xhieda lid-dinja tas-siwi tal-imħabba nisranija, u 
jmissha twassal lil kull ruħ id-diwi tal-imħabba ta’ Kristu u dik tal-
Missier tas-sema. “Il-preżenza tal-Insara fil-ġemgħat tal-bnedmin 
għandha tkun imqanqla minn dik il-karità li biha ħabbna Alla li jrid li 
aħna wkoll inħobbu lil xulxin bl-istess imħabba. 

Tabilħaqq il-karità tassew nisranija tinfirex fuq kulħadd,… ma 
tistenniex qligħ jew ħajr. Hekk kif Alla ħabbna bi mħabba 
diżinteressata, hekk ukoll il-fidili, bil-karità tagħhom, għandhom ikunu 
ħerqana biex jieħdu ħsieb il-bnedmin bl-istess qawwa tal-imħabba li 
biha Alla fittex il-bniedem” (AG 12). 

 

 O Alla, it-tjubija u r-rieda dejjiema tiegħek la jfittxu u lanqas 
iridu xi ħaġa, ħlief il-qdusija tagħna; inti tħalli lix-xitan iġagħalna 
nsofru u nkunu ppersegwitati mill-bnedmin, biss, biex nitħarrġu fil-
virtujiet tal-imħabba u l-għerf veru, sabiex l-imħabba imperfetta tasal 
għall-perfezzjoni. 

Għallimna, o Alla, inħobbuk għalik innifsek, għax inti l-ogħla 
tjubija dejjiema u jistħoqqlok li tkun maħbub, u għallimna nħobbu lill-
proxxmu minħabba fik, mhux għall-qligħ tagħna, lanqas għall-gost 
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jew il-pjaċir li nsibu fih, imma għax huwa ħlejqa maħbuba u maħluqa 
minnek, l-ogħla tjubija dejjiema, u aħna ngħinuh u naqduh ladarba 
ma nistgħux naqdu lilek. Għalhekk la ma nistgħux niswewlek tassew, 
għallimna kif nagħmlu dan mal-proxxmu tagħna. 

Agħtina l-perfezzjoni tal-imħabba. Meta l-imħabba tkun hekk 
perfetta, imbagħad ma tieqafx tħobb u taqdi, la minħabba l-inġurji u 
lanqas l-insulti li jsirulha, lanqas għax ma ssibx gost u hena fil-
proxxmu, imma biss biex togħġob lilek. 

S. Katerina ta’ Siena, Epistolario 151, v. 2, p. 373 
 

● O Mulej, kif int, Mulej, ippreferejtna dejjem aktar minnek 
innifsek, u għadek tippreferina kull meta tagħtina lilek innifsek fis-
Sagrament Imqaddes, meta tagħmel lilek innifsek l-ikel tagħna; hekk 
ukoll tixtieq li jkollna mħabba hekk kbira għal xulxin li naslu 
nippreferu lil għajrna milli lilna nfusna. L-istess kif għamilt dak kollu li 
stajt – minbarra d-dnub li la ridt u lanqas stajt tagħmlu – hekk ukoll 
tridna nagħmlu dak kollu li nistgħu għal xulxin minbarra d-dnub. 
Agħtini mela Mulej, li bla ma noffendik, l-imħabba tiegħi għal għajri 
tkun hekk soda, mill-qalb u qawwija li ma nirrifjuta qatt nagħmel jew 
inġarrab xi ħaġa għall-imħabba tiegħu. 

Għallimni nurih imħabbti bl-għemejjel tiegħi, u nikseb għalih il-
ġid kollu li nista’, li nitlob għalih u naqdih bl-imħabba kull meta nista’. 
Għamilni ħafif biex nagħti ħajti għal ħuti, li nkun lest ngħinhom bla 
riservi. Mhux dan biss, imma li nkun ninvolvi ruħi skont ir-rieda tal-
oħrajn għax inħobbhom, ladarba dan kien li għallimtna int, o Salvatur 
l-iżjed maħbub, bil-mewt tiegħek fuq is-salib. 

San Franġisk ta’ Sales, Trattenimenti 4, 2.9 
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282.  L-IMĦABBA MA ŻŻOMMX F’QALBHA 

Agħtina Mulej, imħabba li tfittex is-sliem, it-tjubija u l-ħlewwa u kollha 
ħniena (Ġak 3, 17). 

 

1. Meta Ġakbu u Ġwanni nkurlaw kontra s-Samaritani għax ma 
laqgħux lill-Imgħallem, huma qalu: “Mulej, tridx ngħidu lin-nar jinżel 
mis-sema u jeqridhom?” u Ġesù “dar fuqhom u ċanfarhom” (Lq 9, 
54-55). Ladarba ġie biex isalva u mhux biex jitlef, ġie biex ifejjaq il-
morda fir-ruħ u fil-ġisem u biex jaħfer lill-midinbin, Ġesù ma jużax 
mezzi vjolenti, imma juri ruħu lid-dinja bħala “Qaddej ta’ Jaħweh” 
veru, li “ma jgħollix leħnu, qasba mġenġla ma jiksirhiex u musbieħ 
inemnem ma jitfihx” (Mt 12, 19-20). Huwa jidħol ġo qalbna bi ħlewwa 
infinita, jgħallem, iwissi, u juri t-triq tas-salvazzjoni, lilna u ‘l dawk 
kollha li mexjin warajh, itennilhom, “Il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol 
tiegħi ħafif” (Mt 11, 30). 

Il-ħlewwa hija l-fjur tal-imħabba, hija tisħib fil-ħlewwa li biha Alla 
jmexxi u jiggverna l-ħwejjeġ kollha. Ħadd ma jrid il-ġid tagħna daqs 
Alla, b’danakollu m’hemmx ħruxija fix-xewqa tiegħu, ebda ebbusija 
jew vjolenza, ix-xewqa tiegħu hija msieħba bil-ħlewwa, u jirrispetta l-
libertà tal-ħlejqa tiegħu. Huwa jgħin l-isforzi tagħna, u b’sabar infinit 
jistenniena nilqgħu l-grazzja tiegħu. Ġesù ta lid-dinja eżempju l-aktar 
konvinċenti ta’ dan, speċjalment fil-passjoni tiegħu, “għax meta 
għajruh ma weġibx bit-tgħajjir, meta bata ma heddidx” (1 Pt 2, 23). 
Pietru kien xhud ta’ dan u meta l-Imgħallem kien arrestat semgħu 
jgħid: “Erġa’ daħħal sejfek f’postu” (Mt 26, 52), u tant laqtu dan il-
kliem li wara, dejjem rebaħ lit-temperament imkebbes tiegħu. It-
tħeġġiġ ta’ sikwit għall-ħlewwa evanġelika huma provi ta’ dan. Huwa 
jirrikkmanda lill-qaddejja li joqogħdu għal sidienhom, “mhux biss għal 
dawk li huma twajbin u dħulin, imma wkoll għal dawk li huma ħorox” 
(1 Pt 2, 18), u lin-nisa biex ikunu sottomessi għal żwieġhom “b’qalb 
ħelwa u twajba tagħkom, li hi għażiża wisq quddiem Alla” (1 Pt 3, 4), 
u jagħti parir lil kulħadd li jiddefendi ruħu “bil-ħlewwa u bir-rispett” (1 
Pt 3, 16), ukoll meta jkunu tturmentati inġustament. San Ġakbu 
jtenni dan il-parir: “L-għerf li ġej mis-sema… hu għerf li jfittex is-
sliem, it-tjubija u l-ħlewwa, huwa kollu ħniena” (Ġak 3, 17). Dawn iż-
żewġ appostli tgħallmu minn Kristu l-lingwa tal-imħabba. 
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2. “L-imħabba ma żżommx f’qalbha” (1 Kor 13, 5), għalhekk San 
Pawl jirrikkmanda: “Imrar, saħna, korla, tgħajjir, għajjat, dan kollu 
warrbuh minnkom, kif ukoll kull ħażen ieħor” (Ef 4, 31). Dawn il-vizzji 
huma kollha kontra l-imħabba, u joħroġu mill-passjonijiet mhux 
imliġġma li meta jiltaqgħu mal-oppożizzjoni, ikissru kull ilġiem. Il-
korla mhix imliġġma hija l-għajn ta’ kliem u għemil li ma jixraqx, li 
tfarrak bil-qawwa r-relazzjonijiet ta’ mħabba tal-aħwa. Min iħobb il-
proxxmu tiegħu jippreferi jagħmel ħsara lilu nnifsu fl-isforz biex 
jaħkem il-korla li tkun qed tinbena, milli jweġġa’ lill-oħrajn bil-guffaġni 
u l-vjolenza. 

B’danakollu l-imħabba ma teskludix, anzi xi drabi tesiġi 
ġustament id soda meta jkun meħtieġ li wieħed jikkorreġi jew 
iwaqqaf il-ħażen, wisq iżjed jekk fin-nofs hemm id-drittijiet ta’ Alla jew 
taż-żgħar u d-dgħajfin. Ġesù wkoll inkorla kontra l-profanaturi tat-
tempju u lissen żewġ saħtiet kontra l-Fariżej li bl-ipokresija u l-
interpretazzjoni falza tal-liġi kienu jgħakksu u jingannaw lill-poplu. 
Imma waqt li fi Kristu l-korla kienet imliġġma perfettament mir-raġuni 
u mir-rieda, fil-bniedem mhux hekk, minħabba d-diżordni li ġab id-
dnub, għalhekk huwa dejjem ta’ periklu li wieħed jagħti wisa’ lill-
korla. San Pawl jgħid: “Tinkurlaw... Imma tidinbux, tħallux ix-xemx 
tgħib fuq il-korla tagħkom u tagħtux il-wisa’ lix-xitan” (Ef 4, 26-27). 
Jekk minħabba d-dgħufija tal-bniedem tixgħel fina xi xrara, jeħtieġ li 
nitfuha malajr biex ma nħalluhiex tagħmel ħsara fil-qalb tagħna jew 
tal-oħrajn jew tkun ta’ okkażjoni ta’ dnub. Ix-xitan jinqeda bil-korla 
biex iqajjem il-mibegħda u t-tilwim li jkissru l-imħabba. Fil-ktieb tal-
Proverbji naqraw: “Kelma tajba ttaffi l-korla, kelma iebsa tqajjem l-
għadab – Min jagħdab ħafna jġib l-inkwiet, min jimxi bis-sabar isikket 
il-ġlied – Il-kliem ħelu bħal xehda għasel, hu ħlewwa tar-ruħ u saħħa 
tal-ġisem” (Prov 15, 1. 18, 16, 24). Il-meditazzjoni ta’ dawn is-
sentenzi, mimlijin għerf għax ispirati mill-iSpirtu s-Santu, tiswa ħafna 
biex nitgħallmu nikkontrollaw lilna nfusna u biex nikkonformaw mal-
ħlewwa ta’ Kristu li qal: “Itgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa 
u umli” (Mt 11, 29). 

 

● O mħabba liema bħalha ta’ Alla tagħna!... X’għallimtni, o 
mħabba mhix maħluqa? Int għallimtni li għandi nieħu paċenzja, bħal 
ħaruf, mhux biss bil-kliem iebes imma wkoll bid-daqqiet qawwija, bl-
inġurji, u t-telf. U b’dan inti trid li nkun innoċenti u bla tebgħa, jiġifieri 
ma nagħmel ħsara lil ħadd mill-proxxmu tiegħi u lil ħuti, mhux biss lil 
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dawk li ma jippersegwitawnix imma wkoll lil dawk li jagħmluli l-ħsara, 
u inti tridna nitolbu għalihom bħallikieku kienu ħbieb speċjali li 
jagħtuna qliegħ tajjeb u kbir. Inti trid li nkun paċenzjuża u ħelwa 
mhux biss fit-telf u l-inġurji personali, imma f’kollox, f’kull ħaġa li tkun 
kuntrarja għar-rieda tiegħi, bħalma int ma ridtx li titwettaq ir-rieda 
tiegħek f’xi ħaġa, imma biss dik ta’ Missierek. 

O mħabba tiegħi l-iżjed ħelwa, Ġesù, agħmel li r-rieda tiegħek 
titwettaq dejjem fina, bħalma titwettaq fis-sema mill-anġli u l-qaddisin 
tiegħek. 

S. Katerina ta’ Siena, Epistolario 132 v. 2, p. 299-300 
 

● O mħabba, int ma tfittixx l-interessi tiegħek, ma tinkurlax… 
flok id-deni li rċevejt inti timla bil-ġid… O mħabba li tissaporti kollox, 
int ma tagħtix kas, tistenna, meta xi ħadd jiżbalja ma tħallihx jaqa’, o 
mħabba, billi twajba, inti tiġbed lejk, tirbaħ u tbiegħed mill-iżbalji. O 
mħabba twajba, inti tħobb ukoll lil dawk li jkollok tissaporti u 
tħobbhom b’qalb imkebbsa. Iva, inti tibki, imma bl-imħabba mhux 
bid-dulur, tibki bix-xewqa, tibki ma’ dawk li jibku. 

O mħabba, omm twajba, kemm jekk qiegħda tgħin lid-dgħajfin, 
jew tħeġġeġ lill-esperti, jew tikkalma lill-inkwieti, għalkemm taġixxi 
b’mod differenti ma’ persuni differenti, inti tħobbhom ilkoll bħala 
wliedek! Meta ċċanfar inti ħelwa, meta żżiegħel inti sempliċi. Meta 
jkollok tkun ħarxa tagħmel dan bil-mogħdrija, inti tikkalma mingħajr 
ingann, taf tinkorla bil-paċenzja u taċċetta l-inġurja bl-umiltà, meta 
tkun offiża ma tħallix lilek innifsek tweġġa’, meta jmaqdruk terġa’ tiġi. 
Inti tassew l-omm tal-bnedmin u tal-anġli. Mhux biss sibt il-paċi fil-
ħwejjeġ ta’ din l-art, imma f’dawk tas-sema wkoll. Billi kkalmajt ‘l Alla 
lejn il-bniedem, inti għaqqadt lill-bniedem ma’ Alla. 

Anonimu (seklu XIII) De Charitate 5, 26-27 

 



293 

283.  L-GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA 

SENA A 

Ħa jfaħħruk il-popli, Mulej, ħa jfaħħruk il-popli kollha (Salm 67, 4). 

 

Sa mill-ibgħad żminijiet, Alla għażel lill-Iżrael bħala l-poplu 
tiegħu u qiegħdu f’post privileġġjat fl-istorja tas-salvazzjoni, l-ewwel 
frott tad-doni tas-salvazzjoni kien merfugħ għalih. Imma mal-milja 
taż-żmien, permezz ta’ Iżrael, poplu saċerdotali, is-salvazzjoni kellha 
tixtered għall-ġnus kollha bla distinzjoni. Dan il-pjan, li kien imħabbar 
mill-profeti, qegħdin niftakru fih illum fl-ewwel qari (Is 56, 1.6-7). Bil-
kliem ta’ Isaija Alla jiżgura t-tjubija kollha ħniena tiegħu lil dawk fost 
il-ġentili li jemmnu fih u jaqduh billi jwettqu l-liġi tiegħu: “Lil dawn 
jiena nwassal sal-muntanja mqaddsa tiegħi, u nferraħhom fid-dar tat-
talb tiegħi… ‘Dari dar it-talb tissejjaħ għall-popli kollha” (Is 56, 7). 
Għalhekk l-għażla ta’ Iżrael ma tfissirx xi ċaħda tal-popli l-oħra, anzi 
hi mmirata lejn is-salvazzjoni tagħhom. 

Fit-tieni qari (Rum 11, 13-15.29-32) San Pawl ikompli jfisser dan 
il-ħsieb. Għalkemm kien qalbu maqsuma bir-reżistenza ta’ nies 
ġensu għall-Evanġelju ta’ Kristu, imma ma qatax qalbu li jkompli 
jipprova b’kull mod biex iwassalhom għall-fidi u ddedika lilu nnifsu 
b’ħeġġa kbira għall-konverżjoni tal-ġentili, b’xewqa f’qalbu “li jqajjem 
l-għira ta’ ġensi u hekk insalva lil xi wħud minnhom” (Rum 11, 14). 
Fil-fatt Alla ma jisgħobbihx għad-doni tiegħu, il-wegħdiet u s-sejħat li 
għamel lil Iżrael, “ma jreġġax lura d-doni u s-sejħa tiegħu” (Rum 11, 
29). Kieku l-Lhud kellhom jammettu l-iżbalji tagħhom, Alla kien ikun 
lest li jaħfrilhom. L-istess kif il-pagani li darba ma obdewx lil Alla issa 
kienu qegħdin jiġu milqugħa fil-ħniena tiegħu, hekk ukoll il-Lhud, li 
ma obdewx ‘l Alla meta warrbu lil Kristu, ikunu għal darb’oħra l-
oġġett tal-ħniena divina meta jerġgħu lura lejh. Barra minn dan, kif 
jispjega San Pawl, kif iċ-ċaħda ta’ Kristu minn Iżrael ġabet ix-xandir 
tal-Evanġelju lill-pagani biex dawn isibu ħniena, il-konverżjoni ta’ 
dawn għad ġurnata tkun l-okkażjoni għall-indiema tal-poplu magħżul. 
Fil-fatt, Alla li jixtieq “jagħmel ħniena ma’ kulħadd” (Rum 11, 32), 
idawwar l-istess ħażen tal-wieħed għall-ġid, jiġifieri għall-konverżjoni 
tal-ieħor. Għalkemm id-dnub huwa dejjem kawża ta’ qerda għal min 
jibqa’ fih, imma ma jistax ifixkel il-pjan tas-salvazzjoni universali li 
Alla jrid li jitwettaq. 
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Fl-Evanġelju (Mt 15, 21-28) Ġesù nnifsu kkonferma l-pjan 
misterjuż u divin bl-imġiba tiegħu mal-mara Kangħanija. Hija għajtet: 
“Ħenn għalija, Mulej, Bin David” meta talbet għal bintha “li għandha 
xitan u magħdura ħafna” (Mt 15, 22). Il-fatt li din il-mara pagana 
daret lejn Ġesù u sejħitlu “Bin David”, terminu messjaniku li anqas il-
Lhud ma tawh, mhux mingħajr tifsir. Dan juri li Alla ma jiċħadx id-
dawl tiegħu lil xi poplu jew klassi. Id-dixxipli wrew li ddejqu għall-
fittaġni ta’ din il-barranija, u Ġesù nnifsu ma tantx inkuraġġiha: “Ma 
ġejtx mibgħut ħlief għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta’ Iżrael” (Mt 15, 
24). Kienet ir-rieda tal-Missier li Ġesù jwettaq l-attivitajiet tiegħu fil-
limiti tal-Palestina, kien biss wara li jkun ġabar in-nagħaġ imxerrda 
ta’ Iżrael u għaqqadhom f’merħla waħda li dawn imbagħad kellhom 
jintbagħtu biex iwasslu l-Evanġelju lill-popli kollha, imma dan kellu 
jseħħ wara t-tlugħ tiegħu fis-sema. Sadattant il-mara kompliet it-talba 
tagħha, u Ġesù weġibha b’guffaġni apposta: “Mhux sewwa tieħu l-
ħobż tal-ulied u tixħtu lill-ġriewi” (Mt 15, 26). Imma hi ma qatgħetx 
qalbha, fil-fatt qabdet ma’ kliemu u weġbitu mill-ewwel: “Hekk hu, 
Mulej, iżda l-ġriewi wkoll jieklu mill-frak li jaqa’ minn fuq il-mejda ta’ 
sidienhom.” Il-Mulej intrebaħ, u l-ħniena li żamm sa dak il-ħin, ħarġet 
bil-qawwa tagħha kollha: “Mara, il-fidi tiegħek kbira! Ħa jsirlek kif 
tixtieq” (Mt 15, 27-28). Li tappartieni lil xi poplu jew klassi 
privileġġjata ma jgħodd xejn, dak li jgħodd hija l-fidi. 

 

● Iħenn għalina Alla u jberikna, idawwar għal fuqna d-dija ta’ 
wiċċu! Biex jingħarfu fuq l-art triqatek, fost il-ġnus kollha s-
salvazzjoni tiegħek. 

Ifaħħruk il-popli, o Alla, ifaħħruk il-popli kollha. Jithennew il-ġnus 
u jgħannu bil-ferħ, għax trieġi l-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti 
tmexxihom. 

Salm 67, 2-5 
 

● O Alla, ħallieq tagħna, int ftaħt l-għajnejn tal-qlub tagħna biex 
nagħrfuk li int waħdek l-Ogħla fost l-aktar għoljin u Qaddis li tistrieħ 
fost il-qaddisin, li tumilja s-suppervja tal-kburin, tfarrak il-pjani tal-
pagani, terfa’ lill-umli u tumilja lill-għoljin. Inti tagħni u tfaqqar, toqtol u 
tagħti l-ħajja, inti waħdek benefattur tal-ispirti u Alla ta’ kull bniedem. 
Inti tħares fuq l-abbiss, tara l-għemejjel tal-bnedmin, inti dak li tgħin 
fil-periklu, is-Salvatur fid-disperazzjoni, il-ħallieq u dak li jgħasses 
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kull spirtu. Inti tkattar il-ġnus fuq l-art, u minnhom għażilt dawk li 
jħobbuk permezz ta’ Ġesù Kristu, Ibnek il-maħbub, li bih int 
għallimtna, qaddistna u tajtna ġieħ. 

Nitolbuk, o Mgħallem, biex tkun l-għajnuna u l-prottettur tagħna; 
eħles lil dawk fostna li huma mħabbtin, erfa’ ‘l dawk li waqgħu, uri 
wiċċek lil dawk fil-bżonn, fejjaq il-morda, wassal lura l-mitlufin fost il-
poplu tiegħek, itma’ ‘l min hu bil-ġuħ, ifdi lill-ħabsin, qajjem lill-morda 
fuq riġlejhom, farraġ lid-dgħajfin, agħmel li l-ġnus kollha jagħrfu li int 
Alla l-waħdieni, li Ġesù Kristu huwa Ibnek, u li aħna l-poplu tiegħek u 
n-nagħaġ tal-merħla tiegħek. 

S. Klement ta’ Ruma, 1 Korintin 59 
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SENA B 

Agħmel li meta niekol lilek, inkun nista’ ngħix bik (Ġw 6, 57). 

 

Biex inkomplu mal-Ħdud li għaddew, it-tema tal-“ħobż tal-ħajja” 
(Ġw 6, 51-59) tissokta u titfisser b’mod għalkollox sagramentali, il-
ġisem u d-demm ta’ Kristu mogħti bħala ikel lill-bnedmin. L-ewwel 
qari (Prov 9, 1-6) jagħti daqqa ta’ għajn minn qabel tal-figura f’ikla 
mill-aqwa mħejjija bl-għerf, ippersonifikata bħala mara għanja li 
tistieden lil kulħadd għall-festa tagħha, speċjalment lil dawk li 
m’għandhom xejn, bħalma huma ż-żgħażagħ immaturi u l-injoranti. 
“Ejjew, kulu l-ħobż tiegħi u ixorbu l-inbid li ħejjejt għalikom” (Prov 9, 
5). F’din is-silta, il-ħobż u l-inbid huma sinonimi mal-parir għaqli u 
għaref mogħti b’xejn mill-għerf. Imma dan ma jfixkilx lill-qarrej li fiha 
jara – bħalma tissuġġerixxi l-Liturġija tal-lum – ħjiel tal-ħobż u l-inbid 
ewkaristiċi offruti minn Kristu lill-Insara kollha. 

Meta Ġesù qal: “Il-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi, li jingħata 
għall-ħajja tad-dinja” (Ġw 6, 51), kien qiegħed jgħarraf il-ħsieb tiegħu 
li jwassal l-għotja tiegħu nnifsu lill-bnedmin saħansitra billi jħallilhom 
ġismu u demmu bħala ikel. Hekk l-Ewkaristija tidher mhux biss bħala 
relazzjoni intima mal-mewt tal-Mulej, imma wkoll tal-inkarnazzjoni 
tiegħu, kważi bħala estensjoni mistika tagħha. Il-ġisem li l-Verb libes 
biex fuq is-salib joffrih lill-Missier għadu jkun issagrifikat mistikament 
fis-Sagrament Ewkaristiku, u mogħti lill-Insara bħala ikel. Il-Lhud 
ħaduha bl-ikrah kontra proposta bħal din li qatt ma semgħu bħalha: 
“Kif jista’ dan jagħtina ġismu biex niekluh?” (Ġw 6, 52). Kienet 
protesta flokha, liema bniedem komuni ma jitmeżmixx għall-ħsieb li 
jiekol il-ġisem ta’ bniedem bħalu. Imma Ġesù la reġa’ lura u lanqas 
naqqas minn dak li qal, għall-kuntrarju sostna bil-qawwa, b’enfasi 
akbar fuq il-ħtieġa ta’ dan “l-ikel”: “Tassew, tassew ngħidilkom, jekk 
ma tiklux il-ġisem ta’ Bin il-Bniedem u ma tixorbux demmu, ma 
jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-
ħajja ta’ dejjem… Għax ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu xorb 
tassew” (Ġw 6, 53-55). Il-Mulej tagħna ma jagħti ebda spjegazzjoni 
biex ifisser il-misteru aħjar; min ma jemminx fih ma jaċċetta ebda 
tifsir. Hu jrid il-fidi. Imma l-Insara, dawk li aċċettaw id-don tal-fidi, 
kemm u b’liema mod jemmnu f’dan il-misteru tal-għaġeb? 
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 Id-dinja moderna forsi tiddubita dwar l-Ewkaristija proprju għax 
tittratta dan is-Sagrament b’attitudni superfiċjali u ħeffa li tkexkex. 
Jeħtieġ ninżlu għarkupptejna, biex nitolbu maħfra, u nitolbu għall-fidi 
ħajja, u nistudjaw fil-fond il-kliem tal-Mulej permezz tat-talb, naduraw 
is-Sagrament tiegħu u nieklu minnu bit-tregħid u bl-imħabba. 
Imbagħad jirnexxilna nifhmu kliem ieħor tal-għaġeb ta’ Ġesù: “Min 
jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih. Bħalma bagħatni l-
Missier li hu ħaj, u jiena ngħix b’Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu 
wkoll jgħix bija” (Ġw 6, 56-57). L-Ewkaristija hija maħsuba biex 
issostni lin-Nisrani biex ikun fergħa dejjem aktar ħajja ta’ Kristu, 
ħlejqa msawra biex tixbah lill-Mulej tagħha, mgħaddsa u tgħix fih 
b’mod li l-esseri u l-imġiba tan-Nisrani juru ċar il-preżenza ta’ Dak li 
billi jitmagħna b’ġismu u demmu, jagħmilna nixbhuh aktar. L-imġiba 
tagħna għandha turi ċar li m’għandniex ngħixu għalina nfusna, 
magħluqin fid-djuq tal-orizzonti tad-dinja, imma ngħixu għal Kristu, 
miftuħin  għall-orizzonti immensi tal-eternità, u li l-għemejjel tagħna 
juru minn issa l-marka tal-ħajja ta’ dejjem li l-Ewkaristija ssostni fina. 
Huwa biss b’dan il-mod li nistgħu nemmnu b’mod liema bħalu fil-
misteru ewkaristiku. 

 

● Alla Etern, safa l-iżjed għolja u dejjiema, imbuttata mill-ħeġġa 
ta’ mħabbtek, inti ngħaqadt magħna bħala ikel… Inti l-ikel tal-anġli, o 
safa l-iżjed għolja u dejjiema, għalhekk nitolbu u nixtiequ safa 
daqshekk kbira fir-ruħ li tirċevik f’dan is-sagrament l-iżjed ħelu… Kif 
tiġi msoffija r-ruħ? Fin-nar ta’ mħabbtek, taħsel wiċċha fid-demm ta’ 
Ibnek il-waħdieni. 

Jiena ninża’ ħwejġi jintnu, u fid-dawl tal-fidi mqaddsa… nifhem 
kif int, Trinità dejjiema, inti l-ikel u l-mejda u l-qaddej tagħna. Missier 
Etern, inti l-mejda li tagħtina l-ikel tat-tagħlim tiegħu illi jsostnina fir-
rieda tiegħek, jew fis-sagrament li nirċievu fit-Tqarbin Imqaddes, li 
jitmagħna u jfarraġna waqt li bħala pellegrini qegħdin nivvjaġġaw 
f’din il-ħajja. L-iSpirtu s-Santu hu bħal qaddej għalina, għax 
jamministralna t-tagħlim tiegħek, idawwal l-għajnejn tal-intellett 
tagħna, u jnebbaħna biex nimxu warajh. Jagħtina wkoll l-imħabba 
għall-proxxmu tagħna, u nixxenqu għall-ikel tal-erwieħ u għas-
salvazzjoni tad-dinja kollha, għall-ġieħ tiegħek, o Missier. 

Santa Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 142-143 
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SENA Ċ 

Mulej, agħmel li nżomm iebes li nasal li nxerred demmi fil-ġlieda 
tiegħi kontra d-dnub (Lhud 12, 4). 

 

Meta l-qadi ta’ Alla jittieħed bis-serjetà, ma joffrilniex ħajja 
komda u trankwilla, imma ta’ sikwit jesponina għar-riskju, taħbit u 
persekuzzjoni. Dan hu s-suġġett tal-Liturġija ta’ dan il-Ħadd, kif jidher 
sa mill-ewwel qari (Ġer 38, 4-6,8-10). Billi Ġeremija ppriedka 
mingħajr ebda rispett uman, huwa sar “bniedem ġellied, li għandu xi 
jgħid mal-pajjiż kollu” (Ġer 15, 10). Biex jeħilsu minnu l-mexxejja 
militari akkużawh li ried ineħħi lis-sultan, u meta qabduh, xeħtuh 
f’ġiebja kollha ħama fejn beda nieżel fih. Kien żgur imut kieku Alla 
ma għenux permezz ta’ bniedem mhux magħruf li bi tbatija kbira 
rnexxielu jaqla’ permess mis-sultan biex itellgħu minn dak il-post tal-
mewt. Is-salm responsorjali tal-lum jesprimi tajjeb ħafna s-
sitwazzjoni ta’ Ġeremija: “Ittamajt b’tama qawwija fil-Mulej, hu niżel 
ħdejja u sema’ l-għajta tiegħi. Minn bir waħxi tellgħani, minn qalb il-
ħama u t-tajn” (Salm 40, 1-2). 

Fit-tieni qari (Lhud 12, 1-4), San Pawl jitkellem mill-fidi bla biża’ 
tal-patrijarki u l-profeti antiki u jagħmel kuraġġ lill-Insara biex jagħmlu 
bħalhom: “Ejjew… niġru t-triq tal-prova li għandna quddiemna, 
inżommu għajnejna merfugħa lejn Ġesù, li minnu tibda u fih tintemm 
il-fidi tagħna” (Lhud 12, 1-2). Mir-Rabta l-Qadima l-Appostlu jmexxi 
lin-Nisrani lejn Ġesù, li tiegħu saħansitra l-aqwa figuri tal-qedem, 
inkluż Ġeremija, mhumiex ħlief simboli dgħajfin. Huwa hu l-eżempju 
divin li fuqu għandna nimmudellaw lilna nfusna, hu l-aqwa ġellied 
għall-kawża ta’ Alla, biex ikun fidil għar-rieda ta’ Alla, “qagħad għas-
salib bla xejn ma qies l-għajb tiegħu” (Lhud 12, 2). Jekk nibbażaw il-
fidi tagħna fuqu li hu l-awtur tagħha, il-kawża u l-għajnuna tagħha, 
m’għandniex nibżgħu nirreżistu “hekk iebes li wasaltu biex xerridtu 
demmkom… fil-ġlieda tagħkom kontra d-dnub” (Lhud 12, 4) u kontra 
dak kollu li jista’ jwarrabna mill-fedeltà sħiħa lejn Alla. 

Fl-Evanġelju tal-lum (Lq 12, 49-53), Ġesù li ddikjara henjin lil 
dawk li jħobbu l-paċi, u ħalla l-paċi tiegħu bħala wirt lid-dixxipli 
tiegħu, stqarr b’mod miftuħ li ma ġiex biex iġib il-paċi, imma l-firda 
(Lq 12, 51). Għalkemm fil-bidu tidher xi ħaġa li tħawwad, imma la 
tiċħad u lanqas ixxejjen dak kollu li qal band’oħra, anzi tagħmilha 
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ċara li l-paċi ġewwenija, is-sinjal tal-armonija bejn Alla u l-bniedem u 
għalhekk tar-rabta mar-rieda tiegħu, ma teħlisniex mill-ġlieda, jew 
mill-gwerra kontra dak kollu li ma jaqbilx mar-rieda ta’ Alla jew dak li 
jhedded il-fidi jew ifixkilna fil-qadi tal-Mulej, kemm jekk it-tfixkil ikun 
ġo fina – bħalma huma l-passjonijiet, it-tentazzjonijiet, u d-dnubiet 
tagħna – u kemm f’dak ta’ madwarna. F’ċirkustanzi bħal dawn l-aktar 
Nisrani li jħobb il-paċi jeħtieġlu jsir kuraġġuż, ġellied bla biża’, la 
jibża’ mill-periklu u lanqas mill-persekuzzjoni, fuq l-eżempju ta’ 
Ġeremija u, wisq iżjed, ta’ Kristu li ġġieled kontra d-dnub li 
saħansitra xerred demmu u qagħad għall-għajb tas-salib. Imma biex 
din il-ġlieda tkun leġittima u qaddisa, ebda bniedem jew motiv 
personali ma għandu jitħallat magħha, jeħtieġ titqajjem biss bin-nar 
ta’ mħabba li Ġesù ġie jxerred fuq l-art (Lq 12, 49), bl-għan waħdieni 
li jitkebbes ma’ kullimkien għall-glorja tal-Missier u s-salvazzjoni tal-
bnedmin. Minħabba dan in-nar ta’ mħabba, Ġesù xtaq ħafna l-
magħmudija tad-demm tal-passjoni tiegħu (Lq 12, 50), Minħabba 
dan in-nar ta’ mħabba, in-Nisrani jeħtieġ ikun lest li jirreżisti wkoll lil 
persuni li huma għeżież għalih, saħansitra li jinfired minnhom, jekk 
ifixkluh milli jistqarr il-fidi tiegħu jew li jwettaq is-sejħa tiegħu jew 
jagħmel ir-rieda ta’ Alla. Firdiet kiefra bħal dawn huma tassew slaleb 
li jweġġgħu, imma huma mmirati – bħas-salib ta’ Ġesù – lejn is-
salvazzjoni ta’ dawn l-istess nies li qegħdin jiġu abbandunati għall-
imħabba tiegħu. 

 

● Ittamajt b’tama qawwija fil-Mulej, hu niżel ħdejja u sema’ l-
għajta tiegħi. Minn bir waħxi tellgħani, minn qalb il-ħama u t-tajn, u 
saħħaħli l-mixi tiegħi. Qegħidli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta’ 
tifħir lil Alla tagħna. Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej it-tama 
tiegħu. 

