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Kienu l-vaganzi tal-Milied u konna 
qegħdin ġurnata Għawdex. Ħija 
l-kbir qalli biex immur miegħu 
mixja fil-kampanja. Tlaqna minn 
Marsalforn fejn konna qegħdin, 
u bdejna mexjin lejn l-għolja tas-
Salvatur. Kienet ġurnata sabiħa 
bix-xemx. U f’nofs it-triq jien kont 
diġà bdejt neqred li bil-għatx! Imma 
ħija baqa’ jinsisti li rridu naslu sa 
fuq l-għolja u allura kelli nissaporti. 
Aktar ma bdejna telgħin ’l fuq, 
l-istatwa tas-Salvatur li hemm fuq 
l-għolja bdejna narawha tikber... 

minn isfel vera kienet tidher żgħira. 
Malli wasalna fuq, għal mument 
insejt l-għatx kollu għax minn hemm 
fuq hemm dehra li taffaxxinak u 
l-istatwa meta tkun hdejha hemm 
fuq vera kbira. Poġġejna għal ftit 
minuti nammiraw il-kampanja u 
nieħdu gost biż-żiffa ħelwa li kienet 
tinħass fuq l-għolja. 

F’mument bħal dak meta qiegħed 
fl-għoli, b’dak il-kwiet, tisma’ l-ilma 
tax-xita li kienet għamlet ġranet 
qabel għadu għaddej, bilfors tieqaf 
u moħħok jibda jaħseb. Kważi kważi 
dawk huma l-mumenti meta tiltaqa’ 
miegħek innifsek bla m’għandek 
xejn xi jtellfek. Tibda tara n-natura 
kif inhi u kif taħdem, fejn fis-sajf kien 
kollu niexef issa kullimkien ħdura, 
kultant tara xi bidwi fl-għalqa. 
Kważi f’mumenti bħal dawn bilfors 
il-ħsieb imur ukoll fuq Alla – kemm 
tgħallimna li kien hu li ħalaq kollox u 
qed iżomm kollox. Tgħid veru, tibda 

tħoss min jistaqsi ġo fik. Għaliex 
wara kollox hemm ukoll min ma 
jemminx f’Alla, anzi jemmen li Alla 
mhux veru jeżisti! 

F’mumenti ta’ waqfa bħal dawn 
f’ambjent bħal dak, il-moħħ qisu ma 
jiqafx. Imma wara ftit intbaħna li 
kien qed isir il-ħin u malajr bdejna 
naħsbu għan-niżla. Malli wasalna 
d-dar bdejt nirrakkonta lill-ġenituri 
x’veduta tal-ġenn hemm minn 
hemm fuq u ommi mill-ewwel 
qabżet u qalet “qed taraw kemm 
hu kbir Alla u kemm għandna għax 
nirringrazzjawh ta’ kulma tana!”.

F’qalbi dak il-ħin erġajt ħassejt dak 
li kont ħassejt fis-skiet t’hemm 
fuq. U komplejt nistaqsi : Jien lil 
Alla kemm u fejn infittxu, min jaf 
kemm ikellimni u jien ma nintebaħx. 
Fil-ħemda u s-sbuħija tan-natura 
waqaft naħseb. Imma kemm hu 
diffiċli kultant nieqfu u naħsbu, u 
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kemm hu iktar diffiċli nieqfu biex 
nisimgħu l-leħen t’Alla fil-geġwiġija 
tal-ħajja ta’ kuljum! 

Issa jiena kif nista’ nara lil Alla 
f’ħajti? Din il-mistoqsija mhux 
kulħadd jista’ jweġibha l-istess 
għax lil Alla kulħadd jesperjenzah 
b’modi differenti. Hemm min trid 
tkun xi waqfa fil-kwiet tal-kampanja 
u l-meravilja tan-natura li tgħinu 
jieqaf ftit u jaħseb anke dwar Alla. 
Hemm min trid ikun xi laqgħa f’xi 
grupp biex jieqaf u jinġabar ftit 
jew xi rtir minn dawk ta’ ġurnata 
li kultant jorganizzawlna mill-
parroċċa. Hemm imbagħad min 
għalih Alla qisu vending machine, 
qiegħda hemm mal-ġenb tat-triq 
għall-użu tiegħi meta jkolli bżonnha. 
Kif qed ngħixu llum, il-ħin kollu 
mgħaġġlin u naraw kif nimlew kull 
spazju li jkollna, ħafna nies mhux 
faċli jiftakru f’Alla u jaħsbu mhux 
biss li jeżisti, imma li jħobbhom. 

Imma hemm ukoll ħafna li fil-
ġurnata tagħhom sikwit jieqfu u 
jħossu l-preżenza t’Alla. Nies li 
kapaċi jieqfu biex jirringrazzjaw 
lil Alla ta’ dak li jgħaddu minnu 
jew jieqfu biex jitolbu d-dawl u 
l-għajnuna tiegħu qabel jagħmlu 
xi ħaġa. Hemm min regolarment 
fil-bidu u t-tmiem tal-ġurnata 
jieqaf u jitlob. Issib anke persuni li 
minkejja li l-affarijiet fil-ħajja ma 
jkunux tajjeb, xorta waħda jduru 
lejn Alla għax iħossuh jgħinhom u 
jqawwihom.

