
Ħejji ruĦek:

Kif tħossok meta 
tkun waħdek?

Ġieli ħassejtek 
waħdek avolja kont 
imdawwar b’ħafna 
persuni oħra?

Ġieli ma kien hemm ħadd 
ħdejk imma xorta ma 
ħassejtekx waħdek?

Immarka ✓ ħdejn il-kliem
li taħseb li taf sew
xi jfisser:

  sbuħija

  preżenza

  talb

  adorazzjoni

  rikonċiljazzjoni

  akkumpanjament

  Ġenna

  qdusija

  virtù

6



F’dan il-kapitlu se nwieġbu għal 
verità importanti ħafna fit-twemmin 
Nisrani: li Alla jieħu ħsieb kull 
bniedem b’mod attiv u mimli 
mħabba. Se naraw kif Alla qed 
joffrilna li jkun is-sieħeb fidil tagħna 
tul il-vjaġġ-avventura ta’ ħajjitna.



is-sbuħija tal-ħolqien
Fl-ewwel lezzjoni se nirriflettu fuq esperjenzi 
tal-misteru u l-istagħġib speċjalment quddiem 
is-sbuħija tal-ħolqien ta’ Alla. 

L-esperjenza ta’ Alla
F’waħda minn żewġ għażliet, hawn se naraw 
kif persuni differenti esperjenzaw il-preżenza 
ta’ Alla fil-ħajja tagħhom.

L-importanza tat-talb
Imbagħad se nqisu kemm it-talb kien 
importanti għal Ġesù fil-ħajja tiegħu fuq din 
l-art u naħsbu ftit fuq l-importanza tat-talb fil-
ħajja tagħna llum.

il-ġmiel tar-rikonċiljazzjoni
F’din il-lezzjoni se nevalwaw is-sagrament tar-
Rikonċiljazzjoni bħala ġrajja li tfejjaq u timla 
bil-qawwa.

infittex lil min jgħinni
Wara dan ikun imiss nitgħallmu dwar it-
tradizzjoni antika tad-direzzjoni spiritwali u 
nqisu l-benefiċċji tagħha għal ħajjitna.

Nimxi ma’ Alla u lejh
Hawn se naslu għall-konklużjoni li l-vjaġġ tal-
ħajja tagħna huwa vjaġġ ma’ Alla li għandu 
bħala skop aħħari l-għaqda għal dejjem 
miegħu fil-Ġenna. 

X’se nilbes?
Fl-aħħar lezzjoni tal-ktieb se nagħmlu lista 
ta’ virtujiet li għandhom jgħinuna tul il-vjaġġ-
avventura tal-ħajja tagħna lejn Alla.



att smajt biċċa mużika 
sabiħa u ridt tibqa’ 
tismagħha u tismagħha? 
Jew ġieli ftaħt it-tieqa 

filgħodu kif qomt u tant kienet 
ġurnata sabiħa li ħassejt qalbek 
tinqasam bil-ferh int u xxomm 
l-arja tfuħ? Jekk ġieli għaddejt 
minn dawn l-esperjenzi, allura 

Qatt kont xi mkien fil-kwiet tara
x-xemx nieżla u ħassejt paċi kbira fik?

jew qatt rajt farfett sabiħ jew smajt l-għanja ta’ għasfur 
ċkejken u bqajt issegwih għax inġbidt mis-sbuħija tiegħu?

Ġieli kont qed tilgħab xi logħba ma’ 
sħabek li xtaqt li ma tispiċċa qatt?

mingħajr ma taf, int diġà ltqajt ma’ 
Alla! Is-sbuħija li ġibditek u mlietlek 
qalbek f’dawn l-esperjenzi, hija 
s-sbuħija ta’ Alla nnifsu u anki jekk 
int ma ntbaħtx, hu kien hemm. 

Ħafna drabi, tant moħħna biex 
nagħmlu affarijiet differenti, li 
spiss fid-dinja tagħna tal-lum 

ma nindunawx b’Alla fl-affarijiet 
sempliċi ta’ madwarna. Alla 
qiegħed fis-sbuħija tan-natura, 
tal-mużika, tal-arti. Alla nistgħu 
narawh b’mod ċar fl-imħabba ta’ 
ġo fina u tal-persuni madwarna. 
Kull persuna hija xbieha ta’ Alla 
u fis-sbuħija ta’ kull persuna 
nistgħu niltaqgħu mas-sbuħija ta’ 
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Alla. Imma sfortunatament ftit 
għandhom għajnejhom miftuħin 
biżżejjed biex jaraw lil Alla f’dan 
kollu. Ħafna drabi nispiċċaw 
ingergru, naraw kollox griż u 
ikrah, nitilfu ħafna mis-sbuħija 
tal-ħajja u nibqgħu ma niltaqgħux 
ma’ Alla. B’hekk qalbna tibqa’ 
vojta u qatt ma nkunu kuntenti. 
Alla jinsab kullimkien, f’kollox u 
f’kulħadd. M’hemmx post wieħed li 
fih m’hemmx Alla. Għandna bżonn 
biss nindunaw, kif induna ir-ragħaj 
David, li meta kien ikun waħdu 
jirgħa n-nagħaġ, kien jintilef 
ifaħħar is-sbuħija ta’ Alla fin-
natura ta’ madwaru u fih innifsu, 
permezz tas-salmi.

Kien permezz ta’ siġra taqbad 
mingħajr ma tinħaraq li Alla 
kellem lil Mosè. Imma dan kien 
possibbli għax Mosè kien attent u 
nduna b’dik is-siġra. U int, tgħid 
jekk Alla jkellmek, tinduna bih?

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
San Franġisk t’Assisi hu 
magħruf għall-imħabba 
tiegħu lejn in-natura. 
Fis-sempliċità tan-
natura kien jiltaqa’ ma’ 
Alla. Hu kien jgħid lill-
għasafar biex ifaħħru lil 
Alla bl-għana tagħhom 
u kien isejjaħ kull ħaġa 
fin-natura “oħti” jew 
“ħija”, pereżempju “oħti 
x-xemx” u “ħija l-qamar”.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel!
Oqgħod ftit għall-kwiet 
waħdek f’xi ġnien jew f’xatt 
il-baħar. Osserva s-sbuħija 
tan-natura. Kif qed tħossok 
quddiem din is-sbuħija? Issa 
tkellem dwar dan ma’ Alla 
u rringrazzjah, għal tant 
sbuħija fik u madwarek. 
Ikteb fuq il-ħsibijiet u 
l-emozzjonijiet tiegħek fid-
djarju. Jekk tħobb tpinġi 
tista’ tpinġi wkoll biex 
tesprimi s-sbuħija ta’ dak li 
qed tara.
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imma Alla ma kienx fir-riħ, u wara 
theżżet l-art, imma Alla ma kienx 
f’dik it-theżżiża, u wara t-theżżiża 
kien hemm nar, imma Alla ma 
kienx fin-nar. Imbagħad ħass 
żiffa ħelwa u fiż-żiffa Elija ħass il-
preżenza ta’ Alla u sama’ lil Alla 
jkellmu. 