Salm 40, 1-4 
 

● O Ġesù, Kaptan ħelu, waqt li tgħolli l-arma tas-salib tiegħek, 
inti tgħidli b’imħabba: “u s-salib li qiegħed nagħtik, hu tqil kemm 
jidhrlek li hu, imxi bih warajja bla ma toqgħod taħsibha.” Biex 
inwieġeb għall-istedina tiegħek, inwiegħdek, Għarus tiegħi tas-sema, 
li ma nirreżistix aktar l-imħabba tiegħek. Imma ġa qed nara li inti 
qbadt it-triq tal-Kalvarju, u issa, hawn hi l-għarusa tiegħek miexja 
warajk… Agħmel bija dejjem dak li jogħġbok l-iżjed, għax jiena 
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kuntenta b’kollox, basta nimxi warajk fit-triq tal-Kalvarju, aktar ma 
nsibha mimlija xewk, u itqal kemm ikun is-salib, aktar inkun imfarrġa, 
għax irrid inħobbok b’imħabba dejjiema… imħabba sħiħa għalik biss. 

Bir-rieda tiegħi noffrilek qalbi bħala vittma tan-niket, tad-dwejjaq 
u tat-taħbit. Nifraħ li ma nifraħx, għax is-sawm f’din l-art għandu jiġi 
qabel l-ikla eterna li qiegħda tistennieni. 

Mulejja, inti msallab għalija, u jien għalik. O li kieku wieħed jista’ 
jifhem imqar darba, kemm hu ħelu u x’siwi għandu li tbati u tiskot 
għall-imħabba tiegħek, o Ġesù! O Ġesù twajjeb, għażiż u li ssofri. 

S. Tereża Margerita Redi, La Spiritualità, p. 324-325.128.361 
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284.  IMĦABBA U ĠUSTIZZJA 

Inti ġust, Mulej, tħobb il-ġustizzja, u ddawwar wiċċek lejn min hu ġust 
(Salm 11, 7). 

 

1. L-imħabba mhux biss “ma tifraħx bl-inġustizzja” (1 Kor 13, 6), 
imma titnikket u tagħmel kollox biex issir il-ġustizzja. Ġesù ppreżenta 
l-missjoni tiegħu bħala xogħol ta’ salvazzjoni u ġustizzja, 
speċjalment għall-foqra, għall-ħabsin, u għal dawk li huma maħqurin, 
biex jeħlishom mill-jasar u l-agħma tad-dnub, kif ukoll mill-inġustizzja 
tal-kbar u tas-suppervi (Mt 12, 18-20). Ġie biex iwaqqaf is-saltna ta’ 
mħabba u ġustizzja, miftuħa għal kulħadd bla ebda distinzjoni, u 
kieku kellu jkun hemm xi preferenza, din kellha tkun għall-umli, għal 
dawk fil-bżonn, u l-maħqurin. Il-Knisja timxi mill-istess triq, 
“Imwaqqfa fuq l-imħabba tal-Feddej, tagħti sehemha biex fi ħdan kull 
nazzjon… isaltnu aktar il-ġustizzja u l-imħabba” fid-dinja kollha (GS 
76), taħdem biex “jgħallmu lill-fidili l-imħabba għall-ġisem mistiku ta’ 
Kristu kollu u b’mod speċjali tal-membri fqar li qegħdin ibatu jew li 
huma ppersegwitati minħabba l-ġustizzja” (LG 23). 

Mingħajr ġustizzja la jista’ jkun hemm imħabba u lanqas ħajja 
nisranija vera. San Ġakbu jċanfar bil-qawwa lil dawk l-Insara li fil-
ġemgħat tagħhom, kienu jirriservaw post ta’ ġieħ għall-għonja, u 
kienu jittraskuraw lill-fqar. “Mhux Alla kien li għażel lill-foqra għad-
dinja biex jistgħanew fil-fidi u jsiru werrieta tas-Saltna li hu wiegħed 
lil dawk li jħobbuh? Imma intom lill-fqir inqastuh mill-ġieħ… imma 
jekk tħarsu lejn l-uċuħ tidinbu” (1 Ġak 2, 5-9). Dan hu d-dnub tal-
inġustizzja, xi ħaġa li l-imħabba nisranija qatt ma għandha tkun 
imtebbgħa bih. Il-ktieb tal-Proverbji jgħid: “Min jgħakkes il-fqir 
imaqdar ‘l Alla li ħalqu” (Prov 14, 31). Il-Konċilju Vatikan II għafas fuq 
dawn il-prinċipji b’insistenza kbira, u jixtieq li jippenetraw “il-ħajja 
kollha, ukoll dik profana, ta’ dawk li jemmnu u l-fidi tħeġġiġhom għall-
ġustizzja u l-imħabba l-aktar lejn dawk li jinsabu fil-bżonn” (GS 21). 
Dan kien jinħass b’mod qawwi fil-Knisja tal-bidu, li fiha l-Insara kienu 
jqiegħdu dak li kellhom flimkien f’impuls spontanju ta’ mħabba, u 
hekk “Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn” (Atti 4, 34). Fl-ittra lil-
Lhud, hu rikkmandat li għandhom jippreservaw dan l-ispirtu: 
“Tinsewx tagħmlu l-ġid lill-oħrajn, u taqsmu bejnietkom dak li 
għandkom, għax b’sagrifiċċju bħal dan jitgħaxxaq Alla” (Lhud 13, 
16). 



302 

 

2. Lill-Fariżej li waqqgħu r-reliġjon għal ritwal ta’ osservanza, 
bħalma kienet it-tisfija tat-tazzi u l-platti, Ġesù qal: “Agħtu karità minn 
dak li hemm ġewwa, u taraw kif kollox ikunilkom nadif” (Lq 11, 41). 
L-għemejjel ta’ qima ftit jew xejn jiswew jekk mhumiex imsieħba mill-
imħabba u l-ġustizzja, ladarba huma dawn il-virtujiet biss li jsaffu l-
qalb tal-bniedem mill-egoiżmu u r-regħba, iħajruh biex jagħti ġieħ ‘l 
Alla bis-sinċerità u li jħobb lill-proxxmu tiegħu mhux bil-kliem imma 
bl-għemil. “Jekk ħuk jew oħtok ikunu għarwenin u neqsin mill-ikel ta’ 
kuljum, u wieħed minnkom jgħidilhom: “Morru bis-sliem, isħnu u kulu 
sa tixbgħu”, bla ma jagħtihom dak li hu meħtieġ għall-ġisem, dan 
x’jiswa?” (Ġak 2, 15-16). Mingħajr għemejjel tajba, ir-reliġjon u l-
imħabba ma jiswew xejn. 

L-għajnuna lill-foqra m’għandniex naħsbu fiha sempliċiment 
bħala għemil ta’ mħabba li tagħżlu jekk trid, imma hija wkoll 
obbligazzjoni stretta ta’ ġustizzja. Il-Konċilju jgħid: “Alla ddestina l-art 
b’dak kollu li fiha għall-użu tal-bnedmin u l-popli kollha… Għalhekk il-
bniedem meta juża dan il-ġid, għandu jqis il-ħwejjeġ esterni li 
jippossiedi leġittimament mhux biss bħala tiegħu imma wkoll bħala 
ta’ kulħadd, fis-sens li jkunu jistgħu jiswew mhux lilu biss imma wkoll 
lill-oħrajn” (GS 69). Dan hu dak li San Pawl ippropona lill-Knisja ta’ 
Korintu meta ħeġġiġhom biex jgħinu l-Knisja ta’ Ġerusalemm: “Mhux 
biex il-piż iħeff minn fuq l-oħrajn u jaqa’ kollu fuqkom imma kulħadd 
indaqs. Bħalissa ħallu żżejjed tagħkom jagħmel tajjeb għan-nieqes 
ta’ dawk li ma għandhomx, biex iż-żejjed tagħhom għad ikun jista’ 
jpatti għan-nieqes tagħkom” (2 Kor 8, 13-14). Jekk il-bnedmin kollha 
huma aħwa għax kollha huma wlied Alla, il-fatt li huma aħwa jitlob li 
waqt li xi wħud qegħdin jgħumu fil-ġid, l-oħrajn m’għandhomx imutu 
fil-faqar. Il-Knisja għalhekk tgħallem li “l-bnedmin huma obbligati 
jgħinu ‘l-fqar u jgħinuhom mhux biss b’dak li għandhom żejjed… 
Huwa dmir tal-Poplu ta’ Alla, u l-ewwel tal-isqfijiet bil-kelma u bl-
eżempju tagħhom, li jgħinu kemm jistgħu l-miżerji ta’ dawn iż-
żminijiet u dan jagħmluh, skont l-użu antik tal-Knisja, mhux biss minn 
dak li jibqa’ żejjed imma wkoll minn dak li huwa neċessarju” (GS 69, 
88). Ir-rigali offruti lill-foqra huma “sagrifiċċju milqugħ u mogħġub 
minn Alla” (Fil 4, 18). 
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 O mħabba, inti tiftaħ il-qalb għall-imħabba ta’ Alla u għall-
imħabba tal-proxxmu… Inti ħanina u mimlija sliem, ma tagħdabx, int 
ma tfittexx dak li hu inġust, imma ħwejjeġ li huma ġusti u qaddisa, u 
ladarba tfittixhom, inti tippreservahom fik, u qalbek tkun ġawhra tiddi 
ta’ ġustizzja. 

O mħabba, inti tħobb lil kulħadd bħala wliedek b’imħabba li 
tagħder… Inti omm li tnissel f’ruħha l-frott tal-virtujiet, u twellidhom 
għall-ġieħ ta’ Alla fil-proxxmu tiegħek. 

Imdawla mill-għaqal, inti taf tagħti skont kemm kull wieħed 
għandu ħila jirċievi, inti tikkorreġi bil-ħniena, timrad mal-morda, 
tħajjar jew tikkorreġi skont jekk hix meħtieġa l-ġustizzja jew il-ħniena. 

Santa Katerina ta’ Siena, Epistolario 33, v, 1, p. 150-151.153 
 

● “Kont bil-ġuħ u tmajtuni” Mulej, hawn qiegħed tagħtina l-motiv 
veru għall-għoti tal-karità, l-aqwa raġuni fosthom kollha. Hemm 
oħrajn, il-ħtieġa li nċedu għall-ubbidjenza tal-ordni li inti tennejt ta’ 
sikwit, il-ħtieġa li nobdu biex nimitaw lilek li tajt lilek innifsek 
b’daqshekk ġenerożità… Il-ħtieġa li nagħtu għax l-imħabba tiegħek 
tobbligana nsawbu l-imħabba tagħna fuq il-bnedmin, għaliex dawk 
huma wliedek maħbubin, il-ħtieġa li nagħtu minħabba t-tjieba, 
sempliċiment biex nipprattikaw u ngħożżu din il-virtù li jmissha tkun 
maħbuba fiha nfisha, ladarba hija wieħed mill-attributi tiegħek, 
wieħed mill-għemejjel divini tiegħek, waħda mill-perfezzjonijiet 
tiegħek, u għalhekk hija inti nnifsek, o Alla tiegħi. 

Imma fost il-motivi l-oħra li jqanqluna biex nagħtu, dak li 
jimbuttana l-iżjed, dak li jkebbisna aktar minn kull ħaġ'oħra, huwa li 
kulma nagħmlu mal-proxxmu tagħna qegħdin nagħmluh miegħek, o 
Ġesù. Dan hu biżżejjed biex ibiddel u jirriforma l-ħajja tagħna kollha, 
u jerġa’ jiddirieġi l-għemil kollu tagħna, il-kliem tagħna, u ħsibijietna. 
Dak kollu li nagħmlu mal-proxxmu tagħna, inkunu nagħmluh 
miegħek, o Ġesù! 

Beatu Ch. de Foucauld, Meditazioni sul Vangelo, Op. sp. p. 186 

 



304 

285.  IMĦABBA U VERITÀ 

Agħtini Mulej, imħabba sinċiera tal-aħwa, 
biex inħobb bil-qawwa lil ħuti (1 Pt 1, 22). 

 

1. L-imħabba “ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità,” (1 
Kor 13, 6). Hawn għandna żewġ kwalitajiet li ma jistgħux jinfirdu, 
għax il-ġustizzja tissopponi l-verità, u bil-maqlub, waqt li fejn hemm l-
inġustizzja hemm il-qerq, jew l-ingann, jew għallinqas, impressjoni 
falza tal-verità. 

F’Alla, l-imħabba u l-verità huma identiċi għalkollox bl-iżjed mod 
assolut, għax fih kollox huwa mħabba u kollox huwa verità. Ġwanni 
juri l-Kelma bħala “d-dawl veru li jdawwal kull bniedem” (Ġw 1, 9), 
mhux dawl kiesaħ, imma dawl li hu fjamma ta’ mħabba, għax “Alla 
huwa mħabba” (1Ġw 4, 16). Id-dawl veru, jiġifieri l-verità divina, 
twasslet fid-dinja mill-Iben ta’ Alla bil-ministeru tal-imħabba tiegħu. 

Ladarba Alla jħobb lill-bniedem, iqegħidu fil-verità u jmexxih lejn 
it-tajjeb. L-imħabba hija t-tjubija lejn il-proxxmu li “m’għandhiex 
tagħmilna indifferenti lejn il-verità u lejn it-tajjeb. Anzi l-istess karità 
tħeġġeġ id-dixxipli ta’ Kristu li jħabbru lill-bnedmin kollha l-verità li 
ssalva” (GS 28). Dan it-tagħlim tal-Konċilju Vatikan II ikebbes id-dmir 
li ma nittradixxu qatt il-verità, bi skuża tal-imħabba. Mill-bqija ma 
tkunx imħabba vera dik li ma twassalx għall-verità. Imma fl-istess 
waqt ma nistgħux nimponu l-verità bil-forza, imma aktarx jeħtieġ li 
bis-sabar u bil-mod il-mod, permezz tal-imħabba, nagħmlu l-wisa’ 
għad-dawl. Jeħtieġ ukoll “li ma nħawdux flimkien l-iżball, li għandu 
dejjem jiġi mwarrab, u l-bniedem li jiżbalja li jżomm dejjem id-dinjità 
ta’ persuna, ukoll jekk huwa mċappas b’xi ideat reliġjużi foloz jew 
mhux eżatti biżżejjed” (GS 28), 

San Pawl iħeġġeġ biex nistqarru “s-sewwa fl-imħabba” (Ef 4, 
15), id-difiża tal-verità qatt ma għandha tnaqqas l-imħabba. Ukoll 
meta l-pariri ma jaqblux, l-Insara għandhom dejjem ifittxu “li jagħtu 
dawl lil xulxin bi djalogu sinċier billi jżommu l-imħabba ta’ bejniethom 
u jfittxu l-ewwel ħaġa, il-ġid komuni (GS 43). Li tħabbeb flimkien l-
imħabba u l-verità mhix dejjem ħaġa ħafifa meta nqisu l-limiti umani, 
imma hija mira li jeħtieġ nersqu lejha b’ħarsa fissa lejn Alla, li hu 
verità u mħabba, u permezz tal-imħabba jwassal il-bniedem għall-
verità u l-ġid. 
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2. “Warrbu minnkom il-gideb u għidu l-verità wieħed lill-ieħor, 
għax aħna membri ta’ xulxin” (Ef 4, 25). Il-gidba hija dnub mhux biss 
kontra l-ġustizzja, imma wkoll kontra l-imħabba, għax billi aħna 
membri tal-istess ġisem u aħwa, aħna l-Insara għandna d-dejn tal-
verità lejn xulxin. Il-gidba mhix favur l-imħabba tal-aħwa, imma 
tferiha u teqridha, min iħossu ingannat ma jistax jaħseb li hu 
maħbub. San Pietru wkoll jirrikkmanda lill-Insara li jwarrbu “kull 
ħażen u kull qerq, warrbu l-wiċċ b’ieħor “ (1 Pt 2, 1). Dan juri li San 
Pietru - bħal San Pawl – iqis iċ-ċaħda ta’ kull għamla ta’ falzità bħala 
l-karatteristika tan-Nisrani, iħeġġeġ biex inkunu “bħal trabi tat-twelid” 
(1 Pt 2,1), u nilbsu “l-bniedem il-ġdid, maħluq skont Alla, fil-ġustizzja 
u l-qdusija ġejja mill-verità” (Ef 4, 24). Dak kollu li joħroġ minn idejn 
Alla, fih id-dija tal-verità u s-sħana tal-imħabba. Il-gidba u l-ħajja 
nisranija huma kontra xulxin, l-istess kif huma l-gideb u l-imħabba. 

“Qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wiċċ b’ieħor, tagħmlux il-
ħażen, żommu mat-tajjeb” (Rum 12, 9). L-imħabba ma tistax timxi 
minn toroq mgħawġa li jidhru li jwasslu għat-tajjeb, imma fil-moħbi 
jimxu wara l-ħażen. Kortesiji, kumplimenti, u favuri mxerrda għall-
qligħ ta’ miri ambizzjużi jew qligħ, jew kliem sabiħ taparsi affezzjoni u 
stima, imma fil-verità jaħbu motivi moħbija li malajr jinbidlu fi tgergir u 
kalunji, għemejjel ma jixirqux lin-Nisrani, li għandu dejjem iġib ruħu 
bis-sinċerità u s-sempliċità. 

L-imħabba jmissha tkun tant tħobb il-verità, li meta ċ-ċirkustanzi 
jesiġu, tkun taf ukoll kif tikxef u tiċħad il-ħażen, biex tiddefendi lid-
dgħajfin u lis-sempliċi milli jaqgħu vittmi tal-ingann. San Pawl juri li l-
istqarrija tal-verità fl-imħabba hija l-akbar mezz biex nikbru “f’dak li 
hu r-Ras, Kristu” (Ef 4, 15). Fil-fatt, in-Nisrani, membru ta’ Kristu, ma 
jistax jgħix u jikber fih, ħlief billi jissieħeb fil-ħajja tiegħu stess, ħajja 
ta’ mħabba, ħajja li tixhed u tmexxi ‘l quddiem il-verità permezz tal-
għemejjel tal-imħabba. 

 

● O Mulej, jekk nara l-proxxmu jidneb, niskuża fih l-intenzjoni li 
hi moħbija u ma tistax tidher, u jekk ukoll nara biċ-ċar li l-intenzjoni 
tiegħu hija mgħawġa u ħażina, għinni nkun naf nagħdru minħabba t-
tentazzjoni li ħadd ma hu meħlus minnha. 
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U jekk xi ħadd jiġi jgħidli d-difetti tal-proxxmu tiegħi, jien, o 
Mulejja, ma nkunx irrid nisimgħu, u nwieġbu li rrid nitlob għalih u 
nitlob lill-Mulej biex l-ewwel nikkorreġi lili nnifsi. Barra minn dan, hu 
eħfef għalija li nitkellem mal-proxxmu li żbalja dwar id-difett tiegħu 
milli nitkellem dwaru, għax minflok insewwi dak l-iżball, ħafna żbalji 
oħra, wisq aktar serji, jistgħu jsiru barra dawk li nkun tkellimt fuqhom. 

S. Marija Maddalena de’ Pazzi, Probatione, Op. v 5. p. 237 
 

● Mulej, agħmel li nħobb u nagħder lill-midneb, waqt li ma 
nħobbx id-dnub tiegħu, imma neħodha kontra d-dnub għall-imħabba 
tiegħu. Meta nħobb marid, jien niġġieled lid-deni tiegħu, għax jekk 
kont naħfirha lid-deni ma nkunx inħobb lill-marid. Għalhekk b’qalb 
sinċiera ngħid il-verità lill-ħija bla ma naħbilu xejn. Iva, b’mod ċar 
ngħidlu dak li hu veru, imma nimxi miegħu bil-paċenzja fil-
korrezzjoni. Meta l-ġust iċanfar lill-midneb, bl-imħabba kollha jagħder 
id-dnubiet tiegħu, ladarba l-imħabba tissaporti kollox (Sermo 4, 20) 

Iva, Mulej, jien irrid nerġa’ nibda mill-bidu, imma għalkemm jiena 
iebes minħabba l-karità, tħallix li qalbi titlef il-ġentilezza tagħha. Min 
hu aktar ħanin mit-tabib li juża l-istrumenti tiegħu? Hu jiddispjaċih 
meta jkollu jaqta’ imma jaqta,’ jobgħod li jkollu juża l-ħruq imma 
jaħraq. Din mhix krudeltà. Hu bla ħniena mal-ferita biex il-marid ifiq, 
għax jekk iżiegħel bil-ferita, jitlef lill-marid. Agħtini wkoll, o Mulej, li 
nħobb b’kull mod lil ħija li dineb, biex ma nwarrabx minn qalbi l-
imħabba lejh u fl-istess ħin, jekk hu meħtieġ, inkun naf nikkorreġih. 
(Sermo 83, 8). 

S. Wistin 
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286.  L-IMĦABBA TAGĦDER KOLLOX 

Mulej, tħallinix ngħejja nagħmel il-ġid lil kulħadd (Gal 6, 9-10). 

 

1. Fuq kollox ħa jkollkom imħabba sħiħa lejn xulxin, għax l-
imħabba tgħatti kotra ta’ dnubiet” (1 Pt 4, 8). L-imħabba ssewwi u 
tgħatti d-dnubiet tagħna u tal-oħrajn. Fil-ktieb tal-Proverbji naqraw: 
“l-imħabba tgħatti kull ħtija” (Prov 10, 12). Dwar il-mara midinba 
Ġesù qal: “dnubietha nħafrulha, għax ħabbet ħafna” (Lq 7, 47). L-
imħabba taħdem hekk ukoll fid-dnubiet tal-proxxmu. Qabel xejn, l-
imħabba tfittex kemm jista’ jkun li tiskuża l-iżbalji tal-oħrajn, bħalma 
omm tfittex li tiskuża l-iżbalji tal-ulied. “Missier, aħfrilhom għax ma 
jafux x’inhuma jagħmlu” (Lq 23, 34), talab Ġesù fuq is-salib għal 
dawk kollha li kienu ħadu sehem fil-passjoni tiegħu. F’dik it-talba la 
kien eskluż l-appostlu traditur li billi għex fl-intimità miegħu, kien jaf 
wisq tajjeb it-tjubija u l-kobor tiegħu, u lanqas l-imħallfin li 
kkundannawh avolja kienu konvinti mill-innoċenza tiegħu, lanqas in-
nies li semgħu t-tagħlim tiegħu u gawdew mill-mirakli tiegħu, imma 
xorta riedu l-mewt tiegħu. Minflok ma tipponta subgħajha lejn ir-
responsabbiltajiet tal-oħrajn, l-imħabba tagħmilna attenti u inġenjużi 
biex infittxu li nċekknuhom. Dik l-attenzjoni li kull wieħed juża minn 
jeddu biex jiskuża lilu nnifsu, l-imħabba tgħallimna li għandna 
nużawha wkoll għall-iżbalji tal-oħrajn. 

Li ngħattu d-difetti u n-nuqqasijiet tal-proxxmu, ifisser ukoll li ma 
nitkellmux dwarhom mingħajr ħtieġa, li ma niġbdux l-attenzjoni ta’ 
ħaddieħor dwarhom, u ma nkunux kurjużi biex inkunu nafu l-istorja 
kollha. San Ġwann tas-Salib jgħid: “La toqgħod tisma’ qatt fuq in-
nuqqasijiet tal-oħrajn, u mbagħad, jekk xi ħadd jiġi jgorr miegħek fuq 
xi ħaddieħor, tista’ tgħidlu bl-umiltà biex ma jgħidlek xejn dwaru” 
(Sentenzi ta’ Dawl u Mħabba 61, 7). 

Imma l-imħabba ma tikkuntentax b’dan, trid tagħmel xi ħaġa 
aktar pożittiva, issewwi, tpatti kif għamel Kristu li “tgħabba bi 
dnubietna sa fuq is-salib” (1 Pt 2, 24). Jerfa’ n-nuqqasijiet tal-
proxxmu bħallikieku kienu tiegħu, li jpatti għalihom bit-talb u l-
penitenza huwa dmir ta’ min jixtieq jgħix l-imħabba tas-Salvatur sal-
punt li jissieħeb mat-tpattija vikarja tiegħu. Imbagħad ikun jista’ jgħid 
bis-sewwa kollu: “Missier, aħfrilhom.” 
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2. “Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub, mur sibu waħdu u widdbu. Jekk 
jisma’ minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk” (Mt 18, 15). L-imħabba ma 
titħabbibx mal-ħażen, li tagħder in-nuqqasijiet tal-oħrajn ma jfissirx 
mogħdrija siekta jew permissività silenjuża, li tħalli ‘l min jagħmel li 
jrid għax tixtieq tgħix fil-kwiet jew ġejja mill-ġjufija. Hemm każijiet – 
bħal nuqqasijiet li jirfsu fuq il-ġid komuni jew iħajru lill-oħrajn għall-
ħażen – fejn l-imħabba timponi d-dmir tal-korrezzjoni tal-aħwa. 
Imbagħad din tkun kwistjoni kif jgħid l-Evanġelju, li tirbaħ lil ħuk, u 
għal dan huwa meħtieġ li taġixxi b’mod li flok iħossu umiljat u 
mċanfar, għandu jħoss li hu maħbub, u għalhekk imwissi għall-ġid 
tiegħu stess. Il-korrezzjoni bejn l-aħwa hija u għandha turi lilha 
nfisha, bħala għemil veru ta’ mħabba. San Pawl jgħarrafna: “Jekk xi 
ħadd jinqabad f’xi ħtija, intom li intom spiritwali, widdbuh bi spirtu ta’ 
ħlewwa” (Gal 6, 1). Kemm huma ħatja dawk li mħabba l-ġjufija 
jittraskuraw id-dmir tal-korrezzjoni tal-aħwa, u dawk ukoll li jħallu 
lilhom infushom jinġarru minn żelu falz, aħrax u li jweġġa’. “Oqgħod 
attent li ma tkunx imġarrab int ukoll” (Gal 6, 2). Dak li jwissi  
m’għandux jagħmel dan bil-ħruxija, imma billi jqiegħed lilu nnifsu fl-
istess livell daqs il-persuna ħatja f’għarfien umli tad-dgħufija tiegħu, 
ladarba t-tentazzjoni tista’ tieħdu għal għarrieda kull ħin u mingħajr l-
għajnuna tal-grazzja jista’ jsib ruħu agħar minn ħuh. “Min jidhirlu li hu 
wieqaf, joqgħod attent li ma jaqax (1 Kor 10, 12). 

L-imħabba “kollox tagħder, kollox temmen, kollox tittama, kollox 
tissaporti” (1 Kor 13, 7). Fil-każ tal-korrezzjoni tal-aħwa dan ifisser li 
jkollna fiduċja fil-ħati, nemmnu fir-rieda tiegħu li jikkorreġi ruħu, li ma 
neħduhiex bi kbira jekk jerġa’ jaqa’, u lanqas ngħajjew nagħtuh 
idejna b’imħabba tal-aħwa. Jekk minħabba li jwebbes rasu fil-ħażen, 
kif jgħid l-Evanġelju, dan ikollu jitwarrab mill-oħrajn, l-imħabba 
m’għandhiex tieqaf issus warajh b’qalb mimlija mħabba, dejjem 
taħdem u tistenna xi sinjal ta’ ndiema. “Għixu fis-sliem bejnietkom. 
Aħna nħeġġukom, ħuti, biex twiddbu lill-għażżenin, tagħmlu l-qalb 
lill-beżżiegħa, tgħinu lid-dgħajfa, tistabru b’kulħadd” (1 Tess 5, 13). Il-
paċi bejn l-aħwa ma tmurx kontra l-korrezzjoni tal-aħwa, it-tnejn 
huma frott tal-imħabba evanġelika. 

 

● “Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin”… Dan il-
kmandament tiegħek, o Kristu, jissejjaħ imħabba u bis-saħħa ta’ din 
l-imħabba d-dnubiet jispiċċaw. 
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Mulej, imlieni bil-milja tal-imħabba biex inkun lest li mhux biss 
ma nobgħodx lil ħija, imma li mmut għalih… Inti tajtna eżempju ta’ 
din l-imħabba billi mitt għal kulħadd u tlabt għal dawk li kienu 
qegħdin isallbuk meta għedt: “Missier, aħfrilhom għax ma jafux 
x’inhuma jagħmlu”… Din hija l-imħabba perfetta… Forsi l-imħabba 
tkun perfetta sa mill-ħin li titwieled Hija bdiet l-eżistenza tagħha, 
imma jeħtieġli ssir iżjed perfetta, għalhekk, Mulej, kabbarha fija, u 
agħmel li titqawwa sakemm tasal għall-perfezzjoni. 

Mulej, għinni biex inħobb, imbagħad inkun nista’ nagħmel biss 
dak li hu tajjeb. Forsi jkolli nċanfar lil xi ħadd? L-imħabba tkun 
qiegħda taħdem fija mhux il-mibegħda. Se jkolli nsawwat lil xi ħadd? 
Dan ikun biss biex jitgħallem. L-imħabba li hi karità ma tħallinix 
nittraskura lil min ma jridx jobdi… Għallimni, Mulej, biex ma nagħti 
ebda kas tal-kliem ta’ dawk li jfaħħru, u għal dik li tidher ħruxija ta’ 
dawk li jċanfruni, agħmilni għaref biżżejjed li nikkunsidra u nfittex l-
għerq li minnu ġejja attitudni bħal din. Wieħed ifaħħar biex jinganna, 
l-ieħor iċanfar biex jikkorreġi. 

O mħabba, ir-regola tiegħek, qawwietek, il-fjuri tiegħek, il-frott 
tiegħek, ġmielek, sbuħitek, l-ikel tiegħek, ix-xorb tiegħek, il-
manteniment tiegħek, it-tgħanniqa tiegħek – ma jafux b’mistrieħ. 
Jekk int timliena bl-għaxqa tiegħek, issa, li għadna pellegrini, x’se 
jkun l-hena tagħna meta naslu fid-dar dejjiema tagħna? 

Santu Wistin, In 1 Io 5, 2. 4, 10, 7 
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287.  L-IMĦABBA TISSAPORTI KOLLOX 

Għallimni, Mulej, li nissaporti kollox minħabba l-magħżulin tiegħek 
(2 Tim 2, 10). 

 

1. “Erfgħu t-tagħbija ta’ xulxin, u hekk tkunu qegħdin tħarsu l-liġi 
ta’ Kristu” (Gal 6, 2). Kull bniedem għandu piż x’jerfa’: dgħufijiet fiżiċi 
u morali, dmirijiet, responsabbiltà, taħbit, tbatijiet li jagħfsu fuq 
spallejh, u kull wieħed iħoss il-bżonn ta’ id ħabiba li tgħinu biex iġorr 
it-tagħbija tiegħu. Il-“liġi ta’ Kristu”, li hija l-liġi tal-imħabba tal-aħwa, 
tesiġi din l-għajnuna ta’ xulxin li biha n-Nisrani jkollu qalbu dejjem 
miftuħa għall-oħrajn, dejjem lest biex jinsa lilu nnifsu biex jagħti lill-
aħwa xi ftit ta’ għajnuna u faraġ. San Pawl jgħid: “Ifirħu ma’ min 
jifraħ, ibku ma’ min jibki” (Rum 12, 15). 

L-imħabba twassalna biex insiru “kollox għal kulħadd” (1 Kor 9, 
22). Biex nadattaw ruħna mhux biss għall-ħtiġijiet ta’ sħabna, imma 
wkoll għall-mentalità, karattru, gosti, u l-personalità ta’ kull wieħed. 
Meta nħobbu lil xulxin minħabba f’Alla, nagħrfu f’kull bniedem ix-
xbieha, il-ħlejqa, l-iben tal-Missier tas-sema, ma jfissirx li nneżżgħu l-
imħabba u nirriduċuha f’għamla ta’ mħabba kiesħa, imħabba li tiġbor 
lil kulħadd bħala ħaġa waħda, bla ma tagħti kas tal-individwu. Huwa 
żgur li Ġesù ħabb lill-bnedmin kollha b’imħabba divina, b’danakollu 
mill-paġni tal-Evanġelju nistgħu nintebħu li l-imħabba tiegħu kellha 
sfumaturi u modi differenti skont il-persuni li kellu x’jaqsam 
magħhom. Ma kenitx imħabba għal kulħadd xorta u lanqas ma 
kienet indifferenti għall-ħtiġijiet ta’ kull wieħed. Ta min jaħseb, biex 
nagħtu eżempju, fl-imġiba differenti tiegħu lejn kull dixxiplu, jew lejn 
ħbiebu ta’ Betanja, ma mexiex l-istess ma’ Pietru bħalma mexa ma’ 
Ġwanni, jew ma’ Marta bħal Marija. L-imħabba żżommna attenti biex 
inġibu ruħna ma’ kull wieħed mill-aħwa skont il-ħtieġa tas-sitwazzjoni 
tal-individwu – temperament, sensibbiltà, kwalità, u limiti – biex 
inġiegħeluhom iħossu s-sħana tal-imħabba li tagħmel minn kollox 
biex tadatta ruħha għall-persuna u tħaffilha l-piż. San Pawl jikteb: 
“Alla li minnu ġej kull sabar u faraġ, jagħtikom il-grazzja li tkunu 
fehma waħda bejnietkom skont Kristu Ġesù… għalhekk ilqgħu lil 
xulxin bħalma Kristu wkoll laqa’ lilkom għall-glorja ta’ Alla” (Rum 15, 
5-7). 
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2. L-imħabba “tissaporti kollox” (1 Kor 13, 7). Id-difetti, id-
dgħufija, in-nuqqasijiet, it-temperament ftit jew wisq ferrieħ jew 
simpatiku ta’ kull wieħed, jistgħu jkunu, l-iżjed meta nkunu ngħixu 
flimkien, ta’ piż għal xulxin li jeħtieġ inħabblu moħħna biex nagħmluh 
bl-imħabba. Minħabba l-limiti ta’ kull bniedem, huwa impossibbli 
ngħixu flimkien bla ma nkunu piż għall-oħrajn, ukoll b’mod 
involontarju. U din hija kundizzjoni li ħadd ma jista’ jaħrabha u jeħtieġ 
inħolluha billi nissaportu “bil-ħlewwa u s-sabar, taħmlu u tħobbu lil 
xulxin” (Ef 4, 2), bl-għarfien umli li jekk xi ħadd għandu jbati xi ħaġa, 
fl-istess ħin hu kawża ta’ tbatija għall-oħrajn. Min hu qawwi, idejjaq 
lid-dgħajfin, min hu attiv idejjaq lill-għażżien, min hu kuraġġuż idejjaq 
lil min jibża’ u bil-maqlub. Min-naħa l-oħra mingħandu iżjed riżorsi 
huwa marbut aktar li jliġġem lilu nnifsu, biex jagħder, u jaddatta ruħu. 
San Pawl jgħid: “Aħna li aħna sħaħ fil-fidi, għandna ngħinu lid-
dgħajfa jerfgħu l-piż tagħhom, u mhux infittxu nogħġbu lilna nfusna. 
Kull wieħed minna għandu jfittex jogħġob lil għajru għall-ġid tiegħu. 
Għax Kristu ma fittixx jogħġob lilu nnifsu” (Rum 15, 1-3). Kif Kristu 
adatta lilu nnifsu għall-bniedem li saħansitra wasal biex sar bniedem, 
hekk in-Nisrani għandu jistudja kif jadatta ruħu għall-oħrajn, u jiċħad 
lilu nnifsu. 

