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DAĦLA
Is-sbuħija ta’ dan il-ktieb qiegħda fil-fatt li nkiteb b’ħafna
kollaborazzjoni. L-ewwel għamla ta’ kollaborazzjoni hija bejn l-awturi umani
u Alla illi nebbaħhom biex jibnu r-rapport spiritwali ta’ bejniethom, u kif
huma kienu miftuħin għall-influssi tal-grazzja tiegħu. Ir-relazzjoni bejn Alla u
l-bniedem tiżżewwaq b’mod fin għall-aħħar b’tali mod illi kieku ma kienx
hemm dan il-ftehim u armonija, il-kitba kienet titlef l-iskop tagħha u tisfaxxa
fix-xejn. Taħt il-kitba tispikka esperjenza tal-bniedem u Alla.
It-tieni xorta ta’ kollaborazzjoni hija bejn l-awturi nfushom.
Bejniethom joħolqu bizzilla sħiħa ta’ spiritwalità. L-awturi, bl-isfond, karattru
u l-ħiliet partikulari tagħhom, juru kif Alla żejjinhom b’talenti illi jaqsmuhom
ma’ oħrajn li jixtiequ jieħdu bis-serjetà l-mixja lejn Alla u lejn għajrhom. Ilbnedmin, ġrajjiet u natura li Alla dawwarhom bihom taw il-kontribut
tagħhom, bla dubju, imma l-mod kif irnexxielhom jaqraw l-istorja ta’
ħajjithom u joħorġu sfumaturi differenti tal-ħajja spiritwali u l-għaqda ma’
Alla hija xi ħaġa li ġġiblek ammirazzjoni u – nittamaw – imitazzjoni.
It-tielet għamla ta’ kollaborazzjoni hija bejn it-tradutturi li taw issehem siewi u inapprezzabbli tagħhom biex ikollna dan ix-xogħol f’idejna.
Huma reliġjużi u lajċi, membri tal-Ordni tal-Karmelu, li wrew xi tfisser ħidma
li ssir flimkien b’imħabba u b’dedikazzjoni. Huma rnexxielhom jagħtu
f’ilsienna biċċa xogħol ta’ valur u li tirrifletti fl-istess waqt x’jgħaqqadna
flimkien f’din il-familja. F’din fl-edizzjoni Maltija ħassejna wkoll li jkun xieraq
li mad-damma offruta mill-komunità ta’ San Leolino ta’ Panzano (Firenze)
ninkludu lil San Ġorġ Preca, Fundatur tal-Museum u Terżjarju Karmelitan.
Quddiem din il-kollaborazzjoni apprezzata, tiġi issa l-istedina biex
nimirħu fil-ġnien tal-Karmelu... nitgħaxxqu b’dak li jista’ joffrilna, inħallu lilna
nfusna ninżabru u nissaħħu fih, napprezzaw x’inhu jagħmel Alla f’ħajjitna, fuq
din l-għolja għammiela li l-Iskrittura tkanta l-ġmiel tagħha, “Jien ġibtkom f’art
qisha ġnien, biex tieklu l-frott tagħha u dduqu l-benna tagħha” (Ġeremija 2,
7). Simbolu tal-ġmiel u l-fidi f’Alla wieħed, l-għolja tal-Karmelu tispikka bħala
l-art li tpoġġina fir-realtà tagħna l-bnedmin u r-realtà ta’ Alla wieħed.
Din hija l-istedina mill-qalb li qiegħed jagħmlilna l-Karmelu llum... Issa
hu f’idejna li nimirħu...
9 ta’ Mejju 2013
Festa ta’ San Ġorġ Preca

P. Manwel Schembri, provinċjal o.c.d.
Pubblikazzjonijiet Karmelitani Tereżjani
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NOTA TAL-KOMUNITÀ
“Il-Karmelu – kiteb għaref magħruf, il-Beatu Titu Brandsma –
b’differenza mill-bnedmin ta’ żmienna, ma jibżax mill-ħajja mistika”. Hija
espressjoni li tista’ titniżżel fil-bidu ta’ din l-għażla ta’ meditazzjonijiet għal
kull jum tas-sena. Filwaqt li l-bniedem tal-lum jitbandal bejn sentimenti ta’
biża’ u ġibda għall-“misteru”, it-tradizzjoni twila tal-ispiritwalità tal-Karmelu
wriet li għandha ċerta familjarità mal-misteru. Bla dubju, hawn nistgħu
nitkellmu fuq il-misteru nisrani, li jdawwal u jagħni l-ħajja tal-bniedem,
misteru li diġà jinsab ġewwa fina u li fadallu biss li jiġi skopert u mħaddan bilkuraġġ, b’abbandun u b’kunfidenza li jgħallmuna l-qaddisin tal-Karmelu.
Fl-ispiritwalità profonda u għanja tal-qaddisin tal-Karmelu hemm
bosta esperti li jistgħu jitqiegħdu quddiemna u jiġu offerti biex jgħinu lillqarrej. F’din l-antoloġija aħna għażilna minn fost dawk l-iktar magħrufa u li
huma parti mit-tradizzjoni tal-Karmelu, flimkien ma’ dawk li jidhru iktar
“moderni” u qrib is-sensibbiltà tal-bniedem tal-lum. Is-siltiet ġew midmuma
f’temi, u fejn jista’ jkun, aħna mxejna fuq l-orjentament ġenerali tal-liturġija.
Kull tema normalment tiżviluppa f’seba’ meditazzjonijiet, waqt li għal temi li
dehrulna iktar importanti, tajnihom spazju ikbar biex napprofonduhom.
Ix-xogħol li qegħdin nippreżentaw bla dubju ma jippretendix li jgħid
kollox: setgħu ntagħżlu siltiet oħra u awturi oħra, u mqegħdin taħt temi
differenti, kif ġa sar f’tant antoloġiji oħra li ġew ippubblikati. Ix-xewqa li
kienet f’moħħna meta ġejna biex nagħżlu dawn is-siltiet hija li nuru lill-qarrej
tal-lum il-vivaċità kbira tat-tradizzjoni tal-Karmelu, tradizzjoni li, kif ħafna
jafu, hija tant antika li ssib l-għeruq tagħha fit-Testment il-Qadim, fejn
tispikka l-figura grandjuża tal-Profeta Elija, iżda fl-istess waqt hi ġdida,
moderna u oriġinali, hekk li nistgħu nitkellmu minn bosta qaddisin kbar,
xhieda taż-żminijiet moderni.
Il-qaddisin tal-Karmelu jkellmuna fuq Alla, il-qdusija, il-quċċata talispiritwalità u tal-mistika. Iżda jkellmuna wkoll fuq il-ħajja, l-isfumaturi li
mhux lakemm taħfinhom li għandha r-ruħ, fuq is-sensibbiltà tagħna, fuq ilbiża’ u l-kedd profond li jkollna. Huma jsemmulna x-xewqat u t-tamiet
tagħna, it-taqbid u t-tiġrib tal-qalb tal-bniedem li tixtieq tħobb u tibni
esperjenza mal-Ieħor, ħalli tfittex il-ferħ u li nħossuna sħaħ fil-ħajja ta’ issa u
ta’ li ġej.
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Minkejja li t-tradizzjoni Karmelitana hija waħda mill-ikbar
tradizzjonijiet mistiċi tal-Kristjaniżmu, hija ma ssibx ir-rifda tagħha flispekulazzjoni astratta. Hija dejjem tistrieħ fuq l-għarfien psikoloġiku talbniedem u r-relazzjoni tiegħu mal-proxxmu tiegħu: f’dan il-lat, Santa Tereża
ta’ Ġesù tibqa’ għalliema insuperabbli. Għalhekk, mhijiex xi spiritwalità
“diffiċli”, għall-ftit, minbarra forsi xi kitba ta’ Edith Stein u San Ġwann tasSalib, li fl-ewwel każ tista’ titlob ċerta familjarità mal-lingwaġġ filosofiku, u
fit-tieni każ, għarfien tas-simboli u allegoriji poetiċi li juża. Iżda ma għandniex
nieqfu fuq id-diffikultajiet ta’ xi awtur jew xi kitba partikulari, għax lispiritwalità Karmelitana hija spiritwalità li kulħadd jista’ jifhem minħabba li
hi qrib is-sensibbiltà tal-qalb b’umiltà u sempliċità tabilħaqq straordinarji.
Kif għal darb’oħra kiteb il-Beatu Titu Brandsma, fl-esej tiegħu Ġmiel ilKarmelu: “il-Mater spiritualium u d-Doctor mysticus, Santa Tereża ta’ Ġesù u
San Ġwann tas-Salib, huma l-imgħallmin il-kbar fil-ħajja spiritwali ta’ din liskola. Huma l-eżemplari l-kbar tal-ħajja mistika tal-Karmelu u l-iktar
magħrufa. Iżda minbarra dawn il-persunaġġi straordinarji, il-Karmelu
għandu firxa ta’ kittieba mistiċi, irġiel u nisa, li jgawdu l-primat fost il-kittieba
u l-gwidi tal-ħajja spiritwali”. Minħabba f’hekk, aħna wkoll ħsibna biex niġbru
flimkien il-kor tal-ilħna tal-qaddisin tal-Karmelu biex nisimgħu l-għana,
sublimi u affaxxinanti, tal-għeġubijiet ta’ Alla.
Mill-bqija, għal min ġa hu familjari mal-kittieba tal-Karmelu, mhux se
jsib xi sorpriża f’numru daqstant kbir ta’ tixbihat u metafori meħudin middinja tal-madwar. Issa Santa Tereża ta’ Ġesù tkellimna fuq Kristu bħala sultan
li qiegħed l-għamara tiegħu fil-palazz ta’ ruħna bil-qorti tiegħu, imbagħad
Santa Tereża tal-Bambin Ġesù tirrikori għall-metafora tal-lift biex tiddeskrivi
t-tlugħ tagħha fil-qdusija mimli fiduċja. San Ġwann tas-Salib, huwa u jislet
mill-għarfien profond li kellu tal-Bibbja, jgħanni r-rapport bejn ir-ruħ u lGħarus b’bosta xbihat meħuda mid-dinja tan-natura; u Santa Marija
Maddalena de’ Pazzi, il-mistika kbira minn Firenze, tara l-Knisja bħala baħar
kbir li fih jgħumu kull xorta ta’ ħlejjaq.
B’dan il-mod, imqar l-ogħla esperjenzi tal-ħajja mistika jitressqu
quddiemna u jitfissru bi xbihat li jaqgħu taħt l-għajnejn ta’ kulħadd. Bis-saħħa
ta’ din is-sempliċità, il-qaddisin tal-Karmelu jressqu l-affarijiet l-iktar sublimi
lejn id-dimensjoni umli tal-ħajja ta’ kuljum u jerfgħu d-dinja ċkejkna u
insinjifikanti tal-ħlejjaq għall-kobor tal-misteru tal-Ħallieq.
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L-ispiritwalità tal-Karmelu, fl-aħħar nett, kemm fil-kitba l-iktar
suġġettiva u awtobijografika, u kemm f’dik li twieżen sustanza duttrinali iżjed
għanja, tgħix bil-poeżija u l-ġmiel: qatt ma tinsa li Alla hu qabelxejn għajn ta’
ħajja u ta’ stagħġib u li t-triq tal-fidi timla ‘l-qalb bil-ferħ għad-don liema
bħalu tal-Imħabba divina. L-għaqda tar-ruħ mal-Mulej tagħha hi l-għan li
għalih inħalaq il-bniedem: aħna u nimmeditaw il-kitba tal-qaddisin talKarmelu din il-verità ssir esperjenza konkreta, mhux iżjed ideal sublimi iżda
mbiegħed.
Nixtiequ li dan l-itinerarju mal-qaddisin tal-Karmelu jkun jista’ jsieħeb
lil ħafna fil-meditazzjoni ta’ kuljum, u jgħin biex inissel ix-xewqa li nitilgħu
dejjem iżjed ‘il fuq lejn l-“għolja għammiela tal-Karmelu”.
Il-Komunità ta’ San Leolino
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Werrej tal-Awturi li joffrulna l-Għejjun
S. Andrija Corsini
S. Ġorġ Preca
S. Ġwann tas-Salib
S. Marija Maddalena de' Pazzi
S. Marija Maravillas ta' Ġesù
S. Nerik de Ossó y Cervelló
S. Rafel (Kalinowsi) ta' San Ġużepp
S. Tereża ta' Ġesù
S. Tereża ta' Ġesù ta' Los Andes
S. Tereża tal-Bambin Ġesù
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein)
S. Tereża Margerita tal-Qalb ta' Ġesù
S. Xmun Stock
B. Anna ta' San Bartilmew
B. Elija ta' San Klement
B. Eliżabetta tat-Trinità
B. Franġisk Palau y Quer
BB. Lwiġi Martin - Żelja Guérin
B. Marija ta' Ġesù Msallab
B. Marija tal-Anġli
B. Marija Kandida tal-Ewkaristija
B. Tereża ta' Santu Wistin u sħabha martri
B. Tereża Marija tas-Salib
B. Titu Brandsma
Ven. Anita Cantieri
Ven. Ġwanni ta' Ġesù Marija
Ven. Ġwanni ta' San Sansun
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IL-MISTERU TAL-INKARNAZZJONI
1 ta' Jannar
Marija Omm Alla
Fil-ġuf ta' Marija
_________________________________________________________________________________________
O Marija, għana tat-Trinità Qaddisa, dawl tal-profeti: għal xiex tniehdu
l-profeti jekk mhux għall-miġja tiegħek? Fejn wasslu leħinhom jekk mhux sa
għandek? Fil-fatt, huma u jistennew il-Messija kienu jafu li kellu jitwieled
minnek. Int m'intix id-dawl tal-poplu Lhudi, imma tan-nisel kollu talbniedem. Darba waħda, Mosè qatagħlhom l-għatx bl-ilma mill-blat; imma inti,
Marija, ħabbatt ma' dik il-blata samma u li ma titħarrikx tal-Missier Etern bilħatar; u x'kien il-ħatar li bih int ħabbatt ma' din il-blata daqstant samma? O
Marija, għidli! Huwa ħatar magħruf mill-imgħallmin u mill-injoranti. Huwa xi
ħaġa żgħira u seta' jkollu effetti kbar. Aktar ma hu bla ħila, aktar għandu
qawwa; aktar ma jidher ħaġa ta' xejn, aktar iwettaq ħwejjeġ kbar. O Marija, u
meta ħabbatt? Meta inti xħett il-ħarsa ta' għajnejk fi ħdanU u ntbaħt li lanqas
kien jixraqlek tagħmilha ta' qaddejja bħala dik li kellha tkun Omm Ibnek ilWaħdieni! U kienet daqstant kbira din id-daqqa, li l-Missier ma setax joqgħod
lura milli jagħtik minnufih il-Verb tiegħu. U hekk, f'dak il-waqt, kif ngħidu
aħna, f'tebqa ta' għajn huwa niżel fik, u l-Ispirtu s-Santu sawwar dak il-ġisem
sabiħ tal-Verb, daqshekk ċkejken. U xejn inqas, il-Verb kien u huwa daqshekk
kbir li s-sema ma tistax tesgħu, u b'danakollu ried jingħalaq fil-ġuf ċkejken ta'
xbejba! Imma liema ħlejqa setgħet qatt tifhem il-kobor tiegħek, o Verb? Liema
ħlejqa tista' qatt tifhem il-ġmiel ta' dawk l-għajnejn ċkejkna li kienu qegħdin
jaraw bla heda l-għaqda li hemm bejn il-Missier u l-Ispirtu s-Santu, u lilu
nnifsu f'dik l-istess għaqda? U liema widna tista' qatt tifhem dawk l-ilħna
muti li kienu joħorġu minnek bla heda? Liema lsien jista' qatt ifaħħrek? U
dawk l-idejn li sawru s-sema u l-art, u huma tant ċkejknin, min jista' qatt
jifhem il-ħidmiet kbar li jagħmlu? F'kelma waħda, liema intellett jista' qatt
jifhmek?
Jiena qeda narak, fl-istess ħin, ċkejken fil-ġuf ta' Marija u fuq is-salib.
Issa, għidli, o Verb, fejn kont l-iktar għal qalbek: fuq is-salib jew fil-ġuf ta'
Marija? Is-salib hu mwaħħal fuq għolja li tkexkex, f'art xotta, niexfa u ħawlija,
u l-ġuf ta' Marija hu dik l-art tant ferreħija, delizzjuża, imbierka u għammiela
li kellha tipproduċi lilek, frott il-ħajja. Għeri int fil-ġuf ta' Marija, u għeri fuq
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is-salib. F'ġuf Marija wiċċek jiddi aktar mix-xemx, u fuq is-salib m'għandekx
aktar ġmiel u lanqas dekor. F'ġuf Marija l-membri kollha ta' ġismek marru
jikbru u jieħdu nutriment, u fuq is-salib, biex ngħidu hekk, marru jonqsu
għaliex minnhom kollha kont qiegħed ixxerred id-demm. Fi ħdan Marija int
xammejt dik ir-riħa ħelwa ta' frott il-virtujiet tagħha bla għadd, fuq is-salib int
xammejt l-intiena kbira ta' dik l-għolja li tinten u trejjaħ. F'ġuf Marija kont
idduq dik ix-xarba ħelwa li kienet tnixxi l-ħin kollu mill-qalb safja tagħha filħalq ta' ruħek, u fuq is-salib qatgħulek l-għatx bil-ħall u bil-mirra. F'ġuf Marija
kont tisma' t-tifħir safi li hi kienet troddlok bla heda, għaliex liema tislima jew
tifħir qatt setgħet issawwar qalb ta' bniedem illi Marija ma kenitx sawret
meta kellha lilek fi ħdanha? U fuq is-salib inti smajt dak id-dagħa u l-insulti
orribbli li tefgħu fuqek il-Lhud. Għalhekk, issa għidli, o Verb, fejn kont l-aktar
għal qalbek? Fil-ġuf ta' Marija jew fuq is-salib? Fuq is-salib, fuq is-salib, fuq issalib, għaliex inti ma għoġbokx tibqa' fil-ġuf ta' Marija jekk mhux biex tibqa'
mbagħad fuq is-salib! Waqt li kont fi ħdan il-Missier kont tixxennaq għal ħdan
Marija, u waqt li kont fi ħdan Marija kont tixxennaq għas-salib.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, Tiġrib I.
2 ta' Jannar
L-orizzont tal-ħajja hu Kristu
_________________________________________________________________________________________
Et Verbum caro factum est [U l-Verb sar bniedem - Ġw 1, 14]. Hekk ġara
fl-istalla ta' Betlehem. Iżda hekk ġara wkoll f'għamla oħra. “Min jiekol ġismi u
jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem” (Ġw 6, 54). Il-Mulej jaf li aħna umani
u hekk dejjem nibqgħu. Kuljum jeħtiġilna neħduha mad-dgħufija tagħna,
għalhekk, hu jaqbeż għall-umanità tagħna bil-mod tiegħu, li hu divin. Hekk
bħalma ġisimna jeħtieġlu ta' kuljum, bl-istess mod l-ispirtu tagħna jeħtieġ likel tiegħu. “Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema” (Ġw 6, 58). Għal min tassew
jagħmel minn dan il-ħobż l-ikel tiegħu ta' kuljum, fih iseħħ il-misteru talMilied, l-inkarnazzjoni tal-Kelma. Dan hu ċertament għamla ta' kif tinżamm lunum esse cum Deo - li tkun ħaġa waħda ma' Alla, li tikber kuljum bl-aktar
mod sħiħ u profond fil-Ġisem Mistiku ta' Kristu. [...]
Dejjem insibu ż-żmien għal bosta ħwejjeġ ta' bla siwi: il-qari ta' kull
xorta ta' aħbarijiet ta' bla siwi fuq kotba, rivisti, gazzetti; li naħlu ż-żmien
bilqiegħda f'xi ħanut tal-kafè; li nqattgħu aktar minn siegħa fit-tpaċpiċ ma'
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min niltaqgħu fit-triq. Kollox ħela ta' żmien u sparpaljar ta' enerġija fix-xejn.
Ma jkunx aħjar jekk dik is-siegħa ta' filgħodu nerfgħuha, flok ma naħluha ħalli
nkunu f'qagħda u b'enerġija biżżejjed li twassalna sewwa għall-ġurnata
sħiħa?
U mhux din is-siegħa biss. Hemm sigħat oħra li nistgħu nużawhom
aħjar. Mhux sew li nħallu lilna nfusna f'attitudni ta' kif ħabat ħabat, lanqas
għal ftit taż-żmien. Kif lanqas ma għandna ninsew x'jaħsbu dawk li nħokku
magħhom kuljum. Għax, imqar bla ma titlissen kelma, malajr nindunaw blimġiba li juru, xi tkun ir-reazzjoni tagħhom. Hu sew li nfittxu li narmonizzaw
skont l-ambjent, għax inkella l-ħajja tal-komunità ssir turment. Hekk ukoll firrelazzjoni ta' kuljum mal-Feddej. Kulma jmur insiru aktar sensibbli għal dak li
jogħġbu jew ma jogħġbux. Jekk qabel ħsibna li morna mhux ħażin, issa
jmissna nfittxu li mmorru aħjar. Jekk sirna nafu li hemm ħafna x'inbiddlu,
infittxu li nibdlu li nistgħu. U jista' jkun hemm ħwejjeġ li m'għadhomx
jgħoddu u mhumiex tajba iżjed, iżda xorta waħda jkollna nitqannew bihom.
F'dan il-każ bil-mod il-mod infittxu li niċċekknu, fl-umiltà; kollna sabar, bi
ħlewwa, ħa nqisu t-tibna f'għajnejn ħaddieħor għax b'hekk naraw it-travu li
jkun hemm f'għajnejna; u fl-aħħar mill-aħħar, dan jiswielna biex naċċettaw
lilna nfusna hekk kif jarana Alla, li nintelqu għall-ħniena divina u ninħelsu
minn dak kollu li hu żejjed u li jkiddna. Din hi għamla oħra ta' kif ngħaddu
milli nkunu sodisfatti bina nfusna, billi nkunu Kattoliċi tajbin, li nagħmlu ddmirijiet tagħna, li naqraw il-gazzetta t-tajba, li nivvutaw kif inhu xieraq u
mill-bqija nagħmlu dak li jidhrilna u li jogħġobna, biex ngħixu f'Alla u meħuda
minn idejh, bis-sempliċità tat-tfal u l-umiltà tal-publikan. Mela ngħixu ħajja
tassew nisranija u determinata li twassal sal-qdusija.
Din hi t-tifsira vera li tkun bin Alla: li nsiru bħat-tfal iż-żgħar. U fl-istess
waqt tfisser li qegħdin fit-triq li teħodna biex insiru kbar. Li nkunu nies li
ngħixu l-Ewkarisitja jfisser li ninfatmu mill-ħajja li toħnoq ta' nofs kedda biex
ngħaddu lejn l-orizzont bla qies ta' ħajja ċċentrata fi Kristu.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Il-Misteru tal-Milied.
3 ta' Jannar
Il-ħajja eterna fina
_________________________________________________________________________________________
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Fejn fuq din l-art il-Feddej irid jeħodna, dan ma ġiex muri lilna u lanqas
m'għandna nitolbuhulu qabel il-waqt. Hu biżżejjed għalina li nkunu nafu li
kollox jisfa ta' ġid għal dawk li jħobbu lil Alla. U ħaġ'oħra. It-triqat tal-Mulej
iwasslu ħafna lil hemm mit-trufijiet ta' din l-art.
X'bidla tal-għaġeb! Il-Ħallieq tal-bniedem ħa ġisem u ruħ u tana ddivinità. Iva, għal din il-bidla tal-għaġeb ġie fid-dinja s-Salvatur. Alla sar Bin ilbniedem, sabiex ulied il-bnedmin ikunu jistgħu jsiru wlied Alla. Kien wieħed
minna li ħall ir-rabta tal-ulied ma' Alla, u għalhekk kellu jkun wieħed minna li
jerġa' jgħaqqad ir-rabta u jpatti għad-dnub. Ma setax ikun xi ħadd mir-rabta lqadima, imħassra u vvizzjata. Wieħed minna sar; iżda aktar minn hekk: huwa
ġie magħmul ħaġa waħda magħna. Dan hu l-misteru tal-għaġeb fil-bniedem: li
kollna kemm aħna nkunu ħaġa waħda. Għaliex kieku ma sarx hekk, għaliex
kieku bqajna wieħed ħdejn l-ieħor, kulħadd għalih u mifrud, distinti u
indipendenti, il-waqgħa ta' wieħed ma kinetx se ġġib il-waqgħa ta' kulħadd.
Għalhekk il-prezz tal-fidwa seta' jitħallas u jitwettaq, iżda l-ġustizzja tiegħu
ma setgħetx tgħaddi biex tiġbor taħtha l-midinbin u għalhekk kienu jibqgħu
barra. Iżda hu ġie, biex isir magħna un Corpus mysticum [Ġisem mistiku]:
huwa hu r-ras, aħna l-membri. Għalhekk ma nibżgħux inqiegħdu idejna
f'idejn Ġesù Tfajjel, inwieġbu “Iva” għall-“Imxi warajja” tiegħu, u nsiru tiegħu
u tinfetaħ għalina t-triq li permezz tagħha l-ħajja divina tiegħu minnu tista'
tgħaddi fina.
Minn hawn il-bidu tal-ħajja divina fina. Mhijiex s'issa d-dehra beatifika
ta' Alla fis-sebħ tiegħu, għadu l-lejl mudlam tal-fidi, iżda hija xi ħaġa 'l fuq
minn din id-dinja, għax ġa għandha sehem mis-Saltna. Meta l-Verġni Mbierka
lissnet il-fiat tagħha, hemm bdiet is-Saltna ta' Alla fuq l-art, u kienet hi lewwel waħda li bdiet tgħix fiha. U dawk kollha li qabel jew wara t-twelid ta'
Ġesù stqarrew il-fiat tagħhom bil-kliem u l-għemil – San Ġużepp, Santa
Eliżabetta u t-tarbija tagħha u dawk li ntasbu madwar il-maxtura – kollha
ddaħħlu fis-Saltna. Xorta oħra kienet, hekk naqraw fis-salmi u fil-kliem talprofeti, il-ħsieb ta' kif kellha tkun il-ħakma tas-Sultan midluk mill-Mulej. IrRumani ħakmu u assru l-pajjiż; il-qassisin il-kbar u l-kittieba ssuktaw
iżommu l-poplu taħt il-madmad tagħhom.
Waqt li f'għamla li ma tidhirx, kulmin kellu l-Mulej bħala s-Sid tiegħu
ġarr is-Saltna ġewwa fih. Ma kienx merfugħ minħabba l-ħwejjeġ tad-dinja,
aktarx, oħrajn għabbewhom bihom, iżda hu kellu ġo fih qawwa dinamika li
għenitu biex iħoss il-madmad ħelu u ħafif. U l-qagħda baqgħet xorta waħda
llum għal kull iben ta' Alla. Il-ħajja divina li nxtegħlet fir-ruħ huwa d-Dawl li
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ġie fid-dlamijiet, il-miraklu tal-Lejl Qaddis. Min qiegħed iġorru jaf tajjeb
x'qiegħda ngħid. Għall-oħrajn, kulma jista' jingħad, dejjem hu bħal tlaqliq li
ftit jinftiehem. L-Evanġelju kollu ta' San Ġwann ukoll hu bħal tlaqliq fqir ta'
dawl etern, kollu mħabba u ħajja... Alla fina u aħna fih, dan hu sehemna fisSaltna ta' Alla, dak li għalih l-Inkarnazzjoni wittiet l-art.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Il-Misteru tal-Milied.
4 ta' Jannar
F'komunjoni ma' Ġesù
_________________________________________________________________________________________
Jiena qrajt fil-ktieb li tani l-Patri dwar is-superjorità tal-vokazzjoni.
Qabel kont għamilt it-tqarbina spiritwali, u l-Mulej kien qalli li xtaq li jiena
ngħix miegħu f'komunjoni għal dejjem għaliex kien iħobbni ħafna. Jiena
weġibtu li jekk huwa kien iħobbni, dan seta' jagħmlu għaliex hu jista' kollox.
Imbagħad, qalli li t-Trinità Qaddisa kienet f'ruħi u li kelli naduraha. Minnufih,
bqajt miġbura ħafna nikkontempla u hi dehritli mimlija dawl. Ruħi kienet
sfaxxat fix-xejn. Rajt il-Kobor infinit tagħha u kif kienet titbaxxa biex
tingħaqad miegħi, xejn miżerabbli. Hu, l-Immensità maċ-ċokon; l-Għerf malinjoranza; l-Etern mal-ħlejqa limitata; imma fuq dan kollu, il-Ġmiel malkruha; il-Qdusija mad-dnub. Imbagħad, fil-ġewwieni nett ta' ruħi, b'ħeffa,
fiehemni l-imħabba li kien jagħmel li toħroġ minnu stess biex hija tfittixni;
imma dan seħħ mingħajr kliem, u jiena tkebbist bl-imħabba ta' Alla.
Imbagħad immeditajt kif Alla sejjaħli, billi ppreferieni mill-esseri kollha li
qatt ma kienu se joffenduh u kienu se jwieġbu għal imħabbtu billi jsiru
qaddisin, waqt li jiena ma nikkorrispondix għall-favuri tiegħu. Għalhekk
staqsejtu għaliex sejjaħli. Huwa weġibni li kien ħalaq ir-ruħ tiegħi u dak kollu
li kellha tagħmel u kif tagħmlu, u li kien ra kif jiena kont se nikkorrispondi ta'
waħda ingrata u, b'danakollu, ried jitwaħħad ma' ħlejqa daqshekk miżerabbli;
hu ried jidentifikaha mal-esseri tiegħu waqt li jiġbidha 'l barra mill-miżerji
tagħha biex jiddivinizzaha b'tali mod li hija tasal biex tippossedi lperfezzjonijiet infiniti tiegħu.
Dan kollu jġiegħelni bħal noħroġ minni nnifsi, u meta niftaħ għajnejja,
jidhirli li ġejja lura minn xi dinja oħra. Jiena staqsejtu x'ried minni u kif
inwieġeb għal imħabbtu. Huwa qalli biex nevita kull dnub u noqgħod għallispirazzjonijiet tiegħu. Jiena offrejt lili nnifsi biex infarrġu. Ħsibt: x'faraġ nista'

36

Meditazzjoni għal Kuljum… mal-Qaddisin tal-Karmelu

nġib lil Alla, jien li jien xejn? Imma hu weġibni li kien iħobbni, li kien jieħu
ħsiebi, u li din ix-xewqa kienet togħġbu. Imbagħad, għaqqadt ix-xewqat tiegħi
ta' riparazzjoni flimkien max-xewqat tal-Mulej, ma' dawk tal-Verġni Marija,
tal-anġli u l-Qaddisin.
S. Tereża ta' Los Andes, Djarju, 21 ta' Frar 1919.
5 ta' Jannar
Ftakar, Ġesù
_________________________________________________________________________________________
Ftakar fil-glorja tal-Missier,
Ftakar fid-dija divina li ħallejt
Meta lilek innifsek eżiljajt fuq l-art
Sabiex tifdi lill-imsejkna midinbin.
O Ġesù! Meta lejn il-Verġni Marija tbaxxejt,
Int ħbejt il-kobor u s-sebħ tiegħek bla tarf.
A! Sider ommok għalik
It-tieni sema kien,
Dan int ftakar.
Ftakar li fil-jum ta' twelidek,
L-Anġli tas-Sema ħallew biex ikantaw
“Lil Alla tagħna, sebħ, ġieħ u setgħa;
U paċi lill-bnedmin ta' rieda tajba”.
Għal dsatax-il seklu l-wegħda tiegħek żammejt:
Mulej, il-paċi hija l-għana ta' wliedek.
Biex nithenna għal dejjem
Bil-paċi hekk għolja tiegħek,
Għandek niġi.
Fil-fsieqi tiegħek niġi nistaħba,
Fil-maxtura tiegħek dejjem nibqa'.
Hemm, waqt li mal-Anġli nkanta,
Fil-ferħat tal-ewwel jiem infakkrek.
O Ġesù, ftakar fir-ragħajja u l-maġi
Li bil-ferħ kull qima u qlubhom offrewlek,
Fl-għadd tal-innoċenti
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Li demmhom għalik xerrdu,
Dan int ftakar.
Ftakar li d-dirgħajn ta' Marija
Int ridthom aktar mit-tron ta' sultan.
Bambin ċkejken, biex iżommok fil-ħajja
Ma kellekx ħlief tal-verġni l-ħalib.
O Ġesù, Ħija ċkejken, ħa jogħġbok tistedinni
Għal dik il-festa ta' mħabba li toffrilek Marija.
Oħtok iċ-ċkejkna għamlet
Li qalbek tħabbat tibda,
Dan int ftakar.
Ftakar li int għażilt b'missierek
Lill-umli Ġużeppi, li b'ordni tas-Sema,
Bla ma qajmek, fuq sider ommok ħarrbek
Mill-ġenn ta' bniedem ta' din l-art.
...Kelma ta' Alla, f'dal-misteru stramb ftakar:
Int sieket bqajt, u għamilt li anġlu jitkellem!
F'eżilju ‘l bogħod mort
Fuq ix-xtajtiet tan-Nil,
Dan int ftakar.
Ftakar li fuq xtajtiet oħra
Il-kwiekeb imdiehba u l-qamar fiddien
Li fis-sema bla sħab nikkontempla
Għaxxqu u saħħru 'l għajnejk ta' Tifel;
B'idek ċkejkna li b'Marija kienet iżżiegħel
Kont id-dinja żżomm u l-ħajja tagħtiha.
U fija wkoll ħsibt,
Ġesù, Sultan tiegħi,
Dan int ftakar...
Ftakar li fis-solitudni
B'idejk divini ridt taħdem;
Li minsi tkun l-oħla studju kien
Kull għerf tal-bniedem int warrabt.
O! Int li b'kelma biss id-dinja ssaħħar stajt,
Aktar tgħaxxaqt li taħbi l-għerf tiegħek profond.
Qisek xejn ma taf dhert,
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O Mulej ta' kull setgħa!
Dan int ftakar...
Ftakar li bħala barrani fuq din l-art
Kont tiġri u ddur, o Verb Etern.
Xejn ma kellek... lanqas biss ġebla,
Lanqas xi kenn bħall-għasafar tal-ajru...
O Ġesù, ejja għandi, ejja Rasek serraħ;
Ruħi biex tilqgħek hija wkoll imħejjija
Feddej maħbub tiegħi,
Ejja strieħ ġewwa qalbi;
Hija tiegħek!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ftakar, o Ġesù maħbub tiegħi, poeżija 24.
6 ta' Jannar
Is-sid tal-imkejjen solitarji
_________________________________________________________________________________________
Jien iċċelebrajt il-Milied hawn [ġewwa għar] flimkien mal-Bambin
Ġesù, li pprefera għar għal palazzi tas-slaten. Dawn huma l-festi tal-għerien;
ladarba Alla għażel għar għalih innifsu, huwa l-Iben u s-sid ta' dawn limkejjen. X'faqar! Kunu kuntenti b'dak li Alla jagħtikom. Jiena naf li intom
kuntenti u l-kuntentizza tagħkom hija tiegħi wkoll. Jiena ma nqastx milli
noffrikom lil Alla, Bambin u fqajjar. Kemm jogħġbu l-faqar li nagħżluh minn
rajna! [..]
Ġesù huwa l-maħbub tagħkom, u jekk qalbkom tħobb xi ħaġ'oħra, hi
x'inhi, tintilef; l-ebda ħlejqa ma tista' tissodisfaha. Qalbkom ġiet magħmula
biex tħobb u biex tħobb lilu biss, u ladarba hija tħobb u tfittex il-maħbub
tagħha b'għatx klubi u ladarba l-maħbub huwa l-aqwa ġmiel, il-passjoni ta'
din il-qalb ma tintefiex, u t-turmenti li ġġarrab ma jingħadux.
Il-maħbub iħobbkom b'imħabba eterna, safja, leali, kostanti u bla
egoiżmu, u b'passjoni bħal dik li għandkom intom. Temmnuh dan? Emmnuh u
hekk jiġri; emmnuh u l-fidi tagħkom torbotkom miegħu f'unjoni liema
bħalha... Intom ġejtu magħqudin miegħu fil-fidi, it-tama u l-imħabba.
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Din l-imħabba hija bbażata fuq it-tjieba tiegħu, mhux fuqkom iżda
fuqu... Huwa ħalaqkom għaliex iħobbkom; huwa fdiekom għaliex iħobbkom, u
għax iħobbkom huwa jsejħilkom b'isimkom, ifittixkom u jmut għalikom
mistikament kuljum fuq l-artal. Din l-imħabba, li għandha l-għeruq tagħha fih
u mhux fikom, trid tkun il-bażi tat-tama tagħkom. Ħażin għalikom kieku din limħabba kellha tiddependi mill-merti tagħkom! [...]
Il-maħbub tagħkom huwa preżenti. Emmnuha din il-ħaġa. Il-fidi
Kattolika tgħidhielkom. Huwa jiġi għandkom fis-sagramenti u jgħid: Jiena lmaħbub tagħkom, kollni kemm jien tagħkom, u jurikom dan billi jingħata
lilkom taħt l-ispeċi tal-ħobż, u intom tirċevuh, tmissuh, tgħannquh magħkom,
tingħaqdu miegħu, u hu magħkom, tiekluh u ssiru ħaġa waħda miegħu.
Emmnu dan, uliedi, u hekk jiġri. Xi tridu aktar mingħandu? Intom iżżommuh
b'idejkom, tipposseduh, jiġi magħkom u jħallikom teħduh f'idejkom, fejn
jogħġobkom. Fis-sagrament, iktar ma tmissu lilu, iktar issiru ndaf; meta
tgħannquh magħkom, huwa jagħtikom mill-kastità tiegħu, u meta tithennew
bih, intom issiru iktar qaddisin u safjin.
B. Franġisk Palau, Ittri lill-Aħwa ta' Ciudadela, n. 76 u 88.
7 ta' Jannar
L-inżul tal-imħabba
_________________________________________________________________________________________
Għażiża sinjura, naħseb li ommi l-għażiża għamlet fedelment dak li jien
tlabtha biex tagħmel, b'danakollu dan mhux biżżejjed għalija, u bil-permess
tar-Reverenda Madre sejra nurik ir-rikonoxxenza kollha tiegħi għall-inċiżjoni
mill-aqwa li inti kont bgħattli. Inħobb tant dan il-misteru, imsejjaħ minn
awtur qaddis “il-qabar tal-imħabba”, u naħseb illi huwa waqt li kien
jimmedita dan il-misteru illi San Pawl seta' jirreferi għall-”imħabba kbira li
biha ħabbna” Alla.
Fis-solitudni taċ-ċella ċkejkna tiegħi, illi jiena nsejjaħ “is-sema ċkejkna”
tiegħi għaliex hi kollha kemm hi mimlija b'Dak li jgħammar fis-Sema, jiena se
nħares sikwit lejn din ix-xbieha għażiża u se ningħaqad mar-ruħ tal-Verġni
Mbierka fil-mument illi fih il-Missier għattieha bid-dell tiegħu, filwaqt li lVerb kien qiegħed jiġi inkarnat fiha u l-Ispirtu s-Santu kien qiegħed jopera
dan il-misteru kbir. Hi t-Trinità kollha kemm hi li hi impenjata, illi qiegħda
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taħdem, illi qiegħda tagħti lilna nfisha, u mhuwiex waqt dawn il-laqgħat divini
illi għandha tiżvolġi l-ħajja tal-Karmelitana!... Ara daqsxejn, għażiża sinjura,
illi x-xbieha li inti bgħattli tinsab f'postha fiċ-ċella tiegħi u nista' ngħid illi hija
doppjament prezzjuża għalija – għaliex ġejja mingħandek!...
Kieku taf kemm nitlob għall-intenzjoni tagħna [iż-żwieġ ta' MarijaLwiża, bintek]. Indaħħal fil-kawża tagħna lill-Verġni Mqaddsa biex inkun
aktar żgura illi naqalgħu din il-grazzja mixtieqa. Fl-Evanġelju jingħad li “sar
tieġ f'Kana u omm Ġesù kienet hemm” (Ġw 2, 1). U huwa f'din iċ-ċirkustanza
li Ġesù għamel l-ewwel miraklu tiegħu għat-talba tal-Verġni: dan biex jurina
kif Alla jinteressa ruħu fil-ħtiġijiet kollha tagħna, imqar dawk l-aktar
materjali, li għandhom x'jaqsmu miegħu. Ejjew, mela, jkollna fiduċja fi
mħabbtu! Saħħa, għażiża sinjura, u grazzi mill-ġdid. Jekk jogħġbok, sellili
wkoll għas-sinjura d'Anthès u għidilha illi r-rakkomdazzjonijiet tagħha saru
lil Dak li jista' kollox. Tinsinix lanqas ma' Marija Lwiża u ma' Francesca, u
ibqa' żgura mir-rispett u l-affezzjoni profonda tiegħi.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lis-Sinjura De Sourdon, 12(?) ta' Novembru
1905, L 246.

ĠESÙ D-DAWL TAD-DINJA
8 ta' Jannar
Id-dawl ta' Kristu
_________________________________________________________________________________________
L-imħabba tal-Mulej u l-fiduċja fih kibru bosta fija meta rajt b'liema
ħeffa stajt nitħaddet miegħu kull ħin. Fhimt li wkoll jekk kien Alla, kien ukoll
bniedem, u għalhekk ma kienx jistagħġeb bid-dgħufija tagħna l-bnedmin; kien
jifhem is-sura msejkna tagħna li malajr taqa' f'ħaġa jew oħra minħabba lewwel dnub, li hu ġie fid-dinja biex iħallas għalih.
Nista' nitkellem miegħu bħala ħabib tiegħi, ukoll jekk huwa l-Mulej.
Nifhem li hu mhux bħal dawk li hawn fuq l-art inqimu bħala kbarat li l-kobor
tagħhom jinsab biss fil-wirja ta' awtorità li jfittxu, hekk li jrid ikun hemm
ħinijiet miftiehma minn qabel biex tkellimhom u bnedmin magħżula biex
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jistgħu jitkellmu magħhom. Jekk xi wieħed fqir ikun jeħtieġlu jkellimhom fuq
xi ħaġa, kemm irid idur 'l hawn u 'l hinn u jittallab lil dak u lill-ieħor u jgħaddi
minn tiġrib biex fl-aħħar jasal biex ikellem lil xi ħadd minnhom. U mbagħad
jekk ikun is-Sultan! Lanqas biss jistgħu jersqu lejh il-fqar u dawk kollha li ma
jagħmlux sehem min-nobbiltà, imma jeħtieġ iqiegħdu t-talba tagħhom f'idejn
xi ħbieb ta' ġewwa; u żgur li dawn mhumiex nies li tefgħu d-dinja taħt
riġlejhom. Għax dawk li warrbu d-dinja jgħidu l-verità u ma jħarsu lejn wiċċ
ħadd, ladarba ma jafu b'ebda biża'. Imma nies bħal dawn mhux tajbin għallpalazz tas-sultan, għax hemm ma tridx tgħid dak li tħoss, imma jeħtieġ tibqa'
sieket quddiem dak kollu li jidhirlek ħażin; lanqas biss għandek taħseb li turi
li ma jogħġbokx, jekk ma tridx titwarrab għalkollox.
O Sultan tal-glorja u Mulej tas-slaten kollha! Kemm huwa minnu li ssaltna tiegħek mhix imdawra b'ħafna ftietaq ta' xejn, ladarba tibqa' għal
dejjem! Kemm huwa minnu li miegħek ma neħtieġu lil ħadd biex jaqbeż
għalina! Huwa biżżejjed li wieħed iħares lejk biex jara biċ-ċar kif inti biss
jistħoqqlok tissejjaħ Mulej minħabba l-maestà tiegħek. Int ma teħtieġx
bnedmin madwarek, ma teħtieġx għassiesa, biex in-nies jagħrfuk bħala
Sultan. Hawn fuq l-art ħadd ma jagħraf bħala sultan lil dak li jidher waħdu.
Irid kemm irid li jżommuh bħala sultan, ħadd ma jemmnu li huwa hekk, għax
ma jkollu xejn x'juri li mhux bħall-bnedmin l-oħra. Jeħtieġ li jkun hemm xi
raġuni biex iqisuh bħala sultan; għalhekk irid ikollu lil dawk ta' madwaru u
ħwejjeġ oħra li jidhru. Mingħajr dawn, ħadd ma jqimu, għax id-dehra tassetgħa tiegħu ma tiġix minnu nnifsu; l-awtorità trid tiġih mill-oħrajn.
O Mulejja! O Sultan tiegħi! Min qatt jista' jkun jaf kif juri l-kobor talmaestà tiegħek! Ma jistax ikun li ma nintebħux mill-ewwel li int minnek
innifsek int l-Imperatur kbir li tħalli lil kulħadd mistagħġeb b'din il-maestà
kbira tiegħek. Imma aktar tħallina mistagħġba, Mulej, meta magħquda
flimkien ma' din il-maestà, naraw l-umiltà u l-imħabba li turi ma' waħda
bħali. B'danakollu, malli jgħaddi l-biża' tal-bidu li jħallina mħawda quddiem
il-maestà tiegħek, nistgħu naqbdu nitkellmu u nitħaddtu miegħek fuq kollox,
għalkemm imbagħad jikber fina l-biża' li noffenduk f'xi ħaġa. Imma dan mhux
il-biża' ta' xi kastig, għax ma hemmx kastig akbar milli nitilfu lilek, Mulej.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja 37, 5-6.
9 ta' Jannar
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S. Andrija Corsini
Ragħaj għall-qadi tal-foqra
_________________________________________________________________________________________
Alla s-Setgħani kien ġa ra l-ubbidjenza tal-qaddej tiegħu, u kien ġa qed
jaħseb biex imexxih għal destin ogħla. Fil-fatt ġara li l-Isqof ta' Fiesole wasal fi
tmiem jiemu fuq l-art. Wara li ġie ċċelebrat il-funeral solenni, kif inhi ddrawwa għall-isqfijiet, il-kanonċi u dawk kollha li bir-raġun kien imiss lilhom
fuq dan, iltaqgħu flimkien biex jaslu għall-ħatra ta' Isqof ġdid: u minn
kulħadd, b'leħen wieħed, ġie msejjaħ u maħtur Patri Andrija tad-dar nobbli
ta' Corsini, tal-Ordni tal-Imqaddsa Marija tal-Karmnu. Hekk kif sema' dan,
Andrija, waqt li tenna li ma kienx fi grad li jerfa' l-piż ta' ministeru daqstant
għoli, ħalla l-kunvent u l-belt bla ħadd ma kien jaf, u mar jistaħba fl-imkejjen
mistura taċ-Ċertoża, tliet mili 'l bogħod minn Firenze. Il-kanonċi, wara li
għamlu tfittxija ħerqana ma' kullimkien, billi ma rnexxilhomx isibuh,
qatgħuha li jgħaddu għal għażla oħra. Iżda waqt li kienu għadhom mhux ċerti
x'jaqbdu jagħmlu, l-Ispirtu s-Santu interviena b'miraklu, b’tarbija tifel li
kienet għadha kemm twieldet li qalet dawn il-kelmiet: “Alla ħatar lil Andrija
saċerdot u Isqof; issibuh jitlob fiċ-Ċertoża”. Mistgħaġba u mibluha bilprodiġju, in-nies ta' Fiesole kkonfermaw x'kienu ddeċidew u bagħtu lil min
ifittex lill-Isqof u biex iħeġġuh u jitolbuh jidħol għall-piż tal-episkopat. Waqt li
kienu qegħdin iseħħu dawn il-ħwejjeġ ġo Fiesole, lil Andrija, mistur u jitlob,
deher tfajjel ċkejken b'libsa bajda li ħabbarlu illi kien inħatar Isqof skont irrieda ta' Alla u għalhekk ma kellux jixtieq li jaħrab minn inkarigu iebes bħal
dak, ladarba Alla kien poġġa Anġlu biex iħarsu u jmexxilu l-passi tiegħu skont
ir-rieda ta' Alla. Milqut minn dik id-dehra, Andrija ħareġ mit-talb, u f'dak ilwaqt waslu n-nies ta' Fiesole li kienu marru jfittxuh. L-ewwel sellmu
umilment lill-elett ġdid, imbagħad talbuh biex ma jirrifjutax milli jilqa' lil
nagħaġ bħal dawk taħt il-ħarsien u t-tmexxija tiegħu. Imbagħad Andrija, li
kien għadu kemm għaraf ir-rieda tal-Mulej, raddilhom ħajr, u laqa' bil-qalb
kollha dak il-madmad li qabel kien ħarab minnu.
Maħtur isqof ta' tmienja u erbgħin sena, huwa diffiċli tiddeskrivi kif u
b'liema ħeffa mxiet ‘il quddiem fih il-qdusija tal-ħajja [...] Kbira kienet il-ħerqa
tiegħu għall-bini sagru, tant li ried li l-Katidral ta' Fiesole, li minn kull naħa
kien fil-periklu li jaqa' f'rovina, jiġi restawrat bi spejjeż tiegħu. U xi ngħidu
għall-mogħdrija li kellu għall-foqra? X'nirrakkuntaw mill-ħniena li kellu għallpoplu tiegħu? Biżżejjed ngħidu li mhux biss meta jara l-faqar ta' għajru, imma
mqar meta jisma' min jitkellem fuq il-faqar kien iqanqal fih id-dmugħ.
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Għalhekk kien tant ġeneruż lejn dawk kollha fid-djoċesi tiegħu li kienu filbżonn, illi kien iżomm reġistru biex jipprovdi, u jerġa' bil-moħbi, għallħtiġijiet tagħhom tal-ikel. Ebda fqir ma kien qatt jintbagħat mingħandu bla
ma jkun irċieva xi karità. [...] Il-bniedem ta' Alla kellu drawwa li kull nhar ta'
Ħamis jaħsel riġlejn xi foqra, u dan b'tifkira tal-umiltà ta' Ġesù Kristu. Ġara li
wieħed minn dawk il-foqra, minħabba li kellu riġlejh morda, ma ħalliex lillIsqof jaħsillu riġlejh. Għalhekk, l-Isqof tennielu: “Afda fil-Mulej, ibni”, u hekk
kif tefa' l-ilma fil-mejjilla, beda jaħsel is-saqajn u r-riġlejn ta' dak it-tallab. U –
ħaġa tal-għaġeb – malli nħasslu, riġlejh sfaw b'saħħithom minnufih u
għalkollox.
Mill-Ħajja ta’ S. Andrija Corsini.
10 ta' Jannar
Id-dija tal-Missier
_________________________________________________________________________________________
Hemm xi Ħadd illi jagħraf kull Misteru,
wieħed illi ħaddnu sa mill-eternità,
hu Hu d-dija tal-Missier,
il-Kelma tiegħu, il-Verb inkarnat tiegħu.
Fil-karità illi tinbuttaH
lejn eċċess fl-imħabba tiegħu,
araw l-Iben tat-tenerezza tiegħu
illi Alla qiegħed jagħtina bħala don f'dan il-Jum Kbir.
Jalla ngħaddi ħajti kollha,
o Verb, biex nisimgħek
u nkun kollni kemm jien mimlija
illi ma nkunx naf ħlief inħobb:
Amo Christum.
“Dar t'Alla”, fija jien għandi t-talba
ta' Ġesù Kristu, l-adoranti divin.
Hi se teħodni lejn l-erwieħ u lejn il-Missier,
bil-moviment doppju tagħha.
Insalva lill-oħrajn flimkien mal-Imgħallem tiegħi
Mill-ġdid din hi l-missjoni tiegħi.
Għalhekk jeħtieġ illi jiena ma nidhirx aktar
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nintilef fiH sa ma sseħħ l-għaqda.
Ġesù, Verb tal-ħajja,
magħquda miegħek dejjem,
il-verġni u l-ostja tiegħek,
jirriflettu l-imħabba:
Amo Christum.
Hu jinsab fija, jiena s-santwarju tiegħU.
O, din mhix “viżjoni ta' paċi”?
Fis-silenzju u fil-misteru profond
hu jorbotni u tiegħu jagħmilni priġuniera.
Agħmel li nisimgħek dejjem,
bla ma niċċaqlaq fil-fidi tiegħi,
u f'kollox inkun dik illi tadurak,
u li ma tgħixx ħlief għalik.
Taħt id-dawl kbir tiegħek,
o Verb, lejl u nhar
jalla nkun il-priża
tal-imħabba tiegħek:
Amo Christum.
Omm il-Verb, għidli, ikxifli daqsxejn, il-misteru tiegħek.
Mill-waqt tat-tnissil,
għidli kif kont timxi fuq din l-art
mitlufa f'adorazzjoni.
F'paċi ineffabbli,
f'silenzju misterjuż,
kont tippenetra l-Esseri infiltrabbli,
filwaqt illi ġġorr fik “id-don ta' Alla”.
Fl-għaqda divina
żommni dejjem,
b'mod illi nġib dejjem is-siġill
ta' dak Alla kollu mħabba:
Amo Christum.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Hemm Xi Ħadd illi Jagħraf Kull Misteru, Milied 1903
(P 88).
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11 ta' Jannar
Id-doni tal-kontemplazzjoni
_________________________________________________________________________________________
Hemm kontemplazzjoni naturali ta' Alla bħala l-awtur tan-natura;
hemm kontemplazzjoni sopranturali ta' Alla bħala l-awtur tal-grazzja, u
hemm kontemplazzjoni divina li tara lil Alla fil-perfezzjonijiet tiegħu bissaħħa tad-don tal-għerf li hija ħarsa safja, kwieta u sfieqa tal-intellett.
Bl-ewwel mod xi drabi jikkontemplaw il-filosofi, li wara li jkunu
tkellmu fuq xi sigriet naturali, jaslu għal intelliġenza ċara, trankwilla u sfieqa
tas-sigriet li jkun, u l-intellett tagħhom jikkwieta, jitgħajjex u jitgħaxxaq b'dak
l-oġġett. Bit-tieni mod xi drabi jikkontemplaw il-qaddejja tal-Mulej b'għarfien
tal-għaġeb fuq il-misteri tal-grazzja. U b'dan il-mod jikkontemplaw il-profeti
wkoll, li jkollhom għarfien li għandu x'jaqsam mal-ordni naturali, permezz ta'
dawl sopranaturali. Bit-tielet mod jikkontemplaw dawk li għandhom id-don
tal-għerf u barra minn dan jirċievu bħala għajnuna speċjali għall-aħħar dawl
divin attwali, li bih jagħmlu l-att ta' kontemplazzjoni tal-perfezzjonijiet divini,
b'ammirazzjoni u sospensjoni tar-ruħ. Fil-fatt, il-kontemplazzjoni divina hija
idea tal-għaġeb għall-aħħar, trankwilla għall-aħħar, ċara għall-aħħar u sottili
għall-aħħar tal-ħwejjeġ divini, u fl-istess ħin hija ħeġġa qawwija u affettiva, li
tissupponi l-imħabba divina fir-rieda, u li titħeġġeġ u tikber bil-kbir għaddehra tal-perfezzjonijiet divini. Id-don tal-Ispirtu s-Santu, imsejjaħ Intellett,
jagħti perċezzjoni tal-perfezzjonijiet divini, imma d-don tal-għerf iservi biex
jagħmel ġudizzju fuq dawk il-perfezzjonijiet bis-saħħa tal-att talkontemplazzjoni. Dan l-att ta' kontemplazzjoni jgħaxxaq ħafna u huwa 'l fuq
minn kull faraġ tal-bnedmin. [...]
Kwarta kontemplazzjoni normalment tħalli impressjoni iktar f'ruħ,
milli minn bosta snin ta' orazzjoni tas-soltu. Għaliex ir-ruħ, li mqar tiġi
mdaħħla darba waħda biss fil-kamra tal-miżżewġin tal-għaxqiet ta' Alla,
tibqa' tant innamorata bis-sbuħija ta' Alla, li tkażbar minnufih l-affarijiet
kollha li nistgħu nħobbu fuq din l-art, u titħarreġ b'fehma qawwija fittgħakkis tal-ġisem, f'li tumilja ruħha, f'li tinqeda b'kull okkażjoni biex tagħti
glorja akbar lil Alla, bla ma tieħu ħsieb la tal-ħajja, la tal-mewt, lanqas ta' xi
ġid 'l hemm mill-Maestà ta' Alla.
Mhux dawk kollha li qegħdin fi stat ta' grazzja għandhom id-don talgħerf, u ftit ħafna huma dawk li għandhom id-don tal-kontemplazzjoni,
għaliex ftit ħafna huma dawk li jħarsu tant 'il qalbhom illi jaslu biex igawdu
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minn dik il-komunikazzjoni ħelwa bil-bosta tal-Mulej Alla, li hi bħal
antiċipazzjoni tal-glorja ġejjiena.
Ven. Ġwanni ta' Ġesù Marija, Skola ta’ talb.
12 ta' Jannar
Kristu, rivelazzjoni tal-Missier
_________________________________________________________________________________________
Dak li jkun irid joqgħod isaqsi lil Alla, jew ifittex xi viżjoni jew
rivelazzjoni, mhux biss ikun qed jimxi ta' iblah, imma jkun ukoll qiegħed jaqa'
f'offiża kontra Alla, billi ma jitfax għajnejh għalkollox fuq Kristu, u jfittex xi
ħaġa ġdida jew kull ħaġa oħra barra minnu.
U Alla jista' jwieġbu b'dan il-mod u jgħidlu: “Ladarba kellimtek fuq
kollox fil-Kelma tiegħi, li huwa Ibni, u ma għandi ebda kelma oħra, liema
tweġiba nista' nagħtik issa, jew x'nista' ngħarrfek li huwa akbar minn dan?
Iffissa għajnejk fuqu waħdu, għax fih jiena kelllimtek u għarraftek kollox. U fih
inti se ssib aktar minn dak kollu li qiegħed tistaqsi u tixtieq. Għax int tixtieq
kieku lokuzzjonijiet u rivelazzjonijiet, li mhumiex ħlief parti waħda, imma,
jekk int tqiegħed għajnejk fuqu, issib il-kollox, għax Hu huwa l-lokuzzjoni
sħiħa u t-tweġiba kollha tiegħi, il-viżjoni u r-rivelazzjoni kollha tiegħi, hekk li
jiena diġà kellimtek, weġibtek, stqarrejtlek u għarraftek kollox, meta lilu
tajthulek bħala ħuk, sieħbek u mgħallem tiegħek, bħala fidwa u prezz tiegħek.
Għax minn dakinhar li nżilt fuqu bl-Ispirtu tiegħi hemm fuq il-Muntanja
Tabor u għedt: Dan huwa Ibni l-għażiż li fih insib l-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu
(Mt 17, 5) warrabt għalkollox dawn il-modi kollha ta' tagħlim u tweġib, u
afdajt kollox f'idejh. Isimgħu lilu, għax ma għandix fidi aktar x'ngħarraf, lanqas
ma għandi ħwejjeġ oħra x'niddikjara. Għax, jekk tkellimt fil-Liġi l-Qadima,
kien biex inwiegħed il-miġja ta' Kristu; u, jekk kienu jiġu jistaqsuni, ilmistoqsijiet tagħhom kienu bħal talb għal Kristu u juru l-istennija tiegħu, li fih
kellhom isibu kull ħaġa tajba, bħalma issa huwa mniżżel fit-tagħlim kollu talEvanġelisti u l-Appostli. [...] Ma tistgħu ssibu xejn x'tistaqsuni jew li tkunu
tixtiequ mingħandi, kemm jekk rivelazzjonijiet kif ukoll jekk viżjonijiet: aħseb
sewwa dwar din il-ħaġa, għax issib li kollox ġie magħmul għalik, u kollox ġie
mogħti lilek – iva, u ħafna aktar – fih.
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Jekk inti tixtieq li jiena nwieġeb b'xi kelma ta' faraġ, ħares lejn Ibni, li
qagħad taħti u magħqud miegħi fl-imħabba u mnikket, u tara kemm iwieġbek
bis-sħiħ. Jekk inti tridni nfissirlek ħwejjeġ moħbija jew xi ġrajjiet, iffissa
għajnejk fuqu waħdu, u fih issib il-misteri l-aktar sigrieti u l-għerf u l-ħwejjeġ
tal-għaġeb ta' Alla, li huma moħbija f'Ibni l-għażiż, ukoll kif jgħid l-Appostlu
tiegħi: F'dan l-Iben ta' Alla huma moħbija t-teżori kollha tal-għerf u l-għarfien
ta' Alla (Kol 2, 3). It-teżori tal-għerf ikunulek wisq aktar fini, kollha għaxqa, u
ta' ġid, milli l-ħwejjeġ li inti xtaqt tkun taf. U hawnhekk, l-istess Appostlu
ftaħar meta qal li hu ma kienx qalilhom li kien jaf xi ħaġa ħlief lil Ġesù Kristu, u
dan imsallab (1Kor 2, 2). U jekk inti għadek tixtieq xi viżjonijiet jew
rivelazzjonijiet oħra divini jew tas-sensi, ħares ukoll lejn Ibni magħmul
bniedem, u hemm issib ħafna aktar milli tista' taħseb, għax l-Appostlu jgħid
ukoll: Fi Kristu tgħammar il-milja tad-Divinità fil-ġisem (Kol 2, 9)”.
S. Ġwann tas-Salib, Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel, 2Telgħa 22, 5-6.
13 ta' Jannar
Alla ħaseb kollox fil-Verb
_________________________________________________________________________________________
Skont San Pawl, l-Iben t’Alla hu “d-dija tal-glorja ta’ Alla u x-xbieha talessenza tiegħu” (Lh 1, 3). Mela għandna nkunu nafu li Alla ħares lejn il-ħlejjaq
kollha bix-xbieha ta’ Ibnu, u b’hekk tahom l-eżistenza naturali tagħhom, waqt
li tefa’ fihom ukoll ħafna grazzji u doni naturali. Hekk ħalliehom mitmuma u
perfetti kif jgħid il-Ġenesi: “U ħares Alla lejn kulma għamel u, ara, kollox kien
tajjeb ħafna” (Ġen 1, 31). Il-ħarsa ta’ għajnejh għamlitilhom ħafna ġid, ħafna
ġid permezz tal-Verb, Ibnu.
Iżda mhux biss tefa’ fihom l-eżistenza naturali u l-grazzji naturali, kif
għedna, imma wkoll sawwab fihom il-ħajja sopranaturali fix-xbieha ta’ Ibnu u
hekk mela bil-ġmiel sal-anqas werqa. Dan għamlu meta sar bniedem u hekk
għolla l-bnedmin lejn il-ġmiel ta’ Alla, u flimkien mal-bnedmin għolla wkoll ilħlejjaq l-oħra li twaħħad ukoll magħhom permezz tal-bniedem. Għalhekk lIben ta’ Alla qal: “U meta nintrefa’ ‘l fuq mill-art, jiena niġbed lil kulħadd lejja”
(Ġw 12, 32).
Hekk, il-qofol... huwa li Alla ħalaq kollox b’ħeffa kbira u ħalla fil-ħlejjaq
kollha xi ħjiel tiegħu nnifsu, mhux biss għax ħalaqhom mix-xejn, imma wkoll,
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u iżjed, għax imliehom bi grazzji u virtujiet bla għadd; hekk sebbaħhom
b’ordni tal-għaġeb u b’rabta bejniethom li ma tiġix nieqsa. Dan kollu għamlu
permezz tal-Għerf li bih ħalaq kollox u li hu l-Verb, l-Iben waħdieni tiegħu. [...]
U barra minn hekk, żied jitfa’ l-eluf ta’ ħlewwiet meta tahom il-qawwa
biex jistgħu jitkattru u jibqgħu jgħixu, ilkoll kemm huma. Tgħid li għadda
għax il-ħwejjeġ maħluqa qishom bħal marka tal-mogħdija t’Alla, li fiha tinħass
il-qawwa u s-setgħa tiegħu, l-għerf tiegħu, u l-qawwiet l-oħra tiegħu. Għadda
qisu berqa għax il-ħwejjeġ maħluqa huma l-iżgħar għemejjel t’Alla, u
ħalaqhom qisu huwa u miexi. Għax l-akbar għemejjel t’Alla li fihom wera
aħjar lilu nnifsu u li fihom l-aktar jitgħaxxaq, huma l-Inkarnazzjoni ta’ Ibnu u
l-misteri tal-Fidi Nisranija li, mqabbla magħhom, il-ħwejjeġ l-oħra kienu
maħluqa qishom f’mixja u bl-għaġla. [...]
Fil-kontemplazzjoni ħajja u fl-għarfien tal-ħwejjeġ maħluqa, ir-ruħ
tintebaħ li dawn fihom kotra kbira ta’ grazzji, virtujiet u ġmiel, li bihom Alla
żejjinhom. Dawn huma hekk kbar li r-ruħ tistħajjel il-ħlejjaq miksija bi ġmiel
tal-għaġeb u qawwa naturali mnisslin u mogħtija mill-ġmiel sopranaturali u
infinit tad-dija t’Alla li b’ħarstu jlibbes bil-ġmiel u l-ferħ id-dinja u ssmewwiet kollha. Hekk ukoll “meta jiftaħ idejh”, kif qal David, “ixebba’ bil-ġid
lil kulħadd” (S 145, 16).
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 5, 4.1.3. 6,1.
14 ta' Jannar
Dawl fis-sofferenza
_________________________________________________________________________________________
Il-Bambin Ġesù ġietu ħniena mill-ilfieq tiegħi u proprju meta l-inqas li
kont qiegħda nistenniha ġie jriegħed bil-ferħ lil ruħi. O! kemm din l-istennija
kollha kienet tkun imħallsa lura mqar b'leħħa waħda ta' dawl minn dawn li
kebbibtni bihom! Imma kif se nispjega l-kwalità ta' dan id-dawl u fuq dak li
jakkumpanjah jekk il-kliem li naf ma jaddattax ruħu biex joħroġ il-verità ta'
ċertu mess divin? Huwa dawl li jirrifletti fuq il-perfezzjonijiet ta' Alla, jikxifli
sigrieti sublimi u jagħtini għarfien speċjali tiegħU, u huwa msieħeb mixxewqa li ningħata għas-servizz tiegħu – akbar minn dawk li jien diġà ġarrabt,
– minn bżonn li ninża’ minni nnifsi mill-għeruq, waqt li nagħraf li l-unjoni ma'
Alla – li dak id-dawl ġewwa fija turini – ma tistax isseħħ fil-milja tagħha jekk
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mhux permezz ta' kuxjenza safja għalkollox. F'dan id-dawl hekk qawwi li ġie
ġewwa fija xi tlieta jew erba' darbiet, Ġesù fiehemni li waslet is-siegħa li ninsa
lili nnifsi għalkollox biex ningħata biss għall-glorja tiegħu, biex ma naħseb
f'xejn iżjed ħlief fil-pjani divini tiegħu. Dehra bħal din, li m'għandha x'taqsam
xejn ma' viżjoni, fawritli 'l ruħi b'ferħ hekk kbir li ma nafx kif infissru; iżda naf
li ma nbiddlux mat-teżori kollha tal-art meħudin flimkien. Jidhirli li dawn itteżori huma biss tajn meta tqabbilhom mal-iżgħar waħda minn dawn ilgrazzji tal-Mulej. Kull darba li ġrali dak li semmejt, bqajt imħawda ħafna għax
fhimt ukoll aħjar il-kruha tad-dnubiet li nagħmel waqt li nkun f'Alla, u li
minħabba fihom ħassejt ukoll ħtieġa kbira li numilja ruħi, li ninsa lili nnifsi, li
nsir perfetta. [...]
Ġesù biss jaf l-abbiss tas-sofferenza tiegħi! Ġesù, ħallini, sakemm
jidhirlek int, fid-dubju, fit-telqa, fid-dlam u fl-umiljazzjonijiet, imma la tħalli
qatt aktar li jien naqa' u noffendik; jalla l-miżerji kollha tiegħi, it-tbatijiet laktar ġewwenija tiegħi jservu minflok biex jigglorifikawk, biex ninża' dak
kollu li mhuwiex għall-akbar glorja tiegħek, biex nidħol aktar fil-fond fix-xejn
tiegħi, biex inqiegħed fik biss il-fiduċja kollha, ħalli nkun nixtieq ningħaqad
miegħek b'imħabba eterna. Inħossha, Ġesù, int għajjur għal qalbi, iżda ħallini
ngħidlek li mħabbtek hija għalija l-akbar għamla ta' martirju. Inti titlob kollox
bi dritt u jiena nċedilek kollox minn rajja; iżda, minflok, nitolbok li wara li
nkun kkunsmajt lili nnifsi fil-fjamma tal-Imħabba divina tiegħek, agħmel li
jiena mmut f'att l-aktar imħeġġeġ ta' mħabba li jgħaqqadni għal dejjem
miegħek.
Ven. Anita Cantieri, Relazzjonijiet lid-Direttur Spiritwali tad-9 ta' Jannar 1940
u d-29 ta' April 1939.