Lilna, Alla kultant ikellimna 
permezz ta’ theżżiża f’ħajjitna, 
jiġifieri xi ġrajja iebsa li turina Alla 
xi jrid minna u tisfidana biex nikbru 
u nkunu aktar responsabbli. Drabi 
oħra jkollna bżonn nesperjenzaw 
il-ħlewwa ta’ Alla bħal ma kellu 
bżonn Elija, u għalhekk Alla 

il-vjaġġ ta’ ħajjitna, 
ngħaddu minn esperjenzi 
differenti. Kultant ngħaddu 
minn żminijiet meta kollox 

ikun miexi sew u nħossuna tajbin, 
mumenti oħra donnu kollox 
ikun diffiċli. F’kull mument ta’ 
ħajjitna, Alla huwa magħna, ma 
jħallina qatt waħedna u għax 
iħobbna, ifittex li jgħinna f’dak li 
jkollna bżonn fil-mument. Persuni 
differenti jesperjenzaw lil Alla 
b’modi differenti, f’mumenti 
differenti ta’ ħajjithom.

Il-Profeta Elija, li naqraw dwaru 
fil-Kotba tas-Slaten fit-Testment 
il-Qadim, kien qiegħed f’mument 
diffiċli fil-vjaġġ ta’ ħajtu. Kien qed 
iħossu mdejjaq u qalbu maqtugħa 
għax riedu joqtluh minħabba li 
kien xhud ta’ Alla veru. F’dan il-
mument kien qed jaħrab. Tela’ fuq 
il-muntanja Ħoreb u hemm Alla 
kellmu. L-ewwel għamel riħ qawwi 

(Tkompli minn paġna 117)
Il-problema baqgħet tikber. Il-ġenituri 
bdew jinkwetaw ħafna u ddeċidew li 
ma jħallukx tmur aktar għat-taħriġ 
fl-isport. Int ħadtha bi kbira ħafna.
Tgħid kieku kont tobdi u tistinka biex 
tirkupra fl-iskola. Mur paġna 19
Twebbes rasek u aktar ma tagħtix 
kas l-iskola. Mur paġna 37

X’se tagħżel?
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nesperjenzawh permezz ta’ 
xi ġrajja li tagħmlilna l-qalb u 
tfarraġna. Biex nagħrfu lil Alla 
fil-ġrajjiet differenti ta’ ħajjitna 
importanti li bħal Elija nfittxu lil 
Alla u nieqfu biex nisimgħuh.

Imma fejn infittxu lil Alla? Meta 
jirrakkonta l-esperjenza ta’ ħajtu, 
Santu Wistin jgħid li fittex lil Alla 
ħafna barra minnu, pereżempju 
fil-ħbieb u f’avventuri differenti. 
Imma mbagħad skopra lil Alla 
ġewwa fih. In-natura, il-mużika, 
l-arti, il-ħbieb, xi ktieb jew xi film, 
u kull ħaġa oħra f’ħajjitna, jistgħu 
kollha jgħinuna biex niskopru 
lil Alla ġewwa fina. Imma biex 
niltaqgħu ma’ Alla u nikbru fir-
relazzjoni miegħu, importanti 
ħafna li nżommu kuntatt ħaj 
permezz tat-talb.

San Ġorg Preca kien bniedem li 
kellu relazzjoni profonda ma’ Alla. 
Lil Alla kien iħossu tant qrib tiegħu 
li ħareg bit-talba: “Sinjur Alla, inti 
hawn u jiena fik, bħal ħuta fl-ilma 
safi.” Billi kien jemmen li Alla l-ħin 

kollu ħdejna, dejjem ħass il-bżonn 
li jikkomunika miegħu ta’ sikwit 
matul il-ġurnata. Kien jemmen li 
permezz tat-talb, filwaqt li nkunu 
iktar konxji tal-preżenza ta’ Alla, 
iktar inkunu lesti li nagħmlu dak li 
jrid hu. 

San Ġorġ kien jesperjenza b’mod 
speċjali l-preżenza ta’ Alla waqt il-
quddies. Kien tant jieħu l-quddies 
bis-serjetà li l-quddiesa tiegħu 
kienet iddum ħafna. Meta ġieli 
ġibdulu l-attenzjoni biex ma jdumx 
daqshekk, hu kien iwieġeb, “Meta 
int tkun ma’ ħabib, tkun mgħaġġel 
xejn?”

San Ġorġ Preca kien jara fil-
bniedem ritratt ta’ Alla. Kien 
jgħid li “Jekk tibgħat ittra lil Alla, 
ibgħathielu mal-proxxmu.” Meta 
żżomm kuntatt sikwit ma’ Alla 
ġewwa fik, tinduna li Alla li qiegħed 
fik, qiegħed ukoll fil-bnedmin 
kollha. Donnu, għax tkun sirt tafu 
fik, tibda tagħrfu fl-oħrajn, bħal 
meta ħabib tal-qalb, tagħrfu mill-
ewwel jekk tarah fit-triq.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
L-Arloġġ tat-Talb huwa 
ktejjeb li fih talbiet qosra 
għal ħinijiet differenti matul 
il-ġurnata. San Ġorġ Preca 
kien ħareg b’din l-idea 
biex jgħin lil min jużah 
jagħmel esperjenza ta’ Alla 
billi jiftakar fih u jitkellem 
miegħu ta’ spiss.

idħol fil-fond
Aqra x'qalu dawn in-nies 
dwar Alla. Inti x'taħseb?

 MAry GArDiNer BrAiNArD
poetessA AMerikANA (1837-1905)

 FrANcis thoMsoN
poetA iNGLiż (1859-1907) 

 peArL BAiLey
kANtANtA u Attriċi AMerikANA
   (1918-1990)

 MAhAtMA GANDhi MeXXej
poLitiku u spiritwALi iNDjAN
  (1869-1948)

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

“Nippreferi nimxi
ma’ Alla fid-dlam milli 
waħdi fid-dawl.”

“Alla, bħala Verità, 
dejjem kien għalija teżor 
imprezzabbli. Jalla jkun 
hekk għalina lkoll.”

“Forsi l-ateu
ma jistax isib lil Alla 
għall-istess raġuni
li ħalliel ma jsibx
il-pulizija.”