Fl-aħħar xhur tal-ħajja tagħha, Santa Tereża tal-Bambin Ġesù 
kitbet, “Issa nifhem li l-imħabba perfetta tinsab f’li ġġerraħ id-difetti 
tal-oħrajn, ma toqgħodx tistagħġeb bid-dgħufijiet tagħhom” (Ms Ċ 
12q). Jekk għall-bidu nissaportu inkurlati waqt li nheżżu snienna, bil-
mod il-mod, l-imħabba tgħallimna biex nissaportu bil-mogħdrija, bil-
komprensjoni, bħalma omm tissaporti l-ħsara ta’ binha. L-imħabba 
tgħallem kif noffru spallejna biex nerfgħu fuqhom il-piż tad-difetti tal-
oħrajn, u ma niskartawx lil dawk li jdejquna. “Jekk xi ħadd jġegħlek 
timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Agħti lil min jitolbok u 
ddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef mingħandek” (Mt 5, 41-
42). Dan juri ċaħda ġeneruża tal-ħtiġijiet u saħansitra tad-drittijiet 
tagħna, biex ngħinu lil proxxmu b’imħabba dedikata tassew. 

 

● Ara kemm għadek bogħod mill-vera mħabba u umiltà! 

Mhix ħaġa kbira li tgħix mat-tajbin u l-umli bla ma jkollok xi tgħid 
magħhom. Ma’ nies hekk, kulħadd kieku jrid jagħmilha, il-kwiet 
minnu nnifsu jogħġob lil kulħadd, u kulħadd iħobb aktar lil min ma 
joqgħodx imerih. Imma li jkollok tagħmilha ma’ rjus iebsa, ta’ fehmiet 
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mgħawġa, ma’ min ma jridx jaf bi kmand, ma’ min hu dejjem bis-sejf 
mislut, u tgħix fil-paċi magħhom, grazzja kbira wisq trid tkun, trid 
tkun qawwija u ta’ min ifaħħarha. 

Issa li kulħadd kien perfett, kieku fiex ikollna nieħdu paċenzja bl-
oħrajn għall-imħabba ta’ Alla? Għax Alla qassamha hekk, biex 
nitgħallmu nerfgħu t-tagħbija ta’ xulxin, u għalhekk ħadd ma hu bla 
difett, ħadd bla toqol fuq spallejh, ilkoll għandna bżonn tad-dwalijiet 
ta’ xulxin, u għalhekk hemm bżonn li wieħed jagħder, isabbar, jgħin, 
jgħallem u jwiddeb lil sieħbu. 

Imitazzjoni ta’ Kristu, I 3, 2, 16, 3-4 
 

 O Mulej, jekk naqsam ma' ħuti b'mod volontarju d-doni li 
rċevejt mingħandek, jekk ma' kulħadd nuri li jien qaddej, twajjeb, 
rikonoxxenti, li nħobb, kieku kont inferrex ma’ kullimkien il-fwieħa tal-
ħniena. Agħmel għalhekk li nkun naf mhux biss nissaporti bil-
paċenzja d-dgħufijiet fiżiċi u morali ta’ ħuti, imma wisq aktar fil-limiti 
tal-possibbli, infittex li naqdihom, u nikkonfortahom bil-kelma tiegħi u 
bil-pariri tajba. 

Agħtini li nkun mimli bil-ħniena biex inkun ġeneruż mhux biss ma' 
dawk li jiġu minni u ħbiebi, ma' dawk li għamluli l-ġid u li minnhom 
nistenna xi ġid, imma ma' kulħadd sal-punt li ma niċħad lil ħadd 
għall-imħabba tiegħek lanqas lil għadu, l-imħabba tal-għajnuna 
materjali jew spitiwali. Għalhekk ikolli ħafna minn dik l-aqwa fwieħa  
u nsawwabha mhux biss fuq rasek u fuq riġlejk, imma fuq il-ġisem 
tiegħek li hu l-Knisja. 

S. Bernard, In Cantica Cant. 12, 5.7 
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288.  BIEX IKUNU ĦAĠA WAĦDA 

Mulej, għinni biex inġib is-sliem u dak li jservi għall-edifikazzjoni ta’ 
xulxin (Rum 14, 19). 

 

1. Meta Ġesù ħalla l-kmandament il-ġdid tiegħu lid-dixxipli, qal: 
“Kif ħabbni Missieri, hekk ħabbejtkom jien. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi” 
(Ġw 15, 9). L-imħabba li tissawwab mill-Missier għall-Iben, permezz 
tal-Iben tilħaq lid-dixxipli li huma mistiedna biex “jibqgħu” f’imħabba 
bħal din, billi jġibu ruħhom b’mod xieraq għal dak li jrid Alla. Dan 
malajr nagħrfuh: “Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu 
f’imħabbti” (Ġw 15, 10), u fost il-kmandamenti Kristu jqiegħed l-
ewwel il-kmandament “tiegħu”, “li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom 
jien” (Ġw 15, 12). Id-dixxipli għandhom iħobbu lil xulxin b’imħabba li 
hija estensjoni tal-imħabba li biha Kristu ħabb lilhom u fl-istess ħin 
tkun xhieda tal-imħabba tagħhom għal Kristu li huma jagħrfuh u 
jħobbuh f’kull wieħed mill-aħwa. F’din l-imħabba għandhom isiru 
ħaġa waħda u magħqudin f’din l-imħabba jsiru ġisem wieħed, 
bħalma l-Mulej jitlob għalihom fit-talba saċerdotali tiegħu. “Missier 
qaddis, ħarishom f’ismek lil dawk li inti tajtni, biex ikunu ħaġa waħda 
bħalna” (Ġw 17, 11). Il-ħażen tad-dinja jattakka l-għaqda tad-dixxipli 
u jħaddem il-malizzja kollha tiegħu biex jifridhom u jkisser ir-rabta 
tal-imħabba ta’ bejniethom, Ġesù dan rah kollu minn qabel u talab li 
l-għaqda tagħhom tkun hekk sħiħa u sopranaturali li tkun rifless tal-
għaqda li ma tinħallx li teżisti bejnu u bejn il-Missier. Din l-istess 
għaqda Ġesù talabha mhux biss għall-grupp żgħir tad-dixxipli li 
għexu miegħu, imma wkoll għal dawk kollha li jemmnu li kellhom jiġu 
warajhom, għall-Knisja kollha. “M’iniex nitlob għal dawn biss, imma 
wkoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom, 
biex ikunu lkoll ħaġa waħda. Kif int fija, Missier, u jiena fik, ħa jkunu 
huma wkoll ħaġa waħda fina” (Ġw 17, 20-22). Meta jikkwota din is-
silta, l-Konċilju Vatikan II jgħid: “Sidna Ġesù… iqegħdilna quddiemna 
wesgħat magħluqin għar-raġuni tal-bniedem, jagħtina xebh bejn l-
għaqda tal-persuni divini u l-għaqda ta’ wlied Alla fil-verità u fl-
imħabba” (GS 24). Żgur li ma setax jipproponi ideal ta’ għaqda ogħla 
minn dan. Dan hu l-għan li lejh jeħtieġ dejjem nersqu, waqt li ngħixu 
verità waħda, il-fidi fi Kristu u fl-Evanġelju tiegħu, u mħabba waħda, 
l-imħabba ta’ Kristu u tal-Missier. 
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2. “Kif inti fija, Missier, u jiena fik, ħa jkunu huma wkoll ħaġa 
waħda fina, biex hekk id-dinja temmen li inti bgħattni… jiena fihom u 
inti fija, biex isiru ħaġa waħda għalkollox, ħalli d-dinja tagħraf li inti 
bgħattni” (Ġw 17, 21.23). Id-dehra ta’ għaqda perfetta fost il-bnedmin 
hija xi ħaġa hekk rari u diffiċli, li tagħti l-aktar raġunijiet validi għat-
twemmin fid-divinità ta’ Kristu u l-verità tat-tagħlim tiegħu. Kien 
proprju taħt dan l-aspett li Ġesù sejjaħ għall-għaqda perfetta fost id-
dixxipli tiegħu. Id-dinja mifruda u mċarrta mill-egoiżmi, aktar 
tikkonvinċi ruħha bil-miraklu tal-imħabba li għandha l-ħila tirbaħ l-
għamliet kollha tat-temperament, mentalità, ċiviltà, razza, u interessi, 
milli bil-priedki tal-messaġġ tal-evanġelju. Meta nqisu l-limitazzjonijiet 
tal-bnedmin, biċċa xogħol bħal din kienet tkun impossibbli kieku 
Kristu ma ħalliex lill-Insara, flimkien mal-kmandament tiegħu, il-
Ġisem u d-Demm tiegħu, il-vjatku ta’ mħabba u l-għaqda. “Aħna, li 
aħna ħafna, aħna ġisem wieħed, ilkoll kemm aħna nieħdu sehem 
minn ħobża waħda” (1 Kor 10, 17). L-Ewkaristija hija l-ħobż li 
tgħaqqad l-Insara kollha fi Kristu, u ġġegħilhom isibu fih il-prinċipju 
tal-għaqda ta’ bejniethom, u l-qawwa meħtieġa biex jirbħu kull 
individwaliżmu. 

San Pawl jikteb: “Inħeġġiġkom biex timxu sewwa skont is-sejħa 
li biha kontu msejħin… ħabirku biex iżżommu Spirtu wieħed bir-rabta 
tas-sliem. Ġisem wieħed u ruħ waħda…tama waħda…Mulej wieħed, 
fidi waħda, magħmudija waħda, Alla wieħed u Missier ta’ kulħadd” 
(Ef 4, 1-6). L-Appostlu jsejjaħ il-motivi kollha għall-għaqda biex 
iqanqal lill-Insara li jibqgħu magħqudin “fir-rabta tas-sliem.” Ta’ dan 
kull mgħammed huwa responsabbli mhux biss għall-qdusija tiegħu 
nnifsu, u għall-ġid tal-Knisja, imma wkoll għax-xhieda li jmissu jagħti 
lid-dinja kollha. L-Insara mifrudin bejniethom huma kawża ta’ 
skandlu u jqegħdu tfixkil għat-tixrid tal-Evanġelju. Waqt li s-sens ta’ 
solidarjetà qiegħed dejjem jikber aktar minn qatt qabel, huwa urġenti 
li jagħtu l-eżempju ta’ solidarjetà soda għax mibnija fuq l-imħabba 
evanġelika. Dan huwa dmir ta’ kull Nisrani, ladarba rċieva l-grazzja 
tal-imħabba fil-magħmudija, għandu jkun ħmira ta’ ftehim, għaqda, u 
sliem fid-dinja. 

 

● Ninżlu għarkupptejna quddiemek, Mulej, u nitolbuk… li jkollok 
ħniena minna, li taħfrilna u li tkabbar fostna l-prattika tal-imħabba tal-
aħwa. Dan biss huwa l-bieb qaddis li jinfetaħ għall-ħajja… ħafna 
huma l-bibien miftuħin, imma dan il-bieb qaddis biss huwa tiegħek, o 
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Kristu. Henjin dawk li jidħlu minnu u jimxu t-triq dritta fil-qdusija, fil-
ġustizzja… 

Min qatt jista’ jispjega r-rabta tal-imħabba tiegħek, o Alla tiegħi? 
Min qatt jista’ jitkellem dwar il-kobor u l-ġmiel tiegħek? L-għoli li fih 
terfagħna ma jista’ jfissru ħadd, l-imħabba tgħaqqadna miegħek, l-
imħabba tgħatti l-kotra tad-dnubiet, l-imħabba tissaporti kollox, sal-
aħħar, L-imħabba ma toħloq ebda firda, l-imħabba ma titlewwimx, l-
imħabba tippreserva armonija perfetta, fl-imħabba l-magħżulin kollha 
tiegħek jaslu sal-perfezzjoni u barra mill-imħabba xejn ma jogħġbok. 

San Klement ta’ Ruma, 1 Korintin, 48-49 
 

● O Alla, Missier, Iben u Spirtu s-Santu! Jiena nagħraf lili nnifsi 
f’kollox b’dak kollu li sar xbieha tiegħek, ladarba l-għaqda li int tixtieq 
twaqqaf fostna l-bnedmin hija xbieha imperfetta tal-għaqda perfetta 
tiegħek. O mħabba! Ikber u oktor fina sal-infinit, ladarba l-mudell tal-
għaqda u l-ħbiberija li qiegħed tipproponilna huwa mudell li l-
perfezzjoni tiegħu bl-ebda mod ieħor ma nistgħu niksbuh. 

O Ġesù, ladarba inti trid tnissel fina bla waqfien din l-għaqda, 
agħtina li ndawru ħsibijietna kollha lejk, kull xewqa tagħna, l-isforzi 
kollha tagħna biex dan nistabbiluh ġo qalbna… Agħtina li nagħmlu 
ħilitna biex inkunu ħaġa waħda wkoll ma’ dawk li ma jridux ikunu 
ħaġa waħda magħna… jalla nsofru tassew meta ma jirnexxilniex 
naqsmu biżżejjed mal-oħrajn dak kollu li għandna u li aħna… 

O mħabba! O mogħdrija, maħfra, sabar! Il-ġenerożità, il-karità, 
il-faraġ, is-simpatija, is-sliem bejn l-aħwa f’Alla Missierna, u f’Ġesù 
Kristu – Jiena nixtieqkom b’qalbi kollha u ma rridx nixxennaq għal xi 
ħaġ;oħra. Ammen. 

J.B. Bossuet, Meditazioni sul Vangelo II 
26, v 2, p. 280, 61, p. 352-353 
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289.  IS-SINJAL ŻGUR 

Jalla nimxi fl-imħabba, bħalma Kristu wkoll ħabb lili u ta lilu 
nnifsu għalija (Ef 5, 2). 

 

1. In-Nisrani li jrid jgħix għal Alla u jrid iħobbu bil-forzi tiegħu 
kollha, jeħtieġlu jkun żgur li l-imħabba tiegħu għalih ma tkunx 
illużjoni, imma kif jista’ jkun żgur? Iwieġeb l-appostlu Ġwanni: “Jekk 
inħobbu lil xulxin hu jgħammar fina, u mħabbtu ssib il-milja tagħha 
fina” (1 Ġw 4,12). L-akbar kriterju li jiddistingwi l-vera mħabba ta’ Alla 
hija l-imħabba tal-proxxmu. Dan huwa kejl infallibbli għax l-imħabba 
teoloġika hija waħdanija, u għalkemm diffiċli biex tippruvaha fir-
relazzjoni ma’ Alla, imma tingħaraf bil-ħeffa fir-relazzjonijiet mal-
proxxmu. M’hemmx għalfejn ħafna dixxerniment biex nagħrfu jekk l-
imħabba tagħna mal-proxxmu hijiex biss kliem, jew realtà konkreta, 
ippruvata bl-għemil. Santa Tereża ta’ Ġesù tgħallem lil uliedha: “Ma 
nistgħux inkunu żguri mill-imħabba tagħna għal Alla, għalkemm jista’ 
jkollna ħjiel qawwi li nħobbuh, iżda nistgħu nkunu nafu sewwa jekk 
inħobbux il-proxxmu tagħna jew le. U ibqgħu żguri li aktar ma 
tarawkom li mxejtu ‘l quddiem f’din l-imħabba tal-proxxmu, aktar 
tkunu mortu ‘l quddiem fl-imħabba ta’ Alla” (Kastell Ġewwieni V, 3, 
8). Meta l-imħabba tal-aħwa hija sinċiera u ġejja mill-qalb u murija bl-
għemil, ma jistax ikun hemm dubju li “mħabbtu ssib il-milja tagħha 
fina” (1 Ġw 3, 14). Aħna nissieħbu fil-ħajja ta’ Alla daqskemm 
ngħammru fl-imħabba, “għax Alla hu mħabba” (1 Ġw 4, 8). 

Li tgħix fl-imħabba u tgħix f’Alla huma l-istess ħaġa. Li tiċħad l-
imħabba jfisser tiċħad il-ħajja, jekk ningħalqu fina nfusna għall-
imħabba jfisser li ningħalqu għal Alla. Li tiċħad l-imħabba lil wieħed 
mill-aħwa huwa biżżejjed biex tikser ir-rabta ta’ mħabba u għalhekk 
tal-ħajja f’Alla. “Kull min jobgħod lil ħuh hu qattiel, u intom tafu li 
ebda qattiel ma għandu fih il-ħajja ta’ dejjem” (1 Ġw 3, 15). Il-ħajja 
f’Alla, fl-imħabba, u fil-grazzja, huma tliet realtajiet marbutin flimkien 
u waħda ma teżistix mingħajr l-oħrajn. L-imħabba lejn il-proxxmu 
tagħna hija sinjal żgur tal-imħabba tagħna lejn Alla, u għalhekk tal-
ħajja f’Alla, ħajja tal-grazzja li hija l-bidu tal-ħajja ta’ dejjem. 

 

2. Ġesù wkoll ta lill-imħabba tal-proxxmu s-siwi ta’ sinjal: “Minn 
dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom 
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imħabba bejnietkom” (Ġw 13, 35). B’danakollu l-imħabba tal-
proxxmu għandha s-siwi ta’ sinjal speċjali tad-dixxipli ta’ Kristu u 
tiżgura l-verità tal-imħabba tagħhom għal Alla, sakemm tkun biss 
imħabba teologali. Ħadd ma għallimna nħobbu lill-proxxmu tagħna 
daqskemm għallimna Kristu, imma l-imħabba tagħna jeħtieġ ikollha 
l-għeruq tagħha f’Alla u tkun immirata lejh, “Ħobbu biex tkunu wlied 
Missierkom li hu fis-smewwiet” (Mt 5, 45), u jħeġġiġna nwettqu dan 
id-dmir ta’ mħabba tal-aħwa bl-istess mod ta’ kif nagħtu karità lill-
foqra, nagħtuha l-ewwel nett għall-ġieħ ta’ Alla u nfittxu biss l-
approvazzjoni tiegħu. Ġesù ġabar il-liġi kollha fil-preċett wieħed tal-
imħabba, imma qabel ma semma’ l-imħabba tal-proxxmu, hu tkellem 
fuq l-imħabba ta’ Alla: “Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, 
b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu” (Mt 22, 37), u mbagħad daħħal it-
tieni kmandament fuq dan is-sies biss ta’ dedikazzjoni sħiħa lejn 
Alla, waqt li ddikjara li t-tieni hu bħal tal-ewwel. Is-siwi tat-tieni 
kmandament qiegħed fil-fatt li hu mwaqqaf fuq l-ewwel wieħed, għax 
hu bħalu, imma jekk jitwarrab l-ewwel wieħed, it-tieni m’għandux 
fuqiex jieqaf u ma nistgħux ngħidu li hu bħall-preċett tal-imħabba ta’ 
Alla. Ġesù stqarr li meta xi ħadd ikollu xi jgħid mal-proxxmu tiegħu, 
qabel ma jmur jagħti qima jeħtieġlu jissewwa mal-proxxmu tiegħu: 
“Ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-altar u mur l-ewwel 
irranġa ma’ ħuk, u mbagħad ejja tella’ l-offerta tiegħek” (Mt 5, 24). 
Dan mhux għax l-imħabba tal-proxxmu fiha nfisha hi aktar importanti 
mill-qima li tmiss lil Alla, imma għax kull att ta’ qima għandu jesprimi 
mħabba li hija vera u sħiħa, u dan ma jiġrix jekk l-imħabba tal-
proxxmu tkun difettuża. 

Għalhekk ma jistax ikun titkellem mill-imħabba nisranija biss fuq 
il-pjan orizzontali, kieku kien ikun għamla ta’ umaniżmu li mhux ġej 
mill-evanġelju. Barra minn dan, Ġesù ried li nħobbu lil xulxin bħalma 
ħabbna hu. Hu ħabbna f’relazzjoni mal-Missier, biex iwettaq ir-rieda 
tiegħu u jressaqna lejh. “Għan-nagħaġ tiegħi nagħti ħajti… din hi l-
ordni li ħadt mingħand Missieri” (Ġw 10, 15.18). Dan kollu jwassal fl-
imħabba u l-glorja tal-Missier: “Jien igglorifikajt lilek fuq l-art billi 
temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel” (Ġw 17, 4). 

 

● Jalla l-Mulej jagħtina l-imħabba tal-proxxmu fil-perfezzjoni 
kollha tagħha. “Is-sinjal l-aktar żgur biex naraw jekk aħniex qegħdin 
inħarsu dawn iż-żewġ kmandamenti huwa li naraw sewwa kif 
qegħdin inħarsu dak tal-imħabba tal-proxxmu. Għax ma nistgħux 
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inkunu żguri mill-imħabba tagħna għal Alla, għalkemm jista' jkollna 
ħjiel qawwi li nħobbuh: iżda nistgħu nkunu nafu sewwa jekk 
inħobbux il-proxxmu tagħna jew le. U ibqgħu żguri li aktar tarawkom 
li mxejtu 'l quddiem fl-imħabba ta' Alla, għax l-imħabba li l-Maestà 
Tiegħu għandu għalina hija hekk kbira illi Hu jħallasna għall-imħabba 
tal-proxxmu billi jkattrilna l-imħabba li għandna għalih; u dan b'elf 
mod, ma għandi ebda dubju. 

Ibqgħu żguri li Hu jagħtikom wisq aktar milli tafu tixtiequ, jekk 
titħabtu u tfittxu li tagħmlu dak kollu li tistgħu min-naħa tagħkom. U 
jġiegħel lir-rieda tagħkom toqgħod f’kollox għar-rieda ta’ sħabkom, 
ukoll jekk titilfu d-drittijiet tagħkom u tinsew il-ġid tagħkom għall-ġid 
tagħhom, tħossu kemm tħossu jbaqbaq demmkom ġewwa fikom. U 
meta toffri ruħha l-okkażjoni, fittxu li tieħdu fuqkom xogħol l-oħrajn 
biex isserħuhom minnu. La taħsbux li dan mhu se jiswielkom xejn, 
jew li sejrin issibu kollox lest. Aħsbu xi swietlu l-imħabba li kellu 
għalina l-Mulej, biex jeħlisna mill-mewt, miet dik il-mewta l-aktar 
kiefra tas-salib. 

Santa Tereża ta’ Ġesù, Kastell Ġewwieni V 3, 8.12 
 

● Xi ħlewwa! Ma’ kull pass niltaqa’ miegħek, o Mulej. Minħabba 
l-inkorporazzjoni divina tal-għaġeb mal-Persuna qaddisa tiegħek, ma 
nistax nagħmel ċaqliqa li int ma tarahiex. 

Jekk inħares ġo fija, inti qiegħed hemm; jekk inħares lejn il-
proxxmu, inti qiegħed hemm ukoll; jiena mdawwar b’tabernakli ħajjin, 
kieku kelli għajnejn biex nagħrafhom. Fil-fatt aħna magħqudin 
għallinqas potenzjalment, ma’ Ġesù Kristu u permezz tiegħu 
nissieħbu fil-ħajja divina. Billi aħna lkoll qed ngħixu, jew imissna qed 
ngħixu, l-istess ħajja divina fik, o Kristu Ġesù, imissu jkun hemm 
rabta qawwija ta’ mħabba li tgħaqqadna flimkien. Malli nifhmu din il-
verità xejn ma nistagħġbu li int, o Mulej, kellek tagħżel l-imħabba tal-
aħwa bħala l-marka speċjali tan-Nisrani veru li għandha tagħmel 
differenza bejn dawk li jimxu warajk u dawk tad-dinja. “Ħobbu lil 
xulxin.” B’dan is-sinjal inti tkun taf li aħna dixxipli tiegħek. 

R. Plus, Ġesù Cristo nei nostri fratelli, p. 65-66 
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290.  IL-WIEĦED U GĦOXRIN ĦADD TAS-SENA 

SENA A 

Għalkemm inti kbir Mulej, imma tieħu ħsieb iż-żgħar, 
imma l-imkabbra mill-bogħod tagħrafhom (Salm 138, 6). 

 

Il-ġrajja tad-dehra ta’ Ġesù billejl fuq l-għadira, meta Pietru mar 
lejh, miexi fuq l-ilma, intemmet bi stqarrija spontanja: “Tassew, int 
Bin Alla” (Mt 14, 33). Imma f’Ċesarija ta’ Filippu (Mt 16, 13-20), Ġesù 
qanqal tweġiba oħra, aktar sħiħa u uffiċjali. Hu staqsa lid-dixxipli 
tiegħu x’kienu qegħdin jgħidu n-nies dwaru, biex iġegħilhom jirriflettu 
u jmorru ‘l hinn mill-opinjoni pubblika minħabba li huma kellhom 
għarfien tiegħu aktar dirett u intimu bħala persuna. Fost in-nies, xi 
wħud ħasbuh “Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija” (Mt 
16, 14), ma setgħux jaħsbu f’aktar nies magħrufin. B’danakollu bejn 
dawk u l-Messija kien hemm bogħod immens li ħadd ma ssogra 
jaqsmu. Imma Pietru għamel dan u wieġeb mill-ewwel f’isem sħabu 
bla ma qagħad jaħsibha: “Inti l-Messija Bin Alla l-ħaj” (Mt 16, 16). Id-
dixxipli fehmu. Kienu n-nies sempliċi li lilhom il-Missier għoġbu 
jirrivelalhom il-misteru tiegħu. U kif darba Ġesù stqarr: “Infaħħrek, 
Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min 
għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin” (Mt 11, 25) 
għalhekk wieġeb lil Pietru: “Hieni int… għax mhux bniedem tad-
demm u l-laħam uriek dan, imma Missieri li hu fis-smewwiet” (Mt 16, 
17). Mingħajr id-dawl ġewwieni min-naħa ta’ Alla, att ta’ fidi hekk ċar 
fid-divinità ta’ Kristu ma jistax ikun possibbli. Il-fidi hija dejjem don. Lil 
Pietru li nfetaħ għal dan id-don b’ħeffa tal-għaġeb, Ġesù ħabbarlu l-
missjoni kbira li kellu jafdalu: “Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni 
l-Knisja tiegħi, u s-setgħat tal-infern ma jegħelbuhiex” (Mt 16, 18). 

Is-sajjied umli kellu jsir il-blata soda li fuqha Kristu kellu jibni l-
Knisja tiegħu, bħal bini sod li ebda qawwa, lanqas dik tax-xitan ma 
setgħet tkissirha. Anzi qal aktar minn hekk: “Jiena nagħtik l-imfietaħ 
tas-Saltna tas-Smewwiet, u kulma torbot fuq l-art ikun marbut fis-
smewwiet, u kulma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet” (Mt 16, 
19). Fil-lingwaġġ bibliku l-imfietaħ ifissru s-setgħa, “Inqiegħed il-
muftieħ ta’ dar David fuq spallejh” jgħid l-ewwel qari (Is 22, 19-23), 
b’riferenza għal Eljakim, is-supretendent tal-palazz irjali. Is-setgħa 
mogħtija lil Pietru hija ta’ natura wisq ogħla, lilu ġew mogħtija l-
imfietaħ mhux ta’ saltna tad-dinja, imma tas-Saltna tas-Sema, jiġifieri 
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tas-saltna li Ġesù ġie jwaqqaf fil-Knisja tiegħu, li fiha Pietru għandu 
s-setgħa “li jorbot u jħoll”, jiġifieri, li jikkundanna u jaħfer, li jkeċċi u 
jagħti merħba, mhux biss lin-nies, imma t-tagħlim u drawwiet ukoll. 
Hija setgħa daqshekk kbira li d-deċiżjonijiet tiegħu se jkunu ratifikati 
“fis-smewwiet” minn Alla nnifsu. Li tagħti setgħa bħal din lill-bniedem 
hija ħaġa li tħawwad il-moħħ, u ħadd ma kien jemminha kieku meta 
Kristu li tahielu ma żgurahx minn għajnuna speċjali. B’dan il-mod 
Ġesù ried iwaqqaf il-Knisja tiegħu u b’dal-mod il-Knisja għandha 
tkun aċċettata, u fl-istess ħin ikun aċċettat ukoll il-primat ta’ Pietru, li 
bħall-Knisja, huwa istituzzjoni divina. Għalkemm dan jista’ jqajjem 
dubji mis-soċjetà li hija eċċessivament razzjonali u intolleranti lejn 
kull awtorità, in-Nisrani veru jammetti – bl-akbar gratitudni – dak li 
waqqaf Kristu biex jagħmel it-triq tas-salvazzjoni aktar żgura għall-
bnedmin. Barra minn dan m’hemm xejn li fih il-bniedem jista’ 
jippretendi li jiġġudika l-pjanijiet jew modi ta’ kif jaġixxi Alla, x’aktarx 
ikollu jtenni ma’ San Pawl: “Kemm tassew ħadd ma jista’ jagħrbel il-
ġudizzju tiegħu” (Rum 11, 33, it-tieni qari). 

 

● Bid-dawl u bil-grazzja tiegħek, o Missier tas-sema, Pietru 
xandar in-natura liema bħalha ta’ Ibnek il-waħdieni, u stħaqqlu 
jimmerita li jkun il-blata li kontra tagħha l-bibien tal-infern ma 
jirbħuhiex. 

Mulej, inti għażilt lil Pietru l-imbierek fuq l-Appostli l-oħra, bħala 
mexxej fil-fidi u s-sies tal-Knisja tiegħek. Għat-talb tiegħu, o Kristu, 
ikollok ħniena minna. 

ara Prières eucharistques 120 
 

● Insejjaħlek illum, o mħabba tiegħi, Alla ta’ dejjem, biex ikollok 
ħniena minn din id-dinja u tagħtiha d-dawl biex tagħraf lill-Vigarju 
tiegħek bis-safa tal-fidi, li biha nitolbok Alla tiegħi biex tgħanih, agħtih 
id-dawl biex id-dinja kollha timxi warajh. Agħtih dawl sopranaturali, 
mill-ħin li fih tgħani lill-Vigarju tiegħek b’qalb li ma tibżax, agħtih ukoll 
li jiżżejjen bl-umiltà qaddisa tiegħek, għax jien qatt ma se nieqaf 
inħabbat il-bieb tat-tjubija tiegħek, imħabba tiegħi, sabiex tgħollih. 
Għalhekk uri l-virtù tiegħek fih biex il-qalb qawwija tiegħu tixgħel 
dejjem bix-xewqa qaddisa tiegħek u tkun mlibbsa bl-umiltà tiegħek, u 
billi jwettaq dan bi tjubitek, b’imħabbtek, u s-safa u l-għerf tiegħek 
jiġbed id-dinja kollha lejh. 
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S. Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 46 
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SENA B 

Mulej, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem, u aħna emminna 
(Ġw 6, 68-69). 

 

Is-suġġett tal-ewwel u t-tielet qari tal-lum hu dak li nagħżlu ‘l Alla 
u nkunu leali lejh. 

Meta l-Lhud qasmu l-Ġordan u kienu se jidħlu fl-art imwiegħda, 
Ġożwè ppreżentalhom għażla diffiċli: jew jitħabbu mal-idolatri jew 
jagħżlu lill-Mulej. Fi kliem ieħor, jew Alla jew l-idoli. It-tweġiba kienet 
unanima: “Ma jkun qatt li aħna nħallu l-Mulej biex naqdu allat oħra... 
aħna wkoll lill-Mulej naqdu, għaliex hu Alla tagħna” (Ġoż 24, 1-2.15-
18). Imma fil-prattika, Iżrael kompla bħal qabel jixxejjer daqqa lejn il-
fedeltà ta’ Alla u daqqa lejn l-idoli, imma fit-teorija l-għażla kienet 
saret, il-poplu ammetta li Jaħweh kien Alla tiegħu, u jekk ħafna, anzi 
l-biċċa l-kbira aktar tard bidluh, imma dejjem kien hemm “fdal” li 
baqgħu fidili. Din hi twissija li jmissna nirriflettu fuqha, mhux biżżejjed 
li nagħżlu lil Alla darba waħda għal ħajjitna kollha, għax jeħtieġ 
inġeddu l-għażla tagħna kuljum, waqt li niftakru li ma jistax ikun 
naqdu ‘l Alla u fl-istess ħin naqdu t-teoriji, il-frugħat, u l-ħwejjeġ tad-
dinja, li kollha huma allat foloz. 

Fi tmiem id-diskors tiegħu dwar “il-ħobż tal-ħajja” (Ġw 6, 61-70), 
Ġesù wkoll impona għażla fuq dawk kollha li kienu qegħdin 
jisimgħuh. Jew jimxu warajh billi jaċċettaw il-misteru tal-ġisem u d-
demm tiegħu, mogħti bħala ikel lill-bniedem, jew inkella jitilqu. Ma 
kienux il-Lhud biss li skandalizzaw ruħhom bi kliemu, “ħafna mid-
dixxipli tiegħu meta semgħuh qalu: ’Iebes dan il-kliem! Min jiflaħ 
jisimgħu?” (Ġw 6, 60). Minflok rattab kliemu, Ġesù fakkarhom fil-
ħtieġa tal-fidi, “Hu l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa għal xejn. 
Il-kliem li jiena għedtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud 
fostkom li ma jemmnux” (Ġw 6, 63-64). Għalhekk ma 
niskandalizzawx ruħna jew niddiskutu, imma nemmnu. Mingħajr fidi, 
mingħajr l-iSpirtu s-Santu li jdawwal u jagħti l-ħajja, ukoll il-misteru 
tal-ġisem ta’ Kristu jista’ jibqa’ sempliċiment “laħam” li ma huwa ta’ 
ebda ġid għall-ispirtu, u ma jagħti ebda ħajja. Mingħajr il-fidi, il-
bniedem jista’ jisma’ dwar il-ġisem u d-demm ta’ Kristu, jista’ jara l-
ħobż u l-inbid, imma ma jifhimx ir-realtà kbira moħbija f’dawn il-
kelmiet u s-sinjali. M’għandniex nikkundannaw bil-ħeffa lil dawk li ma 
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jemmnux, imma aktarx niskużawhom u nitolbu għalihom, biex jiftħu 
qalbhom għad-don tal-fidi, li Alla hu lest li jagħti, u mhux iwarrbuh 
billi jippreferu r-raġunar limitat tagħhom. Wara din iċ-ċaħda “bosta 
mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh” (Ġw 6, 66). 
Ħaġa li tolqotna hi li l-Mulej tagħna ma għamel xejn biex iżommhom 
miegħu, imma waqt li dar lejn it-Tnax staqsa: “Tridux tmorru intom 
ukoll?” (Ġw 6, 67). Il-misteru ta’ Kristu huwa wieħed u ma jinqasamx, 
jew naċċettawh kollu, jew jekk niċħdu aspett wieħed, inkunu 
ċħadnieh kollu kemm hu. La l-mogħdrija lejn dawk li ma jemmnux u 
lanqas ix-xewqa li niġbdu lil ħutna mbegħdin ma jistgħu jiġġustifikaw 
xi tnaqqis f’dak li Ġesù qal dwar L-Ewkaristija. Ħadd ma ħabb lill-
bnedmin aktar minnu, b’danakollu pprefera li jitlef “bosta” dixxipli milli 
jbiddel imqar kelma waħda minn kliemu. Kull min għażel lil Kristu 
jista’ biss iwieġeb ma’ Pietru: “Mulej, għand min immorru? Inti 
għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem, u aħna emminna u għarafna li 
inti l-Qaddis ta’ Alla” (Ġw 6, 69). Għandna bżonn niftakru bil-biża’ u t-
tregħid li Ġuda nqata’ mill-Imgħallem f’okkażjoni bħal din, it-tħabbira 
tal-Ewkaristija kienet il-ġebla tax-xewka tal-ġenwinità tal-għażla ta’ 
Kristu, mhux biss min-naħa tal-poplu imma wkoll mid-dixxipli u l-
appostli. Hekk matul is-sekli, il-fidi f’dan il-misteru tissokta 
tiddistingwi d-dixxipli veri ta’ Kristu. 