ImħaBBa lI tIttIeħed
Madre Tereża twieldet l-Albanija iżda 
l-biċċa l-kbirja ta’ ħajjitha qattgħetha 
l-Indja. Hemm iddedikat ħajjitha 
sabiex tgħin lin-nies l-iktar foqra 
tal-Indja. Rari ħafna konna narawha 
tipprietka imma ħajjitha kienet 
prietka waħda fuq l-imħabba t’Alla 
speċjalment lill-ifqar fost il-fqar. 

Ma kinitx tibża’ li tista’ tlaqqat xi 
marda. F’għajnejha kont tilmaħ biss 
l-imħabba lejn dawk ta’ madwarha. 
Kellha mħabba qawwija tħeġġeġ 
f’qalbha u biha rnexxielha tegħleb 
kull biża’. Minkejja ċ-ċokon tagħha 
u d-dgħufija tagħha l-imħabba kbira 
tagħha ħalliet marka kbira fuq id-
dinja kollha. Meta mietet bkewha 
kemm dawk li jemmnu kif ukoll 
dawk li ma jemmnux, u ħafna nies 
ta’ reliġjonijiet oħra għax l-imħabba 
t’Alla meta tidher fina tmur lil hinn 
mid-differenzi kollha bejnietna. 

Bħala bnedmin, aħna lkoll qegħdin 
infittxu l-imħabba. Xi drabi mhux 
faċli li nsibu l-imħabba vera u dan 
jista’ jkun għax infittxuha f’postijiet 
ħżiena. Hemm post wieħed fejn 
nistgħu nsibu dik l-imħabba li ma 
tiddiżżappuntaniex. Din l-imħabba 
vera hija l-istess imħabba li sabet 
Madre Tereża, dik l-imħabba li 
tibda mingħand Alla għax Alla 
huwa mħabba.

Imma fejn nistgħu nsibuha din 
l-imħabba vera? Fejn nistgħu nsibu 
lil Alla li hu mħabba? Ġesù jagħtina 

t-tweġiba meta jgħid, “Ħadd ma 
għandu mħabba akbar minn din: 
li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu” 
(Ġw 15, 13). Għalkemm mhux faċli 
tara l-imħabba t’Alla fil-mewt imma 
Alla jurina l-milja tal-imħabba 
tiegħu meta hu stess sar bniedem 
u kien lest li jmut għalina. Alla 
għadu jurina l-imħabba kbira tiegħu 
f’tant nies li jiddedikaw ħajjithom 
għalina u jħobbuna. L-imħabba hija 
ċ-ċavetta biex f’ħajjitna nagħmlu 
esperjenza ta’ Alla. Jekk nkunu 
kapaċi nħobbu lilna nfusna u lil dawk 
ta’ madwarna bl-istess imħabba li 
jħobbna Alla, aħna nkunu qegħdin 
nesperjenzaw lil Alla f’ħajitna bl-
istess mod li esperjenzatu Madre 
Tereża. Hija din l-esperjenza ta’ Alla 
f’ħajjitna li tista’ tagħmilna bnedmin 
sħaħ. Irridu nkunu kapaċi nwasslu 
dan il-messaġġ ta’ mħabba ta’ Alla 
għalina fid-dinja u l-kultura tagħna 
li għalkemm qed jagħtuna ħafna 
opportunitajiet imma huma neqsin 
mill-imħabba.

Aħna nistgħu nħobbu għaliex Alla 
jħobbna... nistgħu nagħtu għaliex 
Alla lilna tana!
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Ħafna huma dawk in-nies li 
f’ħajjithom ħallew lil Alla jaħdem 
fihom. Permezz tagħhom Alla 
wettaq il-pjan tiegħu ta’ ħelsien 
u huma wrew qawwa speċjali 
fix-xhieda li taw. Naraw flimkien 
l-esperjenza li se tirrakkontalna 
Ħadassa, jew aħjar, Ester, is-
Sultana tal-Persja.