IL-ĦAJJA TAR-RUĦ
15 ta' Jannar
Ir-ruħ hija kastell
_________________________________________________________________________________________
Waqt li llum kont qiegħda nitlob bil-ħerqa lill-Mulej biex jitkellem
minfloki hu, minħabba li la stajt insib x'naqbad ngħid u lanqas stajt nara kif se
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nibda nikteb dak li riedet minni l-ubbidjenza, f'daqqa waħda ġieni ħsieb
f'moħħi li issa sejra nfisser biex nibda fuq sisien tajbin. Dan huwa li nħarsu
lejn ruħna bħala kastell magħmul kollu kemm hu minn djamant wieħed jew
minn kristall l-aktar ċar, li fih ħafna appartamenti, bħalma fis-sema hemm
ħafna għamajjar (Ġw 14, 2).
U jekk naħsbu sewwa fuq dan, ħuti, malajr nintebħu li r-ruħ tal-ġust
mhix ħlief ġenna li fiha l-Mulej jgħid li jsib l-għaxqa tiegħu (Prov 8, 31).
Għalhekk, kif taħsbu li jkun dak l-appartament li fih isib l-għaxqa tiegħu
Sultan hekk setgħan, hekk għaref, hekk pur u hekk mimli b'kull ħaġa tajba?
Jiena ma nista' nsib xejn li nista' nxebbhu mas-sbuħija tal-għaġeb tar-ruħ u
mas-setgħa tal-kobor tagħha. Fis-sewwa kollu, fin kemm ikun fin, il-moħħ
tagħna ma jasalx biex jifhem sewwa lil ruħna, l-istess kif ma jistax jasal biex
jifhem lil Alla. Għax kif jgħid Hu nnifsu, lilna ħalaqna fuq is-sura u x-xbieha
tiegħu (Ġen 1, 26-27).
Issa, jekk huwa hekk, kif tassew hu, ma jiswa xejn li noqogħdu
ngħejjew lilna nfusna biex infittxu li nifhmu s-sbuħija ta' dan il-kastell. Għax,
għalkemm ir-ruħ mhix bħal Alla daqskemm il-ħlejqa ma tistax tkun bħallĦallieq tagħha, minħabba li hija ħolqien tiegħu, il-Maestà Tiegħu jgħid li hija
magħmula fuq ix-xbieha tiegħu u dan huwa biżżejjed biex naraw li ma
nistgħux nifhmu sewwa d-dinjità kbira u s-sbuħija tagħha. [...]
Ma tkunx injoranza kbira, jekk xi ħadd, meta jiġi mistoqsi min hu,
jistqarr li ma jafx, u li lanqas biss jaf xejn fuq missieru, fuq ommu, u fuq l-art li
ġie minnha? Issa, jekk din hija ħaġa tal-bhejjem, l-imġiba tagħna tkun ħafna
agħar minn hekk meta ma nfittxux li nagħrfu x'aħna aħna, ħlief li qegħdin
ngħixu f'dan il-ġisem tagħna, u b'mod mhux ċar li, skont ma jgħidu u għax
hekk jgħallimna t-twemmin tagħna, għandna ruħ. Iżda x'inhuma l-ħwejjeġ
tajba li hemm fiha, jew min huwa Dak li jgħix fiha, jew kemm huwa kbir issiwi tagħha – dawn huma ħwejjeġ li ftit naħsbu fuqhom. U għalhekk jiġri li ftit
inħabblu moħħna biex nieħdu ħsieb sewwa ħalli nħarsu s-sbuħija ta' ruħna.
Il-ħsieb tagħna jieqaf biss fuq l-ingast goff jew il-ħajt dawramejt ta' barra talkastell – jiġifieri l-ġisem tagħna.
Mela, ħa nżommu quddiem għajnejna li dan il-kastell, kif diġà għedt, fih
ħafna għamajjar: għandu għamajjar fuq, oħrajn isfel u oħrajn fil-ġnub; imma
fin-nofs tagħhom kollha, fiċ-ċentru tiegħu, hemm l-għamara ewlenija li hija
dik li fiha jseħħu l-ħwejjeġ l-aktar sigrieti bejn Alla u r-ruħ. [...] Il-bieb biex
wieħed jidħol minnu f'dan il-kastell huwa t-talb u l-meditazzjoni. [...] Jidher li
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qiegħda ngħid xi ħrafa, għax ladarba l-kastell huwa r-ruħ stess, hija ħaġa laktar ċara li m’hemmx għalfejn nidħlu fih, għax il-bniedem huwa wieħed
kollu kemm hu. Kemm tkun ħaġa taċ-ċajt li ngħidu lil xi ħadd jidħol f'kamra li
jkun diġà qiegħed fiha! Iżda jeħtieġ tifhmu li hemm mod u mod kif tkun f'xi
post. Ħafna erwieħ jibqgħu fid-dawra ta' barra tal-kastell, jiġifieri hemm fejn
ikun hemm l-għassiesa ta' barra, bla ma jħabblu rashom li jidħlu ġewwa,
għalkemm ma jafux x'hemm f'dak il-post hekk kbir u sabiħ, min jgħammar fih
jew għallinqas kemm fih kmamar. Naħseb li diġà qrajtu f'xi kotba fuq it-talb
kif ir-ruħ għandha tfittex li tidħol fiha nfisha; u dan huwa li rrid ngħid hawn.
S. Tereża ta' Ġesù, Kastell Ġewwieni 1Għamajjar 1, 1-3.7.5.
16 ta' Jannar
Kif il-ħwejjeġ ta' Alla jissawru fl-erwieħ
_________________________________________________________________________________________
Qabel ma ħallejt id-dinja warajja, il-ħanin Alla tani l-faraġ li
nikkontempla mill-qrib l-erwieħ tat-tfal. Billi kont l-iżgħar waħda fil-familja,
qatt ma kont ġarrabt dan l-hena. Ara, dawn huma ċ-ċirkustanzi ta' dwejjaq li
ġabuli dan l-hena: mara msejkna, qariba tal-qaddejja tagħna, mietet fil-fjur ta'
ħajjitha, u ħalliet warajha tlett itfal żgħar ħafna. Matul il-marda tagħha, konna
nieħdu d-dar ż-żewġt ibniet żgħar, li l-kbira fosthom lanqas kien għad
għandha sitt snin. Jiena kont nieħu ħsiebhom il-jum kollu u kien gost kbir
għalija li nara b'liema innoċenza kienu jemmnu kulma ngħidilhom. Huwa
żgur li l-magħmudija mqaddsa tiżra' fl-erwieħ żerriegħa profonda ħafna talvirtujiet teologali, ladarba huma jidhru diġà mit-tfulija, u li t-tama tal-ġid
ġejjieni hija biżżejjed biex jintlaqa' kull sagrifiċċju. Meta kont irrid nara liżżewġt ibniet tiegħi fil-paċi bejniethom, minflok ma kont inwiegħed ġugarelli u
ħelu lil dik li kienet iċċedi lil oħtha, kont inkellimhom fuq il-ħlas bla tmiem li
ċ-ċkejken Ġesù kien se jagħti fis-Sema lit-tfal żgħar u bilgħaqal. Il-kbira, li
moħħha kien beda jinfetaħ, kienet tħares lejja b'għajnejha jleqqu bil-ferħ, u
tagħmilli elf mistoqsija ħelwa fuq iċ-ċkejken Ġesù u fuq is-Sema sabiħ tiegħu,
u twiegħedni b'entużjażmu li dejjem se ċċedi lil oħtha. U kienet tgħid li qatt
f'għomorha mhi se tinsa’ x’kienet qaltilha “s-sinjorina l-kbira”, għaliex hekk
kienet issejjaħli... Meta rajt mill-qrib dawk l-erwieħ innoċenti, fhimt x’ħasra
tkun li ma jiġux iffurmati tajjeb minn ċkunithom, meta jkunu jixbhu lil xema'
ratba li fuqha tista’ tqiegħed il-marka tal-virtujiet, iżda wkoll dik tal-ħażen...
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fhimt dak li qal Ġesù fl-Evanġelju: li aħjar jixtħuk il-baħar milli tagħti skandlu
lil wieħed biss minn dawn iċ-ċkejknin (Mt 18, 6). A! kemm erwieħ kienu jaslu
għall-qdusija li kieku kienu mmexxija tajjeb!...
Jiena naf, il-ħanin Alla ma għandu bżonn lil ħadd biex jagħmillu xxogħol tiegħu, imma, hekk kif iħalli ġennien ta' ħila jkabbar xi xtieli rari u fini
u jagħtih ix-xjenza meħtieġa għal dan waqt li jerfa’ għaliH innifsu l-ħsieb li
jagħmilhom għammiela, hekk ukoll Ġesù jrid ikun mgħejjun fit-trawwim divin
tiegħu tal-erwieħ.
U x'jiġri jekk ġennien goff ma jlaqqamx sewwa l-arbuxxell tiegħu? Jekk
ma jafx jagħraf kull waħda minnhom x'inhi u jkun irid joħroġ il-ward fuq
siġra tal-ħawħ?... Huwa jkun qed joqtol is-siġra li wara kollox kienet tajba u
setgħet tagħti l-frott. Huwa b'dan il-mod li wieħed jeħtieġ li jkun jaf jagħraf
mit-tfulija dak li l-ħanin Alla jitlob mill-erwieħ u jgħin il-ħidma tal-grazzja
tiegħu, bla qatt ma jgħaġġilha u lanqas iżommha lura.
Bħalma l-għasafar żgħar jitgħallmu jgħannu billi joqogħdu jisimgħu ‘lġenituri tagħhom, hekk ukoll it-tfal jitgħallmu x-xjenza tal-virtù, l-għanja
sublimi tal-Imħabba divina, mingħand l-erwieħ imqabbdin biex
jiffurmawhom għall-ħajja.
Niftakar li fost l-għasafar tiegħi, kelli kanarin li kien isaħħrek bl-għana
tiegħu. Kelli wkoll ġojjin żgħir li kont nieħu ħsiebu b’kura ta’ omm, għax kont
addottajtu qabel ma seta' jgawdi l-hena tal-libertà. Dan l-imsejken priġunier
ċkejken ma kellux ġenituri biex jgħallmuh jgħanni, imma billi minn filgħodu
sa filgħaxija kien jisma’ lil sieħbu l-kanarin joħroġ bil-gorgeġġ kollu ferħ
tiegħu, huwa ried jagħmel bħalu... Din kienet biċċa xogħol iebsa għal ġojjin, u
hekk il-leħen ħlejju tiegħu kellu jitħabat ħafna biex jaqbel mal-leħen vibranti
tal-imgħallem tiegħu tal-mużika. Kienet ħaġa li ssaħħrek tara l-isforzi taċċkejken imsejken, imma fl-aħħar dawn ġew inkurunati bis-suċċess, għax lgħana tiegħu, għalkemm ħafna aktar irqiq fil-ħlewwa tiegħu, kien l-istess
għalkollox bħal dak tal-kanarin.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta' Ruħ, A 52w-53q.
17 ta' Jannar
Iċ-ċentru tar-ruħ huwa Alla
_________________________________________________________________________________________
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Iċ-ċentru tar-ruħ huwa Alla. Meta tkun waslet għand Alla bil-ħiliet
kollha tal-esseri tagħha u l-qawwa tal-ħidma u l-inklinazzjoni tagħha, tkun
waslet fl-aħħar u fl-iżjed ċentru fond f’Alla, issir taf, tħobb, u tgawdi ‘l Alla bilqawwa kollha tagħha. Meta ma tkunx waslet f’dan il-punt (bħalma jiġri f’din
il-ħajja mortali, li fiha r-ruħ ma tistax tilħaq ‘l Alla bil-qawwa tagħha kollha,
ukoll jekk qiegħda fiċ-ċentru tagħha – li hu Alla u l-unjoni tiegħu magħha),
xorta jibqgħalha ċ-ċaqliq u l-qawwa biex timxi aktar ‘il quddiem u ma tkunx
sodisfatta. Għalkemm qiegħda fiċ-ċentru, imma għad mhix fiċ-ċentru l-aktar
fond, għax tista tinżel aktar f’Alla.
Ta’ min jinnota, għalhekk, li l-imħabba hija l-inklinazzjoni, il-qawwa u
s-saħħa tar-ruħ, fil-mixja lejn Alla, għax l-imħabba tgħaqqadha ma’ Alla. Aktar
ma għandha gradi ta’ mħabba, aktar tidħol fil-fond f’Alla u tiċċentra lilha
nfisha fiH. Nistgħu ngħidu li hemm daqshekk ċentri f’Alla possibbli għar-ruħ,
kull wieħed aktar fond mill-ieħor, daqskemm hemm gradi ta’ mħabba
possibbli għaliha. Imħabba aktar qawwija hija mħabba aktar unittiva, u
għalhekk nistgħu nifhmu l-ħafna postijiet li l-Iben ta’ Alla qal li hemm fid-dar
ta’ Missieru (Ġw 14, 2).
Għalhekk, meta r-ruħ tkun fiċ-ċentru tagħha – li hu Alla – huwa
biżżejjed għaliha biex ikollha grad wieħed ta’ mħabba, għax bi grad wieħed
biss hija tingħaqad miegħu permezz tal-grazzja. Jekk ikollha żewġ gradi,
tingħaqad u tikkonċentra f’Alla f’ċentru aktar fond. Kieku tasal għal tliet gradi,
tkun iċċentrat lilha nfisha fit-tielet ċentru. Imma meta tasal fl-aħħar grad, limħabba ta’ Alla tasal biex tferi lir-ruħ fiċ-ċentru aħħari u l-aktar fond, li
jittrasfromaha u jsaffiha fl-esseri, fil-qawwa u s-saħħa tagħha kollha skont ilħila tagħha, sakemm tasal li tidher li tkun Alla.
Meta d-dawl jiddi fuq kristall nadif u safi, insibu li daqskemm hu qawwi
l-grad tad-dawl, il-kristall jikkonċentra aktar dawl u aktar ma jsir jiddi, jista’
jkun daqshekk ieħor jiddi minħabba l-kotra ta’ dawl li jirċievi li jidher kollu
dawl. Imbagħad il-kristall ma jingħarafx mid-dawl, ladarba huwa mdawwal
skont il-ħila sħiħa tiegħu, li jidher li jkun dawl.
S. Ġwann tas-Salib, Fjamma Ħajja ta' Mħabba B, 1, 12-13.
18 ta' Jannar
Il-qawmien ta' Alla fir-ruħ
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_________________________________________________________________________________________
“Kemm ħlewwa kollha mħabba / Inti tqajjem f’qalbi!” Hemm ħafna
modi li bihom Alla jerġa’ jqum fir-ruħ; tant hemm minnhom, li qatt ma
jirnexxilna ngħodduhom, imma dan, li minnu titkellem ir-ruħ, li jagħmlu lIben ta’ Alla hu, skont kif naħseb jien, wieħed mill-aktar sublimi u dak li
jimlieha bl-aqwa ġid. Fil-fatt dan hu ċaqliq li l-Verb jagħmel fis-sustanza tarruħ u hu ta’ tant kobor, qawwa, glorja u ħlewwa, li r-ruħ jidhrilha li l-balzmi, u
l-ħwawar u l-fjuri kollha tad-dinja jiċċaqilqu bil-qawwa biex ixerrdu l-fwieħa
tagħhom. Jidhrilha li s-saltniet u d-dominji tad-dinja, u l-virtujiet u l-qawwiet
tas-sema qed jiċċaqilqu; fl-aħħar jidhrilha li l-virtujiet kollha, is-sustanzi, ilperfezzjonijiet u l-grazzji ta’ kull ħaġa maħluqa jiddu u flimkien kollha
jiċċaqilqu [...].
Ukoll jekk hu veru li r-ruħ f’dan l-istat tara kif dawn il-ħwejjeġ, għax
huma maħluqin, huma distinti minn Alla, għax għandhom esseri maħluq,
b’danakollu dak li tifhem minn Alla, bl-esseri tiegħu dawn il-ħwejjeġ kollha
b’eminenza infinita, hija tali li r-ruħ taf dawn il-ħwejjeġ aħjar fl-esseri ta’ Alla
milli fihom infushom. Din hi l-għaxqa kbira ta’ dan il-qawmien; tara l-ħlejjaq
permezz ta’ Alla u mhux lil Alla permezz tal-ħlejjaq, li jfisser l-istess li tagħraf
l-effetti permezz tal-kawża tagħhom u mhux il-kawża permezz tal-effetti: dan
hu għarfien medjat, waqt li tal-ewwel hu essenzjali [...] Fil-fatt hija r-ruħ li tiġi
mġedda u mċaqilqa minn Alla, biex tgawdi din il-vista sopranaturali, u tirċievi
r-rivelazzjoni għalkollox ġdida tal-ħajja divina, tal-esseri u tal-armonija talħlejjaq kollha biċ-ċaqliq tagħhom f’Alla.
Dan jiġri mhux għax l-għerf jiċċaqlaq, imma għax hu l-prinċipju u lgħerq ta’ kull ċaqliq; jibqa’ sod fih innifsu jissokta l-Għaref, u jġedded ilħwejjeġ kollha, għax b’dan irid jafferma li hu aktar attiv mill-ħwejjeġ attivi
kollha. Ikollna nammettu li f’dan iċ-ċaqliq ir-ruħ hija dik li tkun imċaqilqa u li
mir-raqda tal-vista naturali tiġi msejħa għall-vista sopranaturali. Għal dan hi
tapplika kif xieraq l-isem ta’ qawmien ġdid.
Imma Alla, kif ir-ruħ tifhem sewwa, dejjem imexxi u jċaqlaq il-ħlejjaq
kollha, jagħtihom l-esseri, il-virtù, il-grazzji u d-doni, li kollha qegħdin għandu
virtwalment, bi preżenza u sustanza. Ir-ruħ b’ħarsa waħda tara li hu Alla fih
innifsu li hu fil-ħlejjaq bħallikieku xi ħadd jiftaħ il-bieb ta’ palazz, u jara
f’daqqa waħda d-dinjità tal-persuna li tgħammar fih u dak li qiegħda tagħmel.
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Dwar il-mod li bih iseħħ il-qawmien ġdid tar-ruħ u l-ħarsa tiegħu,
naħseb li, meta ssib ruħha f’Alla bħal kull ħlejqa oħra, il-Mulej jeħlisha min xi
velijiet jew purtieri mdendlin quddiemha, biex tkun tista’ tarah kif inhu.
Imbagħad id-dehra ta’ wiċċu, mimlija bil-grazzji, tidher parzjalment u b’mod
mhux ċar għax ma tneħħewx il-velijiet kollha, li jċaqlaq il-ħwejjeġ kollha, juri
lilu nnifsu u l-ħidma tiegħu u għalhekk jidher jiċċaqlaq hu wkoll magħhom u
huma miegħu. Għalhekk għar-ruħ jidher li Alla qed jiċċaqlaq u jqum mill-ġdid,
mentri hija hi li hi mċaqilqa u mqajma.
S. Ġwann tas-Salib, Fjamma Ħajja ta' Mħabba B, 4, 4-7.
19 ta' Jannar
Il-Kristu “tiegħi” fir-ruħ tiegħek
_________________________________________________________________________________________
Oħt għażiża, għadni kif qrajt f'San Pawl xi ħwejjeġ mill-isbaħ fuq ladozzjoni divina. Naturalment, jiena ħsibt fik, hi ħaġa straordinarja u ma
setax ikun mod ieħor: int illi int omm u għalhekk tista' tifhem l-imħabba bla
limitu li Alla qiegħed f'qalbek għal uliedek, tista' tifhem aħjar il-kobor ta' dan
il-misteru: ulied Alla, Gita għażiża!, ħaġa bħal din ma ġġagħalikx taqbeż bilferħ? Isma’ lill-għażiż tiegħi San Pawl ikellimna: “Hu għażilna fih, sa minn
qabel il-ħolqien tad-dinja… iddestinana minn qabel li nkunu għalih ulied
adottivi…għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu” (Ef 1, 4-6), dan ifisser illi flonnipotenza kollha tiegħu, Alla milli jidher ma seta' jagħmel xejn akbar.
Kompli isma': “jekk aħna wlied, aħna wkoll werrieta” (Rum 8, 17). U liema hu
dan il-wirt? Il-”Missier, li għamilkom denji li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fissaltna tad-dawl” (Kol 1, 1-2). Imbagħad biex qisu jgħidilna li din mhix xi ħaġa
li tant hi 'l bogħod, l-Appostlu jżid: “għalhekk ma għadkomx aktar barranin u
frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla”
(Ef 2, 19)… U aktar: “aħna pajżani tas-sema” (Fil 3, 20).
O! Gita tiegħi, din is-sema, din id-dar tal-Missier, qiegħda fiċ-ċentru ta'
ruħna! Kif tista' tara fil-kitbiet ta' San Ġwann tas-Salib, dak il-waqt illi aħna
nsibu ruħna fiċ-ċentru l-aktar ġewwieni tagħna, aħna qegħdin f'Alla. Ma
jidhirlekx illi dan hu tant sempliċi, tant konsolanti? Permezz ta' kollox, qalb ilpreokkupazzjonijiet materni, filwaqt li tingħata kollok kemm int lill-anġli
ċkejknin tiegħek, tista' tinġabar fis-solitudni biex tintelaq f'idejn l-Ispirtu sSantu ħalli jbiddlek f'Alla u jistampa f'ruħek ix-xbieha tal-ġmiel divin, b'mod u
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manjiera li l-Missier, meta jmil fuqek, ma jarax ħlief lil “Kristu” tiegħu u jkun
jista' jgħid: “din hi binti l-għażiża, fiha sibt l-għaxqa tiegħi” (Mt 3, 17). Ja oħt,
fis-sema se nifraħ sewwa meta nara b'mod daqshekk ċar u sabiħ lill-Kristu
tiegħi jidher f'ruħek! Jiena qatt ma jiena se ngħir għalik, imma b'ċerta kburija
li omm ikollha lejn uliedha, ngħidlu: kont jiena, fqajra u miżerabbli illi
ġġenerajt lil din ir-ruħ għalll-ħajja tiegħek. San Pawl hekk jitkellem fuq tiegħu
(ara 1 Kor 4, 15), u nħossni ftit prużuntuża li nimitah, x'jidhirlek? Sadanittant,
ejjew flimkien ma’ San Ġwann “nemmnu fl-imħabba illi Alla għandu għalina”
(1Ġw 4, 16), u billi aħna nipposseduh ġewwa fina, x'jimporta li l-iljieli
jdallmulna s-sema tagħna: jekk Ġesù jidher illi qiegħed jorqod, ejjew nistrieħu
qribu, nibqgħu kalmi u siekta ma nqajmuhx, imma ejjew nistennewh fil-fidi.
Meta Sabetta u Odetta jkunu f'dirgħajn ommhom l-għażiża, naħseb ftit li xejn
joqogħdu jikkonfondu hix ix-xemx jew ix-xita, ejjew nimitaw lil dawn iżżgħar, ejjew ngħixu f'dirgħajn Alla bl-istess sempliċità.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lil oħtha s-Sinjura Chevignard, 13 ta' Awwissu
1905 (L 239).
20 ta' Jannar
Iċ-ċentru tar-ruħ hija l-persuna spiritwali
_________________________________________________________________________________________
Rajna li r-ruħ bil-kwalitajiet tagħha u l-ġrajjiet li tkun għaddiet
minnhom tiddependi minn kemm-il xorta ta' fatturi; hija tiġi influwenzata
minn kemm-il naħa, bħal mill-kundizzjonijiet u l-kwalità tal-ġisem tagħha; se
ssib lilha nfisha mdaħħla f'rabtiet mar-realtà kollha, fiżika u psikika, talpersuna tagħha. L-individwu jiżviluppa f'għaqda mal-kwalitajiet tiegħu u
dejjem mal-azzjoni bla taqta' ta' dawn l-influssi. Bniedem tali hu hekk, għaliex
ġie kkundizzjonat minn dawn u dawk l-influwenzi, għaliex f'qagħdiet
xort'oħra kien jiżviluppa f'għamla oħra; in-natura tiegħu għandha xi ħaġa li hi
empirikament aċċidentali u aħna nistgħu nimmaġinaw li hija tista'
tittrasforma lilha nfisha f'aktar minn xorta waħda. Minkejja dan, din ilvarjabbiltà mhix bla limitu u aħna niltaqgħu ma' barrieri. Mhux biss għax
hemm il-fatt li l-istruttura ġenerali tar-ruħ trid tibqa' bla mittiefsa, iżda wkoll
fil-forma individwali naħbtu ma' qafas (nukleu) li ma jitbiddilx: l-istruttura
personali. Nista' nimmaġina lil Ċesare f'xi villaġġ minflok f'Ruma, u nista'
nimmaġinah daqslikieku qiegħed jgħix fis-seklu għoxrin; ċertament,
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b'konsegwenza ta' dan, l-individwalità tiegħu storikament dik li hi jkollha
tieħu xi tibdil, iżda huwa daqshekk ieħor ċert li huwa jibqa' Ċesare. Listruttura personali tħażżeż il-limiti tal-possibbiltà, tal-varjazzjoni li fiha lespressjoni reali tista' tiżviluppa 'skont iċ-ċirkustanzi'. Il-kapaċitajiet tar-ruħ
– għednieh qabel – jistgħu bl-użu jsiru aktar fini jew bil-maqlub jistgħu jitilfu
s-sensibbiltà tagħhom. Jien nista' niġi 'edukata' bit-taħriġ biex napprezza xi
xogħol tal-arti u min-naħa l-oħra jekk il-pjaċir nidrah jista' jiġri li mhux
dejjem jibqa' jagħtini gost. Jiddependi minn kemm għandi organizzazzjoni
psikofiżika għalkemm xorta jkolli neħodha mal-'qawwa tad-drawwa'. ...
Jista' wieħed jaħseb li l-ħajja ta' bniedem tmur 'il quddiem fuq proċess
perfett ta' żvilupp tal-personalità, iżda huwa possibbli wkoll li l-evoluzzjoni
psikofiżika ma tippermettix żvilupp sħiħ u preċiżament f'aktar minn għamla
waħda: min imut ċkejken jew isofri xi paraliżi ma jkollux il-possibbiltà li
jiżviluppa lilu nnifsu b'mod sħiħ; fatt materjali bla mistenni – dgħufija talorganiżmu – jgħib fix-xejn is-sens tal-ħajja (jekk naraw it-tifsir tagħha fliżvilupp tal-persuna), bħalma min-naħa l-oħra organiżmu aktar qawwi jħares
il-ħajja għal żmien itwal, meta s-sens tagħha jkun ġa ntlaħaq u l-persuna tkun
żviluppat b'mod sħiħ. ...
Minkejja dan, ukoll f'organiżmu b'saħħtu hu possibbli żvilupp
imperfett: min qatt ma ltaqa' ma' persuna li jistħoqqilha l-imħabba jew ilmibegħda, qatt ma jista' jesperimenta x'inhi l-imħabba jew il-mibegħda. Jekk
qatt ma ra opra artistika, jew qatt ma ħareġ barra mill-ħitan tal-belt fejn jgħix,
ma jafx x'inhu l-pjaċir li toffri l-arti jew in-natura u s-sensibbiltà tiegħu għal
dawn tibqa' magħluqa forsi għal dejjem. Persuna 'mhix sħiħa' jekk tixbah lillabbozz li jibqa' mhux esegwit. Fl-aħħar nett tista' taħseb ukoll li mhux dejjem
kollox irid imur għall-iżvilupp tal-personalità. Min ma jħossx is-siwi talvaluri, iżda jħalli lilu nnifsu jiġi influwenzat minn oħrajn, ma jistax ikun
tassew 'hu nnifsu' u lanqas mhu jsir personalità, l-aktar jista' jkollu xbieha
illużorja tiegħu nnifsu. Hu f'dan l-aħħar każ li nistgħu ngħidu li persuna
spiritwali ma teżistix. Fil-każijiet l-oħra kollha ma nistgħux inqegħdu fuq listess livell l-iżvilupp li ma seħħx tal-persuna ma' tan-Non-eżistenza; anzi, ilpersuna spiritwali teżisti wkoll meta mhix żviluppata.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Il-Problema tal-Empatija.
21 ta' Jannar
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Ir-ruħ, tifħir ta' glorja
_________________________________________________________________________________________
“FiH aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel, skont il-pjan
infassal minn qabel minn min imexxi kollox skont il-fehma tar-rieda tiegħu,
sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu” (Ef 1, 11-12).
Hu San Pawl illi qiegħed jitkellem b'dan il-mod, San Pawl illi ġie
mgħallem minn Alla nnifsu. Kif nistgħu nirrealizzaw din il-ħolma kbira talQalb ta' dan Alla, din ir-rieda li ma tistax tinbidel fuq ruħna? F'kelma waħda
kif nistgħu nwieġbu għas-sejħa tagħna u nsiru tifħir perfett tal-glorja tatTrinità Qaddisa?
Fis-sema kull ruħ hi tifħir tal-glorja tal-Missier, tal-Verb u tal-Ispirtu sSantu, għax kull ruħ hi fissa fl-imħabba perfetta u għalhekk ma tgħixx aktar
b'ħajjitha imma bil-ħajja ta' Alla nnifsu. Imbagħad hi tagħrfU, kif jgħid San
Pawl, bħalma hu jagħraf lilha (ara 1 Kor 13, 12); fi kliem ieħor, l-intellett
tagħha jsir l-intellett ta' Alla nnifsu, ir-rieda tagħha r-rieda ta' Alla, l-imħabba
tagħha l-imħabba ta' Alla nnifsu. Fir-realtà hu l-Ispirtu kollu mħabba u
qawwa li jittrasforma lir-ruħ, għax Hu ngħata lilna biex jissupplixxi għaddgħjufijiet tagħna, bħalma jgħid mill-ġdid San Pawl, biex iwettaq fina din ilbidla glorjuża. San Ġwann tas-Salib jgħid li ftit jonqosha r-ruħ, abbandunata
għall-imħabba, biex permezz tal-Ispirtu s-Santu, togħla sa dak il-livell li fuqu
qegħdin nitkellmu diġà minn din il-ħajja! Ekku dak illi jiena nsejjaħ tifħir
perfett tal-glorja t’Alla!
Tifħir tal-glorja ta’ Alla, hi ruħ illi tgħammar f'Alla, illi tħobbu
b’imħabba pura u diżinteressata, mingħajr ma tfittex lilha innifisha filħlewwa ta' din l-imħabba; li tħobbu 'l fuq mid-doni tagħha stess u wkoll jekk
ma tkun irċeviet xejn minnu; u li tixtieq il-ġid tal-Oġġett tant maħbub. Issa, kif
tista' trid u tixtieq effettivament il-ġid ta'Alla, jekk mhux billi twettaq ir-rieda
tiegħu, għax din ir-rieda twassal kull ħaġa għall-akbar glorja tiegħu? Din irruħ mela, jeħtieġ illi tintelaq b'mod sħiħ, sa dak il-livell li ssir tixtieq biss dak
li Alla jrid.
Tifħir tal-glorja ta' Alla hi ruħ siekta li żżomm lilha nnifisha qisha
strument tal-korda f’idejn l-Ispirtu s-Santu li b'mod misterjuż qiegħed
idoqqu, u li minnu joħorġu armoniji divini; din ir-ruħ hi konxja li t-tbatija hi
korda li tipproduċi ħsejjes mużikali aktar sbieħ, għalhekk tħobb taraha bħala
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l-istrument tagħha li permezz tiegħu hi tqanqal b'mod mill-aktar delizzjuż lillqalb ta' Alla tagħha.
Tifħir tal-glorja ta' Alla hi ruħ li tiffissa lil Alla fil-fidi u fis-sempliċità, hu
bħal mera li jirrifletti dak kollu li hu Hu; hu bħall-abbiss bla qiegħ li fih hu
jista' jiġri, jespandi; hu bħal kristall li fih jista' jirrifletti u jikkontempla lperfezzjonijiet kollha tiegħu u l-isplendur proprju tiegħu. Ruħ, li tippermetti
lill-Esseri divin li jaqta' xewqtu fiha, jiġifieri li jikkomunika dak kollu li Hu hu
u għandu, hi fir-realtà tifħir tal-glorja tad-doni tiegħu.
Fl-aħħar tifħir tal-glorja ta' Alla hi dejjem medhija f'azzjoni ta' grazzja.
Kull att tagħha, il-ħsibijiet tagħha, l-aspirazzjonijiet tagħha, filwaqt li
jirradikawha b'mod aktar profond fl-imħabba, huma bħall-eku tas-Sanctus
divin.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Is-Sema fil-fidi, 41-43 (30-31 ta' Awwissu 1906).