“In-nies jaraw lil Alla 
kuljum; sempliċiment 
ma jagħrfuhx.”
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DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

add mhu viċin tagħna 
daqs Alla. Hu preżenti 
kontinwament fil-vjaġġ 
tal-ħajja tagħna, imma 

biex nesperjenzawh, importanti li 
min-naħa tagħna nfittxuh.

Fl-Evanġelju ta’ San Luqa, 
naqraw dwar waħda profetessa 
li kien jisimha Anna. Din damet 
miżżewġa għal seba’ snin, u wara 
li mitilha r-raġel iddeċidiet li 
tiddedika ħajjitha lil Alla. Anna 

kienet tesperjenza lil Alla fis-skiet 
u fit-talb ġewwa t-Tempju. Fil-
fatt l-Evanġelju jgħidilna li ma 
kienet titwarrab qatt mit-Tempju. 
L-imħabba tagħha lejn Alla 
wasslitha biex tiltaqa’ ma’ Ġesù, 
għax dakinhar li Marija u Ġużeppi 
marru jippreżentaw lil Ġesù fit-
Tempju, bħala tarbija ċkejkna, 
Anna kienet hemm. Bil-ferħ tal-
laqgħa tagħha ma’ Ġesù, Anna 
bdiet tirringrazzja u tfaħħar lil Alla 
ma’ kull min kien hemm.

itlob
Fil-ktieb tal-profeta Isaija (49,15-16) naqraw:

Tista’ mara tinsa t-tarbija tagħha, u ma tħennx 
għal bin ġufha? Imqar jekk din tinsa, jien ma 
ninsiek qatt! Ara! Naqqaxtek fuq il-keffa ta’ jdejja.

Il-laqgħa tagħna ma’ Alla tista’ 
ġġib fina wkoll ħafna ferħ u 
gratitudni. Imma biex niltaqgħu 
ma’ Alla, bħal Anna għandna 
bżonn is-skiet u l-komunikazzjoni 
miegħu. Anna kienet tgħix dejjem 
fil-preżenza ta’ Alla, għax ma kinitx 
tħalli l-ħsieb ta’ Alla għal darba 
f’ġimgħa jew għal darba kuljum, 
imma spiss kienet terfa’ ħsibijietha 
u qalbha lejh, u Hu kien jimlieha 
bil-ferħ.

Kellem lil Alla dwar kif tħossok għall-fatt li 
qiegħed jgħidlek dan il-kliem.
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DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Jennifer Strickland kienet mudella famuża li 
esperjenzat lil Ġesu u biddlilha ħajjitha. Fittex 
dwarha u ara x’kienet l-esperjenza li laqqgħetha 
ma’ Ġesu f’ħajjitha.

Xi wħud jista’ jħossu huma wkoll 
lil Alla jsejħilhom biex, bħal Tereża 
ta’ Lisieux, jiddedikaw ħajjithom 
kollha lilu billi jgħixu ħajjithom fil-
klawsura. Imma żgur li Alla jsejjaħ 
lil kulħadd, anki lilek, biex jgħix 
fil-preżenza tiegħu. Hu jixtieq li int 
bħal Santa Tereża, tesperjenzah 
bħala Alla li hu Missier tajjeb li 
jħobbok u jieħu ħsiebek dejjem. 
Xi wħud minna m’għandhomx 
esperjenza tajba tal-imħabba 
tal-ġenituri. Dan għaliex xi 
ġenituri, minħabba problemi li 
jkunu għaddejjin minnhom huma 
stess, jista’ jkun li ma jħobbuniex 
daqskemm ikollna bżonn. Imma 
Alla hu differenti. Alla ma jinsiniex 
u lanqas qatt se jabbandunana. 
Alla huwa Alla u mhux bniedem, 
u għalhekk, huwa dejjem hemm 
għalina, iħobbna u jieħu ħsiebna.

L-Avventura ta’ Ħajti ▶ 129 



eta kien fid-dinja, 
Ġesù kien jitlob 
kontinwament. Imma 
Ġesù huwa Alla; allura lil 

min kien jiltob? Veru li Ġesù huwa 
Alla, imma meta ġie fid-dinja, hu 
ġie bħala bniedem ukoll u kellu 
l-istess bżonnijiet li għandna aħna. 
Ġesù kien jitlob lil Alla l-Missier. 
Fit-talb Ġesù kien jaf jisma’ u, kif 
kien jgħid hu stess, dak li kien 
jagħmel kien jagħmlu għax hekk 
kienet ir-rieda ta’ Alla Missieru. 

Il-fidi ta’ Ġesù f’Alla l-Missier waqt 
it-talb tant kienet qawwija li kien 
anki jqajjem lin-nies mill-mewt! 
Ġesù jgħidilna li jekk ikollna fidi 
mqar daqs żerriegħa tal-mustarda 
nistgħu ngħidu lil muntanja biex 
tiċċaqlaq u hi tobdina! B’dan ried 
ifisser li jekk nitolbu b’fiduċja f’Alla 
xejn mhu impossibli.

L-Evanġelji jgħidulna li Ġesù 
kien jitlob għal diversi raġunijiet. 
Fosthom insibu lil Ġesù jitlob 
biex Alla jeħilsu mit-tentazzjoni 
u ma jaqax fid-dnub, jitlob qabel 

deċiżjonijiet importanti li jkun se 
jieħu, u jitlob biex Alla jagħtih il-
kuraġġ quddiem mumenti diffiċli 
bħall-mewt tiegħu fuq is-salib. Il-
preżenza ta’ Alla l-Missier fil-ħajja 
ta’ Ġesù għamlitlu d-differenza 
kollha. Kien fit-talb li Ġesù kien 
ikollu ċans jirrifletti u jiftakar 
f’kemm iħobbu Alla u li anki jekk 
jitilqu kulħadd, kif fil-fatt ġara, Alla 
ma kienx se jħallih waħdu qatt. 
Ġesù kien jitlob anki għall-oħrajn. 
Taf li talab għalik ukoll? Fl-aħħar 
ikla mad-dixxipli tiegħu, Ġesù talab 
għal dawk kollha li għad jemmnu 
fih, u b’hekk fit-talba tiegħu inkluda 
lil dawk kollha li jemmnu fih illum!