“Għalkemm jiena tfajla Lhudija, ma 
noqgħodx Ġerusalemm. Il-ġenituri 
tiegħi kienu spiċċaw eżiljati fil-
Persja. Meta għadda ftit taż-żmien, 
il-ġenituri tiegħi mietu u bdejt 
noqgħod mal-kuġin tiegħi li jismu 
Mordekaj. Darba minnhom ħarġet 
l-aħbar li s-sultan Assweru kien 
qed ifittex tfajla sabiħa mis-saltna 
tiegħu biex tkun is-sultana tiegħu. 
Il-kuġin tiegħi Mordekaj qalli sabiex 
immur mat-tfajliet l-oħra biex forsi 

s-sultan jagħżel lili. Kelli noqgħod 
attenta biex ma ngħid xejn dwar 
il-familja tiegħi u li jien ta’ nisel 
Lhudi u allura biddilt ismi u minflok 
Ħadassa sirt Ester li jfisser stilla. Is-
sultan kien se jarana waħda waħda 
imma qabel kellna nippreparaw 
ruħna għal tnax-il xahar sħaħ. Fl-
aħħar waslet il-ġurnata li nidher 
quddiem is-sultan. Ħassejtni eċitata 
ħafna u ġrat ħaġa li qatt ma kont 
nistennieha: is-sultan għażel lili 
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minn fost it-tfajliet kollha u 
libbisni l-kuruna ta’ sultana.

Ġara li wieħed mill-kbarat fil-
palazz bl-isem ta’ Ħaman, kien 
jobgħod lil-Lhud u ġiegħel lis-
sultan sabiex joħroġ digriet u 
joqtol lil-Lhud kollha li jinsabu 

fl-imperu tiegħu. Skoprejt li 
r-raġuni għalfejn Ħaman ried 
joqtol lil-Lhud kien għax il-
kuġin tiegħi Mordekaj ma kienx 
ibaxxi rasu quddiemu. Mordekaj 
ma riedx jinżel għarkupptejh 
quddiemu għax din il-qima 
kienet għal Alla biss. Il-Lhud 
kienu inkwetati ħafna u bdew 
isumu u jagħmlu sagrifiċċji waqt 
li jitolbu lil Alla biex jeħlishom. 
Minkejja li kont ngħix fil-palazz, 
qatt ma nsejtu lil Alla anke jekk 
in-nies tal-Persja jqimu allat 
oħra. Għamilt sagrifiċċji u sawm 
għal tlett ijiem sħaħ u kont 
kontinwament nitlob lil Alla bil-
ħerqa. Irnexxieli nitkellem ma’ 

żewġi s-sultan u fil-preżenza ta’ 
Ħaman għedt lis-sultan li permezz 
tad-digriet, Ħaman kien se joqtol 
lili għax jien kont Lhudija u lill-
poplu kollu tiegħi. Is-sultan irrabja 
dwar dan u ġiegħel lill-qaddejja 
tiegħu biex joqtlu lil Ħaman u 
hekk il-poplu ta’ Alla kien għal 
darb’oħra salv. Il-Lhud għamlu 
festi kbar biex ifaħħru lil Alla 
li minkejja li kienu fl-eżilju, ma 
nsihomx. Indunajt li jiena kont 
parti mill-pjan ta’ Alla. Hu ried li 
jien insir sultana tal-Persja biex 
nkun nista’ nsalva lill-poplu tiegħu 
minn taħt idejn dan il-bniedem 
kiefer permezz tiegħi!”

Ester kienet mara ta’ fidi u 
kuraġġ kbir. Kienet turi imħabba 
kbira lejn Alla u lejn il-poplu 
tagħha, il-poplu Lhudi. Mingħajr 
ma kienet taf, hija kienet 
strument importanti ta’ Alla biex 
isalva lill-poplu Lhudi. Hi aċċettat 
dan il-pjan tiegħu għaliha u qatt 
ma warrbitu minn ħajjitha avolja 
kienet is-sultana tal-Persja.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Qatt smajt b’Ġovanna ta’ Arko. Din kienet tfajla 
fqira li għexet fil-ħmistax-il seklu. Waslet li għenet 
lir-Re biex Franza tirbaħ għadd ta’ battalji. Sib 
aktar informazzjoni dwar din il-qaddisa.
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Il-komunikazzjoni llum saret 
essenzjali fil-ħajja tagħna. Lanqas 
nimmaġinaw ħajjitna mingħajr 
dawk li nsejħulhom in-networks 
ta’ komunikazzjoni li l-ħajja 
tagħna qed jagħmluha dak li hi, 
għat-tajjeb u l-ħażin. Fuq livell 
iktar sempliċi, aspett importanti 
tal-komunikazzjoni hu kif aħna 
nikkomunikaw bejnietna. Biex 
ikun hemm komunikazzjoni jrid 
ikun hemm persuna li qed twassal 

messaġġ u xi ħadd li suppost 
qed jirċievi. Dan il-proċess jista’ 
jkollu interruzzjonijiet u allura 
l-komunikazzjoni ma sseħħx, il-
messaġġ ma jasalx, jew għax min 
wasslu ma wasslux sew jew għax 
min kellu jirċevih ma setax jasallu 
għal diversi raġunijiet. 