IS-SENS TAL-ĦAJJA
22 ta' Jannar
L-imħabba biss tibqa'
_________________________________________________________________________________________
“Deus Charitas est” (1Ġw 4, 16).
Għażiża Antonietta tiegħi, riesqa s-siegħa li fiha se ngħaddi minn din
id-dinja għal għand Missieri, u qabel ma nitlaq nixtieq nibagħtlek kelma minn
qalbi, testment ta' ruħi. Qatt qalb l-Imgħallem ma kienet daqshekk imfawra
bl-imħabba daqs dak il-mument li fih kien se jħalli lil tiegħU. Jidhirli li flgħarusa ċkejkna tiegħu, fl-aħħar jiem ta' ħajjitha, qiegħed jiġri xi ħaġa simili, u
jiena qiegħda nħoss bħal mewġa li tielgħa minn qalbi sa dik tiegħek!…
Għażiża Antonietta, fid-dawl tal-eternità, ir-ruħ tibda tara l-ħwejjeġ mill-punt
veru tagħha; o! kemm dak kollu li ma ġiex magħmul għal Alla u ma' Alla hu
vojt! O jaħasra mmarka kollox bis-siġill tal-imħabba! Dan biss jibqa'. Kemm
hu minnu li l-ħajja hi ħaġa serja ħafna: kull minuta ġiet mogħtija lilna biex
inniżżlu aktar fil-fond l-għeruq tagħna f'Alla, skont l-espressjoni ta' San Pawl,
ħalli jkun aktar evidenti x-xebh li jeżisti mal-Mudell divin, aktar intima l-
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għaqda. Imma biex jitwettaq dan il-pjan ta' Alla, li hu l-pjan ta’ Alla nnifsu,
araw liema hu s-sigriet: tinsa’ lilek innifsek, tintelaq, tħarisx lejn l-Imgħallem,
ma tħarisx ħlief lejH, tirċievi bl-istess mod, bħala ġejjin direttament millimħabba tiegħu, il-ferħ u d-dulur; dan iqiegħed lir-ruħ f'livell tant għoli u
seren!…
Antonietta maħbuba tiegħi, se nħallilek il-fidi li jiena għandi filpreżenza ta' Alla, ta' dak Alla kollu mħabba li jgħammar fina. Jiena se
nafdahielek: kienet din l-intimità miegħu “ġewwa fina” li rrappreżentat ixxemx sabiħa li dawlet lil ħajti, u li rrendietha sema minn din il-ħajja; hu dak li
qiegħed isostnini llum fit-tbatija. M'għadnix aktar nibża' mid-dgħufija li
hemm fija, minn hawn ġejja t-tama tiegħi, għax il-Qawwi jinsab fija (ara 2 Kor
12, 9) u l-virtù tiegħu hi omnipotenti; taħdem, jgħid l-Appostlu, 'l hemm minn
dak kollu li qatt nistgħu nisperaw! (ara Ef 3, 20). Saħħa, Antonietta tiegħi,
meta nkun hemm fuq tħallini ngħinek, tħallini nikkoreġik ukoll, jekk nintebaħ
li m'intix tagħti kollox lill-Imgħallem? U dan, għax jiena nħobbok! Nipproteġi
liż-żewġ teżori għeżież tiegħek u nitlob għalik dak kollu li hu meħtieġ biex
tagħmel minnhom żewġ erwieħ sbieħ, ulied l-imħabba! Jalla Hu jżommok
dejjem għaliH, dejjem fidila; fiH jiena nkun DEJJEM TIEGĦEK.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lis-Sinjura Antonietta de Bobet, l-aħħar ta'
Ottubru 1906 (L 333).
23 ta' Jannar
Is-sies tal-persuna tiegħi
_________________________________________________________________________________________
Il-ħlejqa, li fiċ-ċertezza ġewwinija tiegħi nagħraf bħala l-jien, hija ħlejqa
temporali. Bħala ħlejqa 'tal-issa' - jiġifieri preżenti u reali – teżisti minn
mument għal mument: huwa “issa” bejn mument li għadda u ieħor li “għadu
ma jeżistix” Jiena qiegħda fl-issa. M'għadnix li kont u għadni m'inhix dak li
nista' nkun. Iżda, billi għandi amment ta' x'kont u nista' nippreveni bil-ħsieb
x'se nkun, għalkemm mhux bi preċiżjoni, f'moħħi għandi xbieha tiegħi talimgħoddi u x'nista' nkun li hija l-jien permanenti tiegħi. Fi kliem ieħor, naf ilmedda tal-eżistenza tiegħi, minkejja li hija dejjem suġġetta ghat-tibdil.
Il-persuna tiegħi, hekk kif naraha u kif nara lili nnifsi fiha, hija ħlejqa fi
stat ta' tibdil. Persuna waħdi waħdi u bla rfid minn xi ħadd qisni xejn. Inħares
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quddiemi. U x'nilmaħ? Il-baħħ. Ma' kull mument li jiġi ninħtieġ ningħata lesseri. Hu proprju dan is-sens ta' baħħ li hu l-esseri u li jiena mmiss kull ħin
il-milja tiegħu []. L-esseri tiegħi jibża' mill-baħħ u jistenna mhux biss ħajja
bla tmiem, iżda jrid li jaħfen il-milja tal-eżistenza []. Fil-fatt, minkejja li lesseri tiegħi hu dejjem suġġett għat-tibdil u jiġi mtawwal minn mument għal
ieħor, bil-possibbiltà li jispiċċa bla esseri, dan iwassal għal fatt ieħor. Jiena
qiegħda niġi miżmuma fl-eżistenza minn mument għal mument, u minkejja listat li jinbidel tiegħi għandi esseri li huwa tiegħi biss. Naf li qiegħda ninżamm
fl-eżistenza, u minn hawn ġejja l-qawwa tiegħi – mhux għax naf li għandi lqawwa għax kapaċi nieqaf fuq saqajja, imma dik ħelwa u hienja li naf li bħal
tifel ċkejken nista' nserraħ fuq dirgħajn felħana, – li fil-prattika xejn mhija
anqas raġonevoli. Ikunx bla sens jekk tifel jgħix kull ħin fil-biża' għax jaħseb li
ommu tista' tabbandunah?
Fl-esseri tiegħi, nieqes mill-irfid jew sies, nilmaħ esseri ieħor li mhux
tiegħi, imma li hu l-irfid u s-sies tal-esseri proprju tiegħi. Biex nasal u nagħraf
dan is-sies fija, sabiex nilħaq l-esseri etern, hemm żewġ triqat. Triq minnhom
hija dik tal-fidi. Meta Alla jirrivela lilu nnifsu bħala Dak li Hu, il-Ħallieq, Dak li
jżomm kollox fl-eżistenza, jew meta l-Feddej stqarr: “Min jemmen fl-Iben
għandu l-ħajja ta' dejjem”, hawn jien insib it-tweġibiet ċari għall-mistoqsijiet
iebsa dwar l-esseri tiegħi. Hekk kif Alla permezz tal-profeti jghidli li hu Alla
fidil, li għalija hu bħal missier jew omm, jew saħansitra li huwa l-Imħabba
nfisha, bilfors ikolli nistqarr li l-fiduċja tiegħi fuq id-dirgħajn li jserrħuni hija
raġonevoli. U jkun bla sens il-biża' tiegħi li nista' naqa' fil-baħħ tax-xejn,
sakemm ma nkunx jien stess li ninqata' mid-dirgħajn li jridu jħarsuni.
It-triq tal-fidi mhijiex dik taċ-ċertezza filosofika. Hija xorta oħra. Ilfilosofija għandha t-triq tal-metodu loġiku li jfittex li juri bil-provi l-eżistenza
ta' Alla []. Il-ħsieb loġiku joqgħod fuq prinċipji għolja bil-bosta, li għalkemm
jieħdu 'l quddiem ħafna iżda qatt m'għandhom is-saħħa li jifhmu lInkomprensibbli. Tabilħaqq, hija t-triq tal-fidi li teħodna aktar lil hemm, iva,
sa tqegħdna personalment qrib Alla, kollu mħabba u ħniena. Hu biss daqs
ħadd u xejn fid-dinja ma jagħtina ċertezza bħalu.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Esseri finit u Esseri etern.
24 ta' Jannar
Il-ħajja hi eżilju
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_________________________________________________________________________________________
Xi dwejjaq fiha l-ħajja
mingħajrek, Alla tiegħi!
Jiena mxennqa li narak,
immut iva jien nixtieq.
Il-vjaġġ fuq din l-art
iżżejjed huwa twil;
hu għamara ta' tbatija,
eżilju niexef wisq.
Minn hawn ejja ħudni,
o Mgħallem fuq kulħadd!
Jiena mxennqa li narak,
immut iva jien nixtieq.
Kollha niket din il-ħajja,
l-aktar qarsa u bla ħlewwa;
ir-ruħ li tkun bogħod minnek
żgur tgħix aktar ma tistax.
Kif kull hena tmur tonqosni,
o Ġid tiegħi l-aktar ħelu!
Jiena mxennqa li narak,
immut iva jien nixtieq.
Ma' din il-ħajja teħel
l-imħabba ta' din l-art;
għall-oħra tixxennaq
l-imħabba ta' hemm fuq.
Mingħajrek, o Alla etern,
min qatt jista' jibqa' jgħix?
Jiena mxennqa li narak,
immut iva jien nixtieq.
F'dil-ħajja fuq l-art
bla heda huwa n-niket;
għax il-ħajja tassew
fis-sema biss tinsab.
Agħmel, o Alla ħanin,
li hemm jien niġi ngħix!
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Jiena mxennqa li narak,
immut iva jien nixtieq.
Min huwa dak li jibża'
mill-mewt ta' dal-ġisem
jekk hena bla qies
b'dil-mewt jaf li jikseb?
O Alla, dan hu li jfisser
li lilek tħobb għal dejjem!
Jiena mxennqa li narak,
immut iva jien nixtieq.
Tassew imnikkta hija ruħi,
titniehed, minn ġewwa tinfena.
Kif qatt tista' toqgħod
mill-Maħbub hekk 'il bogħod?
Eħlisni, issa ejj'eħlisni
minn dit-tbatija hekk kbira:
Jiena mxennqa li narak,
immut iva jien nixtieq.
Għalxejn tfittxek din ruħi,
o Mgħallem ħelu u twajjeb,
għax dejjem moħbi inti tibqa';
qisek b'xejn ma trid ittaffi
dix-xewqa li f'qalbi titkebbes,
u waħedha toħroġ l-għajta:
Jiena mxennqa li narak,
immut iva jien nixtieq.
U hekk kif sa fl-aħħar
f'dan sidri ostja tidħol,
mill-ewwel, Alla tiegħi,
li nitilfek jiena nibża'.
U fuqi l-uġigħ hekk jagħfas
li ngħajjat ikolli u ngħid:
Jiena mxennqa li narak,
immut iva jien nixtieq.
Agħmel, Mulej, nitolbok
li din l-agunija tintemm;
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lil dil-qaddejja int għin
li tixxennaq biss għalik;
dal-ktajjen tal-ħadid kisser
biex bik biss hija tithenna:
Jiena mxennqa li narak,
immut iva jien nixtieq.
Imma le, għażiż Mgħallem tiegħi,
li jiena nbati hu xieraq u sewwa;
għax b'hekk għal dnubieti npatti,
għal ħtijieti li huma bla għadd:
minħabba d-dmugħ u l-biki tiegħi
ismagħni minn qalbi nitolbok:
Jiena mxennqa li narak,
immut iva jien nixtieq.
S. Tereża ta' Ġesù, Krib mill-Eżilju, Poeżija n. 7.
25 ta' Jannar
L-uġigħ tal-ħajja
_________________________________________________________________________________________
“U kif tibqa’ titlajja / O ħajti jekk m’intix tgħix fejn ħajtek hemm? / Jekk
joqtlu fik il-ħajja / il-vleġeġ qtajja’ qtajja’, / tal-ħsieb ta’ Min bi mħabbtu qed
jintemm?” Billi r-ruħ tara li qed tmut bl-imħabba u fl-istess ħin ma tmutx
għalkollox biex tkun tista’ tgawdi l-imħabba bil-libertà, tilmenta mit-tul talħajja tal-ġisem; għax minħabba fiha, il-ħajja spiritwali qed titnikker. Għalhekk
f’din l-istrofa titkellem mal-istess ħajja ta’ ruħha u tkabbar l-uġigħ li qed
tagħmlilha. Is-sens tal-istrofa hu dan: O ħajja ta’ ruħi, kif tista’ tibqa’ tgħix filħajja ta’ dan il-ġisem, ladarba din hija għalik mewt u ċaħda ta’ dik il-ħajja vera
u spiritwali t’Alla tiegħek li fih inti, aktar milli fil-ġisem, tgħix bl-essenza, blimħabba, u bix-xewqa? U kieku dan il-fatt ma kienx biżżejjed biex iġegħlek
toħroġ u teħles “minn dan il-ġisem tal-mewt” (Rum 7, 24), biex tmur tgawdi u
tgħix il-ħajja t’Alla tiegħek, kif tista’ tibqa’ f’dan il-ġisem hekk dgħajjef, meta
huma biżżejjed biex ineħħulek ħajtek il-ġrieħi li tirċievi mill-istess imħabba
tal-kobor li jtarraflek l-Għarus; u wkoll, l-imħabba qawwija li jnissel fik dak li
tħoss u tifhem dwaru, li hu bħal daqqiet u feriti li joqtlu bl-imħabba?
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Jissokta l-vers: “U kif tibqa’ titlajja’ / O ħajti jekk m’intix tgħix fejn
ħajtek hemm?” Biex nifhmu dan il-kliem, għandna nkunu nafu li r-ruħ tgħix
aktar hemm fejn tħobb milli fil-ġisem li tgħajjex. Għax il-ħajja tar-ruħ mhix filġisem, anzi hija tagħti l-ħajja lill-ġisem, u tgħix hemm fejn tħobb.
Iżda barra din il-ħajja ta’ mħabba li biha r-ruħ tgħix f’dak kollu li tħobb,
ir-ruħ tgħix naturalment u radikalment f’Alla, kif jgħid San Pawl: “Aħna fih
ngħixu, nitħarrku, u aħna” (Atti 17, 28). U San Ġwann jgħid: “Kulma sar kellu
l-ħajja fih” (Ġw 1, 4). U billi r-ruħ tara li l-ħajja naturali tagħha tinsab f’Alla,
għax fih għandha l-eżistenza, u fih għandha wkoll il-ħajja spiritwali permezz
tal-imħabba li biha tħobbu, tilmenta u tmaqdar lilha nfisha għaliex ħajja hekk
fraġli tal-ġisem għandha saħħa biżżejjed biex tfixkilha milli tgawdi ħajja hekk
qawwija vera u ħelwa kif tista’ tgħix f’Alla b’mod naturali u bl-imħabba.
Ir-ruħ iġġibha bi kbira ħafna, għaliex tagħtina x’nifhmu li qed issofri
żewġ ħwejjeġ kontra xulxin: ħajja naturali fil-ġisem u ħajja spiritwali f’Alla; u
dawn huma kuntrarji, għax waħda hi l-maqlub tal-oħra. U r-ruħ, li tgħix fittnejn, bilfors tħoss uġigħ kbir, għax il-ħajja kollha tbatija ttellifha l-oħra
kollha ħlewwa. Hekk, il-ħajja naturali ssir qisha mewt għax iċċaħħadha minn
dik spiritwali. F’din tal-aħħar, ir-ruħ qed tħaddem l-eżistenza, il-ħajja, u lħidmiet kollha tagħha bl-imħabba u l-ġibda.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 8, 2-3.
26 ta' Jannar
L-Għanja tiegħi għal-lum
_________________________________________________________________________________________
Ħajti waqt wieħed hi, siegħa li tgħaddi,
Għax mhix ħlief jum li jaħrab u jtir.
O Alla tiegħi, int taf li biex inħobbok fuq l-art
Għandi llum biss!...
O Ġesù, jiena nħobbok, qalbi tixxennaq għalik.
Ir-rifda ħelwa tiegħi għal dal-jum int tibqa';
F'qalbi ejja saltan, it-tbissima tiegħek agħtini
Għal dal-jum biss!
X’jgħodd, Mulej, jekk il-ġejjieni ikrah ikun?
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Li għal għada nitlob inħossni ma nistax!...
Qalbi safja żommli, b'dellek għattini
Għal dal-jum biss!
Jekk f'li ġej naħseb, minni nnifsi nibża';
F'qalbi jitnisslu nħoss dwejjaq u niket.
Iżda, o Alla, kull tiġrib u tbatija rrid nilqa'
Għal dal-jum biss!
O Pilota divin, int b'idek tmexxini
Fix-xtajta ta' dejjem dalwaqt narak niġi;
F'baħar imqalleb did-dgħajsa żgħira mexxi
Għal dal-jum biss!
Ħallini f'Wiċċek ninħeba, Mulej,
Biex ħwejjeġ fiergħa jien aktar ma nismax;
Imħabbtek agħtini, fil-grazzja tiegħek żommni
Għal dal-jum biss!
Qrib Qalbek divina, kulma jgħaddi ninsa,
U l-beżgħat tal-lejl fija ma jibqgħux;
O Ġesù tiegħi, f'Qalbek post agħtini
Għal dal-jum biss!
Ħobż Ħaj, Ħobż tas-Sema, Ewkaristija divina,
O misteru mqaddes li ġiebet l-Imħabba!...
F'qalbi ej'għammar, Ġesù Ostja Bajda,
Għal dal-jum biss!
Ħa jogħġbok miegħek tgħaqqadni, O Dielja qaddisa
U l-fergħa dgħajfa tiegħi tagħtik il-frott tagħha:
Għanqud ta' għeneb imdieheb lilek jien noffri
Għal dal-jum biss!
L-għanqud ta' mħabba, bl-erwieħ bħala żerriegħa
M'għandix żmien biex nagħmlu ħlief il-jum li jgħaddi;
O Ġesù, lili agħti n-nar ta' appostlu
Għal dal-jum biss!
O Verġni bla tebgħa, inti l-Kewkba ħelwa
Li tagħtini 'l Ġesù, u miegħu tgħaqqadni;
Ja Omm! Taħt il-velu tiegħek ħallini nistkenn
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Għal dal-jum biss!
Anġlu Kustodju tiegħi, bi ġwenħajk għattini;
B'tiegħek in-nar dawwal it-triq li qed nieħu,
Ejja tiegħi mexxi l-passi... għinni kif insejjaħlek
Għal dal-jum biss!
Mingħajr velu u bla sħab, Mulej, narak irrid,
Imma fl-eżilju għadni, minnek 'il bogħod;
Li kien Wiċċek moħbi minni ma jibqax
Għal dal-jum biss!
Dalwaqt se ntir biex tifħirek ngħanni
Meta l-jum bla tmiem jiddi fuq ruħi:
Imbagħad, fuq il-lira tal-anġli jien ngħanni
Dal-jum etern!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, L-Għanja tiegħi għal-lum, (P 5).
27 ta' Jannar
S. Nerik de Ossó
Kollox jgħaddi
_________________________________________________________________________________________
Ara kif jgħaddu quddiem għajnejna l-ħwejjeġ kollha tad-dinja, bla ma
jieqfu. Alla tiegħi, jalla nħobb lilek, jalla ma tinbidel qatt. Dan il-kliem għandu
fih verità profonda: jekk jiena jirnexxili nnaqqaxhom sewwa fil-qalb tiegħi, lebda ħaġa ta' din id-dinja ma jkollha l-ħila tbiegħdek minn Alla... Fost it-taqlib
u t-tgerfix tad-dinja, fost it-taħwid u l-kuntrarju tal-ħajja, kemm tkun ħaġa
ħelwa, għal min jemmen, jittama u jħobb, li jtenni: “Kollox jgħaddi... kollox
jgħaddi!” Fis-sewwa, jgħaddu l-imrar u l-ferħat, l-unuri u s-sodisfazzjonijiet,
il-ġmiel u l-glorja, il-ħajja kollha bil-miżerji u l-kobor tagħha... qawwa
irreżistibbli titfa' l-ħin kollu lill-bniedem fiż-żmien li jgħajjat bla heda:
“Jgħaddi... jgħaddi”. U int ukoll tgħaddi... inti vjaġġatur, u ħafna iktar, waqt li
tbaħħar fuq id-dgħajsa taż-żmien... inti sibt post fit-tren li, b'għaġla kbira, tiġri
lejn l-eternità... u, minħabba f'hekk, inti tixtieq, tisforza jew tiffaċċja
kwalunkwe ħaġa, ma tistax twaqqaf ir-rotta ta' din id-dgħajsa, ta' dan it-tren...
ma tistax treġġa' lura dak li seħħ. Ħalli għal waqt wieħed it-tbaqbiq u l-ġenn
tad-dinja u ejja miegħi, fis-solitudni ħiemda. Oqgħod bilqiegħda u mmedita
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għal xi waqt... Qed tara kif kollox jgħaddi?... L-ilmijiet huma simbolu tal-ħajja
li tiżloq xi drabi bil-mod u bil-ħlewwa, drabi oħra b'ħafna għaġla u b'ġirja
waħda fil-baħar tal-eternità... Ara kemm nies jgħaddu mkaxkrin mill-kurrenti
tal-ħajja: żgħażagħ bħalek, aktar sinjuri, aktar intelliġenti, aktar ixxurtjati
minnek... U int jum wieħed se tgħaddi bħalhom, imkaxkar mill-kurrenti talmewt! Ja bniedem bla kuntentizza, jekk m'intix lest!...
Mela x'jiswielhom dak kollu li għandhom? Ma jista' jiswielhom ebda
ħaġa, dawk li kienu għeżież għalihom!... Kollox għadda... Mela, iddistakka
qalbek mill-ħlejjaq li tant jgħaddu malajr, u minflok ħabrek biex tattakka
ħafna lilek innifsek ma' Alla li ma jinbidilx. Inti għandek ruħ spiritwali,
immortali, magħmula fuq ix-xbieha u s-sura ta' Alla, li tħoss, tifhem u tħobb, u
li għaliha Alla waħdu jista' jkun biżżejjed. Ruħek hija n-nifs ta' qalb Alla, u
għalhekk, fil-qalb u fl-imħabba ta' Alla biss int tista' ssib mistrieħ, ħajja, hena.
Agħti lil ruħek dak kollu li jogħġobha u li tista' ssib f'din id-dinja... agħtiha ssaltniet, l-isplenduri u l-kobor kollha... jekk ma tagħtihomlhiex, flimkien u
barra dan, lil Alla, ebda ħaġa ma tkun biżżejjed għaliha: hija tgħix bla kwiet...
ansjuża... tkun bla kuntentizza... “Inti ħlaqtna għalik, Mulej,” qal Santu Wistin,
“inti ħlaqtna għalik u qalbna ma ssibx kwiet sa ma tistrieħ fik... “
Kull ħaġa ddejjaqna, kull ħaġa tgħajjina, kull ħaġa titturmentana, jekk
mhijiex ma' Alla u għal Alla... u m'hemmx serħan li ma jdejjaqx il-bniedem,
għaliex nilmħuh nieqes mill-mistrieħ veru... M'hemmx biss ħlief Alla wieħed,
ruħ waħda, eternità waħda, ħajja waħda, mewta waħda, li minnhom
tiddependi l-hena kollha tagħna... Alla waħdu, biżżejjed... Min għandu 'l Alla
ma jonqsu xejn; min ma għandux 'l Alla, ukoll jekk għandu ħaġ'oħra hi liema
hi, jonqsu kollox.
S. Nerik de Ossó, Il-Kwarta Talb.
28 ta' Jannar
Il-misteru tal-libertà
_________________________________________________________________________________________
Ir-ruħ tħossha komda fl-intimità tagħha... Mistrieħa fil-profond ta' din
is-saltna ġewwinija, hija taħkem u għandha l-libertà li tmur fejn trid u fejn
jogħġobha, bla ma qatt tħalli postha, l-imkien tal-mistrieħ tagħha.
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Il-libertà tal-moviment fiha nfisha hija msejsa fuq l-istruttura tar-ruħ
inkwantu ego. L-ego fir-ruħ qisu s-sid tagħha u fiha jiċċaqlaq għax hemm
qiegħed l-ispazju tiegħu. ... U fl-istess waqt fil-punt l-aktar profond qiegħda ssede tal-libertà tagħha: il-post fejn hi tista' tingħaqad b'mod sħiħ mal-esseri
tagħha u fejn tieħu d-deċiżjonijiet.
Il-bniedem hu msejjaħ biex jgħix mill-ġewwieni tiegħu, b'hekk millqiegħ tal-esseri tiegħu jkun jista' jaħkem fuqu nnifsu dejjem fil-limiti talpossibbli ta' dan il-livell. Hu biss mill-azzjonijiet li joħorġu minn hawn li lbniedem jista' jagħmel konfront mad-dinja barra minnu: hu biss minn hawn li
hu jista' joħroġ biex isib postu fid-dinja.
Minkejja dan kollu, il-bniedem qatt ma jseħħlu jkun jaf integralment lintimu tiegħu. Huwa sigriet ta' Alla, sigriet li hu biss jista' jiżvela fil-qies li
jogħġob lilu. Xorta waħda, iżda, dan l-ispazju intimu huwa afdat lill-bniedem;
huwa jista' jagħżel bl-akbar libertà, iżda għandu wkoll id-dmir li jħarsu bħala
ġid prezzjuż misluf lilu...
Id-dritt tal-awto-determinazzjoni huwa proprjetà biss tar-ruħ. Huwa lmisteru kbir tal-libertà personali, li Alla nnifsu jirrispetta. Alla fil-fatt iżomm
jaħkem fuq l-ispirti maħluqa biss taħt forma ta' don ħieles offrut lilu sforz
imħabbithom lejh. Hu jaf bis-sigrieti tal-qalb, jiżen il-profondità u l-abbissi
tar-ruħ, ħaġa li r-ruħ stess m'għandhiex il-kapaċità li tagħmel, jekk mhux
għax hu stess ma jagħtihiex id-dawl. Iżda hu ma jieħu xejn f'idejh jekk ma
jingħatax il-permess!... U meta r-ruħ tilħaq (dan l-istat) huwa Alla li jaħdem
kollox fiha, sal-punt li hi ma tagħmel xejn jekk mhux li tilqa' b'mod passiv lazzjoni tiegħu. Hu preċiżament f'din l-attitudni passiva li jidher is-sehem tallibertà tagħha. U iżjed, din il-libertà tidħol b'mod aktar determinanti biex
kulma jwettaq Alla jsir biss meta r-ruħ tħalli f'idejh mingħajr l-ebda
kundizzjoni. Fil-fatt din it-telqa f'idejn Alla hija l-att sublimi tal-libertà tagħha.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Scientia Crucis.
29 ta' Jannar
L-iżvilupp tal-bniedem
_________________________________________________________________________________________
Il-fidi tgħallimna li t-triq tal-perfezzjoni tal-bniedem hija t-triq talprovidenza ta' Alla. Alla ta lill-bniedem għaġna naturali, taħt forma ta'
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żerriegħa, li mbagħad tiżviluppa u tikber. Alla ħaseb biex il-proċess evoluttiv
ikun jiddependi kemm mill-fattur estern u kemm mil-liberu arbitriju talbniedem stess. L-interazzjoni ta' dawn il-fatturi ta' kemm-il xorta, u x'joħroġ
minnhom, li għall-bniedem jidhru inspjegabbli, mhux lakemm tifhimhom jew
tobsorhom, Alla jarahom ċari ħafna. U għalhekk hu ġieli jindaħal fil-ġrajja talbniedem, bħal meta jwettaq xi miraklu, jew fl-ordni naturali estern meta
jwitti l-affarijiet b'xi intervent f'dak li mhux normali li jsir; kif ukoll meta
jagħmel mirakli fil-ħajja interjuri tal-bniedem: dak li jissejjaħ l-effett talgrazzja.
M'hemm xejn fil-ħidma ta' ħaddieħor, l-ebda materjal formattiv talebda għalliem li jistgħu jibdlu n-natura ta' individwu; jistgħu biss jinfluwixxu
fuq il-formazzjoni ta' xi linja għal direzzjoni li huwa jista' jagħżel. Alla, iżda,
jista' jżid mad-doni tan-natura li huwa jkun ta. Jista' jwarrab xi fdalijiet li
persuna tkun wirtet, jew li tkun iċċappset bihom b'effett tad-dnub; għalhekk
jista' jibdel in-natura u jinfluwenza minn ġewwa l-proċess formattiv f'bidla li
tgħaġġeb lil min jintebaħ bih, u l-aktar lill-persuna konċernata.
Tibqa' problema oħra: fuq liema għamla hu ffurmat l-esseri uman? Biex
inwieġbu rridu nqisu aktar minn fattur wieħed li jidħol fil-formazzjoni talpersuna. Sakemm ma jkunx hu li jagħżel il-linji tal-formazzjoni tiegħu, ikun
għad ma għandux mudell fuqiex jaħdem u jimita. Meta jkollu l-mudell, allura
jieħu r-riedni f'idejh. Jekk tkun persuna partikulari li għażel bħala mudell,
jistgħu jinqalgħu xi problemi. Għax in-natura umana mhijiex waħda, hija
tidher f'individwi diversi. U jekk il-persuna mudell ma tkunx taqbel ma' dak li
hu karatteristiku fil-persuna, mhux lakemm isseħħ l-imitazzjoni. B'mod
analogu jista' jingħad dwar l-ideal spiritwali li kulħadd iġorr fih u qed jaħdem
għalih. L-imitazzjoni sseħħ biss jekk tkun teżisti armonija jew kompatibbiltà
bejniethom. Fl-edukazzjoni jiġri l-istess. L-għalliema għandhom kemm-il ideal
edukattiv biex jaħdmu; kull wieħed minnhom għandu viżjoni partikulari taddinja. Hu biss, jekk ix-xbieha tirrappreżenta l-għan finali, li jarmonizzaw
flimkien l-għan tal-esseri uman u dak li jkun għażel l-individwu, li wieħed
jista' jistenna xi suċċess fil-ħidma edukattiva. Iżda l-għan ukoll, hu ddestinat
għal dan l-esseri uman tali hu u għalih biss, u ħadd mhu se jseħħlu jifhmu
b'mod sħiħ. Xi ħaġa taqbad, xi ħaġa tifhem, iżda b'mod ċar u sħiħ hu biss Alla
li jagħrfu. Għax Alla fassal kull persuna għall-iskop li hu proprju għaliha, u finnatura ta' kull persuna qiegħed il-mekkaniżmu biex tilħaq l-għan tagħha.
Alla ħalaq il-bniedem fuq ix-xbieha tiegħu. Hu biss jagħraf fil-fond ilħlejqa tiegħu. Aħna l-ħlejqa narawha minn barra taħt għamliet ta' ħafna xorta
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u dejjem biċċa u suġġettiv, fuq xebh ma' ħlejjaq oħra. Hu f'Bin Alla u l-Verb
tar-rivelazzjoni, li l-ħlejqa l-aktar perfetta l-Mulej jurihielna fl-għamla sħiħa
tagħha. Hu obbligu tagħna li x-xbieha ta' Ġesù nagħmluha tagħna kemm
nistgħu, anzi jmissna nħalluha tbiddilna mill-qiegħ fih. Kif ukoll, dejjem kemm
nistgħu, imissna nagħrfu lilna nfusna aktar u x'inhi l-missjoni tagħna; l-istess
kif irridu nfittxu li nagħrfu x'inhi s-sejħa ta' dawk li għandna l-edukazzjoni
tagħhom f'idejna. Madankollu qatt mhu se jseħħilna nwettqu dan b'mod sħiħ,
u la dwarna u lanqas dwar ħaddieħor. Dan ifisser li qatt mhu se jkollna
intelliġenza sħiħa la fuq l-għamliet ta' għarfien li jolqot lilna, u lanqas mhu se
jkollna rasna mistrieħa kemm nistgħu nkunu effettivi b'responsabbiltà fledukazzjoni. Inkunu żguri meta nħallu f'għamla inkondizzjonata f'idejn Dak li
hu biss jaf x'se jiġri u hu biss għandu l-ħila li jmexxina sa ma nilħqu l-għan
aħħari – basta jkollna rieda tajba.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Fuq l-idea tal-Formazzjoni.
30 ta' Jannar
Il-ħajja hija pellegrinaġġ
_________________________________________________________________________________________
Għandha importanza fundamentali fl-edukazzjoni l-idea tal-bniedem li
tiddomina fl-għalliem (il-pedagogu). Għalliem li jżomm li kull bniedem hu
mħassar, bla ħila naturali li jagħmel xi tajjeb, l-ebda ħidma edukattiva ma
tkun possibbli. Il-bniedem li sa qiegħ ruħu hu meħud mid-dnub la jista'
jgħallem u lanqas jitgħallem. Min jemmen fit-tjubija tan-natura umana, ledukazzjoni ssir jew bla ħtieġa – għax hemm min jaħseb li n-natura tiżviluppa
waħedha, u trid tħalliha tiżviluppa waħedha, jew hija ħaġa faċli jew ta' pjaċir
li titlob biss tħejjija kulturali u idea xierqa ta' edukazzjoni, sabiex tintlaħaq
il-formazzjoni perfetta tal-esseri uman. Dan huwa l-ottimiżmu li joħroġ minn
pedagoġija illuministika. Il-ħsieb Kattoliku jinsab fin-nofs ta' dawn iż-żewġ
estremi. []
Meta għedt dan, nistgħu ngħidu li għandna l-fundament fuq kif inkejlu.
Il-bniedem tal-bidu kien tajjeb. In-natura tiegħu tħassret kawża tad-dnub
oriġinali, iżda mhux f'għamla hekk kerha li tilef kull ħila tajba; bir-rivelazzjoni
ta' Kristu, it-triq tal-adozzjoni ta' wlied, reġgħet infetħet u magħha lopportunità tal-ksib mill-ġdid tal-'ġustizzja' oriġinali. Il-bniedem mifdi mhux
sempliċiment reġa' kiseb l-istat li kien tilef; iżda baqa' jbati mill-fomes peccati,
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it-tebgħa tad-dnub; b'hekk ħajtu kollha f'din id-dinja saret pellegrinaġġ fi
ġlieda kontra t-taħsir tan-natura tiegħu, taqbida għall-ksib tal-ġustizzja;
ġlieda li jrid jiġġilidha hu, għax hu ħieles; fl-istess waqt il-grazzja tal-Mulej
hija attiva u twettaq l-essenzjal għat-tibdil fih. Għalhekk fl-aħħar mill-aħħar
hija l-grazzja li twassal il-bniedem għall-għan proprju tiegħu fil-glorja.
Il-bnedmin fl-istat ta' pellegrinaġġ huma studenti u għalliema. Nagħmlu
aktar ċar kif in-natura umana hija f'pellegrinaġġ. Ġisem u ruħ jiffurmaw ħaġa
waħda. L-ispirtu jeħtieġ il-ġisem bħala l-għodda tat-tagħrif – sakemm lgħarfien uman ikun ġej mis-sensi, u għalhekk ikun marbut mal-organi talġisem – u bħala għodda għall-ħidma tiegħu stess. Minkejja dan, l-għodda hekk
meħtieġa hija ta' tfixkil: għax is-sensi jtellfu l-ispirtu fit-twettiq tal-għanijiet
tiegħu; is-sensi għandhom tendenza li jistgħu jiġu ingannati; id-dgħufija u lmard tal-ġisem iżommu l-ispirtu milli jtemm it-tiri tiegħu; il-ħtiġijiet talġisem iwaqqfu l-ħidmiet tal-ispirtu. Hija prerogattiva tan-natura mċappsa
bid-dnub li l-istinti tagħha, sensibbli-korporali, qatt ma huma lesti li
joqogħdu għall-ispirtu, anzi jippretendu li jieħdu s-sopravvent huma, u meta
jiġri dan joħonqu l-ħajja spiritwali tal-gradi għolja. Iżda l-bniedem għandu lħila li jagħmel għażla, għalkemm dejjem jista' jiżbalja: meta ma jiflix dak li ssensi jressqu quddiemu u meta ma jimxix fuq il-proċess tal-ħsieb loġiku. Ilbniedem jaf x'inhu l-veru, il-kuxjenza tiegħu tgħinu f'kull każ konkret fuq kif
għandu jaġixxi. Ir-rieda tiegħu, iżda, mhux dejjem tkun trid tiġbed ħabel
wieħed; spiss timxi fuq kif iħajruha l-istinti sensibbli.
L-istat tal-ħajja ta' issa huwa stat ta' inċertezza, fejn kollox hu bħal
imdendel. Kundizzjoni mdendla, minħabba l-libertà ta' għażla bejn
possibbiltajiet ta' kemm-il xorta. Il-possibbiltà magħżula tiddetermina stadju
fil-formazzjoni tal-persuna umana. Il-libertà hija ċ-ċavetta għall-edukazzjoni.
Għalkemm biex ikun hemm użu tajjeb tal-libertà hija meħtieġa l-edukazzjoni.
Hekk kif hija meħtieġa l-kollaborazzjoni tal-persuna biex tibda taħdem ilgrazzja, tibqa' taħdem u tiżviluppa.
Il-ħidma edukattiva trid tidher fil-mumenti tal-kundizzjoni mdendla,
tal-istat ta' inċertezza, sabiex l-għażla bejn il-possibbiltajiet taqa' fuq dak li hu
l-aktar ġust. Biex jintlaħaq dan l-għan ikun hemm il-bżonn ta' għarfien tajjeb
tal-kundizzjoni mdendla; huwa wkoll meħtieġ li jkun hemm kriterju biex
jintgħarfu l-għażliet ġusti. Jiġifieri li jkun hemm ideat ċari dwar x'inhu l-għan
tal-bniedem; u li jkun hemm konoxxenza u – kemm hu possibbli – dominju
fuq il-mezzi u l-modi biex jinkiseb dan l-għan. Nisħaq fuq 'kemm hu possibbli'
għax hu ċar biżżejjed minn dak li għedt fuq l-istat ta' pellegrinaġġ li m'hemmx
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edukazzjoni umana barra minn dan l-istat; l-aktar għax fil-ħajja xejn ma jista'
jħarsu sewwa mid-dgħufija, mard, ingann, żbalji u d-dnub; u nżid ngħid li lgħalliem ukoll hu suġġett għal dawn in-nuqqasijiet kollha. Li l-istat ta'
pellegrinaġġ jissarraf fi stat ta' wasla hu possibbli biss għal Alla.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Kif Teduka ż-Żgħażagħ fid-Dawl
tal-Fidi Kattolika.
31 ta' Jannar
Nostalġija ta' Alla
_________________________________________________________________________________________
F’xatt ix-xmajjar ta’ Babilonja,
hemm qgħadt bilqiegħda u bkejt,
hemm saqqejt l-art,
jien u niftakar fik, Sijon,
li tant ħabbejt.
Kienet ħelwa t-tifkira tiegħek
u b’hekk bkejt aktar.
Neħħejt l-ilbies tiegħi ta’ festa,
u xiddejt dawk tax-xogħol;
hemm dendilt mas-siġar tal-luq
l-għana li ġarrejt,
warrabtu bit-tama
ta’ dak li biss fik ittamajt.
Hemm ferietni l-imħabba
u ‘l qalbi ħaditli.
Jien tlabtha toqtolni,
għaliex ferietni wisq;
inxtħett fin-nar tagħha,
kont naf sew li se ninħaraq
bħal dak l-għasfur ċkejken
li jintemm fin-nar.
Kont qed immut fija nnifsi
u nieħu n-nifs fik biss.
Ġo fija kont qed immut għalik
u għalik kont nerġa’ nqum,
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għax it-tifkira tiegħek
tat il-ħajja u ħasditha.
Gawdew il-barranin
li fosthom jien kont ilsir.
Talbuni għanjiet
minn dawk li kont ngħanni f’Sijon:
– Għannilna għanja ta’ Sijon;
ħa naraw kif tinstema’.
– Jien għedt: Kif nista’ f’art barranija,
fejn għal Sijon nibki,
ngħanni dak il-ferħ
li f’Sijon jien ħallejt?
Kont kieku ninsiha u nitlifha
kieku fraħt f’art barranija.
Jeħilli mas-saqaf ta’ ħalqi
l-ilsien li bih nitkellem
jekk ma niftakarx fik
f’din l-art li fiha ngħammar.
Sijon, bil-fergħat ħodor
li l-Babilonja tagħtini,
jalla tintesa idi l-leminija,
(dik li l-aktar ħabbejt fik,)
jekk ma niftakarx fik,
l-akbar ferħ tiegħi,
u jekk ningħata għall-festa
u niċċelebraha mingħajrek!
O Bint il-Babilonja,
imsejkna u miżerabbli!
Imbierek Dak
li jiena afdajt fih,
għax hu se jsawwab fuqek il-kastig
li kelli nieħu jien minn taħt idejk,
u hu se jiġbor ‘iċ-ċkejknin tiegħu,
u lili, ladarba jiena bkejt m’ħabba fik,
mal-blata li hi Kristu,
li għalih jien lilek tlaqt!
S. Ġwann tas-Salib, Romanza fuq is-salm “Super flumine Babylonis”.
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IT-TFITTXIJA TA' ALLA
1 ta' Frar
Għal Alla ma jiġri xejn għal xejn
_________________________________________________________________________________________
L-esperjenza tagħna turina li kull ħaġa għandha unità fiha nfisha u
tingħażel minn kull ħaġ'oħra; madanakollu jeżistu rabtiet bejniethom li
jġagħluk taħseb li hemm kawża universali wara kulma jeżisti. []
L-ambjent tal-ħajja tagħna ta' kuljum joffri l-aħjar eżempju ta' dak li
rridu ngħidu. Fil-lingwaġġ tagħna aħna nagħżlu bejn “dak li sar fil-fatt” – u
dan jiswa wkoll biex naffermaw li “jagħmel sens” u li “jinftiehem” – u dak li hu
fortuwitu, jiġifieri li fih innifsu hu bla sens u ma jinftehimx. Jiena għandi ħsieb
li nagħmel studju partikulari u biex nilħaq dan l-għan jeħtieġli mmur
f'università li għandha r-riżorsi biex tgħinni. Dan l-eżempju għandu rabta li
jinftiehem. Li kieku hemm kelli niltaqa' ma' xi ħadd li, b'kumbinazzjoni, kien
qiegħed hemm biex jistudja u wara xi żmien, b'kumbinazzjoni, tħadditna fuq
kwistjonijiet filosofiċi dwar univers u ħajja, jista' jidher għall-ewwel li ma
kien jorbot xejn mal-fatt tal-preżenza tagħna hemm. Iżda meta, snin wara,
inħares lura, imbagħad stajt ninduna li dawk it-taħditiet kellhom importanza
deċiżiva fuqi, x'aktarx b'aktar piż mill-istudji kollha li għamilt, u jiġini
x'naħseb li “kelli mmur” f'dak il-post “proprju minħabba dik il-persuna”. Dan
li ma kienx fil-proġett tiegħi, kien fil-pjan ta' Alla. U aktar kemm dan iseħħ ta'
spiss aktar inżid fil-fehma ta' fidi li għal Alla ma jiġri xejn għal xejn u li ħajti
kollha kienet kollha kemm hi mfassla mill-providenza divina wkoll fl-anqas
dettall. Għax fl-għajnejn fini ta' Alla kollox jagħmel sens perfett.
Hu għalhekk li jien nifraħ għad-dawl ta' sebħ li ġie magħruf lili jien u
nifli rabta hekk ta' siwi. Dan ma jgħoddx biss fil-ġrajja personali ta' bniedem
wieħed, iżda għall-umanità kollha kemm hi. U mhux biss, jgħodd ukoll għal
kulma jeżisti. Ir-rabta tagħhom fil-Logos hija ta' tifsir kbir, kapolavur fejn kull
fettuqa tagħti sehemha għall-armonija tal-kwadru kollu. Kollox skont tifsila
mill-aktar safja u konsistenti. Dak li aħna nitkellmu dwar “sens tal-affarijiet”,
dak kollu li “jgħaddi minn moħħna”, isib l-eku kollu tifsir, bħan-noti ta'
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sinfonija fil-bogħod, miġjuba lejja mir-riħ. Fil-lingwaġġ teoloġiku r-rabta
dwar tifsir ta' kollha kemm huma l-esseri fil-Logos jissejjaħ il-pjan divin talħolqien (ars divina). Titwettaq bil-ġrajjiet kollha li seħħu fid-dinja sa millbidu tagħha. Wara dan il-”pjan”, iżda, wara dan “il-pjan artistiku”, hemm
(mingħajr ebda firda mill-ordni tal-esseri) il-milja tal-essenza u l-ħajja ta' Alla
nnifsu.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), L-Esseri finit u l-Esseri etern.
2 ta' Frar
L-għalliem ġewwieni
_________________________________________________________________________________________
Issa ma għandi ebda xewqa oħra jekk mhux dik li nħobb lil Ġesù salġenn... [...] Ma nixtieqx aktar la t-tbatija u lanqas il-mewt, u b'danakollu
nħobbhom it-tnejn li huma, iżda hi l-imħabba biss li tiġbidni. Għal żmien twil
xtaqthom; kelli t-tbatija u ħsibtni missejt ix-xtajta tas-Sema, emmint li l-fjura
ċkejkna kienet se tinqata' fir-rebbiegħa tagħha... issa, it-telqa [f'Alla] biss
tmexxini, u ma għandi ebda boxxla oħra!... Ma nista’ nitlob xejn iżjed bilħerqa, ħlief it-twettiq sħiħ tar-rieda tal-ħanin Alla f'ruħi bla ma l-ħlejjaq ikunu
jistgħu jqiegħdu xi tfixkil. Nista' ntenni dan il-kliem tal-Kantiku Spiritwali talMissier tagħna San Ġwann tas-Salib: “Mill-kantina ġewwinija / tal-Għarus
tiegħi xrobt; xħin barra ġejt/ il-mergħa w kulma fiha / minn moħħi sfaw
minsija, / u tlift sal-merħla li warajha mxejt... / U issa ruħi u ġidi / mhux se
nħaddimhom aktar ħlief għalih; / tlaqt il-merħla ta’ sidi, / ma rridx immiss
xogħol b’idi, / u ż-żmien f’li NĦOBB biss irrid ngħaddih”. Jew ukoll: “Wara li
kont ġarrabtha / l-IMĦABBA hekk setgħana / minn kollox tislet l-għana / mittajjeb u l-ħażin li hemm ġo fija / u tbiddel lir-ruħ tiegħi ġewwa FIHA”.
O Madre għażiża tiegħi! kemm hi ħelwa t-triq tal-imħabba! Bla dubju,
tassew li nistgħu naqgħu, nistgħu nonqsu mill-fedeltà, iżda billi l-imħabba
minn kollox taf tislet l-għana, malajr tikkonsma dak kollu li jista' jagħti
dispjaċir lil Ġesù, waqt li ma tħallix għajr paċi umli u profonda fil-qiegħ talqalb...
A! Kemm dwal ħadt mill-kitbiet tal-Missier tagħna San Ġwann tasSalib!... Meta kelli sbatax u tmintax-il sena, ma kelli ebda nutriment spiritwali
ieħor; imma iżjed 'il quddiem il-kotba kollha ħallewni fin-nixfa, u jiena għadni
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f'din il-qagħda. Jekk niftaħ ktieb miktub minn awtur spiritwali (imqar l-isbaħ
wieħed u l-aktar wieħed li jqanqlek) mill-ewwel inħoss qalbi tingħalaq u
naqra, biex ngħid hekk, mingħajr ma nifhem, jew jekk nifhem, l-ispirtu tiegħi
jieqaf hemm bla ma jkun jista' jimmedita... F'din l-impotenza, l-Iskrittura
Mqaddsa u l-Imitazzjoni jiġu għall-għajnuna tiegħi; fihom insib ikel sod u
kollu safi. Iżda hu fuq kollox l-Evanġelju li jżommni medhija waqt l-orazzjoni
tiegħi; fih insib dak kollu li hu meħtieġ għall-imsejkna ruħi ċkejkna. Dejjem
nikxef fih dwal ġodda, tifsiriet moħbija u misterjużi...
Nifhem, u naf mill-esperjenza, li s-”saltna ta' Alla qiegħda ġewwa fina”
(Lq 17, 21). Ġesù ma għandu ebda bżonn ta’ kotba u lanqas ta’ dutturi biex
jgħallem l-erwieħ; Hu, id-Duttur tad-dutturi, jgħallem mingħajr il-ħoss ta’
kliem.. Qatt ma smajtu jitkellem, iżda nħoss li qiegħed ġewwa fija, f'kull waqt:
imexxini, inebbaħni x'għandi ngħid jew nagħmel. Sewwasew fil-ħin li
neħtieġhom, niskopri dwal li nkun għadni ma rajtx; u mhuwiex l-aktar sikwit
waqt l-orazzjoni li jkunu l-aktar abbundanti, imma aktarx f'nofs il-ħidmiet talġurnata tiegħi...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta' Ruħ, A 82w-83w.
3 ta' Frar
Fil-mogħdija tal-lejl
_________________________________________________________________________________________
F'lejl kollu dlam,
b'ħajriet u mħabbiet imkebbsa,
o xorti tassew hienja!
ħriġt bla ħadd ma ntebaħ bija,
b'dari issa mistrieħa.
Fid-dlam u fiż-żgur
b'sellum moħbi, fi star imkebba,
o xorti hienja!
tlajt fid-dlam u fil-ħabi
b'dari issa mistrieħa.
Fil-lejl hieni
bil-moħbi, bla ħadd ma rani
u lanqas jien ma rajt xejn

78

Meditazzjoni għal Kuljum

bla ebda dawl ieħor u gwida
ħlief dak li kien f'qalbi mkebbes.
U dan lili mexxieni
aktar fiż-żgur mid-dawl ta' nofsinhar
sa fejn kien jistennieni
dak li kont naf sewwa min kien
fin-naħa fejn ħadd ma deher.
O lejl li lili mort tmexxi!
O lejl ta' min iħobbu aktar miż-żerniq!
O lejl li għaqqadt qalb waħda
l-Maħbub mal-maħbuba
bil-maħbuba mibdula fil-Maħbub!
Fuq sidri mwarrad,
li għalih waħdu jien kollu żammejt;
hemm hu ħa nagħsa ħelwa
u bih jien żegħilt
u ċ-ċedri bħal imrewħa ġiebu ż-żiffa.
U ż-żiffa ġiet mit-turretta.
Meta jiena xagħaru fraqt,
b'idu ħelwa daqqa fuq għonqi tani
u għamel li s-sensi tiegħi jiġu mraqqda.
Hemm bqajt u kollox insejt,
u wiċċi lejn il-Maħbub mejjilt.
Kollox siket u jiena ntlaqt;
u t-tħassib kollu tiegħi
qalb il-ġilji ħallejtu.
S. Ġwann tas-Salib, il-poeżija Lejl Kollu Dlam, pp. 15-16.
4 ta' Frar
F'lejl mudlam
_________________________________________________________________________________________
“F'lejl kollu dlam, / b'ħajriet u mħabbiet imkebbsa, / o xorti tassew
hienja! / ħriġt bla ħadd ma ntebaħ bija, / b'dari issa mistrieħa”. F'din l-ewwel
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stanza r-ruħ tgħid u turi t-triq u l-manjiera li għaddiet minnhom hija u miexja
'l quddiem f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġibda lejha nfisha u lejn il-ħwejjeġ
kollha, u fil-mewt għalihom kollha u għaliha nfisha, permezz ta'
mortifikazzjoni vera, sabiex tikseb li tgħix il-ħajja ma' Alla li hija kollha
mħabba u ħlewwa u għaxqa. U tfisser kif dan il-ħruġ minnha nfisha u minn
kull ħaġa ma kienx ħlief lejl kollu dlam. U b'dan, kif sejjer jitfisser dalwaqt,
hawn nifhmu kontemplazzjoni ta' tindif sħiħ li b'mod passiv tikkawża fir-ruħ
iċ-ċaħda tagħha nfisha u tal-ħwejjeġ kollha li diġà semmejna.
U dan il-ħruġ hawn tgħid li huwa dak li setgħet tagħmel bis-saħħa u lħeġġa li l-imħabba għall-Għarus tagħha tatha għal dan l-għan filkontemplazzjoni kollha dlam li semmejna. Hawnhekk tgħolli l-hena kbir li
sabet hija u tivvjaġġa lejn Alla permezz ta' dan il-lejl b'suċċess hekk għoli, illi
ebda wieħed mit-tliet għedewwa, li huma d-dinja, id-demonju u l-ġisem (u li
dejjem ifixklu l-mixi 'l quddiem f'din it-triq) ma setgħu jkunulha ta' xkiel; billi
l-lejl imsemmi ta' tindif fil-kontemplazzjoni ħa xi nagħsa u għakkes fid-dar
tas-senswalità tiegħu kull passjoni u kull aptit dwar ix-xewqat u lmozzjonijiet tal-għedewwa. Għalhekk l-ewwel vers jgħid: F'lejl kollu dlam.
L-erwieħ li jibdew deħlin f'dan il-lejl kollu dlam meta Alla jibda
joħroġhom mill-istat tal-bidu – li huwa l-istat ta' dawk li jimmeditaw fit-triq
spiritwali, u li jibda jqegħidhom fl-istat ta' dawk li diġà mxew 'il quddiem, li
huwa l-istat ta' dawk li huma diġà kontemplattivi – sabiex, wara li jgħaddu
minnu, ikunu jistgħu jaslu għall-istat tal-perfetti, li huwa dak tal-unjoni tarruħ ma' Alla. [...]
Mela, wieħed għandu jkun jaf li r-ruħ, wara li tkun ikkonvertiet lejn ilqadi ta' Alla b'mod sħiħ, bħala regola, huwa Alla li jmantniha u jżiegħel biha, listess bħalma l-omm tagħmel mat-tarbija ċkejkna tagħha, hekk li ssaħħanha
bis-sħana ta' sidirha, u titmagħha bil-ħalib ħelu u b'ikel artab u togħma tajba,
iġġorrha u żżiegħel biha f'dirgħajha. Imma meta t-tarbija tibda tikber, l-omm
bil-mod il-mod ma tibqax iżżiegħel biha u, waqt li taħbi l-imħabba kollha
ħlewwa tagħha, tqiegħed sustanza morra fuq is-sider ħelu tagħha, u tniżżel
lit-tarbija minn fuq dirgħajha u twaqqafha fuq riġlejha biex tkun tista' tibda
timxi u tagħmel xi ħaġa ta' sustanza u siwi akbar.
L-omm kollha mħabba hija bħall-grazzja ta' Alla għax, hekk kif ir-ruħ
tkun imġedda bi tkebbis ġdid u ħeġġa għall-qadi ta' Alla, hu jimxi magħha blistess mod: Hu jagħmel li ssib ħalib spiritwali, ħelu u kollu għaxqa, fil-ħwejjeġ
kollha ta' Alla, mingħajr ebda ħidma tagħha nfisha, u li ssib ukoll gost kbir fit-

80

Meditazzjoni għal Kuljum

taħriġ spiritwali, għax hawn Alla qiegħed jagħtiha s-sider tal-imħabba ħelwa
tagħha, l-istess bħallikieku kienet tarbija ċkejkna.
Għalhekk, ruħ bħal din issib l-għaxqa tagħha filli tgħaddi ħinijiet twal –
xi drabi iljieli sħaħ – fit-talb. Il-penitenzi jsiru l-gost tagħha. Is-sawm ikunilha
l-ferħ tagħha. U l-faraġ tagħha ssibu fl-użu tas-sagramenti u filli tingħata
għall-ħwejjeġ divini.
S. Ġwann tas-Salib, Lejl Kollu Dlam, 1 Lejl, 1, 1-2 u “Espożizzjoni”.
5 ta' Frar
L-umli jfittxu lil Alla
_________________________________________________________________________________________
Billi dawn li jkunu għadhom jibdew it-triq iħossuhom mimlijin ħeġġa u
attenti ħafna fil-ħwejjeġ spiritwali u t-taħriġ devot... għalkemm huwa minnu li
l-ħwejjeġ qaddisa minnhom infushom iġibu l-umiltà, ta' sikwit minħabba nnuqqasijiet ta' dawn l-erwieħ, tiġihom xi xorta ta' kburija, u b'hekk jibda
jkollhom xi grad ta' sodisfazzjon bil-ħidma tagħhom u bihom infushom. U
tiġihom ukoll xi xewqa, li ftit jew wisq hija fiergħa u xi drabi fiergħa bosta, li
jitkellmu dwar il-ħwejjeġ spiritwali quddiem l-oħrajn, u xi drabi saħansitra li
jgħallmu dawn il-ħwejjeġ aktar milli jitgħallmu fuqhom. Jikkundannaw
f'qalbhom bnedmin oħra, meta jaraw li dawn ma għandhomx dik ix-xorta ta'
devozzjoni li huma nfushom jixtiequ, u xi drabi jgħidu dan bil-kliem ukoll.
Hawn isiru jixbhu lill-Fariżew li tkabbar bih innifsu, waqt li faħħar lil Alla
għall-għemil tajjeb tiegħu nnifsu u maqdar lill-pubblikan (Lq 8, 11-12)...
Xi wħud minn dawn li jkunu għadhom kemm jibdew ma jagħtux wisq
kas tal-ħtijiet tagħhom ukoll, u drabi oħra jitnikktu żżejjed meta jaraw lilhom
infushom jaqgħu fihom, għax ikunu għamlu lilhom infushom qaddisin diġà, u
għalhekk jimtlew bil-korla u ma jistabrux bihom infushom; u dan huwa
nuqqas ieħor. Ta' sikwit jitolbu lil Alla b'ħafna tnehid biex hu jneħħilhom innuqqasijiet u l-ħtijiet tagħhom, imma dan jagħmluh ħalli jkunu jistgħu jsibu
ruħhom fil-paċi, u ma jkunux imħawda minnhom, aktar milli għall-imħabba
ta' Alla, għax ma jintebħux li, kieku kellu jneħħilhom in-nuqqasijiet tagħhom,
aktarx li jsiru aktar kburin bihom infushom. Huma jiddejqu jfaħħru lilloħrajn, imma jieħdu gost jarawhom imfaħħra minn ħaddieħor. Iġibu ruħhom

81

Meditazzjoni għal Kuljum

qishom ix-xebbiet boloh li, meta l-lampi tagħhom ma setgħux jixegħlu, talbu
ż-żejt mingħand l-oħrajn (Mt 25, 8)...
Imma dawk li f'dan iż-żmien ikunu mexjin lejn il-perfezzjoni jibqgħu
mexjin 'il quddiem b'mod differenti ħafna u b'temperament ieħor tal-ispirtu,
għax huma jimxu 'l quddiem permezz tal-umiltà, u huma edifikati bosta, u ma
jaħsbu xejn fuq għemilhom. Imma, billi jitfarrġu tassew ftit bihom infushom,
huma jħarsu lejn l-oħrajn bħala ħafna aħjar minnhom, u ġeneralment
għandhom għira qaddisa għalihom, u huma mxennqa li jaraw lilhom
infushom jaqdu lil Alla bħalhom. Għax akbar ma tkun il-ħeġġa tagħhom, u
akbar ma jkun l-għadd tal-għemejjel tajba tagħhom, u akbar ma jkun il-gost li
jieħdu bihom, huma u mexjin 'il quddiem fl-umiltà, aktar jintebħu bis-sħiħ
kemm Alla jistħoqqlu aktar mingħandhom, u kemm huwa ftit dak kollu li
jagħmlu għalih. U hekk, aktar ma jagħmlu, inqas iħossuhom sodisfatti. Hekk
iħossuhom li għandhom jagħmlu ħwejjeġ bil-ferħ għall-karità u l-imħabba
tiegħu, illi kulma jagħmlu jidhrilhom li huwa xejn. U huma hekk mimlija u
mgħaddsa u mbuttati minn dan it-tħassib kollu mħabba tagħhom illi qatt ma
jagħtu kas ta' dak li qegħdin jew mhux qegħdin jagħmlu l-oħrajn...
Flimkien ma' trankwillità kbira u umiltà profonda, dawn l-erwieħ
ikollhom xewqa ħerqana li jkunu mgħallma minn xi ħadd li jista' jġibilhom ġid
spiritwali akbar. Huma tassew il-maqlub ta' dawk li tkellimna fuqhom u li
jagħmluha dejjem ta' għalliema, hekk li, meta xi oħrajn ikunu jidhru li
qegħdin jgħallmuhom, bħal jeħdulhom il-kelma minn ħalqhom, bħallikieku
diġà kienu jafu dak li kienu sejrin jgħidulhom. Dawn l-erwieħ li qegħdin
nitkellmu dwarhom issa, min-naħa l-oħra, għax huma 'l bogħod milli jkunu lmexxejja ta' oħrajn, huma dejjem imħejjija li jieħdu triq oħra minn dik li
jkunu mexjin fiha, jekk jikkmandawhom jagħmlu dan, għax huma qatt ma
jaħsbu li huma fis-sewwa f'xi ħaġa, tkun xi tkun...
Huma aktar miġbuda li joqogħdu jitkellmu dwar ruħhom ma' dawk li
jżommu l-azzjonijiet u l-ispiritwalità tagħhom ta' siwi żgħir. Din hija
karattarestika tal-ispirtu li huwa sempliċi, safi, u ġenwin li jogħġob lil Alla.
Għax, bħalma l-Ispirtu għaref ta' Alla jgħammar f'dawn l-erwieħ umli, hu
jqanqalhom u jmexxihom b'mod li jżommu t-teżori tiegħu b'mod sigriet
ġewwa fihom, u bl-istess mod li jqaċċtu barra minnhom kull ħażen. Alla jagħti
din il-grazzja lill-umli, flimkien mal-virtujiet l-oħra, hekk kif jirrifjutaha lillkburin.
S. Ġwann tas-Salib, Lejl Kollu Dlam, 1Lejl 2, 1.5-7.
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6 ta' Frar
Il-fidi fil-baħar imqalleb tal-ħajja
_________________________________________________________________________________________
O ħajja, ħajja! Kif tista' tibqa' tgħix meta tkun 'il bogħod mill-Ħajja
tiegħek? F'din is-solitudni kollha, fiex qiegħda titħabat? X'qed tagħmel,
ladarba dak kollu li tagħmel huwa dejjem nieqes mill-perfezzjoni u ma tistax
tgħidlu tajjeb għalkollox? Xinhu dak li jfarrġek, ruħ tiegħi, f'dan il-baħar
imqalleb? Nagħli għalija nnifsi, iżda aktar nagħli għaż-żmien li fih ma ħassejt
ebda għali. O Mulejja, kemm huma ħelwin il-mogħdijiet tiegħek! Iżda min se
jimxi fihom bla biża'? Jien nibża' ngħix bla ma naqdik. B'danakollu, meta
nibda biex naqdik, ma nsib xejn li nista' nqisu bħala ħlas tajjeb għallinqas għal
xi ħaġa minn dak li għandi nagħtik. Jidher li rrid ningħata kollni kemm jien
għal dan il-qadi u, b'danakollu, meta naħseb sewwa fuq il-miżerja tiegħi, nara
li ma nista' nagħmel xejn tajjeb, sakemm ma tkunx int li tagħtini dan.
O Alla tiegħi u Ħniena tiegħi! X'se naqbad nagħmel biex ma nġibx fixxejn l-għeġubijiet kbar li int għamilt miegħi? L-għemil tiegħek huwa kollu
qaddis u kollu ġust, huwa ta' siwi bla qies u magħmul b'għerf kbir, għax int,
Mulej, int l-Għerf fih innifsu. Jekk moħħi jfittex dan, ir-rieda tiegħi tgerger,
għax ma trid li jkun hemm xejn li jkunilha ta' xkiel biex tħobbok. U l-moħħ ma
jistax jasal għal għeġubijiet hekk kbar li jagħraf min huwa Alla tiegħu. Imma
r-rieda tixtieq tithenna bik u ma tafx kif tista' tagħmel dan, meta hija
magħluqa f'ħabs hekk ta' tbatija bħalma hija l-mortalità. Kollox ifixkilha lirrieda tiegħi, għalkemm fil-bidu sabet għajnuna fil-meditazzjoni fuq lgħeġubijiet kbar tiegħek, li minnhom jingħarfu aħjar il-ħwejjeġ baxxi bla
għadd tiegħi.
Għaliex għedt dan, Alla tiegħi? Lil min qiegħda nlum? Min sejjer jisma'
lili jekk mhux int, Missier u Ħallieq tiegħi? Imma xi ħtieġa hemm li nitkellem
biex int tkun tista' tifhem it-tbatija tiegħi, ladarba nara hekk biċ-ċar li int
tinsab ġewwa fija? Għalija, din hija bluha. Iżda, jaħasra, Alla tiegħi! Kif nista'
nkun żgura li miniex mifruda minnek? O ħajti msejkna li jkollok tgħix hekk
mhux fiż-żgur f'ħaġa ta' siwi hekk kbir! Min jista' jixtieqek, ladarba l-ġid li rrid
nikseb bik u nittama mingħandek – li nogħġob lil Alla f'kollox – huwa hekk
mhux żgur u hekk mimli perikli? [...]
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Noqgħod nimmedita ftit fuq is-sebħ kbir li int, Alla tiegħi, ħejjejt għal
dawk li jibqgħu jżommu sħiħ fit-twettiq tar-rieda tiegħek, u naħseb fuq kemm
tiġrib u tbatijiet kellu jsofri Ibnek biex jikseb dan. Min-naħa l-oħra, noqgħod
naħseb kif dan lilna ma kienx jistħoqqilna u kemm aħna ma għandniex
nonqsu li nibqgħu nafuhulu għal din l-imħabba hekk kbira li, bi spejjeż
tagħha, għallmitna kif inħobbu. U tassew li ruħi titnikket bil-kbir.
Kif jista' jkun, Mulej, li jintesa dan kollu, u li l-bnedmin li jridu jmutu
jinsew daqshekk meta joffenduk? O Feddej tiegħi, kemm ikunu qegħdin
jinsew lilhom infushom fl-istess ħin! U kemm hija kbira tjubitek, li int tiftakar
fina u, għalkemm inkunu waqajna u ferejniek b'daqqa tal-mewt, tinsa
x'inkunu għamilnielek u terġa' tagħtina idek u tqajjimna minn dan il-ġenn
tagħna bla fejqan, biex infittxu mingħandek, u nitolbuk, is-salvazzjoni! Ikun
imbierek Mulej bħal dan, tkun imbierka ħniena hekk kbira, u tkun imfaħħra
mogħdrija hekk kollha tjieba!
O ruħi, bierek dejjem lil Alla hekk kbir! Kif jista' jkun li ddur kontra
tiegħu? O, kif il-kobor tal-grazzja tiegħek iġib ħsara lil dawk li huma hekk
ingrati! Sib rimedju int, Alla tiegħi. O wlied il-bnedmin, kemm se ddumu
twebbsu qalbkom (S 4, 3) u teħduha kontra dan Ġesù l-aktar ġwejjed? [...]
Bħal fjur tar-raba' l-ħajja tal-bniedem (S 103, 15) u tintemm malajr, u l-Iben
tal-Verġni għandu jiġi biex jagħti s-sentenza tiegħu tal-biża' (Mt 16, 27).
S. Tereża ta' Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ quddiem Alla, 1; 3,1-2.
7 ta' Frar
Tfittex lil Alla fil-fidi
_________________________________________________________________________________________
Tagħmel tajjeb ħafna, o ruħ, jekk dejjem tfittxu moħbi, għaliex ħafna
tkun qed tgħolli lil Alla u tkun qed tersaq ħafna lejh meta żżommu bħala wisq
aktar għoli u profond minn kull ħaġa li tista’ tilħaqha. U għalhekk tistrieħx, la
ftit u anqas ħafna, fuq dak li s-setgħat tiegħek jistgħu jifhmu. Irrid ngħid, qatt
tkun sodisfatta b’dak li tifhem dwar Alla, iżda b’dak li ma tistax tifhem dwaru;
u qatt tieqaf fl-imħabba u l-gost ta’ dak li tifhem jew tħoss dwar Alla, iżda
ħobb u ggosta dak li ma tistax tifhem u tħoss fuqu. Għax dan ifisser li tfittxu
fil-fidi. Alla hu dak li ma jistax jintlaħaq u hu moħbi, imqar jekk jidhirlek li qed
issibu, tħossu u tifhmu, xorta waħda għandek tibqa’ żżommu b’moħbi u hekk
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għandek taqdih fil-moħbi. U tkunx bħal ħafna boloh li jaħsbu baxx fuq Alla
għax jaħsbu li meta ma jifhmuhx jew ma jiggostawhx jew ma jħossuhx, Alla
jkun aktar ‘il bogħod u aktar moħbi. Il-verità hija bil-maqlub: għax meta
jifhmuh anqas ċar ikunu resqu aktar, għax kif jgħid il-profeta David: “sħab
iswed u magħqud hu l-għarix tiegħu” (S 18, 12). Hekk mela tasal qrib tiegħu,
bilfors tħoss id-dlam fid-debulizza ta’ għajnejk.
Tagħmel sewwa mela f’kull żmien, kemm waqt it-tfixkil, kemm waqt irrisq spiritwali u temporali, li żżomm lil Alla bħala moħbi u hekk tgħajjatlu
b’dan il-kliem: “Għidli fejn mort inħbejt?! / Ħallejtni o Ħanini, haw’
nitniehed”.
Ir-ruħ issejjaħlu Ħanini biex aktar tqanqlu u tiġbdu għat-talba tagħha,
għax meta Alla jkun maħbub, b’ħeffa kbira jisma’ t-talbiet ta’ min iħobbu.
Hekk ukoll jgħid f’San Ġwann: ”Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa’ fikom, itolbu
kulma tridu u jingħatalkom”(Ġw 15, 7).
Għalhekk ir-ruħ tista’ tassew issejjaħlu Ħanini meta hi tinsab kollha
miegħu, billi qalbha mhix marbuta ma’ xi ħaġa oħra barra minnu; u hekk, issoltu titfa’ ħsiebha fuqu. Minħabba nuqqas ta’ dan, Dalila qalet lil Sansun: “Kif
tgħidli ‘nħobbok’, meta ma tiftaħx qalbek miegħi?” (Mħ 16, 15). Fil-kelmiet
tiftaħ qalbek miegħi hemm il-ħsieb u l-imħabba. Ghalhekk xi wħud isejħu lillGħarus Ħanini meta ma jħobbuhx tassew, għax qalbhom ma hix kollha
miegħu, u b’hekk it-talba tagħhom ma għandhiex tant siwi quddiem Alla;
allura ma jaqilgħux dak li jitolbu qabel ma, bil-perseveranza fit-talb, jaslu li
jqiegħdu ruħhom aktar ta’ spiss f’Alla, u qalbhom aktar kollha miegħu bilħeġġa tal-imħabba; għax mingħand Alla ma naqilgħu xejn ħlief bl-imħabba.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 1, 12-13.