Jekk Ġesù ħass li kellu jitlob, tgħid 
aħna le? Id-dixxipli kienu jaraw 
lil Ġesù jitlob u kienu jindunaw 
li huma ma jafux kif jitolbu. 
Anki aħna kultant insibu din id-
diffikultà. Xi drabi forsi tistaqsi 
x’għandek titlob jew inkella kif 
tista’ tisma’ lil Alla jkellmek. Id-
dixxipli xtaqu kieku jkunu bħal 
Ġesù, viċin ħafna ta’ Alla u jħossu 
lil Alla tant viċin tagħhom li xejn 
ma jkun jista’ jifridhom minnu. 
Għalhekk darba minnhom talbuh 
jgħallimhom kif jitolbu. Ġesù 
qalilhom biex meta jitolbu, bħalu 
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jgħajtu lil Alla “Missier” u permezz 
tat-talba li aħna nafuha bħala 
l-Missierna, Ġesù wriehom kif 
għandhom jitolbu. Jekk hemm xi 
ħadd li minnu għandna nitgħallmu 
kif inżommu kuntatt ma’ Alla, dan 
huwa Ġesù.

Ġesù qiegħed jistiednek tiskopri 
miegħu x’inhu t-talb ta’ veru. 

dnubietna, għax aħna wkoll 
naħfru lil kull min hu ħati għalina, 
u la ddaħħalniex fit-tiġrib.” 

it-talb għall-bżonnijiet tal-
oħrajn – eżempju: “Mulej Alla, 
nitolbok għal dawk kollha li 
għandhom ir-responsabbiltà li 
jieħdu ħsieb it-tfal u ż-żgħażagħ 
sabiex jagħmlu dan bl-aħjar mod 
possibbli.”

ir-ringrazzjament – eżempju: 
“Grazzi Mulej tal-barkiet kollha 
li inti tajtni. Grazzi tal-ħajja, tat-
talenti tiegħi u tal-persuni kollha 
li jriduli l-ġid.”

it-tifħir lil Alla – eżempju: 
“Infaħħrek, Mulej, b’qalbi kollha; 
inxandar għeġubijietek kollha! 
Nifraħ u nithenna bik; ngħanni lil 
ismek, int Alla l-għoli.” 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel!
Insibu li Ġesù kien jitlob kmieni 
filgħodu u wkoll tard billejl f’postijiet 
imwarrba. Sib liema hu l-aħjar ħin 
fid-dar tiegħek biex titlob. Meta jkun 
hemm l-iktar kwiet? Fejn ħadd ma 
jtellfek? Għal din il-ġimgħa pprova 
żomm l-appuntament tiegħek ma’ 
Alla f’dan il-post u f’dan il-ħin.

Skont il-Katekiżmu tal-Knisja 
Kattolika hemm diversi forom
ta' talb: 
il-barka u l-adorazzjoni – 
eżempju: “Imbierek int Mulej, Alla 
qaddis, kbir u qawwi, quddiemek 
niskot u nadurak.” 

it-talb biex naqilgħu xi ħaġa 
materjali u/jew spiritwali –
eżempju: “Ħobżna ta’ kuljum 
agħtina kuljum. U aħfrilna 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

idħol fil-fond
Fl-Evanġelji nsibu siltiet 
li juruna eżattament 
x’kien talab Ġesù f’dik iċ-
ċirkustanza. Drabi oħra 
naqraw li Ġesù talab, 
imma ma nsibux x’talab. 
Għalhekk issa bħal detektiv 
se ninvestigaw u nippruvaw 
niskopru x’jista’ jkun li Ġesù 
talab f’mumenti differenti. 
Dan nistgħu nagħmluh 
billi naqraw mill-Evanġelji 
x’ġara qabel, waqt u wara
li Ġesù talab.
Aqra waħda minn dawn is-
siltiet: Luqa 5: 12-17 jew 
Luqa 6: 12-16. Irrifletti 
ftit fuqha. X’taħseb li seta’ 
talab Ġesù? Ikteb it-talba li 
seta’ qal.
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Dante qiegħed iħares lejn Firenze mdejjaq. Ma jistax jerġa’ jidħol lura 
fil-belt fejn twieled għax keċċewh minħabba l-ideat politiċi tiegħu. Ma 
jistax jara aktar lill-ħbieb jew il-familja tiegħu.

Dante aċċetta u flimkien bdew niżlin fl-Infern. Hemm mhux biss ra ħafna 
xjaten imma ra t-tbatija li jgħaddu minnha l-erwieħ fl-Infern. Tgħallem li 
s-suppervja, ir-rabja, l-għażż, in-nuqqas ta’ rażan u l-egoiżmu jwasslu biex 
il-bniedem jitlef kollox. Beża’ mix-xjaten, imma l-aktar tħassar lil dawk 
l-erwieħ iddisprati. 

Wara li rnexxielhom jaħarbu lil Luċifru 
waslu ħdejn il-muntanja Purgatorju. 

Hu u miexi fil-foresta ġie 
attakkat minn leopard, 
iljun u lupa. Aktar ma 
beda jaħrab minnhom 
aktar beda dieħel ‘il 
ġewwa fil-foresta 

mudlama sakemm iltaqa’ 
mar-ruħ ta’ Virġilju li 

pproponielu vjaġġ twil li 
jwasslu għand Alla.

INTERESSANTI
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Il-vjaġġ ta’ Dante seħħ fl-immaġinazzjoni tiegħu. Għalkemm kien jaf li se jibqa’ mkeċċi 
minn Firenze issa kien ferħan. Sab il-paċi u fehem aħjar li fl-aħħar mill-aħħar il-vjaġġ 
tal-ħajja jrid iwasslu għand Alla, l-Imħabba li tmexxi kollox.

Tmiem

Wara li Dante wkoll 
tnaddaf mid-dnubiet 
tiegħu, hu jasal il-
Ġenna fejn, ma’ 
Beatriċe, it-tfajla 
li kien iħobb, jibda 
jiltaqa’ mal-qaddisin u 
jersaq lejn Alla.

Dante u Virġilju jibdew telgħin bil-mod u bit-
tbatija mal-Purgatorju. Għalkemm hawn l-erwieħ 
qed ibatu biex jitnaddfu mid-dnub huma aktar 
kuntenti għax se jaraw lil Alla.

Fl-aħħar Beatriċe wasslitu 
ħdejn San Bernard. Fuq 
it-talba ta’ San Bernard, 
il-Madonna turih it-Trinità 
Qaddisa. Dante ħass ferħ 
liema bħalu u ra dak li 
ma setax jispjega. Ebda 
immaġinazzjoni tal-bniedem 
ma tista’ qatt tifhem dak li 
Dante ra jew ħass. Dante seta’ 
biss juri li fehem li Alla hu 
Mħabba bla tarf.
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gur li xi darba jew oħra 
kellek xi tgħid mal-ħbieb 
jew ma’ tad-dar. Min jaf 
kemm xtaqt li l-affarijiet 

jitranġaw malajr, għax min jieħu 
gost ikun ’il bogħod minn dawk 
il-persuni li jħoss li jħobbuh? 