Fil-ħajja tagħna hija importanti 
ħafna l-komunikazzjoni. Il-bniedem 
għandu ħafna modi kif jista’ jwassal 

il-messaġġ li jrid jgħaddi. Aħna 
nibdew nikkomunikaw sa minn meta 
nkunu trabi. It-tarbija tibki meta tkun 
bil-ġuħ jew muġugħa sabiex tiġbed 
l-attenzjoni tal-ġenituri. Meta jiena 
nkun irrabjat, se nikkommunika 
r-rabja tiegħi ma’ ħaddieħor. 
Bniedem li ma jirnexxilux jikkomunika 
mal-oħrajn iħossu mdejjaq u frustrat. 
Komunikazzjoni sinċiera bejn tnejn 
min-nies tevita l-ġlied u l-bniedem 
iħossu ħafna iktar kuntent.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Aħna ma nikkomunikawx 
biss bil-kliem. Fil-fatt 
studji juru li l-kliem 
jifforma biss 10 fil-mija 
tal-komunikazzjoni 
tagħna, imbagħad aħna 
nikkomunikaw ukoll
bit-ton li nużaw, kif ukoll 
bil-ġesti u l-mod kif 
inżommu lilna nfusna,
il-body language tagħna.
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Samwel fil-Bibbja kien żagħżugħ 
li kellu ħiliet kbar kif jikkomunika 
ma’ dawk ta’ madwaru. Kulħadd 
kien jisimgħu. Dan narawh mill-
esperjenzi li għadda minnhom 
matul ħajtu. Naħseb kulħadd 
jiftakarha l-ġrajja ta’ meta Samwel 
kien għadu żgħir! Samwel kien 
rieqed fit-tempju u sema’ lil xi 
ħadd isejjaħlu. Għall-ewwel ħaseb 
li kien qiegħed isejjaħlu Għeli u 
mar biex jara x’kellu bżonn dan ir-
raġel xwejjaħ. Imma Għeli qallu li 
ma kienx sejjaħlu. Dan ġara għal 
tlett darbiet. Fl-aħħar Għeli induna 
li kien Alla li qed isejjaħlu u qal 
lil Samwel biex jekk jerġa’ jisma’ 
l-leħen iwieġeb bil-kliem: “Tkellem, 
Mulej, għax il-qaddej tiegħek 
qiegħed jisma’.” Alla reġa’ sejjaħlu 
lil Samwel u din id-darba Samwel 
tkellem ma’ Alla. Alla kellu pjan 
speċjali għal Samwel u Samwel 
aċċetta li jwettaq dan il-pjan. Hu 
kellu jkun profeta ta’ Alla.

Jekk niftħu l-ewwel ktieb ta’ 
Samwel naqraw fuq il-ħiliet kbar 
li kellu Samwel fil-komunikazzjoni 
tiegħu man-nies ta’ madwaru. Din 
il-kwalità għenitu jkun ħabib kbir 
tan-nies ta’ madwaru u hekk seta’ 
jwassalhom lejn Alla. 

Kien jikkomunikalhom affarijiet 
divini li huma ma kinux jafu. (7,3)

Permezz tal-komunikazzjoni tiegħu 
għen lil Sawl jirbaħ il-biża’. (10, 3-6)

Irnexxielu jinkoraġġixxi lill-poplu 
biex jimxi wara Sawl bħala s-sultan 
ġdid tagħhom. (10,24)

Permezz tal-komunikazzjoni tiegħu, 
kien jgħallem lil ta’ madwaru. (10,25)

Il-komunikazzjoni tiegħu tat 
direzzjoni u tama għall-futur.
(12, 20-25)

Is-sigriet biex Samwel seta’ 
jwettaq il-missjoni li Alla fdalu 
kien li jibqa’ f’kuntatt ma’ Alla. 
Kien jitkellem miegħu daqs li kieku 
qiegħed jitkellem ma’ xi ħabib kbir.

Bħal Samwel u Ester kien hemm 
ħafna nies oħra li aċċettaw lil Alla 
f’ħajjithom. M’hemmx għalfejn 
inkomplu nfittxu fil-Bibbja jew 
immorru ’l bogħod. Biżżejjed 
inħarsu madwarna u naraw li hawn 
nies li ħajjithom tixbah ħafna lill-
ħajja ta’ Samwel u Ester. Nistgħu 
nsibu ħafna stejjer ta’ nies li 
ħajjithom għexuha għall-oħrajn 
għax aċċettaw l-imħabba t’Alla li 
lilna lkoll ma tħalliniex kif inkunu. 
Dawn in-nies kienu leaders, kienu 
profeti, ispiraw lil oħrajn, u ħallew 
marka fuq id-dinja mhux biss ta’ 
madwarhom. Imma l-qawwa ta’ 
dawn in-nies kienet ġejja mill-
kuntatt tagħhom ma’ Alla. 
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Kont fuq il-karrozza tal-linja u 
qgħadt nosserva kemm għandna 
sinjali differenti fit-toroq tagħna 
li jservu biex jiggwidaw it-traffiku 
u hekk, jekk kulħadd josservahom, 
ikun hemm l-ordni u inqas inċidenti. 
Issa jien min jaf kemm-il darba 
għaddejt mill-istess toroq u qatt 
ma tajt kas. Kieku kulħadd jimxi 
ma’ dawn is-sinjali tat-traffiku 
żgur li nkunu ħafna iktar moħħna 
mistrieħ mill-perikli. Imma minkejja 
li lilna jgħinuna u huma ta’ ġid 

għalina, sikwit nisimgħu lil xi ħadd 
igerger għax dik it-triq ma tistax 
tgħaddi minnha u għaliex ma tistax 
tikser lejn in-naħa l-oħra. Dan 
ifisser li dak li jkun ma jkunx fehem 
li jrid ikun responsabbli lejh innifsu 
u lejn l-oħrajn.