SOLITUDNI U SKIET
8 ta' Frar
Il-Karmelitana fir-ruħ
_________________________________________________________________________________________
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Għażiża Ġermana ċkejkna tiegħi, din l-ittra għandha tasallek għas-17.
Dakinhar sejra noffri t-tqarbina għall-ħtiġijiet tiegħek, u jekk tafdali ruħek,
jiena nikkonsagrahielek lit-Trinità Qaddisa ħalli din iddaħħlek fil-qiegħ talmisteru u dawn it-Tlieta, li t-tnejn li aħna tant inħobbu, isiru realment iċċentru li fuqu timxi l-ħajja tagħna! Santa Tereża tfakkarna kif ir-ruħ qisha
kristall li fiha tiġi riflessa d-divinità. Din it-tixbiha tant togħġobni, u meta nara
x-xemx tinfiltra bir-raġġi tagħha l-kjostri tagħna, nibda naħseb kif Alla
jinfiltra bl-istess mod r-ruħ li ma tfittixx ħlief lilu! Għażiża tiegħi, ejjew ngħixu
fl-intimità mal-Maħbub tagħna, ejjew inkunu kollna kemm aħna tiegħu, kif hu
kollu kemm hu tagħna. Int ma tistax tirċevih b'dik il-frekwenza li tixtieq, u
nista' nifhem sewwa s-sagrifiċċju tiegħek. Imma għandek tkun taf li limħabba tiegħu m'għandhiex bżonn tas-sagrament biex tiġi għand iċ-ċkejkna
Ġermana tiegħu: għix f'għaqda miegħu l-ġurnata kollha, għax hu jgħammar
f'ruħek. Isma' sewwa x'jgħid Missierna San Ġwann tas-Salib, li hu missierek
ukoll ladarba inti l-oħt ċkejkna tiegħi: “Ja l-isbaħ fost il-kreaturi, li ruħ li tant
tixtieq tkun taf il-post fejn jgħammar il-Maħbub ta’ qalbek, biex issibu u
tingħaqad miegħu, int stess int il-post li jgħammar fik, il-moħba li fiha
qiegħed jinħeba. Il-Maħbub tiegħek, it-Teżor tiegħek, it-tama waħdanija
tagħkom hu tant qrib tagħkom illi jgħammar fikom; u sewwa jingħad, intom
ma tistgħu qatt tkunu dak li intom mingħajru (Kantiku B 1, 7).
Din hi l-ħajja kollha tal-Karmelu: tgħix fiH; b'dan il-mod is-sagrifiċċji
kollha, l-immolazzjonijiet kollha jsiru divini, ir-ruħ tara f'kull ħaġa lil Dak li hi
tħobb u kollox jwassalha s'għandu: hu qalb ma’ qalb kontinwa miegħu! Kif
qiegħda tintebaħ, int diġà tista' tgħix ta' Karmelitana f'ruħek. Ħobb issilenzju, it-talb, għax din hi l-essenza tal-ħajja tal-Karmelu. Itlob lis-Sultana
tal-Karmelu, Ommna, li tgħallmek biex tadura lil Ġesù fil-ġabra profonda; hi
tant tħobb lil uliedha tal-Karmelu, l-Ordni tagħha privileġġjat, hi l-ewwel
patruna tagħna.
Itlob ukoll lis-serafika ommna Santa Tereża: hi tant ħabbet, mietet
sforz l-imħabba! Itlobha l-imħabba passjonali li hi kellha lejn Alla, għallerwieħ, għax il-Karmelitana għandha tkun appostolika: it-talb kollu tagħha,
is-sagrifiċċji kollha tagħha għandhom ikunu kollha kemm huma indirizzati
lejn dan l-għan! Taf b'San Ġwann tas-Salib? Hu missierna, hu niżel b'tant
profondità fid-Divinità! Qablu kien imissni inkellmek fuq San Elija, l-ewwel
missier tagħna, qiegħda tintebaħ kemm hu antik l-Ordni tagħna, ġej minn
żmien il-Profeti! O kemm nixtieq inkanta l-glorji kollha tiegħu!
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Ejjew inħobbu l-Karmelu tagħna, hu inkomparabbli! Għal dak li għandu
x'jaqsam mar-Regola, Ġermana ċkejkna tiegħi, għad tintebaħ waħdek kemm
din hi sabiħa. Ibda għix minn issa fl-ispirtu tagħha! … Saħħa, oħt, qiegħda
nitlob ħafna għalik. Hemm għaqda sħiħa bejn ruħi u ruħek: jiena nagħmel
kollox miegħek, waqt it-talb, waqt ir-reċta tal-Uffiċċju divin, kullimkien int
qiegħda miegħi għax jiena nħarsek f'ruħi qrib sewwa tiegħu, b'hekk flimkien
aħna nintilfu fit-Trinità Qaddisa!…
Jisimni dejjem Eliżabetta, imma nġorr dejjem l-isem tat-Trinità
Qaddisa.
Sr. Eliżabetta tat-Trinità
Mhux isem sabiħ dan?
Sellili b'affezzjoni għall-ġenituri tiegħek u bewsa lill-maħbuba Yvonne.
Margerita qaltli li meta tarakom it-tnejn flimkien tistħajjilha qiegħda miegħi.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lil Ġermana De Gemeaux, 14 ta' Settembru 1902
(L 136).
9 ta' Frar
Il-qaddisin ifaħħru s-skiet
_________________________________________________________________________________________
San Ġakbu appostlu qabbel l-ilsien ma' bhima selvaġġa li ħadd qatt ma
seta' jimmansaha. Gravi u bla għadd huma l-ħsarat li joħloq, għaliex għandu
vivaċità tant tgħaġġel illi, hekk kif jisħon, jaqbeż il-konfini kollha tal-modestja,
bħal xrara nar li tqabbad foresta immensa.
Minħabba f'hekk il-Missirijiet antiki qiegħdu s-skiet fost il-preċetti
ewlenin u tal-bidu għall-ħajja monastika, waqt li għollew il-vantaġġi tiegħu
b'tifħir kbir għall-aħħar. Jekk ma nkunux qrajna l-kitbiet tagħhom, tkun ħaġa
iebsa biex nistgħu nemmnu li s-skiet għandu l-importanza kollha li huma
jagħtuh, wisq aktar meta l-virtù tas-skiet tidher li tappartjeni mhux lill-qalb
imma lix-xufftejn, kważi biex ngħidu hekk lill-qoxra ta' barra tal-bniedem,
waqt li fir-realtà b'mod regulari max-xufftejn tippenetra sal-qalb u taħfinha
fil-ħidma tagħha. Imma jekk il-qaddisin faħħru tant is-skiet illi kważi
jġagħluna nemmnu li qabżu l-limiti ta' dak li hu ġust, dan għamluh għax
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għarfuh tant meħtieġ biex niksbu l-unjoni ma' Alla, biex iħarsuna mid-dnub u
nevitaw l-iskandlu għall-proxxmu.
Sa f'ismu stess, is-skiet għandu xi ħaġa speċjali, qaddisa, ħiemda,
profonda, li tistiednek għall-ġabra. Huwa għandu xi ħaġa tant issaħħrek illi
żżejjen id-djar reliġjużi aktar minn kull virtù oħra, tant illi min jidħol hemm,
minnufih jibqa' milqut u, jekk hi persuna onesta, tinġabar u tfittex li ġġib
ruħha skont il-qdusija tal-ambjent.
Is-skiet għandu ċerta affinità mal-kontemplazzjoni divina u r-rapiment
tar-ruħ, għall-fatt li hu wkoll jagħmel li nifhmu, mingħajr il-ħoss qawwi ta'
kliem, ħwejjeġ 'il fuq mill-ħila tad-dinja. Bħala prova tal-eċċellenza kbira tasskiet, biżżejjed il-fatt waħdu li jekk mhux kulħadd jifhem il-lingwaġġ mutu
tiegħu, imma kulħadd jammirah.
Eċċellenza tabilħaqq sublimi u għammiela, għaliex is-skiet iġib tant
frott ta' merti daqs il-kliem mhux meħtieġ li jitterrompi, bla ma ngħidu
mbagħad dwar il-privileġġ singulari tiegħu li jġib il-paċi u t-trankwillità talispirtu, kif jista' jixhed min jaf jiskot fi żmien f'waqtu.
Imma ħadd fid-dinja, lanqas jekk imżejjen b'kelma elokwenti għallaħħar, ma jista' jgħid il-ħlewwa kollha tat-taħditiet ġewwinija ma' Alla u marruħ proprja tiegħu li jieħdu post it-taħditiet mal-bnedmin, billi m'hemm xejn
iżjed ħlejju minn dik is-solitudni li fiha Alla jżiegħel ‘il-qalb u li permezz
tagħha ġġib iktar faraġ b'kelma waħda biss milli tista' ġġib f'elf sena lelokwenza kollha tad-dinja.
Is-skiet huwa triq għal dik il-ġabra interjuri li permezz tagħha r-ruħ li
tixtieq lil Alla tistrieħ fi sliem kbir ħafna, ħielsa mill-aġitazzjoni tal-bniedem,
hi liema hi. Għaliha jseħħu l-kelmiet: “Nagħtiha l-ħalib tiegħi, neħodha fissolitudni u lil qalbha nkellem” (Hos 2, 16). Bħallikieku Alla qal fl-imħabba
tiegħu għar-ruħ: “Hija ma tridx iżjed il-ħalib tal-bnedmin: ma tqegħidx iktar
xufftejha mat-tazza tal-faraġ tagħhom; tibża' mill-midinbin li jixtiequ kieku
jagħtuha l-ħalib tad-diskorsi ħlejju tagħhom; għalhekk nagħtiha jien il-ħalib
tiegħi, ‘il bogħod mill-bnedmin”. B'hekk iżid, huwa u jistqarr fiex jikkonsisti
dan il-ħalib: lil qalbha nkellem, jiġifieri: “infarraġha jiena, inqiegħed kliem
divin minflok is-skiet ta' kliem il-bnedmin”.
Ven. Ġwanni ta' Ġesù Marija, Istruzzjoni tan-novizzi.
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10 ta' Frar
In-Nawfraġju ta' S. Pawl Appostlu
Id-deżert tar-ruħ
_________________________________________________________________________________________
“Fil-ħemda l-bejta nbiet / dik li fil-ħemda għexet bla kburija; / weħidha
u fis-skiet / Għarus illi feriet / bl-imħabba tagħha, issa t-triq juriha”. F'din listrofa l-Għarus jagħmel żewġ ħwejjeġ. L-ewwel ifaħħar il-ħemda li fiha r-ruħ
għażlet li tgħix u jgħid kif din kienet mezz biex fiha ssib u tgawdi lill-Maħbub
weħidha, 'il bogħod mill-uġigħ u l-għejja li kellha qabel. Għaliex billi riedet
tgħix imwarrba minn kull gost u faraġ u appoġġ tal-ħlejjaq, biex tasal li
tissieħeb u tingħaqad mal-Maħbub, sar jistħoqqilha li tikseb is-sliem talħemda tal-Maħbub tagħha, fejn tistrieħ weħidha u mwarrba minn dak ittfixkil kollu li semmejna. It-tieni jgħid li billi hi riedet titwarrab mill-ħlejjaq
kollha minħabba l-Maħbub tagħha, hu nnifsu, miġbud lejha minħabba dik ilħemda tagħha, beda jieħu ħsiebha billi jilqagħha bejn dirgħajh, jitmagħha kull
ġid, u jmexxi l-ispirtu tagħha lejn il-ħwejjeġ għoljin ta' Alla.
Mhux biss jgħid li issa se jmexxiha hu, iżda wkoll li se jmexxiha
weħidha, jiġifieri mingħajr għajnuna tal-anġli u tal-bnedmin, bla għajnuna ta'
forom u figuri, għaliex hija, b'din il-ħemda, għandha diġà l-ħelsien tal-ispirtu
li ma jintrabat ma' ebda mezz minn dawn li semmejna.
Il-vers jgħid: “fil-ħemda għexet”. Din il-gamiema, li hi r-ruħ, kienet
tgħix fil-ħemda qabel ma sabet lill-Maħbub f'dan l-istat ta' għaqda. Għax irruħ li tixxennaq lil Alla ma tfarraġha ebda kumpannija ta' ħadd u ta' xejn, anzi
iżidilha s-solitudni. “Fil-ħemda l-bejta bniet”. Is-solitudni, li fiha kienet tgħix
qabel, kienet tikkonsisti filli tixtieq tkun nieqsa minn kollox u minn kull ġid
tad-dinja minħabba l-Għarus tagħha... Kienet taħdem biex issir perfetta billi
tikseb ħemda sħiħa li fiha wieħed jasal għall-għaqda tal-Verb, u bħala riżultat
fil-mistrieħ u l-faraġ kollu. Dan, hawn jitfisser bil-kelma bejta li hemm fil-vers
u li tfisser serħ u mistrieħ...
Alla waħdu jagħmel dan magħha. Il-kawża, kif għedna, hi li Alla jsibha
weħidha, u ma jridx jagħtiha kumpannija oħra, biex ma tinqeda b'ħadd u ma
tafda f'ħadd ħlief fih. U ladarba r-ruħ telqet u sebqet il-mezzi kollha, u għoliet
lejn Alla 'l fuq minn kollox, jixraq li Alla stess ikun il-gwida u l-mezz biex tasal
għandu. La r-ruħ diġà għoliet 'il fuq minn kollox, imwarrba minn kollox, xejn
aktar ma jiswielha jew jaqdiha biex togħla iżjed, ħlief l-istess Verb Għarus: u
dan, billi hu miġbud lejha bl-imħabba, irid jagħmlilha dawn il-favuri waħdu. U
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jgħid malajr: “Għarus illi feriet”, jiġifieri li ferietu l-għarusa. Għax barra li lGħarus iħobb ħafna s-solitudni tal-għarusa, jinsab wisq aktar midrub blimħabba tagħha għaliex hi riedet toqgħod imwarrba mill-ħwejjeġ kollha; għax
kienet midruba bl-imħabba tiegħu. Għalhekk hu ma riedx iħalliha weħidha,
iżda midrub minnha minħabba s-solitudni li żammet minħabba fih, ra li mhix
kuntenta bi ħwejjeġ oħra, u mexxieha hu waħdu lejh billi ġibidha u xorobha
fih. Dan ma kienx jagħmlu kieku ma sabhiex fil-ħemda tal-ispirtu.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 35, 2-4.6-7.
11 ta' Frar
Il-Madonna ta' Lourdes
F'Lourdes, xbieha tas-Sema
_________________________________________________________________________________________
Taħt subgħajja jirtogħdu, ivvibra, o strument bil-kordi tiegħi,
ejjew inkantaw flimkien innu ġdid,
biex insellmu lil dan il-pajjiż tant sabiħ
u biex nesprimi dak illi qiegħed inebbaħni.
Sliem, sliem, natura tant sabiħa!
Sliem, muntanji li ma jmutu qatt,
sliem, int li ġġiegħel lis-sema toħlom,
o grotta solitarja u mbierka
fejn tant inħobb nikkontempla lil Marija,
fejn kollox hu pur, kalm u silenzjuż.
O Lourdes, art mirakoluża,
fejn nistgħu niggustaw minn din il-ħajja kif se nkunu fis-sema,
int m’intix rokna ċkejkna tas-Sema
f’nofs dan il-wied mudlam?
Kemm nixtieq li ma nitilqgħekx.
Jaħasra! Se jkollna ninfirdu, u se jkun għal kemm-il sena?
Intom li tant inħobb, għeżież Pirinej!…
Min jaf? Ġurnata, fi ħdankom,
forsi lejkom għad tiġbidni
din il-Madonna ta’ Massabielle?
Kemm dan il-ferħ qiegħed jidhirli ħelu!
Jiena nixtieq nirritorna, fqajra, solitarja,
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bla xejn ta’ din id-dinja
jekk mhux il-Qalb, is-Salib ta’ Ġesù.
O, tista’ qatt tixtieq xi ħaġa aktar!…
Mhux dan hu t-teżor suprem
li Ġesù jagħti lil dawk kollha li hu jħobb?!
Għaliex lill-privileġġjati ta’ Qalbu
Ġesù jerfagħlhom it-tbatija tiegħu!
Sadanittant, muntanji tant għeżież,
ja Grotta mbierka u solitarja,
pajjiż sabiħ li ġġiegħel li s-sema toħlom,
ħallini allura ngħidlek:
Saħħa!
B. Eliżabetta tat-Trinità, Lil Lourdes, fil-Pirinej, P 59 (22 ta’ Lulju 1898).
12 ta' Frar
Ix-xhieda tal-bniedem solitarju
_________________________________________________________________________________________
Il-bniedem solitarju, mill-irdum li jkun fih, jagħti lid-divinità tarreliġjon, bla ħoss ta' kliem, xhieda pubblika xejn inqas meraviljuża minn dik
tal-predikaturi tal-Evanġelju. Fis-skiet profond tas-solitudni u tal-irtirar
tiegħu, sikwit jimmedita fuq il-konfront bejn is-soċjetà tal-bnedmin u dik talanġli, bejn għar umdu u l-palazz ta' sultan, bejn għalqa miżgħuda bi ħxejjex u
fjuri u s-sala ta' prinċep, bejn sedja tal-ħarir u ġebla, bejn ix-xemgħat u xxemx u l-qamar.
Il-bniedem solitarju jemmen li Alla ħalaq intelliġenzi purament
spiritwali, ħafna iżjed sublimi mill-bniedem: l-anġli, li l-għadd tagħhom jiżboq
il-frak tar-ramel ta’ xtut il-baħar, il-kwiekeb tas-sema u l-weraq tas-siġar u
tal-ħxejjex li kienu jeżistu, jeżistu u għad jeżistu fuq l-art.
Meta s-solitarju, imnebbaħ mill-fidi, jitwaħħad fl-ispirtu ma' dawn lesseri ħajjin, ma jintebaħx bin-nuqqas tal-kumpannija tal-bnedmin; fil-fatt
iqishom fantażmi, dellijiet li jgħaddu u jgħibu, skeletri bla leħen jew zkuk ta'
siġar bla ħajja; infired mill-kumpannija tal-bnedmin għaliex sab oħra li
jistenna li jgħix magħha għal dejjem.

91

Meditazzjoni għal Kuljum

Is-solitarju jemmen ukoll fil-ħajja ta' dejjem. Meta jerfa' għajnejh lejn
is-sema u jikkontempla d-dar vera tiegħu, l-għana u l-kobor tagħha, il-ġieħ u
l-glorja ta' dawk li jgħammru hemm, jifhem b'dawl ċar ta' nofsinhar kemm
huwa ta' min ikażbru l-isplendur tad-dinja; l-ispazju wiesa' tal-globu taddinja ma għandux, bil-ħarsa tiegħu, ħila biżżejjed li jqisu bħala ħabs dejjaq.
Minħabba f'hekk il-bini l-iżjed għoli, il-palazzi l-iżjed meraviljużi, iqishom
donnhom għamara għall-annimali. Jekk għamara ta' qies il-globu ma tistax
timla l-vojt ta' qalbu, kemm inqas il-palazz ta' prinċep!
Imġiegħel min-nuqqas ta' ħniena taż-żmien biex jinżel mill-irdum għoli,
jidħol fi ħdan l-għoljiet mill-kisriet tagħhom fil-blat, u mill-fond tal-għar
tiegħu jgħid lill-muntanji: “Jiena pellegrin fqajjar, vjaġġatur ikkundannat biex
nibqa’ miexi, imkeċċi mid-dinja, agħtuni ftit ospitalità, ukoll jekk għall-ftit
żmien li fih ikolli ngħammar għalissa fl-eżilju tiegħi”. U l-art tagħtih kenn filvixxri tagħha; u minn dak il-waqt għar ta' swied il-qalb, mudlam u umdu
huwa l-kamra ta' din il-lukanda li fiha s-solitarju jwaqqaf l-għamara tiegħu.
Meta, imdawwal mit-torċa tal-fidi, jikkontempla, b'ħarsa waħda, fliljieli ċari tas-sajf, l-immensità tas-saltna tas-sema u jara liċ-ċittadini sħabu, ilhenjin, igawdu l-għaxqiet liema bħalhom f'dik l-għamara eterna ta' sliem, o
mbagħad kemm jidhirlu li jsib ħafna inqas wisa' f'din il-firxa wiesgħa tal-art!
U minkejja dan, tidher imżejna quddiemu b'tapit aħdar miżgħud bi fjuri jfuħu,
tiżjin daqstant sabiħ jidhirlu mhux irfinut f'għajnejh. Jekk sala daqstant
wiesgħa, mirquma b’mod ħaj, ma tistax tissodisfa lill-bniedem solitarju, x'idea
baxxa għall-aħħar ikollu ta' dak kollu li l-bnedmin bnew u ħadu ħsieb li jżejnu
b'pitturi u inċiżjonijiet li huma nieqsa mill-ħajja u mir-realtà! [...]
Din l-għamla ta' ħajja mhijiex forsi l-ilsien l-aktar elokwenti li jħabbar
b'mod konkret il-misteri tar-reliġjon qaddisa tagħna?
Sidna Ġesù Kristu offrielna eżempju mill-aqwa: qabel ma beda l-ħajja
appostolika tiegħu ried ikun solitarju u tul iż-żmien tal-predikazzjoni tiegħu
sikwit kien jirtira billejl fuq il-muntanji. Il-prekursur tiegħu, sa minn tfulitu,
għex fid-deżert, u l-profeti kienu taw – minn qabel – dan l-eżempju fuq lgħoljiet tal-Libanu, tal-Ħoreb u tal-Karmelu. U l-qaddisin tat-Testment ilĠdid, l-istess, imxew wara Kristu fid-deżerti.
B. Franġisk Palau, Il-ħajja solitarja.
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13 ta' Frar
L-”aħjar sehem” tal-Karmelitan
_________________________________________________________________________________________
“Marija għażlet l-aħjar sehem, li ma jitteħdilhiex” (Lq 10, 42). Hekk qal
il-Mulej lil Marta li, b'moħħha fuq tant xogħol tad-dar, gergret fuq oħtha li
kienet ħallietha waħedha biex taqdi [fid-dar]. Il-Knisja tapplika dawn ilkelmiet għal Marija, Omm Alla, u l-Ordni tal-Karmelu – li jħobb tant lill-Omm
tiegħu tas-sema – jagħmel tiegħu, fil-ħajja spiritwali tal-Knisja, is-sehem ta'
Marija.
Jeħtieġ nagħrfu li l-ordnijiet kontemplattivi dejjem sabu tfixkil kbir filħajja ta' talb. B'danakollu, il-Karmelu ta xhieda bla waqfien għall-post ewlieni
tal-kontemplazzjoni. Huwa inevitabbli li kważi fiċ-ċirkustanzi kollha tal-ħajja
moderna l-ministeru jippreżenta l-esiġenzi kbar tiegħu għall-Karmelu wkoll;
f'dan il-każ, il-Karmelitani jagħmlu tagħhom bil-qalb il-motto tad-Dumnikani,
ladarba l-ħidma tagħhom tibqa' radikata profondament fil-kontemplazzjoni,
li għalihom hija l-għajn u l-garanzija waħdanija għal frott tajjeb. Meta hu
meħtieġ, il-Karmelu jingħata ġieħ u jitbierek mill-appostolat, imma qatt ma
jrid jinsa li l-aħjar sehem hija l-kontemplazzjoni, u li l-ħajja attiva trid tibqa'
fit-tieni post.
L-ewwel eremiti tal-Karmelu kienu jħobbu s-solitudni. Wara l-istorbju
u t-taħbit tat-taqbida huma rtiraw mid-dinja fil-kwiet tal-għerien tal-Karmelu
biex jiddedikaw ħajjithom kollha kemm hi għal Alla biss. Flimkien ma' Elija
huma għarfu l-perikli tad-deżert u ttamaw li jsibu ‘l Alla fuq l-għolja qaddisa.
Imma kważi minnufih, arahom imferrxin mad-dinja, biex iwaqqfu kunventi u
jingħataw għall-ministeru appostoliku. Nikola l-Franċiż seta' jistqarr fissewwa li dan ma kinux jagħmluh ta’ sikwit, iżda ma kinux jingħataw għal din
il-ħidma għax imqanqlin mill-ħtieġa u ma kinux iqisuha bħala ħaġa li ma
taqbilx mar-Regola.
Mhijiex ħaġa ħafifa tgħid meta tiġi quddiemek ħtieġa vera, imma rRegola tissuġġerixxi xi limitazzjoniet meta titkellem dwar il-justa occupatio
[“medhi fi ħwejjeġ oħra ta' siwi”] bħala raġuni tajba biex tħalli għal xi żmien
il-ħajja solitarja. Kien hemm waqtiet, bħal fl-ewwel sekli li fihom l-Ordni
stabbilixxa ruħu fil-Punent, li fihom minħabba l-ideal kontemplattiv ġew
traskurati l-ħtiġijiet urġenti tal-Knisja. F'waqtiet oħra l-ispirtu ta'
kontemplazzjoni ntilef minħabba l-attività żejda. Il-problema biex tgħaqqad
flimkien dawn iż-żewġ aspetti tal-ħajja ġiet quddiem Santa Tereża wkoll, li
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fir-riforma tagħha sabitha diffiċli taqta' linja preċiża fejn tibda waħda u
tintemm l-oħra.
Naraw lil San Ġwann tas-Salib iħalli sikwit iċ-ċella tiegħu biex iħabbar
l-Evanġelju lill-foqra. Sa mill-bidu tagħha, il-parti l-kbira tal-fergħa riformata
tal-Ordni qieset bħala urġenti l-ħidma fil-missjonijiet, tant li ntbagħtu
missjunarji biex iwaqqfu kunventi f'imkejjen fejn il-ħajja kontemplattiva
kienet impossibbli.
Lil dawk li opponew għall-ħidma missjunarja, Santa Tereża, fil-ktieb
tagħha tal-Fundazzjonijiet tgħid: “Uħud jidhirli li jħallu bi tbatija s-solitudni,
għax fiha hemm okkażjonijiet inqas biex noffendu lil Alla... Jidher li hawn irruħ timxi f'safa akbar... Huwa hawn, uliedi, li għandha tidher l-imħabba, mhux
fl-irkejjen, imma f'nofs l-okkażjonijiet... Ukoll jekk ikollna nuqqasijiet akbar, u
xi waqgħa żgħira wkoll, il-ġid li niksbu huwa akbar b'mod li ma jistax jitqies.
Iżda, ifhmu li jiena dejjem qiegħda nitkellem minn dawk il-ħwejjeġ li nqis li
jsiru għall-ubbidjenza jew l-imħabba tal-oħrajn” (S. Tereża ta' Ġesù,
Fundazzjonijiet 5, 14-15).
Il-ħaġa ewlenija li tiġi mfakkra hija li l-iskola tal-Karmelu, waqt li
għandha l-akbar stima għall-kura tal-erwieħ fid-dinja, ma tistax tinsa' li hija
msejħa għal vokazzjoni iżjed għolja. Elija ġie msejjaħ għal ħajja ta' talb
minkejja li kien f'nofs attività intensa, u huwa wieħed mill-akbar profeti tatTestment il-Qadim. Ħajtu u t-talb tiegħu jgħidulna li t-talb kien eżattament ilqawwa ta' ħajtu, hekk kif it-talb kontemplattiv tal-Karmelitan huwa l-qawwa
tal-appostolat attiv tiegħu.
B. Titu Brandsma, Ġmiel il-Karmelu.
14 ta' Frar
Solitudni u ġabra
_________________________________________________________________________________________
Dwar it-talb vokali, intom tafu li l-Maestà Tiegħu jgħallem li għandna
nitolbu meta nkunu waħedna (Mt 6, 6). Dan huwa li dejjem għamel Hu waqt li
kien jitlob (Lq 6, 12), mhux għax kien meħtieġ għalih, iżda biex jgħallem lilna.
Diġà semmejt li mhux sewwa li nitkellmu fl-istess ħin ma' Alla u maddinja, li mhux ħaġa oħra ħlief li nlissnu l-kliem u fl-istess ħin nisimgħu dak li
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jkun qiegħed jingħad minn bnedmin oħra jew inħallu ħsibijietna jixxerrdu fuq
kull ħaġa li tiġi f'moħħna bla ma nfittxu li nrażżnuhom. Huwa minnu li jista'
jkun hemm xi żmien li fih wieħed ma jkunx jista' jitlob b'dan il-mod,
minħabba buri ħażin tal-waqt – l-aktar jekk ikun xi wieħed li jbati bilmalinkonija – jew għax inħossuna hekk għajjenin f'moħħna illi, nagħmlu
x'nagħmlu, ma nkunux nistgħu ninġabru. Xi drabi jkun Alla li jħalli lillqaddejja tiegħu jgħaddu minn tempesti kbar għall-akbar ġid tagħhom. U
għalkemm jitnikktu b'dan u jfittxu li jibqgħu fil-kwiet, ma jkunux jistgħu
jinġabru biex jifhmu xi jkunu qegħdin jgħidu fit-talb, ukoll jekk jitħabtu bissħiħ. Moħħhom qisu ma jkun jista' jieqaf qatt, iżda jidher f'dagħdigħa tal-ġenn
daqskemm ikun imxerred 'l hawn u 'l hinn.
Mit-tbatija li jsofri min ikun f'qagħda bħal din, malajr jintebaħ li dan
mhux ħtija tiegħu. La għandu joqgħod jinkwieta, għax ikun agħar, u lanqas ma
għandu jgħejja lilu nnifsu billi jfittex li jqiegħed moħħu f'postu, għax f'dak ilwaqt ma għandu ebda ordni. Iżda għandu jitlob kif jista'; jew ukoll ma jitlob
xejn biex, bħal wieħed marid, jara kif iġib xi ftit tal-mistrieħ f'ruħu. Ħa jara
x'jista' jagħmel f'xi għemil ieħor ta' virtù. Dan li qiegħda ngħid jgħodd għal
dawk li jżommu għassa tajba fuqhom infushom u jifhmu li ma għandhomx
jitkellmu ma' Alla u mad-dinja fl-istess ħin.
Dak li nistgħu nagħmlu aħna min-naħa tagħna huwa li nfittxu li
noqogħdu waħedna, u jogħġbu Alla li, kif qed ngħid, ikun biżżejjed li nifhmu
quddiem min qegħdin, u kif il-Mulej iwieġeb it-talbiet tagħna. Taħsbu li hu
jibqa' sieket? Għalkemm ma nisimgħuhx, jitkellem b'mod ċar mal-qalb meta
aħna nitolbuh minn qalbna.
Ikun tajjeb li nixtarru sewwa kif hu għallem din it-talba lil kull wieħed
u waħda minna u li kull ħin qiegħed jqigħedhielna quddiem għajnejna, għax lImgħallem qatt mhu hekk 'il bogħod mid-dixxiplu illi jeħtieġ jgħolli leħnu biex
jinstama', Hu qiegħed maġenbu. Irridkom tifhmu li jekk tridu tgħidu sewwa lPaternoster, dan l-aktar li jgħodd: ma għandkomx titilqu minn maġenb lGħalliem li għallimkom din it-talba. [...]
Issa jiena mhux qiegħda nitlobkom toqogħdu taħsbu fih, jew issawru
ħafna ħsibijiet għolja fuqu, jew tagħmlu meditazzjonijiet fini u twal fuqu
b'moħħkom. Mhux qiegħda nitlobkom aktar milli tħarsu lejh. Għax min jista'
jżommkom milli ddawru l-għajnejn ta' ruħkom lejn dan il-Mulej, ukoll jekk
tagħmlu dan għal waqt wieħed meta ma tkunux tistgħu tagħmluh aktar fittul? Għandkom il-ħila tħarsu lejn ħwejjeġ l-aktar koroh u ta' min jistmerrhom,
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u mbagħad ma tistgħux tħarsu lejn l-isbaħ ħaġa li qatt tistgħu tistħajlu? U jekk
ma tqisuhx hekk, nagħtikom il-permess li ma tħarsux aktar lejh! Issa, uliedi,
dan l-Għarus tagħkom qatt ma jneħħi għajnejh minn fuqkom. Hu qagħad għal
elf ħaġa u ta' twerwir li għamiltu kontrieh; u dan ma kienx biżżejjed għalih
biex iwarrab għajnejh minn fuqkom. Huwa ħafna, mela, li intom twarrbu lgħajnejn ta' ruħkom minn fuq dawn il-ħwejjeġ kollha esterni, biex xi drabi
tħarsu lejh? Araw, Hu qiegħed jistenniena nħarsu lejh, bħalma jgħid lil
Għarustu (Għanja 2, 14 u 5, 2). Jekk tixxenqu għalih, issibuh. Hu hekk jixtieq li
aħna ndawru ħarsitna lejh illi min-naħa tiegħu mhi se tonqos ebda attenzjoni.
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 24, 4-5; 26, 3.

IT-TALB
15 ta' Frar
It-talb hu ħbiberija ma' Alla
_________________________________________________________________________________________
Il-ġid kbir li jkollu min jitħarreġ fil-ħajja ta' talb, irrid nifhem it-talb
mentali, kitbu dwaru ħafna qaddisin u bnedmin twajba. Għal dan kollu jkun
imsebbaħ Alla! Li ma kienx hekk, għalkemm miniex wisq umli, ma kontx sejra
nitkabbar daqshekk u nażżarda nitkellem jien fuq l-orazzjoni.
Jiena nista' biss ngħid dak li naf mill-esperjenza: li kull min jibda
jitħarreġ fit-talb, ukoll jekk jaqa' f'ħafna nuqqasijiet, ma għandu qatt jitlaq
dak li jkun beda. Għax it-talb huwa l-mezz li bih nerġgħu nduru lejn Alla, u
mingħajru l-indiema hija bil-wisq aktar tqila. Mela, min jibda jitħarreġ florazzjoni ma jħalli qatt lid-demonju jirbħu biex iħalli t-talb għall-umiltà,
bħalma ġara lili, imma ħalli jemmen fil-kliem li qatt ma jonqos ta' Dak li
qalilna li jekk nindmu tassew u naqtgħuha li ma noffenduhx aktar, huwa
jerġa' jagħtina mill-ġdid il-grazzji li kien tana qabel, u xi drabi ħafna grazzji
oħra skont il-mertu tal-indiema tagħna (Eżek 18, 21).
Lil kull min għadu qatt ma ngħata għat-talb, nitolbu għall-imħabba ta'
Alla biex ma jitlifx ġid hekk kbir. Din mhix xi ħaġa ta' min jibża' minnha, iżda
tassew ta' min jixxennaq għaliha. Ukoll jekk wieħed ma jimxix 'il quddiem u
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ma jasalx biex ifittex il-perfezzjoni ħalli jkunu jistħoqqulu l-grazzji u lħlewwiet li Alla jagħti lill-oħrajn, b'danakollu bil-mod il-mod jikseb għarfien
aħjar tat-triq għas-sema. U jekk iżomm fil-fehma tiegħu, jiena nittama filħniena ta' dak Alla li qatt ħadd ma ħa b'Ħabibu tassew u baqa' bla ħlas xieraq.
Għax it-talb mentali, skont ma nifhem jien, mhux ħaġ'oħra ħlief rapport ta'
ħbieb, taħdita ta' sikwit u waħedna qalb ma' qalb ma' Dak li nafu żgur li
jħobbna.
Biex l-imħabba tkun sħiħa u l-ħbiberija tibqa' soda, huma meħtieġa xi
kundizzjonijiet miż-żewġ naħat: issa, min-naħa tal-Mulej nafu li dawn qatt ma
jonqsu, imma aħna mimlijin vizzji u ġibdiet tal-art u nuqqasijiet, hekk li ma
nwieġbux kif inhu xieraq. Għalhekk, jekk għadek ma tħobbux, jew aħjar jekk
tarak ma tistax tasal biex tħobbu biżżejjed għax hu hekk ogħla minnek,
għallinqas tagħraf kemm jiswielek li tkun fil-ħbiberija tiegħu u kemm
iħobbok hu, u tkun tista' ssofri bl-akbar ferħ id-dwejjaq kbar li tħoss fik meta
ssib ruħek fit-tul quddiem Wieħed li huwa hekk differenti minnek.
O tjubija bla qies ta' Alla! Jiena hekk nara lili nnifsi u lilek. O hena talanġli, meta niftakar f'dan kollu, kif nixxennaq li nkun mtemma bl-imħabba
għalik! Kemm huwa minnu li inti taf tistabar b'dawk li ma għandhomx ħila
jibqgħu miegħek fl-imħabba! O x'Ħabib tal-qalb int, Mulej! Kemm taf
tfarraġna u b'liema sabar toqgħod tistenna sakemm aħna nsiru dejjem aktar
bħalek, u sa dak il-waqt toqgħod tistabar bina kif aħna! Inti tiftakar kemm-il
darba ħabbejniek, Mulej, u meta mqar għal waqt wieħed nindmu minn
għemilna, tinsa għalkollox kif inkunu offendejniek.
Jiena dan kollu rajtu biċ-ċar f'ħajti stess. U ma nistax nifhem, Ħallieq
tiegħi, għaliex id-dinja kollha ma tfittixx li tersaq qribek f'dik il-ħbiberija talqalb. Ma nistax nifhem għaliex il-ħżiena, li ma jqabblux ir-rieda tagħhom
miegħek, ma jersqux huma wkoll lejk biex tkun int li tagħmilhom twajba.
Għandhom iħalluk għallinqas tkun magħhom għal sagħtejn kuljum, ukoll jekk
huma ma jkunux miegħek minħabba li jkunu mħawda b'elf tfixkil millħwejjeġ tad-dinja, bħalma kont jien. Għal dan l-isforz kbir li jagħmlu biex
ikunu f'kumpannija hekk tajba (għax inti taf, Mulej, li għall-ewwel dan hu dak
li jistgħu jagħmlu huma, u xi drabi wkoll wara ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn
aktar), inti ma tħallix id-demonju jħebb għalihom, hekk li jum wara ieħor
ikun jista' jagħmlilhom inqas ħsara u inti tagħtihom il-qawwa li jirbħuh.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 8, 5-6.
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16 ta' Frar
Il-misteru tal-ħajja interjuri
_________________________________________________________________________________________
Kull persuna hija tempju ta' Alla: x'kobor u xi sfida! Il-ħajja tat-talb ta'
Ġesù hija bħaċ-ċavetta li ddaħħalna fit-talba tal-Knisja. Rajna li meta Kristu ħa
sehem fil-kult tal-poplu tiegħu (li s-soltu nsejħu liturġija) huwa b'hekk
għaqqdu aktar mill-qrib fl-għotja tiegħu nnifsu bħala vittma b'mod sħiħ u
proprju: jiġifieri fit-tifsira ta' radd-il ħajr tal-ħolqien lill-Ħallieq. Hu b'hekk
ukoll li seħħet il-bidla mill-qiegħ bejn il-liturġija tat-Testment il-Qadim u lliturġija tat-Testment il-Ġdid.
Iżda Ġesù mhux biss ħa sehem fil-kult divin uffiċjalment. Fl-Evanġelju
jissemma aktar it-talb solitarju ta' Ġesù fis-skiet tal-lejl, fil-beraħ tal-għoljiet,
fid-deżert, 'il bogħod min-nies. Erbgħin jum u erbgħin lejl ta' talb kienet ittnedija tiegħu għall-ħidma pubblika (Mt 4, 1-2). Qabel ma għadda biex jagħżel
u jibgħat lit-Tnax huwa mar waħdu fuq il-muntanja biex jitlob (Lq 6, 12).
Waqt it-talba tiegħu fuq l-Għolja taż-Żebbuġ meta tħejja biex jitla' l-Golgota
f'siegħa iebsa qatigħ f'ħajtu Ġesù talab lill-Missier bi ftit kliem iżda li lilna
jistgħu jkunu bħala dawl mill-aqwa fil-waqtiet tal-agunija tagħna: “Missier,
jekk inti trid, warrab minni dan il-kalċi! Iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek,
u mhux tiegħi” (Lq 22, 42). Dawn il-kelmiet huma bħal leħħiet ta' dawl li
jikxfu x'hemm moħbi fil-qalb ta' Ġesù, misteru enormi li jħaddan l-uman u ddivin. Huma djalogi mal-Missier, li seħħew tul il-ħajja kollha tiegħu. Ġesù
talab mhux biss meta tbiegħed mill-folla, iżda wkoll meta sab ruħu qalb innies. Madanakollu darba biss huwa ħalliena nħarsu fit-tul u fil-fond lejn ilmistur tat-taħditiet mal-Missier. Dan ġara wara li ntemmet l-aħħar ċena. Meta
nistgħu nagħrfu l-bidu veru tat-twelid tal-Knisja. “Hu , li kien ħabb lil tiegħu li
kienu fid-dinja, ħabbhom għall-aħħar” (Ġw 13, 1).
Ġesù kien jaf li din il-laqgħa magħhom kellha tkun l-aħħar waħda u
għalhekk ried li jagħtihom lilu nnifsu f'qies hekk kbir! Ħtieġlu jrażżan lilu
nnifsu biex ma jgħidx wisq, għax kien jaf li qajla setgħu jifhmu l-ftit li qal,
sakemm il-miġja tal-Ispirtu tal-Verità kellha tiftħilhom għajnejhom. U wara li
qal u għamel dak li kellu jsir, refa' għajnejh lejn is-sema u tkellem mal-Missier
fil-preżenza tagħhom (Ġw 17). Aħna nsejħu din it-talba t-talba saċerdotali ta'
Ġesù.
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It-talba saċerdotali tal-Feddej tikxef il-misteru tal-ħajja interjuri: lgħaqda intima tal-persuni divini u l-inabitazzjoni ta' Alla fil-persuna. Filprofondità sigrieta, fil-ħabi u s-skiet, ġiet imħejjija l-hidma tal-fidwa u hekk se
tissokta sal-aħħar taż-żminijiet, sakemm kollox jerġa' jingħaqad ma' Alla. Ilfidwa ġiet deċiża fis-skiet etern tal-ħajja divina u kien fil-ġabra trankwilla taddar ta' Nazaret li l-Ispirtu s-Santu xeħet id-dell tiegħu fuq il-Verġni waqt li
hija kienet qiegħda titlob waħedha, u b'hekk seħħet l-inkarnazzjoni talFeddej. Miġbura madwar il-Verġni fit-talb sieket, il-Knisja tal-bidu stenniet li
sseħħ il-wegħda tal-effużjoni ġdida tal-Ispirtu s-Santu biex tifhem lilha nfisha
u jkollha bosta frott fil-ħidma tagħha. Sawlu, fil-lejl ta' għama, li Alla
ppermetta li jinżel fuqu, stenna fit-talb waħdu t-tweġiba tal-Mulej għallmistoqsija tiegħu: “X'għandi nagħmel, Mulej?' (Atti 22, 10), u Pietru kien fittalb ta' waħdu li tħejja biex imur b'missjoni qalb il-pagani (ara Atti 10, 9).
U hekk ġara matul is-sekli. Il-ġrajjiet ta' ċerta importanza fil-Knisja
dejjem seħħu wara tħejjija fi djalogu sieket bejn il-Mulej u l-ħbieb intimi
tiegħu. Il-Verġni, li ħarset f'qalbha kull kelma li għaddielha l-Mulej, hija lmudell ta' dawk il-persuni sensibbli li fihom hemm eku tat-talba ta' Ġesù ssaċerdot il-kbir. Huma persuni li fuq l-eżempju ta' Ġesù jagħtuha għallkontemplazzjoni tal-ħajja. Huma l-istess persuni li qiesu fil-fond is-siwi talpassjoni ta' Ġesù l-Feddej. Hu għalhekk li dawn ġew maħtura biex ikunu lgħodda tal-opri kbar tiegħu fil-Knisja.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), It-Talba tal-Knisja.
17 ta' Frar
Fi triqtna lejn Alla
_________________________________________________________________________________________
Dwar kif l-ispirtu għandu jkun dirett lejn Alla permezz ta' din ix-xorta
ta' ħwejjeġ tajba, nagħmlu tajjeb li ninnotaw li hija żgur ħaġa sewwa, u wkoll
ikun jaqbel ħafna, li dawk li jkunu fil-bidu tat-triq tal-perfezzjoni jsibu xi
ħlewwa tas-sensi u gost f'xi xbihat, oratorji u ħwejjeġ oħra ta' devozzjoni li
jidhru, ladarba jkunu għadhom ma nfatmux u ma ċaħdux ix-xewqa tagħhom
mill-ħwejjeġ tad-dinja, biex iħallu pjaċir wieħed għall-ieħor. Ikunu għadhom
bħal tifel żgħir li jkollu xi ħaġa f'id waħda; sabiex nagħmluh jitlaqha minn idu,
nagħtuh xi ħaġa oħra biex iżomm f'idu l-oħra, li ma jmurx jaqbad jibki għax
jara vojti idejh it-tnejn.
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Iżda l-bniedem spiritwali li jrid jimxi 'l quddiem għandu jneżża' lilu
nnifsu minn dawn il-gosti kollha u x-xewqat li fihom ir-rieda tista' tifraħ.
Għax l-ispiritwalità safja ftit li xejn hija marbuta ma' xi ħaġa minn dawn loġġetti, imma biss mal-ġabra ġewwenija u mat-taħdita mentali ma' Alla. U
hekk, għalkemm dan il-bniedem jagħmel użu minn xi xbihat u oratorji, dan
jagħmlu bil-ħarba. Għax l-ispirtu tiegħu mill-ewwel isib il-mistrieħ tiegħu
f'Alla u hu jinsa kull ħaġa tas-sensi.
Mela, għalkemm huwa aħjar li titlob fejn hemm aktar dekor,
b'danakollu, wieħed għandu jagħżel post fejn is-sensi u l-ispirtu huma l-inqas
imfixkla fit-triq lejn Alla. Hawn għandna naħsbu sewwa fuq dik it-tweġiba li lFeddej tagħna ta lill-mara Samaritana meta din staqsietu liema post kien laktar addattat għat-talb, it-tempju jew il-muntanja: it-talb veru ma kellux
x'jaqsam la mal-muntanja u lanqas mat-tempju; imma dawk li kienu jaduraw
lill-Missier u kienu jogħġbuh, kienu tassew dawk li kienu jadurawh fl-ispirtu
u l-verità (Ġw 4, 23-24). Mela, għalkemm il-knejjes u postijiet sbieħ jistgħu
jintgħażlu u jiġu mgħammra sewwa għat-talb (għax kull knisja ma għandha
tintuża għal ebda ħaġ'oħra), b'danakollu għal materja hekk intima u ta' siwi
hekk kbir bħalma hija kull taħdita ma' Alla, wieħed għandu jagħżel dak il-post
li l-inqas jagħti milja u kuraġġ lis-sensi. U għalhekk, ma għandux ikun post li
jagħti gost u jgħaxxaq lis-sensi (bħal dawk il-postijiet li xi wħud bi drawwa
jitħabtu biex isibu), għax inkella, minflok il-ġabra tal-ispirtu f'Alla, xejn ma
jirbaħ ħlief ftit rikreazzjoni u gost u għaxqa tas-sensi. Mela, wieħed għandu
jagħżel post li huwa maqtugħ għalih waħdu, u saħansitra li jidher salvaġġ,
biex l-ispirtu jista' jogħla b'mod dirett u deċiż lejn Alla, u ma jkunx imfixkel u
mxekkel mill-ħwejjeġ li jidhru. Għax, għalkemm dawn xi drabi jgħinu biex
jintrefa' l-ispirtu, huwa aħjar li wieħed jinsiehom mill-ewwel u jistrieħ f'Alla.
Għal din ir-raġuni, il-Feddej kien iħobb jagħżel postijiet solitarji biex jitlob
fihom, dawk li l-inqas jokkupaw is-sensi; u dan kien jagħmlu sabiex jagħti
eżempju lilna. Hu kien jagħżel postijiet li jerfgħu t-ruħ lejn Alla, bħalma huma
l-muntanji, li huma 'l fuq mill-art, u fil-biċċa l-kbira huma art vojta hekk li
żgur ma kienu joffru ebda okkażjoni għar-rikreazzjoni tas-sensi.
Il-bniedem spiritwali tassew qatt ma huwa marbut ma' xi post għattalb tiegħu, minħabba li jarah addattat b'dan jew b'dak il-mod. U lanqas biss
jaħseb f'ħaġa bħal din għax, jekk jagħmel hekk, ikun xorta waħda għadu
marbut mas-sensi. Iżda, bl-għan li jkun jista' jikseb ġabra ġewwinija u jinsa
kollox, hu jagħżel dawk il-postijiet li jkunu l-aktar ħielsa mill-oġġetti tas-sensi
u l-ġibdiet lejhom, waqt li jwarrab l-attenzjoni tiegħu minn fuq dawn kollha,
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ħalli jkun jista' jifraħ f'Alla tiegħu u jkun imbiegħed sewwa mill-ħwejjeġ
kollha maħluqa. Iżda hija ħaġa li tħallik mistagħġeb li tara xi bnedmin
spiritwali jaħlu ħinhom biex iwaqqfu oratorji ġodda u jgħammru postijiet
ġodda li jogħġbu lit-temperament u l-ġibdiet tagħhom, u b'danakollu, ftit
jagħtu kas tal-ġabra ġewwenija, li huwa dak li jgħodd l-aktar, imma li huma
għandhom tassew ftit minnha. U kieku kellhom xi ftit aktar minnha ma kienx
ikollhom il-ħila jieħdu gost b'dawk il-metodi u manjieri ta' devozzjoni, li ma
jagħmlux ħaġ'oħra ħlief li jgħajjuhom.
S. Ġwann tas-Salib, Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel, 3Telgħa 39, 1-3.
18 ta' Frar
Fittxu s-saltna ta' Alla
_________________________________________________________________________________________
Hemm xi bnedmin li jaħdmu għall-għanijiet tagħhom, aktar milli għallġieħ ta' Alla. Għalkemm ikollhom f'moħħhom li dak li jkun għall-qadi ta' Alla
jseħħ, u mhux bil-maqlub, b'danakollu, minħabba r-rabta żejda tagħhom malħwejjeġ... u l-ferħ fieragħ li jkollhom fihom, huma jimmoltiplikaw għadd kbir
ta' talbiet għal xi ħaġa, meta kien ikun aħjar li minflok jitolbu għal ħwejjeġ
oħra li jkunilhom ta' siwi akbar, bħal tindifa sewwa tal-kuxjenza tagħhom, u lapplikazzjoni reali tal-ħwejjeġ dwar is-salvazzjoni tagħhom infushom, waqt li
jħallu għal żmien aktar tard dawk it-talbiet l-oħra kollha tagħhom li mhumiex
ta' din ix-xorta. U b'dan il-mod huma jiksbu dak li huwa tal-akbar importanza
għalihom, u fl-istess ħin il-ħwejjeġ l-oħra kollha li huma tajbin għalihom
(għalkemm forsi lanqas biss ma jkunu talbu għalihom) ħafna aktar malajr u
aħjar milli kieku ħlew l-enerġija kollha tagħhom fuqhom.
Minħabba f'hekk, permezz tal-Evanġelista, il-Mulej għamlilna din ilwegħda: “Fittxu l-ewwel u l-aktar is-Saltna ta' Alla u s-Sewwa tiegħu, u dawn
il-ħwejjeġ l-oħra kollha jkunu miżjuda lilkom” (Mt 6, 33). Din hija t-tfittxija u
t-talba li l-aktar togħġob lil Alla u, sabiex naraw mismugħa t-talbiet li jkollna
fi qlubna, ma hemmx mod aħjar milli nindirizzaw l-enerġija ta' talbna għal dik
il-ħaġa li l-aktar togħġob lil Alla. Għax imbagħad, mhux biss jagħtina dak li
nitolbuh – li hija s-salvazzjoni – imma wkoll dak li hu jara li huwa tajjeb
għalina u li jaqbel li jkollna, għalkemm ma nkunux tlabna għalih. Dan joħroġ
ċar mill-kliem ta' David f'wieħed mis-Salmi, meta jgħid: “Qrib il-Mulej lejn
kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa” (S 145, 18) – lejn dawk li
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jitolbuh għall-ħwejjeġ li huma veri sal-ogħla grad, bħalma hija s-salvazzjoni.
Għax għal dawn imbagħad jgħid: “Jaqtgħalhom xewqithom lil dawk li jibżgħu
minnu, jisma' l-għajta tagħhom u jsalvahom; iħares il-Mulej lil ħbiebu kollha li
jħobbuh” (S 145, 19-20). U hekk, li tkun qrib ta' Alla skont ma David jixhed
hawn, mhi xejn ħlief li hu jkun lest li jaqtagħlhom xewqithom, u jagħtihom
ukoll saħansitra dak li lanqas biss kien għadda minn moħħhom li kellhom
jitolbu. Hekk ukoll naqraw li Salamun għamel tajjeb meta talab lil Alla xi ħaġa
li kienet togħġbu, jiġifieri l-għerf biex jagħraf imexxi u jaħkem il-poplu tiegħu
b'mod sewwa, u Alla wieġbu: “Ladarba int ma xtaqt xejn aktar ħlief l-għerf, u
la tlabt rebħ fuq l-għedewwa tiegħek b'mewthom, u lanqas għana jew ħajja
twila, jiena mhux biss nagħtik l-għerf li tlabtni biex tmexxi lill-poplu tiegħi fissewwa, imma nagħtik ukoll dak li inti ma tlabtnix: għana u ġid u sebħ – sabiex
la qablek ma kien hemm u lanqas warajk ma jkun hemm xi sultan bħalek”
(2Kr 1, 11-12). U hekk għamel, waqt li tah ukoll żmien ta' paċi mill-għedewwa
tiegħu, ħalli dawk kollha ta' madwaru jagħtuh ġieħ u ma jġibulu ebda niket.
Naqraw fil-Ġenesi xi ħaġa li tixbah lil din il-ġrajja, meta Alla wiegħed lil
Abraham li jkattar in-nisel ta' ibnu veru bħall-kwiekeb tas-sema, bħalma kien
talbu, u qallu: “Jiena nagħmel ukoll ġens kbir minn iben il-qaddejja, għax
huwa ibnek” (Ġen 21, 13).
B'dan il-mod, mela, il-qawwa tar-rieda u l-ferħ tagħha għandhom ikunu
diretti lejn Alla fit-talbiet tagħna, u ma għandniex inkunu fitti żżejjed li neħlu
maċ-ċerimonji li nkunu vvintajna aħna, u mhux dawk approvati mill-Knisja
Kattolika.
S. Ġwann tas-Salib, Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel, 3Telgħa 44, 1-3.
19 ta' Frar
Afdajt ir-rieda tiegħi f'idejn Ħaddieħor
_________________________________________________________________________________________
Meta tmur titlob, l-ewwel ħejji tajjeb lilek innifsek. Ħadd mhu se jilqa'
sultan fid-dar tiegħu bla ma jkun għamel qabel it-tħejjijiet meħtieġa. Inkella
ma jiġix għandek jekk mhux rarament, u anki l-ajjutanti tas-Sultan, l-anġli,
mhux se tkun ħaġa ħafifa li jerġgħu jwasslulek l-istedina.
Jeħtieġ li nibdew it-talb b'eżami tal-kuxjenza, biex niskopru jekk b'xi
mod offendejniex lil Alla; nistqarru l-ħtija tagħna, marbuta mal-kburija jew
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diżubbidjenza, in-nuqqas ta' sabar jew ta' mħabba lejn l-oħrajn. M'għandniex
nidfnu ħtijietna; bil-maqlub, irridu nqiegħduhom quddiem għajnejna
miftuħin beraħ, ladarba Alla xorta jara kollox.
L-armi huma meħtieġa wkoll għat-talb, u aħna rridu nagħmlu użu
minnhom. Irridu nxejru mannara. Kull darba li ninnutaw fina xi ħtija jew
reżistenza, xi ħaġa li trid titqaċċat mill-għeruq, allura nagħtu daqqa tajba ta'
mannara. Il-mannara hija r-rieda tajba. [...]
Jiena afdajt ir-rieda tiegħi f'idejn ħaddieħor, f'idejn Alla. Hija kienet don
tiegħu u jiena tajthielu għat-tul taż-żmien u tal-eternità. Jiena qiegħedt irrieda tiegħi għad-dispożizzjoni ta' Ġesù, ta' Marija, u tal-Missier tas-sema.
Għamilt hekk fil-preżenza tat-Trinità Qaddisa, tal-anġli, tal-qaddisin u ta' kull
ħlejqa. Jiena għedt lil Ġesù: “Mulej, inti tajtni rieda u jiena nċedihielek, bla ma
nerġa' lura. Ikteb dan fil-qalb tiegħek, fil-ktieb tal-ħajja, biex qatt aktar ma
ninqata' minnek. Tagħtinix lura aktar ir-rieda tiegħi. M'għadhiex aktar tiegħi.
Jekk inti tara li, b'xorti ħażina, jiena se neħodha lura, mela ibgħatli l-mewt
qabel ma jiena napprofitta ruħi. Jiena nixxennaq għar-rieda tiegħek, tiswa
x'tiswa, minkejja sofferenzi, provi, persekuzzjonijiet, diffikultajiet ta' kull
xorta.
Issa jiena wettaqt it-telqa tiegħi. Ir-rieda tiegħi hija tiegħek. Issa
jiddependi minnek li tħarisha. Jekk jiena nkun irridha mill-ġdid għalija, u inti
tkun lest li terġa' tagħtihieli, imbagħad nittama li Marija ma tħallikx, ladarba
jiena tajtha minn idejha.
Intenni mill-ġdid: m'għandix aspirazzjoni oħra għajr li nagħmel ir-rieda
tiegħek, fil-ħajja, fil-mewt, għall-eternità kollha. F'kull waqt inġedded din ilwegħda, kull nifs, kull taħbita ta' qalbi, kull ħidma tiegħi.
Issa jiena wettaqt it-telqa tiegħi. Inti, Mulej, trid tara li jiena ngħixha
[din it-telqa]. Issa jmiss lilek li twassalha sat-tmiem, li tmexxi bir-rieda
tiegħek kulma ngħid u nagħmel”.
B. Marija ta' Ġesù Msallab, Ħsibijiet.
20 ta' Frar
Iġbidni, u niġru
_________________________________________________________________________________________
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Madre, naħseb li għad jeħtieġ nagħtik xi tifsir ieħor fuq is-silta talGħanja tal-Għanjiet: “Iġbidni warajk, u niġru”, għax dak li ridt ngħid, jidhirli li
ftit li xejn jinftiehem. “Ħadd” qal Ġesù, “ma jista' jiġi warajja, jekk Missieri li
bagħatni ma jiġbdux” (Ġw 6, 24). Imbagħad, permezz ta' parabboli sublimi, u
sikwit bla ma lanqas jinqeda b'dan il-mezz tant familjari mal-poplu, Hu
jgħallimna li huwa biżżejjed li nħabbtu biex jiftħulna, li nfittxu biex insibu, u li
noħorġu idna bl-umiltà biex nilqgħu dak li nitolbu... Hu jgħid ukoll li kulma
nitolbu lil Missieru f'ismu, huwa jagħtih (Mt 7, 8 u Ġw 16, 23). Huwa bla dubju
minħabba f'hekk li l-Ispirtu s-Santu, qabel it-twelid ta' Ġesù, iddetta din ittalba profetika: “Iġbidni, u niġru”.
X’ifisser, mela, li nitolbu li nkunu miġbudin jekk mhux li ningħaqdu
b'mod intimu mal-oġġett li jaħkem il-qalb? Li kieku n-nar u l-ħadid kellhom
ir-raġuni, u dan tal-aħħar kellu jgħid lill-ieħor: “Iġbidni”, ma jkunx qiegħed
juri forsi li jixtieq jidentifika ruħu man-nar b’tali mod li jinfdu u jimlieh kollu
kemm hu bis-sustanza tikwi tiegħu u donnu jsir ħaġa waħda miegħu?
Maħbuba Madre, ara din hija t-talba tiegħi: nitlob lil Ġesù li jiġbidni fil-fjammi
ta' mħabbtu, li jgħaqqadni miegħu hekk bis-sħiħ illi jgħix u jaħdem fija hu.
Inħoss li iktar ma n-nar tal-imħabba jqabbadli qalbi, iktar ngħid: Iġbidni, u
iktar ukoll l-erwieħ li se jersqu lejja (imsejken fdal ċkejken ta’ ħadid bla siwi li
kieku kelli nitbiegħed mill-ħuġġieġa divina) dawn l-erwieħ iktar se jiġru bilħeffa wara r-riħa tal-fwiħat tal-Maħbub tagħhom, għax ruħ mixgħula blimħabba ma tistax tibqa' inattiva; bla dubju, bħal Santa Marija Maddalena,
hija tibqa' f'riġlejn Ġesù, tisma' l-kelma ħelwa u mħeġġa tiegħu. Għalkemm
tidher li mhi qed tagħti xejn, hija tkun qiegħda tagħti ħafna iktar minn Marta
li tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ u trid li oħtha tagħmel bħalha. Bl-ebda mod
mhuma l-ħidmiet ta' Marta li Ġesù sab tort fihom: dawn il-ħidmiet, l-Omm
divina tiegħu qagħdet għalihom bl-umiltà tul ħajjitha kollha, għax kien
meħtieġ li tħejji l-ikel għall-Familja Mqaddsa. Huwa l-inkwiet biss tal-mara
mħeġġa li kienet qed tilqgħu għandha illi huwa ried jikkoreġi (Lq 10, 41).
Dan fehmuh il-Qaddisin kollha; u forsi l-iktar dawk li mlew l-univers
bid-dawl tat-tagħlim tal-Evanġelju. Mhuwiex forsi fit-talb li l-Qaddisin Pawlu,
Wistin, Ġwanni tas-Salib, Tumas ta’ Aquino, Franġisk, Dumink u tant ħbieb
oħra magħrufa ta' Alla, ħadu minn din ix-xjenza divina li ssaħħar lill-ikbar
ġenji? Wieħed għaref qal: “Agħtini lieva, punt fuq xiex isserraħ, u jien nerfa' ddinja”. Dak li Arkimede ma setax jikseb, għax it-talba tiegħu ma għamilhiex lil
Alla u ma saritx ħlief mil-lat materjali, il-Qaddisin kisbuh fil-milja kollha
tiegħu. Dak li Jista' Kollox tahom bħala punt fuq xiex isserraħ: Lilu nnifsu, u

104

Meditazzjoni għal Kuljum

Lilu biss; bħala lieva: it-talb, li jixgħel b'nar ta' mħabba. U huwa b'dan il-mod li
huma refgħu d-dinja, huwa b'dan il-mod li l-Qaddisin li għadhom jitqabdu fuq
l-art qegħdin jerfgħuha, u li sal-aħħar tad-dinja, il-Qaddisin li għad iridu jiġu
għad jerfgħuha wkoll.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ċ 35w-36w.
21 ta' Frar
Il-ħajja ta' familja għal dejjem ta' dejjem
_________________________________________________________________________________________
Ħija... waqt li nħalli għall-erwieħ kbar, għall-imħuħ kbar, il-kotba sbieħ
li jiena ma nistax nifhem u wisq inqas inqiegħed fil-prattika, nifraħ li jiena
ċkejkna, ladarba t-tfal biss, u dawk li jixbhuhom, għad jitħallew jidħlu għallmejda tas-Sema (Mt 19, 14). Jiena hienja ħafna li fis-Saltna ta' Alla hemm
ħafna għamajjar (Ġw 14, 2), għax, li kieku kien hemm biss post wieħed li ttifsira tiegħu u t-triq li tieħu għalih jien ma nifhimhomx, ma kontx inkun
nista' nidħol hemm. B'danakollu nixtieq kieku li jien ma nkunx 'il bogħod
wisq mill-post tiegħek fis-Sema: bis-saħħa tal-merti tiegħek, nittama li l-ħanin
Alla jagħtini l-grazzja li naqsam miegħek il-glorja tiegħek; l-istess bħalma
hawn fuq l-art oħt ir-rebbieħ, li tkun nieqsa mid-doni tan-natura umana,
xorta waħda tieħu sehem mill-ġieħ li jingħata lil ħuha minkejja l-faqar
proprju tagħha.
L-ewwel att tal-ministeru tiegħek fiċ-Ċina deherli li huwa xi ħaġa li
ssaħħrek. Ir-ruħ ċkejkna li beriktilha l-fdal ta' ġisimha żgur li tbissmitlek u
wegħditek il-ħarsien tagħha fuqek u fuq dawk li huma għeżież għalik. Kemm
irroddlok ħajr minn qalbi talli tgħoddni magħhom! Tassew li missejtli qalbi
wkoll u nibqa' nafhulek għat-tifkira tal-għeżież ġenituri tiegħi fil-Quddiesa.
Nittama li issa huma jinsabu l-ġenna għax l-azzjonijiet u x-xewqat kollha
tagħhom kienu indirizzati lejn is-Sema, iżda dan ma jżommnix milli nitlob
għalihom, għax jidhirli li l-erwieħ imbierka jieħdu glorja kbira mit-talb
magħmul skont il-fehma tagħhom hekk li huma jistgħu jużawh għal erwieħ
oħra li jkunu għadhom ibatu.
Jekk ommi u missieri jinsabu s-Sema, kif nemmen, huma żgur li jħarsu
lejn u jbierku lil dak li Ġesù tani bħala ħija. Huma tant xtaqu li jkollhom iben
missjunarju!... Qaluli li qabel ma twelidt, il-ġenituri tiegħi kienu qegħdin
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jittamaw li t-talba tagħhom fl-aħħar kienet sejra sseħħ. Li kieku setgħu
jċarrtu l-velu tal-ġejjieni, kienu iva jaraw ix-xewqa tagħhom maqtugħa bissaħħa tiegħi għax, ladarba wieħed missjunarju sar ħija, huwa binhom ukoll, u
fit-talb tagħhom ma jistgħux jifirdu lil dan ħija minn dik li hija oħtu bla ma
jistħoqqilha.
Ħija, int qiegħed titlob għall-ġenituri tiegħi li jinsabu l-ġenna, u jiena
sikwit nitlob għall-ġenituri tiegħek li għadhom fuq din l-art. Dan għalija huwa
dmir ħelu, u nwegħdek li nibqa' dejjem fidila f'li nwettqu, ukoll jekk nitlaq
minn dan l-eżilju; u forsi wisq aktar, ladarba fis-Sema nkun naf aħjar liema
grazzji jkunu jeħtieġu; u mbagħad, meta l-kors ta' ħajjithom fuq l-art ikun
intemm, jien niġi nfittixhom f'ismek u ndaħħalhom is-Sema. Kemm għad tkun
ħelwa l-ħajja ta' familja li għad nithennew biha għal dejjem ta' dejjem!
Sakemm noqogħdu nistennew din l-eternità mbierka li sejra tinfetaħ
għalina fi żmien qasir, ladarba din il-ħajja ta' hawn mhix ħlief jum wieħed,
ejja naħdmu flimkien għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Jien ftit li xejn nista'
nagħmel, jew aħjar ma nista' nagħmel proprju xejn, jekk nibqa' waħdi; dak li
jfarraġni huwa l-ħsieb li maġenbek nista' nkun niswa għal xi ħaġa. Fil-fatt iżżero waħdu ma jiswa xejn, imma meta jitqiegħed ħdejn il-wieħed isir
b'saħħtu, basta li jitqiegħed f'postu, wara u mhux quddiem!... Lili hemm
qegħidni Ġesù, u nittama li nibqa' dejjem hemm, nimxi warajk mill-bogħod
bit-talb u s-sagrifiċċju.
Li kieku kelli nisma' x'tgħidli qalbi, illum ma kontx intemm din l-ittra
tiegħi, iżda wasal il-ħin li jdoqqu għat-tmiem tas-silenzju. Jeħtieġ nagħti l-ittra
tiegħi lill-Madre twajba tagħna, li qiegħda tistennieha. Nitolbok mela, Ħija, li
jogħġbok tibgħat il-barka tiegħek liż-żero żgħir li l-ħanin Alla qiegħed
maġenbek.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Patri Adolf Roulland tad-9 ta' Mejju 1897, E
22 (IT 226).