Meta d-dixxipli saqsew lil Ġesù 
jgħallimhom jitolbu, Ġesù 
wriehom li meta nitolbu għandna 
fost affarijiet oħra nitolbu 
maħfra lil Alla l-Missier. Ġesù 
ta importanza kbira lill-mahfra 
meta kien fid-dinja. Xi drabi kien 
jaħfer id-dnubiet tal-persuna 
qabel ifejjaqha mill-mard tagħha. 
Dan għaliex Ġesù jaf li n-nuqqas 
ta’ paċi fil-qalb u l-agħar dwejjaq, 
ma jiġux mill-mard u l-problemi 
li kultant niltaqgħu magħhom, 
imma mill-firda tagħna minn 
Alla. Aħna lkoll għandna bżonn 
nesperjenzaw lil Alla viċin 
tagħna, iħobbna u jieħu ħsiebna. 
Meta nweġġgħu lilna nfusna u 
lill-oħrajn bid-dnub, ikollna bżonn 
li Alla Missierna jilqagħna għandu 
u jfejjaqna bi mħabbtu.

Biex jurina kemm Alla jixtieqna 
nkunu magħqudin miegħu dejjem, 
anke wara li niżbaljaw, Ġesù 
jirrakkonta tliet parabboli: dik 
tan-nagħġa l-mitlufa, tad-drakma 
l-mitlufa u tal-iben il-ħali. F’dawn 
l-istejjer ta’ Ġesù, il-messaġġ huwa 

wieħed: Alla l-Missier jinsa d-dnub 
tagħna u jagħmlilna festa ta’ 
mħabba kull darba li aħna nfittxu 
l-maħfra tiegħu. Dawn il-parabboli 

(Tkompli minn paġna 69)
Żidt fit-taħriġ.  Issa kbirt biżżejjed 
li m’intix taħli l-ħin bħal meta kont 
iżgħar.  L-iskola bqajt tlaħħaq sew.  
Fl-isport komplejt tissaħħaħ u issa 
l-kowċ qiegħed jaħseb li jibagħtek 
tittrenja mal-aħjar tim f’Malta biex 
ikollok opportunitajiet tajbin fil-futur.
TMIEM

X’se tagħżel?
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juruna wkoll, li Alla jfittixna hu 
stess biex aħna nerġgħu lura 
għandu, kultant b’xi kelma ta’ xi 
ħadd minn sħabna, jew ta’ xi ħadd 
mill-ġenituri, jew għalliem, bħalma 
jagħmel ragħaj ma’ nagħġa li 
tintiliflu. 

Sakemm Ġesù kien fid-dinja kien 
dejjem idur minn post għal ieħor 
ifejjaq u jaħfer id-dnubiet. Hu 
ried li wara li jmut u jitla’ s-sema, 
il-bnedmin jibqa’ jkollhom ċans 
jesperjenzaw il-maħfra tiegħu li 
ġġib il-fejqan fil-qalb. Għalhekk, 
ħallielna s-Sagrament tar-
Rikonċiljazzjoni. Rikonċiljazzjoni 
tfisser tagħmel ħbieb mill-ġdid. 
Fil-fatt dan is-sagrament jerġa’ 

jgħaqqadna ma’ Alla u mal-
bnedmin. L-imħabba li Alla juri 
magħna f’dan is-sagrament, 
timliena bil-ferħ u tagħtina 
l-qawwa nħobbu filwaqt li 
nevitaw dak kollu li jmur kontra 
l-imħabba. Maħfura minn Alla 
u mimlijin fiduċja fi mħabbtu 
għalina, nistgħu nibdew mill-ġdid 
mingħajr ma nkunu mtaqqlin bis-
sens ta’ ħtija. Imma din il-bidla 
ma sseħħx fina b’xi maġija. Biex 
tilqa’ dan ir-rigal tal-maħfra, irid 
ikollok qalbek miftuħa għalih. 
Ma tistax tilqa’ rigal b’idejk 
magħluqa; daqshekk ieħor il-
maħfra b’qalb magħluqa. Jekk 
trid tieħu dan is-sagrament bis-
serjetà jeħtieġ tipprepara ruħek 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel!
Sib post fil-kwiet. Aħseb 
f’xi dnub li għamilt matul 
din il-ġimgħa u li minħabba 
fih ħassejtek imdejjaq u 
ddispjaċut.

Issa agħżel waħda mis-siltiet 
li hemm fil-kaxxa s-safra u 
segwi l-istruzzjonijiet kollha.

fih? Trid tgħajjatlu ħalli jsibek? 
Arah xi jfittxek inkwetat … le żgur 
mhux irrabjat. Issa beda jiġri lejk 
… mela semgħek! Arah x’inhu 
ferħan! Issa tħossu jaqbdek f’idu, 
jgħannqek miegħu u jerfgħek 
fuq spalltu. Bil-ferħ, jiddeċiedi li 
jagħmel festa biex jiċċelebra mal-
ħbieb, għax issa reġa’ sabek!

Issa ieqaf u ikteb fid-djarju 
tiegħek din l-esperjenza kif 
immaġinajtha int. Sib qassis li 
tħossok komdu tqerr għandu. 
Qabel tmur għas-Sagrament 
tar-Rikonċiljazzjoni, erġa’ 
aqra dak li ktibt. Ftakar li 
Alla jħobbok ħafna u din 
l-esperjenza tal-Qrar mhux 
ta’ min jitlifha!

tajjeb għalih u wara tagħmel 
ħiltek biex l-imħabba li rċevejt 
mingħand Alla tgħożżha u 
taqsamha mal-oħrajn.

AQrA LuQA 15, 3-7
in-nagħġa l-mitlufa

Agħlaq għajnejk u immaġina li 
int dik in-nagħġa l-mitlufa. Qed 
tħossok waħdek, imbeżżgħa u ma 
tafx x’se tagħmel. Tixtieq li kieku 
m’għamiltx dan l-iżball u nfridt 
mir-ragħaj tiegħek li tant iħobbok 
u jieħu ħsiebek. Qed tibża’ li 
tliftu għal dejjem, li issa anki 
jekk terġa’ ssibu, mhux se jkun 
l-istess miegħek, għax inti ħrabtlu 
u mhux ħa jafdak. Tħossok ksaħt 
iktar bid-dwejjaq milli bil-bard.