Ħajjitna hi mimlija sinjali. Imma jien 
irrid inkun naf naqrahom u nifhimhom 
dawn is-sinjali. Anke Alla lilna 
jkellimna bis-sinjali li jistgħu jkunu 
kemm nies li jippruvaw jgħinuna u 

jiggwidawna, kif ukoll ċirkustanzi li 
jiġru u li ngħaddu minnhom. Xejn ma 
jiġri b’kumbinazzjoni. Irridu nkunu 
attenti biex xejn ma jiġri u jaħsadna. 
Irridu nagħtu kas ta’ kollox, nieqfu 
u nippruvaw nifhmu xi jkun jiġri. Fl-
istess ħin aħna lkoll għandna l-għażla 
f’idejna.

Bħalma Alla kellu pjan għall-poplu 
l-magħżul tiegħu, hekk ukoll għandu 
pjan għalina llum. Alla għandu pjan 
għal kull wieħed u waħda minna. 
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Imma aħna fejn se nkunu nafu x’inhu 
l-pjan li għandu Alla għalina? Lilna 
Alla kontinwament qed jibagħtilna 
sinjali biex aħna nippruvaw nifhmu 
hu x’irid minna. Dawn m’humiex 
sinjali li nsibuhom stampati fit-triq 
bħalma huma s-sinjali tat-traffiku 
jew xi anġlu li narawh itir fid-dar 
tagħna. Alla jinqeda b’dak kollu 
li ngħaddu minnu biex iwasslilna 
l-messaġġi tiegħu. Basta aħna ma 
nkunux aljenati. Kull sitwazzjoni li 
ngħaddi minnha hija parti mill-pjan 
ta’ Alla għalija. Irrid inkunu kapaċi 
nieqfu ftit, naqbdu dik is-sitwazzjoni 
partikulari li nkunu għaddejna 
minnha u fid-dawl tal-Kelma t’Alla 
nipprovaw nifhmu fejn hu Alla u 
x’jista jkun qed jgħidilna. Forsi dan 
għal uħud jinstema’ diskors bla sens, 
għax xi ħadd jista’ jgħid imma allura 
Alla l-ħin kollu jdur magħna u jkellem 
lil dak u lill-oħra? Santu Wistin, li 
fl-avventura ta’ ħajtu għadda minn 
ħafna toroq u esperimenta ħafna, fir-
rakkont ta’ ħajtu hekk kiteb : Lil Alla 
tibda tfittxu meta ssibu! Li tfisser li 
hu biss meta inti tagħmel esperjenza 
vera ta’ Alla f’ħajtek li tibda tfittxu 
f’kulma tagħmel u f’kulma tgħaddi 
minnu. 

Il-ħajja tagħna hija rigal u iktar ma 
napprezzawha, iktar nintebħu kemm 
hu importanti li ma ngħixux aljenati. 
Tgħix aljenat tfisser tgħix bl-amment, 
kif ngħidu bil-Malti fejn laqat laqat! 
Iktar milli tgħix tkun qed teżisti. U 
meta aħna sempliċement neżistu, 
dak li jiġri lilna jew li jiġri madwarna 
hemm ċans ikissirna għaliex aħna 
ftit nissaportu affarijiet f’ħajjitna li 
ma nkunux nifhmu għaliex qed jiġru 
u għaliex qed jiġru lilna. Alla fil-ħajja 
tagħna jista’ jagħmel differenza 
kbira. Imma rridu nfittxuh, inkunu 
kapaċi nisimgħuh u nħallulu spazju. 
Iżda jekk dan l-ispazju jkun kollu 
okkupat, aħna nkunu qed ngħixu 
għalina nfusna u mbagħad Alla jidħol 
biss jekk l-affarijiet ma jmorrux sew. 
Din narawha tiġri ħafna fil-kultura 
tagħna, nies li jgħidu li jemmnu f’Alla 

imma Alla m’għandux post u spazju 
f’ħajjithom. 