ID-DNUB U L-KONVERŻJONI
22 ta' Frar
Is-sens tad-dnub
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_________________________________________________________________________________________
L-għarfien tagħna nfusna huwa xjenza hekk għolja u meħtieġa li
mingħajrha ruħna ma tista' tikseb xejn. L-effett tal-għerf infuż u ta' din ixxjenza nobbli hu li l-bniedem, waqt li jduq lil Alla, fl-istess ħin jara u jħoss
kemm tassew ma huwa xejn. B'dan il-mod, il-midneb li tassew jikkonverti
qatt ma jista' jistagħġeb biżżejjed meta jara l-imħabba ta' Alla lejh, daqshekk
kbira u bla proporzjon, u kif din il-Maestà sovrana għoġobha tagħnih
b'daqshekk abbundanza bil-barkiet tal-ħlewwa tagħha.
F'dan id-dawl hekk kbir huwa jara l-kruha ta' dnubietu u jħossu hekk
minfud li jibda jistagħġeb kif jista' jżomm quddiem dehra hekk tal-biża'.
Tabilħaqq, li kieku l-Maestà divina ma żżommux, kien imut f'daqqa. Iżda,
għalkemm mewt bħal din kienet tkun ħelwa u ta' hena kbir, Alla jridu jkompli
jgħix biex jara u jġarrab ix-xejn tiegħu u jikkonvinċi dejjem aktar ruħu li kull
ħaġa maħluqa ma hi xejn ħdejn l-esseri infinit ta' Alla.
Din id-dehra u dawn ix-xbihat jitfgħuh sa fil-qiegħ tal-infern li minnu
jara lilu nnifsu meħlus bi ħniena kbira mit-tjieba bla tarf ta' Alla. Huwa jqis
lilu nnifsu l-agħar fost il-ħlejjaq kollha tad-dinja, u jagħraf tajjeb li mingħajr lgħajnuna tal-grazzja, li biha Alla jħarsu l-ħin kollu b'qawwa kbira u
jakkumpanjah bis-sħiħ, ma kienx ħlief jaqa' u jerġa' jaqa' bla waqfien fl-abbiss
tad-dnub. Għalhekk il-midneb li jikkonverti jagħmel minn kollox biex jumilja
ruħu u jintilef taħt il-ħlejjaq kollha, mhux biss meta jqis ix-xejn tiegħu, imma
wkoll b'dak li qed jara issa u bl-għarfien ħaj tal-inġurji bla għadd magħmula
kontra l-Maestà divina.
Din il-verità hi hekk profonda li wieħed jista' jibqa' mifxul għal dejjem
quddiemha. Għalhekk il-midneb li jikkonverti ma jneħħiha qatt minn
quddiem għajnejh u minn qalbu. Huwa hawn li dagħbien isejjaħ dagħbien
ieħor, hekk kif il-bnedmin miġjuba lkoll fix-xejn bħal min qatt ma eżista,
jintilfu fil-baħar ta' ġmiel bla tarf tat-tjieba u l-ħniena divina, li l-profondità
tiegħu la tista' timmaġinaha u lanqas tfissirha.
Minn dan ix-xejn il-bniedem hu miġbud bla heda 'l fuq kull darba millġdid biex jgħix u jimla u jofrogħ fil-Bidu etern li ħareġ minnu. Dan l-ewwel
nett biex jgħix ħajja qaddisa, imsawra fuq il-qawwa ta' Alla, li ssir dejjem
aktar tixbah lilu, aktar perfetta u aktar divina. Ghax Alla mbagħad jibda jiġbdu
b'mod differenti, aktar ħaj, qawwi u penetranti minn qabel. F'dan l-istat, il-

107

Meditazzjoni għal Kuljum

ħlejqa tiġi trasferita f'Alla u tiġi hekk ippenetrata minnu li ssir kważi eterna
fl-eternità.
Ven. Ġwann ta' San Sansun, L-ispirtu veru tal-Karmelu.
23 ta' Frar
Ġesù ma ħallinix naqa'
_________________________________________________________________________________________
Jien naf: “Min jinħafirlu inqas, iħobb inqas” (Lq 7, 47); imma naf ukoll li
Ġesù lili ħafirli aktar milli ħafer lil Santa Maddalena, għax lili ħafirli minn
qabel, billi ma ħallinix naqa'. A! Kemm nixtieq nista' nfisser dak li qiegħda
nħoss!... Ara, inġiblek eżempju li juri xi ftit il-ħsieb tiegħi. – Ejja ngħidu li bin
tabib ta' ħila fi triqtu jiltaqa' ma' ġebla li twaqqgħu, u bil-waqgħa jikser xi
parti minn ġismu. Minnufih missieru jiġi ħdejh, jerfgħu bi mħabba, idewwilu
l-ġrieħi billi juża dak kollu li tagħtih il-professjoni tiegħu, u malajr ibnu li jfieq
għalkollox, jurih il-gratitudni tiegħu. Bla dubju, dan it-tifel għandu tassew
raġun iħobb lil missieru! Iżda issa se nġib każ ieħor. Il-missier, li jkun jaf li fittriq mnejn jgħaddi ibnu tinsab ġebla, imur iħaffef qablu u jneħħiha (mingħajr
ma jarah ħadd)... Ċertament, dan l-iben, il-mira tat-tenerezza tiegħu li tara u
taħseb minn qabel, billi MA JAFX bil-gwaj li missieru ħelsu minnu, mhux se
jurih il-gratitudni tiegħu, u jħobbu inqas milli kieku ġie mfejjaq minnu. Iżda
jekk huwa jsir jaf bil-periklu li għadu kemm inħeles minnu, imbagħad ma
jħobbux iżjed? Sewwa, issa, huwa jien din it-tifla, il-mira tal-imħabba li
tipprevedi ta' Missier, li ma bagħatx il-Verb tiegħu biex jifdi ‘l-ġusti iżda lillmidinbin (Mt 9, 13). Huwa jridni nħobbu għaliex ħafirli mhux ħafna, imma
kollox. Huwa ma qagħadx jistenna li jiena nħobbu ħafna bħal Santa
Maddalena, iżda Hu ried li JIENA NKUN NAF kif huwa kien ħabbni b'imħabba
ta' ħsieb minn qabel li ma tistax titfisser, sabiex issa nħobbu b’imħabba talġenn!... Smajthom jgħidu li qatt ma nstabet ruħ safja li tħobb iktar minn ruħ
niedma. A! Kemm nixtieq ingiddeb dan il-kliem!... [...]
O! Kemm nitħassar l-erwieħ li jintilfu!... Hija ħaġa hekk ħafifa li wieħed
jintilef fil-mogħdijiet imwarrda tad-dinja... Bla dubju, għal ruħ merfugħa
kemxejn 'il fuq, il-ħlewwa li toffri d-dinja hija mħallta mal-imrar, u l-vojt
immens tax-xewqat ma jistax jimtela’ bit-tifħir ta' mument, imma li kieku
qalbi ma kenitx intrefgħet lejn Alla minn xħin stembħet, li kieku d-dinja kienet
tbissmitli sa mid-dħul tiegħi fil-ħajja, x'kien isir minni?... O Madre għażiża,
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b'liema gratitudni ngħanni l-ħniniet tal-Mulej!... Ma kienx Hu li, skont kliem ilGħerf, “ħatafni mid-dinja qabel ma l-ispirtu tiegħi tħassar bil-ħażen tagħha, u
qabel ma d-dehriet qarrieqa tagħha qarrqu b'ruħi?...” (Għerf 4, 11). Il-Verġni
mqaddsa wkoll kienet qiegħda tieħu ħsieb il-fjura ċkejkna tagħha, u billi ma
ridithiex tittebba' bil-kuntatt mal-ħwejjeġ tal-art, hija ġibditha fuq l-għolja
tagħha qabel ma tiftaħ...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, A 38w-39q.40q.
24 ta' Frar
Il-bniedem ġust u l-bniedem ingrat
_________________________________________________________________________________________
Ir-ruħ tal-bniedem ġust hija sabiħa ħafna, imma ġismu jinsab fi stat ta'
sofferenza dejjiema. Huwa jgħix u jaħdem fis-sofferenza u fil-piena. Tiegħu hi
kull xorta ta' persekuzzjoni u ta' nuqqas ta' hena. Minkejja kollox, huwa ma
jaħsibx fih innifsu, imma biss f'Alla, li miegħu jgħix. Jinsa għalkollox lilu
nnifsu; kulma jagħmel, jagħmlu għal Alla u mhux għalih innifsu. Jinsa’ 'l
ġismu, saħħtu, il-kumdità tiegħu, biex jaħseb biss f'Alla. Fl-aħħar ta' ħajtu, ma
jidhirx iżjed bħala bniedem, imma bħala esseri divin. Laħmu, li fil-ħajja
ttrattah iebes, iroddlu ħajr għal dan. Xagħru, għadmu, għajnejh, widnejh, idejh
u riġlejh huma kburin li huma tiegħu, ladarba ġew użati minnu. Jgħidulu
grazzi u jfaħħruh, għaliex huwa ġab ruħu b'dak il-mod. Iżda fl-aħħar millaħħar, dan it-tifħir kollu jitla' għand Alla. L-art tifraħ li kienet refgħet lillbniedem, li ġiet misħuqa minnu, meta huwa kien jgħaddi minn fuqha. Lannimali jqisu lilhom infushom privileġġjati, għaliex inqatlu għalih u hekk
saru laħmu; anki s-siġar, li taw il-frott għalih, li qatgħulu l-għatx; id-djar, li
għalih kienu għamara; ix-xemx, id-dawl, il-kwiekeb, li iddew għalih. Is-sħab,
ix-xita, ix-xmajjar u l-għejjun, il-baħar u l-ħut tiegħu jagħtu ġieħ lill-bniedem u
huma kburin u kuntenti li kienu qdewh.
Il-bniedem ingrat jirċievi d-don tal-ħajja bħall-ġust. Fil-kors ta' ħajtu
huwa jittratta sewwa 'l ġismu. L-ikel kollu huwa għad-dispożizzjoni tiegħu.
Sadanittant jaħseb biss fih innifsu, qatt f'Alla. Ifittex is-sodisfazzjon, ġieħ,
għana, tgawdija. Li kieku seta' jkun is-Sid tal-ħolqien kollu, li kieku rnexxielu,
kien iwaqqa' mit-tron lil Alla, biex jeħodlu postu. Dan il-bniedem ukoll, li bilmiftuħ irid jikseb id-dinja kollha, jasal fit-tmiem. L-istess bħall-ġust, imut.
Imbagħad deherli li xagħru ried kieku jistkerrhu. Għajnejh, widnejh, riġlejh,
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idejh u l-membri kollha ta' ġismu żammew 'il bogħod minnu. Kienu mħawdin
u rrabjati li huma tiegħu u li kienu qdewh. Li kieku kellhom il-ħila li jisħtu żżmien li kienu tiegħu, kienu jagħmluh. L-art kienet mifxula talli wiżnitu; issiġar bdew jirtogħdu bl-aġitazzjoni, għaliex huwa staħja mill-frott tagħhom.
L-annimali, il-baħar, is-sema, il-ħolqien kollu tbaqbqu bil-korla, talli kienu
qdewh. Għalenija seħtuh.
Dawn is-saħtiet huma l-konsegwenza tas-saħta ta' Alla. Alla, l-ewwel
wieħed, jisħet lill-bniedem ingrat. Huwa biss għaliex Alla seħet lilu, li jagħmel
hekk ukoll il-ħolqien kollu; bl-istess mod li fih il-barka ta' Alla fuq il-ġusti ġġib
magħha l-barka tal-ħolqien kollu.
Leħen qalli: “Inti smajt u rajt; oqgħod man-naħa tal-ġusti”.
B. Marija ta' Ġesù Msallab, Ħsibijiet.
25 ta' Frar
Il-verità kollha kemm hi
_________________________________________________________________________________________
“Ħa nħallu x-xabla tal-ispirtu, li hija l-kelma ta' Alla, tibqa' dejjem fuq
fommna u f'qalbna” (Ef 6, 17). Jekk insibu ruħna f'xi nuqqas ta' qbil ma'
waħda li timbuttana minnha, ejjew ma naqtgħux qalbna, ma nitilquha qatt
waħedha. Ħa jkollna dejjem “ix-xabla tal-ispirtu” fuq fommna biex nerfgħuha
min-nuqqasijiet tagħha; ma nħallux l-affarijiet jgħaddu biex inżommu sserħan tagħna; nibqgħu nissieltu, ukoll meta ma tkun tidher ebda tama li se
nirbħu l-battalja. X'jimporta s-suċċess? Dak li Alla jitlob minna huwa li ma
niqfux għax inħossuna għajjenin mit-taqbida, li ma naqtgħux qalbna u ngħidu:
“Issa, li hemm hemm! M'hemm xejn x'tagħmel; hi ta' min jitlaqha waħedha!”
O, din mhux ħlief ġjufija. Imma jeħtieġ li dmirijietna naqduhom sal-aħħar! [...]
Kont għadni żgħira ħafna, meta z-zija tatni x'naqra storja li lili
għaġġbitni ħafna. Fiha rajt li bdew ifaħħru lil waħda għalliema fi skola għax
din kellha l-ħila teħles mill-inkwiet, bla ma toffendi lil ħadd. Fuq kollox
laqtitni din is-sentenza: “Lil waħda qaltilha: int ma taħtix. Lill-oħra: int
għandek raġun!” U bejni u bejn ruħi għedt: “Imma hekk mhux sewwa! Dik lgħalliema ma kien imissha beżgħet xejn u missha qalet lit-tfal tagħha li kienu
jaħtu, meta dan kienu minnu”.

110

Meditazzjoni għal Kuljum

U sa issa, għadni ma bdiltx il-fehma tiegħi. Tassew li huwa minnu li jien
kelli ħafna aktar inkwiet f'ħajti minħabba f'hekk għax, kieku, hija dejjem ħaġa
hekk ħafifa li tqiegħed il-ħtija fuq min ma jkunx quddiemek, u b'hekk, ikun
biżżejjed biex tikkalma mill-ewwel lil dik li qiegħda tgemgimlek. Iva, imma...
jiena nagħmel il-maqlub. Veru li m'iniex maħbuba, li hemm hemm! Iżda jien
ngħid il-verità kollha kemm hi; min ma jridx ikun jafha, ma jiġix ifittixni.
M'hemmx bżonn li t-tjubija titħassar f'dgħufija. Meta nkunu ċanfarna lil
xi ħadd skont il-ħaqq, jeħtieġ li nibqgħu hemm, bla ma nħallu lil qalbna
tingħafas sal-punt li nitturmentaw lilna nfusna għax inkunu weġġajna lil xi
ħadd jew rajniha ssofri u tibki. Li niġru wara dik li tkun biex infarrġuha, għax
iċ-ċanfira tkun ħaditha bi kbira, ifisser li nagħmlulha aktar ħsara milli ġid. Li
nħalluha waħedha, ifisser li nwassluha biex iddur lejn Alla ħalli tara nnuqqasijiet tagħha u tumilja ruħha. Jekk nimxu mod ieħor, hi tidra tiġi
mfarrġa wara ċanfira mistħoqqa, u fl-istess ċirkustanzi tibqa' dejjem iġġib
ruħha bħal tifla mfissda żżejjed li ssabbat saqajha u tibqa' tibki sakemm
ommha tiġi u tixxuttalha d-dmugħ tagħha. [...]
Kemm nifhem sewwa l-kliem li l-Mulej qal lil Santa Tereża, l-Omm
qaddisa tagħna: “Taf, binti, min huma dawk li tassew iħobbuni? Huma dawk li
jagħarfu li dak kollu li m'għandux referenza lejja mhuwiex ħlief gidba”. O,
Madre ċkejkna tiegħi, kemm inħoss li dan hu minnu! Iva, kollox, barra minn
Alla, kollox hu frugħa. [...]
Jiena wkoll għandi d-dgħufijiet tiegħi, imma jiena nifraħ bihom. U mhux
dejjem nasal biex nintrefa' 'l fuq mix-xejnijiet ta' din l-art; ngħidu aħna,
inħossni mħawda minħabba xi ħaġa bla sens li nkun għedt jew għamilt.
Imbagħad, nidħol daħla fija nnifsi u ngħid: “Jaħasra għalija! Mela għadni fejn
kont id-darba l-oħra!” Iżda dan ngħidu lili nnifsi bi ħlewwa kbira u bla
dwejjaq ta' xejn! Huwa hekk ħlejju li nħossuna dgħajfin u ċkejknin!
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, L-Aħħar Kelmiet 6 ta' April, 18 ta' April, 22 ta'
Ġunju, 5 ta' Lulju.
26 ta' Frar
Is-suppervja fil-qalb tal-bniedem
_________________________________________________________________________________________
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Is-suppervja hi bħar-reġina tal-vizzji kollha. Hija x-xewqa, il-kilba
diżordinata għal ċerta eċċellenza li għandha tingħata ġieħ u rispett.
Il-Missirijiet tal-Knisja jqisu s-suppervja taħt tlett aspetti. Qabelxejn
jifhmu l-inklinazzjoni biex wieħed jerfa' żżejjed lilu nnifsu 'l fuq u din hi
konnaturali għall-bniedem minħabba l-korruzzjoni tan-natura mwaqqgħa
tiegħu. Taħt dan l-aspett, is-suppervja hija l-għerq ta' kull dnub, għaliex ilparti inferjuri tal-bniedem, mingħajr is-sarima tal-ġustizzja oriġinali, hija bħal
bhima selvaġġa mqanqla mill-vjolenza tal-istinti tagħha għal kull xorta ta'
eċċess, kif b'xorti ħażina nistgħu naraw kuljum.
It-tieni nett iqisu s-suppervja bħala rewwixta kontra l-liġi, jew inkella
bħala aptit diżordinat ta' eċċellenza f'kull xorta ta' affarijiet. F'dan is-sens, issuppervja hija dnub ġenerali li jidħol fid-dnubiet l-oħra kollha.
Fl-aħħar nett jarawha fis-sens li ġa ddikjarajna aħna, jiġifieri bħala
aptit ta' eċċellenza li għandha tingħata rispett. F'dan is-sens, is-suppervja hija
wieħed mis-seba' vizzji kapitali.
Aħna se noħduha taħt dan l-aħħar aspett, u waqt li nitilqu mill-istess
kelmiet li bihom iddefinejniha, ninnutaw qabel xejn li hija prerogattiva ta'
dan il-vizzju li twassal lill-bnedmin biex jaħsbu iżjed fuqhom infushom milli
fil-fatt huma. Min-natura tiegħu, l-intellett jieħdok fejn jiltaqgħu l-affetti, u
minħabba li l-qalb hi dominata mill-aptit tal-eċċellenza tagħha stess, hija ħaġa
ħafifa għall-intellett li jilqa' dak li tixtieq il-qalb: b'hekk, mela, is-supperv
jemmen fi ħwejjeġ li jixirqilhom ġieħ u jippretendi li jkollu d-dritt għallomaġġ mingħand ħaddieħor.
Din hija l-għajn li minnha joħorġu l-ħwejjeġ koroh tas-suppervja,
speċjalment dawk l-erbgħa li jitkellmu fuqhom il-Missirijiet tal-Knisja,
jiġifieri: inqisu bħala frott ta' xogħolna l-ġid li għandna, nemmnu li d-doni
sopranaturali ġew għandna minħabba l-merti tagħna, niftaħru li għandna dak
li fir-realtà m'għandniex, inkażbru 'l-oħrajn u nixtiequ nkunu aħna biss li
niddistingwu ruħna.
Fil-fatt, meta fir-ruħ tidħol din l-istima mhux moderata illi biha lbniedem jaħseb li jkun aktar minn dak li hu, imbagħad ma jfittixx għajr leċċellenza tiegħu stess, jiġifieri dawk l-affarijiet li permezz tagħhom ikun
jista' jinżamm li jixraqlu aktar ġieħ. U għalhekk appuntu jkun aktar ta' unur li
jikseb waħdu l-ġid li għandu u mhux bl-għajnuna tal-oħrajn, u b’hekk
iqiegħed lilu nnifsu daqs Alla; hu aktar ta' unur li jkollok id-doni għax jitqiesu
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l-merti tiegħek milli għax ingħatawlek gratwitament; hu aktar ta' unur li
jkollok milli ma jkollokx kwalitajiet tajbin; hu aktar ta' unur, fl-aħħar nett, li
nkunu fuq l-oħrajn milli jgħodduna ta’ min inkunu mkażbra.
Ven. Ġwanni ta' Ġesù Marija, Istruzzjoni tan-novizzi.
27 ta' Frar
Il-martirju interjuri
_________________________________________________________________________________________
Li nfittxu l-perfezzjoni tidher li hija ħaġa iebsa, u hekk hi tassew, għax
ifisser li rridu nagħmlu gwerra lilna nfusna. Imma hekk kif ninxteħtu b'qalbna
kollha għal dan ix-xogħol, Alla nnifsu jaħdem f'ruħna u jsawwab fiha grazzji
hekk kbar illi dak kollu li nistgħu nwettqu fuq din l-art jidher ħaġa żgħira
tassew. U aħna, bħala sorijiet, għamilna l-aħjar li stajna meta tajna r-rieda
tagħna għall-imħabba ta' Alla u ħallejniha f'idejn ħaddieħor. U jkollna
nħabbtu wiċċna ma' ħafna tiġrib fis-sawm, is-skiet u l-klawsura u l-qadi filkor, hekk li, irridu kemm irridu nfissdu lilna nfusna, tassew ftit drabi nistgħu
nagħmlu dan. U fil-monasteri li rajt, jiena forsi l-waħdanija li fittixt li nogħġob
lili nnifsi.
Għaliex mela nibqgħu lura meta tkun meħtieġa ċ-ċaħda interjuri,
ladarba minn din iċ-ċaħda interjuri kull ċaħda oħra tieħu mertu akbar u ssir
aktar perfetta, hekk li nkunu nistgħu nwettquha b'ħeffa akbar u mistrieħ talqalb?
Bħalma diġà għedt, din iċ-ċaħda interjuri nistgħu niksbuha bil-mod ilmod billi nfittxu li qatt ma nimxu skont ir-rieda u x-xewqat tagħna, lanqas fi
ħwejjeġ żgħar, sakemm naslu tassew biex inqiegħdu 'l ġisimna taħt il-ħakma
sħiħa tal-ispirtu.
Intenni li dan ifisser l-aktar, anzi fuq kollox, li aħna ma nibqgħux
moħħna fina nfusna u fil-ġibdiet tagħna, għax min irid jibda jaqdi 'l-Mulej, linqas li jista' jagħmel huwa li joffrilu ħajtu. Ladarba diġà tah ir-rieda tiegħu,
mniex għandu jibża'? Hija ħaġa ċara li, jekk huwa reliġjuż tajjeb u bniedem ta'
ħajja ta' talb hekk li jrid jithenna biss bil-faraġ u bil-benna tal-ħwejjeġ ta' Alla,
qatt ma għandu jerġa' lura mix-xewqa li jmut għalih u jsofri l-martirju għal
imħabbtu. U ma tafux ħuti, li l-ħajja tar-reliġjuż tajjeb li jrid ikun fost il-ħbieb
l-aktar intimi ta' Alla, hija martirju li ma jiħux fit-tul bħall-martirju ta' dawk li
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qatgħulhom rashom, dan il-martirju jidher tassew twil. Iżda l-ħajja nfisha hija
qasira, u għal xi wħud qasira ħafna. Mnejn nafu jekk ħajjitna hix sejra tkun
hekk qasira illi forsi tasal għat-tmiem tagħha siegħa waħda, jew waqt wieħed
biss, wara li nkunu qtajnieha li naqdu 'l Alla f'kollox? Din hija ħaġa li tista'
tiġrilna. Għalhekk qatt ma għandna nqiegħdu t-tama tagħna f'xi ħaġa li
tintemm malajr, u l-inqas f'ħajjitna, għax lanqas aħna żguri minn jum wieħed
biss. Min hu dak li jaħseb li kull siegħa tista' tkun l-aħħar waħda ta' ħajtu, u
ma joqgħodx ifittex li jgħaddiha f'ħidma siewja, jekk joqgħod jaħseb li ma
għandux aktar minn dak il-jum ħaj? Emmnuni, ma hemm xejn aktar żgur milli
taħseb f'dan.
Jeħtieġ nitgħallmu u nidraw niċħdu r-rieda tagħna f'kollox. Għax jekk,
kif għedt, tagħmlu kulma tistgħu, bil-mod il-mod, bla ma tafu kif, issibu
ruħkom malajr malajr fil-quċċata, għalkemm dan jista' ma jiġrix f'daqqa
waħda. Iżda kemm tidher ħaġa ħarxa u l-aktar iebsa li ngħidu li ma għandna
nfittxu li nogħġbu lilna nfusna f'ebda ħaġa, sakemm ma nsemmgħux ukoll
liema hena u għaxqa din iċ-ċaħda tagħna nfusna ġġib magħha, u x'rebħa hija
saħansitra minn din id-dinja. Kemm intom fiż-żgur hawn ġewwa! Għax
ladarba hawn kollha kemm intom titħarrġu f'din iċ-ċaħda, diġà wettaqtu dak
li jgħodd l-aktar. Intom issaħħu u għinu lil xulxin f'dan, hekk li kull waħda
minnkom għandha tfittex li tkun aktar 'il quddiem mill-oħrajn.
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 12,1-3.
28 ta' Frar
Eżempju ta' virtù interjuri
_________________________________________________________________________________________
Qisu qatt ma tonqosni xi skuża biex naħseb li tkun xi virtù li niskuża lili
nnifsi. Hemm xi drabi li tkun ħaġa sewwa li niskużaw ruħna hekk li nagħmlu
ħażin jekk ma nimxux b'dan il-mod, iżda jiena ma għandix id-diskrezzjoni
meħtieġa – jew aħjar l-umiltà – li niskuża ruħi biss meta jkun xieraq. Għax bla
dubju hija meħtieġa umiltà kbira biex inkunu kkundannati bla ħtija ta' xejn u
nisktu. Dan huwa mixi mill-qrib wara l-Mulej li fdiena minn ħtijietna.
Nitlobkom, mela, biex tintefgħu b'ruħkom u ġisimkom fit-taħriġ ta' din ilvirtù, għax dan iġibilkom ġid kbir. Min-naħa l-oħra, ma nara ebda ġid filli
noqogħdu naraw kif neħilsu mill-ħtija tagħna – tassew ma nara ebda ġid ħlief,
kif qiegħda ngħid, f'dawk il-ftit każi li fihom il-ħabi tal-verità jista' jġib
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miegħu korla jew skandlu. Kull min għandu d-diskrezzjoni aktar minni jifhem
dan malajr.
Nemmen li jiswa ħafna li nidraw nitħarrġu f'din il-virtù, jew li nfittxu li
niksbu mingħand il-Mulej l-umiltà vera li tiġi minnha. Il-bniedem umli żgur li
jkun jixtieq li ma jinżammx filgħoli, li jkun immaqdar u kkundannat bla ħtija,
ukoll fi ħwejjeġ gravi. Għax min irid jimxi wara l-Mulej, kif jista' jagħmel dan
b'mod aħjar? U hawn la hija meħtieġa xi saħħa tal-ġisem u lanqas l-għajnuna
ta' xi ħadd ħlief ta' Alla.
Dawn, ħuti, huma virtujiet kbar, u nixtieq tassew li nistudjawhom
sewwa u nagħmlu penitenza meta nitħarrġu fihom. Bħalma tafu, jiena nżomm
iebes fejn nara li hemm penitenzi żejda li, meta xi ħadd jaqbad jagħmilhom
bla diskrezzjoni, jistgħu jkunu ta' ħsara għas-saħħa tal-ġisem. Iżda hawn ma
għandniex għalfejn nibżgħu: kbar kemm ikunu kbar il-virtujiet interjuri, qatt
ma jdgħajfu 'l-ġisem... [...] min-naħa l-oħra huma jagħtu saħħa ġdida lir-ruħ.
Barra minn hekk, bit-taħriġ tagħna f'dawn il-virtujiet, minn ħwejjeġ l-aktar
żgħar, kif diġà għedt drabi oħra, nistgħu noħorġu rebbieħa fi ħwejjeġ tassew
kbar. [...] Jiena aktar nagħżel li jgħidu fuqi dak li mhux veru milli meta jgħidu
fuqi xi ħaġa vera. L-aqwa ġid hu li dan jgħinna biex b'xi mod nimxu wara lMulej.
Jgħin ħafna li naħsbu sewwa fuq il-ġid kbir li niksbu b'kull mod, u kif
ħadd – jekk niżnu kollox sewwa – ma jakkużana meta nkunu tassew bla ħtija,
ladarba aħna dejjem ħatja ta' ħaġa jew oħra, hekk li l-bniedem ġust jaqa' seba'
darbiet kuljum (Prov 24, 16), u hija gidba li ngħidu li aħna bla dnub (1Ġw 1,
8-10). Mela, jekk ma naħtu xejn f'dik il-ħaġa li jakkużawna biha, qatt ma aħna
bla ħtija għalkollox, kif kien bla ħtija t-twajjeb Ġesù tagħna. [..]
Qatt ma għandkom taħsbu li l-ħażin jew it-tajjeb tagħkom se jibqa'
mistur, ukoll jekk intom daqshekk magħluqa u mifruda mid-dinja. Forsi
taħsbu, uliedi, li meta ma toqogħdux tiskużaw lilkom infuskom, mhux se jkun
hemm xi ħadd ieħor li jaqbeż għalikom? Ftakru kif il-Mulej wieġeb hu għallMaddalena fid-dar tal-Fariżew (Lq 7, 36-40), kif ukoll meta oħtha tefgħet ilħtija fuqha (Lq 10, 38-42). Hu mhux sejjer jimxi magħkom bl-istess ħruxija li
mexa miegħu nnifsu: kien biss meta kien fuq is-Salib li sab wieħed millħallelin jiddefendih (Lq 23, 41). Il-Maestà Tiegħu, mela, iqajjem lil xi ħadd
biex jidħol għall-kawża tagħkom. Meta ma jagħmilx dan, ikun ifisser li ma
hemm ebda ħtieġa ta' xi difiża. Dan rajtu jiena nnifsi, u żgur huwa hekk. Iżda
ma rridkomx toqogħdu taħsbu fuq dan, imma li aktar tkunu hienja meta
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jitfgħu l-ħtija fuqkom, u maż-żmien taraw x'ġid kbir tkun kisbet ruħkom.
Għax huwa b'dan il-mod li jkollkom ħelsien tassew, hekk li ma tagħtux kas
jekk jitkellmu fuqkom tajjeb jew ħażin, għax bħal tqisuhom qegħdin jgħidu
fuq ħaddieħor. Qishom tnejn qegħdin jitkellmu quddiemkom, u intom ma
tagħtu ebda kas ta' dak li jkunu qegħdin jgħidu għax ma jkunux qegħdin
ikellmu lilkom u ma jkunx hemm għalfejn tweġbuhom. Hekk ukoll jiġri hawn:
hekk nidraw ma nweġbux illi jidhrilna li mhu jkellimna ħadd.
Dan ma jistax ikun hekk għal dawk li malajr iħossu ħafna u huma
neqsin mill-mortifikazzjoni. Fil-bidu tassew li hija ħaġa iebsa, iżda jiena naf li
bl-għajnuna tal-Mulej, dan il-ħelsien sħiħ u dan l-ispirtu ta' mortifikazzjoni u
din iċ-ċaħda tagħna nfusna jistgħu jinkisbu bil-mod il-mod.
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 15, 1-4.7.
29 ta' Frar
Agħtini l-qawwa li nimxi warajk
_________________________________________________________________________________________
O, kieku kont nonqos mill-fedeltà tiegħi, kont naqa' fl-inqas infedeltà,
inħoss li kont inħallas għal dan b'tiġrib tal-biża', u ma kontx inkun nista'
nilqa' l-mewt aktar. Għalhekk, ma nieqafx ngħid lil Alla: “O Alla tiegħi,
nitolbok, żommni mid-diżgrazzja li nkun infidila”.
[Qed nitkellem] fuq xi ħsieb ta' kburija li nkun żammejt minn rajja.
Ngħidu aħna, kieku kelli ngħid: “Ara, ksibt it-tali virtù, u jiena żgura li nista'
nitħarreġ fiha”. Dan ifisser li nkun qiegħda nserraħ fuq il-qawwa tiegħi, u
meta nagħmlu dan, inkunu fil-periklu li naqgħu fl-abbiss. B'danakollu, jekk
jiena umli u jekk nibqa' żgħira, ikolli d-dritt li nagħmel xi ħmerijiet sal-aħħar
ta' ħajti bla ma noffendi lil Alla. Ħares lejn it-tfal żgħar: qatt ma jieqfu jkissru,
iqattgħu, jaqgħu, għalkemm iħobbu ħafna lil ommhom u lil missierhom. Meta
naqa' b'dan il-mod, nasal biex nagħraf ix-xejn tiegħi dejjem aktar, u ngħid lili
nnifsi: “X'kont nagħmel u x'kont inkun, li kieku kelli nserraħ fuq il-qawwa
tiegħi?”!...
Nifhem tajjeb ħafna għala San Pietru waqa' (Mt 26, 69-75). L-imsejken
Pietru kien qed jistrieħ fuqu nnifsu minflok ma kien qiegħed jistrieħ
għalkollox fuq il-qawwa ta' Alla. Minn dan nasal biex nifhem li, kieku kelli
ngħid: “O Alla tiegħi, int taf tajjeb ħafna li jiena nħobbok wisq biex nieqaf fuq
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ħsieb wieħed biss kontra l-fidi,” it-tentazzjonijiet tiegħi kienu jsiru aktar
ħorox, u żgur li jien kont inċedi għalihom.
Jiena żgura li, kieku San Pietru qal lil Ġesù bl-umiltà kollha: “Agħtini lqawwa, nitolbok, li nimxi warajk sal-mewt,” kien jirċeviha mill-ewwel. U jiena
żgura wkoll li l-Mulej, permezz tat-tagħlim u tal-preżenza fiżika tiegħu, lillAppostli ma qalilhom xejn aktar milli jgħid lilna bis-saħħa tat-tnebbiħ tajjeb
tal-grazzja li jagħtina. Lil San Pietru seta' qallu: “Itlobni l-qawwa biex twettaq
dak li trid int”. Iżda, le! għax ried jurih id-dgħufija tiegħu u li, qabel ma kellu
jmexxi 'l-Knisja kollha li hija mimlija midinbin, riedu jgħaddi hu nnifsu millesperjenza ta' dak li jasal għalih il-bniedem li ma jkollux l-għajnuna ta' Alla.
...Lil Pietru, qabel il-waqgħa tiegħu, il-Mulej qallu: ”Meta terġa' lura,
wettaq lil ħutek” (Lq 22, 32). B'dan ried jgħid: Urihom mill-esperjenza
tiegħek id-dgħufija tal-qawwa tal-bniedem.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, L-Aħħar Kelmiet, 7 ta' Awwissu.

ĦNIENA U MAĦFRA
1 ta' Marzu
Il-miżerji tagħna ma għandhomx jaqtgħulna qalbna
_________________________________________________________________________________________
Għażiża sinjura u oħti, f’dak li għandu x’jaqsam mal-morali, ma
għandek qatt taqta’ qalbek minħabba l-ħsieb tal-miżerji tiegħek. Il-kbir San
Pawl jgħid: “fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja” (Rum 5, 20).
Jidhirli li r-ruħ l-aktar dgħajfa, saħansitra dik li l-aktar għandha ħtija, hi dik li
l-aktar għandha għalxiex tittama, u l-għemejjel li hi tagħmel biex tinsa lilha
nnifisha u biex tintxeħet f’dirgħajn Alla jigglorifikawh u jimlewh bil-ferħ aktar
minn kull meta tingħalaq fiha nnifisha u kull eżami ieħor li jista’ jwassalha
biex tgħix bl-infermitajiet tagħha, meta hi ġa tippossedi fiċ-ċentru tagħha
nnifisha Salvatur, li jixtieq isaffiha f’kull mument.
Tiftakar int f’din il-paġna sabiħa tal-Vanġelu li fiha Ġesù jgħid lil
Missieru: “bħalma int tajtu s-setgħa fuq kull ħlejqa biex jagħti l-ħajja ta’
dejjem lil dawk kollha li fdajtlu f’idejh”? (Ġw 17, 2). Ara x’jixtieq iwettaq fik:
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kull mument hu jixtieq li int toħroġ minnek innifsek, li tneħħi kull
preokkupazzjoni, biex tinġabar f’dik is-solitudni li hu għażel fil-qiegħ ta’
qalbek. Hu jinsab dejjem hemm, ukoll meta int ma tħossux; Hu qiegħed
jistennik u jixtieq jistabbilixxi miegħek “kummerċ mirabbli”, kif inkantaw filliturġija, intimità ta’ Għarus u għarusa; l-infermitajiet tiegħek, l-iżbalji
tiegħek, kulma qiegħed jinkwetak, huwa hu, bis-saħħa ta’ dan il-kuntatt
kontinwu, li jixtieq jeħilsek minnhom. Ma kienx qalilna: “Jien ma ġejtx biex
nagħmel ħaqq mid-dinja, iżda biex insalvaha”? (Ġw 12, 47)
Xejn ma għandu jidhirlek bħala tfixkil biex tmur għandu. M’għandekx
tagħti kas wisq jekk intix mimlija ħeġġa jew b’qalbek maqtugħa; hija l-liġi tależilju, li tgħaddi b’dan il-mod minn stat għall-ieħor. Emmen biss li hu ma
jinbidel qatt. Fit-tjieba tiegħu huwa dejjem baxxut fuqek biex jieħdok miegħu
u jistabbilixxik fih. Jekk minkejja kollox, il-vojt u d-dwejjaq [tar-ruħ] jagħfsuk,
għaqqad l-agunija tiegħek ma’ dik tal-Imgħallem fil-ġnien taż-żebbuġ meta
qal lill-Missier: “jekk jista’ jkun, biegħed minni dan il-kalċi!” Għażiża sinjura,
forsi tidhirlek bħala xi ħaġa diffiċli li tinsa lilek innifsek. Tinkwieta xejn; kieku
taf kemm hi ħaġa sempliċi… Ħa ntik is-“sigriet” tiegħi: aħseb f’dak Alla li
jgħammar fik, u li tiegħu int it-tempju; hu San Pawl li jitkellem b’dan il-mod, u
għalhekk aħna ta’ min nemmnuh. Bil-mod il-mod, ir-ruħ tidra tgħix filkumpanija ħelwa tiegħu, tifhem li hi ġġorr fiha Sema ċkejkna li fiha Alla talimħabba waqqaf l-għamara tiegħu. Allura hi bħal atmosfera divina li fiha hi
tieħu n-nifs, saħansitra ngħid li m’għadx fadlilha ħlief ġisimha fuq l-art, iżda
ruħha diġà qiegħda tgħix ‘l hemm mis-sħab u minn kull velu, f’Dak li ma
Jitbiddilx. Toqgħodx tiġi tgħidli li dan ma jgħoddx għalik, li int tant miżerja,
għax għall-kuntrarju din hi raġuni iżjed biex tmur għand Dak li jsalvana.
Mhux billi nħarsu lejn din il-miżerja tagħna li aħna se niġu msoffija, imma billi
nħarsu lejn Dak li hu kollu kemm hu safa u qdusija.
San Pawl jgħidilna li Alla “ppredestinana biex nieħdu s-sura fuq ixxbieha [ta’ Ibnu]” (Rum 8, 29). Waqt il-ħinijiet tal-akbar tbatija, aħseb kif lArtista divin, biex irendi aktar sabiħa l-biċċa xogħol tiegħu, jinqeda bliskarpell, u l-opra tibqa’ fil-paċi f’idejn min ikun qiegħed jaħdimha. Dan il-kbir
Appostlu li fuqu qiegħda nkellmek, wara li ġie merfugħ lejn it-tielet sema (ara
2 Kor 12, 2), ħass id-dgħufija tiegħu u meta qal xi ħaġa lil Alla, dan wieġbu:
“biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi; għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha
fejn hemm id-dgħajjef” (2Kor 12, 9). Dan kollu mhuwiex inkuraġġjanti
ħafna?…
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Kuraġġ, mela, sinjura u oħt għażiża, nafdak b’mod partikulari f’idejn
Karmelitana ċkejkna li mietet fl-età ta’ tnejn u għoxrin sena u li mietet b’fama
ta’ qdusija, u li kien jisimha Tereża tal-Bambin Ġesù. Qabel ma mietet qalet li
hi kienet sejra tgħaddi s-sema tagħha tagħmel il-ġid fuq din id-dinja, ilgrazzja tagħha kellha tkun dik li twessa’ ‘l-erwieħ, u li tindirizzahom fuq ilmewġ tal-imħabba, tal-fiduċja, tal-abbandun; kienet tgħid li sabet il-ferħ
tagħha minn meta bdiet tinsa lilha nnifisha. Għaliex ma tibdiex titlobha ta’
kuljum miegħi, biex takkwista din ix-xjenza li tifforma lill-qaddisin, u li tant
tagħti lir-ruħ sliem u ferħ.
B. Eliżabetta tal-Trinità, Ittra lis-Sinjura Angles, 26 ta’ Novembru 1905 (L
249).
2 ta' Marzu
L-imħabba tgħatti l-kotra ta' dnubiet
_________________________________________________________________________________________
Issa ma nistagħġeb b'xejn iżjed, ma ninkeddx meta nara li jiena ddgħufija nfisha. Bil-maqlub, huwa fiha li niftaħar (2Kor 12, 5), u kull jum
nistenna li nikxef fija imperfezzjonijiet ġodda. Waqt li niftakar li “l-Imħabba
tgħatti l-kotra ta' dnubiet” (Prov 10, 12), immur nieħu minn din il-minjiera
għammiela li Ġesù fetaħ quddiemi.
Fl-Evanġelju, il-Mulej ifisser fiex jinstab il-kmandament ġdid tiegħu (Ġw
13, 34). Jgħid f'San Mattew: “Smajtu x'intqal: Ħobb lil ħabibek u obgħod lillgħadu tiegħek. Imma jiena ngħidilkom: Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u
itolbu għal dawk li jippersegwitawkom” (5, 43-44). Bla dubju, fil-Karmelu ma
tiltaqax ma' għedewwa, imma fl-aħħar mill-aħħar hemm is-simpatiji, tħossok
tinġibed lejn it-tali soru, waqt li dik l-oħra ġġiegħlek tagħmel dawra ġmielha
biex ma tiltaqax magħha: u b’hekk, mingħajr ma int anqas biss tkun taf, hija
ssir suġġett ta' persekuzzjoni. Tajjeb, mela! Ġesù jgħidli li lil din is-soru
jeħtieġ li nħobbha, li jeħtieġ nitlob għaliha, ukoll meta l-imġiba tagħha
twassalni biex nemmen li hija ma tħobbnix: “Jekk intom tħobbu lil min
iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min
iħobbhom” (S. Luqa VI). U mhux biżżejjed li tħobb; jeħtieġ li tippruvaha.
Naturalment, inħossuna ferħanin meta nagħtu rigal lil xi ħabib, u fuq kollox
inħobbu nagħtuh xi sorpriża, imma dan, bl-ebda mod mhi l-imħabba, għax ilmidinbin ukoll jagħmluh.
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Ara, x’jgħallimni wkoll Ġesù: “Agħti lil kull min jitolbok; u min jeħodlok
xi ħaġa tiegħek, titlobhilux lura” (Lq 6, 30). Li tagħti lil dawk kollha li jitolbuk
xi ħaġa, huwa inqas ħelu milli toffri int minn rajk għax tqanqlek qalbek; u
terġa’ u tgħid, meta jitolbuk xi ħaġa bil-ħlewwa, ma tħosshiex bi tqila biex
tagħti, iżda jekk b'xorti ħażina, ma jużawx kliem delikat biżżejjed, ir-ruħ
minnufih tirribella jekk ma tkunx imsawra fis-sod fuq l-imħabba. Hija ssib elf
raġuni biex ma taċċettax dak li jkunu talbuha, u jkun biss wara li tkun ġiegħlet
lill-oħra tħoss in-nuqqas ta' ħlewwa f’imġibitha illi, sa fl-aħħar, tagħtiha bi
grazzja dak li kienet qeda titlob mingħandha, jew li tagħtiha xi servizz ħafif li
kien kieku jitlob ħin għoxrin darba inqas minn dak li tkun ħadet biex b'hekk
jispikkaw id-drittijiet immaġinarji tagħha.
Jekk hija ħaġa iebsa li tagħti lil kull min jitolbok, jerġa’ huwa bil-wisq
iktar iebes li tħalli ‘l min jeħodlok dak li hu tiegħek mingħajr ma titlobhulu
lura. O Madre, qed ngħid li hija ħaġa iebsa, imma iktar imissni ngħid li tidher
iebsa, għax “il-madmad tal-Mulej ħelu u ħafif” (Lq 6, 30); meta naċċettawh,
minnufih inħossu l-ħlewwa tiegħu, u nistgħu ngħajtu mas-Salmista: “Jien ġrejt
fit-triq tal-kmandamenti tiegħek minn meta int wessajtli qalbi” (S 119, 32).
M’hemmx ħlief l-imħabba li tista' twessagħli qalbi. O Ġesù, minn meta din ilfjamma ħelwa qiegħda tikkunsmaha, jien niġri bil-ferħ fit-triq talkmandament ġdid tiegħek... Irrid nibqa' niġri fiha sa dak il-jum imbierek li fih,
waqt li ningħaqad mal-korteo tal-verġni, inkun nista' nimxi warajk filwesgħat infiniti, waqt li ngħanni l-għanja ġdida tiegħek (Apk 14, 3), li
għandha tkun dik tal-Imħabba.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ċ 15q-16q.
3 ta' Marzu
L-umiltà tiġbed lejha l-qalb tal-Missier
_________________________________________________________________________________________
L-ebda ħaġa mhi aktar ta’ benefiċċju għal dawk li jindmu tassew minn
dnubiethom, mill-umiltà l-aktar għolja mgħallma minn Kristu.
L-umiltà hija virtù li trażżan l-ispirtu biex ma jintrefax 'il fuq minnu
nnifsu. Kulħadd jaf kemm hija sublimi, siewja u ħelwa, minkejja li mhux
kulħadd għandu l-esperjenza tan-natura tassew divina tagħha. L-ebda
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filosofija ma setgħet tilħaq tant għoli. Ġesù Kristu biss seta' jgħallem xi ħaġa
hekk kbira, li l-bnedmin – diġà maħsubin għall-art – refgħu lejn is-sema.
Is-sbuħija tal-umiltà tgħaxxaq b'mod tal-għaġeb il-qalb ta' Alla u tiġbdu
bil-ħlewwa għax-xewqat tagħha. Ħadd qatt ma umilja lilu nnifsu minn qalbu,
bla ma Alla minnufih, kważi għax ma setax iġerraħ tnikkir, ma ħabbux u
refgħu mit-trab. L-iben il-ħali jmur lura marid, mifni, kollu ċraret, imma blumiltà tal-qalb sogħbiena, minnufih ġibed lejh il-qalb tal-missier. Ma setax
jittama f'xi ħaġa aħjar, wara li kien berbaq l-għana kollu tiegħu: li jikseb flaħħar mill-aħħar is-saltna tas-smewwiet, li lejha ma kienx jażżarda jerfa'
għajnejh. Imma xi pjaċiri jiġu wara, meta fuq il-mejda jqiegħdu l-għoġol
imsemmen u ħafna ikel mill-iktar fin, u mużika tassew ħelwa għall-aħħar
trattab il-qlub! Għax l-ebda forza ta' elokwenza ma tista' tesprimi kemm u
liema jkunu l-ferħat ġewwinija ta' bniedem li jumilja ruħu. Jafu sewwa dawk
li għandhom esperjenza tal-ħwejjeġ divini, li l-ġusti ta' Alla huma
imprezzabbli; imma meta l-ħwejjeġ divini, 'l hemm minn kull tama, jingħataw
aktar fil-wisa’ lil ruħ li tumilja lilha nfisha, huma jgħolluha fi stagħġib
meraviljuż, hekk li anqas ir-ruħ ma tkun tista' tifhem tant ferħ.
Il-bażi tal-umiltà hija l-għarfien tal-fraġilitajiet tiegħek; għalihom
jeħtieġ ikollok intellett li jfittex il-verità u affett imsoffi. Kull wieħed minna
jrid jitbaxxa minħabba l-fraġilità tiegħu u minħabba d-dnubiet li wettaq.
Jeħtieġ li jkollu opinjoni aħjar ta' għajru milli tiegħu nnifsu, billi f'għajru ma
jarax dnubiet bħal tiegħu, u jissopponi illi kieku għajru kien irċieva benefiċċji
hekk kbar bħal tiegħu, minn midneb kien isir iktar ġust minnu. B'daqshekk
m'aħniex ngħidu li għandna ninsew id-doni li Alla fawwarna bihom, imma
pjuttost li nistmaw dawn id-doni bħala ħaġa mogħtija lilna bla mertu tagħna,
u li forsi nistgħu nitilfuhom minħabba l-ingratitudni jew abbuż.
Ven. Ġwanni ta' Ġesù Marija, Dwar il-Virtujiet.
4 ta' Marzu
It-triq ewlenija tal-imħabba
_________________________________________________________________________________________
O Madre għażiża! wara daqshekk grazzji, ma nistax inkanta massalmista: “Kemm hu tajjeb il-Mulej, għal dejjem il-ħniena tiegħu”? (S 118, 1).
Jidhirli li kieku l-ħlejjaq kollha kellhom l-istess grazzji bħali, ħadd ma kien
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jibża' mill-ħanin Alla, imma jkun maħbub sal-ġenn, u li għall-imħabba, mhux
bit-tregħid, ebda ruħ qatt ma kienet tasal biex tnikktu... Nifhem, b'danakollu,
li l-erwieħ ma jistgħux jixbhu kollha lil xulxin, jeħtieġ li jkun hemm familji
differenti biex jagħtu ġieħ speċjali lil kull waħda mill-perfezzjonijiet tal-ħanin
Alla. 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 iktar mill-oħrajn
kollha) tidhirli mlibbsa bl-imħabba...
X'ferħ ħelu taħseb li l-ħanin Alla hu Ġust, jiġifieri li jagħti kas iddgħufijiet tagħna, li jagħraf bis-sħiħ il-fraġilità tan-natura tagħna. Mela, minn
xiex għandi nibża'? A! 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”? (Lq 15, 31)...
Din is-sena, fid-9 ta' Ġunju, festa tat-Trinità Qaddisa, irċevejt il-grazzja
li nifhem iktar minn qatt qabel kemm Ġesù jixtieq ikun maħbub.
Kont qiegħda naħseb fl-erwieħ li joffru lilhom infushom bħala vittmi
lill-Ġustizzja ta' Alla, sabiex idawru u jiġbdu fuqhom il-kastigi merfugħin
għall-ħatjin. Din l-offerta dehritli kbira u ġeneruża, imma jien kont 'il bogħod
milli nħossni inklinata biex nagħmilha jien. “O Alla tiegħi! – għajjatt mill-qiegħ
ta' qalbi – Hija l-Ġustizzja tiegħek biss li tilqa' erwieħ li jissagrifikaw lilhom
infushom bħala vittmi?... L-Imħabba kollha ħniena tiegħek ma teħtieġx hi
wkoll?... Imkien mhi magħrufa, mhi milqugħa; il-qlub li fihom tixtieq
issawwabha bil-kotra, iduru lejn il-ħlejjaq u jitolbu l-hena bl-affett imsejken
tagħhom, minflok ma jintefgħu f'dirgħajk u jilqgħu l-Imħabba infinita
tiegħek... O Alla tiegħi! l-Imħabba mkażbra tiegħek sejra tibqa' magħluqa
f'Qalbek? Jidhirli li kieku kellek issib erwieħ li joffru lilhom infushom bħala
vittmi ta' olokawstu lil Imħabbtek, int kont ittemmhom malajr; jidhirli li int
kont tkun kuntent li ma żżommx lura l-mewġ ta' tenerezzi infiniti li jinsabu
fik... Jekk il-Ġustizzja tiegħek tħobb titwettaq, hi li tinfirex biss fuq l-art –
kemm iktar l-Imħabba kollha ħniena tixtieq tqabbad l-erwieħ, ladarba lĦniena tiegħek togħla sas-smewwiet (S 36, 6)... O Ġesù tiegħi! Ħa nkun jien din
il-vittma xxurtjata, temm l-olokawstu tiegħek bin-nar tal-Imħabba divina
tiegħek!...
Madre għażiża, int li ħallejtni noffri lili nnifsi b'dan il-mod lill-ħanin
Alla, taf bix-xmajjar, jew aħjar bl-oċeani ta' grazzji li ġew ifawru lil ruħi ... A!
Minn dak il-jum hieni, jidhirli li l-Imħabba ppenetrat fija u daret miegħi,
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jidhirli li f'kull waqt din l-Imħabba kollha Ħniena ġġeddidni, issaffi lil ruħi u
ma tħalli fija ebda sinjal ta' dnub, u għalhekk ma nistax nibża' millpurgatorju... Naf li bil-ħila tiegħi lanqas biss jistħoqqli nidħol f'dan il-post ta'
espjazzjoni, ladarba l-erwieħ qaddisa biss jista’ jkollhom aċċess għalih, iżda
naf ukoll li n-Nar tal-Imħabba jqaddes iktar minn dak tal-purgatorju; naf li
Ġesù ma jistax jixtiqilna tbatijiet bla siwi, u li ma kienx sejjer inebbaħni xxewqat li nħoss ġo fija li kieku ma riedx iwettaqhom.
O! Kemm hi ħelwa t-triq tal-Imħabba!... Kemm irrid ningħata biex
nagħmel dejjem, bl-akbar telqa, ir-rieda tal-ħanin Alla!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, A 83w-84w.
5 ta' Marzu
Il-ħlewwa bla qies ta' Ġesù
_________________________________________________________________________________________
Ma hemm ebda dubju li fl-aħħar ittra żgħira tiegħi jien fissirt ruħi
ħażin, ladarba int, Ħija ċkejken l-aktar għażiż, qiegħed tgħidli “biex ma nitlobx
li jkolli dak il-ferħ li nħoss quddiem l-hena li riesaq fuqi”. A! Li kieku għal ftit
ħin biss stajt taqra f'ruħi, kemm kont tibqa' mistagħġeb! Il-ħsieb tal-hena tasSema mhux biss ma jġibli ebda ferħ, imma xi drabi nasal biex insaqsi lili nnifsi
kif jista' jkun li nkun hienja bla ma nbati. [...] Jien qatt ma tlabt lil Alla li mmut
żgħira, din kienet tidhirli ħaġa ta' ġjufija; iżda Hu, minn tfuliti, għoġbu jagħtini
li fil-ġewwieni tiegħi nkun persważa li l-kors ta' ħajti hawn fuq l-art kellu
jkun qasir. Mela, huwa biss il-ħsieb li nkun qiegħda nwettaq ir-rieda tal-Mulej
li jsawwar il-ferħ kollu tiegħi.
O! Kemm nixtieq, Ħija ċkejken, kieku nista' nsawwab f'qalbek il-balzmu
tal-faraġ! Nista' biss nissellef il-kliem ta' Ġesù fl-Aħħar Ikla. Hu ma jistax
iħossu offiż li nagħmel dan, ladarba jiena l-għarusa ċkejkna tiegħu u,
minħabba f'hekk, il-ġid kollu tiegħu huwa tiegħi. Mela, ngħidlek kif qal hu lillħbieb intimi tiegħu: “Sejjer għand Missieri. Imma, għax għedtilkom dan,
qalbkom imtliet bin-niket. Madankollu, ngħidilkom is-sewwa: jaqblilkom li
jiena mmur. Issa tħossukom imdejqa, imma għad nerġa' narakom u qalbkom
tifraħ, u l-ferħ tagħkom ħadd ma jeħodhulkom” (Ġw 16, 5-7.22).
Iva, jiena żgura minn dan: wara d-dħul tiegħi fil-ħajja, in-niket talgħażiż Ħija ċkejken għad jinbidel f'ferħ kollu paċi li ebda ħlejqa ma tkun tista'
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teħodlu. Inħossha: aħna t-tnejn jeħtiġilina mmorru s-Sema mill-istess triq, dik
tat-tbatija magħquda mal-imħabba. Meta jiena nkun fil-port, għażiż ċkejken
Ħu ruħi, ngħallmek kif jeħtieġlek tbaħħar f'nofs it-tempesti tad-dinja bit-telqa
u l-imħabba ta' tfajjel li jaf li Missieru jgħożżu u li qatt ma jista' jitilqu waħdu
fis-siegħa tal-periklu. A! Kemm nixtieq infiehmek il-ħlewwa tal-Qalb ta' Ġesù
u x'jistenna minnek Hu! Fl-ittra tiegħek tal-14, qanqaltli qalbi bil-ħlewwa: jien
fhimt aktar minn qatt qabel sa liema grad ruħek hija oħt dik tiegħi, ladarba
hija msejħa biex tintrefa' lejn Alla bil-LIFT tal-imħabba, u mhux billi titla' ttaraġ aħrax tal-biża'... Bl-ebda mod ma nistagħġeb li l-prattika tal-familjarità
ma' Ġesù tidhirlek xi ftit diffiċli biex issir; ma nistgħux naslu għaliha f'jum
wieħed, imma jiena żgura li għad ngħinek biex timxi f'din it-triq ta' għaxqa
wisq aktar meta nkun ġejt meħlusa minn dan l-envelop tiegħi li jmut; u
dalwaqt tgħid bħal Santu Wistin: “l-imħabba hija t-toqol li jiġbidni lejha”.
Nixtieq infittex li nfiehmek permezz ta' tixbiha sempliċi kif Ġesù jħobb
ukoll lil dawk l-erwieħ imperfetti li jafdaw fih. Inġib quddiem għajnejja
missier li għandu żewġt itfal, li t-tnejn jaqilgħu l-inkwiet u ma jobdux. Meta
jiġi biex jagħtihom kastig, jara wieħed minnhom jitriegħed u jitbiegħed minn
quddiemu kollu mwerwer u, b'danakollu, fil-qiegħ ta' qalbu jħoss li jistħoqqlu
jkun ikkastigat; bil-maqlub, ħuh jinxteħet f'dirgħajn missieru u jgħidlu li
jiddispjaċieh talli nkwetah, li hu jħobbu u, biex jagħtih prova ta' dan, filġejjieni kien se jġib ruħu tajjeb. Imbagħad, jekk dan it-tifel jitlob lil missieru
biex jikkastigah b'bewsa, ma nemminx li l-qalb tal-missier ixxurtjat tkun tista'
tibqa' iebsa quddiem din il-fiduċja filjali ta' ibnu, li jaf b'imħabbtu u bissinċerità tiegħu. B'danakollu, hu jaf li ibnu aktar minn darba kien se jerġa'
jaqa' fl-istess nuqqasijiet, imma huwa dejjem lest li jaħfirlu, jekk ibnu jagħraf
dejjem jieħdu min-naħa tal-qalb... Mhu se noqgħod ngħidlek xejn dwar lewwel iben, għażiż Ħija ċkejken: għandek tifhem jekk missieru jistax iħobbu
bħalma jħobb lill-ieħor, u jekk jistax jimxi miegħu bl-istess tjubija...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Dun Maurice Bellière tat-18 ta' Lulju 1897,
E 31 (IT 258).
6 ta' Marzu
Ġesù għajn ta' salvazzjoni
_________________________________________________________________________________________
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“U Ġesù, għajjien kif kien mill-mixi, qagħad bilqiegħda ħdejn il-bir. Kien
għall-ħabta tas-sitt siegħa” (Ġw 4, 6). Ġesù issa jrid jistrieħ fuq is-salib biex
isir għajn għalina. Qagħad bilqiegħda fuq il-bir ħdejn is-Samaritana biex
jagħtiha l-ilma tal-grazzja, imma għalina, meta jitla' fuq is-salib, isir għajn talilma u tad-demm biex isaffina. L-ilma, normalment, dejjem jinżel 'l isfel, u
hekk ukoll il-grazzja tinżel mingħandu, għajn ġieri, f'ruħna. Imma l-ewwel
isaffina d-demm, għaliex waqt li d-demm tagħna jtebba', bil-maqlub dak ta'
Ġesù jsaffi.
“Qagħad bilqiegħda ħdejn il-bir” (Ġw 4, 6). L-umanità ta' Ġesù strieħet
fuq is-salib fejn sar għajn tal-ilma; id-divinità tiegħu strieħet fuq il-bir talumanità tiegħu u sabet fiha għaxqa mill-akbar. U minħabba li meta nsibu sserħan nistrieħu, id-divinità tistrieħ fuq l-umanità u taħdem magħha ssalvazzjoni tagħna, għaliex kieku Ġesù ma kienx bniedem ma kienx ikun jista'
jbati, u kieku ma kienx ukoll Alla, ma kienx ikun jista' jsalvana. U hekk iddivinità tiegħu strieħet fuq l-umanità tiegħu, u l-opra tal-fidwa tagħna saret
perfetta. [...]
Ġesù jistrieħ fuq il-bir ta' Ġakobb, li hu r-ruħ tagħna. Ġakobb hu
msejjaħ “dak li ħa post ħaddieħor”; u b'hekk Ġesù jrid jistrieħ fuq dik ir-ruħ li
tieħu post il-vizzji u ma tħallix lilha nfisha tinħakem mill-imħabba tagħha
nfisha u mill-passjonijiet. Minħabba f'hekk, meta tħoss xi vizzju jqum ġo fiha
hija teħodlu postu u tirbaħlu, u ma tħalliehx jikber ġo fiha. U fuq din ir-ruħ
Ġesù jistrieħ bħallikieku fuq l-għajn tiegħu, għax hu nnifsu jkun għamilha
għajn tal-ilma, kif qal lill-mara Samaritana: min jixrob mill-ilma li nagħtih
jien, “isir fih għajn tal-ilma ġieri li jwassal sal-ħajja ta' dejjem” (Ġw 4, 14).
Ġesù joqgħod bilqiegħda fuq il-bir u fina jagħmel għajn li twassalna salħajja ta' dejjem. Joqgħod bilqiegħda fuq il-bir tal-umanità tiegħu sabiex isir
għajn għalina – meta jitla' fuq is-salib – mhux għajn tal-ilma biss, imma talilma u d-demm. U b'hekk jagħmel għajn fina li twassalna sal-ħajja ta' dejjem
b'dan id-demm u l-ilma, ladarba bis-saħħa tad-demm aħna msoffija u bissaħħa tal-ilma aħna mnaddfin. “Henjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax
huma jaraw 'l Alla” (Mt 5, 8). U dan ifisser eżattament li nitilgħu sal-ħajja ta'
dejjem, li hu Ġesù l-Verb Inkarnat, kif qal hu stess: “Din hi l-ħajja ta' dejjem: li
jagħrfu lilek, Alla waħdek veru, u lil Ġesù Kristu, li inti bgħatt” (Ġw 17, 3).
Inkunu sirna għajn minn Ġesù kull darba li huwa jsib l-għaxqa tiegħu
fina, ladarba l-bir jagħti pjaċir u fil-ġonna sbieħ isiru l-għejjun biex jagħtu
pjaċir. Aħna għajn, għajn għall-proxxmu tagħna meta nneħħulhom l-għatx,
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biex huma wkoll isiru l-għejjun ħalli jaqtgħu l-għatx. U kif inneħħulhom dan lgħatx? Meta nwassluhom għand Alla! ladarba l-ħlejqa li tingħata għal ħwejjeġ
kbar, ma tistax issib f'din id-dinja la ħwejjeġ, la għaxqiet, la teżori u lanqas
unuri li jistgħu jneħħulha dan l-għatx. Għax kull ħaġa hija iżgħar minn Alla,
tkun kemm tkun kbira...
Ġesù, meta qagħad bilqiegħda fuq il-bir, talab lis-Samaritana l-ilma biex
jixrob, imma fuq is-salib, meta qal: “Għandi l-għatx” (Ġw 19, 28), talab ħafna
iżjed lil ruħna għax kellu l-għatx għas-salvazzjoni tagħhom. Hu talabhom
jixrob sabiex jagħtihom demmu, kif ukoll l-ilma tal-grazzja tiegħu: l-ilma biex
isaffihom u d-demm biex iżejjinhom, hekk li huwa wera li kellu għatx iktar
meta sar hu għajn milli meta strieħ fuq il-bir.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, It-Taħditiet, I, Taħdita 27.
7 ta' Marzu
La titlaq qatt it-talb
_________________________________________________________________________________________
Għaddejt mal-għoxrin sena fuq dan il-baħar imqalleb, ta' sikwit naqa' u
kull darba nerġa' nqum, iżda qisu għalxejn għax nerġa' għalli kont. Ħajti
kienet hekk 'il bogħod mill-perfezzjoni li bilkemm kont nagħti kas taddnubiet venjali. Dwar id-dnubiet mejta, għalkemm kont tassew nibża'
minnhom, ma kontx inġib ruħi sewwa għalkollox għax ma żammejtx ruħi
dejjem ħielsa minn kull periklu li naqa' fihom. Nistqarr li din hija waħda millagħar għamliet ta' ħajja li wieħed jista' jaħseb fihom, għax la kelli hena f'Alla u
lanqas xi ferħ mid-dinja. Meta kont inkun qalb il-gosti tad-dinja, kont
nitnikket meta niftakar kemm kont midjuna ma' Alla. Meta kont inkun ma'
Alla, ma kontx insib mistrieħ minħabba li kont inkun moħħi fil-ġibdiet taddinja. Din hija taqbida hekk qalila illi ma nafx kif stajt insofriha għal xahar
wieħed biss, aħseb u ara għal snin hekk twal.
B'danakollu jkolli nistqarr kemm kienet kbira miegħi l-ħniena ta' Alla,
ladarba meta kont għadni naħseb fil-ħwejjeġ tad-dinja, huwa tani l-kuraġġ
biex nitħarreġ fil-ħajja ta' talb. Ngħid il-kuraġġ, għax ma naf b'xejn fid-dinja li
jeħtieġ aktar kuraġġ minn meta tkun qed timxi ħażin mas-sultan tiegħek u
tifhem li huwa jaf bl-imġiba tiegħek, u b'danakollu ma titlaq qatt minn
quddiemu. Għax għalkemm aħna lkoll dejjem ninsabu quddiem Alla, jidhirli li
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dawk li jitħarrġu fl-orazzjoni huma hekk b'mod speċjali, għax jistgħu jaraw kif
hu dejjem iħares lejhom. Oħrajn jistgħu jkunu quddiemu għal ġranet sħaħ
mingħajr ma jiftakru li Alla jkun qed jarahom. [...]
Qgħadt nikteb dan kollu biex nuri biċ-ċar kemm jista' jkun il-ħniena ta'
Alla u n-nuqqas tiegħi. Għamilt dan ukoll biex nuri l-ġid kbir li Alla jagħti lil
dik ir-ruħ li jħejji ħalli tagħmel l-orazzjoni bir-rieda kollha. Ukoll jekk ma
tkunx għadha mħejjija daqskemm għandha tkun, sakemm din ir-ruħ iżżomm
sħiħ minkejja d-dnubiet u t-tiġrib u l-waqgħat l-oħra ta' elf xorta li d-demonju
jqiegħed fi triqtha, jiena żgura li l-Mulej iwassalha sal-port tas-salvazzjoni, listess bħalma wassal lili, skont ma jidher li nista' nistqarr illum. Li kien ilMaestà Tiegħu jagħtini l-grazzja li qatt aktar ma nintilef! [...]
Minħabba li 'l quddiem għandi bosta xi ngħid dwar il-ħlewwiet li lMulej jagħti lil dawk li jżommu sħiħ fit-talb, ma jiena se ngħid xejn hawn.
Infakkar biss li l-bieb għall-grazzji kbar bħal dawk li għoġbu jagħti lili hija lorazzjoni. Jekk dan il-bieb jingħalaq, ma nafx kif jista' jagħti dawn il-grazzji
tiegħu. Għax għalkemm Alla jkun irid jidħol fir-ruħ biex jitgħaxxaq biha u
jgħaxxaq lilha, huwa ma jsibx triq kif jagħmel dan, ladarba hu jkun iridha
kollha kemm hi għalih, safja u mxennqa għall-grazzji tiegħu. Jekk aħna nfusna
nqiegħdu elf tfixkil u ma nagħmlu xejn sabiex inneħħuh min-nofs, kif jista' lMulej jiġi għandna? U b'danakollu, nixtiequ dejjem li l-Mulej jagħtina grazzji
kbar!
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 8, 2.4.9.