Imma mill-bogħod issa qed 
tara lil xi ħadd ifittex. Hemm 
hu, ir-ragħaj tiegħek. X’tagħmel 
toqgħod kwieta ma tagħmilx 
ħoss, għax tibża’ li jekk jinduna 
bik min jaf kemm jgħajjat 
miegħek? Jew tafdah u temmen 

AQrA LuQA 15, 11-32
L-iben il-ħali

Agħlaq għajnejk u immaġinak li int 
parti mill-istorja tal-Iben il-Ħali. 
Anzi int l-Iben il-Ħali, u l-Missier 
fil-parabbola huwa Missierek li 
jħobbok u jridlek il-ġid. Int kont 
iddeċidejt li titlaq mid-dar. Issa, 
wara dak kollu li ġralek, iddeċidejt 
li tmur lura. Kif qed tħossok int u 
miexi fit-triq? Kuntent? Inkwetat? 
Għaliex?

Issa wasalt. Lil min qed tara fil-
bogħod jiġri lejk? X’se tagħmel? 
Tiġri int ukoll jew tibqa’ fejn 
int? Tixtieq tħoss lil Missierek 
jgħannqek miegħu? Immaġinak 
tiġri lejh. Ħares lejn wiċċu u 
nnota l-ferħ li jidher f’għajnejh. 
Ħa jieħdok lura ġo daru, u bil-ferħ 
jixtieq li jagħmillek festa.
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afna drabi Alla jkellimna 
permezz ta’ persuni oħra. 
Fit-Testment il-Qadim 
insibu l-istorja tat-tfajjel 

Samwel li meta Alla beda jsejjaħlu, 
ma rnexxilux jagħraf waħdu l-vuċi 
ta’ Alla. Samwel staqsa lil Għeli li 
kien il-qassis li jieħu ħsiebu u Għeli 
induna li kien Alla li qed isejjaħ 
lil Samwel u għalhekk għenu 
jirrispondi għas-sejħa ta’ Alla. 

Aħna wkoll, għandna bżonn min 
jgħinna nifhmu Alla x’qed jgħidilna 
u xi jrid minna. Fis-Sagrament tar-
Rikonċiljazzjoni, is-saċerdot ikun 
minflok Ġesù u f’isem Alla jaħfrilna 
dnubietna. Minbarra dan, waqt il-
qrar is-saċerdot jipprova jgħinna 
wkoll nifhmu kif nistgħu nkunu 
iktar viċin ta’ Alla u negħlbu kulma 
jista’ jifridna minnu. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
San Ġorġ Preca ried li 
l-membri tas-Soċjetà 
li waqqaf (il-MUSEUM) 
ikollhom parrinu, jiġifieri 
membru ieħor tas-Soċjetà 
li jakkumpanjahom fil-
mixja spiritwali tagħhom. 
Idealment, anki l-parrinu li 
nagħżlu aħna għall-Griżma 
tal-Isqof ikun persuna 
matura fil-fidi li kapaċi 
tgħinna nimxu f’din it-triq 
tagħna lejn Alla.136 ▶ Qatt iktar waħdi
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Imma apparti l-għajnuna li l-qassis 
jagħtina waqt is-Sagrament 
tal-Qrar, mill-ewwel żminijiet 
tal-Knisja l-Insara li xtaqu jkunu 
vera dixxipli ta’ Ġesù fittxew li 
jkollhom f’ħajjithom xi ħadd li jkun 
għalihom kumpann spiritwali. 

Fit-Testment il-Ġdid insibu 
eżempju sabiħ ħafna ta’ 
akkumpanjament spiritwali. 
Timotju kien wieħed minn sħab 
San Pawl fi wħud mill-ħafna vjaġġi 
li dan għamel biex ixerred l-Aħbar 
it-Tajba. Billi kien għammdu hu 
stess, Pawlu kien iħares lejn 
Timotju bħala ibnu fil-fidi u baqa’ 
jimxi fil-vjaġġ spiritwali miegħu. 
Anki meta kienu ’l bogħod minn 
xulxin Pawlu baqa’ jżommu fi 

ħsiebu. Għalkemm Timotju kien 
għadu pjuttost żgħir fl-età, kienu 
fdawlu f’idejh it-tmexxija tal-Knisja 
f’Efesu. F’waħda miż-żewġ ittri li 
kitiblu, Pawlu jgħidlu: “Qis li ħadd 
ma jmaqdrek għax int żagħżugħ; 
kun ta’ eżempju għal dawk li 
jemmnu, fi kliemek u fl-imġiba 
tiegħek, fl-imħabba, fil-fidi, fis-
safa” (1 Tim 4, 12).

Il-kumpann spiritwali nistgħu 
nsejħulu wkoll direttur spiritwali. 
Dan jista’ jkun qassis, imma 
jista’ jkun persuna oħra, raġel 
jew mara, li jkollha għal qalbha 
l-mixja tagħha ma’ Ġesù, bħal xi 
katekist jew xi għalliem fl-iskola. 
Mill-esperjenza tiegħu u bid-dawl 
tal-Ispirtu s-Santu, il-kumpann 

spiritwali jgħinek tibni relazzjoni 
ma’ Alla. Jgħinek titgħallem titlob 
u tisma’ lil Alla fit-talb u ssir tixbah 
iktar lil Ġesù fl-imġiba tiegħek. 
Jiggwidak biex tagħraf x’inhuma 
l-iżbalji li tkun qed tagħmel u li 
jkunu qed ibegħduk minn Alla. Bl-
għajnuna tiegħu, tagħraf Alla xi 
jrid minnek fil-mumenti differenti 
ta’ ħajtek. 

Biex jista’ jagħmel din il-mixja 
miegħek il-kumpann spiritwali jrid 
isir jafek bil-mod, u allura min-
naħa tiegħek trid tagħżel biex 
takkumpanjak persuna li magħha 
tħossok komdu tiftaħ qalbek. 
B’hekk il-kumpann spiritwali jkun 
għalik bħal ħabib li miegħek jimxi 
l-vjaġġ tal-ħajja.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Għixha!
Kellem lir-Religious Counsellor li hemm fl-iskola 
tiegħek. Itolbu jgħinek issib persuna adulta li tista’ 
tkun ta’ għajnuna għalik fil-vjaġġ tal-ħajja. Żomm 
din il-persuna f’moħħok u meta jkollok xi diffikultà 
jew mistoqsijiet tqal dwar il-ħajja, tiddejjaqx tfittex 
l-għajnuna tagħha. Min jaf, forsi tkun din il-persuna 
li ssir għalik il-kumpann spiritwali!
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Mhux mistoqsija faċli, imma 
jekk tieqaf ftit fil-kwiet u tisma’ 
x’hemm f’qalbek, għandek 
mnejn issib ir-risposta. X’inhu 
li verament jagħmlek kuntent u 
jagħtik il-paċi? Jekk issib risposta 
għal din il-mistoqsija tkun sibt 
l-iskop ta’ ħajtek. Il-Malti jgħid: 
“Fejn timxi l-qalb jimxu r-riġlejn” 
… u qalbek fejn trid tmur? 