M’hemmx dubju li aħna bnedmin 
tad-demm u l-laħam u mhux dejjem 
kapaċi nifhmu kollox. Anzi fil-ħajja 
hemm ħafna mumenti ta’ dlam 
li ngħaddu minnhom. Anke min 
jemmen f’Alla jkollu dawn il-mumenti. 
Temmen f’Alla ma jfissirx li qatt ma 
tiddubita jekk Alla hux veru hemm 
jew le. Aħna ngħaddu minn mumenti, 
speċjalment mumenti ta’ niket u 
tbatija li jekk ma nkunux sodi faċli 
nitfixklu. Dawk huma l-mumenti ta’ 
ħafna mistoqsijiet. U t-tweġibiet għal 
mistoqsijiet bħal dawn ma tistax 
issibhom fi ktieb jew jagħtihomlok 
xi ħadd. Dawk it-tweġibiet rridu 
nfittixuhom f’qalbna, meta nkunu 
waħedna. Dawk huma l-mumenti li 
fihom nkunu qed nfittxu verament lil 
Alla u hemm nindunaw li wara kollox 
ikun Alla li lilna qed ifittixna. Nagħmlu 
tajjeb li aħna nistaqsu: Għaliex? 

Għaliex ġralna hekk? Għaliex jiġru 
affarijiet ħżiena lil min hu tajjeb? Il-
moħħ u l-qalb, meta nkunu f’mumenti 
ta’ tbatija u wġigħ, jistaqsu ħafna. Dan 
hu naturali u ma jmur xejn kontra 
l-fidi f’Alla. 

Hemm tbatija fil-ħajja li nkunu 
ġibnieha b’idejna, u allura nkunu 
nbatu konsegwenzi ta’ għażliet ħżiena 
li nkunu għamilna. U hemm tbatija 
li tiġri u ma nifhmux għaliex. Hemm 
anke tbatija li jikkawżawha n-nies 
fuq xulxin. Alla quddiem dawn il-
forom ta’ tbatija, jidħol f’ħajjitna biex 
isostnina, biex ma nispiċċawx vittmi. 
Xi ħadd qabbel lil Alla ma’ skultur li 
għandu rħama quddiemu, f’moħħu 
diġà għandu xbieha tal-istatwa li jrid 
joħroġ, u b’ħafna paċenzja bl-iskalpell 
u l-martell qiegħed inaqqax l-istatwa. 
Alla magħna għandu ħafna paċenzja, 
anke meta aħna m’għandniex u ma 
nkunux kapaċi nistennew. Jiena 
qiegħed inħalli lil Alla jiffurmani?

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Il-Bibbja hija mimlija sinjali. Dawn kienu 
jiffurmaw parti mill-pjan ta’ Alla għalihom. 
Dawn is-sinjali kultant kienu għeġubijiet u 
mirakli sabiex min jarahom jinduna kemm hu 
kbir Alla u jdur lejh. Drabi oħra kienu jkunu 
sinjali ta’ twissija sabiex il-poplu jinduna li 
miexi fit-triq il-ħażina, u kultant sinjali ta’ 
kuraġġ biex il-poplu jinduna li huwa mhux 
waħdu imma Alla hu preżenti.
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Hemm modi differenti ta’ talb, 
hemm min jitlob fis-skiet; jaħrab 
minn kull distrazzjoni u joqgħod 
għall-ħin kwiet mal-Mulej. F’dan 
it-tip ta’ talb mhux bil-fors nużaw 
kliem. Fit-talb aħna nitkellmu 
ma’ Alla, allura rridu nagħtuh 
ċans ikellimna lura u biex 
nisimgħuh rrid inkunu fis-skiet. 
Oħrajn jaqraw silta mill-Iskrittura 
u jimmeditaw dwar dak li jkunu 
qraw, hemm min isib għajnuna 
meta jikteb il-ħsibijiet tiegħu, 
dak li għadda minnu matul il-
ġurnata u jitlob b’dan il-mod. 
Il-mużika tista’ tkun ukoll sors ta’ 
talb, hemm oħrajn imbagħad li 
jippreferu li jkollhom lil xi ħadd 
li jitolbu miegħu b’mod regolari. 
Imbagħad inkunu fejn inkunu 
dejjem hemm it-talb spontanju. 
X’aktarx wieħed ma jużax dejjem 
l-istess metodu ta’ talb, iżda 
taħlita, skont il-ħin, il-bżonn u 
s-sentimenti li jkun qed iħoss. Int 
x’metodu ssib li jgħinek l-aktar?

Ħafna drabi sħabna jisfidawna 
nagħmlu xi ħaġa u aħna nidħlu 
għaliha. Wara nindunaw li dak li 
għamilna għoġobna u nkomplu 
nagħmluh. Pereżempju xi ħadd 
iridu jidħol fit-team tal-volleyball 
iżda jaf li ma tantx qiegħed 
f’kondizzjoni tajba għax qed jiekol 
ikel li ma tantx huwa sustanzjuż u 
ma tantx qed jagħmel eżerċizzju. 
U sħabu jisfidawh. Imma għax 
jixtieq ikun fit-team jagħmel 
wegħda miegħu nnifsu u jibda 
jagħmel eżerċizzju kuljum u jiekol 
bil-qies. Għalhekk jirnexxielu 
jidħol fit-team u jżomm id-dieta 
li jkun qabad għax jinduna li qed 
ikunli ta’ ġid. 