 

● O Alla, inti tgħaqqad il-fidili tiegħek flimkien, bil-fehmiet kollha 
tagħhom, u tiġborhom rieda waħda bejniethom; agħmel li l-poplu 
tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twiegħdu, 
biex, fost il-ħafna tibdil ta’ din id-dinja, il-qlub tagħna jieqfu fis-sod 
fejn hemm tassew l-hena. 

Talba, Il-21 Ħadd tas-Sena 
 

● Aħna magħqudin miegħek, Mulej, bil-fidi tagħna, bl-
intelliġenza nerġgħu nieħdu l-ħajja. Min mhux magħqud miegħek 
jirreżistilek, u kulmin jirreżistik ma jemminx. U kif jista’ jiddewwa min 
jirreżistik? Min jagħmel hekk ikun jagħti dahru għar-raġġi tad-dawl li 
kienu se jdawluh, ma jdawwarx ħarstu imma jagħlaq moħħu. 
Agħmel, o Mulej, li jiena nemmen u ninfetaħ għalik, agħmel li 
ninfetaħ u nkun imdawwal. 

Jekk nitbegħdu minnek, għand min imorru? “Inti għandek il-
kliem tal-ħajja ta’ dejjem.” Inti tagħtina l-ħajja ta’ dejjem billi toffrilna 
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ġismek u demmek. “Aħna emminna u għarafna.” Emminna biex 
nistgħu nemmnu, fil-fatt kieku ridna nagħrfu qabel ma emminna, ma 
kienx jirnexxilna la nagħrfu u lanqas nemmnu. X’inhu li emminna u 
x’għarafna? “li inti l-Kristu l-Iben ta’ Alla”, jiġifieri li int l-istess ħajja 
eterna u fil-ġisem u d-demm int tagħtina dak li int tassew. 

Santu Wistin, In Io 27, 7. 9 
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SENA Ċ 

Mulej, imħabbtek hija kbira, u l-fedeltà tiegħek tibqa’ għal dejjem 
(Salm 117, 2). 

 

Is-suġġett tal-Liturġija ta’ dan il-Ħadd huwa s-salvazzjoni 
ppreżentat b’universalità wiesgħa. L-ewwel qari (Is 66, 18-21) 
jirrakkonta waħda mill-profeziji stupendi dwar is-sejħa tal-popli kollha 
għall-fidi. “Għad niġi niġbor il-ġnus kollha, u l-popli ta’ kull ilsien” (Is 
66, 18). Kif il-firda bejn il-bnedmin hija sinjal tad-dnub, hekk ukoll l-
għaqda tagħhom hija sinjal ta’ qawwa li ssalva u tal-imħabba ta’ Alla 
għal kulħadd. Hu kellu jibgħat lill-fdal ta’ Iżrael li baqgħu fidili lejh, 
biex jgħarrfu ismu fl-artijiet l-aktar imbiegħda. Mhux biss li l-pagani 
se jikkonvertu, imma jwasslu lura lil-Lhud imxerrda lejn Ġerusalemm 
“bħala offerta lill-Mulej” (Is 66, 20), u minn dawn l-istess Lhud 
konvertiti Alla jagħżel il-qassisin tiegħu (Is 66, 21). Dik tkun l-ogħla 
rebħa fuq il-firda bejn Iżrael u l-ġnus l-oħra, rebħa li l-profeti kienu 
ħabbru ħafna drabi, imma li ftit kienu fehmuha u li Ġesù biss kellu 
jwettaq, billi jħejji t-triq bil-predikazzjoni tiegħu u jgħaqqad il-ġnus 
bid-demm tiegħu fuq is-salib. 

L-Evanġelju tal-lum (Lq 13, 22-30) jirriferi direttament għat-
tagħlim ta’ Ġesù fuq dan is-suġġett... ftit huma dawk li jsalvaw?” (Lq 
13, 23). Ġesù jmur ‘l hinn mill-mistoqsija u jikkonċentra fuq il-punt 
importanti, kulħadd jista’ jsalva għax is-salvazzjoni hija offruta lil 
kulħadd, imma biex tinkiseb, kull wieħed irid iħabrek biex jikkonverti 
qabel ikun tard wisq. Ġesù ried ikisser il-mentalità dejqa tal-Lhud u 
jistqarr li dakinhar tal-aħħar ġudizzju ftit ikun jiswa li tkun mill-poplu 
magħżul, jew li tkun intimament marbut miegħu, għalhekk ta’ xejn 
wieħed jgħid: “Kilna u xrobna miegħek aħna, u int għallimt fil-pjazez 
tagħna” (Lq 13, 26). Jekk il-fidi u l-għemejjel ma jakkumpanjawx lil 
dawn il-privileġġi, saħansitra wlied Iżrael ikunu mkeċċija mis-saltna 
ta’ Alla. “U jiġu nies mil-lvant u mill-punent, mit-tramuntana u min-
nofsinhar, u joqogħdu għall-mejda fis-Saltna ta’ Alla. U araw, hawn 
min hu tal-aħħar u għad ikun l-ewwel, u hawn min hu tal-ewwel u 
għad ikun tal-aħħar” (Lq 13, 29-30) Għalkemm il-Lhud kienu l-ewwel 
li ġew imsejħa għas-salvazzjoni, jekk ma jikkonvertux u ma 
jaċċettawx lil Kristu, se jsibu li posthom ħaduhulhom popli oħra li 
ġew imsejħin l-aħħar. L-istess jista’ jingħad dwar il-poplu ġdid ta’ 
Alla: il-privileġġ li tkun fil-Knisja ma jwassalx għas-salvazzjoni jekk 
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ma jkunx akkumpanjat b’rabta sħiħa ma’ Kristu u l-evanġelju tiegħu. 
Għalhekk l-Insara m’għandhomx jingħalqu fil-qagħda privileġġjata 
tagħhom, għax fis-sewwa aktar jaqblilhom li jersqu lejn ħuthom biex 
jiġbduhom għall-fidi. Il-privileġġi ma jgħoddu xejn quddiem Alla, 
imma tgħodd biss l-umiltà li xxejjen kull preżunzjoni li tagħti l-kura 
“biex jidħlu mill-bieb id-dejjaq” (Lq 13, 24), waqt li jirbħu kull xorta ta’ 
egoiżmu. 

Issa jidħol it-tieni qari (Lhud 12, 5-7.11-13) biex, bi kliem San 
Pawl, iħeġġeġ biex nissaportu l-battalja tal-ħajja b’qalb qawwija. 
Permezz tat-tiġrib u t-tbatijiet Alla jqiegħed lil uliedu fil-prova, għax 
jixtieq jikkorreġihom, biex isaffihom u jagħmel li “niksbu sehem fil-
qdusija tiegħu” (Lhud 12, 10). B’danakollu, huwa veru li “bħalissa kull 
twiddiba ma tferraħniex, imma tnikkitna, iżda mbagħad, lil dawk li 
jkunu tfarrġu biha, hija troddilhom il-frott ta’ ħajja mimlija bis-sliem” 
(Lhud 12, 11), jiġifieri tal-virtù, ta’ aktar intimità ma’ Alla. Alla huwa 
missier li jikkoreġina u jippruvana biss għall-ġid ogħla, “Għax il-Mulej 
iwiddeb lil min iħobb, jolqot lil kull min jilqa’ b’ibnu” (Lhud 12, 6). Jekk 
naċċettaw it-tiġrib tagħna ifisser li nidħlu “mill-bieb id-dejjaq” li wriena 
Ġesù. 

 

● Int, Mulej, b’sagrifiċċju wieħed magħmul darba għal dejjem, 
ksibt għalik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni; kun twajjeb mal-
Knisja tiegħek, u agħtiha d-doni tal-għaqda u s-sliem. 

Talba fuq l-Offerti 
 

● Ħenn għalina, Mulej, u agħtina fejqan sħiħ; fit-tjieba tiegħek 
agħmel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar, u li nsiru nogħġbuk f’kollox. 

Talba wara t-Tqarbin 
 

● O Alla tiegħi, kull ruħ għalik hija dinja sħiħa, u l-univers kollu 
qisu bħal ruħ waħda. Inti ħlaqtna wieħed wieħed, u tmexxina wieħed 
wieħed, individwalment. Inti tħobb u taħseb f’kull wieħed minna 
bħallilkieku kien il-ħlejqa waħdanija fid-dinja. 

O Ragħaj ta’ dejjem, qabel ma mxejt quddiem il-merħla tan-
nagħaġ għeżież tiegħek, saħansitra qabel ma sirt bniedem biex 
turina t-triq, qabel ma ħriġtna mill-maqjel imbierek li hu s-santwarju 
ta’ ħsbijietek u r-rieda kollha mħabba tiegħek, qabel ma ħlaqtna fiż-
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żmien u qegħidtna fit-triq tad-destin tagħna, int sejjaħt lil kull wieħed 
minna b’isimna. Inti tgħid: “Meta joħroġ in-nagħaġ tiegħu, huwa jmur 
quddiemhom u n-nagħaġ jimxu warajh, għax jisimgħu leħnu” (Ġw 
10, 3-4). 

C. Gay, Vita e virtù cristiane 2, 22, v. 1. p. 97-98 
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291.  MULEJ TIEGĦI U ALLA TIEGĦI 

Int il-Mulej, Alla tiegħi. Ma jkollix Alla ieħor barra minnek (Dt 5, 6-7). 

 

1. Ġesù qal: “Agħtu lil Alla dak li hu ta’ Alla” (Mt 22, 21). 
X’għandu l-bniedem li mhuwiex ta’ Alla, li ma rċeviehx minnu? Il-
ħajja naturali u sopranaturali, li jifhem, li jrid, kull għotja tan-natura u 
tal-grazzja, kull riżorsa u kull ħila, l-univers li jdawru u dak kollu li 
jeħtieġ biex jgħix, l-għeġubijiet u l-għana tal-ħolqien, kollox ġej minnu 
li hu l-ħallieq, Mulej, u Missier. 

“Jiena l-Mulej, Alla tiegħek” (Dt 5, 6). Din l-istqarrija solenni li 
tibda u timmarka l-Għaxar Kmandamenti, jeħtieġ tinfed il-qalb tal-
bniedem u tagħtih sens profond tal-ħakma l-aktar għolja ta’ Alla, u 
ġġegħelu jammetti kull dritt tiegħu. Nagħmlu x’nagħmlu qatt ma 
jirnexxilna nagħtu ‘l Alla l-qima, ir-reverenza, l-adorazzjoni, u l-
imħabba li jistħoqqulu. Dejjem se nkunu midjunin f’dak li jmissna 
nagħtu lill-Maestà divina. Ukoll jekk nikkonsagraw il-ħajja tagħna 
kollha, ma nkunux tajnieh ħlief dak li hu tiegħu u nagħtuhulu b’mod 
imperfett u nieqes mill-ġenerożità; dak kollu li nagħtuh, kollu 
rċevejnih mingħandu. Ukoll jekk nużaw il-forzi u s-sustanzi tagħna 
kollha biex naqduh, ma nistgħux ħlief ngħidu: “Aħna qaddejja li ma 
niswew għalxejn” (Lq 17, 10). Meta nagħtu ‘l Alla dak li hu ta’ Alla, li 
huwa dmir essenzjali tal-virtù tar-reliġjon, ifisser li nagħrfu u ngħixu 
s-sinjorija assoluta tiegħu, waqt li nagħtuh mhux xi għemil ta’ qima, 
imma l-qima sħiħa tal-ispirtu, tal-qalb u tal-ħajja. Aktar ma jkun 
profond is-sens reliġjuż fil-bniedem, aktar jagħraf in-nuqqas ta’ ħila 
tiegħu biex jagħti qima xierqa li tistħoqq lil Alla, u min-naħa l-oħra 
jħossu mbuttat li jagħtih l-iżjed li jista’ u għalhekk jimpenja ruħu bil-
forzi tiegħu kollha fit-tifħir, fl-adorazzjoni u fl-imħabba ta’ Alla tiegħu, 
fl-ubbidjenza ġeneruża u perfetta għal-liġi u għar-rieda tiegħu. Il-virtù 
tar-reliġjon tqiegħed lin-Nisrani f’atteġġjament ta’ sottomissjoni lejn 
Alla bla riservi u b’qima ġewwenija li tagħraf fih il-Mulej waħdieni 
tiegħu, u jagħmel minnu adoratur veru “fl-ispirtu u l-verità” (Ġw 4, 
24). 

 

2. “Kemm se ddumu titlajjaw min-naħa għall-oħra? Jekk il-Mulej 
hu Alla, morru warajh!” (1 Slat 18, 21). Il-kelma ta’ Elija li kien 
imħeġġeġ biż-żelu għal Alla tiegħu, hija l-għajta spontanja tal-fidi 
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b’għeruq sodi fil-qalb tal-bniedem. Il-ħakma ta’ Alla għandha tkun 
aċċettata u magħrufa fil-konkretezza tal-ħajja ta’ kuljum. “Ma jkollokx 
allat oħra ħliefi… għax jiena l-Mulej, Alla tiegħek, Alla għajjur” (Dt 5, 
7. 9), jgħidu l-Għaxar Kmandamenti. Ġesù saħħaħ dan meta qal: 
“Lill-Mulej, Alla tiegħek, għandek tadura, u lilu biss taqdi. - Ħadd ma 
jista’ jaqdi żewġ sidien” (Mt 4, 10, 6, 24). In-Nisrani għandu Alla 
wieħed biss, Mgħallem wieħed biss, Mulej wieħed. Min jiddubita 
minn din it-teorija? Imma fil-prattika hu ħafif ħafna li fil-ħajja wieħed 
jagħraf aktar minn mgħallem wieħed. Il-jien, il-flus, il-pjaċir huma 
mgħallmin li wkoll in-Nisrani ta’ sikwit iħossu ttentat biex jaqdi. 

“Issiru bħal allat” (Ġen 3, 5), it-tħajjira antika tas-serpent għadha 
tinħass, is-suppervja tittantana biex ngħollu rasna, għallinqas f’ċerti 
setturi, biex inkunu l-imgħallmin tal-ħajja tagħna, nikkompetu ma’ 
Alla u mad-drittijiet sovrani tiegħu. Imma ma jistax ikun li ngħixu dan 
il-kompromess; f’ħin jew ieħor, l-għażla jkollha ssir. Ġesù qal: “Min 
mhuwiex miegħi, huwa kontra tiegħi” (Mt 12, 30). Dak kollu li fil-ħajja 
tal-bniedem ma jweġibx għall-ħtieġa li jkun ma’ Kristu, li jagħti lil Alla 
l-ewwel post li jixraqlu, huwa kontra Kristu, kontra Alla. 

Biex din l-għażla tkun soda u tħares id-drittijiet ta’ Alla, in-Nisrani 
jeħtieġ jiċħad lilu nnifsu, b’mod assolut, u fl-imġiba tiegħu kollha 
jiċħad lilu nnifsu u f’kull ħaġa oħra – kbira jew żgħira – li ftit jew wisq 
tbegħidna mill-ħakma ta’ Alla. Din hija l-ewwel petizzjoni li hemm fl-
ewwel kmandament, il-muftieħ biex jitħarsu l-Għaxar Kmandamenti. 
B’dan il-mod biss nistgħu nħobbu ‘l Alla “b’qalbek kollha, b’ruħek 
kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha” (Mk 12, 30). 
B’dan il-mod biss inkunu sinċieri, meta mixħutin f’adorazzjoni, 
ngħidu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi” (Ġw 20-28). 

 

● X’se nroddlok, Mulej, għal dawn il-ħwejjeġ kollha? Ir-raġuni 
kif ukoll il-ġustizzja naturali timbotta lill–infidil biex iċedi lilu nnifsu lil 
dak li minnu rċieva dak kollu li hu, u jfakkru li għandu jħobbu bis-
saħħa kollha tiegħu nnifsu. Għalija, il-fidi turini li int għandek tkun 
maħbub iżjed sal-punt li nifhem li għandek tkun stmat wisq aktar ‘il 
fuq minni nnifsi, Jien, fil-verità nemmen li int dak li tagħtini mhux biss 
dak li jien, imma wkoll lilek innifsek… Jekk jiena midjun miegħek 
għax għamiltni, x’se nagħti aktar bi tpattija talli ġejt imġedded, u 
mġedded b’dan il-mod? Fl-ewwel ħolqien, int tajtni lili nnifsi, fit-tieni 
tajtni lilek innifsek, u meta ngħatajt lili, int raddejtli lili nnifsi. Jiena 
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midjun lejk għal darbtejn, Mulej. X’se nroddlok għad-don tiegħek 
innifsek li tajtni? Għax ukoll kieku kelli nagħtik ħajti għal elf darba, 
x’jiena jien quddiemek Mulej? 

Jiena nħobbok, Mulej, qawwa tiegħi, għajnuna tiegħi, u kenn 
tiegħi, ħellies tiegħi, u dak kollu li jista’ jissejjaħ tiegħi u li jista’ jkun l-
oġġett tax-xewqat tiegħi u ta’ mħabbti. Alla tiegħi, għajnuna tiegħi, 
jalla nħobbok għad-doni tiegħek u fil-mod tiegħi, li żgur hu anqas 
milli jistħoqqlok, imma b’danakollu mhux anqas minn dak li nista’, 
għax għalkemm ma nistax inħobbok daqskemm imissni, jien ma 
nistax inħobbok aktar milli hu possibbli għalija. Kont inkun nista’ 
nagħti iżjed meta inti jogħġbok tagħtini l-ħila li nagħti iżjed, imma qatt 
daqskemm jistħoqqlok. Inti rajt l-esseri imperfett tiegħi, imma fil-ktieb 
tiegħek hemm miktubin dawk kollha li jagħmlu li jistgħu, ukoll jekk 
ma jistgħux daqskemm imisshom. 

S. Bernard, De Diligendo Deo, 15-16 
 

● Alla tiegħi u kollox tiegħi! Jekk ikolli lilek ifisser li għandi 
kollox. Agħtini lilek innifsek, Mulej! Ma nissugrax inressaq talba 
daqshekk ardita, sinjal ta’ preżunzjoni, kieku int ma nkuraġġejtnix. Int 
ilbist in-natura tiegħi, sirt ħija, mitt bħalma jmutu bnedmin oħra, anzi 
b’mod l-aktar tal-biża’, proprju biex jien inkun nista’ nersaq lejk bil-
fiduċja kollha u ma bqajtx inħares lejk mill-bogħod, mimli kollni biża’. 
Alla tiegħi, kollox tiegħi, ma nista’ ngħid xejn iżjed, ukoll jekk nibqa’ 
nitkellem għal dejjem. Jekk ikolli lilek, jien inkun għani bla tarf, 
mingħajrek, bil-maqlub ma jien xejn. Naqa’ biċċiet, ninħall u mmut. 

Salvatur tiegħi, inti biss Alla tiegħi, ma rridx ikolli Mulej ħliefek. 
Irrid infarrak l-idoli ta’ qalbi u ma nagħraf xejn jekk mhux “Ġesù 
Kristu u dan imsallab.” Ħajti jeħtieġ ngħaddiha nitlob lilek, noffrilek lili 
nnifsi, biex tkun dejjem quddiemi, inqimek fis-Sagrifiċċju qaddis u 
ningħata lilek fit-Tqarbina mqaddsa. 

Beatu J.H. Newman, Maturità cristiana, p. 303-404 
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292.  MISSIER! 

Mulej, ta’ kull filgħodu qajjimli widinti biex nisimgħek u naqdik bl-
imħabba (Is 50, 4). 

 

1. Kristu Ġesù “sar għalina l-għerf mingħand Alla, ġustizzja, 
qdusija u fidwa” (1 Kor 1, 30). Fih insibu mhux biss is-salvazzjoni u l-
ġustifikazzjoni personali tagħna, imma wkoll dak li neħtieġu biex 
inħallsu d-djun tagħna ma’ Alla u nagħtuh il-qima li tistħoqqlu. Fil-fatt, 
l-Iben ta’ Alla sar bniedem biex jifdi lir-razza tal-bnedmin, u fuq kollox 
biex f’isem il-ħolqien kollu, jagħti qima ‘l Alla li tixraq tassew lill-
maestà infinita tiegħu. Hekk ir-reliġjon nisranija għandha fi Kristu 
Ġesù l-ispirazzjoni tagħha, il-mudell tagħha, it-tip waħdieni u l-aktar 
għoli, dak li jwettaqha fih innifsu fil-livell l-aktar perfett. Aħna reliġjużi 
fis-sens ġenwin tal-kelma sal-punt li nippruvaw nirriproduċu fina 
nfusna l-karatteristiċi essenzjali tar-reliġjożità ta’ Kristu billi 
nassoċjaw lilna nfusna mal-attitudni tiegħu lejn il-Missier tiegħu tas-
sema. 

Fir-relazzjonijiet tiegħu mal-Missier, Ġesù huwa essenzjalment 
iben, l-Iben li jgħix biss għall-Missier li minnu ħa l-eżistenza: ‘Bħalma 
bagħatni l-Missier, li hu ħaj, u jiena ngħix b’Missieri” (Ġw 6, 57) L-
Iben li ma għandu ebda ideal ieħor ħlief ir-rieda tal-Missier, u 
magħha jintrabat b’kull qawwa ta’ qalbu: “L-ikel tiegħi hu li nagħmel 
ir-rieda ta’ min bagħatni” (Ġw 4, 34). L-Iben li fl-għemil tiegħu kollu 
jfittex li jogħġob lill-Missier: “Jiena dejjem nagħmel dak li jogħġob 
lilu” (Ġw 8, 29). Ġesù, l-Iben waħdieni ta’ Alla min-natura, ried 
jagħmel lill-bnedmin imsieħba, bil-grazzja, tal-filjolanza divina tiegħu 
u seħibhom fis-sentimenti tiegħu ta’ iben lejn il-Missier tas-sema. 
Ħadd aktar minn Ġesù ma jagħraf u jadura f’Alla l-ogħla Esseri, il-
Mulej u s-Sid assolut tal-univers, ħadd aktar minnu ma jifhem u jgħix 
is-sinjorija tal-Aktar Għoli u fl-istess ħin ħadd aktar minnu ma 
għandu d-dritt li jsejjaħ ‘l Alla bl-isem ta’ Missier u li jittratta miegħu 
bil-qalb ta’ iben. Dan id-dritt hu ried jaqsmu, bi grazzja, ma’ dawk “li 
jemmnu f’ismu” (Ġw 1, 12), lilhom kixef il-misteru tal-paternità ta’ Alla 
u għallem “Mela, itolbu hekk: ‘Missierna, li inti fis-smewwiet’” (Mt 6, 
9). 
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2. Ġesù, l-Iben Waħdieni ta’ Alla, ried li jkun imħabbar bit-titlu ta’ 
“l-Qaddej tal-Mulej” (Is 42). Iben u qaddej, żewġ ismijiet li jidhru 
kontra xulxin, imma fil-verità mhumiex hekk meta dak li 
jippersonifikahom jaqdi lil missieru bl-imħabba ta’ iben u jħobbu billi 
jaqdih b’dedikazzjoni sħiħa. 

Dan seħħ f’Ġesù li ħajtu kollha hi impenjata f’qadi kollu mħabba 
lill-Missier: “Ma tafux li jiena għandi nkun f’dak li hu ta’ Missieri?” (Lq 
2, 49). Fil-kliem ta’ Ġesù adolexxenti hemm l-ansjetà kollha tal-qalb 
ta’ iben li ried iħaffef biex jibda jaqdi lil Missieru. 

Is-sens reliġjuż tan-Nisrani għandu jwassalna f’atteġġjament 
bħal dan, jimpenja lil qalbu u ‘l-ħajtu kollha fil-qadi ta’ Alla. Din hija d-
devozzjoni vera li San Tumas jiddefinixxi “r-rieda… li jiddedika lilu 
nnifsu spontanjament għall-ħwejjeġ li huma qadi ta’ Alla” (S.T. 2-2, 
82, 1). Devozzjoni fis-sens ġenerali li tħaddan il-ħajja kollha, 
jimmiraha għall-qadi tal-Mulej, devozzjoni fis-sens speċifiku li 
għandu x’jaqsam mal-għemejjel kollha ta’ qima interni u esterni. 
F’kull każ id-devozzjoni mhix sentiment, imma frott tar-rieda, 
deċiżjoni qawwija, kostanti u ġeneruża li ningħataw lil Alla. B’hekk 
jista’ jkun hemm devozzjoni vera wkoll f’persuna li minflok tħoss il-
faraġ fil-qadi ta’ Alla, iġġarrab nixfa, bruda u forsi wkoll stmerrija, 
kemm fit-talb u kemm fit-taħriġ tal-virtù. Dak li jgħodd huwa d-
deċiżjoni tar-rieda u l-atteġġjament profond ta’ iben li għalih in-
Nisrani jaqdi ‘l Alla mhux bil-qalb ta’ merċenarju, imma b’qalb ta’ 
iben. Il-merċenarju jagħmel biss dak li hu assolutament meħtieġ biex 
jieħu s-salarju, huwa għażżien, u xħiħ u jaħseb għal rasu kemm 
jista’. Imma l-iben joqgħod għad-dispożizzjoni tal-Missier mingħajr 
kalkoli u bla riservi, huwa kuxjenzjuż u ġeneruż, ma joqgħodx ikejjel 
iċ-ċaħda tiegħu nnifsu, ħsiebu biss li jogħġob lill-Missier, ferħan li l-
ħin kollu jtennilu: “Hawn jien, ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek” 
(Lhud 10, 9). Din hija l-imġiba tan-Nisrani, li jiġbor fih innifsu s-
sentimenti ta’ umiltà u qima ta’ qaddej ta’ Alla u dawk tal-imħabba u 
d-devozzjoni ġeneruża ta’ iben tal-Missier tas-sema. 

 

● Missier, indur lejk …b’fiduċja kwieta u ġentili. Ibnek għallimni 
li int missieri, li m’għandix insejjaħlek b’xi isem ieħor. Inti kollok 
kemm int missier, jien ġejt biex nitkellem miegħek bis-sempliċità 
kollha, għax jiena ibnek, u ngħidlek dan bl-akbar sinċerità. 
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Missier, agħmel bija dak li trid, jiena qiegħed hawn lest biex 
nagħmel ir-rieda tiegħek. Naf li r-rieda tiegħek għalija hija li nsir bħal 
Ibnek il-Waħdieni, ħija l-kbir li għallimni ismek, u li nterraq fl-istess 
triq tiegħu, jiena nafu dan, u bl-imħabba naċċettah! Missier, miniex 
qawwi biżżejjed għal dan, imma naċċettah! Inti tarani hawn, aħdem 
fija, qatta’ u neħħi, farraġni jew ħallini waħdi, jien qatt ma rrid 
ninsultak billi nibża’ jew naħseb li qiegħed tinsieni; jekk is-salib tiegħi 
nħossu tqil, għallinqas ikolli l-ħila ntennilek il-ħin kollu li jiena 
nemmen f’imħabbtek, u naċċetta r-rieda tiegħek. 

Imma nixtieq li nixrob mill-istess kalċi bħal Ibnek, o Missier, 
tirrifjutalix dan …Mulej Alla, hawn il-ħajja tiegħi għalik, agħmel biha 
dak li tixtieq, agħmel minnha l-ħajja ta’ Ġesù Kristu. Imma jkun fejn 
ikun li tixtieq tibgħatni, jekk inkunx hieni jew imdejjaq, marid jew 
b’saħħti, sodisfatt jew umiljat, int ma tkunx tista’ żżomm l-ispirtu ta’ 
ġo fija milli jgħajjatlek bil-qawwa, jitolbok b’urġenza l-imħabba 
tiegħek, għal dawk ħuti li ma jafux li int missier. O Missier, hawn hi 
ħajti, imma agħtini lil ħuti, biex nagħtihom lilek. 

P. Lyonnet, Scritti spirituali, p. 164-165 
 

● Missier, f’idejk nintelaq jiena. Agħmel minni dak li jogħġbok. 
Niżżik ħajr għal dak kollu li tagħmel bija. Jien lest għal kollox, nilqa’ 
kollox. Agħmel biss li r-rieda tiegħek isseħħ fija u fil-ħlejjaq kollha 
tiegħek. Ma nixtieq xejn aktar, Mulej. F’idejk jien nitlaq ruħi, 
nagħtihielek bl-imħabba kollha ta’ qalbi, għax jien inħobbok, Mulej, u 
għalhekk inħoss il-ħtieġa li nagħti lili nnifsi lilek, li nintelaq f’idejk 
għalkollox u b’kunfidenza bla tarf, għax int Missieri. 

Beatu Charles de Foucauld, La preghiera del povero, p. 82 
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293.  NADURA ‘L-MULEJ ALLA TIEGĦI 

Lil Alla waħdu ġieħ u glorja għal dejjem (1 Tim 1, 17). 

 

1. Ġesù qal: “Jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw 
lill-Missier, anqas f’Ġerusalemm” (Ġw 4, 21). Il-miġja tas-Salvatur 
turi l-bidu ta’ qima ġdida, li mhix marbuta la ma’ Gariżim fejn kienu 
jitolbu s-Samaritani, u lanqas fit-tempju ta’ Ġerusalemm, iċ-ċentru 
tal-qima tal-Lhud. L-atti tal-qima nazzjonali kollha kellhom jieqfu biex 
jinbidlu bil-qima li l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem ġie biex iwaqqaf u 
li fiha l-bnedmin kollha kellhom jissieħbu. “Tiġi siegħa, anzi issa hi, 
meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u l-
verità” (Ġw 4, 23). L-ewwel adoratur anzi l-adoratur waħdieni tal-
Missier huwa Ġesù nnifsu, huwa biss jafu perfettament u huwa biss 
jista’ jadurah perfettament “fl-ispirtu u l-verità”, għaliex hu l-Verità u 
għandu l-milja tal-iSpirtu. Ġesù li bid-divinità tiegħu għandu l-
għarfien sħiħ tad-dinjità infinita ta’ Alla u jista’ jagħmel għemejjel 
divini, waqt li fl-istess ħin huwa bniedem veru, jista’ jinxteħet 
f’adorazzjoni quddiem il-Missier u jiġbed miegħu f’adorazzjoni lill-
bnedmin kollha. Din hija l-adorazzjoni waħdiena li tixraq lil Alla li fiha 
l-adoratur ewlieni huwa Kristu, dak li jispira huwa l-iSpirtu s-Santu, 
waqt li l-bniedem, imressaq minn Kristu, iwassal l-għotja li hija 
proprja tiegħu, l-għarfien tax-xejn tiegħu biex jgħolli l-kollox ta’ Alla. 
Il-Konċilju Vatikan II ifakkar: “Fi Kristu ngħatat lilna l-milja tal-qima 
divina” u mnisslin mill-ġdid fih bil-magħmudija ‘nistgħu ngħajtu, 
Abba! Missier’ (Rum 8, 15), b’hekk isiru dawk li jaduraw fil-verità, li l-
Missier ifittex” (SC 5. 6). 

Hu mimli tifsir il-fatt li Ġesù, fl-ispjegazzjoni dwar il-qima l-ġdida, 
jippreżenta ‘l Alla bħala Missier. Dak li hu jadura, u li d-dixxipli 
kellhom jaduraw, ma kienx biss l-Aktar Għoli, il-Mulej tas-sema u l-
art li kollox jiddependi minnu, imma wkoll il-Missier li hekk iħobb il-
bnedmin li ta lill-Ibnu l-waħdieni għas-salvazzjoni tagħhom (Ġw 3, 
16). L-adorazzjoni tan-Nisrani hija qima tas-sovranità ta’ Alla u 
ammirazzjoni ferrieħa tal-paternità tiegħu. 

 

2. “Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu, għarkupptejna quddiem 
il-Mulej li ħalaqna! Għaliex hu Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mergħa 
tiegħu” (Salm 95, 6-7). F’din l-istedina għall-adorazzjoni li sikwit 
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insibuha mtennija fil-Liturġija, jispikka l-ħsieb ta’ Alla ħallieq li l-
bnedmin kollha, il-poplu tiegħu, il-merħla tiegħu huma kollha tiegħu. 
Id-dehra tal-għaġeb tal-ħallieq issib il-milja tagħha fid-dehra kollha 
mħabba tar-Ragħaj li jitma’ “l-merħla tiegħu minn idejh”. 

Ġesù jgħid wisq iżjed minn hekk: “Missierna li inti fis-smewwiet, 
jitqaddes ismek, tiġi Saltnatek, ikun dak li trid int” (Mt 6, 9-10). 
F’dawn il-versi nilmħu ħjiel tal-adorazzjoni ta’ Kristu lill-Missier, l-
adorazzjoni vera li jrid jgħallem lid-dixxipli tiegħu. L-ewwel nett l-
għarfien tal-paternità ta’ Alla, biha l-Missier nissel sa minn dejjem lill-
Iben “Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru, 
imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier” (Kredu). 
Paternità divina u eterna li hija l-għerq, fiż-żmien, tal-paternità ta’ Alla 
għall-bnedmin. U ma’ dan l-għarfien tal-maestà sovrana tiegħu għax 
Alla huwa dak li “qiegħed fis-sema”, differenti bla tarf u ‘l fuq minn 
kull esseri maħluq. Imbagħad tasal l-eżaltazzjoni tal-qdusija tal-
Missier, ix-xewqa ħajja u filjali li l-qdusija tiegħu tkun magħrufa u 
gglorifikata mill-ħlejjaq kollha. Din hi l-ewwel xewqa tal-Iben 
waħdieni, motiv essenzjali tal-inkarnazzjoni tiegħu, u jmissha tkun l-
ewwel xewqa ta’ dawk kollha li fih se jkunu wlied adottivi. Fl-aħħar 
nett, is-saltna universali ta’ Alla tkun imxandra bix-xewqa li s-Saltna 
tiegħu tinfirex mad-dinja kollha. U biex dan iseħħ, nitolbu li titwettaq 
ir-rieda tiegħu, ir-rieda waħdiena, qaddisa u li tqaddes u li għandha l-
ħila li ġġib is-Saltna u s-salvazzjoni tal-ħlejjaq. B’qima lejn din ir-
rieda, Kristu kien għad irid jgħaddi minn agunija u jegħreq l-għaraq 
tad-demm. Il-qima tilħaq il-quċċata fl-ogħla sagrifiċċju tal-ħlejqa. 

Huwa eħfef li naduraw fis-skiet milli nesprimu l-adorazzjoni fi 
kliem waħdieni li jiswa biex nuru s-sens profond huwa dak li Ġesù 
qiegħed fuq fomm id-dixxipli tiegħu. 