IT-TAQBIDA SPIRITWALI
8 ta' Marzu
Il-ħajja hi taqbida bla heda
_________________________________________________________________________________________
Il-ħajja tal-bniedem fuq l-art hi gwerra bla heda. Fost ir-rebħiet kollha,
l-iktar waħda diffiċli u rari hija r-rebħa fuqna nfusna. Issib konkwistaturi
kbar ta' bliet, ta' imperi, tad-dinja sħiħa; iżda, ta' dawk li jafu jirbħu lilhom
infushom bilkemm issib wieħed fost miljuni... Hija ħaġa ħafifa tirbaħ ix-xjaten,

127

Meditazzjoni għal Kuljum

id-dinja, l-infern, imma hija ħaġa iebsa biex nirbħu lilna nfusna. Inħobbu lilna
nfusna b'imħabba diżordinata, u din l-imħabba tagħmina u ma tħalliniex
nagħrfu lilna nfusna u, minħabba f'hekk, [ma tħalliniex] nirbħu, immaqdru
lilna nfusna.
Il-passjoni tfittex dejjem li tiġi sodisfatta, imqar akkost tal-ġustizzja,
tal-imħabba, ta' Alla u tal-proxxmu... Bosta drabi jidhrilna virtù dak li hu
vizzju, verità dak li hu qerq, bon sens dak li fil-fatt hu żball... Minħabba ddnub oriġinali aħna għomja, u ma nfittxux li nħarsu u lanqas li nsiru nafu
x'nixtiequ u lanqas x'qegħdin nitolbu...
L-ogħla filosofija u l-aktar waħda siewja hija li l-bniedem jagħraf lilu
nnifsu għal dak li hu, waqt li jagħti glorja lil Alla! Itlob lill-Mulej biex tagħraf
lilek innifsek, inkella ma jistax ikun li int timxi 'l quddiem, meta temmen li inti
ġa perfett f'kollox. Iktar ma tkun diffiċli rebħa, iktar tkun ta' ġieħ biex
tiksibha. Meta tkun għaraft lilek innifsek bħala msejken u midneb, stħarreġ
liema hija l-passjoni dominanti tiegħek, fi kliem ieħor dik li tirbaħlek l-aktar,
u 'l hemm indirizza d-daqqiet tiegħek, għaliex ladarba jkun intrebaħ dan lgħadu, tkun inqatgħet ras dan Gulija, ikunu megħluba l-Filistin kollha...
Lejn dan l-għan għandek tmexxi l-eżami tiegħek tal-kuxjenza, talbek, ilquddies, it-tqarbin, it-tgħakkis tiegħek... u jiena nassigurak li, jekk inti taqbad
din il-battalja bi spirtu riżolut u determinazzjoni soda, f’kelma waħda tirbaħ
l-għedewwa kollha tiegħek, tkun sid tiegħek innifsek u f'qalbek u f'ruħek ma
ssaltanx ħaġ'oħra ħlief il-ġustizzja, il-verità u l-imħabba. Ħadd ma jista' jaqdi
żewġ sidien, imma ħadd ma jista' jgħix mingħajr ma jaqdi wieħed. Ġesù Kristu
u x-Xitan jitqabdu għas-saltna ta' qalbek... Liema tippreferixxi? Dak, bla dubju,
li twettaq ir-rieda tiegħu. Ħares lejn il-kundizzjoni ta' dawn iż-żewġ sinjuri...
Ġesù huwa l-aħjar wieħed fost is-slaten.... Ix-Xitan, l-aktar wieħed despotiku
fost it-tiranni... Ġesù jħobbna b'imħabba immensa... Ix-Xitan jobogħdna
b'mibegħda infinita. Ġesù, sultan manswet u b'qalb umli, isaltan fis-sliem, fisserenità... Ix-Xitan, sultan ta’ dawk li huma kburin u jitlagħlhom malajr,
isaltan fl-inkwiet, u s-saltna tiegħu hi dlam, waħx u diżordni... Ġesù jagħmel
henjin 'il-qaddejja tiegħu f'din id-dinja u għal dejjem... Ix-Xitan iwassalhom
biex ikunu indannati għal dejjem, wara li jkun ġagħalhom jgħixu ħajja bla
kuntentizza. Liema wieħed minn dawn iż-żewġ sidien trid taqdi?... Ġesù, hux
veru?
Ġesù, jekk tgħinni bil-grazzja tiegħek, ħadd u qatt ma jkollu l-ħila
jifridni minn imħabbtek. Bħala xhieda tal-fedeltà tiegħi, l-għajta tiegħi se tkun
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dejjem: “Viva Ġesù, imħabba tiegħi, Alla tiegħi u Salvatur tiegħi! Ħa tgħib iddinja, qabel ma jiena nagħti dispjaċir lill-Mulej tiegħi!”
S. Nerik de Ossó, Il-Kwarta Talb.
9 ta' Marzu
Ġesù hu l-mudell tal-virtujiet kollha
_________________________________________________________________________________________
Billi biex noħorġu mix-xejn tagħna u naslu għand Alla, li hu l-kollox
tagħna, jeħtiġilna ngħaddu minn reġjun kbir ġmielu, għandna bżonn niksbu lmezzi għal dan ir-ritorn tagħna mingħand Sidna Ġesù Kristu. Hu, li sar
bniedem għall-imħabba tagħna, tahomlna minn rajh bl-abbundanza meta ħa
fuqu d-dgħufijiet kollha tagħna li seta' jieħu fuqu bla ma jmissu d-divinità
tiegħu. Dawn il-mezzi huma l-virtujiet li nistgħu nimmeritaw fih, għax hu tana
li naqsmu miegħu l-mertu tal-virtujiet li hu ħaddem meta kien fost ilbnedmin, bħala rimedju u eżempju għalihom.
Il-magħżulin tiegħu l-aktar għeżież u perfetti jintilfu f'ammirazzjoni
dejjiema quddiem dan il-ħsieb. Huma u jżommu lil Ġesù dejjem quddiemhom
bħala mera u mudell, iħossu l-imħabba, li fiha r-rieda tagħhom tintilef bla
heda, tqanqalhom biex jixbhuh u biex iġibuh quddiemhom kemm fil-ħajja tarruħ ġewwinija u divina tiegħu u kemm f'dik ta' ġismu, kemm fid-divinità
moħbija tiegħu u kemm fl-umanità tiegħu, huma u jġibu quddiem
għajnejhom, bl-aktar mod ħaj li jistgħu, l-opri tiegħu, dak li għamel, il-kliem
tiegħu u l-virtujiet qaddisa kollha tiegħu.
X'nistgħu nixtiequ aħjar minn hekk u fejn immorru nfittxu eżempji
oħra ta' virtù? Kollox hu daqshekk ċar fis-Salvatur tagħna u fil-qaddisin
tiegħu!... Arawh, Alla magħmul bniedem sforz l-umiltà tiegħu. Fl-istess waqt
sar ubbidjenti, ta' qalb ħelwa u umli, kollu sabar, fqir, joqgħod għat-tbatija; u
dan kollu bla ebda difett u b'mod erojku. Kif ma mmutux bil-fixla li taqbadna
quddiem din id-dehra hekk profonda li titlifna minn sensina? Arah, Alla f'sura
ta' midneb u f'nofs il-midinbin! X'naqbdu nagħmlu u x'naqbdu ngħidulu?
Mulej! Min hu l-bniedem u għaliex ħabbejtu daqshekk meta taf daqshekk
tajjeb l-ingraitudni u l-infedeltà tiegħu? Ma nafx x'naqbad ngħidlek u lanqas
naf x'naqbad naħseb fit-telfa tiegħi, imma l-istess skiet tiegħi jkellmek għalija!
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Ma rridx ngħidlek li jien biss jonqsuni l-ideat, imma fil-ġenn tiegħi ngħidlek li
l-bnedmin kollha kemm huma jonqsuhom għalkollox l-ideat!...
Erwieħ qaddisa, ibqgħu dejjem imwaħħlin ma' din id-dehra u żommu
f'moħħkom lil dan Alla miġjub fix-xejn għalikom! Jalla d-dehra tal-imħabba
eterna tiegħu u tat-tbatijiet li ġarrab bl-imħabba jkollhom il-qawwa li
jġibukom fix-xejn u inqas mix-xejn... Morru dejjem kontra tagħkom infuskom
u imxu wara Ġesù b'imħabba profonda u billi tipprattikaw il-virtujiet kollha li
huma l-frott tal-umiltà tiegħu. Jekk tkunu umli għalkollox tkunu bl-istess mod
perfetti fil-virtujiet kollha, għax l-umiltà mqaddsa qisha siġra prezzjuża
mħawla fil-qiegħ tal-qlub qaddisa li tipproduċi l-virtujiet kollha evanġeliċi: lubbidjenza, is-sabar, id-diliġenza, il-qawwa, il-faqar, is-safa tar-ruħ u talġisem, is-sobrjetà, il-qies u oħrajn bħalhom li jeħtieġ nipprattikaw bla
waqfien f'kull okkażjoni, bl-ordni, bl-għerf u bid-diskrezzjoni.
Ven. Ġwann ta' San Sansun, L-ispirtu veru tal-Karmelu.
10 ta' Marzu
Il-lampa żgħira
_________________________________________________________________________________________
Swor Marija tal-Ewkaristija riedet tixgħel ix-xemgħat għal purċissjoni;
ma kellhiex sulfarini, iżda xħin rat il-lampa żgħira li kien hemm tixgħel
quddiem ir-relikwji, resqet lejha. Jaħasra għaliha, din kienet nofsha mitfija, filftila sewda faħma ma kienx hemm ħlief ftit dawl dgħajjef. B'danakollu,
irnexxielha tixgħel ix-xemgħa tagħha u, b'din ix-xemgħa, inxtegħlu dawk talkomunità kollha. Mela, kienet dik il-lampa żgħira nofsha mitfija li qabbdet
dawk il-fjammi sbieħ li, min-naħa tagħhom, setgħu jqabbdu oħrajn bla għadd,
u saħansitra jixegħlu l-univers. Iżda dejjem tibqa' dik il-lampa żgħira li
għandha titqies bħala l-ewwel kawża ta' din il-ħuġġieġa. Meta jafu dan, kif
jistgħu jiftaħru l-fjammi sbieħ li kienu huma li qabbdu nar bħal dan, meta
huma nfushom kienu nxtegħlu hekk kif missew ix-xrara żgħira tan-nar?...
Hija l-istess ħaġa li tiġri fix-Xirka tal-Qaddisin. Ħafna drabi, bla ma
nintebħu aħna, il-grazzji u d-dwal li nirċievu huma frott ta' ruħ moħbija, għax
Alla jrid li l-Qaddisin jagħtu l-grazzja lil xulxin permezz tat-talb, u dan għax
fis-Sema jinħabbu b'imħabba kbira, b'imħabba jerġa' ħafna akbar minn dik
tal-familja, saħansitra mill-familja l-aktar ideali fuq l-art. Kemm-il darba
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qgħadt naħseb li jiena stajt qlajt il-grazzji kollha li rċevejt minħabba t-talb ta'
xi ruħ li kienet talbithom lil Alla għalija, u li jien għad inkun nafha biss fisSema.
Iva, xrara żgħira ħafna għandha l-ħila tnissel dwal kbar fil-Knisja
kollha, bħalma huma d-Dutturi u l-Martri, li bla dubju ta' xejn fis-Sema jkunu
ogħla mix-xrara nfisha; iżda kif jista' jkun hemm min jaħseb li s-sebħ
tagħhom ma jkunx tagħha wkoll?
Fis-Sema mhux se niltaqgħu ma' ħars indifferenti, għax il-magħżulin
kollha jagħrfu li huma jafu lil xulxin il-grazzji li kisbulhom il-kuruna tagħhom.
[...]
Inħoss li sejra nidħol fil-mistrieħ tiegħi... Iżda, fuq kollox, inħoss li lmissjoni tiegħi sejra tibda, il-missjoni tiegħi li nagħmel lil Alla maħbub kif
inħobbu jien, u li nagħti lill-erwieħ it-triq iż-żgħira tiegħi. Jekk Alla jisma' xxewqat tiegħi, is-Sema tiegħi tkunli kollha fuq l-art sal-aħħar tad-dinja. Iva,
irrid ngħaddi s-Sema tiegħi nagħmel il-ġid fuq l-art. Din mhix ħaġa li ma tistax
issir, ladarba fi ħdan stess il-viżjoni tal-beati, l-Anġli jgħassu fuqna.
Ma nistax nagħmel il-ġenna tiegħi festa ta' ferħ, ma nkunx nista'
nistrieħ, sakemm ikun hemm erwieħ xi jsalvaw. Iżda meta l-Anġlu jkun qal:
“Iż-żmien intemm!” (Apk 10, 6), imbagħad nistrieħ, inkun nista' nifraħ għax lgħadd tal-magħżulin ikun sħiħ u għax ilkoll ikunu daħlu fl-hena u l-mistrieħ.
Qalbi tħabbat bil-ferħ għal dan il-ħsieb. [...]
Alla ma kienx se jagħtini din ix-xewqa li nagħmel il-ġid fuq l-art wara
mewti, li kieku ma riedx li dan iseħħ; kieku ma kienx hekk, kien aktar jagħtini
x-xewqa li nistrieħ fih.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, L-Aħħar Kelmiet, 15, 17 u 18 ta' Lulju.
11 ta' Marzu
It-talba li għallimna Ġesù
_________________________________________________________________________________________
Dwar ċerimonji li għandhom x'jaqsmu mat-talb, kif ukoll dwar
devozzjonijiet oħra, ħalli r-rieda ma tiqafx fuq ċerimonji oħra barra dawk li
għallmuna Kristu u l-Knisja tiegħu. Għax huwa ċar li, meta d-dixxipli tiegħu
talbuh kif kellhom jitolbu (Lq 11, 1-2), Hu żgur li kien sejjer jgħidilhom kulma
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huwa meħtieġ sabiex il-Missier Etern jismagħna, billi hu kien jaf hekk tajjeb
in-natura tal-Missier. B'danakollu, dak kollu li għallimhom kien il-Pater
Noster bis-seba' talbiet tiegħu (Mt 6, 9-13), fejn jinstabu miġbura l-ħtiġijiet
kollha tagħna, sew spiritwali u sew temporali. U hu ma għallimhomx ħafna
xorta oħra ta' talb, sew fil-kliem u sew fiċ-ċerimonji. Bil-maqlub, qalilhom li,
meta jitolbu ma kellhomx jixtiequ li jitkellmu ħafna, ladarba l-Missier tasSema jaf tajjeb ħafna dak li jaqbel lilna (Mt 6, 7-8). Hu saħaq bosta u żied
jgħidilhom biss li kellhom iżommu l-perseveranza fit-talb tagħhom (jiġifieri
fit-talba tal-Pater Noster) waqt li band'oħra qalilhom: Jeħtieġ nitolbu dejjem,
bla ma naqtgħu (Lq 18, 1). Imma ma għallimhomx talbiet diversi, iżda aktar li
t-talbiet tagħna għandhom jiġu mtennija ta' sikwit u joħorġu mill-qalb
b'ħeġġa u kura. Għax, kif qiegħed ngħid, f'dawn it-talbiet hemm ir-rieda
kollha ta' Alla, u dak kollu li jaqblilna. Mela, meta l-Maestà Tiegħu resaq tliet
darbiet lejn il-Missier Etern, f'dawn it-tliet darbiet hu talab billi għamel użu
minn dak l-istess kliem tal-Pater Noster, bħalma jgħidilna l-Evanġelista b'dan
il-kliem: “Missier, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu,
tkun magħmula r-rieda tiegħek” (Mt 26, 39).
U ċ-ċerimonji li għallimna nużaw fit-talb tagħna huma biss tnejn: Jew
nitolbu fil-ħabi tal-kamra tagħna, fejn fil-kwiet u bla ma nagħtu kas ta' xejn,
nistgħu nitolbu b'qalb l-aktar safja u perfetta, bħalma qal b'dan il-kliem:
“Meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, agħlaq il-bieb warajk, u aqbad
itlob” (Mt 6, 6). Jew ukoll meta għallimna mmorru f'post solitarju u deżert,
bħalma għamel hu nnifsu, u fl-aħjar ħin twil tal-lejl. Għalhekk, ma hemm ebda
raġuni biex niffissaw il-limiti tal-ħin, jew li nagħżlu jiem partikulari, jew li
nħallu ħin aktar milli ieħor għad-devozzjonijiet tagħna. Lanqas ma hemm
ebda raġuni li nużaw suriet oħra fi kliemna u talbna, jew frażijiet b'tifsir
mhux ċar, imma biss dawk li tuża l-Knisja u fil-manjiera li tużahom hi, għax
kollha jinġabru f'dawk li fissirna – jiġifieri l-Pater Noster.
Jiena ma nikkundannax minħabba din ir-raġuni – anzi aktarx napprova
– li xi bnedmin jiffissaw xi jiem li fihom jirranġaw li jagħmlu d-devozzjonijiet
tagħhom, bħal xi novena, jew sawm, jew ħwejjeġ bħal dawn. Jiena
nikkundanna biss l-imġiba tagħhom dwar il-metodi fissi tagħhom u ċċerimonji li jużaw fihom.
S. Ġwann tas-Salib, Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel, 3Telgħa 44, 4-5.
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12 ta' Marzu
It-tentazzjonijiet ta' Ġesù fid-deżert
_________________________________________________________________________________________
Ġesù tgħammed minn San Ġwann: niżel fuqu l-Ispirtu s-Santu waqt li
nstema' leħen il-Missier li qal: “Dan hu Ibni l-għażiż: fih sibt l-għaxqa tiegħi;
isimgħu lilu” (ara Mt 3, 16). Imbagħad irtira fid-deżert, immexxi mill-Ispirtu
s-Santu, biex jiġi mġarrab, isum u jħejji ruħu għall-ħajja pubblika u ta'
appostolat... Ġesù Kristu baqa' fid-deżert erbgħin jum, waħdu, fis-skiet, fissawm u fit-talb, bla ma qatt jitkellem, mingħajr ikel, bla ma jara qatt lil ħadd,
iġerraħ kull fastidju.
Inti hawn għandek l-eżempju li trid timita qabel ma taqbad xi ħaġa
importanti, hi liema hi: tirtira fis-solitudni, tagħmel penitenza, titlob. Hekk
kull inizjattiva tiegħek tkun għall-glorja ta' Alla u għall-ġid tal-proxxmu u
tiegħek innifsek. Tinsiex dan. Immedita fuq kif Ġesù Kristu ġie ttantat, biex
ikunlek dejjem preżenti bl-eżempju tiegħu, ħalli tirbaħ it-tentazzjonijiet,
sabiex tagħder lil dawk li huma ttantati u biex timmerita għalina l-grazzja li
nieqfu lid-demonju.
Ix-Xitan iġarrab għall-ewwel lil Ġesù min-naħa l-aktar dgħajfa, għaliex
jara li għandu l-ġuħ, u jgħidlu: “Jekk inti Bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir
ħobż”. Imbagħad iġarrab lil Ġesù bil-frugħa u, waqt li jieħdu fuq il-quċċata tattempju, jgħidlu: “Jekk inti Bin Alla, inxteħet għal isfel...għaliex hemm miktub li
l-anġli jerfgħuk ħalli riġlek ma jaħbatx ma' xi ġebla”. U fl-aħħar, meta jara li
b'dan it-tiġrib ma jistax jirbaħ lil Ġesù, ifittex li jwaqqgħu bir-regħba u lambizzjoni, u jgħidlu, wara li kien ħadu sal-ogħla punt ta' muntanja u wrieh
is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom: “Dawn kollha nagħtihom lilek
jekk tinxteħet tadurani...”. Hawn għandek id-demonju bil-makakkerija u lħażen kollha tiegħu. Jattakka dejjem min-naħa l-aktar dgħajfa, jimla' bixxema', ineffaħ, iwiegħed, iqarraq...
Li ma tkunx ittantat ma jistax ikun, għaliex il-ħajja tal-bniedem fuq l-art
hija gwerra bla heda. Ix-Xitan jittanta lil Kristu, trid li ma jittantax lilek ukoll?
Għandek bżonn tishar u titlob, biex ma taqax fit-tiġrib. Agħmel bħal Ġesù
Kristu.
Bit-tmaqdir, tirbaħ it-tentazzjonijiet tal-gola: “Il-bniedem mhux bilħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla”, jgħid Ġesù. Ilfrugħa tintrebaħ meta niskopru l-intenzjonijiet tax-Xitan. “Hemm miktub:
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iġġarrabx lill-Mulej, Alla tiegħek”. Il-makakkerija u l-ambizzjoni, li huma qima
tal-idoli, jintrebħu meta tkeċċihom bil-qawwa u tgħid: “Itlaq, Xitan! Hemm
miktub: lill-Mulej Alla tiegħek għandek tadura, u lilu biss taqdi”.
Żomm sħiħ, mela, b'fidi, u x-Xitan jaħrab, u tirbaħ it-tentazzjonijiet
kollha tiegħek, u l-Anġli jaqduk, ifarrġuk, iserrħuk...
S. Nerik de Ossó, Il-Kwarta Talb.
13 ta' Marzu
Il-perfezzjoni tilħaqha bl-imħabba
_________________________________________________________________________________________
Għażiża ċkejkna tiegħi Marie, rodd ħafna ħajr lil Alla għall-grazzji
kollha li qiegħed jagħtik, u tkunx hekk ingrata illi ma tagħrafhomx. Int
tagħmel li jien inħares lejk bħala raħħala ċkejkna li sultan setgħan sejjer jiġi
jitlobha tiżżewġu; imma hi ma tażżardax taċċetta għax tgħid li mhix għanja
biżżejjed u mhix edukata fl-użanzi tal-qorti, bla ma tirrifletti li l-Fidanzat irjali
tagħha jaf bil-faqar u d-dgħufija tagħha ħafna aħjar milli taf hi stess... Marie,
jekk int m'inti xejn, ma għandekx tinsa li Ġesù huwa kollox; għalhekk, jeħtieġ
titlef ix-xejn tiegħek fil-kollox infinit tiegħu, u taħsibx iżjed ħlief f'dan il-kollox
waħdieni li ta' min iħobbu...
Lanqas ma għandek tixtieq iżjed li tara l-frott miġbur mill-isforzi
tiegħek; Ġesù jogħġbu li jżomm għalih biss dawn ix-xejnijiet żgħar tiegħek li
jfarrġuh.
Tmur imqarrqa, għażiża tiegħi, jekk temmen li ċ-ċkejkna Thérèse
tiegħek dejjem timxi bil-ħeġġa fit-triq tal-virtù: hija dgħajfa, u dgħajfa ħafna;
kuljum tagħmel esperjenza ġdida ta' dan. Imma, Marie, Ġesù jogħġbu
jgħallimha, bħalma għamel ma' San Pawl, ix-xjenza li tissebbaħ finnuqqasijiet tagħha (2Kor 12, 5): hija grazzja kbira, u nitlob lil Ġesù jagħtik
dan it-tagħlim, għax f'dan biss jinsabu l-paċi u l-mistrieħ tal-qalb. Meta naraw
lilna nfusna hekk mimlija miżerji, ma nkunux irridu nibqgħu nqisu lilna
nfusna, u ma nħarsux ħlief lejn il-Maħbub waħdieni!...
Għażiża ċkejkna tiegħi Marie, ngħid għalija ma naf b'ebda mezz ieħor
biex nilħaq il-perfezzjoni ħlief “l-Imħabba”... Tħobb!: kemm qalbna hija
magħmula għal dan!... Xi drabi nfittex kelma oħra biex infisser l-imħabba, iżda
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fuq din l-art ta' eżilju l-kliem ma għandux il-qawwa li jfisser il-vibrazzjonijiet
kollha tar-ruħ, u b'hekk ikollna ninqdew b'din il-kelma waħdanija: “Tħobb!”...
Iżda din il-qalb imġewħa għall-Imħabba, fuq min sejra titfa'
mħabbitha?... A! Min se jkun kbir biżżejjed għal dan?... Forsi xi bniedem jista'
qatt jifhem dan?... u, fuq kollox, ikun jaf iħallas lura? Marie, m'hemmx ħlief
esseri wieħed biss li jista' jifhem kemm hija profonda din il-kelma: Tħobb!...
Huwa biss Ġesù tagħna li jaf kif iħallasna lura b'mod infinit, iżjed minn dak li
nagħtuh aħna...
Marie tas-Sagrament Imqaddes!... Ismek jgħidlek il-missjoni tiegħek.
Farraġ lil Ġesù, agħmlu maħbub mill-erwieħ... Ġesù huwa marid, u jeħtieġ
nistqarru li l-marda tal-imħabba titfejjaq biss bl-imħabba!... Marie, agħti
tabilħaqq qalbek kollha lil Ġesù: Hu bilgħatx għaliha, hu bil-ġuħ għaliha.
Qalbek, ara, għaliha jixxennaq sal-punt li, biex jiksibha għalih, jaċċetta li
jgħammar f'daqsxejn ta' rokna maħmuġa u mdallma!... A! Kif ma tħobbx ħabib
li jwassal lilu nnifsu f'nuqqas hekk kbir ta' dak li hu meħtieġ, u kif jażżarda
wkoll xi ħadd iġib skuża bil-faqar tagħha meta Ġesù sar jixbah lill-Fidanzata
tiegħu?... Hu kien għani, u ftaqar (2Kor 8, 9) sabiex jgħaqqad il-faqar tiegħu
mal-faqar ta' Marie tas-Sagrament Imqaddes... X'misteru ta' mħabba!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Marie Guérin, 27-29 ta' Lulju 1890, Ċ 25
(IT 109).
14 ta' Marzu
Id-distakk minna nfusna
_________________________________________________________________________________________
Meta l-Mulej jibda jagħtina xi virtù, għandna ngħożżuha ħafna, hekk li
qatt u għal ebda ħaġa ma għandna nqiegħdu ruħna fil-periklu li nitilfuha.
Hekk ukoll jeħtieġ nimxu f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-isem tajjeb
tagħna u f'ħafna ħwejjeġ oħra... Mhux dawk kollha minna li jaħsbu li ċaħdu
kollox, tassew li għamlu dan. Għalhekk jeħtieġ li f'din il-ħaġa noqogħdu
dejjem attenti. Min tassew irid jimxi 'l quddiem fil-ħajja spiritwali u fl-istess
ħin moħħu dejjem fl-unur tiegħu, ħa jemmen dak li qed ngħid u jqiegħed wara
dahru din il-ġibda żejda li mhix ħlief katina li ebda lima ma tista' taqta'. Alla
biss jista' jaqtagħha għalkollox, dejjem permezz tat-talb u kull sforz min-naħa
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tagħna. Jidhirli li dan l-irbit huwa xkiel tassew kbir fit-triq tal-perfezzjoni, u
nibqa' mistagħġba bil-ħsara li jġib miegħu.
Nara bnedmin li fl-għemil tagħhom huma qaddisa tassew u li jwettqu
ħwejjeġ l-aktar kbar, hekk li n-nies tibqa' mistagħġba bihom. Li kien Alla
jgħinni! Għaliex b'danakollu għad għandhom ruħhom fuq din l-art? Għaliex
ruħhom mhux diġà laħqet il-quċċata tal-perfezzjoni? Għaliex jiġri dan? Xinhu
dak li qiegħed ifixkel lil min qed jaħdem għal Alla daqshekk? Xejn aktar ħlief li
jrid iżomm il-punt tal-unur! U l-agħar ħaġa hija li bniedem bħal dan lanqas
biss jintebaħ li huwa ħati ta' hekk, minħabba li xi drabi d-demonju jfesfislu
f'widnejh li huwa dmir tiegħu li jħares l-unur tiegħu.
Ħa jemmnuni dawn in-nies; għall-imħabba tal-Mulej, ħa jemmnu din iddaqsxejn ta' nemla li huwa hu li jridha titkellem: jekk ma jeqirdux dan ixxagħat, ukoll jekk ma jagħmilx ħsara lis-siġra kollha għax xi virtujiet oħra
jistgħu jibqgħu, kollha kemm huma jsibu ruħhom imgerrmin minn dan iddudu. Is-siġra ma tkunx sabiħa, u la tikber hi u lanqas tħalli jisbieħu lil dawk
ta' madwarha, għax il-frott ta' eżempju tajjeb li jkun baqgħalha ma jkunx
b'saħħtu biżżejjed, u għalhekk ma jżommx fit-tul.
Ta’ sikwit ngħid li, żgħir kemm ikun żgħir il-punt tal-unur tagħna, huwa
bħal meta jkun qed idoqq l-orgni u tindaqq nota ħażina jew ma jinżammx
temp bir-riżultat li l-mużika kollha titħassar. Dan jagħmel ħsara lir-ruħ kollha
kemm hi, imma f'din it-triq tal-ħajja ta' talb huwa pesta qerrieda.
Infittxu li naslu għand Alla permezz tal-unjoni, nagħmlu minn kollox
biex nimxu wara l-kunsilli ta' Kristu, li kien miksi bl-insulti u mkażbar minn
xhieda foloz, u mbagħad infittxu li nżommu sħiħ l-unur tagħna u l-isem tajjeb
tagħna quddiem in-nies? Ma nistgħux nagħmlu dan u fl-istess ħin infittxu lgħaqda ma' Alla, għax dawn huma żewġ triqat li jinfirdu minn xulxin. Huwa
biss meta niċċaħħdu bosta fl-unur tagħna u b'ebda mod ma nfittxu d-drittijiet
tagħna, li l-Mulej jiġi f'ruħna.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 31, 20-22.

IT-TIĠDID ĠEWWIENI

136

Meditazzjoni għal Kuljum

15 ta' Marzu
Il-maħfra u l-faraġ
_________________________________________________________________________________________
X’hemm aħjar, aktar prezzjuż mill-qrar? Ġesù waqqfu mhux biss biex
aħna nakkwistaw il-maħfra ta’ dnubietna, imma wkoll u l-aktar biex ifarraġ lil
ruħna. Meta nħoss ir-rimors fuq il-kuxjenza tiegħi, għand min se mmur nafda
qalbi? Ma’ ommi? Ukoll jekk tant hi tenera miegħi, hi ma tista’ tagħmel xejn.
Ma’ ħabiba? Forsi din il-qrara tkisser il-ħbiberija tagħna. Lir-rappreżentanti
tal-ħaqq uman? Huma ma jistgħu jagħmlu xejn. Lill-ministru Protestant? Hu
se jgħidli: “inġabar ftit fis-skiet, itlob maħfra lil Alla, qerr għandu”. Nista’
nagħmel sewwa dan, imma r-rimors hemm jibqa’, tqil u jwieżen fuq qalbi. Ilministru Ġansenista, din ir-reliġjon tant awstera, tgħidli: “li kien għalija jiena
naħfirlek, imma ara dan Ġesù li hu msallab mas-salib, hu ma mietx għal
kulħadd, imma biss għal xi wħud, u jiena ma nafx intix waħda minnhom”.
Għalhekk immur għand is-saċerdot Kattoliku, noqgħod għarkupptejja
quddiem it-tribunal divin, u hemm insib il-ħniena, hemm insib missier, ħabib,
wieħed li jtini parir, u meta nqum minn hemm, nisma’ l-kliem: “Jiena
naħfirlek fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Mur fis-sliem u la
tidnebx aktar”. [...]
Żewġ ħwejjeġ huma neċesarji biex Alla jaħfer dnubietna: l-indiema u rrieda sħiħa. Mingħajr indiema, jiena nista’ nivvinta l-penitenzi kollha, u
saħansitra nissaporti l-martirju, Alla ma jista’ qatt jaħfirli l-ħtijiet tiegħi.
Hemm ħwejjeġ li wkoll jekk huma obbligatorji, wieħed jista’ jissostitwihom
b’oħrajn, jekk insib ruħi f’diffikultà biex inqerr u nagħmel att ta’ ndiema
perfetta, dan ikun biżżejjed. Imma jekk ma nkunx dispjaċuta li nkun offendejt
lil Alla tiegħi, ukoll jekk inqerr, ma nista’ qatt niġi maħfura. Kemm erwieħ, li
aħna nemmnu li kienu perfetti, forsi spiċċaw l-infern għax ikunu ttraskuraw
din l-indiema, li hi indispensabbli!
Ir-rieda sħiħa hi utli daqs l-indiema, mhumiex ħlief ħaġa waħda. Bla
dubju ta’ xejn, wieħed ma jista’ qatt iwiegħed li jsir impekkabbli. Jaħasra, innatura umana hi tant dgħajfa… imma wieħed jista’ jgħid lil Alla: “Ara jiena
nwiegħdek, jiswa x’jiswa, nagħmel dak kollu possibbli biex ma nerġax naqa’
f’din il-ħtija”, b’mod partikulari jekk din tkun ħtija abitwali. Dan jiġri għax
wieħed ma jaħsibx biżżejjed biex jgħix din ir-rieda tajba, b’mod sħiħ u b’sens
ta’ ndiema. Wieħed ikun aktar medhi biex jagħmel l-eżami tal-kuxjenza u
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wieħed jinsa’ dak li l-aktar hu indispensabbli, dak li mingħajrha wieħed ma
jistax jiġi maħfur, jiġifieri l-indiema.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Djarju 35. 38-39 (10-11 ta’ Marzu 1899).
16 ta' Marzu
Dak li hu etern biss jista' jikkuntentana
_________________________________________________________________________________________
Għażiża Parrina tiegħi, ma nsejtx li għada huwa għeluq sninek; diġà ili
naħseb fih. Kont inkun tassew kuntenta li kieku stajt narak biex nixtieqlek
kull ġid f'għeluq it-28 sena tiegħek imma, ladarba qegħdin fir-Randan, jeħtieġ
li nagħmlu xi sagrifiċċji.
Għażiża ċkejkna tiegħi Marie, nhar l-Erbgħa tal-Irmied il-papà tani
rigal; nemmen li, lanqas jekk inħallik taħseb għal mija jew saħansitra elf
darba, ma inti se taqta' x’inhu. Ġib quddiem għajnejk, għażiża Marie: fil-qiegħ
tal-ixkora kbira tal-papà kien hemm Ħaruf ċkejken li jgħaxxqek u kollu
nokkli. Dan il-missier twajjeb u ċkejken, huwa u jagħtihuli, qalli li ried li qabel
ma nidħol fil-Karmelu, ikolli l-pjaċir li jkolli ħaruf ċkejken. Kulħadd kien
ferħan. Céline baqgħet mgħaxxqa li jkollna tagħna ħaruf ċkejken ta' jum. Dak
li l-aktar qanqalni kienet it-tjubija tal-papà li tani dan ir-rigal; u mbagħad, ilħaruf huwa hekk simboliku! Fakkarni f'Pauline...
Sa hawn kollox sewwa, kollox mimli għaxqa, imma trid tistenna salaħħar. Diġà konna bdejna nibnu l-kastelli fl-arja b'dan il-ħaruf ċkejken. Konna
qegħdin nistennew li narawh jaqbeż madwarna malli jgħaddu jumejn jew
tlieta. Imma jaħasra! Dan l-annimal ċkejken u ħelu miet wara nofsinhar. Kellu
kesħa wisq fil-karru li kien twieled fih; imsejken ċkejken, bilkemm kien
għadu kif twieled li ma bediex isofri, u mbagħad miet.
Dan il-ħaruf ċkejken kien hekk ħelu, kellu bixra hekk innoċenti, illi
Céline għamlet ritratt tiegħu fuq biċċa tila; imbagħad, il-papà ħaffer ħofra u
qiegħidna fiha lill-ħaruf ċkejken li kien qisu rieqed. Jien ma ridtx li ngħattuh
bit-trab tal-art: tfajna fuqu ftit borra, u hekk intemm kollox...
Lanqas tobsor, għażiża Parrina tiegħi, kemm ġegħlitni nirrifletti l-mewt
ta' dan l-annimal ċkejken. O, iva! Fuq din l-art ma għandna nintrabtu ma' xejn,
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lanqas mal-ħwejjeġ l-aktar innoċenti, għax jonqsuna fil-waqt li l-inqas inkunu
qegħdin naħsbu f'dan. Dak li hu etern biss jista' jikkuntentana.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Swor Marija tal-Qalb Imqaddsa tal-21 ta'
Frar 1888, A 18 (IT 42).
17 ta' Marzu
Titwieled mill-ġdid fl-Ispirtu
_________________________________________________________________________________________
Alla ta s-setgħa li jkunu wlied Alla, jiġifieri li jkunu mibdula f'Alla, lil
dawk biss li huma mwielda mhux mill-ġisem, ...lanqas mir-rieda naturali, ...u
inqas u inqas mir-rieda tal-bniedem... (Ġw 1, 13), lil ebda wieħed minn dawn
ma tahom is-setgħa li jkunu wlied Alla... imma biss lil dawk li twieldu wlied
Alla, jiġifieri lil dawk li, għax twieldu mill-ġdid permezz tal-grazzja, u li lewwel mietu għalkollox f'kollox f'dak li huwa tal-bniedem il-qadim, huma
merfugħa 'l fuq aktar minnhom infushom għal dak li huwa sopranaturali u
jirċievu mingħand Alla dan it-twelid ġdid u l-adozzjoni, li tmur 'l hemm minn
dak kollu li qatt nistgħu nobsru aħna. Għax kif San Ġwann innifsu jgħid
band'oħra: “Min ma jitwelidx mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu s-Santu, ma jistax
jara s-Saltna ta' Alla” (Ġw 3, 5), li hija l-istat tal-perfezzjoni. U li titwieled millġdid mill-Ispirtu s-Santu f'din il-ħajja jfisser li jkollok ruħ li tkun l-aktar li
tixbah lil Alla fis-safa, hekk li fiha ma jkollha ebda taħlita ta' xi nuqqas jew
ieħor biex fiha tkun tista' tinħadem trasformazzjoni safja, bis-saħħa tassehem tal-unjoni, għalkemm mhux b'mod essenzjali.
Sabiex dawn iż-żewġ ħwejjeġ ikunu mifhuma aħjar, ħalli nużaw xbieha
tajba. Raġġ kollu dawl tax-xemx qiegħed mixħut direttament fuq tieqa. Jekk
it-tieqa hija b'xi mod imtabbgħa jew imċajpra, ir-raġġ tax-xemx ma jkunx
jista' jdawwalha għalkollox hekk li jibdilha fl-istess dawl tiegħu, kif kien jista'
jsir li kieku t-tieqa kienet imnaddfa mill-ħwejjeġ kollha u safja kemm jista'
jkun. Imma r-raġġ idawwalha fi grad inqas, fil-proporzjon li t-tieqa tkun inqas
ħielsa mit-tbajja' u t-tiċpis ta' qabel u jdawwalha fi grad ogħla, skont kemm
tkun aktar imnaddfa minn dan il-ħmieġ. F'dan kollu r-raġġ tax-xemx ma jaħti
xejn, imma t-tieqa taħti. Li kieku t-tieqa tkun nadifa u safja għalkollox, ir-raġġ
tax-xemx jibdilha fih u jdawwalha hekk bil-qawwi illi hi nfisha tibda tidher
bħal raġġ u tibda tagħti l-istess dawl bħal tar-raġġ innifsu. Għalkemm fissewwa kollu t-tieqa fin-natura tagħha ta' tieqa ma taqbel xejn mar-raġġ ta'
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dawl, tkun kemm tkun tixbhu, b'danakollu nistgħu ngħidu li t-tieqa hija raġġ
tax-xemx jew dawl b'sehem minn dak tax-xemx. U r-ruħ hija bħal din it-tieqa,
li fuqha qiegħed dejjem jaħbat (jew biex ngħiduha aħjar, qiegħed jgħammar)
id-Dawl Divin, id-Dawl tal-Esseri ta' Alla skont in-natura kif diġà fissirna.
Meta tħalli lil Alla jaħdem fiha, ir-ruħ (li tkun ħelset għalkollox minn
kull tiċpis u tebgħa tal-ħlejjaq, billi jkollha r-rieda tagħha magħquda
għalkollox ma' dik ta' Alla, għax li tħobb huwa li taħdem ħalli tiċċaħħad u
tinqata' għalkollox minn dak kollu li mhux Alla, u dan tagħmlu għal Alla) tiġi
mill-ewwel imdawla u mibdula f'Alla, u Alla jikkomunikalha l-eżistenza
sopranaturali tiegħu, hekk li tidher bħal Alla nnifsu u li għandha dak kollu li
Alla nnifsu għandu. U din l-unjoni sseħħ meta Alla jagħti lir-ruħ din il-grazzja
l-aktar għolja, li biha l-ħwejjeġ kollha ta' Alla u r-ruħ huma ħaġa waħda bissehem tagħhom fit-trasformazzjoni. U r-ruħ tidher aktar bħala Alla milli bħala
ruħ, u hija tassew Alla b'sehem ħaj, għalkemm huwa minnu li fin-natura
tagħha – għalkemm hekk mibdula – tibqa' magħżula mill-Esseri ta' Alla
bħalma kienet qabel, l-istess bħalma t-tieqa mhix ir-raġġ tax-xemx, għalkemm
ir-raġġ jagħtiha d-dawl qawwi tiegħu.
S. Ġwann tas-Salib, Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel, 2Telgħa 5, 5-7.
18 ta' Marzu
Kantiku tad-deżert u tan-nida
_________________________________________________________________________________________
Waqt li rajt lili nnifsi bħala art moxa, għajjatt lejn il-Mulej, u għedtlu:
Mulej, arti hija niexfa u maħruqa:
ibagħtilha n-nida tiegħek.
Il-ġilda tiegħi qiegħda taqa' fit-taħsir,
riġlejja ma jistgħux ireġuni iżjed,
lanqas idejja ma jitħarrku.
In-nervi tiegħi huma miġbudin,
għadmi niexef,
il-midullun ta' għadmi hu bħal duħħan imħassar.
Ix-xagħar ta' rasi bbies,
Kollu maqlugħ, u jniggiżni bħal labar.
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Widnejja magħluqin,
u tant ebsin li ma nistax nisma'.
Nar joħroġ minn għajnejja,
u dawn m'għadhomx jaraw id-dawl.
Imnieħri magħluq,
ilsieni mwaħħal mas-saqaf ta' ħalqi
u ma jistax ilissen iżjed kelma waħda
sabiex ngħajjat lejk.
Snieni tant jagħfsu ma' xulxin
li l-arja ma tistax tgħaddi iżjed minnhom
u wasalt biex immut.
Xufftejja huma hekk niexfa
li ma nistax inħarrikhom iżjed
biex insejjaħlek ħalli tiġi tgħinni.
Mulej, ibgħat in-nida tiegħek fuq din l-art niexfa
u hija terġa' tieħu l-ħajja.
Wara t-Tqarbin imqaddes, Ġesù żar l-art tiegħu u jiena għannejt:
Il-Mulej żar lil artu,
u minn niexfa u moxa li kienet,
saret umli u għammiela fil-preżenza tiegħu.
In-nida tal-Mulej niżlet
u l-ħaxix u l-ħxejjex ħodor nibtu.
Is-siġra li kont qed nistrieħ magħha
ħelwa saret bħall-palma.
Saħħti reġgħet lura għandi;
idejja u riġlejja setgħu jreġuni.
Il-ġilda tiegħi saret bħal dik ta' tfajjel,
in-nervi tiegħi nista' nċaqlaqhom.
Għadmi ssaħħaħ,
il-midullun ta' għadmi sar ħelu bħal pasta.
Xagħri rtab