L-ikbar xewqa ta’ min jiskopri 
l-preżenza ta’ Alla f’ħajtu, hi li 
jgħix magħqud ma’ dan Alla. Din 
hija l-Ġenna – l-għaqda ma’ Alla 
għal dejjem. Għalhekk in-Nisrani 
jara l-ħajja bħala vjaġġ li jwasslu 
lejn il-Ġenna – l-għaqda m’Alla li 
tagħti ferħ li ma tistax tesprimih 
bil-kliem.

X’tixtieq
fil-ħajja?

Qatt ħsibt x’qed 
tagħmel hawn
f’din id-dinja?
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Int ukoll bħal Chiara mistieden 
biex tagħmel dan il-vjaġġ ta’ 
ħajtek, fil-kumpanija ta’ nies li 
jemmnu f’Ġesù, bl-għajnuna 
ta’ persuni li jistgħu jkunu 
għalik ta’ gwida, u fil-preżenza 
ta’ Alla li tant iħobbok. U 
tinsiex li tkun qaddis ifisser li 
dan il-vjaġġ tal-ħajja tiegħek 
tagħmlu kollu, sa ma tasal 
għal ferħ veru li qalbek żgur 
diġà qiegħda tfittex.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel!
Żagħżugħ ieħor li jista’ 
jinkuraġġik fil-mixja spiritwali 
tiegħek huwa Pier Giorgio 
Frassati (1901-1925). Fittex 
aktar informazzjoni fuq 
Chiara Luce Badano jew 
fuq Pier Giorgio Frassati 
u fid-djarju tiegħek ikteb 
x’tista’ titgħallem mill-ħajja 
tagħhom. 

Qatt ħsibt x’qed 
tagħmel hawn
f’din id-dinja?

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

idħol fil-fond
Il-grupp tal-persuni li 
tagħmilha magħhom huma 
persuni li jfittxu lil Alla fil-
ħajja tagħhom? Taħseb li 
jista’ jgħinek fil-vjaġġ ta’ 
ħajtek li tibda tagħmel parti 
mill-grupp tal-adolexxenti 
fil-parroċċa tiegħek jew 
grupp ieħor Nisrani?

Chiara Luce Badano (1971-1990)

Chiara kienet tfajla Taljana li mietet ta’ tmintax-il sena wara taqbida 
ma’ kanċer fl-għadam. Sa minn ċkunitha Chiara kienet tfittex li tgħix 
l-imħabba lejn Ġesù billi tħobb lill-oħrajn. Kien għad għandha biss 
disa' snin meta saret taf bil-Fokolarini, grupp Nisrani, li
għenha tkompli tikber f'din l-imħabba. Chiara kienet tfajla bħal 
ħafna oħrajn, mimlija ħajja, tħobb l-isports, iż-żfin, u l-kumpanija 
tal-ħbieb. Ta' sbatax-il sena kienet qed tilgħab it-tennis meta ħasset 
uġigħ kbir fi spallitha. Minn hemm skopriet li hi marida serjament. 
Għaddiet minn ħafna uġigħ, imma tant kienet tħoss lil Ġesù viċin li 
xejn ma kienet tħoss tqil wisq. 

Għalkemm il-ħajja kienet tħobbha, l-għaqda tagħha ma’ Alla tant 
kienet tagħtiha ferħ u paċi li ma kinitx tibża’ mill-mewt u meta ma 
setgħetx timxi iżjed, qalet: “Kieku kelli nagħżel bejn li nerġa’ nimxi 
u li mmur il-Ġenna, mingħajr dubju nagħżel il-Ġenna. Minn dan biss 
jimpurtani issa.” Għenitha ħafna fil-vjaġġ tagħha l-persuna li bdiet 
il-grupp tal-Fokolarini – Chiara Lubich. Hi kienet għal Chiara Badano, 
gwida u dawl fil-vjaġġ tagħha lejn Alla. Kienet Chiara Lubich li żiedet 
Luce mal-isem ta’ Chiara. Luce tfisser dawl – Chiara Luce kellha tkun 
immexxija mid-dawl ta’ Ġesù u kellha tkun hi stess dawl għal ħafna 
żgħażagħ u tfal oħra.

Fil-vjaġġ ta’ Chiara Luce, ma kienx hemm biss Chiara Lubich. Ħafna 
ħbieb baqgħu magħha sal-aħħar tal-vjaġġ tagħha. Kienu ħbieb tal-
grupp, li bħalha kienu jemmnu f’Ġesù u jixtiequ jsiru jħobbuh aktar. 
Kienu ta’ għajnuna kbira għaliha, imma huma stess jixhdu li meta 
kienu jmorru biex jagħmlulha kumpanija fil-marda tagħha, kienet 
hi li ttihom dawl u kuraġġ għall-vjaġġ tagħhom, tant kienet viċin ta’ 
Alla. Chiara Luce hija tfajla qaddisa li waslet fejn hu msejjaħ li jasal 
kull Nisrani – il-Ġenna, fejn jgħix ma’ Alla fl-għaqda għal dejjem. 
Chiara ġiet iddikjarata ‘beata’ fl-2010.
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uwa veru li l-vjaġġ ta’ 
ħajtek ma tagħmlux 
waħdek. Hemm nies 
madwarek li Alla 

jibgħathom biex jgħinuk fil-mixja 
tiegħek. Imma huwa veru wkoll li 
l-vjaġġ fl-aħħar mill-aħħar int trid 
tagħmlu! Għalhekk, kif diġà rajna 
qabel, trid tkun ippreparat. Trid 
toqgħod attent ukoll ‘x’se tilbes’!

Meta tmur il-baħar għandek bżonn 
il-malja. Meta tmur xi tieġ trid 
tilbes pulit. Importanti li għal kull 
okkażjoni jkollok l-ilbies addattat. 
In-Nisrani matur, ukoll, matul il-
vjaġġ tal-ħajja jkollu ‘l-ilbies’ li 
għandu bżonn fis-sitwazzjonijiet 

differenti li jiltaqa’ magħhom. 
Għalhekk għandek bżonn tarma 
‘gwardarobba’, għax jeħtieġ 
tilbes ‘ħwejjeġ’ tajbin għas-
sitwazzjonijiet differenti li ssib 
ruħek fihom.

Il-kelma bl-Ingliż ‘habit’, li ġejja 
mil-Latin ‘habitus’, tfisser kemm 
ħwejjeġ kif ukoll abitudni jew 
drawwa. Issa, drawwa tista’ tkun 
tajba jew ħażina. Meta tkun tajba 
nsejħulha virtù. Meta tkun ħażina 
nsejħulha vizzju. 