 

● Insejjaħlek, Alla tiegħi, insejjaħlek għax inti qrib ta’ dawk li 
jsejħulek bil-verità… x’hemm iżjed li jsejjaħ il-verità fil-Verità, jekk 
mhux il-Missier fl-Iben? 

X’hemm aktar ħelu milli tittallab lill-Missier f’isem il-Waħdieni 
tiegħu, u li tqanqal ‘il-Missier għall-ħniena billi tfakkru f’Ibnu! O 
Missier li tista’ kollox… nitolbok għall-imħabba ta’ Ibnek li jista’ 
kollox… fil-fatt ma nafx liema medjatur ieħor nista’ nippreżentalek 
biex jaqbeż għalija ħlief dak li jħallas għad-dnubiet tagħna, u li 
qiegħed fil-leminija tiegħek jinterċedi għalina. 
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San Anselmu, Orationes, 2 
 

● Missierna l-aktar qaddis, ħallieq tagħna, Feddej tagħna, 
Konsolatur tagħna. Li inti fis-smewwiet, fl-anġli u fil-qaddisin, inti 
ddawwalhom biex isiru jafuk, għax int, Mulej, inti d-Dawl, inti 
ġġegħilhom jitkebbsu biex iħobbuk, għax int, Mulej, int l-ogħla ġid, il-
ġid etern, li minnu jiġi kull ġid, u  barra minnu ma hemmx ġid ieħor. 

Jitqaddes ismek, biex l-għarfien tiegħek isir ċar għalina biex 
inkunu nistgħu nifhmu l-kobor tal-ġid li tagħmlilna, u kemm huma 
kbar il-wegħdiet tiegħek, l-għoli tal-maestà tiegħek u l-profondità tal-
ġudizzji tiegħek. 

Tiġi saltnatek, biex tkun tista’ ssaltan fina bil-grazzja tiegħek u 
tgħinna naslu fis-saltna tiegħek, fejn għad narawk bl-imħabba 
tagħna lejk li tkun saret perfetta, fi ħbiberija mbierka miegħek, fejn 
ingawduk għal dejjem. 

Ikun li trid int kif fis-sema hekkda fl-art. Agħtina li nħobbuk 
b’qalbna kollha, waqt li naħsbu fik bla waqfien, b’ruħna kollha, 
dejjem nixtiequk, bl-ispirtu kollu tagħna, waqt li nimmiraw lejk kull 
intenzjoni u nfittxu l-glorja tiegħek fil-ħwejjeġ kollha, bil-forzi tagħna 
kollha, waqt li niddisponu l-enerġiji u r-riżorsi kollha ta’ ruħna u ta’ 
ġisimna, għall-qadi tal-imħabba tiegħek u ta’ ħadd aktar. 

S. Franġisk ta’ Assisi, minn ‘Il Padre nostro’ spiegato dai Padri, 
p. 145-160 
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294.  EJJEW NIŻŻU ĦAJR ‘L ALLA 

Jalla f’kulma nagħmlu jew ngħidu, nagħmlu kollox f’isem il-Mulej 
Ġesù, u nroddu ħajr lil Alla l-Missier permezz tiegħu (Kol 3, 17). 

 

1. “Iżżu ħajr ‘l Alla f’kollox. Dan hu li jrid Alla mingħandkom” (1 
Tess 5, 18). Billi l-bniedem ma jistax jissodisfa b’mod xieraq id-djun 
tiegħu ma’ Alla, ikollu jfittex li jpatti għallinqas bil-gratitudni. 
Saħansitra l-aktar fqajjar imsejken li ma għandu xejn x’jagħti bi 
tpattija għall-karità li jirċievi, imma għandu l-possibbiltà li juri ruħu 
rikonoxxenti lejn il-benefattur tiegħu. Din hija l-qagħda tal-bniedem 
quddiem Alla, ma għandu xejn minn tiegħu, dak kollu li hu u li 
għandu hu don ta’ Alla, u biex ipatti din il-ġenerożità infinita ma 
għandux mezz ieħor ħlief li jinqeda bl-istess doni li tah Alla biex jurih 
il-gratitudni tiegħu. Alla, li bierku b’ġenerożità l-aktar kbira, għandu d-
dritt li jesiġi l-qima tal-gratitudni. San Pawl itenni: “Agħmlu kollox 
f’isem il-Mulej Ġesù, u roddu ħajr lil Alla” (Kol 3, 17). Imma dan, li hu 
ħtieġa spontanja tal-qlub sensittivi, huwa dmir li ta’ sikwit jintesa 
wkoll mit-twajbin, ukoll dawk li jkunu rċevew ħafna. Meta Ġesù fejjaq 
għaxar imġiddmin, u wieħed biss ġie jirringrazzjah, gerger: “Fejn 
huma d-disgħa l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li reġa’ lura 
biex jagħti glorja lil Alla ħlief dan il-barrani?” (Lq 17, 17.18). L-ingrati 
kienu proprju d-disa’ Lhud, mill-istess ġens tas-Salvatur, u li kienu 
f’qagħda privileġġjata meta meqjusa mal-barrani. Ta’ sikwit jiġri li 
dawk li Ġesù jsejjaħ biex jgħixu qrib tiegħu u jagħtihom sejħa 
speċjali, ikunu huma l-inqas li japprezzaw is-sejħa. Kważi jidher li l-
kotra ta’ grazzji li jkunu rċevew iraqqdu s-sensittività tagħhom, u 
qishom ma jagħtux kas la tal-kobor u lanqas l-għotja totali tad-doni 
divini, li kollha kemm huma jagħmlu li l-gratitudni spontanja tinxef ġo 
qalbhom. Santa Tereża ta’ Ġesù tgħid: “O, kif il-kobor tal-grazzja 
tiegħek iġib ħsara lil dawk li huma hekk ingrati!” (Tqanqil ir-Ruħ 3, 2). 
L-ingratitudni dejjem tirriżulta fi svantaġġi personali, bħalma ġara 
mid-disa’ mġiddmin, għax minħabba li ma reġgħux lura biex 
jirringrazzjaw talli fiequ, ma ssieħbux mas-sieħeb grat tagħhom f’dak 
il-ferħ li jisimgħu minn fomm Ġesù: “Il-fidi tiegħek salvatek” (Lq 17, 
19). 

 

2. “Fit-talb tagħkom itolbu u uru lil Alla xi jkollkom bżonn, iżżuh 
ħajr” (Fil 4, 6). Jekk il-ħtiġijiet tal-bniedem huma ħafna, huma wisq 
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aktar il-benefiċċji divini li ngawdu mingħajr ma nagħtu kas, għalhekk 
it-talba tal-petizzjoni timxi id f’id mar-radd il-ħajr. “X’għandek li ma 
qlajtux? U jekk ingħatalek, għala tiftaħar bħallikieku ma ngħatalek 
xejn?” (1 Kor 4, 7). L-ingratitudni, li ta’ sikwit hi frott tas-suppervja, 
hija mod sieket ta’ ftaħir, għax wieħed li ma jiżżix ħajr qiegħed iqis 
dak li għandu mhux bħala don mogħti minn Alla, imma bħala xi ħaġa 
tiegħu, li qalagħha bil-ħila tiegħu. Hemm oħrajn li r-ringrazzjamenti 
tagħhom huma biss fuq xufftejhom, għax ġo qalbhom iqisu li l-grazzji 
li rċevew jew l-għemil tajjeb li għamlu, huma frott tal-merti tagħhom. 
“O Alla, niżżik ħajr li m’iniex bħall-bqija tal-bnedmin” (Lq 18, 11), mis-
silta tal-evanġelju jidher ċar li l-Fariżew huwa ‘l bogħod li jirriferi ‘l 
Alla dak il-ftit ta’ ġid li seta’ kellu. 

Il-gratitudni li togħġob lil Alla hija dik li ġejja minn qalb umli, 
konvinta li Alla biss jġegħilna “rridu u nagħmlu” (Fil 2, 13). Dan hu 
dak li l-Knisja kuljum tkanta f’isem il-bnedmin kollha biex tpatti għall-
ingratitudni ta’ ħafna u titlob is-salvazzjoni ta’ kull wieħed: “Sewwa u 
xieraq tassew, u jiswa għas-salvazzjoni, li dejjem u kullimkien 
inroddulek ħajr, o Mulej qaddis, Missier li jista’ kollox, Alla ta’ dejjem” 
(Missal). Il-Knisja tiddefinixxi r-radd il-ħajr bħala “tajjeb u jiswa għas-
salvazzjoni”, li tiżżi ħajr ‘l Alla għall-favuri bla għadd ifisser li titolbu 
biex iwettaq l-għemil tiegħu ta’ ħniena għas-salvazzjoni tagħna u dik 
tad-dinja kollha. Imma dan l-effett iseħħ biss jekk ir-radd il-ħajr isir “bi 
Kristu Sidna”, f’għaqda miegħu u għall-merti infiniti tiegħu. Hekk jiġri 
fis-Sagrifiċċju ewkaristiku, li huwa l-għemil l-iżjed għoli ta’ grazzja li 
fih Kristu, Saċerdot u Vittma huwa radd il-ħajr ħaj lill-Missier f’isem il-
bnedmin kollha. “Aħna u nagħmlu dan b’tifkira tal-passjoni li biha 
Ibnek fdiena… b’radd il-ħajr noffrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis” 
(Talba Ewkaristika III). 

 

● Infaħħrek, nigglorifikak inbierkek, Alla tiegħi, għall-benefiċċji 
bla għadd li tajtni, minkejja li ma kenux jistħoqquli, int għentni meta 
kont fid-dubju u erfajtni min-nuqqas ta’ tama. 

Infaħħar il-ħniena tiegħek li stennietni daqshekk fit-tul, il-ħlewwa 
tiegħek li kienet il-vendetta tiegħek, il-ħniena tiegħek li sejħitli, it-
tjubija tiegħek li laqgħetni, il-ħniena tiegħek li ħafritli dnubieti, it-tjieba 
tiegħek li wrejtni ‘l fuq mill-merti tiegħi, il-paċenzja tiegħek li ma 
ftakritx l-inġurji tiegħi, it-tixjin tiegħek li farraġni, is-sabar tiegħek li 
ħarisni, l-eternità li kellha tħarisni, il-verità li se tagħtini l-premju. 
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X’se ngħid mela, Mulej, dwar il-ġenerożità tiegħek liema 
bħalha? Fil-fatt inti ssejjaħ lil min jaħrab minnek, tilqa’ lil min jerġa’ 
lura, tgħin li min hu fid-dubju, tarma lil min jikkumbatti, tinkuruna lil 
min jirbaħ, ma tmaqdarx lill-midneb li għamel il-penitenza, u ma 
tiftakarx l-inġurji li rċevejt. 

Għal dawn il-benefiċċji kollha m’għandix ħila nagħtik it-tifħir li 
jistħoqqlok: għalhekk nirringrazzja lill-Maestà tiegħek għat-tjieba 
kotrana tiegħek, għaliex fija inti tkattar, iżżomm, u tħallas dejjem il-
grazzja. 

San Tumas ta’ Aquino, Preghiere, p. 31-32 
 

● O Alla, li tista’ kollox, l-aktar qaddis, l-iżjed għoli u kbir, l-ogħla 
ġid, kull ġid, il-ġid kollu, li int waħdek tajjeb, nagħtik kull tifħir, kull 
glorja, kull grazzja, kull qima, kull barka, u dejjem nattribwilek kull 
ġid. 

U ladarba jiena msejken u midneb, m’iniex denn li nsemmik, 
nitolbok, o Mulej, biex Sidna Ġesù Kristu, l-Iben maħbub tiegħek li 
fih titgħaxxaq, flimkien mal-iSpirtu s-Santu l-konsolatur, jiżżuk ħajr kif 
jogħġob lilek, għalija u għal kulħadd: dak li dejjem jissodisfak 
f’kollox, u li permezz tiegħu tajtna bil-bosta. 

S Franġisk ta’ Assisi, Detti, p. 125 . 1 
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295.  ITLOB U JINGĦATALEK 

Mulej, għallimna nitolbu (Lq 11, 1). 

 

1. “Itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabbtu u jiftħulkom” (Mt 
7, 7). Ġesù għallimna mhux biss naduraw u nirringrazzjaw lill-Missier 
tas-sema, imma wkoll li nduru lejh bil-fiduċja ta’ wlied f’kull ħtieġa. It-
talba ta’ petizzjoni, wisq aktar minn talba ta’ egoiżmu, hija għarfien 
prattiku tad-dipendenza sħiħa tal-ħlejqa minn Alla. Iċ-ċentru tagħha 
mhux daqstant il-ħtieġa tal-bniedem, daqskemm il-providenza ta’ Alla 
li hi l-għajn waħdanija ta’ ħajja u ta’ dak kollu li jservi għall-
preservazzjoni tagħha, kemm fuq il-livell naturali u kemm fuq dak 
sopranaturali. Meta nuru l-bżonnijiet tagħna lil Alla hu l-istess bħal 
meta nammettu li kollox ġej minnu u jixhed għall-fidi tagħna fit-tjubija 
tiegħu ta’ missier. Ukoll fost il-bnedmin, iben ma jaħsibhiex darbtejn 
biex jitlob lil missieru għal dak li jkun jeħtieġ, għar-raġuni li hu jaf li 
jista’ jorbot fuqu. “Min hu dak il-bniedem fostkom li, jekk ibnu jitolbu 
biċċa ħobż, sejjer jagħtih ġebla? Jew jekk jitolbu ħuta, sejjer jagħtih 
serp? Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom, tafu tagħtu lil uliedkom 
ħwejjeġ tajba, kemm aktar Missierkom li hu fis-smewwiet jagħti 
ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu?” (Mt 7, 9-11). Ġesù jinżel f’eżempji 
hekk prattiċi biex jinkuraġġina nitolbu lil Missierna tas-sema bil-
fiduċja. M’hemm ebda dubju li jismagħna u jipprovdilna wisq iżjed 
milli l-aqwa missier tal-art jista’ jagħtina. Din il-fiduċja tqim lil Alla, kif 
tqimu l-adorazzjoni u r-ringrazzjament, u tqim b’mod speċjali l-
providenza u l-paternità tiegħu. 

Waqt li Ġesù kien jisħaq fuq din il-fiduċja – biżżejjed niftakru fil-
parabbola tal-ħabib ta’ wiċċu sfiq (Lq 11, 5-8) u dik tal-imħallef u l-
armla (Lq 18, 1-7) – iwissina biex ma “toqogħdux tlabalbu bħall-
pagani, dawn minn għalihom li, iktar ma jgħidu iktar jinstemgħu” 
għax  “Missierkom jaf x’teħtieġu, qabel ma titolbuh intom” (Mt 6, 7-8). 
Dak li jgħodd mhux il-ħafna kliem, imma l-qawwa ġewwenija tat-talb, 
qawwa ta’ fiduċja f’Alla li tista’ tesprimi ruħha saħansitra f’sempliċi 
għajta tal-qalb. 

 

2. Waqt li l-ewwel taqsima tal-”Missierna” hija l-mudell perfett 
tat-talba ta’ adorazzjoni u ta’ tifħir, it-tieni taqsima hija l-mudell tat-
talba ta’ petizzjoni. Fi tliet talbiet qosra hemm miġbura l-ħtiġijiet 
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kollha fundamentali tal-bniedem, ippreżentati lill-Missier tas-sema 
b’sempliċità u f’qosor essenzjali. 

“Ħobżna ta’ kuljum agħtina l-lum” (Mt 6, 11), il-ħobż 
jirrappreżenta dak kollu li jiswa għall-ħajja tad-dinja. Din mhix xi 
ħaġa li għandha tħawwadna li nitkellmu hekk ma’ Alla li hu 
“Missierna”, għax ukoll il-ħajja tal-ġisem hija don tiegħu, u huwa biss 
billi nieħdu ħsiebha biex nkunu nistgħu nieħdu sehem fil-qadi tiegħu. 
Imma Ġesù jgħallimna noqogħdu attenti, biex ma nitolbux aktar milli 
meħtieġ għall-ħajja ta’ kuljum. Dan jaqbel perfettament mat-twissija 
tiegħu: “Toqogħdux tħabblu raskom għall-għada, għax il-jum ta’ 
għada jħabbel rasu hu għalih innifsu” (Mt 6, 34). 

“Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina” (Mt 6, 
12). Il-maħfra ta’ Alla hija meħtieġa għall-bniedem wisq iżjed mill-
ħobż, mhux biss minħabba dnubietu imma wkoll għax il-ħajja tiegħu 
kollha mhix ħaġa oħra ħlief dejn kbir lejn Dak li ħalqu, fdieh u 
qiegħed jippreservalu d-doni li tah. Min jista’ jgħid li qiegħed juża 
biżżejjed it-talenti u l-ħiliet li rċieva? Min jista’ jgħid li jħobb ‘l Alla 
b’qalbu kollha u b’saħħtu kollha? B’danakollu Missierna huwa lest li 
jagħtina maħfra ġeneruża għal kull dejn li għandna miegħu, jekk, 
min-naħa tagħna lesti naħfru lil xulxin kull ħtija. It-talba tal-maħfra 
hija fost l-aktar kompromettenti u impenjattivi. 

“U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni” (Mt 6, 13). L-
agħar deni li fih jista’ jaqa’ n-Nisrani hu meta jaqa’ fid-dnub, għalhekk 
Ġesù jgħallem li nitolbu mhux li nkunu meħlusin minn kull 
tentazzjoni, imma li ma nċedux għat-tentazzjoni. Dan kien li qal lill-
Appostli fil-lejl tat-tradiment: “Ishru u itolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib” 
(Mt 26, 41). Kif it-tifel li jintebaħ bil-periklu ifittex l-għajnuna minn 
missieru, hekk in-Nisrani quddiem it-tentazzjoni jistkenn fil-qalb ta’ 
Alla. Huwa iben u jista’ jafda fil-Missier tas-sema. Sakemm it-talba 
tiegħu hi mnebbħa minn dak li għallem Ġesù, jista’ jissogra jitlob 
kulma jrid. 

 

● O Mulejja! Kif jista’ jkun li jażżarda jitolbok il-grazzji tiegħek 
min ikun qdiek hekk ħażin, u ħares b’mod hekk nieqes mill-
perfezzjoni dak li inti tajtu? X’jista’ jiġi afdat lil min ħafna drabi kienlek 
traditur? Għidli, mela, Mulej, int li tfarraġ lil kull min ma jistax isib 
faraġ u tgħin lil kull min jitolbok l-għajnuna, x’se naqbad nagħmel? 
Ikun forsi aħjar li niskot dwar dak kollu li neħtieġ, għax nittama li int 
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issib rimedju tajjeb? Żgur li le! int, Mulej u Għaxqa tiegħi, billi taf li l-
ħtiġijiet tagħna żgur li huma ħafna, u taf ukoll kemm inħossuna 
mistrieħa meta nafdaw fik, tgħidilna biex nitolbuk għax mhux sejjer 
ma tagħtix. 

S. Tereża ta’ Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ 5, 1 
 

● Mulej, dak kollu li nitolbok, sakemm nitlob bil-fidi, u bil-fiduċja 
li naqilgħu, inti tagħtihuli, b’kundizzjoni li ma nitlobx xi ħaġa ħażina. 
Inti missier, missier li jista’ kollox u għaref, kif int tajjeb u ħanin bla 
tarf. Inti tkellem lil dan ibnek, daqshekk ċkejken, li bilkemm jaf ilaqlaq 
u jimxi biss, jekk miżmum minn idek, u tgħidlu: dak kollu li titlobni 
jiena nagħtihulek, jekk titlobni bil-fiduċja. Imbagħad int tagħti b’ħeffa 
kbira… meta dak li jitolbok ikun skont ir-raġuni, u fuq kollox meta 
jkun jaqbel max-xewqat tiegħek, u mas-sentimenti li inti tixtieq tara 
fih… Jekk jitolbok ġugarelli li jistgħu jweġġgħuh… int tiċħadhomlu 
għat-tjubija li għandek għalih, imma tfarrġu billi tagħtih ħlewwiet oħra 
li ma fihomx periklu… u taqbdu minn idu biex twasslu mhux fejn irid 
imur, imma fejn hu l-aħjar li jmur. 

Beatu Ch. de Foucauld, La preghiera del povero, p. 129 
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296.  KUNU MEQJUSA U GĦASSU 

Għaqqadni, Mulej, fil-mewt tiegħek 
biex inkun magħqud fil-qawmien tiegħek (Rum 6, 5). 

 

1. L-għerf “hu mgħallem tal-qies u tal-għaqal. Tal-ġustizzja u tal-
qawwa. Xejn fil-ħajja ma hemm aqwa minn dawn” (Għerf 8, 7). Ir-
Rabta l-Qadima, fl-Għerf, tara l-għajn tal-virtujiet kollha; bil-maqlub 
ir-Rabta l-Ġdida tidentifika din l-għajn bħala mħabba. Fil-verità, meta 
l-imħabba hija ħajja, tħajjar għall-ġid fl-oqsma kollha, waqt li tmexxi l-
ħajja tal-bniedem ukoll fid-dimensjonijiet tiegħu tal-art u fir-
relazzjonijiet tiegħu soċjali b’mod li xejn ma jfixklu fil-mixja tiegħu lejn 
Alla. F’dan is-sens Santu Wistin ifisser il-virtujiet kardinali bħala 
aspetti speċjali tal-imħabba. “Ir-rażan huwa l-imħabba li żżomm lilha 
nfisha sħiħa u safja għal Alla, il-qawwa hija l-imħabba li tissaporti 
kollox bil-ħeffa għal Alla, il-ġustizzja hija l-imħabba li taqdi biss ‘l Alla 
u b’hekk tagħni sewwa l-ħwejjeġ kollha suġġetti għall-bniedem, l-
għaqal huwa l-imħabba li tagħraf sewwa bejn dak li jgħinna nersqu 
lejn Alla u dak li jfixkilna” (De mor. Eccl. 25). L-imħabba, li “hi l-qofol 
tal-perfezzjoni” (Kol 3, 14), tagħti ħajja u forma lill-virtujiet kollha 
morali u min-naħa l-oħra dawn iwasslu għall-imħabba, waqt li 
jagħmluha ħafifa u tiżgura li nitħarrġu fiha. Jekk il-bniedem imissu 
jħobb ‘l Alla b’qalbu kollha, huwa ċar li jeħtieġlu jitrażżan, jimmodera 
dawk l-istinti, dawk il-passjonijiet li jtellfuh it-triq u jifirdu l-forzi tiegħu, 
u jfixkluh li jimmira kollox lejn Alla. Dan hu x-xogħol speċjali tar-
rażan. 

Għal tliet darbiet fl-ewwel ittra tiegħu San Pietru jtenni t-twissija: 
”Kunu mħażżmin fir-ruħ u rżina f’kollox” (1 Pt 1, 13, 4, 7, 5, 8). Fit-
tieni ittra, wara li jirrikkmanda l-ħarba mit-“taħsir li hawn fid-dinja ħtija 
tal-ġibdiet ħżiena” jistedinhom: “kunu ħerqana biex iżżidu l-virtù mal-
fidi, l-għerf mal-virtù” (2 Pt 1, 4-6) u fost l-ewwel virtujiet imsemmija 
hemm ir-rażan, fil-funzjoni tagħha tal-imħabba. Il-fidi u l-imħabba 
huma l-kontenut essenzjali tal-ħajja nisranija, imma l-fidi ma tistax 
taħdem fl-imħabba (Gal 5, 5) jekk il-ġibda għall-ħażen ma tkunx 
ikkontrollata bir-rażan. Il-bniedem ta’ rażan jikkontrolla u jaħkem l-
istinti proprji tiegħu u jgħasses biex ma jinkuraġġix lix-xitan li 
jwaqqgħu fid-dnub. “Kunu meqjusa u għassu. L-għadu tagħkom ix-
xitan qisu ljun jgħajjat u jdur u jfittex lil min se jibla'’” (1 Pt 5, 8). 
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2. “Għax dehret il-grazzja ta’ Alla, għas-salvazzjoni lill-bnedmin 
kollha. Hi trawwimna nwarrbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex 
ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f’dan iż-żmien” (Tit 2, 11-12). 
Il-grazzja ta’ Alla li tiġina bi Kristu s-Salvatur, tgħallimna nwarrbu x-
xewqat ħżiena tad-dinja, jiġifieri l-ġibda diżordinata tas-sensi li, 
minħabba d-diżordni li ġieb id-dnub oriġinali, jiġbdu biex ikunu 
sodisfatti ‘l hinn minn kull raġuni u minn kull liġi. San Pawl jgħid: “Ix-
xewqat tal-ġisem huma għedewwa ta’ Alla, ma joqogħdux għal-liġi ta’ 
Alla” (Rum 8, 7), u bil-ġisem jifhem il-passjonijiet kollha li mhumiex 
kontrollati. Bil-magħmudija n-Nisrani jmut għad-dinja tal-ġisem, waqt 
li l-ħajja tal-grazzja, li hi l-ħajja tal-ispirtu, trid li huwa jibqa’ f’dan l-
istat ta’ mewt permezz ta’ taħriġ bla heda fir-rażan. “Indfinna miegħu 
(Kristu) fil-mewt permezz tal-magħmudija sabiex kif Kristu kien 
imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk 
aħna ngħixu ħajja ġdida” (Rum 6, 4). Meta n-Nisrani jmewwet il-
ġibda tas-sensi u l-passjonijiet billi jiċħdilhom il-pjaċiri illeċti u 
jimmoderahom f’dawk leċti, ma jkunx qed jagħmel ħlief jgħix il-
magħmudija tiegħu biex tagħmel attwali l-mewt tiegħu fi Kristu biex 
iwassal fih il-ħajja ġdida tal-grazzja u tal-imħabba. B’hekk nifhmu li r-
rażan Nisrani huwa rekwiżit tal-magħmudija, huwa l-attwazzjoni 
konkreta tal-ilbies “tal-bniedem il-ġdid” li ma jistax iseħħ mingħajr ma 
jinża’ “l-bniedem il-qadim” (Kol 3, 9-10), li hu l-ilsir tal-ġibdiet ħżiena. 
Ir-rażan għalhekk isir kontinenza, kastità, modestja, għassa, virtujiet 
li m’għandhomx biss aspett negattiv, li ġej mill-ħtieġa li mmewtu dak 
kollu li hu ħażin, imma wkoll aspett pożittiv li hu libertà, kalma, ordni 
intern u estern li bih in-Nisrani jista’ jgawdi mill-ħajja ġdida fi Kristu, 
biex iħobb ‘l Alla u ‘l-proxxmu b’qalb safja u ħielsa. 

 

● Agħmel, o Mulej, li nkun mgħaddsa fl-imħabba vera u l-iżjed 
perfetta, li hija omm u dik li titma l-virtujiet kollha kemm huma. 

O mħabba, int m’intix mingħajr għaqal, imma tagħmel il-ħwejjeġ 
kollha b’għaqal kbir. Inti ġusta, u tagħti lil kulħadd dak li ħaqqu, agħti 
glorja lil Alla, u tifħir lil ismu bil-virtujiet qaddisa, u lill-proxxmu agħtih 
l-imħabba. Inti qawwija, għax la l-inkwiet ma jista’ jdgħajfek 
minħabba li titlef is-sabar, u lanqas il-ġid bil-ferħ diżordinat tiegħu. 
Inti tlibbes lir-ruħ bil-libsa tal-grazzja fil-qawwa tagħha kollha, biex 
ebda daqqa ma ġġegħlek tistħi, anzi, terġa’ lura fuq min xeħitha. 
Jekk il-proxxmu tagħna jattakkana bl-insulti, aħna nġorruhom bis-
sabar, jekk id-dinja tattakkana bil-pjaċiri, għaxqiet u s-sitwazzjonijiet 
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tagħha, aħna nirċevuhom bid-dispjaċir… Jekk l-impurità tipprova 
tolqotna, niġġildulha bil-fwieħa tas-safa. Safa u kontinenza bħal 
dawn jagħmlu r-ruħ anġelika u l-bint għażiża tal-imħabba. 

S. Katerina ta’ Siena, Epistolario 289, v 4, p. 236-238-239 
 

● Alla tiegħi, ladarba biex infittxek jeħtieġ qalb għerja, qawwija 
u meħlusa mill-ħażen kollu u mill-ħwejjeġ li mhumiex int, għinni biex 
ma niġborx il-fjuri li nara fit-triq, u lanqas nagħti kas, u ma nieqafx 
għall-għaxqiet u l-faraġ u l-pjaċiri li nista’ niġi offrut f’din il-ħajja u li 
jistgħu jfixklu l-mixja tiegħi. 

Jien ma rridx inqiegħed qalbi fl-għana u fil-ġid li toffri d-dinja, u 
lanqas naċċetta l-pjaċiri tal-ġisem u nieqaf fil-gosti u fil-faraġ tal-
ispirtu, biex ma jtellfunix li nfittex lilek, Alla tiegħi u mħabba tiegħi, fil-
muntanji tal-virtujiet u t-tiġrib. U biex dan jista’ jitwettaq, agħmel, o 
Mulej, li ruħi tkun tassew innamrata minnek, li nistma lilek aktar minn 
kull ħaġa oħra, u li nafda fl-imħabba u fl-għajnuna tiegħek. 

San Ġwann tas-Salib, Kantiku 3, 5.8 
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297.  ĦADD IT-TRINITÀ 

SENA A 

Wera Alla magħna l-ħniena tiegħu (Ant. tad-Dħul). 

 

“Ikun imbierek Alla l-Missier, u l-Iben waħdieni ta’ Alla, u l-iSpirtu 
s-Santu, għax wera magħna l-ħniena tiegħu”. Il-kant tad-dħul tal-
Quddiesa idaħħalna direttament fil-konsiderazzjoni tal-misteru kbir 
tat-Trinità qaddisa u jqiegħed għad-dawl l-aspett essenzjali: l-
imħabba. L-imħabba ddawwal il-misteru trinitarju għax Alla huwa 
mħabba dejjem fl-att li jnissel, jingħata, jikkomunika lilu nnifsu. Il-
Missier inissel minn dejjem lill-Verb tiegħu – l-Iben - li fih jesprimi lilu 
nnifsu kollu kemm hu waqt li jikkomunikalu d-divinità kollha tiegħu. Il-
Missier u l-Iben jingħataw u jippossiedu lil xulxin f’att ta’ mħabba 
infinita, f’għaqda perfetta u sustanzjali li hu l-iSpirtu s-Santu. L-
imħabba ta’ Alla ma tibqax magħluqa fi ħdan it-Trinità, imma toħroġ 
‘il barra minnha fil-ħolqien. Dak kollu li l-bniedem hu u li għandu 
huwa don tat-Trinità l-iżjed qaddisa, tal-imħabba tal-Missier, tal-Iben 
u tal-iSpirtu s-Santu, “għax kbira hija l-imħabba tiegħu għalina”. 

Meta l-imħabba divina ddur lejn il-bniedem tilbes tifsira speċjali, 
dik tal-ħniena: “Alla li jagħder u jħenn, tqil biex jagħdab u kbir fit-
tjieba u s-sewwa” (1º qari: Eż 34, 4b-6.8-9). Din l-istqarrija li tqanqal 
hija t-tweġiba ta’ Alla għat-talba kiebja ta’ Mosè meta kien qed jitolbu 
maħfra għall-infedeltà tal-poplu li kien adura l-għoġol tad-deheb. 
Quddiem l-indiema u t-talb Alla jaħfer, iġedded il-ħbiberija tiegħu ma’ 
Iżrael u jżommu fil-grazzja tiegħu u saħansitra jċedi għal talba oħra: 
“Ħa jiġi Sidi ġo nofsna nitolbok” (Eż 34, 9). Fil-fatt, Alla dejjem 
“mexa” mal-poplu tiegħu matul il-pellegrinaġġ twil fid-deżert, u 
għamel lilu nnifsu preżenti fis-sħaba li kienet tmexxihom jew fit-tinda 
tal-laqgħa. Alla ma kienx se jiċħad lil Iżrael li reġa’ lura għandu 
niedem, dan il-privileġġ li kien l-akbar espressjoni tal-ħniena tiegħu. 

Imma fil-milja taż-żmien Alla għamel wisq iżjed: “Alla hekk ħabb 
id-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni” (Evanġelju: Ġw 3, 16-18). Bl-
inkarnazzjoni tal-Iben li twettqet bir-rieda tal-Missier u bil-ħidma tal-
iSpirtu s-Santu, l-imħabba ta’ Alla għall-bniedem turi ruħha b’mod 
elokwenti u fl-istess ħin Alla jirrivela lilu nnifsu fil-misteru trinitarju 
tiegħu. It-Trinità kollha qiegħda taħdem favur il-bniedem maħluq 
xbieha tiegħu, u destinat biex jissieħeb fil-ħajja divina tiegħu. Il-
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bniedem dineb, imma Alla ma ħallihx jintilef: salvah bil-ħniena tal-
Missier, bid-demm tal-Iben, u bit-tiswib tal-iSpirtu s-Santu. Biex jidħol 
fl-orbita tas-salvazzjoni, il-bniedem jeħtieġ jemmen fl-imħabba ta’ 
Alla-Trinità u jeħtieġlu jagħrafha fi Kristu li sar bniedem u ġie 
mibgħut “biex kull min jemmen fih ma jintilfx, iżda jkollu l-ħajja ta’ 
dejjem” (Ġw 3, 16). Li temmen fi Kristu jfisser li temmen fit-Trinità, fil-
Missier li bagħtu, fl-iSpirtu s-Santu li mexxieh biex iwettaq il-missjoni 
tiegħu. Il-misteru trinitarju huwa l-għajn tal-misteru ta’ Kristu, tas-
salvazzjoni universali, u tal-ħajja nisranija. 

Issa nifhmu l-formula trinitarja tassew sabiħa ta’ San Pawl li biha 
jagħlaq it-tieni ittra lill-Korintin: “Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, l-
imħabba ta’ Alla u l-għaqda fl-iSpirtu s-Santu jkunu magħkom ilkoll” 
(2 Kor 13, 13, 2º qari). L-Appostlu jawgura lil kulħadd il-grazzja tas-
salvazzjoni li mmerita Kristu, l-imħabba tal-Missier li hu l-kawża 
tagħha, l-għaqda tal-iSpirtu s-Santu li bih il-grazzja u l-imħabba 
huma msawba fil-qlub tal-Insara u dawn jidħlu fil-komunjoni tal-
Missier u tal-Iben. Hekk il-bniedem permezz ta’ Kristu jidħol fir-ritmu 
tal-ħajja trinitarja, ħajja ta’ mħabba u għaqda mat-tliet Persuni divini li 
jgħammru fih. Mhux biss, imma hu mistieden biex jesprimi l-għaqda 
personali tiegħu mat-Trinità fir-relazzjonijiet tiegħu mal-proxxmu 
permezz ta’ mħabba sinċiera, għajn ta’ paċi, ta’ ftehim, ta’ 
komunikazzjoni ma’ kulħadd. 

 

● O Alla Missier, inti bgħatt fid-dinja l-Kelma tal-verità u l-iSpirtu 
tal-qdusija, u wrejtna l-misteru tiegħek tal-għaġeb, agħtina li 
nistqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità Qaddisa, u naduraw Alla 
wieħed fis-setgħa u l-kobor tiegħu. 