141

Meditazzjoni għal Kuljum

u reġa' waqa' fuq rasi.
Widnejja nfetħu
biex nisma' l-kliem ħlejju tal-Mulej.
Ilsieni nħall
biex ngħanni t-tifħir tiegħek.
Nida ħelwa ffriskat 'il ħalqi;
snieni nfetħu
u ħallew tgħaddi l-arja biex nieħu n-nifs liberament.
Xufftejja li kienu niexfa
ixxarrbu
biex ngħanni għanja ta' radd il-ħajr lill-Mulej.
Imnieħri nfetaħ
u ħa n-nifs bil-fwieħa ħelwa tal-Maħbub.
Ġismi kollu straħ
u ssaħħaħ...
B. Marija ta' Ġesù Msallab, Elevazzjonijiet spiritwali.
19 ta' Marzu
S. Ġużepp
Kulma titolbu, jagħmlu
_________________________________________________________________________________________
Jiena ħadt bħala avukat u patrun tiegħi lill-glorjuż San Ġużepp u ntlaqt
f'idejh bl-akbar ħeġġa fit-talb tiegħi. Malajr sibt li dan il-missier u patrun
tiegħi ħelisni mill-għawġ li fih kont ninsab u minn ħafna għawġ ieħor akbar
minnu, mit-telfien ta' ruħi stess, hekk li huwa qalagħli grazzji bil-wisq aktar
milli stajt nitolbu jien.
Ma niftakarx lanqas issa li xi darba tlabtu xi ħaġa li hu naqas li
jagħtihieli. Nistagħġeb bil-grazzji kbar li Alla għoġbu jagħtini bl-interċessjoni
ta' dan il-Qaddis imbierek, u bil-perikli tal-ġisem u tar-ruħ li għoġbu jeħlisni
minnhom. Jidher li l-Mulej mar jagħti lil qaddisin oħra l-grazzja li jgħinuna f'xi
ħtieġa jew oħra, imma jien għandi l-esperjenza li dan il-Qaddis glorjuż
jgħinna f'kull ħtieġa u li l-Mulej irid jgħallimna li kif Huwa nnifsu kien jgħix
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taħtu fuq din l-art, għax dan il-Qaddis bħala missier li kien iħarsu fuq l-art
seta' jikkmandah, hekk issa Hu jrid jibqa' fis-sema jagħmel dak kollu li jitolbu.
Din kienet ukoll l-esperjenza ta' bnedmin oħra li jiena ħeġġiġt jitolbuh bilħerqa; u llum ħafna huma dawk li għandhom devozzjoni kbira lejh minħabba
li huma nfushom jistgħu jixhdu din il-verità. [...]
Nixtieq nagħmel minn kollox biex inħajjar lil kulħadd ħalli jkun devot
ta' dan il-Qaddis glorjuż, għax issa għandi esperjenza kbira tal-barkiet li jista'
jaqlagħlna mingħand Alla. Jiena ma naf b'ħadd li huwa tassew devot tiegħu u
li jqimu b'qadi partikulari, li ma mexiex sewwa 'l quddiem fil-virtù, għax dan
il-Qaddis jagħti għajnuna tal-akbar fejda lil dawk l-erwieħ li jintelqu f'idejh.
Jidhirli li, għal xi snin, ta' kull sena fil-festa tiegħu tlabtu xi ħaġa, u kull darba
qalagħhieli. Jekk it-talba tiegħi ma tkunx tajba għalkollox, huwa jagħmilhieli
sewwa għall-akbar ġid tiegħi.
Li kieku kont xi bniedma li nista' nikteb b'awtorità, kieku żgur li blakbar ferħ kont infisser aktar fit-tul u bl-akbar reqqa l-grazzji kbar li dan ilQaddis glorjuż ta lili u lil oħrajn... Biss, għall-imħabba ta' Alla, nitlob li jekk
hemm xi ħadd li ma jemminnix, jipprova dan huwa nnifsu, u malajr jara millesperjenza x'ġid kbir jiġih meta jintelaq f'idejn dan il-Patrijarka glorjuż u
jitħeġġeġ bid-devozzjoni lejh. Ma nafx kif wieħed jista' jaħseb fis-Sultana talAnġli fiż-żmien li hija hekk batiet mal-Bambin Ġesù mingħajr ma jiżżi ħajr lil
San Ġużepp għall-għajnuna li ta lilhom it-tnejn.
Jekk hemm xi ħadd li ma jistax isib surmast li jgħallmu kif jitlob, ħalli
jieħu lil dan il-Qaddis glorjuż bħala għalliem tiegħu, u żgur li ma joħroġx mittriq it-tajba.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 6, 6-8.
20 ta' Marzu
Oċean ta' grazzji u ta' mħabba
_________________________________________________________________________________________
Għażiża tiegħi Céline, għar-raba' darba Thérèse tiegħek ġejja biex missolitudni tal-Karmelu tixtieqlek kull hena f'għeluq sninek... O! Kemm dawn ixxewqat tajba ftit li xejn jixbhu lil dawk tad-dinja... Mhux is-saħħa, il-ferħ, ixxorti tajba, il-glorja, eċċ. li Thérèse tixtieq lil Céline: u le! xejn minn dan. Ilħsibijiet tagħna ma jikkonċentrawx irwieħhom fuq din l-art ta' eżilju; fejn
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jinsab it-teżor tagħna, hemm tinsab qalbna wkoll (Mt 6, 21), u t-teżor tagħna
jinsab hemm fuq, fis-sema pajjiżna fejn Ġesù qiegħed iħejjilna post qrib
tiegħu (Ġw 14, 2). Qiegħda ngħid post, u mhux postijiet, għax bla dubju listess tron huwa merfugħ għal dawk li fuq l-art ma kinux ħlief dejjem ruħ
waħda... Flimkien kbirna, flimkien Ġesù għallimna fuq is-sigrieti tiegħu,
sigrieti għolja li hu jaħbi lis-setgħana u jgħarraf liċ-ċkejknin (Mt 11, 25),
flimkien ukoll sofrejna f'Ruma: f'dak iż-żmien qlubna kienu magħqudin
flimkien bis-sħiħ; u l-ħajja fuq din l-art kienet tkun l-ideal tal-hena li kieku
Ġesù ma ġiex isaħħaħ jerġa' iżjed ir-rabtiet ta' bejnietna. Iva, meta firidna
minn xulxin, hu għaqqadna b'mod li ruħi ma kientx taf bih sa dakinhar, għax
minn dak il-waqt ma nista' nixtieq xejn għalija waħdi, imma biss għalina ttnejn...
A, Céline!... Tliet snin ilu, ruħna kienet għadha mhix imfarrka, u kien
għad jista' jkollna l-hena fuq l-art, iżda Ġesù tefa' ħarsa ta' mħabba fuqna,
ħarsa mistura bid-dmugħ, u din il-ħarsa saritilna oċean ta' sofferenza, imma
wkoll oċean ta' grazzji u ta' mħabba. Hu ħadilna lil dak li ħabbejna b'tant
ħlewwa, u ħadulna b'mod li jerġa' kien ta' niket akbar minn meta kien ħadilna
lill-għażiża ommna fir-rebbiegħa ta' ħajjitna. Iżda, mhux bis-saħħa ta' hekk li
aħna nistgħu ngħidu tabilħaqq: “Missierna li inti fis-smewwiet”? O! kemm hu
ta' faraġ dan il-kliem, x'orizzont bla tarf jiftħilna quddiem għajnejna!... Céline,
l-art barranija ma għandhiex għalina ħlief xtieli selvaġġi u xewk (Ġen 3, 18);
imma, mhux dan huwa s-sehem li tat lill-Għarus divin tagħna? O! kemm huwa
sabiħ għalina wkoll dan is-sehem li huwa tagħna, u min se jgħidilna x'qiegħda
terfa' għalina l-eternità? [...]
Għażiża Céline, tiddejjaqx jekk għedtlek li hemm fuq aħna għad ikollna
l-istess post, għax ara, jien naħseb li margerita żgħira u msejkna tista' tikber
sewwa fl-istess art li fiha ġilju sabiħ jiddi bil-bjuda tiegħu, jew ukoll ġawhra
żgħira tista' tkun ingastata maġenb djamant u tissellef mingħandu d-dija
tiegħu!...
O! Céline, ejja nħobbu lil Ġesù sal-infinit, u miż-żewġt iqlub tagħna, ejja
nagħmlu waħda biss ħalli tkun akbar fl-imħabba!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Céline tas-26 ta' April 1891, D 5 (IT 127).
21 ta' Marzu
In-nar li jsaffi
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_________________________________________________________________________________________
Id-dawl divin... jaħdem fir-ruħ li jkun qiegħed isaffi u jħejji għal unjoni
perfetta miegħu bl-istess mod li n-nar jaħdem fuq biċċa zokk niexef li sar
injam ħalli jibdlu fih innifsu. Għax in-nar materjali, waqt li jkun jaħdem fuq linjam, qabel xejn jibda jnixxfu billi jeħilsu mill-umdità u jagħmel li jxerred
barra minnu l-ilma li jkollu fih. Imbagħad jibda jagħmlu iswed, skur u ikrah
fid-dehra, u wkoll jitfa' minnu riħa tinten, u huwa u jnixxfu, ftit ftit joħroġ u
jitfa' barra minnu l-aċċidenti koroh u skuri li huma kontra n-natura tan-nar. U
fl-aħħar, jibda jkebbsu minn barra u jagħtih is-sħana, biex jibdlu fih innifsu u
jagħmlu sabiħ bħan-nar stess. U f'dan il-proċess l-injam la għandu passività u
lanqas attività li huma proprji tiegħu, ħlief għat-toqol tiegħu li huwa akbar, u
għas-sustanza li hija aktar densa, milli huma tan-nar, għax issa għandu fih ilproprjetajiet u l-attivitajiet tan-nar. U hekk huwa niexef u jnixxef, huwa sħun
u jsaħħan, ileqq bid-dawl u jagħti d-dawl, u huwa inqas tqil minn qabel. Dawn
il-proprjetajiet u l-effetti kollha huma kkawżati fih min-nar.
B'dan l-istess mod għandna nirraġunaw bħall-filosofi dwar dan in-nar
divin tal-imħabba kontemplattiva li, qabel ma jgħaqqad u jibdel ir-ruħ fih
innifsu, l-ewwel isaffiha mill-aċċidenti kollha kuntrarji. Ikeċċi 'l barra minnha
l-kruha tagħha, u jagħmilha sewda u mudlama biex tidher li hija agħar minn
qabel, u aktar kerha u ta' min jistmerrha milli kienet qabel. Għax dan it-tindif
divin qiegħed ineħħi l-ħażen kollu u l-umuri vizzjużi li r-ruħ qatt ma kienet
għarfet fiha qabel, għax kellhom l-għeruq tagħhom hekk fil-fond illi, fissewwa kollu, lanqas qatt ma ntebħet li kellha fiha ħażen hekk kbir. Imma issa
li dawn l-umuri jkunu sejrin jitkeċċew mill-ġdid u jiġu mxejna, jinkixfu u jsiru
jidhru lir-ruħ, għax din hija mdawla hekk bil-kbir b'dan id-dawl mudlam ta'
din il-kontemplazzjoni divina (għalkemm mhix agħar minn qabel, sew fiha
nfisha u sew f'relazzjoni ma' Alla); u, għax issa tara fiha dak li qabel ma kinetx
tarah, tkunilha ħaġa ċara li mhux biss mhix tajba biex jaraha Alla, imma
jistħoqqilha l-istmerrija tiegħu, u li Hu fil-fatt jistkerrahha...
Ir-ruħ, hija u tiġi mnaddfa u msoffija permezz ta' dan in-nar ta'
mħabba, tkun dejjem aktar imkebbsa fl-imħabba, l-istess bħalma l-injam
jikber aħjar fil-proporzjon li jkun qiegħed jitħejja aħjar bin-nar. Dan ittkebbis ta' mħabba, b'danakollu, mhux dejjem jinħass mir-ruħ, imma xi drabi
biss, meta l-kontemplazzjoni tattakkaha b'qawwa inqas, għax imbagħad
ikollha l-okkażjoni li tara l-ħidma li tkun qiegħda ssir fiha u li tkun mgħarrfa
lilha, u tithenna biha. Għax jidhrilha li l-ħaddiem ineħħi idu mix-xogħol u
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joħroġ il-ħadid barra mill-forn iħeġġeġ, sabiex dak il-ftit tax-xogħol li jkun
qiegħed isir ikun jista' jidher. U mbagħad ikun hemm okkażjoni għar-ruħ li
tinnota fiha t-tajjeb li ma kinetx rat waqt li x-xogħol kien għadu sejjer. Blistess mod, meta l-fjamma ma tibqax tattakka l-injam, wieħed jista' jara
kemm minnu ġie mkebbes.
S. Ġwann tas-Salib, Lejl Kollu Dlam, 2Lejl 10, 1-2.6.

IT-TRIQ TAS-SALIB
22 ta' Marzu
It-triq tas-Salib
_________________________________________________________________________________________
Kollox ma' kollox, jiena nara u nikkonvinċi dejjem iżjed ruħi li jiswa
aktar jum wieħed ta' slaleb li nkunu għarafna nġerrħuhom tajjeb milli l-ferħat
kollha li tista' toffrilna d-dinja, mhux biss, imma l-ferħat spiritwali wkoll,
għaliex dawn ukoll jgħaddu, waqt li s-sustanza tas-slaleb tibqa' għal dejjem.
Jiena qtajtha li rrid dejjem inbati bil-ferħ, dejjem bl-għajnuna ta' Alla,
m'għandniex xi ngħidu. [...]
Inbatu bil-ferħ għaliex Alla huwa kollox għalina. Kemm ħwejjeġ
fiehemni l-Mulej f'dawn il-kuntrarjetajiet apparenti kollha. Kemm iridilna lġid! Kemm inħossni mixtieqa li nbati dejjem iżjed għall-imħabba ta' Dak li
jagħtina tant! Ejjew ningħaqdu lkoll mas-siġra tas-Salib Imqaddes biex nisiltu
minnha l-qawwa meħtieġa biex insiru imitaturi vera ta' Dak li ta ħajtu għalina
ħlejqa miżerabbli u fl-istess waqt sejħilna għall-istat għoli ta' Għarajjes. Iva,
intenni bla heda mal-Omm qaddisa u wisq maħbuba: inbatu dejjem bil-ferħ
[...]. Kollox jgħaddi: fil-waqt tal-mewt kemm se nkunu sodisfatti li għaddejna
minn tant tiġrib! [...]
Dak li jfarraġni hu li, b'dawn il-kuntrarjetajiet kollha, inħossni tant
trankwilla li ma kontx inbiddel il-qagħda iebsa tiegħi mal-iktar ħlejqa hienja
ta' din id-dinja. Kemm hu twajjeb Ġesù magħna! Ngħidlek bl-imħabba kollha:
taqtax qalbek fit-tbatijiet u l-kuntrarjetajiet tiegħek, inħabirku biex nersqu
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eqreb dejjem iżjed lejn l-Għarus Divin tagħna li għamel u bata tant għalina
miżerabbli. [...]
Nikkonvinċi ruħi dejjem iżjed li s-slaleb huma teżori kbar! X'diżgrazzja
meta jdejquna! Jiena nitlob dejjem biex il-Mulej ifiehemna b'mod profond
ħafna din il-verità hekk kuntrarja għall-amor proprju tagħna. Kemm hu
twajjeb Ġesù ma' min ma għandux tama oħra ħlief fih! [...]
Sakemm aħna ta' Alla u nixtiequ nagħmlu kollox għall-akbar glorja
tiegħu, għaliex ingemgmu jekk jidher li se jkollna xi diffikultajiet? Anzi,
jeħtieġ inkunu dejjem lesti biex inkunu nistgħu naffrontawhom b'kuraġġ u
b'hekk nagħtu glorja akbar lill-Għarus tagħna. X'tista' tagħmlilna d-dinja
kollha, jekk Alla huwa l-ewwel wieħed fl-azzjonijiet kollha tagħna? Kuraġġ u
nimxu 'l quddiem! [...]
Ejjew niftakru li mingħajr slaleb ma naslux il-ġenna. Se tiswielna xi ftit
ta' taħbit, imma x'jimporta meta għandna lil Ġesù magħna?
B. Tereża Marija tas-Salib, Ħsibijiet meħuda mill-Ittri, (n. 50, 53, 45, 54, 50,
204).
23 ta' Marzu
It-triq kollha fiduċja u mħabba
_________________________________________________________________________________________
Ħija, il-bidu tal-appostolat tiegħek huwa mmarkat bis-siġill tas-Salib; ilMulej qiegħed jimxi miegħek bħala wieħed privileġġjat. Hu jrid jagħmel soda
s-saltna tiegħu fl-erwieħ ħafna aktar bil-persekuzzjoni u t-tbatija milli bilpriedki brillanti. [...] Ma nifhimx, Ħija, kif int qisek għandek xi dubju li se
tidħol mill-ewwel fis-Sema jekk dawk li ma jemmnux ineħħulek ħajtek. Naf li
wieħed jeħtieġ ikun safi ħafna biex jidher quddiem l-Alla ta' kull qdusija, iżda
naf ukoll li l-Mulej huwa Ġust b'mod infinit. U hija din il-ġustizzja, li tbeżża' lil
għadd hekk kbir ta' erwieħ, li hija l-għala tal-ferħ 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
daqskemm nistenna mill-ħniena tiegħu. Huwa għax hu ġust li “hu ħanin u
mimli ħlewwa, idum ma jagħdab u kotran fil-ħniena. Għax hu jaf id-dgħufija
tagħna, jiftakar li aħna m'aħniex ħlief trab. Bħalma jħenn il-missier għal
uliedu, hekk iħenn għalina l-Mulej” (S 103,8.14)... O Ħija, meta nisimgħu dan
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il-kliem sabiħ u ta' faraġ tas-Sultan Profeta, kif jista' jkollna xi dubju li Alla
mhux sejjer jiftaħ il-bibien ta' saltnatu għal uliedu li ħabbewh sa ma ċċaħħdu
minn kollox għalih, u li mhux biss ħallew il-familja tagħhom u art twelidhom
sabiex jagħmluh magħruf u maħbub, imma terġa' jixtiequ jagħtu ħajjithom
għal Dak li jħobbu... Ġesù tassew li kellu raġun jgħid li m'hemmx imħabba
akbar minn din (Ġw 15, 13).
Kif, mela, sejjer iħalli lilu nnifsu jkun mirbuħ fil-ġenerożità? Kif sejjer
isaffi fin-nirien tal-purgatorju lil dawk l-erwieħ li ġew mitmuma min-nirien
tal-imħabba divina? Huwa minnu li ebda ħajja tal-bniedem mhi ħielsa minn xi
nuqqasijiet; il-Verġni Bla Tebgħa biss tidher safja għalkollox quddiem ilMaestà divina. X'ferħ meta taħseb li din il-Verġni hija Ommna! Ladarba
tħobbna u taf id-dgħufija tagħna, minn xiex għandna nibżgħu?
Ara, dawn huma ħafna sentenzi biex ifissru l-ħsieb tiegħi, jew aħjar
biex ma jaslux li jfissruh sewwa. Ridt biss ngħid li lili jidhirli li l-missjunarji
kollha huma martri fix-xewqa u r-rieda, u li, minħabba f'hekk, lanqas wieħed
minnhom ma għandu jmur fil-purgatorju. Jekk fil-waqt li jidhru quddiem Alla,
ikun għad hemm xi fdal tad-dgħufija umana, il-Verġni Mbierka tiksbilhom ilgrazzja li jagħmlu att ta' mħabba perfetta, u mbagħad hi tagħtihom il-palma u
l-kuruna li jkunu jistħoqqulhom fis-sewwa kollu.
Ħija, dan huwa x’naħseb jien dwar il-ġustizzja ta' Alla. Triqti hija kollha
fiduċja u mħabba. Jien ma nifhemx lil dawk l-erwieħ li jibżgħu minn Ħabib
hekk ħelu. Xi drabi, meta nkun qiegħda naqra xi trattati spiritwali li juru lperfezzjoni permezz ta' elf xkiel u mdawra b'għadd kbir ta' illużjonijiet, lispirtu msejken u ċkejken tiegħi malajr jgħejja; nagħlaq il-ktieb tal-għorrief li
jkissirli rasi u jnixxifli qalbi, u naqbad f'idejja l-Iskrittura Mqaddsa. Imbagħad,
kollox jidhirli mdawwal; kelma waħda biss tikxef lil ruħi orizzonti infiniti, ilperfezzjoni tidhirli faċli, u nara li huwa biżżejjed li wieħed jagħraf ix-xejn
tiegħu u jintelaq bħal tifel ċkejken f'dirgħajn Alla.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Patri Adolf Roulland tad-9 ta' Mejju 1897, E
22 (IT 226).
24 ta' Marzu
It-tħabbira tas-Salib
_________________________________________________________________________________________
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Biss meta magħquda mal-Kurċifiss, wara li tkun imxiet tul il-via sagra
miegħu, tista' persuna spiritwali ssir ħaġa waħda ma' Kristu u taqsam il-ħajja
tiegħu: Imkien dan il-ħsieb ma jidher hekk ċar u preċiż ħlief fit-tagħlim ta' San
Pawl. L-Appostlu kellu xjenza tas-salib żviluppata ferm. Hija teoloġija li
toħroġ mill-esperjenza tiegħu stess. “Kristu ħatarni biex inxandar lEvanġelju, mhux bi kliem il-għerf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu. Iddiskors dwar is-salib huwa bluha għal min se jintilef, iżda għal dawk li
jsalvaw, għalina, huwa l-qawwa ta' AllaU waqt li l-Lhud jistennew il-mirakli
u l-Griegi l-għerf, aħna nxandru 'l Kristu msallab, skandlu għal-Lhud u bluha
ghall-pagani. [] Għaliex dak li hu bluha ta' Alla huwa aqwa mill-bnedmin”
(1Kor 1, 17-18; 22-25).
L-Evanġelju ta' San Pawl hu proprju dan: ix-xandir tas-salib, il-messaġġ
li huwa jagħti lil-Lhud u l-pagani. Hija x-xhieda ċara, mingħajr xejn xinxilli, bla
ma jħajjar jikkonvinċi fuq argumenti għolja ta' ħsieb. Il-qawwa tagħha ġejja
biss mill-verità tax-xandir. Is-salib ta' Kristu, jew aħjar il-mewt tal-Kristu fuq
is-salib, Kristu msallab innifsu. Kristu huwa l-qawwa ta' Alla, l-għerf ta' Alla,
għax mibgħut minn Alla, Bin Alla, Alla nnifsu, iżda msallab.
Il-mewt tas-salib fil-fatt saret il-mezz magħżul tal-fidwa mill-għerf bla
qiegħ ta' Alla. Biex juri li l-qawwa u l-għerf mhumiex hekk meħtieġa biex
twettqet il-fidwa. Ta s-setgħa redentiva lil dak li – minn kif inħarsu aħna lbnedmin – deher dgħajjef u iblah. []
Is-setgħa redentiva: hija l-qawwa li terġa' tagħti l-ħajja li kienet mejta
bid-dnub. Din l-enerġija redentiva tas-salib hija mfissra mix-xandir tas-salib
u, permezz ta' hekk, tasal għand dawk kollha li lesti jixhdu għaliha bl-għemil,
mingħajr ma jinħtieġu la mirakli u lanqas ħsieb tal-għerf uman. Fihom hi ssir
enerġija li tinfirex, ħajja, u li tiżviluppa fix-xjenza tas-salib, kif spjegajt qabel.
Hu l-istess Pawlu li esprimiha b'mod perfett: “Jiena ssallabt ma' Kristu. Ngħix,
imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu. Il-ħajja li issa ngħix fil-ġisem qed
ngħixha bil-fidi fl-Iben ta' Alla, li ħabbni u ta ħajtu għalija” (Gal 2, 19-20).
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Scientia Crucis, (pp. 37-38).
25 ta' Marzu
It-Tħabbira tal-Mulej
Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej
_________________________________________________________________________________________
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Bil-kliem “Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej” għandna mera tal-esseri
profond ta' Marija, ħafifa ħafifa biex taqdi l-Mulej, waqt li tħalli kull ħaġa li
mhix tiegħu. L-istess jista' jingħad għaċ-ċelibat tas-saċerdot: huwa msejjes
fuq id-disponibbiltà assoluta għall-qadi ta' Alla. Iżda hemm x'jagħżel
bejniethom, u dan jidher fil-mod kif il-Mulej jippermetti li jitwettqu, fil-każ
tal-ewwel u f'tat-tieni, fid-dedikazzjoni tagħhom għall-qadi tiegħu. Lissaċerdot huwa jagħżlu bħala rappreżentant tiegħu, u fih naraw lill-Mulej
innifsu.
F'Marija ma narawx il-Mulej, iżda hija Marija nfisha li dejjem tinsab
ħdejh. Il-qadi tagħha huwa immedjat: huwa interċessjoni, li hija tagħmlu
b'risq il-bnedmin; hija tqassim ta' grazzja, grazzja li hija tieħu f'idejha, u
tgħaddih lilhom. Ma tirrappreżentax ‘il-Mulej, iżda tissekondah. Għalhekk ilqagħda tagħha hija aktar bħal dik ta' Eva qrib l-ewwel raġel. Hija tintasab
ħdejn Kristu Binha, mhux biex tiġbed xi vantaġġ għaliha nfisha iżda biex
tidħol għalina: hija l-omm tal-ħajjin, mhux għax aħna lkoll ġejjin minnha minn
nisel għal ieħor, iżda għaliex l-imħabba tagħha ta' omm tħaddan kemm ir-Ras
u kemm il-Ġisem Mistiku. Fil-verġinità tagħha hija l-prototip perfett talumanità kollha; raġuni oħra għaliex hija tintasab ħdejh li hu l-prototip talumanità kollha u li lejh qiegħed imexxiha. F'Marija l-femminilità hija qadi flimħabba. Iżda hemm xi ħaġa divina fiha?
L-imħabba fil-qadi jfisser li tkun ta' sokkors u tasal biex tgħin lil kull
maħluq biex jilħaq il-perfezzjoni tiegħu. Dak li jissokkorri hu l-Ispirtu s-Santu.
Għalhekk hu fl-Ispirtu s-Santu li jixxerred fuq il-ħlejjaq kollha, li nistgħu
naraw il-prototip tal-esseri femminili. Jidher b'mod perfett fil-Verġni l-aktar
safja, sieħba ta' Alla u omm il-bnedmin kollha; u bħalha l-verġni kollha
kkonsagrati u mżejna bit-titlu ta' għarajjes ta' Kristu. Kollha huma msejħa
biex jissieħbu miegħu fil-ħidma tal-fidwa. Iġorru x-xbieha tal-Ispirtu s-Santu
wkoll dawk in-nisa li jintasbu mar-raġel – li hu x-xbieha ta' Kristu – u jgħinu
fil-bini ta' Ġismu, li hi l-Knisja, permezz tal-maternità fiżika u spiritwali.
Jekk Marija hija l-prototip tal-femminilità ġenwina, l-imitazzjoni ta'
Marija trid tkun l-għan tal-edukazzjoni tat-tfajliet. U jekk it-tqassim talgrazzja ġie afdat f'idejn is-sultana tal-ġenna, it-triq biex jintlaħaq dan, mhijiex
biss il-kontemplazzjoni ta' Marija, iżda hija wkoll il-fiduċja sħiħa fiha. Mhijiex
triq xort'oħra minn dik li timxi wara Kristu: il-mixja wara Marija tinkludi lmixja wara Ġesù. Għax Marija hija l-ewwel dixxiplu ta' Ġesù u x-xbieha l-aktar
perfetta tiegħu. Għalhekk il-mixja wara Marija hija tajba ħafna għan-nisa u
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mhux anqas għall-Insara kollha. Għalkemm, irid jingħad, li għan-nisa Marija
għandha tifsira proprja, għaliex hija tesprimi karatteristiċi li jaqblu malfemminilità tagħhom għal kif ikunu xbieha ta' Kristu.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Problemi tal-Edukazzjoni tal-Mara.
26 ta' Marzu
Il-messaġġ tas-Salib
_________________________________________________________________________________________
Il-Feddej, f'aktar minn okkażjoni waħda u minn aspetti diversi, tkellem
fuq is-salib. Meta ppriedka fuq il-passjoni u l-mewt tiegħu, huwa kellu ċar
quddiem għajnejh l-injam tal-istrument tat-tortura li kellu jtemmlu ħajtu.
Iżda s-salib kien simbolu tat-tbatija kollha marbuta miegħu meta qal: “Min
ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqqlux jissejjaħ dixxiplu tiegħi,” jew,
“Min irid jiġi warajja għandu jiċħad lilu nnifsu, jaqbad salibu u jimxi warajja”.
Is-salib hu diffiċli, imur kontra n-natura, hekk li min jerfgħu, ikun qisu qabad
it-triq tal-mewt. U dan il-piż, id-dixxiplu ta' Ġesù jrid jitqanna bih fuq spalltu
kuljum.
It-tħabbira tal-mewt iġġib ċar quddiem għajnejn id-dixxiplu x-xbieha
tal-kurċifiss. U llum dan għadu jiġri kull darba li jinqara jew jinstema' lEvanġelju. Minn dan toħroġ l-istedina ħiemda ghal tweġiba xierqa. U din ma
tistax tkun jekk mhux li aħna nilqgħu li nagħmlu tagħna l-via crucis fil-ħajja
tagħna, għax b'hekk ukoll inkunu qegħdin nidħlu fit-tifsira vera tal-misteru
tal-mewt tas-salib; fil-fatt mal-istedina Ġesù jwiddeb: “Min ifittex li jsalva
ħajtu, jitlifha, iżda min jitlifha minħabba fija, isalva”. Kristu joffri ħajtu
b'sagrifiċċju biex jiftaħ il-bieb tal-ħajja ta' dejjem għalina l-bnedmin.
Għalhekk, biex nirbħu l-ħajja ta' dejjem, jeħtiġilna niċċaħħdu minn dik
tad-dinja. Imissna mmutu ma' Kristu, biex inqumu miegħu: dan ifisser li
kuljum nitgħabbew bit-tbatija u ċ-ċaħda sa ma jkollna l-almu tal-martri u biċċarċir ta' demmna nkunu xhieda għat-tagħlim tiegħu.
Is-salib irid ikun bħal bandiera li nimxu warajha mgħobbija bit-twegħir
kollu tal-ħajja. U mis-salib irid joħroġ l-għerf l-aktar siewi: l-għerf tas-salib.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Scientia Crucis.
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27 ta' Marzu
Kantiku lill-Wiċċ Imqaddes
_________________________________________________________________________________________
Ġesù, ix-xbieha tiegħek hekk ħelwa
Hija l-kewkba li l-passi tiegħi tmexxi...
A! Int taf, il-Wiċċ ħelu tiegħek
Huwa għalija s-Sema fuq l-art.
Imħabbti l-għaxqiet beraħ tikxef
Ta' Wiċċek imżejjen bid-dmugħ;
Jien nitbissem permezz tad-dmugħ tiegħi
Meta nikkontempla d-dwejjaq tiegħek...
O! Jien lilek infarraġ irrid,
Fuq l-art bla magħrufa ngħix!...
Sbuħitek, li hekk int taf taħbi,
Lili l-misteri tiegħek tikxifli;
Jiena lejk irrid intir!...
Wiċċek huwa l-Patrija waħdanija,
Huwa s-Saltna tiegħi ta' mħabba,
Huwa l-mergħa ta' kull hena,
Ix-Xemx tiegħi ta' kull jum.
Għax int il-Ġilju tal-widien
Li l-fwieħa misterjuża tiegħu
Lil ruħi fl-eżilju tfarraġ
U tagħmel li l-paċi tas-Sema dduq!...
Wiċċek huwa s-serħ u l-ħlewwa tiegħi,
il-Lira melodjuża tiegħi...
Wiċċek, o Feddej ħelu tiegħi,
Huwa l-Bukkett Divin tal-Mirra
Li ma' qalbi rrid dejjem ngħożż!...
Wiċċek huwa l-għana kollu tiegħi,
Jien xejn aktar ma nitlob għalija.
Fih jien ninħeba f'kull ħin,
Biex lilek insir nixbah, Ġesù!...
Ħalli fija l-impronta divina
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Tal-fattizzi tiegħek kollha ħlewwa,
U malajr qaddisa żgur insir,
U lejk bil-ħeffa niġbed il-qlub.
Sabiex ħsad imdieheb u sabiħ
Inkun nista' niġbor għalik,
Bin-nar tiegħek ħa jogħġbok tqabbadni,
U mill-Fomm meqjum tiegħek
Il-Bewsa ta' dejjem fittex agħtini!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Poeżiji n. 20.
28 ta' Marzu
Is-Salib, lejl tas-sensi
_________________________________________________________________________________________
Meta jidħol il-Lejl Mudlam tibda realtà ġdida għalkollox. Meta persuna
tasal biex tidra l-ħajja fid-dinja, u dduq il-pjaċiri li hija toffri, ix-xenqat li
jkarkru wara dawn il-pjaċiri u aktar meta tqis l-aċċettazzjoni tagħhom – dak
kollu li għall-bniedem li jgawdi n-natura hu s-sabiħ tal-ħajja ta' kuljum –
f'għajnejn Alla huwa dlam, dlam li qatt ma jista' jsir ħaġa waħda mad-dawl
divin. Ikun irid jinqala' mill-għeruq, biex jitħalla spazju għal Alla. Jeħtieġ li tiġi
ddikjarata gwerra qatta' bla ħabel kontra l-ġibdiet istintivi, li jfisser li lpersuna tidħol għall-piż tas-salib u twasslu sal-quċċata biex tissallab fuqu!
Il-bidu tal-ġlieda, jew l-ewwel parti tagħha, San Ġwann tas-Salib
isejħilha l-lejl mudlam tas-sensi. Fir-realtà hawn tidħol il-mortifikazzjoni talgost li jinħass max-xenqa tal-pjaċir. Hu ċar li l-Qaddis ma jifhimx li għandu
jinqered l-għarfien permezz tas-sensi. Għax is-sensi huma bħal twieqi li
permezz tagħhom jidħol id-dawl tal-konoxxenza fil-ħabs ikrah ta' ħajjitna
meta marbuta biss mal-ġisem. Minn daqshekk ma nistgħux ngħaddu mingħajr
is-sensi sakemm aħna fuq din l-art. Iżda rridu nidraw naraw, nisimgħu, u lbqija... daqslikieku ma narawx u lanqas nisimgħu. Huwa l-atteġġjament
tagħna fil-konfront tad-dinja tas-sensi li jrid jinbidel. Atteġġjament ta'
bniedem tad-dinja, normalment ma jiqafx biss fuq livell ta' perċezzjoni, iżda
jissarraf f'rieda ta' individwu li jrid jissodisfa xenqatu.
Dan iġib miegħu rbit ta' kull għamla u sura mad-dinja tas-sensi. Hija
biss tissodisfah, u żżid tkattarlu l-ħerqa tiegħu għal aktar sodisfazzjon.
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X'aktarx il-miriet ta' ħidmietu huma frott tal-istinti jew tendenzi tiegħu u
għalhekk ifittex li jissodisfahom fl-ikel, fl-għamla ta' lbies li jġib fuqu, fixxogħol li jagħżel li jagħmel, fit-tip ta' mistrieħ, logħob jew distrazzjonijiet
oħra li jedha fihom u fir-rapporti tiegħu ma' persuni oħra. Iħossu ferħan u
kuntent meta xejn kbir ma jtellfu. Semmejt xejn kbir għax fid-dinja, ħajja
mingħajr xi forma ta' diffikultà ma teżistix.
Din l-għamla ta' mġiba ssir hekk parti min-natura tiegħu, għax imdorri
biha sa minn żgħożitu, li għalih tinbidel bħal natura oħra. Mill-edukazzjoni li
kellu u mill-esperjenza li għadda minnha, jaf li sodisfazzjon tal-pjaċiri mhux
imrażżan jirriżulta fi ħsara għan-natura tiegħu u għalhekk jaħseb bir-raġun li
jkun jaqbillu jikkontrolla lilu nnifsu. Fl-istess waqt iħoss li jrid jirrispetta lil
ħaddieħor – għax fil-ħajja kollox idur fuq is-soċjetà – bħala ħtieġa li ma jistax
jaħrab minnha u b'hekk jagħti xhieda għad-dritt naturali u l-liġijiet simili ta'
etika u morali.
Minkejja dawn il-limiti furzati, id-dritt naturali tat-tendenza għallpjaċir ma jintmissx: biss jitqiegħed fil-linja ma' drittijiet oħra.
Li l-fattur appetittiv tal-persuna hu predominanti huwa tassew dlam
jiġi ppruvat [minn San Ġwann tas-Salib] bid-dettalji kollha. Id-dikjarazzjoni
ta' gwerra jew li persuna tidħol għall-piż ta' salibha t-tnejn ifissru dħul filqalba tal-lejl mudlam.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Scientia Crucis.
29 ta' Marzu
Is-Salib, lejl tal-ispirtu
_________________________________________________________________________________________
It-tieni lejl huwa aktar mudlam minn tal-ewwel, għax dan imiss 'ilbniedem fil-parti inferjuri tiegħu, il-parti sensittiva, għalhekk aktar lejn lestern, aktar superfiċjali. Waqt li l-lejl tal-fidi jinħass fil-parti aktar għolja, dik
razzjonali, li allura tolqot aktar 'il ġewwa fil-punt fir-ruħ fejn id-dawl tarraġuni jiġi kważi mistur.
Jekk tgħid lil xi ħadd fuq xi ħaġa li qatt ma raha, u lanqas ma jaf xi ħaġa
li tixbahha biex tgħinu, huwa jseħħlu iva jiftakar isimha, iżda qatt mhu se
jimmaġina kif inhi fil-realtà. Hu dan li jiġri, ngħidu aħna, lill-għama li jitwieled
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hekk mit-twelid, dwar il-kuluri. U l-istess jiġri lilna fil-każ tal-fidi: hija
tgħarrafna ħwejjeġ li aħna ma rajniex u lanqas li jixbhu ħwejjeġ oħra. Nistgħu
biss noqgħodu fuq dak li jgħidulna dwarhom bl-għajnuna tad-dawl talgħarfien naturali. Naslu biss biex naċċettaw dak li nisimgħu, mingħajr ma
nistħajluh qrib l-għarfien tas-sensi tagħna. Għalhekk il-fidi hija għar-ruħ bħal
lejl mudlam ċappa. Minkejja dan, il-fidi ġġib magħha d-dawl: għarfien mogħni
b'ċertezza assoluta, li jiżboq kull għerf u xjenza, u li biss fil-kontemplazzjoni
perfetta, nistgħu naslu biex ikollna idea eżatta tal-fidi. Fil-fatt hemm miktub:
“Jekk ma temmnux ma taslux biex tifhmu” (Is 7,9, trad. Tas-Sebgħin).
Minn dan jidher ċar li mhux biss il-fidi hija lejl mudlam, iżda li hija
wkoll triq. Hija t-triq li twassal għat-tmiem li r-ruħ minnha nfisha tixxennaq
għaliha, it-triq li tieħu għall-unjoni ma' Alla. Il-fidi hija t-triq waħdanija li turi
kif tagħraf 'l Alla. U kif tista' tasal biex tingħaqad ma' Alla mingħajr ma tkun
tafu? Iżda biex tkun immexxija mill-fidi u tilħaq dan l-għan, ir-ruħ trid iġġib
ruħha b'mod adegwat. Jeħtiġilha tidħol b'għażla ħielsa u bl-isforz tagħha fillejl tal-fidi. Wara li fil-lejl tas-sensi hija tkun ċaħdet għal kull xewqa talħwejjeġ maħluqa, biex tasal għand Alla issa jkun jeħtiġilha tmut għal kull
xenqa naturali, tas-sensi u wkoll intellettwali. Biex tasal għall-bidla sħiħa
f'dak li hu 'l fuq min-natura, trid tħalli warajha kull nitfa tal-livell naturali.
U mhux biss. Jeħtiġilha tinfatam minn kull ġid sopranaturali,
kemmildarba Alla jkun tahom.
Għax, min mhux għama kompletament, qajla jħalli lilu nnifsu jiġi
mmexxi volontarjament mill-gwida tiegħu. Aktarx aktar jafda fil-ftit dawl li
jkollu. “Hekk jiġri lir-ruħ. Jekk hija sserraħ fuq xi għarfien li jkollha, jew gosti
jew sentimenti mogħtija lilha minn Alla jekk wieħed jibqa' sejjer tul din ittriq jew jiżbalja jew jieqaf qisu xejn, għaliex ma jkunx irid jafda b'mod sħiħ filfidi li hija l-gwida vera tiegħu”.
Meta nqisu l-għan aħħari, li tabbanduna t-triq li mdorri biha, ifisser li
dhalt fit-triq it-tajba. Jew aħjar, li tiffissa l-għan u ma tibżax tħalli triqtek hu
ġa daqslikieku wasalt. Għax m'hemmx mod kif tasal. Alla m'għandux triqat li
jaslu sa ħdejh. Fil-fatt, il-persuna li sseħħilha tasal f'dan l-istat, la jkollha
metodu u lanqas sistemi, u wisq anqas mhi se tkun marbuta magħhom, jew
jirnexxilha tintrabat magħhom, “fi kliem ieħor ma' metodi kif tifhem, tiggosta
jew tħoss: fil-fatt issa bħal tippossiedi l-metodi kollha f'salt, bħal xi ħadd li
m'għandu xejn iżda għandu kollox”.
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S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Scientia Crucis.
30 ta' Marzu
Fit-triq tal-Kalvarju
_________________________________________________________________________________________
Nipproponi, o Alla tiegħi, li fil-ħidmiet kollha tiegħi, kemm interni u
kemm esterni, ma jkollix għan ieħor ħlief il-motiv biss tal-Imħabba, billi ngħid
dejjem u nsaqsi lili nnifsi: issa x'qiegħda nagħmel f'din l-azzjoni? Qed inħobb
lil Alla tiegħi? U meta nagħraf li hemm xi tfixkil għall-imħabba safja, ngħajjat
għajta miegħi nnifsi, u niftakar li rrid inrodd imħabba għal imħabba. U waqt li
nagħraf li biex nagħmel dan jeħtieġli telqa sħiħa f'Alla, għax minħabba lmiżerja tiegħi naf li xejn ma nista', o Mħabba waħdanija tiegħi, kollni kemm
jien nintelaq fik biex inti biss taħdem fija, skont il-pjani tiegħek, u jiena
ħaġ'oħra ma rridx għajr dak li trid Int. Imma ladarba n-natura tistmell il-ġid,
kull meta l-ispirtu jkun pront, inwiegħdek li naqbad gwerra bla heda miegħi
nnifsi; l-armi biex niġġieled ikunu: talb, preżenza ta' Alla u skiet; iżda, o
Mħabba tiegħi, ġa taf kemm jiena ma għandix ħila nuża dawn l-armi. Xejn
inqas narma lili nnifsi bl-armi ta' fiduċja mill-akbar fik, sabar u umiltà u
konformità mar-Rieda divina tiegħek, magħqudin ma' diliġenza mill-akbar,
waqt li nħabrek biex inżomm dawn l-armi dejjem f'idejja biex insir aktar
vigoruża u nħaddem it-tlieta li semmejt qabel.
Imma min se jagħtini l-għajnuna biex niġġieled gwerra daqstant bla
heda kontra tant avversarji li jitqabdu kontrija? A, qed nara sewwa li int, Alla
tiegħi, tiddikjara li tkun il-kaptan tiegħi, u waqt li terfa' l-istandard tas-salib
tiegħek, b'imħabba tgħidli: “Ħu s-salib li jiena qed nippreżentalek; kull meta
jidhirlek tqil il-piż tiegħu, ejja warajja, u la tiddubitax”.
Bi tweġiba, għalhekk, għal stedina bħal din, jiena nwiegħdek, o Għarus
tiegħi tas-sema, li ma nagħmilx iżjed reżistenza għal Imħabbtek. Imma diġà
qiegħda nara li inti timxi lejn il-Kalvarju: u ekku l-Għarusa tiegħek li minnufih
timxi warajk.
Iva, Alla tiegħi, u ħaġ'oħra ma rridx nilħaq ħlief li nsir kopja perfetta
tiegħek; u bħalma ħajtek ma kinetx ħaġ'oħra għajr ħajja moħbija ta'
umiljazzjoni, ta' mħabba, ta' sagrifiċċju, hekk ukoll minn hawn 'il quddiem
trid tkun ħajti. Għalhekk, issa u għal dejjem għandi f'moħħi li ningħalaq filQalb amabbli tiegħek bħal f'deżert, biex hawn ngħix fik, miegħek, u għalik din
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il-ħajja moħbija ta' mħabba u sagrifiċċju, ladarba taf li ħaġ'oħra ma nixtieqx,
ħlief li nkun vittma tal-Qalb Imqaddsa tiegħek, ikkunsmata kollha kemm hi
f'olokawstu bin-nar tal-Imħabba qaddisa tiegħek. U għalhekk Qalbek se tkun
l-artal fejn trid issir din il-konsumazzjoni tiegħi fik, għażiż Għarus tiegħi, u
inti trid tkun is-saċerdot li għandu jikkonsma din il-vittma bil-fwejjaħ talQalb Imqaddsa tiegħek. Iżda, Alla tiegħi, kemm nitħawwad meta nara kemm
hija ħatja din il-vittma u ma jistħoqqilhiex li int tilqa' dan is-sagrifiċċju! Imma
nafda li kollox jisfa rmied f'dak in-nar divin.
Bit-telqa tiegħi fik qiegħda nifhem li tajtek ukoll ir-rieda ħielsa tiegħi,
ladarba inti biss minn hawn 'il quddiem trid tkun dak li jaħkem 'il din qalbi, u
għalhekk ir-Rieda tiegħek biss trid tkun ir-regola tal-azzjonijiet tiegħi. U hekk
iddisponi dejjem minni kif jogħġbok l-iżjed, għax jiena kuntenta b'kollox,
basta nkun nista' nimxi warajk mit-triq tal-Kalvarju; u iktar ma nsib it-triq
mimlija xewk u nerfa' salib itqal, iktar nisfa mfarrġa, għaliex jien nixtieq
inħobbok b'imħabba kollha sabar, b'imħabba mejta, jiġifieri kollox imħolli fik,
u b'imħabba li taħdem, f'kelma waħda b'imħabba qawwija u bla maqsuma; u
dak li jgħodd l-iżjed hu li din l-imħabba tkun perseveranti.
S. Tereża Margerita tal-Qalb ta' Ġesù, Proposti ta’ Rtir imqaddes tal-1768.
31 ta' Marzu
L-imitazzjoni ta' Kristu
_________________________________________________________________________________________
Billi jien għedt li Kristu huwa t-Triq, u li din it-Triq hija mewt għalina
kif aħna magħmula fil-ħwejjeġ tas-sensi u tal-ispirtu, jeħtieġ li issa nfisser kif
għandna mmutu skont l-eżempju ta' Kristu, għax hu x-xempju u d-dawl
tagħna.
Qabelxejn, hija ħaġa żgura li hu miet fis-sensi u fl-ispirtu f'din id-dinja,
minbarra li f'mewtu għamel il-mewta naturali tiegħu. Għax, kif stqarr hu
nnifsu, f'ħajtu fuq l-art ma kellux fuq xiex imidd rasu (Mt 8, 20), u f'mewtu
dan kien aktar minnu.
It-tieni, hija ħaġa żgura li fil-waqt ta' mewtu hu kien mitluq u bħal
imxejjen f'ruħu, u kien imċaħħad minn kull faraġ u għajnuna, ladarba
Missieru telqu fl-agħar nixfa fil-ħajja naturali tiegħu, hekk li kellu bilfors
joħroġ bl-għajta u jgħid: “Alla tiegħi! Alla tiegħi! Għaliex tlaqtni?” (Mt 27, 46).
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Din kienet qagħda tal-akbar nuqqas ta' faraġ f'ħajtu fuq l-art skont is-sensi. U
b'hekk f'dak il-waqt hu ħadem l-akbar biċċa xogħol li qatt ħadem matul ħajtu
hawn fuq l-art kif ukoll fis-sema, sew jekk fil-mirakli u sew jekk fi ħwejjeġ
kbar, biċċa xogħol li ma kinetx ħlief ir-rikonċiljazzjoni u l-għaqda mill-ġdid
tal-umanità ma' Alla permezz tal-grazzja. U dan, kif qiegħed ngħid, seħħ f'dak
il-waqt u ħin li dan il-Mulej kien imxejjen kważi għalkollox f'kollox. Jiġifieri:
imxejjen fl-isem tajjeb tiegħu fost il-bnedmin, ladarba meta dawn rawh imut,
bdew aktar jiddieħku bih milli jqimuh; kif ukoll kien imxejjen fil-ħajja naturali
tiegħu meta miet fuq is-Salib, u; aktar u aktar minn hekk, baqa' bla faraġ
spiritwali u bla ebda ħarsien tal-Missier, ladarba f'dak il-ħin dan il-Missier
telqu, biex hu jkun jista' jħallas id-dejn kollu tal-bnedmin kollha ma' Alla u
jgħaqqad mill-ġdid lill-bniedem miegħu, waqt li hu ġieb lilu nnifsu kważi fixxejn. Għalhekk David kien qal għalih: “Kont ninfena ġewwa fija, u xejn ma
fhimt” (S 73, 22).
Dan qalu sabiex il-bniedem spiritwali tassew ikun jista' jifhem ilmisteru tal-bieb u tat-triq ta' Kristu, u b'hekk jingħaqad ma' Alla. U jkun jaf li,
aktar ma jkun imxejjen bis-sħiħ għal Alla, f'dawn iż-żewġ partijiet, dik
senswali u dik spiritwali, aktar bis-sħiħ ikun magħqud ma' Alla. U akbar huwa
x-xogħol li jagħmel. U, meta sa fl-aħħar jinġieb fix-xejn, li jkun l-ogħla grad ta'
umiltà, tinħadem l-unjoni spiritwali bejn ir-ruħ u Alla, li f'dan il-waqt huwa lakbar u l-ogħla stat li wieħed jista' jilħaq. Dan ma jinstabx, mela, firrikreazzjojni, fil-faraġ u fis-sentimenti spiritwali, iżda f'mewt ħajja tas-Salib,
f'dak li huwa tas-sensi u tal-ispirtu – jiġifieri fuq barra u minn ġewwa.
S. Ġwann tas-Salib, Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel, 2Telgħa 7, 9-11.