Nistgħu nilqgħu tip ta’ sfida oħra, 
sfida li forsi qatt ma għamilna 
bħalha – li nitolbu. Matul din il-
ġimgħa sib ħin li titlob. Importanti 
li qabel ma tibda din l-isfida 
tiddeċiedi l-ħin meta se titlob u 
fejn. Imbagħad sib xi ħaġa li trid 

titlob dwarha: x’inhu dak li tixtieq 
li Alla jagħmel xi ħaġa dwarha? Xi 
diffikultà li għaddej minnha bħalissa, 
jew li xi ħadd qrib tiegħek għaddej 
minnha. Matul din il-ġimgħa itlob 
għal dan il-għan.

It-talb huwa konverżazzjoni ma’ Alla. 
Ma għandniex bżonn xi kliem speċjali 
jew xi mod speċifiku kif nitolbu. 
Nistgħu nitolbu li ninstemgħu jew 
nitolbu f’qalbna. Naraw kif aħna 
l-aktar komdi. Alla jaf diġà dak 
li nixtiequ u li għandna bżonn, 
imma jixtieq li jisma’ dan il-kliem 
mingħandna. Nistgħu nibdew l-ħin 
ta’ talb, b’xi talb li tgħallimna, 
nistgħu nużaw mużika bħala sfond, 
imbagħad nitkellmu ma’ Alla 
daqslikieku qed narawh ħdejna. Fl-
aħħar tajjeb naraw kif morna matul 
din il-ġimgħa. Niftakru li t-talb mhux 
sinjal ta’ dgħufija, anke Ġesù kien 
jitlob; ftakar ukoll li Ġesù qalilna: 
“itolbu u jingħatalkom!” Din ukoll 
għandha tkun ta’ kuraġġ għalina.

Darba waħda bidwi kien sejjer lura 
d-dar mis-suq, meta nqalgħatlu r-rota 
tal-karrettun tiegħu. Issa kien se jasal 
tard id-dar. F’daqqa waħda nduna li 
kien nesa l-ktieb tat-talb warajh u li 
lanqas kien se jkollu ħin biex jitlob. 
Għalhekk dar lejn Alla u qal: “Mulej 
illum għamilt żball kbir. Bil-għaġla 
dalgħodu nsejt il-ktieb tat-talb warajja 
u tant sirt ninsa kollox li lanqas biss 
nista’ niftakar talba waħda milli ngħid 
kuljum. Allura Mulej illum se jkolli 
nitlob b’mod differenti mis-soltu. 
Illum se ngħid l-alfabett bil-mod għal 
ħames darbiet, u inti li taf kollox, tista’ 
tirranga dawn l-ittri kollha fit-talba li 
jien ma nistax niftakar.” U Alla dar lejn 
l-anġli u qal, “Mit-talb kollu li smajt 
illum, din hija żgur l-aqwa u l-aħjar 
għax għalkemm sempliċi ġiet mill-qalb 
u mimlija sinċerità.”

(Mill-kitbiet ta’ Anthony de Mello)
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Din kont tafha?
Il-Għanja tal-Għanjiet tista’ tinqara bħala l-imħabba ta’ 
Alla għall-poplu tiegħu. Din l-għanja hija djalogu bejn 
żagħżugħ u l-maħbuba tiegħu. Għalhekk tista’ tinqara 
bħala Alla li hu l-maħbub u l-għarusa li hija l-poplu 
tiegħu. Dan il-ħsieb insibuh ukoll fit-Testment il-Ġdid, 
pereżempju fl-Ittra tal-Efesin fejn San Pawl jitkellem 
dwar l-imħabba ta’ Ġesù għall-Knisja tiegħu.
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Aħna nemmnu f’Alla li sa mill-bidu 
kien hu li fittex lill-bniedem. Hu 
jfittixna qabel infittxuh aħna. Il-
Bibbja stess, din l-imħabba t’Alla 
għalina tqabbilha mar-relazzjoni 
bejn tnejn maħbubin. Tnejn li 
jinħabbu jfittxu li jkunu ħafna 
ħin flimkien, joħolmu flimkien, 
isibu ħin għal xulxin, u jippruvaw 
jagħmlu ħafna affarijiet flimkien. 
Din hija l-istess imħabba li Alla 
għandu lejna... hija mħabba tal-
ġenn. Ġesù, Alla li sar bniedem, hu 
dak li lilna wriena din l-imħabba u 
wriena mod kif nistgħu niskopruha. 

Din ir-relazzjoni ma’ Alla, permezz 
ta’ Ġesù tinbena tul il-mixja ta’ 
ħajjitna u ssir dik li Ġesù talab 
minn dawk li jimxu warajh – 
dixxipulat. Id-dixxiplu hu dak li 
jimxi wara xi ħadd, isegwih. Imma 

biex inkunu dixxipli, irridu nkunu 
kapaċi nisimgħu leħnu u nagħrfuh 
bħala l-leħen tar-ragħaj tagħna. 