Il-virtù hi kapaċità li int titgħallem 
biż-żmien u bil-prattika. Hemm 
diversi virtujiet li importanti li 

jkollok fil-‘gwardarobba’ tiegħek; 
xi wħud minnhom huma: ir-
responsabbiltà, il-qawwa, il-
ġenerożità, l-umiltà, is-sinċerità, 
il-ħbiberija, il-perseveranza, 
il-bżulija, ir-rażan u l-kapaċità li 
tirrifletti. Biex dawn il-virtujiet 
jikbru fik, l-ewwel nett jeħtieġ 
tkun trid int. Imbagħad trid 
tipprattikahom mingħajr ma 
taqta’ qalbek. Fl-istess ħin trid 
tafda fl-għajnuna tal-Ispirtu 
ta’ Alla fik. Iktar ma tipprattika 
dawn il-virtujiet iktar isiru parti 
minnek. Maż-żmien ma jkollokx 
għalfejn taħseb qabel ma tkun, 
pereżempju, sinċiera. Dan għax 
is-sinċerità ssir parti minnek, 
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kapaċità li jkollok int u li tuża l-ħin 
kollu. Dan jgħodd għall-virtujiet 
l-oħra kollha.

Min-naħa l-oħra, jekk ma 
tipprattikax il-virtujiet, tispiċċa 
taqa’ fil-vizzji. Żewġ toroq hemm, 
jew dik tal-virtujiet, jew dik tal-
vizzji, u l-għażla f’idejk! It-triq biex 
tikber fil-virtujiet, tidher iebsa 
u għaliha trid titħarreġ bħalma 
jagħmel atleta tajjeb. Dik tal-
vizzji hi waħda faċli; m’hemmx 
għalfejn taħriġ biex tissuppervja, 
jew tgħir, jew tkun egoist. Imma hi 
t-triq tal-virtujiet li twassal għad-
destinazzjoni finali tal-vjaġġ tal-
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Agħmel!
Staqsi jew fittex dwar xi 
jfissru l-virtujiet l-oħra. 
Ipprova ibda pprattika waħda 
minnhom. Ikteb liema hi 
fid-djarju u kuljum ipprova 
ieqaf u ara ftit f’liema 
sitwazzjonijiet kellek bżonn 
tipprattika din il-virtù. Agħti 
lilek innfisek marka minn 1 
sa 5 skont kemm irnexxielek. 
Itlob lil Alla jgħinek biex 
l-għada jirnexxilek ftit aktar. 
Meta taħseb li tkun tgħallimt 
sew din il-virtù, agħżel oħra 
biex tibda tipprattikaha.

Fost il-virtujiet importanti li għandu 
jkollok fil-‘gwardarobba’ nsibu:

il-Qawwa
Din ma tfissirx li jkollok il-muskoli, 
tkun kapaċi tiġġieled u tagħmilha 
ta’ bully, jew li twebbes rasek u ma 
tobdix. Li jkollok il-virtù tal-qawwa 
jfisser li ma tħallix lil sħabek 

ħajja. It-triq tal-vizzji twasslek biex 
tintilef u tispiċċa tbati ħafna iktar, 
kemm f’din id-dinja kif ukoll wara.

Mela x’taħseb? Mhux aħjar tibda 
tarma l-‘gwardarobba’?

imexxuk fejn iridu, li ma ddurx 
ma kull riħ skont kif jaqbillek, li 
quddiem il-fallimenti tkun kapaċi 
tqum u tkompli l-vjaġġ tiegħek.

il-Bżulija
Li tkun bieżel ifisser li torganizza 
ruħek u ma taħlix il-ħin, li tkun 
kreattiv u mimli ideat, li ma 
jkollokx bżonn lil min jimbuttak 
biex tagħmel dak li hu tajjeb, imma 
tkun taf tiddeċiedi waħdek.

L-umiltà
Li tkun umli ma jfissirx li toqgħod 
twaqqa’ lilek innifsek, jew jekk xi 
ħadd jagħmillek kumpliment ma 
tiħux gost bih. L-umiltà tfisser 
li tkun taf sew lilek innifsek, 
kemm dak li hu tajjeb kif ukoll 
dak li hu inqas tajjeb fik. Tfisser 
li tħobb u taċċetta lilek innifsek 
għax temmen li Alla jħobbok kif 
int u jixtieqek tkun aħjar. Jekk 
tkun umli ma tiftaħarx bik innifsek 
għax ma tħossx il-bżonn li tikseb 
l-ammirazzjoni tal-oħrajn. Il-ħarsa 
ta’ mħabba ta’ Ġesù lejk tkun 
biżżejjed għalik.
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A kliem importanti
 Ikteb sentenza li tispjega fil-qosor x’nifhmu b’dan il-kliem:
 ▶ Is-sagrament tar-Rikonċiljazzjoni
 ▶ Kumpann spiritwali
 ▶ Il-Ġenna
 ▶ Virtù

B ideat prinċipali
 Ikteb paragrafu dwar dawn:
 ▶ Liema huma l-iktar forom importanti fit-talb Nisrani? 
 ▶ Irrakkonta waħda mill-parabboli li qal Ġesù biex juri 

kemm Alla jrid jaħfrilna u jerġa’ jgħaqqadna miegħu.
 ▶ Agħti eżempju mill-Bibbja biex turi kemm hu 

importanti l-akkumpanjament spiritwali.
 ▶ Semmi erba’ virtujiet. Xi trid tagħmel biex titgħallem 

tgħix il-virtujiet?

ċ Aħseb b’moħħok
 Uża dak li tgħallimt f’dan il-kapitlu biex twieġeb:
 ▶ X’tista’ tagħmel int biex tagħraf aktar il-preżenza ta’ 

Alla fik u madwarek?
 ▶ Aħseb fuq l-importanza tat-talb fil-ħajja ta’ Ġesù fuq 

din l-art. X’hemm x’titgħallem dwar għaliex u kif 
għandek titlob?

 ▶ Kif tista’ int ukoll minn issa tkun qaddis?

D iddiskuti d-dar
 Tkellem mal-membri tal-familja dwar:
 ▶ Fid-dar tagħna, għandna xi post fejn nistgħu nitolbu 

fil-ġabra?
  ▶ Fil-familja tagħna, noqogħdu attenti li nagħtu pariri 

tajbin lil xulxin?
  ▶ Qegħdin ngħinu lil xulxin nitgħallmu ngħixu l-virtujiet? 

Naraw x’tgħallimna