Kolletta 
 

● Trinità eterna! Divinità! Id-divinità tiegħek, in-natura divina 
tiegħek, tat siwi liema bħalu lid-demm ta’ Ibnek il-waħdieni! Int, 
Trinità eterna, int baħar bla qiegħ, aktar ma nidħol fik aktar insibek, u 
aktar ma nsibek aktar infittxek. Int ma xxabba’ qatt, għax ir-ruħ li 
timtela bl-abbiss tiegħek ma tixba’ qatt, tibqa’ dejjem imġewħa 
għalik, għatxana għalik, Trinità eterna, u tixxennaq li tarak ċar fid-
dawl tiegħek. Bħalma tixxennaq għażżiela għan-nixxigħat tal-ilma 
ġieri, hekk tixxennaq ruħi li toħroġ mill-ħabs mudlam ta’ dan il-ġisem 
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u tara lilek kif tassew int. Kemm se ddum taħbi wiċċek minn 
għajnejja? 

Trinità eterna, nar u abbiss ta’ mħabba, dewweb darba għal 
dejjem is-sħaba ta’ ġismi! Int għarraftni lilek innifsek kif tassew int, u 
ladarba għaraftek inħoss xi jġagħalni nixtieq ninfired mit-toqol ta’ 
ġismi u nagħti ħajti għall-glorja u t-tifħir ta’ ismek, għax fid-dawl 
tiegħek li dawwalli ‘l moħħi fhimt u rajt l-abbiss tiegħek, Trinità 
eterna, u l-ġmiel tal-ħlejqa tiegħek. Għalhekk, jien u nħares lejja 
nnifsi fik, rajt li jien xbieha tiegħek. Int tajtni sehem mis-setgħa 
tiegħek, Missier etern, tajtni f’moħħi sehem mill-għerf tiegħek, dak l-
għerf li hu proprju ta’ Ibnek il-waħdieni. L-iSpirtu s-Santu li ġej 
minnek u minn Ibnek, żejjinni bir-rieda tant li nista’ nħobb. Int, Trinità 
eterna, int Alla l-ħallieq u jien ħlejqa tiegħek. Int ġeddidtni bid-demm 
ta’ Ibnek u b’hekk jien għaraft kemm għoġbok il-ġmiel tal-ħlejqa 
tiegħek. 

Santa Katerina ta’ Siena, Djalogu 167 p. 392 
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SENA B 

“Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-iSpirtu s-Santu” (Hallelujah). 

 

Wara li kkunsidrajna l-misteri kollha tas-salvazzjoni – mit-twelid 
ta’ Kristu sa Għid il-Ħamsin – il-Knisja terfa’ għajnejha lejn il-misteru 
ewlieni tal-Kristjaniżmu, it-Trinità qaddisa, għajn ta’ kull don u ta’ kull 
ġid. U tistieden lill-Insara biex ikantaw it-tifħir: “Glorja lill-Missier, u 
lill-Iben, u lill-iSpirtu s-Santu, lil Alla li hu, li kien u li ġej” (Hallelujah). 

Ir-rivelazzjoni tat-Trinità tappartieni lir-Rabta l-Ġdida, ir-Rabta l-
Qadima hi kollha intiża biex ixxandar u tgħolli l-unità ta’ Alla: wieħed 
biss hu l-Mulej. Fl-ewwel qari tal-lum (Dt 32-34, 39-40) naqraw: “Kun 
af illum u żommha f’moħħok, li l-Mulej hu tassew Alla, kemm fl-għoli 
tas-sema kif ukoll hawn isfel fuq l-art, u li ma hawnx ieħor għajru.” 
Iżrael, li kien jgħix f’kuntatt mal-popli pagani, kellu bżonn jiġi mfakkar 
il-ħin kollu f’din il-verità biex ma jaqax fl-idolatrija. Ir-Rabta l-Qadima 
tiċċelebra l-kobor ta’ Alla: hu kien il-ħallieq tal-univers kollu, il-Mulej 
assolut, imma tiċċelebra wkoll il-mogħdrija tiegħu lejn il-bnedmin: hu 
r-Ragħaj li jmur ifittex il-ħlejjaq tiegħu biex jgħinhom, u jħarishom 
mid-deni, u jiġbidhom lejh. Iżrael iġarrab dan bil-bosta: Alla għażlu 
bħala l-poplu tiegħu, ħelsu mill-jasar tal-Eġizzjani b’għemejjel tal-
għaġeb, offrielu l-ħbiberija tiegħu, u tah il-privileġġ li jisma’ leħnu, u li 
jgawdi l-preżenza tiegħu. “Sa minn mindu Alla ħalaq il-bniedem fuq l-
art… ara kienx hemm ġrajja hekk kbira bħal din, jew qattx 
instemgħet oħra bħalha?” (Dt 4, 32). 

B’danakollu, il-poplu ġdid ta’ Alla – il-Knisja - tgawdi privileġġi 
wisq akbar, frott tal-inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla, u tal-passjoni, il-
mewt u l-qawmien tiegħu. Mal-miġja ta’ Kristu, Alla rrivela lilu nnifsu 
lid-dinja fil-misteru tal-ħajja intima tiegħu, u tal-perfezzjoni u l-
fekondità tal-għemil li bih jagħraf u jħobb, li bih huwa l-Missier li 
jnissel il-Verb, u għaqda li minnha jipproċedi l-iSpirtu s-Santu. L-
aktar ħaġa tal-għaġeb hija li issa Alla jidħol f’relazzjoni mal-bnedmin 
mhux biss bħala Mulej u ħallieq waħdieni, imma wkoll bħala Trinità: 
huwa Missier li jħobbhom bħala wliedu fl-Iben waħdieni tiegħu u fl-
għaqda tal-iSpirtu s-Santu. Dan il-privileġġ mhux merfugħ għal poplu 
wieħed biss, imma hu mifrux għall-bnedmin kollha li jilqgħu l-
messaġġ ta’ Kristu. Fil-fatt, qabel ma tela’ s-sema, Ġesù ta lill-
Appostli l-kmand li jevanġelizzaw il-ġnus kollha u li jgħammduhom 
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“fl-isem tal-Missier, u taI-iben, u tal-iSpirtu s-Santu” (Evanġelju Mt 
28, 16-20). Kull bniedem jidħol f’relazzjoni mat-Trinità bis-saħħa tal-
magħmudija, biha jerġa’ jitwieled għall-ħajja ġdida, waqt li jsir bin il-
Missier li ordna t-tnissil mill-ġdid tiegħu, wieħed mill-aħwa ta’ Kristu li 
mmeritalu dan bid-demm tiegħu fuq is-salib, tempju tal-iSpirtu s-
Santu li jsawwab l-ispirtu ta’ adozzjoni. Quddiem Alla, l-imgħammed 
mhuwiex biss ħlejqa, imma iben li ġie mdaħħal fl-intimità tal-ħajja 
trinitarja biex ikun jista’ jgħix fil-kumpannija tal-Persuni divini li 
jgħammru fih. 

It-tieni qari (Rum 8, 14-17) jiġbed l-attenzjoni fuq il-ħidma tal-
iSpirtu s-Santu f’din il-filjazzjoni divina tal-Insara: “Irċevejtu l-iSpirtu li 
jagħmel minnkom ulied adottivi, u li bih aħna nistgħu ngħajtu: ‘Abba! 
Missier!’ Dan l-iSpirtu jixhed flimkien mal-iSpirtu tagħna li aħna wlied 
Alla” (Rum 8, 15-16), L-iSpirtu s-Santu ġie mibgħut lill-bnedmin biex 
jibdilhom minn ġewwa u jagħmilhom ulied u xbieha fl-Iben. Tiegħu 
hu dan it-tnissil intimu, twelid ġdid tassew, hu l-awtur u x-xhud 
tiegħu, li billi sawwab fina l-konvinzjoni intima li aħna wlied Alla, 
jinkuraġġina nħobbu u nsejħu ‘l Alla bħala Missier. Imma biex l-
iSpirtu s-Santu jwettaq ħidmietu, jeħtieġ inħallu lilna nfusna 
nitmexxew minnu sal-imitazzjoni ta’ Kristu, li minnu kien imqanqal 
f’kull azzjoni tiegħu. “Dawk kollha li jmexxihom l-iSpirtu ta’ Alla huma 
wlied Alla” (Rum 8, 14). M’hemmx mod isbaħ biex nagħtu ġieħ lit-
Trinità qaddisa milli ngħixu d-doni tagħha fil-milja kollha u ninfetħu 
għall-ħidma tal-iSpirtu s-Santu billi nġibu ruħna bħala wlied tal-
Missier u aħwa ta’ Kristu. 

 

● Sewwa u xieraq tassew li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. 
Ma’ Ibnek il-waħdieni u mal-iSpirtu s-Santu, int Alla wieħed, int Mulej 
wieħed: mhux għax waħda l-Persuna, imma għax fit-tliet Persuni n-
natura hi l-istess waħda. Għax dak li int għarraftna, u aħna nemmnu 
dwarek, nemmnuh l-istess dwar Ibnek, u xejn inqas dwar l-iSpirtu s-
Santu. Hekk, fl-istqarrija tal-fidi fil-veru Alla minn dejjem ta’ dejjem, 
naduraw tliet Persuni f’natura waħda, magħżulin minn xulxin u 
ndaqs fil-kobor. 

Prefazju 
 

● Missier etern, mixħutin f’riġlejk f’adorazzjoni umli, 
nikkonsagraw l-esseri tagħna kollu għall-glorja ta’ Ibnek Ġesù, il-
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Verb li sar bniedem. Int għamiltu Sultan ta’ ruħna, nissottomettu 
ruħna lejh, ġisimna, u jalla xejn ġo fina ma jitħarrek mingħajr l-ordni 
u l-ispirazzjoni tiegħu. Agħmel li magħqudin miegħu, iġġorrna fi 
ħdanek u nkunu kkunsmati fl-għaqda ta’ mħabbtek. 

O Ġesù, agħmel li l-ħajja tagħna, f’għaqda ma’ tiegħek, tkun 
ikkonsagrata kollha kemm hi għall-glorja tal-Missier etern tiegħek u 
għall-ġid tal-erwieħ. Kun int l-għerf tagħna, il-ġustizzja tagħna, il-
qdusija tagħna, il-fidwa tagħna, il-kollox tagħna. Qaddisna fil-verità. 

Spirtu s-Santu, imħabba tal-Missier u tal-Iben, għammar fina 
bħal forn ta’ mħabba fiċ-ċentru ta’ qlubna, u agħmel li ħsibijietna, l-
imħabbiet tagħna, il-ġibdiet tagħna, għemilna jitilgħu dejjem ‘il fuq 
bħal fjammi mqabbda, sa ħdan il-Missier. Agħmel li ħajjitna kollha 
tkun Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-iSpirtu s-Santu. 

O Marija, Omm Ġesù, Omm l-Imħabba divina, sawwarna skont 
il-qalb tal-Iben divin tiegħek. 

A. Marmion, Consacrazione all SS. Trinità, p. XXIX 
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SENA Ċ 

Il-fidi tagħna fik, Alla wieħed fi tliet persuni tqawwina fir-ruħ u l-ġisem 
(Talba wara t-Tqarbin). 

 

Iċ-ċiklu tal-misteri tal-ħajja ta’ Kristu jagħlaq illum u l-Liturġija tal-
lum terfagħna f’kontemplazzjoni tal-misteru tat-Trinità qaddisa. Fir-
Rabta l-Qadima dan il-misteru ma kienx magħruf, hu biss fid-dawl 
tar-rivelazzjoni tar-Rabta l-Ġdida li nistgħu nagħrfu xi ħjilijiet oskuri. 
Wieħed mill-iżjed sinjifikanti nsibuh fl-eloġju ta’ għerf, attribut divin 
ippreżentat fl-ewwel qari bħala persuna (Prov 8, 22-31). Naqraw 
hekk: “Il-Mulej kellu lili sa mill-bidu ta’ għemilu, sa minn qabel l-
eqdem għemejjel tiegħu… Kien għad m’hemmx l-ibħra l-kbar, meta 
tnissilt jien… meta qiegħed is-sisien tal-art, jien kont maġenbu bħala 
mgħallem” (Prov 8, 22.24.29-30), mela bħala persuna li kienet teżisti 
ma’ Alla sa mill-eternità, imnissla minnu, u tikkopera miegħu fix-
xogħol tal-ħolqien. Mhux diffiċli li Nisrani jagħraf f’din il-
personifikazzjoni tal-attribut tal-għerf figura profetika tal-Għerf mhux 
maħluq, il-Verb etern, it-tieni Persuna tat-Trinità, li għaliha San 
Ġwann kiteb: “Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma’ Alla u l-Verb 
kien Alla… Kollox bih sar” (Ġw 1, 1.3). Imma l-espressjonijiet li 
jolqtuna l-iżjed huma dawk fejn l-għerf jingħad li jifraħ fil-ħolqien tal-
bniedem u li jsawwab l-għaxqiet tiegħu fost il-bnedmin. Kif jista’ jkun 
li dan ma jfakkarniex fl-Għerf etern, il-Verb, li jsir bniedem u jiġi 
jgħammar fostna? 

Fit-tieni qari (Rum 5, 1-5) ir-rivelazzjoni tat-Trinità turi ruħha fil-
milja tagħha. Hawn għandna t-tliet Persuni divini fir-relazzjoni 
tagħhom mal-bniedem. Alla l-Missier jiġġustifikah bil-grazzja tiegħu, 
l-Iben isir bniedem u jmut fuq is-salib biex jaqlagħlu dan id-don, l-
iSpirtu s-Santu jiġi biex isawwab fil-qalb tiegħu l-imħabba tat-Trinità. 
Biex jidħol f’relazzjoni mat-“Tlieta” n-Nisrani jeħtieġ jemmen fi Kristu 
s-Salvatur tiegħu, fil-Missier li bagħtu, fl-iSpirtu s-Santu li jispira 
f’qalbu l-imħabba tal-Missier u tal-Iben. Minn din il-fidi titnissel it-
tama li xi darba nkunu nistgħu ngawdu “l-glorja ta’ Alla” (Rum 5, 2) 
f’għaqda mingħajr velu mat-Trinità qaddisa. Il-provi u t-tiġrib tal-ħajja 
ma jistgħux ifarrku t-tama tan-Nisrani, din mhix tama fiergħa għax 
mibnija fuq l-imħabba ta’ Alla li sa mill-jum tal-magħmudija “ssawbet 
fi qlubna permezz tal-iSpirtu s-Santu li kien mogħti lilna” (Rum 5, 5). 
Il-fidi, it-tama u l-imħabba huma virtujiet li jippermettu lin-Nisrani li 
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jibda hawn fl-art dik l-għaqda mat-Trinità li ssir sħiħa u tqaddes fil-
glorja eterna. 

L-Evanġelju tal-lum (Ġw 16, 12-15) jixħet dawl ġdid fuq il-ħidma 
tal-iSpirtu s-Santu u fuq il-misteru trinitarju kollu. Fid-diskors taċ-
Ċena, meta Ġesù kien qed iwiegħed l-iSpirtu s-Santu, qal: ”Meta jiġi 
hu, l-iSpirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha” (Ġw 16, 13). 
Ġesù hu wkoll verità (Ġw 14, 6) u għallem lil tiegħu l-verità kollha li 
sema’ mingħand il-Missier – “Kulma smajt mingħand Missieri jiena 
għarraftulkom” (Ġw 15, 15) - għalhekk l-iSpirtu s-Santu ma jgħallimx 
ħwejjeġ li mhumiex diġà fil-messaġġ ta’ Kristu, imma aktarx 
ifiehemhom it-tifsira profonda tiegħu, jagħtihom l-intelliġenza eżatta 
biex iħarsu l-verità mill-iżball. Alla huwa wieħed, għalhekk il-verità 
hija waħda: Il-Missier għandu l-verità sħiħa u jikkomunikaha b’mod 
sħiħ lill-Iben: “Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi” (Ġw 16, 15). 
B’dan il-mod Ġesù jixhed għall-unità tan-natura u għad-distinzjoni 
tat-tliet Persuni divini. Mhux biss il-verità imma kollox għandhom 
flimkien bejniethom, huma għandhom natura divina waħda. 
B’danakollu l-Missier għandu n-natura divina bħala prinċipju, l-Iben 
qiegħda għandu għax imnissel mill-Missier, l-iSpirtu s-Santu għax 
ġej mill-Missier u mill-Iben. Imma l-Missier mhux akbar mill-Iben, 
lanqas l-Iben ma hu akbar mill-iSpirtu s-Santu: fihom hemm għaqda 
perfetta ta’ ħajja, ta’ verità u ta’ mħabba. L-Iben ta’ Alla ġie fid-dinja 
proprju biex idaħħal lill-bniedem f’din l-għaqda hekk għolja u jagħtih 
il-ħila għall-fidi u l-imħabba, u li jgħix f’għaqda mat-Trinità li 
tgħammar fih. 

 

● Int, Trinità eterna, int Alla l-ħallieq u jien ħlejqa tiegħek. Int 
ġeddidtni bid-demm ta’ Ibnek u b’hekk jien għaraft kemm għoġbok il-
ġmiel tal-ħlejqa tiegħek. 

Int abbiss, int baħar bla qiegħ! Int tajtni lilek innifsek: xi stajt 
tagħtini iżjed? Int nar dejjem jaqbad u ma jintemmx: int nar li bis-
sħana tiegħu jtemm fir-ruħ kull imħabba li jkollha għaliha nfisha, int 
nar li jdawwal u jwarrab kull kesħa. B’dawlek għarraftni l-verità 
tiegħek. Int dak id-dawl li hu aqwa minn kull dawl u jagħti dawl 
sopranaturali lill-għajnejn ta’ moħħi b’qawwa u perfezzjoni kbira tant 
li tiċċarali d-dawl tal-fidi u bih nara li ruħi hi ħajja u li f’dan id-dawl 
tirċievi lilek, li int id-dawl… 
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F’dan id-dawl nara u nagħraf lilek, l-aqwa ġid, ġid infinit, ġid fuq 
kull ġid ieħor, ġid hieni li ħadd ma jista’ jifhmu u jqisu. Int il-ġmiel fuq 
kull ġmiel, l-għerf aqwa minn kull għerf, għax int l-għerf fih innifsu. Int 
l-ikel tal-anġli, l-ikel li b’nar ta’ mħabba tajtu lill-bnedmin. Int il-libsa li 
tgħatti kull għera. Int, il-ħlewwa bla ebda mrar. 

Trinità eterna, bid-dawl tal-fidi mqaddsa jiena rċevejt 
mingħandek id-dawl tiegħek… għaraftha… t-triq tal-akbar 
perfezzjoni u għaraftha bid-dawl li tajtni, biex naqdik fid-dawl u mhux 
fid-dlam, inkun eżempju ta’ ħajja tajba u qaddisa, u neħles mill-
miżerja ta’ ħajti, għax s’issa minħabba dnubieti dejjem qdejtek fid-
dlam… U int Trinità eterna, b’dawlek keċċejtli d-dlamijiet. 
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298.  IL-ĠISEM U D-DEMM TAL-MULEJ 

Il-Ħadd wara t-Trinità 

SENA A 

Agħtina, nitolbuk, li nqimu l-misteru tal-Ġisem u d-Demm tiegħek 
hekk li nħossu fina bla heda dak li rebbħitna l-fidwa tiegħek 

(Kolletta). 
 

F’kull jum tas-sena l-Knisja tiċċelebra l-Ewkaristija: toffriha ‘l Alla 
b’sagrifiċċju ta’ tifħir, tagħtiha bħala ikel lill-Insara u żżommha fit-
tabernakli biex Ġesù li hu preżenti fis-Sagrament ikun iċ-ċentru u l-
għajnuna tal-ħajja tagħhom. Għalhekk is-solennità tal-lum mhix tant 
it-tifkira tat-twaqqif ta’ dan is-Sagrament, milli ċ-ċelebrazzjoni ta’ 
misteru dejjem ħaj u attwali. Taħt dan l-aspett għandna niflu l-
Liturġija tal-lum. L-ewwel qari (Dt 8, 2-3.14b-16a) ifakkar fatt li ġara 
eluf ta’ snin ilu, imma xorta baqagħlu tifsira spiritwali: il-manna li 
waqgħet mis-sema u l-ilma ġieri li ħareġ mill-blata biex jaqtgħu l-ġuħ 
u l-għatx ta’ wlied Iżrael li kienu jiġġerrew fid-deżert. Dak kien 
suġġett li Mosè kien jisħaq fuqu ta’ sikwit biex iżomm ħaj il-fidi u r-
rikonoxxenza tal-poplu. Għal raġuni akbar il-Knisja tuża kull mezz 
biex il-poplu ta’ Alla ma jittraskurax id-don li hu wisq akbar – li tiegħu 
l-manna ma kenitx ħlief xbieha dgħajfa – don li dejjem huwa qrib 
tiegħu, l-Ewkaristija. Mhuwiex ikel materjali imma spiritwali, Ġisem 
veru u Demm veru ta’ Kristu offrut lilhom bħala vjatku fil-mixja 
tagħhom fid-dinja. Huwa “l-ħobżna ta’ kuljum” li l-Insara jmisshom 
jitolbu biex jikluh kuljum, iżjed imġewħin u mxenqa għalih mill-ħobż 
tal-art. 

Proprju f’dan is-sens li l-Evanġelju tal-lum (Ġw 6, 51-59) jidwi fih 
il-kliem ta’ Ġesù “għall-ħajja tad-dinja” (Ġw 6, 51). L-Ewkaristija hija 
ikel li jagħti daqshekk ħajja, li hu ż-żerriegħa u r-rahan tal-ħajja ta’ 
dejjem, għax huwa l-Ġisem ta’ Dak li hu “l-ħajja” (Ġw 14, 6). Il-Lhud li 
kielu l-manna fid-deżert, mietu; bil-maqlub “min jiekol dan il-ħobż 
jgħix għal dejjem” (Ġw 6, 58). L-Ewkaristija hija t-tifkira tal-mewt tal-
Mulej u lill-Insara toffrilhom l-istess Ġisem li Kristu ssagrifika 
għalihom fuq is-salib, u huwa proprju t-tifkira tal-qawmien għax hu 
“ħobż ħaj” li fih Kristu hu preżenti u jgħix bħalma hu fil-glorja tas-
sema. “Misteru tal-fidi”, hekk ixxandar il-Knisja kull darba li 
tikkonsagra l-Ewkaristija, “misteru tal-fidi” jmissu jtenni n-Nisrani kull 
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darba li jersaq biex jirċeviha. Imma hija wkoll misteru ta’ mħabba li 
fih Ġesù wassal dan id-don tiegħu nnifsu sal-ogħla grad: wara li ta 
ħajtu għall-bnedmin, jingħata lilhom f’ikel u mhux darba biss, imma l-
ħin kollu, kuljum, sa ma jerġa’ jiġi. Jeħtieġ naduraw, niżżuħajr, 
inħobbu, jeħtieġ nersqu u nieklu. “Min jiekol ġismi u jixrob demmi 
jibqa’ fija u jiena fih... min jiekol lili, hu wkoll jgħix bija” (Ġw 6, 56-57). 
It-Tqarbina sagramentali hija għajn ta’ għaqda ta’ ħajja dejjiema ma’ 
Kristu, li fiha n-Nisrani jgħix tassew “għalih”, mhux biss għax jirċievi 
l-ħajja minnu, imma għax l-eżistenza kollha tagħna hija mmirata lejh. 

It-tieni qari (1 Kor 10, 16-17) jiftaħ aspett ieħor: L-Ewkaristija hija 
għajn ta’ għaqda wkoll bejn l-aħwa. “Għax la l-ħobża hi waħda, 
aħna, li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed” (1 Kor 10, 17). Kif il-ħobż 
ewkaristiku huwa wieħed – il-Ġisem ta’ Kristu – hekk dawk li jieħdu 
sehem fih jiffurmaw ġisem wieħed, il-Knisja, ġisem mistiku ta’ Kristu. 
Band’oħra San Pawl fakkar fil-motivi kollha li jimpenjaw lill-Insara 
għall-għaqda: “Spirtu wieħed… tama waħda… Mulej wieħed, fidi 
waħda, magħmudija waħda, Alla wieħed u Missier ta’ kulħadd (Ef 4, 
6). U hawn qiegħed jafferma li l-ikel li jqawwi ta’ din l-għaqda huwa l-
ħobż wieħed ewkaristiku. “Preċiżament billi nissieħbu f’ħobża 
waħda, aħna lkoll insiru ġisem wieħed ma’ Kristu” (San Ġwann 
Damaxxenu, De fide orth. 4, 13). Għalhekk mit-Tqarbin ewkaristiku 
jmissna niġbdu l-frott ta’ għaqda aktar qawwija ma’ ħutna. 

 

● Tifħir lilek, Mulej li tista’ kollox… Inti ġejt biex teħlisna minn 
dnubietna. Aħna ngħannu t-tifħir tiegħek, o Salvatur tal-għaġeb. Inti 
r-ragħaj tal-merħla, mibgħut mill-Missier. 

Agħmel li nirċievu dan is-Sagrament bil-qima u nimtlew bil-
ħlewwa tiegħek, o Kristu. Inti tajtna l-ħobż mis-sema; aħna kilna l-
ħobż tal-anġli. Agħmel li nħobbu lil xulxin, o Alla, għax inti mħabba. 
Min iħobb ‘il ħuh hu mwieled minnek, u jikkontemplak, u l-imħabba 
ssir perfetta fih. 

Prieres eucharistiques, 47 
 

● Mulej, inti tgħix fija bil-grazzja tiegħek, jiena nitgħaxxaq fik, ‘il 
fuq mill-ħwejjeġ kollha. Ikolli nħobbok, niżżikħajr, u nfaħħrek, ma 
nistax nagħmel inqas, għax għalija din hi l-ħajja eterna. Inti l-ikel u x-
xorb tiegħi: iktar ma niekol iktar inħoss il-ġuħ, iktar ma nixrob iktar 
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jaqbadni l-għatx, iktar ma jkolli lilek iktar nixtieqek. Għalija inti ħelu 
aktar mill-għasel, aqwa minn kull ħlewwa li nista’ nduq. Fija hemm 
dejjem il-ġuħ u l-għatx tiegħek, għax qatt ma nista’ nixba’ mill-milja 
tiegħek. Huwa int li tikkonsma lili jew jien nikkonsma lilek? Ma nafx, 
għax fil-fond ta’ ruħi nħosshom il-waħda u l-oħra. Inti trid li nkun 
ħaġa waħda miegħek, tridni nwarrab id-drawwiet tiegħi biex nintelaq 
f’dirgħajk. Ma nistax ħlief niżżikħajr, infaħħrek, u nagħtik ġieħ, għax 
għalija din hi l-ħajja ta’ dejjem. Inħoss fija ċertu nuqqas ta’ sabar u 
ma nafx x’inhu. Kieku kelli l-ħila nasal li nkun ħaġa waħda miegħek, 
o Alla… żgur kienu jintemmu l-ilmenti tiegħi. Mulej, int li taf kull 
ħtieġa tiegħi, agħmel bija dak li trid. Jiena nintelaq għalkollox fik u 
għandek nistkenn bla ma nibża’ mit-tbatijiet tiegħi. 

Ruysbroek, Oeuvres, v. 1, p. 237 
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SENA B 

Ngħolli l-kalċi tas-salvazzjoni, u isem il-Mulej insejjaħ (Salm 116, 13). 

 

Skont it-tiġdid tal-Liturġija, is-solennità tal-lum mat-titlu tal-
“Ġisem” ta’ Kristu, iżżid ukoll id-“Demm”. Dan kien dejjem mifhum – 
għax fejn hemm il-Ġisem hemm ukoll id-Demm tal-Mulej u bil-
maqlub – imma issa ġie mħabbar b’mod speċjali biex jixħet l-
attenzjoni fuq l-aspett tas-sagrifiċċju tal-Ewkaristija. Proprju fuq dan 
l-aspett idur il-qari bibliku tal-lum. Mill-ktieb tal-Eżodu (24, 3-8), 
naqraw is-silta li tiddeskrivi l-istipulazzjonijiet tal-Patt bejn Alla u 
Iżrael. Mosè jiġbor il-poplu, jibni altar, jordna li joffru għoġġiela bħala 
sagrifiċċju, imbagħad xerred nofs id-demm fuq l-altar u n-nofs l-ieħor 
fuq il-poplu waqt li qal: “Hawn hu d-demm tal-patt li l-Mulej għamel 
magħkom skont dan il-kliem kollu!” (Eż 24, 8). “Dan il-kliem” kien il-
kliem ta’ Alla li nqara qabel lill-poplu, dwar l-għaxar kmandamenti li 
Iżrael impenja ruħu li josserva u l-wegħdiet li Alla nnifsu impenja 
ruħu li jwettaq. Dan il-patt bejn żewġ partijiet ġie ssiġillat permezz 
tad-demm tal-annimali offruti fis-sagrifiċċju, demm li xxerred fuq l-
altar u fuq il-poplu li wera r-rabta spiritwali li għaqqdet lil Iżrael ma’ 
Alla. 

Ir-Rabta l-Qadima kienet tiffigura minn qabel ir-Rabta l-Ġdida li 
kienet ratifikata minn Kristu mhux “bis-saħħa tad-demm tal-mogħoż 
u tal-għoġġiela, imma bis-saħħa ta’ demmu stess” (2º qari ; Lhud 9, 
11-15). Waqt li fir-Rabta l-Qadima s-sagrifiċċji kienu ħafna u kellhom 
siwi purament estern u simboliku, fir-Rabta l-Ġdida hemm sagrifiċċju 
wieħed, offrut “darba għal dejjem” (Lhud 9, 12) għax is-siwi tiegħu hu 
intrinsiku, reali, infinit. Fih la hemm annimali maqtula u lanqas 
bnedmin li jsofru, il-vittma u l-qassis isiru identiċi fl-Iben ta’ Alla 
magħmul bniedem li “offra lilu nnifsu vittma safja lil Alla” (Lhud 9, 15) 
u d-demm tiegħu għandu s-setgħa li jsaffi “l-kuxjenza tagħkom mill-
għemil mejjet biex taqdu lil Alla ħaj!” (Lhud 9, 14). Issa mhix iżjed 
kwistjoni ta’ tisfija esterna, imma waħda interna li tittrasforma ‘l-
bniedem minn ġewwa, tnaddfu mid-dnubiet għax issa “ħajjin” bil-
grazzja u l-imħabba, inkunu nistgħu naqdu lil “Alla l-ħaj”. It-tnissil 
ġdid tan-Nisrani jsir fl-ilma tal-magħmudija; imma dan jieħu l-qawwa 
tiegħu mid-Demm ta’ Kristu għax ”Bla tixrid ta’ demm ma hemmx 
maħfra” (Lhud 9, 22). 
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Imma qabel ma xerred demmu fuq is-salib, Ġesù ried jagħti 
minn qabel dan id-don lid-dixxipli bit-twaqqif tal-Ewkaristija. Dwar 
dan jitkellem l-Evanġelju tal-lum (Mk 14, 12-16.22-26) bir-rakkont ta’ 
Mark li għalkemm hu aktar skars fid-dettalji mis-sinottiċi l-oħra, ma 
jħallix barra r-referenza l-iżjed ċara għad-demm fir-Rabta l-Qadima 
imma li issa hija mibdula bid-demm ta’ Kristu. “Ħa l-kalċi f’idejh, radd 
il-ħajr, u newwilulhom, u lkoll xorbu minnu. U qalilhom: “Dan huwa 
demmi, id-demm tal-patt, li jixxerred għall-kotra” (Mk 14, 22-23). Issa 
s-sagrifiċċji l-qodma jieqfu u jidħol is-sagrifiċċju l-ġdid. Dan id-Demm 
ġie offrut storikament darba biss fuq il-Kalvarju, imma huwa 
mġedded sagramentalment kuljum fil-quddiesa biex il-merti tiegħu 
jiġu applikati lill-Insara ta’ kull żmien u biex kulħadd ikun jista’ jersaq 
biex jixrob dan id-Demm, bħalma xorbuh id-dixxipli fl-aħħar Ċena. 
Hekk il-Knisja tikber u tgħix, l-Insara jissaffew bla heda mid-dnub, 
imsoqqija bil-grazzja, jissaħħu bl-imħabba u jingħaqdu f’poplu 
wieħed. Il-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu huma ċ-ċentru u l-għajnuna 
tal-ħajja nisranija. Imma ladarba huma ġisem u demm sagrifikati, 
jeħtieġ li min jiekol minnhom jaċċetta li jissieħeb fis-sagrifiċċju ta’ 
Kristu, jitħaddan mas-salib, u jintrabat miegħu fir-rieda tal-Missier, 
ukoll meta dan jitlob it-tislib, waqt li joffri lilu nnifsu fi spirtu ta’ 
sagrifiċċju u tpattija fit-tiġrib u l-imrar kollu tal-ħajja. B’dan il-mod 
permezz tal-Ewkaristija n-Nisrani jgħix il-misteru tal-mewt ta’ Kristu u 
jitħejja biex jissieħeb fil-glorja ta’ dejjem tiegħu, f’għaqda waħda li 
ma tintemmx. 

 

● O ikla qaddisa li fiha wieħed jirċievi ‘l-Kristu; it-tifkira tal-
passjoni tiegħu tkun ċelebrata, ir-ruħ timtela bil-grazzja u aħna 
ningħataw rahan tal-glorja li għadha ġejja. O kemm hu ħelu, Mulej, l-
iSpirtu tiegħek, li biex tagħti prova ta’ mħabba lil uliedek, timla lill-
imġewħin bil-ħobż l-iżjed ħelu tas-sema. 

S. Tumas ta’ Aquino, Preghiere, p. 21 
 

● Il-fomm tar-ruħ… iduqek bl-imħabba o Verb, iduq is-safa tal-
essenza tad-Divinità u l-Umanità tiegħek, u jasal għall-għarfien tas-
safa tiegħek b’mod li dak li qabel kien meqjus bħala virtù, issa jidher 
bħala nuqqas kemm fih innifsu u kemm fl-oħrajn. Meta nirċievu s-
Sagramenti qaddisa tiegħek li jieħdu l-qawwa mid-Demm u l-
Passjoni tiegħek, naslu biex bihom induqu l-ħlewwa tal-Passjoni u d-
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Demm imxerred tiegħek. U l-aktar li niggustawh hu meta nirċievu s-
Sagrament imqaddes tal-Ġisem u d-Demm tiegħek, għaliex fih hi 
moħbija din il-ħlewwa, wisq iżjed minn xi mkien ieħor, meta tassew 
nirċevuh bis-safa u l-onestà. Min irid iduq il-ħlewwa tiegħek, għandu 
jersaq lejn dan id-Demm, u hemm isib kull faraġ u mistrieħ. Ir-ruħ 
tinħasel fid-Demm, tiżżejjen bid-Demm, tissaffa bid-Demm, u tkun 
mitmugħa bid-Demm. 

S.M. Maddalena de’ Pazzi, I colloqui, Op. v. 3, p. 90 
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SENA Ċ 

“O ħobż tal-ħajja” agħmel li jkolli l-ġuħ tiegħek (Ġw 6, 48). 