Tajjeb li f’ħajjitna niskopru modi 
differenti ta’ kif nitolbu skont il-
mumenti u l-esperjenzi differenti 
li nkunu għaddejjin minnhom. 
Meta rridu nfaħħru lil Alla għal 
dak li qiegħed jagħmel magħna u 
nagħrfu l-kobor tiegħu aħna nużaw 
talb ta’ adorazzjoni u barka. Drabi 
oħra jkollna bżonn nitolbu għall-
għajnuna għalina nfusna minħabba 
xi deċiżjoni diffiċli li rridu nieħdu, 
xi mard, problemi ma’ sħabna jew 
ma’ tal-familja, u biex ma naqtgħux 
qalbna quddiem xi proġett li 
bdejna, f’dan il-waqt nitolbu dak li 
nsejħulu talb ta’ petizzjoni. Aħna 
ma nitolbux għall-bżonnijiet tagħna 
biss, iżda wkoll għal tal-oħrajn, 

dan huwa talb ta’ interċessjoni. 
Meta aħna naqilgħu xi ħaġa 
nagħmlu talb ta’ ringrazzjament; 
nirringrazzjaw lil Alla wkoll għal 
dak kollu li aħna, it-talenti sbieħ 
li żejjinna bihom. Nirringrazzjawh 
ukoll għall-familja u ħbieb, għas-
saħħa u tant affarijiet oħra. Fl-
aħħar ukoll ikun hemm drabi fejn 
aħna jkollna bżonn nagħmlu talb 
għall-maħfra, fejn aħna nitolbu 
skuża għal dak li għamilna ħażin 
jew għal dak li konna fid-dover li 
nagħmlu u skartajnieh.

Meta jirnexxilna nidħlu f’din ir-
relazzjoni ma’ Alla, lil Alla se 
nsibuh f’kull esperjenza li nkunu 
għaddejjin minnha u r-relazzjoni 
tagħna ma’ Alla tkun waħda li 
timliena bil-ferħ minkejja t-taqlib 
ta’ madwari. 

Fost l-arti sagra l-aktar famużi 
fid-dinja żgur li nsibu ‘l-Ħolqien 
ta’ Adam’ ta’ Michelangelo di 
Lodovico Buonarroti Simoni. Din 
insibuha fis-saqaf tal-Kappella 
Sistina fil-belt tal-Vatikan. 
Michelangelo di Lodovico 
Buonarroti Simoni twieled fl-1475 
f’Toskana u kien tassew bniedem 
tar-rinaxximent – skultur, pittur, 
arkitett, poeta u inġinier. Hu kien 
ta’ influwenza kbira fl-iżvilupp 

tal-arti fil-punent. Hu meqjus 
bħala wieħed mill-aqwa artisti 
fl-istorja kemm fl-iskultura kif 
ukoll fil-pittura u arkitettura. Fost 
il-kapolavuri tal-iskultura tiegħu 
nsibu l-Pietà li hemm il-Vatikan 
u l-istatwa ta’ David li hemm 
Firenze.

Il-ħolqien ta’ Adam min-
naħa l-oħra hija fost l-aktar 
riproduzzjonijiet li tintuża kif ukoll 

saru numru ta’ imitazzjonijiet, u 
ntużat ukoll f’għadd ta’ parodiji. 
Il-ħsieb tal-pittura ta’ Michelangelo 
ġej mill-Ktieb tal-Ġenesi, Alla ħalaq 
il-bniedem fuq “is-sura u x-xbieha” 
tiegħu. Id Alla tidher qegħda 
maħruġa l-barra biex tmiss lil dik 
ta’ Adam. F’dan il-mument Adam 
isir ħlejqa ġdida – differenti mill-
bqija. L-idejn qegħdin tali mod li 
juru li Alla huwa li qiegħed jagħti u 
Adam qiegħed jirċievi.
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naraw x'tgħallImna

a klIem ImportantI
	 Ikteb	sentenza	li	tfisser	fil-qosor	x’nifhmu	

b’dan	il-kliem:
 ▶	 Komunikazzjoni
 ▶	 Kuraġġ
 ▶	 Gwida

B Ideat prInċIpalI
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	 X’għandi	nagħmel	biex	ikolli	

komunikazzjoni	tajba	mal-oħrajn?
 ▶	 Jien	u	t-talb
 ▶	 Ma	xiex	nista’	nqabbel	l-imħabba	ta’	Alla	

għalija?	Spjega

ċ aħseB B’moħħok
	 Uża	dak	li	tgħallimt	biex	twieġeb	dawn:
 ▶	 Kif	tista’	tesperjenza	lil	Alla	f’ħajtek?
 ▶	 X’hemm	komuni	bejn	is-sinjali	li	niltaqgħu	

magħhom	f’ħajitna	u	l-pjan	li	Alla	għandu	
għal	kull	wieħed	u	waħda	minna?

d IddIskutI d-dar
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar	dawn:
 ▶	 Kif	nistgħu	ntejbu	l-komunikazzjoni
	 	 ta’	bejnietna.