 

Is-solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu hija ppreżentata fil-
Liturġija tal-lum, f’relazzjoni mas-saċerdozju ta’ Kristu li tiegħu l-
Ewkaristija hija l-akbar don: Sagrifiċċju offrut lill-Missier u Ikla 
mħejjija għall-bnedmin. 

L-ewwel qari (Ġen 14, 18-20) ifakkar il-figura l-iżjed antika ta’ 
Kristu Saċerdot: Melkisedek, sultan ta’ Salem u saċerdot “ta’ Alla l-
għoli” li, b’radd il-ħajr lil Alla għar-rebħa li kiseb Abraham, offra 
sagrifiċċju ta’ “ħobż u nbid”, simbolu tal-Ewkaristija. Ta’ dan il-
bniedem misterjuż, li tiegħu l-Bibbja ma tagħti ebda ħjiel la ta’ twelidu 
u lanqas tal-mewt tiegħu; fl-ittra lil-Lhud hemm miktub “bla missier, 
bla omm, bla nisel, qisu la għandu bidu u lanqas tmiem ta’ ħajtu… 
jixbah lill-Iben ta’ Alla, jibqa’ qassis għal dejjem” (Lhud 7, 3). 
Melkisedek jissejjaħ “qassis għal dejjem” għax ma nafu la l-bidu u 
lanqas it-tmiem tiegħu. Għal raġuni aqwa dan l-isem jgħodd għal 
Kristu li s-saċerdozju tiegħu ma għandux bidu uman, imma divin, u 
għalhekk huwa etern fis-sens l-aktar assolut. Għalih il-Knisja tapplika 
l-versett li llum intennu fis-salm responsorjali: “Inti qassis għal dejjem 
bħal Melkisedek”. Fir-Rabta l-Ġdida, is-saċerdozju levitiku spiċċa, u 
baqa’ biss dak etern ta’ Kristu li jibqa’ matul iż-żmien permezz tas-
saċerdozju Kattoliku. 

It-tieni qari (1 Kor 11, 23-26) jippreżenta lil Kristu Saċerdot fit-
twaqqif tal-Ewkaristija, Sagrifiċċju tar-Rabta l-Ġdida. Ir-rakkont huwa 
dak mogħti mill-Appostlu skont it-tradizzjoni u kif hu stess “irċevieh 
mingħand il-Mulej” (1 Kor 11, 23). Bħal Melkisedek, Ġesù offra “ħobż 
u nbid”, imma l-barka tiegħu wettqet il-miraklu kbir: “Dan hu ġismi li 
jingħata għalikom… dan il-kalċi hu l-patt il-ġdid b’demmi” (1 Kor 11, 
24-25). Mhux iżjed ħobż imma l-Ġisem veru ta’ Kristu, mhux iżjed 
inbid imma Demm veru. Ġesù kien qiegħed jantiċipa fl-Ewkaristija s-
sagrifiċċju li wettaq fuq il-Kalvarju fil-ġisem tiegħu tturmentat, u waqt 
li jantiċipa dan, iħallih bħala testment lid-dixxipli tiegħu bħala tifkira 
ħajja tal-Passjoni tiegħu: “Agħmlu dan b’tifkira tiegħi” (1 Kor 11, 24-
25). Għalhekk is-silta tkompli: “Kull meta tieklu dan il-ħobż u tixorbu 
dan l-inbid, intom ixxandru l-mewt tal-Mulej” (1 Kor 11, 26). Mhix 
“tifkira” li tillimita ruħha biex tfakkar fatt li għadda, u lanqas xandir ta’ 
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kliem biss, għax l-Ewkaristija ġġedded tassew u tagħmel preżenti, 
għalkemm f’għamla sagramentali, is-sagrifiċċju tas-salib u l-ikla tal-
aħħar Ċena. L-istess realtà hija offruta lill-Insara ta’ kull żmien biex 
ikunu jistgħu jingħaqdu mas-sagrifiċċju ta’ Kristu u jitmantnew bil-
Ġisem u d-Demm tiegħu “fl-istennija tal-miġja tiegħu”. 

L-Ewkaristija bħala ikla hu l-argument li jitkellem fuqu l-
Evanġelju tal-lum taħt is-simboliżmu trasparenti tat-tkattir tal-ħobż 
(Lq 9, 11b-17). Hawn m’għandniex biss is-simboliżmu mbiegħed tal-
ħobż u l-inbid offruti minn Melkisedek, imma hawn l-għemil ta’ Ġesù 
bħala bidu ċar taċ-Ċena Ewkaristika. Ġesù jieħu l-ħobż, jerfa’ 
għajnejh lejn is-sema, ibierku, jaqsmu u jqassmu, kollha ġesti li 
rrepetew ruħhom fiċ-Ċenaklu meta biddel il-ħobż fil-Ġisem tiegħu. 
Dettall ieħor jiġbed l-attenzjoni: il-ħobż tkattar f’idejh, u minn dawn 
għadda f’idejn id-dixxipli li qassmuhom lill-folla. Bl-istess mod huwa 
dejjem hu li jwettaq il-miraklu ewkaristiku, għalkemm jagħmel użu 
mis-saċerdoti tiegħu li huma l-ministri u t-teżoriera ta’ dan is-
sagrament. Fl-aħħar nett “kulħadd kiel u xeba’” (Lq 9, 17). L-
Ewkaristija hija l-ikla offruta lill-bnedmin kollha biex jaqtgħu l-ġuħ 
tagħhom ta’ Alla, u tal-ħajja ta’ dejjem. Is-solennità tal-lum hija 
stedina biex nerġgħu nqawwu l-fidi u l-imħabba lejn l-Ewkaristija biex 
l-Insara  jsiru aktar jixtiequha u jersqu lejha b’qalb kollha mħabba, u 
jkunu jafu jqajmu dan il-ġuħ li jqaddes f’ħuthom li huma indifferenti. 

 

● Missier qaddis, Alla ta’ dejjem u li tista’ kollox, tajjeb u ta’ ġid 
għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr, bi 
Kristu Sidna. Hu, il-Qassis tassew u ta’ dejjem, waqqaf għamla ta’ 
sagrifiċċju li jibqa’, kien hu l-ewwel li offrielek lilu nnifsu bħala l-
Vittma għas-salvazzjoni tagħna, u ried li b’tifkira tiegħu nagħmlu din 
l-offerta. Meta nieklu l-ġisem tiegħu issagrifikat għalina aħna nimtlew 
bis-saħħa, u meta nixorbu demmu mxerred għalina nindafu minn 
ħtijietna. 

Prefazju 
 

● O Misteru qadim u ġdid! Qadim fil-figura, ġdid fil-verità tas-
Sagrament, li fih il-ħlejqa tirċievi dejjem l-akbar tiġdid. Aħna nafu 
sewwa, u bil-fidi naraw biż-żgur, li dan il-ħobż u dan l-inbid imberkin 
għall-kliem li int ordnajt u li s-saċerdot jgħid f’dan il-misteru 



363 

kkonsagrat, isiru sustanzjalment, bil-qawwa divina, il-Ġisem u d-
Demm tiegħek, o Kristu Alla u Bniedem. 

O Alla magħmul bniedem, inti taqta’ kull għatx, inti tirbaħ, inti 
tferraħ lill-ħlejjaq tiegħek bl-ogħla hena, ‘il fuq minn kollox, bla qies 
jew kejl… O Alla li m’intix stmat, lanqas apprezzat, lanqas maħbub, 
imma b’danakollu misjub mill-ġdid minn dawk li jixxenqu għalik imma 
ma jistgħux jipposseduk għalkollox! Ħallini nersaq lejk, o Alla, ħalli 
nersaq fil-qrib ta’ mejda daqshekk speċjali, bl-akbar qima, b’ħafna 
safa, biża’ kbir, u mħabba bla tarf. Agħmel li nersaq kollni ferħana u 
mżejna, għax ġejja ħdejk li inti tjubija ta’ kull glorja, li int l-hena 
perfett u l-ħajja ta’ dejjem, kollok ġmiel, ħlewwa u l-aktar għoli, kollok 
imħabba u ħlewwa ta’ mħabba. 

Beata Anġela ta’ Foligno, Il libro della B. Angela II, p. 192.194-195 
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299.  IL-QALB TA’ ĠESÙ 

Il-Ġimgħa wara t-tieni Ħadd wara Għid il-Ħamsin 

SENA A 

‘Aħna nafu u nemmnu fl-imħabba li Alla għandu għalina (Ġw 4, 16). 

 

Is-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù tiċċelebra l-imħabba ta’ 
Alla għall-bnedmin, li tasal sar-rigal ta’ Ibnu l-Waħdieni, li ħabb id-
dinja “b’qalb ta’ bniedem” (GS 22) li hu ħa għalih innifsu bħala 
strument tal-imħabba infinita. F’dan l-aspett nistgħu nimmeditaw is-
siltiet bibliċi tal-lum. L-ewwel qari (Dt 7, 6-11) iwassalna fil-
konsiderazzjoni tal-imħabba ta’ Alla fir-Rabta l-Qadima, murija fuq 
kollox ma’ Iżrael. Alla għażel dan il-poplu mhux għax kellu xi merti 
speċjali, imma b’għażla ħielsa ta’ mħabbtu: “Il-Mulej tgħaxxaq bikom 
u għażilkom, mhux għax kontu kbar fl-għadd iżjed minn kull poplu 
ieħor, għax intom l-iċken fl-għadd fost il-popli kollha, iżda l-Mulej 
għażilkom għax ħabbkom” (Dt 7, 7-8). L-istorja ta’ Iżrael għandha 
tifsira waħda: l-imħabba ta’ Alla. Għażilhom bl-imħabba, ħelishom 
mill-Eġittu, għamel patt magħhom, tahom l-art imwiegħda, u mir-
razza tagħhom ried li jitwieled is-Salvatur. Fuq din l-istorja tfassal 
ruħha l-istorja ta’ kull bniedem: “Bi mħabba ta’ dejjem ħabbejtek, 
għalhekk il-ħlewwa tiegħi erfajt għalik” (Ġer 31, 3). Alla jsejjaħ fl-
eżistenza bl-imħabba. Jaħkem u jmexxi l-ħajja ta’ kull ħlejqa bl-
imħabba waqt li jixtieq iseħibha fl-hena etern tiegħu. Tassew li “Hu 
ħabbna l-ewwel” (1 Ġw 4, 19)! 

Fuq din il-verità jinbena t-tieni qari (1 Ġw 7-16), verità li toħroġ 
minn oħra aqwa minn din: “Alla hu mħabba” (1 Ġw 4, 16). Ladarba 
huwa mħabba, l-għemil kollu tiegħu huwa mħabba, u l-opra li turi 
sewwa din l-imħabba hi meta “bagħat lil Ibnu l-Waħdieni fid-dinja 
biex ngħixu bih” (1 Ġw 4, 9). Biex ħalaq il-bniedem mix-xejn kien 
biżżejjed sempliċi att tar-rieda ta’ Alla, biex jifdih mid-deni Alla rahan 
lil Ibnu, meta riedu jieħu ġisem ta’ bniedem, u jissagrifikah “biex ikun 
ta’ tpattija għal dnubietna” (1 Ġw 4, 10). Meta nħarsu lejn l-Iben ta’ 
Alla li xejjen lilu nnifsu u ħa “n-natura ta’ lsir” (Fil 2, 7) biex jagħmel 
lilu nnifsu lsir tagħna, u jmut għalina fuq is-salib, ikollna ngħidu: 
“Aħna għarafna l-imħabba li Alla għandu għalina u emminniha” (1 
Ġw 4, 16). Meta nidħlu sewwa f’dan il-misteru jkollna l-ħila nħobbu 
fil-milja, l-ewwel nett lil Alla li kien l-ewwel li ħabbna, u fih lil ħutna, 
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oġġetti bħalna tal-istess imħabba: “Għeżież, jekk Alla ħabbna 
daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin” (1 Ġw 4, 11). 

L-Evanġelju (Mt 11, 25-30) jressaq aktar l-imħabba ta’ Alla għall-
bniedem waqt li jurih l-imġiba ta’ Ġesù “ta’ qalb ħelwa u umli” (Mt 11, 
29). Hu għandu ħniena bla tarf għas-sofferenzi kollha u l-miżerji tal-
bnedmin u jgħid: “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u 
mtaqqlin, u jiena nserraħkom” (Mt 11, 28). Dak li l-iżjed jgħakkes lill-
bniedem huwa d-dnub. Biex jeħlisna minn dan il-madmad Ġesù 
jieħdu fuqu, u jġorru sa fuq is-salib, u jeqirdu bil-mewt tiegħu. 
Għalhekk ma jgħejja qatt ifittex lill-midinbin biex isalvahom, ulied 
ħalja biex iwassalhom sal-imħabba tal-Missier, nisa tat-triq biex 
jerġgħu lura għat-triq it-tajba. Bħala kundizzjoni jitlob waħda biss, li 
min imur għandu, jemmen fih, u jaċċetta li jibdel il-piż tad-dnub li 
jgħaffeġ mal-piż ħelu tal-liġi tiegħu: “ħudu fuqkom il-madmad tiegħi… 
il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif” (Mt 11, 29-30). Il-liġi ta’ 
Kristu hi “madmad” għax titlob id-dixxiplina tal-passjonijiet, iċ-ċaħda 
tal-egoiżmu, imma hu madmad “ħelu u ħafif”” għax hu liġi ta’ 
mħabba. Aktar ma l-bnedmin jitgħallmu jimitaw il-ħlewwa u l-umiltà 
tal-Qalb ta’ Kristu, aktar iġarrbu li hu ħelu li timxi warajh fl-ubbidjenza 
għar-rieda tal-Missier, li hu ħelu li tħobb bħalma ħabb hu, ukoll meta 
l-imħabba tesiġi l-akbar sagrifiċċji. “Tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ 
qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom” (Mt 11, 29). 
Il-qalb ta’ Ġesù hija għajn li ma tispiċċa qatt ta’ faraġ u salvazzjoni, u 
fl-istess ħin hija skola ta’ qdusija. 

 

●  O Alla li tista’ kollox, il-Qalb ta’ Ibnek, mimlija b’kull virtù, hi 
ta’ ġieħ kbir għalina l-bnedmin; agħmel li din il-Qalb, għajn tad-doni 
tas-sema, timliena b’kull grazzja” (Kolletta). 

Agħmel, Mulej, li s-sagrament tal-imħabba tiegħek iħejjina 
b’imħabba qaddisa, ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn Ibnek, u 
nitgħallmu naraw lilu f’ħutna” (Wara t-Tqarbin). 

Missal 
 

● Mulej, ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk erfajt ruħi. 
Tassew li inti ħelu u ġwejjed… Int tissaporti l-miżerji tagħna, u 
minkejja kollox, tistenna minna li nitolbuk sakemm tagħmilna perfetti. 
U meta nitolbuk int tilqa’ bil-ferħ it-talba tagħna u tismagħha. Ferraħ 
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ruħ il-qaddej tiegħek, għaliex lejk, Mulej, erfajt ruħi. U b’liema mod 
erfajtha? Mill-aħjar li stajt, skont il-forzi li tajtni int u skont kif irnexxieli 
naħtafha meta kienet se taħrab. O Mulej, inti ħelu u ġwejjed! Inti 
ġwejjed għax tissaportini. Minħabba l-mard tiegħi nitħajjar naħli ħajti. 
Fejjaqni u nkun qawwi! Qawwini u nkun sod. Imma sakemm jirnexxili 
nasal għal dan, issaportini, għax inti ġwejjed u ħelu, Mulej. 

Santu Wistin, In Ps 85, 7 
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SENA B 

Il-fehma tal-Mulej tibqa’ għal dejjem, biex jeħilsilhom mill-mewt 
ħajjithom, u jaħjihom fi żmien il-ġuħ (Salm 32, 11.19). 

 

L-għan tas-solennità tal-lum hu li niċċelebraw l-għeġubijiet tal-
imħabba ta’ Alla magħluqin fil-Qalb ta’ Kristu li sar bniedem u 
jesprimu t-tjubija divina għall-bnedmin. Il-Liturġija terġa’ ddur fuq l-
Imħabba eterna li sa mill-ewwel jum tal-ħolqien qatt ma waqfet 
takkumpanja lill-bniedem. Fl-ewwel qari (Hos 11, 1b.3-4.8ċ-9). Alla 
nnifsu b’fomm Hosegħa jfakkar lil Iżrael kemm għamel għalih sa mill-
bidu tal-istorja tiegħu meta kien imexxi l-passi tiegħu fid-deżert, 
kemm ħabbu u għenu kif jagħmel missier ma’ ibnu: “Erfajthom fuq 
dirgħajja… Bi ħbula ta’ bnedmin jien ġbidthom, b’rabtiet ta’ mħabba. 
U kont għalihom bħal min jerfa’ tarbija ma’ ħaddejh, u lejh immil 
nitmagħha” (Hos 11, 3-4). U b’danakollu din l-imħabba hekk tenera u 
li tagħti kas ma ġietx mifhuma, u Iżrael telaq lil Alla tiegħu. Il-Mulej 
ilmenta. Bi kliem tant uman. “Daret għalija qalbi, tqanqlet bil-bosta 
ħnienti’ (Hos 11, 8). Imma hu mhux bħal bniedem li jintrebaħ mill-
korla, għalkemm iħabbar il-kastig, hu jrattbu bil-“ħniena.” Iżrael ma 
jinqeridx kif jistħoqqlu, imma jkun ikkastigat biex isewwi triqtu u jdur 
lejn il-Mulej tiegħu. Dan kif iġġib ruħha l-imħabba divina f’kull żmien 
u għal kull bniedem: “Il-fehma tal-Mulej tibqa’ għal dejjem, biex 
jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom, u jaħjihom fi żmien il-ġuħ” (Antifona 
tad-Dħul). 

Il-Qalb ta’ Alla! Fir-Rabta l-Ġdida din il-kelma ma għadhiex aktar 
metafora imma realtà, għax il-Qalb ta’ Ġesù, il-Verb li sar bniedem, 
hija tassew qalb ta’ bniedem u qalb tassew ta’ Alla. Il-Qalb ta’ Ġesù 
hija simbolu mhux biss tal-imħabba li hu – bniedem veru - għandu fl-
akbar perfezzjoni, imma wkoll tal-imħabba ta’ Alla li hu – Alla tassew 
– għandu minħabba l-għaqda personali mal-Verb. Fi Kristu hemm l-
imħabba kollha eterna u infinita tal-Missier, tal-Iben, u tal-iSpirtu s-
Santu; hu s-sagrament li jirrivela u jqassam lill-bnedmin. Dan hu “l-
għana ta’ Kristu” li minnu jitkellem it-tieni qari (Ef 3, 8-12.14-19). San 
Pawl kellu l-missjoni li jħabbar lid-dinja, u jikxef “il-pjan tal-Misteru, li 
kien moħbi sa minn mijiet ta’ snin f’Alla” (Ef 2, 9), jew il-pjan etern ta’ 
salvazzjoni universali li kellu jitwettaq (fi Kristu Ġesù Sidna) (Ef 3, 
11). Kristu hu l-medjatur bejn Alla u l-bnedmin, iwassal l-imħabba ta’ 
Alla lill-bnedmin u skont ix-xewqa ta’ din l-imħabba jsalvahom billi 
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jwassalhom għand Alla, biex fih ikollna “l-ħila nersqu bil-fiduċja lejh” 
(Ef 3, 12). L-Appostlu li fil-laqgħa ta’ Damasku seta’ jħoss “li l-
imħabba ta’ Kristu tiżboq kull għerf” (Ef 3, 19), ma setax isib kliem 
adatt biex ifissirha imma b’danakollu ried li kulħadd jifhem li biha 
“timtlew bil-milja kollha ta’ Alla” (Ef 3, 19). Milja bħal din tasal għand 
il-bnedmin permezz tal-misteru tal-imħabba ta’ Kristu. 

L-Evanġelju tal-lum (Ġw 19, 31-37) jidħol u jtemm il-kwadru tal-
imħabba ta’ Alla għall-ħlejjaq tiegħu waqt li juri l-Qalb minfuda ta’ 
Kristu; “wieħed mis-suldati nifidlu ġenbu b’lanza, u minnufih ħareġ 
demm u ilma” (Ġw 19, 34). L-imħabba tal-Missier kienet infinita u 
tremenda li biex salvat lill-bnedmin issagrifikat lill-Iben, l-imħabba tal-
Iben kienet infinita u l-iżjed tenera li biex patta l-offiża tad-dnub offra 
lilu nnifsu lill-Missier bħala vittma li biha xtara s-salvazzjoni tal-
bnedmin. Id-demm u l-ilma li ħarġu mill-Qalb ta’ Ġesù jixhdu l-milja 
tal-kobor tas-sagrifiċċju tiegħu u huma simbolu wisq iżjed espressiv 
mis-sagramenti li jieħdu l-qawwa tagħhom mid-demm tiegħu. 
Permezz tagħhom il-bnedmin ġew imnisslin mill-ġdid fi Kristu u jsibu 
fih “dħul kollu fiduċja” lejn il-Missier. Imma kif darba Iżrael ma 
fehemx l-imħabba ta’ Alla u kien infidil, hekk illum il-bnedmin jibqgħu 
ma jifhmux l-imħabba ta’ Kristu, u jiċħduha, u jinsultawh. Il-qima tal-
Qalb ta’ Ġesù tfakkarna għalhekk fid-dmir tagħna ta’ tpattija, lejn il-
Missier imweġġaħ’ fl-Iben, lejn l-Iben li l-bnedmin sallbuh u għadhom 
joffenduh bid-dnub. 

 

● Mulej, Missier qaddis, Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, tajjeb u ta’ 
ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr: bi 
Kristu Sidna. Hu, meta ntrefa’ fuq is-salib, bi mħabba tal-għaġeb ta 
lilu nnifsu għalina, minn ġenbu minfud xerred demm u ilma u ħarġu 
s-sagramenti tal-Knisja biex il-bnedmin kollha jinġibdu lejn il-Qalb 
miftuħa tas-Salvatur, u kollhom ferħana jimlew l-ilma mill-għejjun tas-
salvazzjoni. 

Prefazju 
 

● O mħabba tiegħi, ħelu Ġesù, x’ġegħelek tiġi mis-sema fl-art? 
L-imħabba! X’ġegħelek tbati turmenti hekk kbar u saħansitra l-mewt? 
X’ġegħlek tħalli lilek innifsek bħala ikel għar-ruħ? X’qanqlek, li 
tibgħat l-iSpirtu s-Santu biex ikun il-qawwa u l-gwida tagħna? L-
imħabba! Nistgħu ngħidu ħafna ħwejjeġ oħra dwarek. Kien biss 
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għall-imħabba li ġejt fid-dinja, inti dehert hekk baxx u mmaqdar u 
hekk umiljajt ruħek quddiem in-nies li mhux biss ma għarfukx bħala 
Alla, imma bilkemm stmawk ta’ bniedem. Ebda qaddej, ikun kemm 
ikun fidil u jħobb, ma kien se jsofri daqshekk għal sidu, ukoll kieku 
jwegħduh il-ġenna, għax mingħajr l-imħabba ġewwenija li inti tagħti, 
ebda turment tar-ruħ u l-ġisem ma kien jista’ jiġi aċċettat bis-sabar. 

S. Katerina ta’ Ġenova, Dialogo, Opere p. 195-196 
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SENA Ċ 

Nimlew l-ilma mill-għejjun tas-Salvatur (Is 12, 3). 

 

Fil-Liturġija ta’ din is-Solennità jintisġu żewġ xbihat: dik tal-Qalb 
ta’ Ġesù fil-proprju tal-Quddiesa u dik tar-Ragħaj it-tajjeb fil-qari 
bibliku. Dawn jesprimu realtà waħda: l-imħabba infinita ta’ Kristu li ta 
ħajtu għall-merħla tiegħu u li ħalla li qalbu tkun minfuda biex tkun 
għajn ta’ salvazzjoni għal kulħadd. 

Huma ħafna s-siltiet tar-Rabta l-Qadima li jħabbru l-Messija 
bħala ragħaj. Waħda mill-isbaħ hija bla dubju dik li naqraw illum fl-
ewwel qari (Eż 34, 11-16). Wara l-eżilju tal-poplu magħżul minħabba 
t-traskuraġni tal-mexxejja tagħhom, Alla nnifsu stqarr li jixtieq jieħu 
ħsiebhom. Hu jiġborhom madwaru, imur ifittex il-mitlufin u jerġa’ 
jeħodhom lura f’pajjiżhom, kif jagħmel ir-ragħaj it-tajjeb li jiġbor il-
merħla maħbuba fil-maqjel u jeħodha f’mergħat għammiela: “Jiena 
stess nirgħa n-nagħaġ tiegħi, u jiena mmiddhom” (Eż 34, 15). Ma’ 
din il-kura kollha mħabba għall-poplu kollu huwa żied attenzjoni wisq 
aktar tenera għal xi wħud. “Jiena nfittex il-mitlufa, inreġġa’ lura l-
imxerrda, ninfaxxa l-ġrieħi tal-miġruħa u nqawwi l-marida. Inħares is-
smina u l-qawwija, u niragħhom bil-ġustizzja” (Eż 34, 16). L-isfond 
messjaniku tal-profezija jidher ċar, dan jantiċipa u jħejji l-figura sħiħa 
ta’ tenerezza u ta’ mħabba ta’ Ġesù-Ragħaj, li għandu jiġi biex 
imexxi l-merħla tal-Missier, u jieħu ħsieb saħansitra lanqas waħda 
fost in-nagħaġ imxerrdin u feruti. 

Id-diskors twil ta’ Ġwanni fuq ir-Ragħaj it-Tajjeb (Ġw 10, 1-21) u 
r-rakkont ta’ Luqa tan-nagħġa l-mitlufa fl-Evanġelju tal-lum (Lq 15, 3-
7) huma xhieda ta’ dan. Ġesù ma jillimitax ruħu li jieħu ħsieb il-
merħla tiegħu kollha f’daqqa u anqas jikkuntenta ruħu li l-biċċa l-
kbira huma f’posthom, imma jħalli weħidhom lin-ngħaġ li qegħdin fiż-
żgur biex imur ifittex lill-waħda l-mitlufa. Ma jimpurtax jekk dak li 
għamlet in-nagħġa kienx bla għaqal u kapriċċuż, jew rasha iebsa, 
jew saħansitra ribelluża; dik hija ħlejqa afdata f’idejh minn Missieru u 
jeħtieġ li ma tintilifx, għalhekk Ġesù jmur ifittixha u jibqa’ jiġri warajha 
sakemm jirnexxilu jsibha, jerfagħha fuq spallejh u jġibha lura lejn il-
maqjel. Imbagħad ikun hemm il-ferħ u festa fuq l-art u fis-sema. 
Aħna lkoll nistgħu nimmaġinaw lilna nfusna f’din is-sitwazzjoni. 
Reżistenza għall-grazzja, rifjuti, infedeltajiet, il-kapriċċi tas-suppervja 
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u l-egoiżmu – kollha huma ftit jew wisq ħarbiet serji mill-imħabba ta’ 
Kristu. M‘għandniex inkunu torox għas-sejħiet tiegħu imma għandna 
nħalluh jiġi warajna u jilħaqna, biex jerfagħna f’dirgħajh u jġorrna 
lura fil-merħla, u b’hekk nidħlu fi ħbiberija akbar miegħu. Huwa għal 
dan li l-Qalb imqaddsa ta’ Ġesù tistedinna. 

‘L hemm minn kull allegorija, San Pawl fit-tieni qari (Rum 5, 5-
11) jagħtina ritratt tal-imħabba ta’ Kristu bħala l-akbar prova tal-
imħabba ta’ Alla għall-bnedmin: “Alla wriena l-imħabba tiegħu meta 
Kristu miet għalina” (Rum 5,8). Fil-fatt l-imħabba ta’ Alla marret lil 
hinn mill-qies meta Alla ta lil Ibnu l-Waħdieni għas-salvazzjoni tal-
bniedem midneb. U Kristu nnifsu, meta offra ruħu fuq is-salib ta l-
aqwa prova tal-imħabba tiegħu, lil hinn mill-qies li hu kien diġà 
tkellem dwaru bħala li hu l-akbar: “Ħadd ma għandu mħabba akbar 
minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu” (Ġw 15, 13). Hu biss 
kellu mħabba akbar għax miet għalina “li konna għadna midinbin” u 
għalhekk “għedewwa” (Rum 5, 8). Minn dan il-fatt, San Pawl jittajjar 
għal tama u fiduċja bla tarf: “Kemm aktar u aktar issa li aħna 
ġġustifikati b’demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta’ Alla! 
Jekk meta konna għadna għedewwa ta’ Alla tħabbibna miegħu bis-
saħħa tal-mewt ta’ Ibnu, kemm iktar issa… permezz tal-ħajja tiegħu” 
(Rum 5, 9-10). Wara l-mewt ta’ Kristu, il-bniedem ma setax jibqa’ 
jiddubita mill-imħabba ta’ Alla u mill-ħniena tiegħu, u lanqas tonqsu 
fiduċja dwar is-salvazzjoni tiegħu. Għax bejn il-bnedmin u Alla hemm 
dejjem il-Qalb ta’ Kristu biex titlob, “jidħol għalihom” (Lhud 7, 25). 

 

● O Alla, int, fil-ħniena tiegħek, għoġbok tiftħilna t-teżori bla 
qies ta’ mħabbtek fil-qalb ta’ Ibnek, midruba bi dnubietna; agħmel li 
minn qalbna nagħtuh xhieda tal-ħajr u l-qima tagħna billi nagħmlu 
tpattija xierqa għal imħabbtu. 

Kolletta 
 

● O twajjeb Ġesù, kemm hu sabiħ u hieni li tgħammar ġo 
qalbek! Huwa t-teżor għani, il-ġawhra prezzjuża li sibna u ħbejna fil-
moħbi tal-ġisem miġruħ tiegħek, bħal f’għalqa magħluqa. 

O Ġesù l-aktar ħelu, jiena sibt lil qalbek… il-qalb ta’ Sultan, il-
qalb ta’ ħija, il-qalb ta’ ħabib. Jista’ jkun li moħbi ġo fik jien ma 
nitlobx? Iva, nitlob. Qalbek – u dan ngħidu b’wiċċi minn quddiem – 
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hija wkoll qalbi. Jekk inti r-Ras tiegħi, o Ġesù, kif jista’ jkun li dak li 
huwa ta’ rasi ma jissejjaħx ukoll tiegħi? X’hena hu dan għalija! Ara, o 
Ġesù, int u jien għandna l-istess qalb… Sadattant, o Ġesù, ladarba 
sibt mill-ġdid din il-qalb li hija tiegħek u tiegħi, jiena nitolbok, Alla 
tiegħi. Aċċetta t-talb tiegħi fis-santwarju tal-udjenzi, anzi aħtafni kollni 
fil-qalb tiegħek. It-tgħawwiġ kiefer ta’ dnubieti żgur ma jħallinix 
nidħol… Imma jekk imħabba li ma titfissirx fetħet u wessgħet lil 
qalbek, jekk int, li int waħdek safi u tista’ tnaddaf dak li kien 
maħmuġ, o Ġesù, ġmiel tiegħi, aħsel ħtijieti, naddafni minn dnubieti. 
Imbagħad, imsoffi minnek, ħallini nersaq lejk li int l-aktar safi, ħallini 
nidħol u ngħammar f’qalbek il-jiem kollha ta’ ħajti, sabiex inkun naf u 
nagħmel dak li int tixtieq minni. 

San Bonaventura, La vita mistica  3, 3-4, Op. mist. p. 267-268 
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300.  SAN PIETRU U SAN PAWL 

29 ta’ Ġunju 

 

“Il-Mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni, 
sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema” (2 Tim 4, 18). 

 

1. “Pietru l-appostlu u Pawlu l-imgħallem tal-ġnus għallmuna l-
liġi tiegħek” (Antifona tad-Dħul). Il-Liturġija tgħaqqad f’ċelebrazzjoni 
waħda lil Pietru, il-kap tal-Knisja, u lil Pawlu, l-appostlu tal-ġnus. Il-
wieħed u l-ieħor huma s-sies ħaj tal-Knisja mibnija bil-ħidma 
tagħhom, bil-predikazzjoni bla heda u fl-aħħar saret għammiela bil-
martirju tagħhom. Dan hu l-ewwel aspett li jurina l-qari tal-lum. L-
ewwel qari (Atti 12, 1-11) ifakkar wieħed mill-ħafna arresti ta’ Pietru li 
sar bl-ordni tal-awtorità politika li – bħal fil-proċess ta’ Ġesù – 
għamlet dan biex “togħġob lil-Lhud” (Atti 12, 3). B’hekk Pietru 
messitu l-istess xorti ta’ Ġesù. Ma setax ikun mod ieħor għax “ma 
hemmx dixxiplu aqwa mill-imgħallem” (Mt 10, 24) u l-Imgħallem kien 
wissieh: “Jekk ippersegwitaw lili, għad jippersegwitaw lilkom ukoll” 
(Ġw 15, 20). Imma għal Pietru kienet għadha ma waslitx is-siegħa 
tal-aħħar u għalhekk, waqt li “l-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla 
għalih bil-ħerqa” (Atti 12, 5), ġie anġlu tal-Mulej u ħelsu. Pawlu wkoll, 
illum huwa ppreżentat fil-ktajjen (2 Tim 4, 6-8.17-18). Imma l-ħabs ta’ 
Pawlu kien definittiv u ntemm bil-kundanna għall-mewt. L-appostlu 
kien jaf sewwa bil-qagħda tiegħu, imma b’danakollu kliemu ma jurix 
xi għali, imma ferħ kalm billi kien jaf li ħajtu għaddiha għall-
Evanġelju: “Żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida t-tajba, 
temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfugħa għalija l-
kuruna tal-ġustizzja” (2 Tim 6, 8). 

Iż-żewġ Appostli fil-ktajjen jixhdu li d-dixxiplu veru ta’ Kristu biss 
jaf jaffronta t-tiġrib, il-persekuzzjonijiet u saħansitra l-martirju. Fl-
istess ħin it-tiġrib tagħhom juri li Kristu qatt ma jabbanduna lill-
appostli ppersegwitati tiegħu: hu jidħol għalihom bl-għajnuna tiegħu 
biex jeħlishom mill-perikli – bħalma Pietru ġie meħlus mill-ħabs - jew 
biex jgħinhom fit-tbatijiet tagħhom, kif stqarr Pawlu: “Imma l-Mulej 
waqaf miegħi u tani l-qawwa… Il-Mulej jeħlisni minn kull deni u 
jħarisni, sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema” (2 Tim 6, 17.18). 
Għad-dixxiplu li bħal Pawlu jixtieq jingħaqad ma’ Kristu, il-martirju hu 
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wkoll ħelsien, anzi hu l-ħelsien definittiv li permezz tal-mewt idaħħlu 
fil-glorja tal-Mulej tiegħu. 

 

2. L-Evanġelju (Mt 16, 13-20) ifakkar fil-jum f’'Ċesarija, li fih 
Xmun Pietru, imqanqal mill-mistoqsijiet tal-Imgħallem, kien għamel l-
istqarrija tal-fidi kbira tiegħu: ”Inti l-Messija, Bin Alla l-ħaj” (Mt 16, 16). 
Ġesù wieġbu u feraħ miegħu għad-dawl divin li tah il-ħila li jinfed il-
misteru tiegħu ta’ Bin Alla u Salvatur tal-bnedmin, u bħallkieku biex 
jirrifletti ruħu fid-dixxiplu li għarfu, ried isieħbu fil-karatteristiċi u s-
setgħat tiegħu. Kristu, il-ġebla tax-xewka tal-Knisja (Atti 4, 11), 
sieħeb miegħu ‘l-Appostlu bħala l-ġebla tax-xewka tagħha: “Inti 
Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi” (Mt 16, 18). Hu li 
ħa mingħand il-Missier “kull setgħa fis-sema u fl-art” (Mt 28, 18) 
għaddiha lil Pietru: “Jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-
Smewwiet” u tah l-aqwa setgħa li jħoll u jorbot (Mt 16, 19). Pietru ma 
jifhimx mill-ewwel it-tifsira ta’ din is-setgħa li rabtitu sewwa ma’ 
Kristu, fehemha aktar ‘il quddiem. Meta Ġesù jċanfru għall-protesta 
tat-tħabbira tal-Passjoni tiegħu, jew meta b’ħarsa ġegħilu jifhem il-
kruha taċ-ċaħda tiegħu, Pietru fehem li s-sigriet tar-rebħa kellha tkun 
biss l-għaqda sħiħa ma’ Kristu, imsaħħa b’fiduċja assoluta fih u 
għajxien konformi mas-salib tiegħu. Permezz tal-intimità bla heda 
mal-Imgħallem u l-esperjenza ta’ niket tal-fraġilità tiegħu. Imbagħad 
kien lest biex jisimgħu jgħidlu: “Irgħa l-ħrief tiegħi… irgħa n-nagħaġ 
tiegħi” (Ġw 21, 15-16). 

Meta fl-aħħar ġie mqiegħed ragħaj tal-merħla tal-Mulej, Pietru 
nnifsu għallem lill-Insara dwar ir-relazzjonijiet tagħhom ma’ Kristu u 
dwar il-post tagħhom fil-Knisja: “Ersqu, mela, lejh, li hu dik il-ġebla 
ħajja… intom ukoll bħal ġebel ħaj inbnew f’dar spiritwali” (1 Pt 2, 4-
5). Kif il-prerogattivi ta’ Pietru huma wkoll dawk tal-Papa, hekk ukoll 
il-prerogattivi tal-Insara tal-bidu jkunu wkoll dawk tal-Insara ta’ kull 
żmien. Qrib ta’ Kristu, il-“ġebla ħajja” u qrib tal-Vigarju tiegħu l-“ġebla 
tax-xewka” hekk ukoll huma “ġebel ħaj” li jibnu u jgħinu lill-Knisja. 
Dan jagħmluh bit-talb, speċjalment b’talb għall-Papa – bħall-ewwel 
komunità nisranija li talbet għal Pietru fil-ħabs – permezz tal-offerta 
ta’ “sagrifiċċji spiritwali” magħmulin b’fedeltà sħiħa lejn l-Evanġelju, 
lejn il-Knisja, u lejn il-Vigarju ta’ Kristu, minkejja d-diffikultajiet u l-
persekuzzjonijiet, waqt li jafdaw fih li qal: “Is-setgħat tal-infern ma 
jegħelbuhiex” (Mt 16, 18). 
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● Kif nistgħu nroddulkom ħajr, o Appostli mbierka, għal tant 
taħbit li ġarrabtu għalina? Jiena niftakrek, o Pietru, u nibqa’ 
mgħaġġeb; jien niftakrek o Pawlu, u  ninħall fid-dmugħ, ma nafx 
x’għandi ngħid, u lanqas kif nesprimi ruħi meta naħseb fit-tbatijiet 
tagħkom. Kemm ħabsijiet qaddistu! Kemm ktajjen tajtuhom ġieħ! 
Kemm turmenti sofrejtu! Kemm saħtiet kellkom ġġarrbu! Kemm 
wassaltu lil Kristu fil-bogħod! Kemm ferraħtu Knejjes bil-
predikazzjoni tagħkom! Ilsienkom kien strument imbierek: il-membri 
tagħkom kienu miksijin bid-demm għall-Knisja. Intom imitajtu lil 
Kristu f’kollox! 

Ifraħ, o Pietru, int li ngħatalek li dduq is-salib ta’ Kristu. Biex 
tixbah lill-Imgħallem ridt li tkun imsallab, mhux wieqaf bħal Kristu 
imma rasek ‘l isfel biex kważi timxi mill-art għas-sema. Imberkin l-
imsiemer li nifdu membri hekk qaddisa. Int erħejt ruħek b’fiduċja 
kbira f’idejn il-Mulej, int li dejjem qdejt lill-Knisja għarusa tiegħu, int li 
kont l-aktar fidil fost l-appostli kollha u ħabbejt lill-Mulej bl-imħabba 
kollha ta’ ruħek. 

Ifraħ int ukoll, o Pawlu mbierek, li rasek inqatgħet bix-xabla u li l-
virtujiet tiegħek ma jistgħux jitfissru bil-kliem. Liema xabla setgħet 
qatt taqta’ dik il-gerżuma mbierka, l-istrument tal-Mulej, tant ammirat 
mis-sema u meqjum fuq l-art? Dik ix-xabla, għalija hija bħal kuruna, 
u l-imsiemer ta’ Pietru bħal ġemmi ingastati f’dijadema. 

S. Ġwann Kriżostmu, Sermone di Metafraste, [MG 59, 494] 
 

● O Alla l-aktar għoli u ineffabbli, jiena dnibt u miniex denn li 
nitolbok, imma inti qawwi u tagħmilni denja, ikkastiga, Mulejja, 
dnubieti u la tħarisx lejn il-miżerji tiegħi. Jien għandi ġisem, li noffrih 
lilek: ara l-laħam, ara d-demm. Jekk jogħġob lilek farrak l-għadam u 
l-laħam tiegħi għall-Vigarju tiegħek fuq l-art, għarus waħdieni tal-
għarusa tiegħek, li nitlob għalih biex tismagħni. Agħtih qalb ġdida, li 
dejjem tikber fil-grazzja, qalb qawwija biex jerfa’ l-istandard tas-salib 
imqaddes, biex isieħeb bħalna lill-infidili fil-frott tal-passjoni tiegħek u 
tad-demm ta’ Ibnek il-Waħdieni. 

S. Katerina ta’ Siena, Preghiere ed Elevazioni, p. 20 
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301.  L-IMQADDSA VERĠNI MARIJA TAL-KARMNU 

16 ta’ Lulju 

 

Sliem għalik Marija, “bik jiftaħar Iżrael! 
Int il-foħrija tal-poplu tagħna” (Ġdt 15, 9). 

 

1. Marija hija tassew “it-tifħir u l-foħrija tal-poplu tagħna”, 
meqjuma mhux biss mill-Karmelitani imma wkoll minn numru bla 
għadd ta’ Nsara mxerrda mad-dinja kollha, u din is-Sultana hija l-
ġmiel tal-Karmelu. Il-qima lejha taħt dan it-titlu jasal sal-bidu tal-
Ordni Karmeltan, u t-tradizzjoni torbotha mas-sħaba ċkejkna li 
dehret mill-quċċata tal-Karmelu meta l-profeta Elija kien qiegħed 
jitlob ‘l Alla biex iwaqqaf nixfa twila. F’din is-sħaba ċkejkna li kienet 
tixbah “id ta’ raġel” (1 Slat 18, 44) li telgħet mill-baħar u malajr ksiet 
is-sema bi sħab oħxon mgħobbi bix-xita, ġiet magħrufa l-figura tal-
Verġni Marija, li meta tat lid-dinja s-Salvatur, ġiebet l-ilma tal-grazzja 
li jagħti l-ħajja. “Qattru, o smewwiet, mill-għoli, u jraxxax is-sħab il-
ġustizzja” tkanta l-Knisja fl-Avvent meta tieħu l-vers ta’ Isaija (45, 8). 
Is-sħaba mistika li tat lis-Salvatur lid-dinja hija l-Verġni mbierka 
kollha qaddisa u mimlija bil-grazzja sa mill-ewwel ħin tat-tnissil 
tagħha bla tebgħa. 

Uliedha jieħdu gost japplikawlha, flimkien mal-Liturġija, l-għanja 
tal-profeta: “Nifraħ fuq li nifraħ bil-Mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi b’Alla 
tiegħi. Għax hu libbisni bi lbies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja 
għattieni” (Is 61, 10). Dan il-kliem, kważi bidu tal-Magnificat, 
jesprimu tajjeb ħafna l-gratitudni tal-Verġni għall-privileġġ li bihom 
Alla żejjinha waqt li ħejjieha biex tkun omm l-Iben divin tiegħu. Fil-
fatt, minnha bħal minn ġnien tal-għaġeb “il-Mulej nibbet il-ġustizzja” 
(Is 61, 11), jigifieri Ġesù l-imbierek “sar għalina... ġustizzja, qdusija u 
fidwa” (1 Kor 1, 30). 

Marija ma żżommx għaliha b’mod ħelu d-doni sbieħ li bihom ġiet 
imżejna, imma ssieħeb fihom lill-bnedmin kollha, hija tat lil Ġesù lil 
kulħadd u tixtieq tlibbes lil kull wieħed “bl-ilbies tas-salvazzjoni” u bil-
mantar “tal-ġustizzja”, jiġifieri bil-grazzja u l-qdusija mmeritata mill-
Iben tagħha. Dan hu t-tifsir tal-labtu, u tal-“libsa” ċkejkna tal-
Madonna tal-Karmnu, sinjali espressivi tal-ħidma ta’ omm favur dawk 
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kollha li huma devoti tagħha u jagħżluha bħala patruna speċjali 
tagħhom. 

 

2. L-ewwel eremiti tal-Karmelu, li f’nofs iċ-ċelel tagħhom bnew 
oratorju ddedikat lill-Imqaddsa Marija, kienu jqimu lil Omm Alla bħala 
mudell perfett tal-ħajja tagħhom kontemplattiva-appostolika. Minn 
dak iż-żmien il-Verġni tal-Għolja tal-Karmelu kienet meqjusa bħala 
tip u sinjal imdawwal ta’ għaqda intima ma’ Alla, ta’ nifda kollha 
mħabba fil-misteri divini. Dan jaqbel eżatt mal-Evanġelju li ta’ sikwit 
jippreżentaha waqt it-talb. Fit-tħabbira tal-Anġlu, fiż-żjara lil 
Eliżabetta, fit-twelid ta’ Ġesù, fit-tempju meta offriet lil Binha u meta 
sabitu fost id-dutturi tal-liġi, fit-tieġ ta’ Kana, kif ukoll f’riġlejn is-salib u 
fiċ-Ċenaklu, Marija dejjem tidher waqt it-talb. Hija tisma’ l-kelma ta’ 
Alla jew tkanta t-tifħir tiegħu, timmedita u “tgħożż f’qalbha” (Lq 2, 19) 
l-ħwejjeġ kollha li tara u tisma’ dwar Ġesù, jew bi ħlewwa delikata 
turih bil-ħtieġa tal-oħrajn, jew ukoll issejjaħ l-iSpirtu s-Santu fuq il-
Knisja li għadha titwieled. L-atteġġjament ta’ talb tagħha 
jirrappreżenta b’mod ħaj l-ideal tal-Karmelu li, min jimxi fuq il-passi 
tagħha, iqiegħed l-orazzjoni fiċ-ċentru tal-ħajja tiegħu bħala mezz 
meħtieġ għall-għaqda ma’ Alla u għall-appostolat li jagħti l-frott. Għal 
din ir-raġuni, il-Karmelu hu mimli kollu kemm hu b’Marija u mmirat il-
ħin kollu lejha bħala Omm, mudell, u gwida tal-ħajja tat-talb. 

Imma l-aspett ta’ talb tal-Madonna li hu speċjalment 
ikkontemplat u maħbub fil-Karmelu hu dak li ħadet hi f’riġlejn is-salib, 
meta Ġesù li kien qiegħed imut stqarrha bħala omm tal-bnedmin 
meta qal lil Ġwanni u fil-persuna ta’ dan lill-Insara kollha: “Hemm hi 
ommok” (Ġw 19, 27). F’dak il-ħin it-talba ta’ Marija waslet fil-quċċata 
tas-sagrifiċċju: offriet lill-Missier ‘l-Iben l-iżjed maħbub tagħha għas-
salvazzjoni tal-ulied ġodda afdati fl-imħabba ta’ omm, u fl-offerta tal-
Iben hemm inkluża l-offerta tagħha magħquda intimament mal-
passjoni tiegħu. Li nerġgħu ngħixu t-talba ta’ Marija jfisser li nqegħdu 
s-sagrifiċċju fuq quddiem tat-talb tagħna, biex it-talba tagħna tkun 
trasformata f’għotja tagħna nfusna magħquda ma’ dik tal-Omm 
imbierka u tal-Iben divin tagħha. Din hi t-talba li, bħal dik ta’ Marija illi 
tiġbed l-iSpirtu s-Santu fuq il-Knisja, taqla’ l-grazzja u s-salvazzjoni 
għall-bnedmin kollha u tagħti glorja ‘l Alla. 
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● Ja Omm, kemm inti ħabiba tal-Mulej! Kemm stħaqqlek li tkun 
intima miegħu! Liema grazzja sibt f’għajnejh! Hu jgħammar fik u inti 
fih, inti tlibbsu u int imlibbsa bih. Int libbistu bis-sustanza ta’ laħmek u 
hu jlibbsek bil-glorja tal-maestà tiegħu. Inti tlibbes ix-xemx bi sħaba u 
inti nnifsek imlibbsa bix-xemx. 

Issa, ja Omm tal-ħniena, mixħutin f’riġlejk umilment u waqt li 
nafdaw fl-imħabba l-aktar tenera u safja tiegħek, insejħulek bil-
ħniena bħala l-medjatriċi tagħna ma’ Kristu, Ix-Xemx tal-ġustizzja. 
Fid-dawl tiegħek jalla nikkontemplaw id-Dawl, u bl-interċessjoni 
tiegħek jistħoqqilna nirċievu l-grazzja tiegħu li ħabbek aktar mill-
ħlejjaq l-oħra kollha, u libbsek bil-mantar tal-glorja, inkurunak 
b’dijadema ta’ ġmiel. Inti mimlija bil-grazzja, mimlija bin-nida tas-
sema, tistrieħ fuq il-Maħbub tiegħek, imfawra bl-għaxqiet. O Sinjura, 
itma’ lill-fqajrin tiegħek illum! Bħal ġriewi żgħar taħt il-mejda agħtina 
wkoll ftit frak biex nieklu… u tella’ l-ilma mill-ġarra mfawra tiegħek. 

San Bernard, De duodecim praerogativis B.V.M., 6 . 15 
 

● O Marija, int il-mudell tal-erwieħ interjuri, tal-ħlejjaq li Alla 
għażel biex jgħixu l-ħajja interjuri, fil-qiegħ nett tal-abbiss bla qiegħ. 
B’liema paċi, b’liema ġabra int ersaqt lejn kull ħaġa, u għamilt kull 
ħaġa! Il-ħwejjeġ l-aktar komuni, saru divinizzati minnek! F’kollox u 
għalkollox inti bqajt f’adorazzjoni tad-don ta’ Alla. U dan ma 
waqqfekx milli tingħata ‘l barra minnek meta l-imħabba kienet titlob 
dan.(L-Ewwel Irtir 10, 1). 

O Marija, Sultana tal-verġni, inti wkoll Sultana tal-martri, imma 
kien f’qalbek li nifed is-sejf. Fik kollox twettaq ġo ruħek!… Kemm inti 
sabiħa meta nikkontemplak waqt il-martirju twil tiegħek, hekk kalma 
fil-maestà tiegħek li tispira f’ħin wieħed il-qawwa u l-ħlewwa. Għax 
int tgħallimt mill-Kelma nnifsu kif għandhom isofru dawk li huma 
magħżula bħala vittmi mill-Missier: dawk li hu għażel bħala sħab fix-
xogħol kbir tal-fidwa, li hu “dawk li għaraf minn qabel u 
ppredestinahom biex ikunu jixbhu lil Ibnu” sallabhom għall-imħabba. 

Inti għadek hemm taħt is-salib, qawwija u erojka, u l-Imgħallem 
jgħidli: “Hemm hi ommok”. Hekk ġejt mogħtija lili bħala omm. Issa li 
reġa’ lura għand Missieru, u lili qegħidni floku fuq is-salib, sabiex 
“f’ġismi nkompli dak li hu nieqes fit-tbatijiet tiegħu minħabba l-ġisem 
tiegħu, li hi l-Knisja”, inti għadek hemm, biex tgħallimni nsofri bħalu, 
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biex tgħidli u ġġegħilni nisma’ dawk l-aħħar kelmiet ta’ ruħu li inti biss 
irnexxielek tisma’ (It-Tieni Rtir). 

Beata Eliżabetta tat-Trinità 
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302.  L-ASSUNZJONI TA’ MARIJA SS. 

15 ta’ Awwissu 

 

Il-ġnus kollha jsejħulek imbierka, għax ħwejjeġ kbar 
għamel miegħek dak li hu setgħani (Lq 1, 48-49). 

 

1. “Deher sinjal kbir fis-sema: Mara liebsa x-xemx, bil-qamar 
taħt riġlejha, u b’kuruna ta’ tnax-il kewkba fuq rasha” (Antifona tad-
Dħul). Hekk il-Liturġija ssellem lil Marija mtellgħa s-sema waqt li 
tapplika l-kliem tal-Apokalissi (12, 1) fl-ewwel qari tal-lum. Fid-dehra 
profetika ta’ Ġwanni din il-mara speċjali tidher qiegħda tistenna iben 
u fi ġlieda mad-“dragun”, l-għadu etern ta’ Alla u tal-bnedmin. 
Kwadru bħal dan ta’ dawl u dlam, ta’ glorja u ta’ battalja jġegħilna 
naħsbu fit-twettiq tal-wegħda messjanika li hemm fil-kliem li qal Alla 
lis-serpent qarrieq; “Jien inqajjem mibegħda bejnek u bejn il-mara, 
bejn nislek u nisilha, u hu jisħaqlek rasek” (Ġen 3, 15). Dan kollu 
twettaq permezz ta’ Marija, Omm is-Salvatur li kontra tiegħu Satana 
nxteħet bil-qilla, imma li minnu ġie mirbuħ assolutament. Waqt li d-
dehra apokalittika turi l-iben tal-mara “maħtuf għal quddiem Alla u 
quddiem it-tron tiegħu” – allużjoni għat-tlugħ ta’ Kristu fis-sema – 
tippreżenta lill-mara nfisha qegħda taħrab lejn “il-post imħejji minn 
Alla” (Apk 12, 5-6), figura tat-tlugħ fis-sema ta’ Marija fil-glorja ta’ 
dejjem. Marija kienet l-ewwel li ssieħbet bil-milja kollha fix-xorti tal–
Iben divin tagħha, marbuta miegħu bħala omm u  “sieħba ġeneruża” 
li “kellha sehem speċjali fil-ħidma tas-Salvatur” (LG 61), u meħuda 
fis-sema bir-ruħ u l-ġisem, taqsam miegħu fil-glorja. 

 

2. Il-ħsieb tal-ewwel qari jitwettaq fit-tieni qari (1 Kor 15, 20-26). 
Meta San Pawl kien qed jitkellem dwar Kristu – l-ewwel frott ta’ dawk 
li qamu, San Pawl jikkonkludi li xi darba l-Insara kollha se jkollhom 
sehem fil-glorifikazzjoni tiegħu. B’danakollu hemm gradazzjoni tal-
mertu: “L-ewwel frott li hu Kristu, wara, dawk li huma ta’ Kristu” (1 
Kor 15, 23). Fost “dawk li huma ta’ Kristu”, l-ewwel post bla dubju 
huwa tal-Madonna li kienet dejjem tiegħu għax ma kienet qatt 
mittiefsa minn xi dnub. Hija hi l-ħlejqa waħdanija li fiha d-dija tax-
xbieha ta’ Alla qatt ma naqset, hija l-“Kunċizzjoni Immakulata”, l-opra 
mhix mimsusa tat-Trinità li fiha l-Missier, l-Iben u l-iSpirtu s-Santu 
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dejjem tgħaxxqu, u minnha dejjem ħadu tweġiba sħiħa għall-
imħabba tagħhom. 

Tul l-Evanġelju tal-lum (Lq 1, 39-59) hemm diwi tat-tweġiba ta’ 
Marija għall-imħabba ta’ Alla, kemm fil-kliem ta’ Eliżabetta li faħħret 
il-fidi kbira li wasslet lil Marija biex obdiet mill-ewwel ir-rieda divina, u 
kemm fil-kliem ta’ Marija nfisha meta għanniet l-innu ta’ tifħir lill-Aktar 
Għoli għall-ħwejjeġ kbar li għamel magħha. Marija qatt ma tħares 
lejha nfisha ħlief biex tagħraf iċ-ċokon tagħha, u minn dan il-punt 
hekk umli tintrefa’ lejn Alla biex tfaħħar il-ħniena tiegħu u li hu 
indenja jagħti kasha, l-għemejjel kbar tiegħu favur iċ-ċkejknin, l-
imsejkna u l-fqajrin, li magħhom hija nfisha tingħaqad bl-akbar 
sempliċità. It-tweġiba tagħha għall-imħabba bla tarf ta’ Alla li 
għażilha minn fost in-nisa kollha bħala omm l-Iben divin tiegħu hija 
dejjem l-istess bħal dik li tat lill-Anġlu: “Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej” 
(Lq 1, 38). Għal Marija li tkun qaddejja jfisser li tkun miftuħa kollha 
kemm hi għal Alla u li tkun dejjem lesta għall-qadi tiegħu: biex 
jagħmel biha dak li jrid. U wara li Alla seħibha fil-passjoni ta’ Ibnu, ‘il 
quddiem kellu jgħolliha billi jwettaq fiha l-kliem tal-kantiku: “Niżżel is-
setgħana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċ-ċkejknin” (Lq 1, 52). Il-
qaddejja umli “ttellgħet fil-glorja tas-sema bir-ruħ u l-ġisem” (LG 59). 
F’Marija mtellgħa fis-sema, il-poplu Nisrani kollu għandu avukata 
qawwija kif ukoll eżempju mill-aqwa. Minnha kull wieħed minna 
jitgħallem kif jagħraf umilment iċ-ċokon tiegħu, u kif joffri lilu nnifsu ‘l 
Alla f’sottomissjoni sħiħa għar-rieda tiegħu, u kif jemmen fl-imħabba 
kollha ħniena u qawwija b’fidi tassew soda. 

 

● O mħabba ta’ Marija, o mħabba tħeġġeġ tal-Verġni, inti 
tħeġġeġ bil-qawwa, u kbira ħafna… ġisem li jmut ma jistax 
iżommok… in-nar tiegħek jaħraq iżżejjed biex jinħeba taħt dan l-
irmied! Mur… iddi fl-eternità, mur ħeġġeġ u aħraq quddiem it-tron ta’ 
Alla… intefa’ u tkattar fi ħdan dan Alla, li hu biss jiflaħ iżommok fih. 

J. B. Bossuet, L’Assunzione della Vergine 1, 1, f’La Madonna p. 414 
 

● O Verġni Immakulata, Omm ta’ Alla u Omm il-bnedmin! Aħna 
nemmnu bil-ħeġġa kollha tal-fidi tagħna fl-assunzjoni trijonfali 
tiegħek bir-ruħ u l-ġisem, fis-sema, fejn int imxandra Sultana tal-kori 
kollha tal-anġli u tal-qaddisin kollha, u aħna ningħaqdu magħhom 
biex infaħħru u nbierku l-Mulej, li għolliek fuq il-ħlejjaq l-oħrajn kollha, 
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u noffrulek ix-xewqa ħerqana kollha tad-devozzjoni u l-imħabba 
tagħna. 

Aħna nafu li l-ħarsa tiegħek, li bħala omm iżżiegħel bl-umanità 
umli u sofferenti ta’ Ġesù fuq l-art, issa hija għalkollox sodisfatta fis-
sema bid-dehra tal-umanità glorjuża tal-Għerf mhux maħluq, u li l-
ferħ ta’ ruħek fil-kontemplazzjoni wiċċ imb wiċċ tat-Trinità adorabbli, 
jġiegħel lil qalbek tħabbat bl-għaġla bl-akbar ħlewwa, u aħna, l-
imsejkna midinbin u li ġisimna jtaqqalna fit-titjira ta’ ruħna, nitolbuk 
biex issaffi s-sensi tagħna biex, waqt li nibdew minn hawn fl-art, 
nitgħallmu ngawdu ‘l Alla, u ‘l Alla waħdu, fis-seħer tal-ħlejjaq. 

Aħna nittamaw li l-għajnejn kollha ħniena tiegħu jħarsu bil-
ħniena fuq is-sofferenzi, fuq it-taqbid u dgħufijiet tagħna, u li xufftejk 
jitbissmu għall-ferħ u r-rebħiet tagħna, u li int tisma’ l-leħen ta’ Ġesù, 
jgħidlek dwar kull wieħed minna, dak li qal dwar id-dixxiplu maħbub 
tiegħu: “Hemm hu Ibnek”, sabiex aħna li nsejħulek Ommna nkunu 
nistgħu neħduk bħalma għamel Ġwanni, bħala gwida, saħħa u faraġ 
tal-ħajja tagħna fid-dinja. 

Minn din l-art, fejn mexjin bħal pellegrini, imsaħħin bil-fidi fil-
qawmien li għad irid jiġi, inħarsu lejk, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, 
iġbidna bil-ħlewwa ġentili ta’ leħnek, biex wara dan it-turufnament 
turina lil Ġesù frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa 
verġni Marija. 

Piju XII 
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303.  MARIJA REĠINA 

22 ta’ Awwissu 

 

Dak li hu setgħani għamel miegħek ħwejjeġ kbar 
u qaddis hu l-isem tiegħu (Lq 1, 49). 

 

1. Il-festa tal-lum terġa’ taqbad u ttemm is-suġġett li mmeditajna 
fis-solennità tal-Assunta. Fil-fatt, “ittellgħet fil-glorja tas-sema bir-ruħ 
u l-ġisem,” Marija kienet “mgħollija mill-Mulej bħala sultana tal-
univers kollu biex issir tixbah iżjed bis-sħiħ lil Binha Sultan tas-slaten 
u rebbieħ fuq id-dnub u fuq il-mewt” (LG 59). Marija, li matul ħajjitha 
kienet intimament imsieħba ma’ Kristu u konformi miegħu sa ma 
ruħha kienet minfuda mill-passjoni tiegħu u waslet biex toffrih waqt li 
qiegħed imut lill-Missier, kien xieraq li tkun miegħu magħquda wkoll 
fil-glorja. Għalhekk il-Liturġija tagħtiha t-titlu ta’ Reġina u bħala tali 
tiċċelebraha bilqiegħda ħdejn is-Sultan Binha: “F’lemintek is-Sultana 
mżejna b’deheb ta’ Ofir” (Salm 45, 10, Salm Responsorjali tal-
Assunta). Marija tiddi minħabba t-tnissil tagħha bla tebgħa, għall-
milja tal-grazzja li żejnitha, għall-privileġġ tagħha ta’ Omm Alla, għall-
martirju doloruż li sofriet flimkien ma’ Binha, għall-fidi bla limiti, għall-
verġinità bla mittiefsa tagħha, għall-umiltà l-aktar profonda tagħha, 
għall-imħabba bla qies tagħha. Dawn il-prerogattivi jagħmluha Marija 
Reġina tal-appostli u tal-martri, tal-konfessuri u tal-verġni, tal-
qaddisin kollha u saħansitra tal-anġli. 

Ir-regalità tagħha ma ġietx mid-dinja, imma ġiet biss minn dik 
tal-Iben. Isaija tkellem dwaru fil-profezija li “s-saltna tkun fuq spallejh, 
u jsemmuh: Missier għal dejjem, prinċep tal-paċi” (Is 9, 5), u l-Anġlu 
Gabrijel stqarru espressament: “Bin il-Għoli” li lilu “l-Mulej Alla jagħtih 
it-tron ta’ David missieru u jsaltan għal dejjem u ma jkunx hemm 
tmiem għas-saltna tiegħu” (Lq 1, 32-33). Meta sar Bin Marija, Ġesù 
rċieva mingħandha l-umanità u lilha għamilha sieħba tar-regalità 
divina. Lil Verġni hekk umli u għolja, il-Knisja tgħid il-kliem imqanqal 
tas-salmista: “Isma’, binti, ħares u agħti widen, insa ‘l ġensek u ‘l dar 
missierek. Jitgħaxxaq is-sultan bi ġmielek” (Sam 45, 11-12). Ebda 
ħlejqa ma ġiet maħbuba minn Alla bħal Marija, imma ebda ħlejqa ma 
ħabbitu bħal Marija li ngħatat lil Kristu, is-sultan tagħha u Binha, 
waqt li nsiet kull dritt minħabba fih. 
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2. L-ewwel li faħħar il-kobor ta’ Marija kien l-Anġlu li sellmilha: 
“Ifraħ, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek” (Lq 1, 28), magħha 
b’mod li sar binha. Jista’ jkun hemm għal sempliċi ħlejqa dinjità 
akbar minn din? Imbagħad Eliżabetta “nfexxet f’għajta kbira: 
‘Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek… hienja 
dik li emmnet li jseħħ kulma bagħat jgħidilha l-Mulej’” (Lq 1, 42.45). 
Fuq Marija niżlet l-akbar barka ta’ Alla li għamlitha fertili ta’ maternità 
verġinali u divina. Marija hija msejħa mbierka għax hi Omm il-Mulej u 
hienja għax emmnet għall-kelma tiegħu. Ħafna snin wara, mara oħra 
kellha tfaħħarha billi l-ammirazzjoni tagħha lejn Binha daret fuq 
Marija: “Hieni l-ġuf li ġiebek, u s-sider li rdajt!” (Lq 11, 27). Marija 
kienet taf il-kobor tagħha u kienet hekk trasparenti fl-umiltà tagħha li 
setgħet tkanta bla ma titħawwad: “Kull nisel isejjaħli hienja għax is-
Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar” (Lq 1, 48-49). L-iżjed waħda 
umli ipprofetizzat il-glorja tagħha bla ma żammet imqar farka għaliha 
nfisha, il-glorja tagħha kellha sservi biss biex tkabbar lil Dak li kien 
jaf jagħmel Omm Alla minn ħlejqa ċkejkna. 

Ir-regalità ta’ Marija hija mimlija kollha kemm hi b’din l-umiltà 
ħelwa li tagħmilha aktar Omm milli Sultana. B’danakollu hija omm 
irjali, b’regalità ħanina u l-aktar ġentili li hija tuża biex twassal il-
bnedmin għas-salvazzjoni li Binha mmeritalhom. Ir-regalità ta’ omm 
tagħmilha setgħana fuq il-qalb tiegħu biex taqla’ l-grazzji tal-
konverżjoni u tal-maħfra, tagħmilha setgħana biex treġġa’ lura lill-
midinbin, tgħin lid-dgħajfin, timla’ bil-kuraġġ lil dawk li huma 
mbeżżgħa, u tqawwi lill-ippersegwitati, tiġbed lil dawk li tbiegħdu u l-
mitlufin. Il-Knisja ssejħilha bil-fiduċja u tistieden lil uliedha biex 
jitolbuha biex “Imsebbħa fis-sema fuq il-qaddisin u l-anġli kollha… 
tinterċedi quddiem Binha… biex il-familji kollha tal-popli… jingħaqdu 
fl-hena… f’poplu ta’ Alla wieħed għall-glorja tat-Trinità Qaddisa Alla 
wieħed (LG 69). 

 

● F’dak li għandu x’jaqsam mal-glorja tiegħek, o Marija, la d-
devozzjoni ma tkun hienja li tiskot, u lanqas il-moħħ fin-nixfa ma 
jkollu ħila jsawwar xi ħaġa li tkun tixraqlek… Dawk stess li jgħammru 
fis-sema, mgħaġġbin b’dak li qed jiġri, jistaqsu mħawdin: “Min hi din 
li ġejja mid-deżert imfawra bl-għaxqiet? Min hi din li ġejja minn taħt 
ix-xemx, fejn kollox hu tbatija u niket tal-ispirtu, mogħnija bl-għaxqiet 
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spiritwali?… O Sultana tad-dinja, meta titla’ mid-deżert… inti ssaħħar 
bi ġmielek u tgħaxxaq bi ħlewwietek. 

Għalhekk, o Nixxiegħa tal-ħajja, ir-ruħ għatxana tagħna tersaq 
għal għandek, u l-miżerja tagħna tirrikorri għandek bl-għaġla, o teżor 
ta’ ħniena, O Verġni Mbierka, ħalli l-ħasra tiegħek turi lid-dinja l-
grazzja li sibt quddiem Alla, bit-talb qaddis tiegħek inti taqla’ l-maħfra 
lill-ħatjin, tfejjaq lill-morda, issaħħaħ lid-dgħajfin, tfarraġ lill-imnikktin, 
tgħin u tagħti l-ħelsien lil dawk li qegħdin fil-periklu. F’dan il-jum ta’ 
sliem u hena, sawwab il-kotra tal-grazzji tiegħek fuq il-qaddejja 
msejkna li jsejħu l-isem ħelu tiegħek waqt li nfaħħru lil dak li hu 
Ibnek, Ġesù Kristu Sidna, Alla mbierek fuq kull ħaġa għal dejjem ta’ 
dejjem. 

San Bernard, In Assumptione B.V. Mariae 4, 1 . 9 
 

● Sliem, għaxqa tal-Missier, permezz tiegħek l-għarfien ta’ Alla 
nfirex sat-truf imbiegħda tad-dinja. Sliem, għamara tal-Iben, li 
minnha ħareġ imlibbes bil-ġisem. Sliem, santwarju liema bħalu tal-
iSpirtu s-Santu. Sliem, lill-aktar qaddisa mill-Kerubini. Sliem, lill-aktar 
glorjuża mis-Serafini. Sliem, lill-akbar fis-sema… Sliem, int, li ismek 
semmgħuh l-Appostli mal-univers kollu. Sliem, xhieda mill-aqwa tal-
Martri. Sliem, imħabbra bl-akbar tifħir mill-Patrijarki. Sliem, żina 
sublimi tal-Qaddisin. Sliem, kawża tas-salvazzjoni għall-bnedmin 
kollha. Sliem, Sultana li ġġib il-paċi. Sliem, dija bla tebgħa tal-
ommijiet. Sliem, medjatriċi ta’ dak kollu li hemm taħt is-sema. Sliem, 
int li tpatti għall-univers kollu. Sliem, mimlija bil-grazzja, il-Mulej 
miegħek, dak li kien qablek twieled minnek biex jgħix magħna. 

S. Tarasju Patrijarka ta’ Kostantinopli, 
Presentazione della Madre di Dio 15 

 

 

TMIEM IT-TIELET KTIEB 

 

 