IL-MISTERU TAL-GĦID
1 ta' April
Il-kunsens ta' Kristu u ta' Marija
_________________________________________________________________________________________
Meta wasal dak iż-żmien tant hieni għalina, minnek tant mixtieq, li lMissier Etern ried jibagħtek, o Verb, biex twettaq dik il-ħidma kbira tal-fidwa
tagħna, inqeda b'wieħed mill-ispirti anġeliċi mill-aktar nobbli, eċċellenti u
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denji, u bagħtu għand Marija. U meta wasal iż-żmien li int twettaq ir-rieda talMissier li tagħtina Demmek, inqdejt b'wieħed [Ġuda] li b'xebh kien kważi
spirtu mxajtan, u bl-istess kelma li biha ngħata bidu għal ħajjitna, ingħata
bidu wkoll għall-mewt tiegħek, il-waħda u l-oħra bit-tislima: Ave (Lq 1, 28, Mt
26, 49). Marija ssaqsi lill-anġlu kif se jseħħ dan, u l-Verb isaqsi lit-traditur
x'ġej jagħmel. Hekk kif Marija tat il-kunsens, inti minnufih inkarnajt ġewwa
fiha, u meta wrejt lilek innifsek lil-Lhud billi għedt: Ego sum [Jiena hu - Ġw
18, 6], huma ħatfuk bħala priża. Marija żammitek disa' xhur fil-ġuf, u f'disa'
sigħat int batejt l-akbar tbatijiet tal-passjoni tiegħek. Kien tabilħaqq meħtieġ
li inti tinkarna f'Marija bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu, u kien meħtieġ li lpassjoni tiegħek tkun ħidma tal-Ispirtu s-Santu: “anqas ma intom tqisu li
jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għall-poplu u mhux jinqered il-ġens
kollu?” (Ġw 11, 50).
Marija b'imħabba u karità tmur tagħmel għemejjel ta' karità, u huma,
imqanqlin mill-mibgħeda, joħduk mingħand qassis il-kbir għal għand ieħor.
Marija marret turik, iżda mhux lil kulħadd – għalkemm xtaqet kieku turik lil
kulħadd – imma lil min kienet tara li kien imħejji biex jilqgħek; u huma marru
juruk u jixluk bħala bniedem ħażin u qarrieq. Marija tlibbsek il-libsa talumanità; u huma, b'żebliħ, ilibbsuk libsa bajda, waqt li juru minkejja min
kienu, l-innoċenza tiegħek. Marija, meta kellha lilek f'ġufha kienet toqgħod
attenta li ma tgħejjiex biex ma tagħmillekx ħsara; imma huma, meta
flaġellawk, qagħdu attenti li ma jgħejjewx huma biex ma jagħtu ebda mistrieħ
lilek. Marija, kienet tinkurunak bix-xewqat u l-affetti li kien se jkollhom lgħarajjes tiegħek [fil-Knisja], waqt li huma inkurunawk b'xewk iniggeż. Huma
jagħtuk qasba vojta f'idejk, u Marija kienet il-ħin kollu tfakkrek fil-fraġilità ta'
nisel il-bniedem, ħalli l-Missier Etern jissokta tiġih ħniena minnu. Marija
satret id-divinità tiegħek, u huma jostru l-wiċċ jiddi tiegħek! Marija kienet
tinħall meta tikkontempla l-wiċċ sbejjaħ tiegħek, u huma sfigurawh bil-bżieq
faħxi tagħhom.
Marija kienet tressaq quddiemek bla heda s-suppliki tagħha u b'hekk
turi s-setgħa tiegħek; u huma, biex javviluk, isejħulek sultan. L-imħallef taddinja jurik lill-ħlejjaq bħala bniedem mill-agħar u kollu ġrieħi, u Marija turik
lill-Missier Etern, Alla u bniedem, kollok sbejjaħ u dinjituż. Il-ministri talħażen jitfgħulek is-salib fuq spallejk biex iġagħluk tbati aktar, u Marija
qiegħdet fuqek il-virtujiet, il-ħsibijiet, ix-xewqat u l-affetti kollha tagħha illi
kienu tant jgħaxxquk.
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S. Marija Maddalena de' Pazzi, Tiġrib I.
2 ta' April
Tmut fi Kristu
_________________________________________________________________________________________
Kristu hu Alla u bniedem u kulmin għandu sehem fil-ħajja tiegħu jieħu
sehem ukoll fid-divin u l-uman tiegħu. Min hu ta' Kristu jrid jgħix il-ħajja
tiegħu; irid jikber u jsir alter ego tiegħu, jeħtieġlu jterraq it-telgħa tas-salib,
jidħol fil-Ġetsemani u jitla' l-Kalvarju. It-tbatijiet li jiġu minn barra mhuma
xejn ħdejn dawk li jinbtu mil-lejl mudlam tar-ruħ, meta d-dawl divin ma
jiddix aktar u leħen il-Mulej ma jibqax jinstema' daqstant. Alla jibqa' preżenti,
iżda bħal jinħeba u jiskot. Għaliex jiġri dan? Huma l-misteri ta' Alla, li fuqhom
ngħidu tant u nibqgħu bla tifsira tajba.
Is-Salib hu simbolu ta' kulma hu iebes u jdejjaq u huwa hekk kontra nnatura illi titgħabba bih qisek sejjer għall-mewt.
In-natura umana, li ħa fuqu Kristu, tagħtu l-possibbiltà li jbati u jmut.
In-natura divina, li hi tiegħu mill-eternità, tat lit-tbatija u l-mewt valur infinit
u qawwa ta' fidwa. It-tbatija u l-mewt ta' Kristu jissoktaw fil-ġisem mistiku u
f'kull membru tiegħu. Kull wieħed ikollu jbati u jmut. Iżda kulmeta persuna
umana ssir parti ħajja mill-ġisem ta' Kristu, dak li hija tbati u l-mewt tagħha
jinbidlu f'atti ta' fidwa minħabba fis-sehem divin tagħhom. Fid-dawl talmisteru tal-fidwa dan jidher bħal raġunament esaġerat. Għalhekk, min hu
marbut ma' Kristu jista' jippersevera mqar fl-aktar dlam ċappa personali u
iżolament, b'Alla li jitbiegħed.
Li jseħħlek tasal għall-Qawmien permezz tat-tbatija u tal-kurċifissjoni
hija t-triq li ħa l-Iben ta' Alla. Li tidħol fis-sebħ tal-Qawmien permezz tattbatija u l-mewt, imseħbin mal-Iben ta' Alla, hija t-triq tagħna lkoll, talumanità kollha.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), mil-Liturġija tal-kanonizzazzjoni
(11 ta' Ottubru 1998).
3 ta' April
Lill-Kurċifiss tiegħi
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_________________________________________________________________________________________
Xbieha tas-Salvatur tiegħi,
għana waħdanija tiegħi,
ejja, ejja fuq il-qalb fqajra tiegħi,
biex issostni d-dgħufija tiegħi.
Qrib tiegħek, ħabib divin,
it-tbatija taffaxxinani.
F’riġlejk, għażiż Kurċifiss,
inħalli nieżel id-dmugħ tiegħi.
O, int li mitt għalija
wara tbatija twila,
int taf li t-tama tiegħi
hi li jiena ningħata lilek.
Kemm inħossni ferħana u li għandi biex niftaħar
li għandi din ix-xorti
li ningħaqad mat-tbatija tiegħek
fuq it-triq tal-Kalvarju.
Grazzi! Kurċifiss maħbub,
kun dejjem imbierek!
Qiegħed nisma’ l-vuċi tiegħek li qiegħda ssejjaħli.
Alla tiegħi, is-sehem tiegħi hu wisq sabiħ!
Int indenjajt ruħek tagħżilni
biex inħobb, nitlob, inbati;
ħudli ħajti, qiegħda nitolbok,
lilek jien ikkonsagrajt il-ħajja tiegħi.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Lill-Kurċifiss tiegħi, P 36 (14 ta’ Settembru 1897).
4 ta' April
Agħmlu dan b'tifkira tiegħi
_________________________________________________________________________________________
“Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-Għid magħkom” (Lq 22, 15).
Dan l-Għid huwa l-mogħdija li jagħmel Ġesù – qiegħda ngħid id-divinità, l-
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umanità u r-ruħ tiegħu – għall-umanità tagħna fl-unjoni li jwettaq magħna
f'dan is-Sagrament. U din l-unjoni jixtieqha tant isseħħ magħna, billi hija lesseri proprju tiegħu, ladarba l-unjoni hija l-esseri proprju ta' Alla, u l-esseri
ta' Alla huwa proprja unjoni. Għalhekk Alla huwa magħżul fi tliet Persuni u
Wieħed fl-essenza, għax wieħed waħdu ma jistax ikollu unjoni fih innifsu, billi
ma jkollux ma' min jingħaqad.
Ma nistgħux nagħmlu offiża akbar lil Alla milli nċaħħduh milli jkun
jista' jwettaq fina din l-unjoni bis-saħħa ta' dan is-Sagrament Imqaddes, għallfatt li kull wieħed minna jħobb l-esseri tiegħu u ma jistrieħx sa ma jasal biex
isib l-esseri tiegħu, bħalma tagħmel il-ġebla li, billi min-natura tagħha hija
tqila, ma tiqafx jekk mhux fiċ-ċentru tagħha. Mhux li aħna nistgħu nċaħħdu lil
Alla minn xi ġid, ladarba huwa kollu glorjuż fih innifsu u minnu nnifsu ma
jeħtieġx il-beni tagħna, imma aħna tassew għandna bżonnu, għaliex huwa jrid
hekk. U jerġa', aħna nċaħħduh minn dik il-glorja li dwarha jgħid: “Nitgħaxxaq
ma' wlied il-bnedmin” (Prov 8, 31). Għalhekk aħna għandna nersqu lejn dan
is-Sagrament Imqaddes ta' sikwit, u bl-inqas indenn li nistgħu, u disposti u
mħejjija tajjeb ħafna.
“Agħmlu dan b'tifkira tiegħi” (Lq 22, 19). Għandkom tagħmlu dan [qal
Ġesù] b'tifkira tiegħi, biex tfakkru l-passjoni tiegħi u biex trodduli ħajr għallġid li tajtkom meta tajtkom ġismi bħala ikel u demmi bħala xorb. Iżda meta
qal: b'tifkira tiegħi, ridt ngħid li intom kellkom tagħmlu dan fil-persuna tiegħi;
jiġifieri b'tant tħejjija ta' virtù u qdusija li tkunu sirtu jiena ieħor tixbhuni,
taħdmu bħalma ħdimt jiena fl-umanità tiegħi tul il-ħajja, il-passjoni u l-mewt
tiegħi, għaliex ma nistgħux ngħaqqdu sewwa flimkien żewġ affarijiet jew
aktar jekk ma jixxiebhux, jew għallinqas tant ma jixxiebhux li huma
kontradittorji għal xulxin. Għalhekk, ara lilna, it-tliet Persuni divini aħna
ndaqs, u bejnietna sseħħ il-ħin kollu din l-unjoni b'perfezzjoni sħiħa, kif jgħid
sewwa Santu Wistin fil-Kredu mqaddes: “Bħalma hu l-Missier, hekk hu l-Iben,
hekk l-Ispirtu s-Santu”. B'hekk, intom ma tistgħu qatt tingħaqdu perfettament
miegħi, u jiena ningħaqad magħkom billi tieħdu sehem f'dan is-Sagrament,
jekk qabel ma ssirux tixbhuni billi tiċħdu lilkom infuskom u titħarrġu filvirtujiet qaddisa, l-aktar f'dawk li jiena tajtkom eżempju tagħhom u li intom
tafu li jogħġbuni u nilqagħhom; u daqstant ieħor, il-ftit jew wisq inwettaq
magħkom u intom miegħi unjoni perfetta f'dan is-Sagrament, daqskemm ilftit jew wisq intom issiru tixbhuni bil-mod li jiena għedtilkom.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, It-Taħditiet, I, Taħdita 21.
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5 ta' April
Dawl li ma jgħammxekx
_________________________________________________________________________________________
F'jum il-festa ta' San Pawl, meta kont qiegħda nieħu sehem filQuddiesa, rajt quddiemi l-Umanità l-aktar qaddisa kollha kemm hi [ta' Ġesù],
bħalma tidher fix-xbihat ta' Kristu Rxoxt, f'dak il-kobor u l-ġmiel tal-għaġeb li
fissirtlek bir-reqqa fil-kitba li int ridt u sħaqt li għandi nagħtik. Ħassejtni
mħawda għall-aħħar meta ġejt biex nikteb dak li ktibtlek, għaliex tħossok
tixxejjen fik innifsek biex tfisser xi ħaġa li ma tistax tgħidha bil-kliem, imma
għamilt kulma stajt, u għalhekk ma hemmx għalfejn nerġa' noqgħod intenni
kollox hawn. Ngħid biss li, jekk fis-sema ma kien hemm xejn aktar
x'jgħaxxaqna bid-dehra tiegħu ħlief is-sbuħija mill-akbar tal-iġsma glorifikati,
dan biss kien ikun tal-akbar hena; u dan huwa minnu aktar u aktar quddiem
is-sbuħija tal-Umanità ta' Sidna Ġesù Kristu. Ladarba hawn fl-art din l-hena
hija hekk kbira meta l-Mulej juri lilu nnifsu lilna safejn il-miżerja tagħna tista'
tiflaħ, x'għad tkun meta l-hena ta' dan il-ġid kbir tkun sħiħa? [...]
Dan mhux dawl li jgħammex, imma bjuda u dija mxerrda li, bla ma
tgħajja 'l-għajnejn, tgħaxxaqhom bis-sħiħ; kif lanqas ma tgħajjihom il-qawwa
tad-dawl li fih tidher din is-sbuħija divina. Huwa dawl hekk aqwa minn kull
dawl ta' din id-dinja illi l-istess dawl qawwi tax-xemx li naraw jidhrilna mitfi
ħdejh, hekk li wara, lanqas biss inkunu rridu nerġgħu niftħu għajnejna. [...] U
Alla jitfgħu hekk bil-qawwi f'daqqa waħda quddiem wiċċna illi, kieku kellna
niftħu għajnejna biex narawh, lanqas ikollna ħin biżżejjed biex nagħmlu dan.
Imma, jekk il-Mulej ikun irid, xorta waħda narawh, kemm jekk għajnejna
jkunu miftuħa, kif ukoll jekk ikunu magħluqa, saħansitra wkoll jekk ma
nkunux irridu aħna. Ma hemm xejn li jista' jfixkel dan, għax la nistgħu
mmorru kontra din il-grazzja u lanqas nistgħu niksbuha bil-ħila tagħna. U dan
li qiegħda ngħid ġarrabtu jiena nnifsi bl-esperjenza, kif għad irrid infisser...
Xi drabi lili deherli li kienet xbieha dak li kont tara; imma drabi oħra, le,
iżda deherli li kien Kristu nnifsu, hekk qawwi kien id-dawl li fih kien jogħġbu
juri lilu nnifsu lili. [...] U huwa jurini biċ-ċar li huwa Bniedem u Alla fl-istess
ħin, mhux bħalma kien fil-qabar, imma bħalma kien meta qam mill-imwiet. Xi
drabi hu jiġi b'maestà hekk kbira illi lanqas biss jista' jgħaddi mill-moħħ li
mhux il-Mulej innifsu, l-aktar wara t-Tqarbin, għax aħna diġà nafu li huwa
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hemm, ladarba hekk jgħidilna t-twemmin tagħna. Hu juri ruħu bħal sid id-dar,
hekk li r-ruħ tħossha tinħall għalkollox u tintemm fi Kristu.
O Ġesù tiegħi, min jista' jfisser il-maestà li biha turi lilek innifsek! Kif
inti tassew is-Sid waħdieni tad-dinja kollha, u tas-smewwiet, u ta' eluf ta'
dinjiet oħra, ta' għadd bla qies ta' dinjiet u smewwiet ġodda li tista' toħloq!
Imma l-maestà li biha turi lilek innifsek lir-ruħ tikxef kif li tkun Sid ta' dan
kollu ma huwa xejn għalik!
Hawn jidher ċar, Ġesù tiegħi, kemm ma tiswa xejn is-setgħa taddemonji kollha, ħdejn il-kobor tiegħek, u kif min jogħġob lilek jista' tassew
jgħaffeġ taħt riġlejh l-infern kollu. Hawn tinsab ir-raġuni għala d-demonji
twerwru meta int inżilt fil-limbu u għaliex xtaqu elf infern aktar baxx biex
ikunu jistgħu jaħarbu minn quddiem il-maestà kbira tiegħek! Nifhem li int
trid lir-ruħ kemm hija kbira l-maestà tiegħek u kemm hija setgħana din lUmanità l-aktar imqaddsa magħquda mad-Divinità.
Hawn tinsab dehra ċara ta' dak li għad iseħħ fil-Jum tal-Ġudizzju, meta
għad naraw il-maestà ta' dan is-Sultan u l-ħruxija tiegħu mal-ħżiena. Hawn
insibu l-umiltà vera, li tagħti l-qawwa lir-ruħ biex tagħraf id-dgħufija tagħha
għax ma tkunx tista' ma tagħrafhiex. Hawn insibu l-mistħija u l-indiema sħiħa
tad-dnubiet kollha, għax meta tara l-imħabba kbira tal-Mulej għaliha, ir-ruħ
ma tkunx taf fejn taqbad tistaħba, hekk li tħossha mxejna fiha nfisha.
Ngħid li meta l-Mulej jogħġbu juri lir-ruħ hekk bil-kbir is-setgħa u lmaestà tiegħu, din il-viżjoni għandha qawwa hekk kbira illi naħseb li ħadd ma
jkun jista' jiflaħ għaliha, li kieku ma jkunx il-Mulej innifsu li jogħġbu jgħin lirruħ b'mod l-aktar sopranaturali billi joħroġha minnha nfisha f'rapiment jew
estasi, li fl-hena tal-preżenza divina tintilef il-viżjoni tagħha.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 28, 3.5.7-9.
6 ta' April
Tkun magħmula r-rieda tiegħek
_________________________________________________________________________________________
Li tkun iben ta' Alla jfisser li timxi id f'id ma' Alla, li tagħmel ir-rieda talMissier, u mhux dik proprja, tqiegħed f'idejh kull thewdin u kull tama, bla ma
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tinkwieta iżjed fuq il-qagħda tiegħek ta' issa jew tal-futur. Fuq dawn jistrieħu
kemm il-ħelsien u kemm l-hena ta' wlied Alla.
“Tkun magħmula r-rieda tiegħek” fit-tifsira sħiħa tagħha għandha tkun
in-norma tal-ħajja nisranija. Trid tkun ir-regola li fuqha tintiseġ il-ġurnata
minn filgħodu sa filgħaxija, fil-medda tas-sena, tul il-ħajja kollha. Tieħu
għalhekk il-mira ewlenija tan-Nisrani. Ħwejjeġ oħra nistgħu nitfgħuhom fuq
il-Mulej, u hu ħadhom fuqu. Iżda din tibqa' piż fuqna, sakemm għadna fl-istatu
viae. Oġġettivament qatt ma nistgħu nkunu żguri li se nżommu sħaħ fit-triq
tal-Mulej. Bħall-bnedmin tal-bidu wlied Alla setgħu jisperimentaw il-waqgħa,
li ġew imkeċċija 'l bogħod minn Alla, hekk ukoll aħna dejjem ninsabu fuq xifer
il-mus, nitbandlu daqqa n-naħa tax-Xejn u daqqa mħaddna fil-ħajja divina. U
dan, darba jew oħra, irridu ngħaddu minnu u nifhmuh suġġettivament. Filkindergarten tal-ħajja spiritwali, meta nkunu għadna kemm tlaqna biex
nintelqu għat-tmexxija tal-Mulej, inħossu l-id ta' Alla teħodna 'l quddiem
qawwija u żgura, kollox jidher ċar x'irridu nagħmlu u ma nagħmlux. Iżda laffarijiet mhux se jibqgħu hekk dejjem. Min hu tal-Mulej jeħtieġlu jgħix sattmiem il-ħajja ta' Kristu. Sa ma jikber fil-maturità ta' Kristu, jgħaddi mill-Via
Crucis, il-Ġetsemani u l-Golgota. Waqt li t-tbatijiet li jiġu minn barra ma huma
xejn meta mqabbla mal-lejl mudlam tar-ruħ, meta d-dawl divin jiċċajpar u lleħen tal-Mulej ma jinstemax aktar. Alla jibqa' magħna, iżda jistaħba u jiskot.
Għaliex? Qegħdin nittrattaw fuq il-misteri ta' Alla li mhux permess lilna li
nifhmu sal-qiegħ. Alla sar bniedem biex jagħtina sehem minn ħajtu. Ġa fissirt
kif nieħdu sehem fil-ħajja divina. Ikollna l-bidu, u dan hu t-tmiem.
Iżda bejniethom hemm xi ħaġ'oħra wkoll. Kristu hu Alla u bniedem, u
min jagħmel sehem fih ikollu sehem mill-ħajja tiegħu divina u umana. Innatura umana li huwa ħa fuqu nnifsu, tagħtu l-possibbiltà li jbati u jmut. Innatura divina, li hi tiegħu mill-eternità, iġġib fuq it-tbatija u l-mewt tiegħu
valur infinit u qawwa espjatorja, redentiva. It-tbatijiet u l-mewt ta' Kristu
jissoktaw fil-ġisem mistiku tiegħu, f'kull membru tiegħu. It-tbatija u l-mewt
irid jgħaddi minnhom kull bniedem. Iżda meta l-bniedem hu membru ħaj filġisem mistiku ta' Kristu, tbatijietu u mewtu, permezz tad-divinità tar-ras,
jieħdu valur espjatorju u ko-redentiv. Dan hu s-sies oġġettiv għaliex ilqaddisin kollha kellhom ħerqa li jbatu. Mhux il-każ ta' xewqa perversa tattbatija. Għalkemm fl-għajnejn tar-raġuni naturali tidher hekk. Fid-dawl talmisteru tal-Fidwa tidher li tagħmel sens ħafna, loġika għall-aħħar. B'hekk,
kulmin hu marbut ma' Kristu jibqa' għaddej bla skossi ta' xejn fil-lejl mudlam
waqt li Alla jidher bħal jitbiegħed u jgħib; jista' jkun li Alla jippermetti dawn
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it-turmenti biex jeħlisna mill-irbit reali li għandna mad-dnub. Għalhekk: Fiat
voluntas tua! Ukoll u minkejja li nkunu mgħaddsa fil-lejl l-aktar mudlam.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), L-Arti li Teduka.
7 ta' April
Ġesù ħallielna lilu nnifsu
_________________________________________________________________________________________
Meta tqarbint, jiena waqaft inqis dak il-kliem ta' Ġesù: “Kelli xewqa
kbira li nagħmel din l-ikla tal-Għid magħkom” (Lq 22, 15). U deherli li qeda
nara li Ġesù ħallielna lilu nnifsu biex aħna nkunu nistgħu ningħaqdu iktar
mill-qrib miegħu waqt li qegħdin f'din id-dinja; u li b'dik l-imħabba li biha sar
bniedem, huwa tqanqal biex iħallilna lilu nnifsu fis-Sagrament Imqaddes. U
b'hekk fhimt illi qabel ma sar bniedem, huwa kien ħares lejn ruħna, u
għalhekk [ħares] fih innifsu. U ra li kienet magħmula minnu fuq ix-xbieha u ssura tiegħu, kif ukoll li huwa biss kien jaf u seta' jagħraf kemm hi prezzjuża u
sabiħa; u kif dik [ir-ruħ] kienet qiegħda f'periklu kbir ħafna minħabba d-dnub
li sar, u hu kien ħabbha b'imħabba infinita. Minħabba din l-imħabba, ġietu
kompassjoni, u ġie biex jifdiha u jsalvaha, bis-saħħa tal-Inkarnazzjoni tiegħu,
għax din kienet il-bidu tal-imħabba li mbagħad wriena billi miet fuq is-Salib.
Bl-istess mod, jiena fhimt li waqt li dan l-Imħabba-Ġesù kien jitħaddet
magħna f'din id-dinja, huwa u jħares fih innifsu – jiġifieri fl-umanità tiegħu –,
u għaraf bih u fih innifsu l-fraġilità proprja talli kien ħa fuqu l-umanità
tagħna, u billi ħabbna b'dik l-istess Imħabba ta' qabel, huwa ried jirrimedja
mhux biss għar-ruħ imma għall-ġisem ukoll, u għalhekk tana lilu nnifsu biex
niekluh fil-ġisem tiegħu, ħalli jitma' u jsaħħaħ il-waħda u l-ieħor fih innifsu. O
x'Imħabba!
U deherli li qeda nara f'dik l-imħabba li Ġesù ngħaqad mar-ruħ,
għarusa tiegħu, b'unjoni stretta ħafna, waqt li qiegħed Rasu fuq dik talgħarusa, u hekk għajnejh fuq dawk tagħha, xufftejh fuq dawk tal-għarusa, u
hekk idejh u saqajh, u fl-aħħar il-membri l-oħra kollha tiegħu, tant li l-għarusa
saret ħaġa waħda miegħu. Hija riedet kulma ried l-Għarus, kienet tara dak
kollu li kien hemm fl-Għarus, iggustat kulma kien jiggosta l-Għarus, kienet
tagħmel l-għemejjel tal-Għarus, u xtaqet kulma kien jixtieq l-Għarus, u xejn
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barra minnu. Alla jrid li b'dan il-mod ir-ruħ tingħaqad miegħu, u huwa
jingħaqad magħha.
U meta r-ruħ jkollha rasha fuq dik ta' Ġesù, ma tistax tixtieq ħaġ'oħra
jekk mhux li hija tingħaqad ma' Alla, u li Alla jingħaqad magħha. U b'dan ilmod hija tasal biex tkun trid dejjem dak li jrid Alla. Barra minn hekk, Alla jara
lilu nnifsu kollu kemm hu fih innifsu, u huwa biss għandu l-kapaċità li jkun hu
minnu nnifsu. U huwa jara lilu nnifsu fil-ħlejjaq kollha tiegħu, ukoll f'dawk li
ma għandhomx sentiment, imma jinsab fihom ukoll bil-qawwa tiegħu, waqt li
jagħmilhom jaħdmu u jagħtu l-frott. U hekk ukoll ir-ruħ, waqt li jkollha
għajnejha fuq dawk ta' Ġesù, hija tara lilha nfisha f'Alla, u tara lil Alla f'kull
ħaġa. Hija tara wkoll in-nuqqas ta' ħila tagħha, u minħabba f'hekk tagħraf u
tara li huwa biss għandu l-ħila li jkun hu minnu nnifsu. U b'dan il-mod ir-ruħ
jirnexxielha tara dak li jara Alla. Hija dduq lil Alla, u ttiegħem kollox bħala xi
ħaġa tajba, u l-istess rigward id-difetti: hija tislet it-tajjeb imqar mid-difetti,
hekk li meta tara ħlejqa tagħmel xi difett ma tagħrafx tieħdu jekk mhux għattajjeb, u b'dan il-mod hija dduq dak li jduq Alla.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, L-Erbgħin Jum, fit-Tnax-il Jum.

IL-MIĠJA LURA TAL-MAĦBUB
8 ta' April
L-assenza tal-Maħbub
_________________________________________________________________________________________
L-Għarusa
Għidli fejn mort inħbejt?!
Ħallejtni, o Ħanini, haw'nitniehed;
qisek għażżiela ġrejt
meta lili ferejt:
ħriġt warajk ngħajjat u kont wisq imbiegħed!
O rgħajja li mas-sies
tkennu l-merħliet madwar il-fuqqanija,
jekk tilmħu twajba nies,
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lil min ħabbejt bla qies,
għidulu x'qed inħoss: se mmut mifnija!
Sabiex insibu żgur
nitla' l-muntanji, naqsam l-ilmijiet,
ma noqgħodx naqta' fjur,
negħleb bhejjem u tjur,
ninfed l-iswar, naqbeż it-trufijiet.
O siġar sfieq, dellija
li ħawlu ta' Ħanini dawk l-idej';
o mergħa ħadranija
bi lwien il-ward mogħnija,
għiduli jekk rajtuhx minn haw' għaddej.
Kemm ħlewwa xerrdu jdejh
xħin għadda fost ix-xtieli qisu berqa;
u b'dawk is-sbieħ għajnejh
u l-ġmiel biss ta' ħaddejh,
mela bil-ħajr u l-ġmiel sal-anqas werqa.
Min se jagħtini s-saħħa?!
Ingħata kollok lili mingħajr dnewwa!
Kelmtek ma rridx nismagħha
minn fomm illi s-sens tagħha
ma jafx iwasslu kif irridu sewwa.
U jiġu jkellmuni
dawk li jimirħu, fuq dak ġmielek kbir,
imm'aktar iferuni,
w għal mejta iħalluni
meta jlaqalqu kliem mingħajr tifsir...
Għaliex mela, minfuda,
ħallejtli qalbi flok lilha fejjaqt?
La sraqtha, fittex ħudha;
għax ħallejtha mikduda
u ma tiħux is-serqa illi sraqt?
Taffili d-dwejjaq! Ejja!
Għaliex l-oħrajn ma jistgħu jagħmlu xejn;
ħalli jarawk għajnejja,
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int tagħhom xemx feddejja
u għalik biss inżommhom sħaħ it-tnejn.
Idhirli minnufih!
ħalli toqtolni surtek kollha ġmiel;
ħares lejn dan l-uġigħ
ta' mħabba bla mistrieħ
ħlief meta tara wiċċek mingħajr xkiel.
O għajn ta' kristall fin,
mera tal-fidda, li kont tisma' talbi,
u turi dan il-ħin
l-għajnejn tant mixteqin
li għandi minquxin fil-fond ta' qalbi.
Dawwarhom, o Maħbub!
Inħossni qed intir...
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 1-7. 9-13.
9 ta' April
F'sakra ta' mħabba

______________________________________________________________________________
Il-firxa li jiftħilna l-Kantiku Spiritwali tibda bil-ħerqa li turi persuna
f'sakra ta' mħabba. Tmur tiġġerra fil-kampanja biss biex tfittex lill-Maħbub.
Ħsiebha hu biss li tifli kull ħjiel li jeħodha ħdejh; u ssib li kollox ifakkarha fih,
kollox jieħu tifsira għax iġorr xi ħaġa tiegħu jew għax jista' jgħaddiha lilu.
Hekk iċ-ċerv jidher f'salt wieħed fit-tarf tal-foresta u Alla m'għamlu hekk kif
jintlemaħ, l-istess kien għamel il-Mulej meta hija ltaqgħet miegħu: iħalli lilu
nnifsu jidher lill-maħbuba f'salt wieħed, u jerġa' jisparixxi, meta bilkemm hija
tkun laħqet tinduna li kien ħdejha.
L-ilma ġieri jilma safi li jhenni l-qalb imxennqa tfittex il-fidi. Il-verità li
toħroġ minnha hija abbundanti u safja, 'il bogħod mill-falzità. Hu sewwasew
minn din l-għajn li jfawwar l-ilma li jmanti 'l ħajjitha sakemm tilħaq l-eternità
(Ġw 4, 14). Il-maħbuba tiltewa kollha ħrara fuqha: tittamax li mqar fir-rifless
ċar tilmaħ għajnejn il-Maħbub? Dawk l-għajnejn – jiġifieri r-raġġi divini - li
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ferewha fil-qalb ta' qalbha, dawluha u xegħluha bl-imħabba. Tħoss il-ħin kollu
ħarstu ffissata fuqha: daqshekk huwa mlaħħam ġewwa fiha.
U jseħħ fl-aħħar dak li ilha tixxennaq u ssaqsi għalih. F'salt wieħed u
bla mistenni ssib għajnejn il-maħbub divin jibbrillaw f'għajnejha. It-tikdid
passjonali tagħha ġegħelu l-Maħbub “li jżurha f'għamla mill-ogħla, bil-hlewwa
u jfawwar l-imħabba”. Reġa' deher f'sura ta' ċerv: fuq l-għolja, fl-għoli talkontemplazzjoni. Għamel biss dehra, għaliex “kbar kemm ikunu kbar ittagħrifiet dwar Alla, li huwa jindenja jagħti lill-ħbieb f'din il-ħajja, jibqgħu
dejjem bħal dehriet li jgħibu malajr”. Biex tgħaqqad, huwa jidher miġruħ,
“Kulmeta jkollok il-maħbubin, dejjem issib li l-ġerħa ta' wieħed tinħass flieħor, u b'hekk ibatu t-tnejn”.
L-arja hi u ttir taħjiha. Huwa jsejħilha ħamiema, għaliex issa hija
qegħda ttir ħafifa fl-għoli tal-kontemplazzjoni, għaliex qalbha saret sempliċi u
taħraq bl-imħabba. Nifisha hi u ttir hu frott l-ispirtu tal-imħabba li qiegħed
iżommha fl-għoli tal-kontemplazzoni u l-għarfien ta' Alla, l-istess bħalma lMissier u l-Iben jieħdu nifs wieħed li hu l-Ispirtu s-Santu.
Issa li l-maħbuba qiegħda tgawdi l-preżenza tal-Maħbub, jieqaf
bejniethom it-tnehid tal-qalb. Tibda togħxa tfaħħar b'entużjażmu akbar lgħeda li ħakmitha hija u tgawdi l-għaqda miegħu. Fit-titjira tal-ispirtu – kif
għedna – tiġi rratifikata l-għerusija mal-Iben ta' Alla. F'dan l-istadju “Alla
jgħaddi lill-maħbuba għarfien tal-għaġeb dwar id-divinità tiegħu, iżejjinha bilkobor u l-ġieħ irjali, jagħniha b'għotjiet u virtujiet, u jlibbisha bl-għarfien u
unur dwaru, proprju bħal namrata fil-jum tal-għerusija tagħha”.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Scientia Crucis.
10 ta' April
Il-miġja lura tal-Maħbub
_________________________________________________________________________________________
L-Għarus
Ħamiema dur;
iċ-ċerv ukoll midrub,
fuq l-għolja ġie maħrub
biex bin-nifs safi sidru jerġa' jfur.
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L-Għarusa
Ħanini hu l-għoljiet,
huwa l-widien dellija u mitluqa,
gżejjer tal-għeġ'bijiet,
il-kant tal-ilmijiet,
tisfir ta' żiffa li l-imħabba ssuqha;
Lejla bis-serħ mogħnija;
kemm xejn qabel is-sebħ jibda jitrabba;
il-kant t'ilħna mitfija,
sikta li ddoqq mimlija,
ikla li thenni w tkattar nar l-imħabba.
Aqbdulna l-volpijiet,
għaliex biż-żahar mimlija d-dwieli tagħna;
ħa ndomm ward bil-mijiet
f'għamla ta' prinjoliet,
sakemm ma jidher ħadd fuq l-għolja magħna.
Ieqaf, Grigal qattieli;
u int, Ilbiċ, li tqajjem in-namuri,
l-oħla fwieħa tax-xtieli
mal-ġnejna xerridhieli,
sabiex l-Għarus jitpaxxa qalb il-fjuri.
Tfajliet sbieħ tal-Lhudija,
sakemm il-mixtla tal-ward u taż-żahar
bl-inċens tibqa' mimlija,
ibqgħu fil-bogħod moħbija
u la tirfsux l-għatbiet ta' din id-dar.
Għażiż, agħlaq il-bieb!
U dawwar wiċċek biss lejn dawk l-għoljiet.
La titkellimx il-ħsieb;
ara dawn huma l-ħbieb
ta' dik li żaret l-art tal-għeġ'bijiet.
L-Għarus
Nitlob kull għasfur żgħajjar
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l-iljun, liċ-ċerv, l-għażżieli mqarbin,
muntanji, widien, xmajjar,
ġwiebi, u r-riħ imtajjar,
fwawar u biża' ta' ljieli mqallbin,
f'ġieħ l-arpi li jwensuna,
u l-għana tas-sireni, agħtu kas,
rażżnu l-għadab annuna,
tmissux il-ħajt, ħalluna,
sabiex fis-sliem l-Għarusa ttaffi n-ngħas.
Daħlet l-Għarusa ġewwa,
fil-ġnien li jhenni li xxenqet għalih;
issa qed tistrieħ sewwa
għonqha mitluq bil-ħlewwa
fuq id-dirgħajn ta' Dak li jħobbha sħiħ.
Jiena għarrastek miegħi
għal dejjem taħt is-siġra tat-tuffieħa;
hemmhekk tajtek l-id tiegħi,
dewwejtek taħt il-friegħi,
hemmhekk fejn ommok darba tilfet ġieħha.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 13-23.
11 ta' April
Id-dar tal-Mulej
_________________________________________________________________________________________
Żgur li diġà smajtu fuq l-għeġubijiet tiegħu fil-mod kif isir il-ħarir, għax
il-Mulej biss seta' joħloq ħaġa bħal din, u kif jiġi minn żerriegħa li tixbah lil
dik tal-bżar (jien qatt ma rajtha, imma smajt biha biss, hekk li jekk qiegħda
niżbalja, il-ħtija mhix tiegħi).
Hekk kif tibda s-sħana, u s-siġar taċ-ċawsli jibdew joħorġu l-weraq, din
iż-żerriegħa tibda tieħu l-ħajja; sakemm tkun tista' tinstab din is-sustanza li
trid tgħix biha, iż-żerriegħa tibqa' mejta. U d-dud tal-ħarir jieklu weraq taċċawsli sakemm jikbru għalkollox, meta jqegħdulhom fergħat żgħar u rqaq
biex joqogħdu fuqhom jinsġu bil-ħalq ċkejken tagħhom il-ħarir u jagħmlu
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għalihom infushom fosdqa magħquda żgħira ħafna biex jingħalqu fiha. U
hemm ġew kull dudu, li huwa oħxon u ikrah, jinbidel, u mill-fosdqa joħroġ
farfett abjad sabiħ ħafna...
Dan id-dudu tal-ħarir huwa r-ruħ li tieħu l-ħajja meta, bis-sħana talIspirtu s-Santu, tibda timxi 'l quddiem bl-għajnuna ġenerali li Alla jagħti lilna
lkoll, u meta tibda tuża sewwa r-rimedji li Hu ħalla f'idejn il-Knisja tiegħu,
bħalma huma l-qrar ta' sikwit, il-qari tajjeb u l-priedki, għax dawn huma
rimedji li tista' taqbad magħhom ir-ruħ li tkun laħqet mietet minħabba nnuqqas ta' ħsieb u d-dnubiet tagħha u l-okkażjonijiet li tkun qiegħda fihom.
Imbagħad terġa' tibda tgħix billi tiekol minn dan l-ikel bnin u bis-saħħa ta'
meditazzjonijiet oħra li jħeġġuha timxi 'l quddiem sa ma tikber għalkollox. U
dan huwa li jgħodd għall-każ tiegħi; tal-bqija ftit nagħti kas.
Hekk kif id-dudu jkun kiber għalkollox, kif għedt ukoll fil-bidu ta' dan li
qiegħda nikteb, jibda jinseġ il-ħarir u jibni d-dar li jrid imut fiha. Din id-dar,
skont ma rrid nifhem biha hawn, hija Kristu. Jidhirli li qrajt jew smajt
x'imkien li “ħajjitna hija moħbija fi Kristu” jew “f'Alla”, li hija l-istess ħaġa (Kol
3, 3-4), jew li “ħajjitna hi Kristu”. Għall-għan tiegħi ftit jgħodd jekk hemmx
miktub mod jew ieħor.
Mela araw hawn, uliedi, dak li nistgħu nagħmlu aħna bl-għajnuna ta'
Alla. Il-Maestà Tiegħu nnifsu jsir l-għamara tagħna li bnejna aħna, kif jagħmel
f'din l-orazzjoni ta' unjoni. Meta qiegħda ngħid li hu jsir l-għamara tagħna u li
nistgħu nibnuha u ninħbew fiha aħna nfusna, qisni rrid ngħid li aħna nistgħu
nnaqqsu jew inżidu xi ħaġa f'Alla, daqskemm fina nfusna, bħad-dud żgħir li
semmejt. Għax lanqas inkunu għadna temmejna dak kollu li nistgħu nagħmlu,
meta, mal-ftit li nagħmlu aħna f'dan ix-xogħol, li mhux ħlief xejn, jingħaqad
Alla fil-kobor tiegħu u jagħtih siwi hekk kbir illi l-Mulej innifsu jkun il-premju
ta' din il-ħidma. U ladarba kien il-Mulej li kellu jħallas l-aktar, il-Maestà
Tiegħu jgħaqqad it-tiġrib żgħir tagħna mat-tiġrib kbir li sofra hu, biex kollox
isir ħaġa waħda.
Mela ejjew, uliedi! Ħa nwettqu malajr dan ix-xogħol u ninsġu din ilfosdqa, billi neħilsu mill-imħabba żejda tagħna nfusna u tar-rieda tagħna u
ninħallu minn kull ħaġa ta' din l-art. Ejjew inwettqu għemejjel ta' penitenza,
nitħarrġu fit-talb, nagħmlu mortifikazzjoni, noqogħdu għall-ubbidjenza, u
nwettqu kull għemil tajjeb ieħor li tafu bih. Ħa nagħmlu tassew dak li nafu li
għandna nwettqu u li għallmuna li huwa dmir tagħna. Ħa jmut dan id-dudu
tal-ħarir, ħa jmut tassew, kif irid jagħmel meta jtemm dak li ġie maħluq
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għalih! Imbagħad, taraw kif naraw lil Alla u lilna nfusna moħbija fil-kobor
tiegħu, l-istess bħalma dan id-dudu żgħir jinsab fil-fosdqa tiegħu. Ifhmu li
qiegħda ngħid li naraw lil Alla fil-mod biss li diġà fissirt li jħallina nagħrfuh
f'din ix-xorta ta' unjoni.
S. Tereża ta' Ġesù, Kastell Ġewwieni, 5Għamajjar 2, 2-6.
12 ta' April
Il-farfett abjad żgħir
_________________________________________________________________________________________
Issa ħa naraw x'jagħmel dan id-dudu tal-ħarir, għax huwa għalhekk li
għedt kull ħaġ'oħra. Meta f'din l-orazzjoni jkun mejjet għalkollox għad-dinja,
joħroġ farfett abjad żgħir. O kobor ta' Alla, li r-ruħ toħroġ b'dan il-mod wara li
tkun inħbiet fil-kobor ta' Alla u ngħaqdet miegħu hekk bis-sħiħ għal żmien
hekk qasir li, naħseb, qatt ma jaqbeż nofs siegħa! Fis-sewwa kollu ngħidilkom
li l-istess ruħ lanqas tagħraf lilha nfisha. Araw kif il-farfett abjad ċkejken ma
għandu x'jaqsam xejn ma' dudu ikrah; u hawn l-istess ħaġa.
Ir-ruħ ma tistax tkun taf biex setgħet timmerita ġid hekk kbir – irrid
ngħid, minn fejn ġieha dan il-ġid, għax taf tajjeb li ma kienx jistħoqqilha. Tara
li tixtieq tfaħħar 'il-Mulej, hekk li trid ixxejjen lilha nfisha u tmut elf mewta
għalih. U mbagħad tibda tixxennaq għal tbatijiet u tiġrib kbir, hekk li ma
tkunx tista' tagħmel ħaġ'oħra. Titħeġġeġ bil-qawwi b'xewqat kbar ta'
penitenza u solitudni, u li kulħadd jagħraf lil Alla, u titnikket bosta meta tara li
joffenduh...
O issa, araw in-nuqqas ta' mistrieħ ta' dan il-farfett ċkejken, ukoll jekk
f'ħajtu qatt ma kien aktar kwiet u mistrieħ; tassew li hija dehra li għandna
nfaħħru lil Alla għaliha! Għax issa lanqas jaf fejn se joqgħod u jistrieħ. Ladarba
thenna bi grazzja hekk kbira, dak kollu li jara fuq l-art idejqu, l-aktar meta
huma ħafna d-drabi li Alla jagħtih minn dan l-inbid (Għanja 2, 4); kważi kull
darba jġiblu ġid ġdid.
Issa jqis bħala ħaġa ta' xejn dak kollu li għamel meta kien għadu dudu,
jiġifieri meta kien joqgħod jinseġ il-fosdqa bil-mod il-mod. Issa għandu lġwienaħ: kif jista' jkun hieni li joqgħod jitkaxkar bil-mod il-mod meta jista'
jtir? Dak kollu li jista' jagħmel għal Alla jidhirlu li huwa ħaġa żgħira wisq meta
jqabblu max-xewqat kbar tiegħu. Lanqas iżomm b'xi ħaġa kbira dak li
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għaddew minnu l-qaddisin, għax issa jifhem mill-esperjenza kif il-Mulej jgħin
u jibdel ir-ruħ, hekk li din lanqas tidher li għadha hi nfisha jew xbieha tagħha.
Għax l-istess dgħufija li kienet taħseb li kellha quddiem kull penitenza, issa
tinbidel f'qawwa. Ma għadhiex marbuta mal-ġibdiet żejda għal qrabatha,
ħbiebha u ġidha. Qabel, dawn kienu hekk qawwija illi la l-atti u la l-fehma
soda li kellha u lanqas ix-xewqat tajba tagħha ma kienu biżżejjed biex
iħolluha minn dawn ir-rabtiet; anzi kien jidhrilha li kienu jżommuha dejjem
aktar marbuta bis-sħiħ. Imma issa titnikket li jkollha tagħmel dak kollu li
huwa meħtieġ fid-dmirijiet tagħha lejn dawn in-nies biex ma tmurx kontra rrieda ta' Alla. Kollox jgħejjiha, għax minn dak li ġarrbet tgħallmet li ma tista'
ssib ebda mistrieħ fil-ħlejjaq ta' din l-art...
Mela, ma għandniex nistagħġbu li dan il-farfett ċkejken iħoss ruħu
barrani qalb il-ħwejjeġ ta' hawn, hekk li jfittex imkien ġdid fejn jista' jistrieħ.
Iżda fejn se jaqbad imur dan l-imsejken? Ma jistax jerġa' lura minn fejn ħareġ,
għax kif għedt, nagħmlu x'nagħmlu min-naħa tagħna, tassew li mhux fil-ħila
tagħna li niksbu grazzja hekk kbira, sakemm ma jkunx Alla li jogħġbu jerġa'
jagħtihielha. O Mulej, x'tiġrib ġdid jiġi issa fuq din ir-ruħ! Min seta' qatt
joħlom b'dan it-tiġrib wara grazzja hekk għolja? Imma fl-aħħar mill-aħħar,
jeħtieġ li sakemm indumu f'din il-ħajja, b'mod jew ieħor inġorru s-salib...
Ma rridx ngħid li dawk li jaslu hawn ma jkollhomx paċi: ikollhom, u
paċi kbira ħafna, għax l-istess tiġrib li jsofru huwa ta' siwi hekk kbir u għandu
bidu hekk tajjeb illi, ukoll jekk ikun kbir ħafna, jagħti paċi u hena.
Għax huwa min-nuqqas ta' kull hena li jġibu l-ħwejjeġ ta' din l-art li firruħ titnissel xewqa ħerqana li titlaq minn din id-dinja. U din ix-xewqa hija
hekk qawwija illi, jekk ir-ruħ issib xi ftit tal-mistrieħ, dan jiġi mill-ħsieb li Alla
jridha tgħix f'dan it-turufnament. Imma ħafna drabi lanqas dan mhu biżżejjed
għax, minkejja dan il-ġid kollu li laħqet rebħet, ir-ruħ għad ma ntelqitx
għalkollox fir-rieda ta' Alla, kif għad naraw aktar 'il quddiem. Huwa minnu li
ma tonqosx li tfittex twettaq ir-rieda ta' Alla. Imma tagħmel dan b'ħafna biki u
qsim il-qalb meta tħoss li ma tistax tagħmel aktar għax ma ngħatalhiex aktar.
S. Tereża ta' Ġesù, Kastell Ġewwieni, 5Għamajjar 2, 7-10.
13 ta' April
Aħna maħbubin minn Kristu
_________________________________________________________________________________________
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Reverendu, San Pawl jgħid li “ma għadniex aktar barranin u frustieri,
imma ċittadini flimkien mal-qaddisin u nies tad-dar ta’ Alla” (Ef 2, 19). Hu
hemm, f’din id-dinja sopranaturali u divina, li aħna diġà qegħdin ngħammru
permezz tal-fidi, li ruħi tħossha tant qrib ta’ ruħek, fit-tgħanniqa ta’ Alla li hu
kollu mħabba! L-imħabba tiegħu, “l-imħabba kbira li biha ħabbna” (Ef 2, 4)
biex nużaw il-lingwaġġ tal-kbir Appostlu, ara din hi l-viżjoni li jiena għandi
tad-dinja. Reverendu, qatt se naslu li nifhmu kemm aħna maħbubin? Jidhirli li
din tirrappreżenta x-xjenza tal-qaddisin. San Pawl, fl-ittri sbieħ tiegħu, ma
ppriedka xejn aktar minn din l-imħabba kbira ta’ Kristu; hu għalhekk li jiena
se nagħmel tiegħi l-kliem tiegħu biex nibgħatlek l-awguri tiegħi: Jalla lMissier ta’ Sidna Ġesù Kristu jikkonċedilek, “skont l-għana tal-glorja tiegħu,
jagħtikom li bil-qawwa tiegħu permezz tal-Ispirtu tiegħu tissaħħu fil-bniedem
ta’ ġewwa, u li Kristu jgħammar f’qalbkom permezz tal-fidi, biex tniżżlu lgħeruq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. B’hekk tkunu tistgħu
tifhmu, flimkien mal-qaddisin kollha, x’inhu l-wisa’ u t-tul, l-għoli u l-fond talimħabba ta’ Kristu tagħrfu kemm din l-imħabba ta’ Kristu tiżboq kull għerf,
biex timtlew bil-milja kollha ta’ Alla” (Ef 3, 16-19).
Ruħi tħobb tingħaqad ma’ dik tiegħek f’talba waħda għall-Knisja, għaddjoċesi. Peress li l-Mulej jgħammar f’ruħna, it-talba tiegħu hi wkoll dik tagħna
u għalhekk jiena nixtieq nipparteċipa fiha bla waqfien, billi nżomm ruħi bħal
reċipjent ċkejken taħt l-għajn, taħt din l-għajn tal-ħajja, biex inkun nista’
mbagħad ngħaddiha lill-erwieħ, u nħalli li dan l-ilma tal-imħabba infinita jfur.
“U jiena minħabba fihom nagħti ħajti, biex huma wkoll ikunu mqaddsin
permezz tal-verità” (Ġw 17, 19). Dawn il-kliem tal-Imgħallem adorat tagħna,
ejjew nagħmluhom tagħna, iva ejjew inqaddsu lilna nfusna għall-erwieħ, u
peress illi aħna lkoll membri ta’ ġisem wieħed, u li skont kemm aħna nkunu
mitluqa fil-ħajja divina, illi aħna mbagħad inkunu nistgħu nikkomunikawha u
nxerrduha fil-ġisem kbir tal-Knisja. Hemm żewġ kelmiet li skonti jiġbru fihom
il-qdusija kollha, l-appostolat kollu: “għaqda, l-imħabba”. Itlob li jiena ngħix
b’mod sħiħ din ir-realtà, u għalhekk li jiena ngħix kollni kemm jiena midfuna
fit-Trinità Qaddisa; int ma tista’ qatt tixtieqli xi ħaġa aktar sabiħa!
Saħħa, Reverendu, jiena nitlob ħafna għalik biex dakinhar tassuddjakonat tiegħek Alla jsib li ruħek tkun kif jixtieqha hu. Ejjew ningħaqdu
flimkien, biex inġagħluh jinsa’ kollox proprju sforz l-imħabba tagħna, u ejjew
inkunu kif jgħid San Pawl, “it-tifħir tal-glorja tiegħu” (Ef 1, 12).
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B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lill-kjeriku Chevignard, 25 ta’ Jannar 1904 (L
191).
14 ta' April
L-influssi divini tat-Trinità Qaddisa
_________________________________________________________________________________________
Jiena rajt lit-Tliet Persuni divini jbiddlu l-wieħed fl-ieħor bejniethom linflussi divini tagħhom b'mod li ma jingħadx bil-kliem. Il-Missier u l-Iben flIspirtu s-Santu, u l-Ispirtu s-Santu mill-ġdid fil-Missier u fl-Iben. U rajthom ilħin kollu jbiddlu bejniethom u jerġgħu jibagħtu lil xulxin l-influssi divini
b'mod li aħna ma nistgħux nifhmuh...
Imbagħad rajt li t-Tliet Persuni divini kienu qegħdin jibagħtu l-influssi
divini tagħhom fil-qaddisin kollha tal-ġenna, u l-qaddisin ireġġgħuhom lura
fil-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu b'tifħir u radd il-ħajr, waqt li jkabbru,
ibierku u jgħollu lit-Trinità Qaddisa l-ħin kollu, bla qatt ma jieqfu.
Imbagħad it-Trinità Qaddisa kienet qiegħda tissawwab fil-ħlejjaq
kollha li jinsabu hawn isfel fl-art. U l-Verb magħmul bniedem beda jibgħat linflussi tiegħu billi bagħat il-grazzji u d-doni, hekk li l-ħlejjaq ingħatatilhom ilħila li t-Trinità Qaddisa setgħet issib l-għaxqa tagħha fihom.
Imbagħad rajt li l-Missier kien jixxennaq, jiġifieri xtaq, is-salvazzjoni ta'
dawk il-ħlejjaq. Hekk ngħidu: it-tali jixxennaq għat-tali dinjità, għat-tali ħaġa,
għaliex jixtieq u jfittex dik il-ħaġa b'ħerqa kbira. Li tixxennaq hija ħaġa ikbar
milli tixtieq; iżda b'li l-Missier kien qiegħed jixxennaq għas-salvazzjoni
tagħna, jiena fhimt infisser li huwa kien qiegħed ifittex lill-ħlejqa b'ħerqa u
aktar, b'mod li ma jistax jingħad bil-kliem.
L-Iben ħa n-nifs, jiġifieri: waqt li straħ fil-ħlejqa, għamilha togħġob lillMissier u lilu nnifsu, flimkien mal-Ispirtu s-Santu. Li tieħu n-nifs ifisser ukoll
tistrieħ, kif ngħidu xi minn daqqiet: “ħallili ftit tan-nifs”, li jfisser: ħallini
nistrieħ, u mbagħad nagħmel u ngħid li trid int.
L-Ispirtu s-Santu nefaħ fil-ħlejqa jew nebbaħha, u dan ifisser li mar
idawwal lill-ħlejqa, sabiex tkun tista' timxi 'l quddiem minn virtù għal virtù u,
pass wara ieħor, issir iżjed mogħġuba u milqugħa quddiem Alla.
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U din hija l-ħidma li t-Trinità Qaddisa twettaq il-ħin kollu fil-ħlejjaq
tagħha.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, It-Taħditiet I, Taħdita 8.

IT-TRINITÀ
15 ta' April
It-Trinità fir-ruħ
_________________________________________________________________________________________
Meta l-Mulej jogħġbu jkollu ħniena minn dik ir-ruħ li sofriet u għadha
hekk issofri bix-xewqa tiegħu, issa li ħadha b'Għarustu b'mod spiritwali,
qabel ma jtemm iż-żwieġ spiritwali jdaħħalha f'din l-għamara tiegħu, li hija sseba' waħda.
Għax l-istess bħal fis-sema, hekk ukoll hawn fir-ruħ il-Maestà Tiegħu
jrid ikollu l-kamra fejn jgħix hu waħdu; ħa nsejħulha sema ieħor.
Jiswa bosta, ħuti, li ma naħsbux li r-ruħ hija xi ħaġa mudlama.
Minħabba li ma narawx lil ruħna, naħsbu li hija fid-dlam, u fil-biċċa l-kbira
qisna ma nifhmux li, minbarra d-dawl li naraw f'għajnejna, hemm ukoll iddawl interjuri, hekk li nħarsu lejn ruħna bħala xi ħaġa mudlama. Nistqarr li
dan huwa minnu tabilħaqq għar-ruħ li mhix fil-grazzja, iżda mhux minħabba
xi nuqqas fix-Xemx tal-Ġustizzja li tgħammar fiha u tagħtiha l-eżistenza, imma
għax, kif mingħalija għedt fl-ewwel għamara, din ir-ruħ ma għandhiex ħila
tilqa' d-dawl...
Ma għandniex naħsbu f'dawn l-erwieħ bħallikieku kienu xi ħaġa
magħluqa f'rokna, imma naraw fihom dinja interjuri fejn hemm wisa' għallgħamajjar hekk sbieħ u mżewqa li stajtu taraw. U bir-raġun kollu li r-ruħ hija
hekk wiesgħa, ladarba fiha hemm għamara għal Alla. Għalhekk, meta l-Maestà
Tiegħu jkun jogħġbu li jagħti lir-ruħ il-grazzja msemmija ta' dan iż-żwieġ
divin, l-ewwel idaħħalha fl-għamara tiegħu. U l-Maestà Tiegħu jrid li hawn ma
jiġrix bħal drabi oħra meta qiegħdha f'dawn ir-rapimenti...
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Dan Alla twajjeb tagħna issa jrid ineħħi l-qxur minn għajnejn ir-ruħ
(Atti 9, 18), biex din tkun tista' tara u tifhem xi ħaġa mill-grazzja li jkun
qiegħed jagħtiha, għalkemm b'mod mhux tas-soltu. Permezz ta' viżjoni
intellettwali, b'mod partikulari ta' rappreżentazzjoni tal-verità, it-Trinità laktar qaddisa, it-Tliet Persuni kollha kemm huma, tgħarraf lilha nfisha lir-ruħ
li tkun imqiegħda f'din l-għamara. Qabel xejn, l-ispirtu jitkebbes u jiddawwal
bħal b'sħaba ta' dawl kbir li juri kif dawn il-Persuni huma magħżula minn
xulxin; u b'għarfien tal-għaġeb li jingħata lir-ruħ, din tifhem li bl-akbar verità
t-Tliet Persuni kollha huma sustanza waħda, setgħa waħda, għerf wieħed u
Alla wieħed biss. Ir-ruħ tagħraf dan b'mod li dak li nemmnu bil-fidi, hawn
tifhmu, nistgħu ngħidu, billi tarah quddiemha, għalkemm la bl-għajnejn talġisem u lanqas b'dawk tar-ruħ, għax mhux qed nitkellmu minn viżjoni
immaġinarja. Hawn, kull waħda mit-Tliet Persuni tikkomunika mar-ruħ,
tkellimha, u tfehemha kliem il-Mulej fl-Evanġelju li Hu, flimkien mal-Missier u
mal-Ispirtu s-Santu, jiġi jgħammar fir-ruħ li tħobbu u tħares il-kmandamenti
tiegħu (Ġw 14, 23).
O, jgħinni Alla! Kemm mhix l-istess ħaġa li tisma' u temmen dan ilkliem, u li tifhem b'dan il-mod kemm huwa veru! Jum wara l-ieħor, din ir-ruħ
tistagħġeb dejjem aktar, għax tħoss lil dawn it-Tliet Persuni qatt ma ħallewha,
iżda tara ċar ħafna, bil-mod li semmejna, li jinsabu fil-ġewwieni tagħha, filparti l-aktar ġewwenija tagħha, fil-qiegħ l-aktar fond tagħha. Tħoss ilkumpannija divina tagħhom hemm ġew, iżda minħabba n-nuqqas ta' tagħlim
ma tafx tfisser kif.
S. Tereża ta' Ġesù, Kastell Ġewwieni, 7Għamajjar 1, 3.5-7.
16 ta' April
Id-dawl li ma jintlaħaqx
_________________________________________________________________________________________
O Ġesù tiegħi! Inħobbok, inħobb 'il-Knisja Ommi, niftakar li “l-iċken
ċaqliqa ta' mħabba safja tiswa għaliha aktar mill-għemejjel l-oħra kollha
miġburin flimkien”. Imma l-imħabba safja tinsab tassew f'qalbi?... Ix-xewqat
immensi tiegħi mhumiex forsi ħolma, ġenn?... A! Jekk inhu hekk, Ġesù,
dawwalni: inti taf, jiena nfittex il-verità... Jekk ix-xewqat tiegħi huma arditi
żżejjed, agħmel li jgħibu għaliex dawn ix-xewqat huma għalija l-akbar fost ilmartirji... [...]

179

Meditazzjoni għal Kuljum

Kif tista' ruħ tant imperfetta bħal tiegħi tixxennaq li tikseb il-milja talImħabba? O Ġesù! L-ewwel Ħabib tiegħi, il-Ħabib waħdieni tiegħi, int li lilek
BISS inħobb, għidli x’inhu dan il-misteru?... Għaliex ma terfax dawn laspirazzjonijiet immensi għall-erwieħ kbar, għall-Ajkli li jittajru fl-għoli?...
Jiena ngħodd lili nnifsi bħal għasfur ċkejken u dgħajjef, miksi biss bi ftit rix
ħafif. M’iniex ajkla; tagħha għandi biss l-għajnejn u l-qalb għax, minkejja ċċokon għall-aħħar tiegħi, nażżarda nwaħħal ħarsti fix-Xemx divina, ix-Xemx
tal-Imħabba, u qalbi tħoss ġewwa fiha l-aspirazzjonijiet kollha tal-Ajkla... Lgħasfur ċkejken irid kieku jtir lejn din ix-Xemx leqqiena li ssaħħar 'l għajnejh,
irid kieku jagħmel bħal ħutu l-Ajkli li jara jogħlew 'il fuq sal-għamara divina
tat-Trinità Qaddisa... Jaħasra! kulma jista' jagħmel hu li jerfa’ kemxejn ilġwienaħ żgħar tiegħu, imma li jtir mhix fis-setgħa żgħira tiegħu! X'se jsir
minnu? Imut bl-għali meta jara lilu nnifsu hekk bla saħħa?... O le! L-għasfur
ċkejken lanqas biss se jinfena bid-dwejjaq b’daqshekk. B'telqa sfieqa, irid
jibqa' jwaħħal ħarstu fuq ix-Xemx divina tiegħu. Xejn mhu se jbeżżgħu, la rriħ u lanqas ix-xita. U jekk sħab iswed jiġi jaħbilu l-Kewkba tal-Imħabba, lgħasfur ċkejken ma jibdilx postu, jaf li, ‘l hemm mis-sħab, ix-Xemx tiegħu
tibqa' tiddi dejjem, li d-dija tagħha mhix se tiddallam lanqas għal waqt
wieħed.
Xi drabi, huwa minnu, il-qalb tal-għasfur ċkejken issib ruħha attakkata
mit-tempesta, jidhirlu li ma jistax jemmen li hemm ħaġ’oħra ħlief is-sħab li
jdawru. Dak hu, mela, il-waqt tal-ferħ perfett għall-imsejkna ħlejqa ċkejkna u
dgħajfa. X'hena għalih li jibqa' hemm xorta waħda, li jwaħħal ħarstu fid-dawl
inviżibbli li jinħeba għall-fidi tiegħu!!!... [...]
O Verb divin, huwa int l-Ajkla meqjuma li jiena nħobb u li tiġbidni!
Huwa int li, waqt li nxtħett f'din l-art ta' eżilju, ridt tbati u tmut biex tiġbed lerwieħ sa ħdan il-Ħuġġieġa eterna tat-Trinità Mbierka; huwa int li, waqt li
tlajt mill-ġdid lejn id-Dawl li ma jintlaħaqx li mil-lum ‘il quddiem se jkun lgħamara tiegħek, int li tibqa’ wkoll f'dan il-wied tad-dmugħ, moħbi taħt ixxbieha ta' ostja bajda... Ajkla Eterna, int trid tgħajjixni bis-sustanza divina
tiegħek lili, imsejkna ħlejqa ċkejkna li nerġa' lura fix-xejn jekk il-ħarsa divina
tiegħek ma tagħtinix il-ħajja f'kull waqt... O Ġesù! Ħallini, fit-telfa talgratitudni tiegħi, ħallini ngħidlek li l-imħabba tiegħek tasal sal-ġenn... Kif trid
li quddiem dan il-ġenn, qalbi ma tagħtix is-salt lejk? Kif jista' jkun li l-fiduċja
tiegħi jkollha l-limiti?... A! Għalik, jiena naf, il-Qaddisin għamlu huma wkoll ilġennati, għamlu ħwejjeġ kbar, għax kienu ajkli...
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Ġesù, jiena ċkejkna wisq biex nagħmel ħwejjeġ kbar... u l-ġenn tiegħi hu
li nittama li l-Imħabba tiegħek tilqagħni bħala vittma!... Il-ġenn tiegħi jinsab
f’li nitlob bil-ħniena lil ħuti l-Ajkli li jaqalgħuli l-grazzja li ntir lejn ix-Xemx talImħabba bl-istess ġwienaħ tal-Ajkla Divina! (Dt 32, 11)...
U hekk, sakemm tkun trid int, o Maħbub tiegħi, l-għasfur ċkejken
tiegħek jibqa' bla saħħa u bla ġwienaħ, jibqa’ dejjem b’għajnejh imwaħħla fik,
irid ikun imsaħħar bil-ħarsa divina tiegħek, irid jisfa l-priża ta' Mħabbtek...
Jum minnhom, Ajkla meqjuma, għandi t-tama li int għad tiġi għall-għasfur
ċkejken tiegħek u, waqt li titla' lura miegħu sal-Għamara tal-Imħabba,
tgħaddsu għall-eternità fl-Abbiss iħaġġeġ ta' Dik l-Imħabba li lilha offra ruħu
bħala vittma!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta' Ruħ, B 4w-5w.
17 ta' April
Xewqa li tintefa’ ‘l isfel fit-Trinità Qaddisa
_________________________________________________________________________________________
Għażiża oħt, ma nafx jekk wasalx il-mument li ngħaddi minn din iddinja għal għand il-Missier, għax issa ninsab mhux ħażin, jidher li ċ-ċkejkna
ta’ Beaune tixtieq tfejjaqni [il-Ven. Margerita tas-Sagrament Imqaddes, 16191648, Karmelitana ta’ Beaune li f’dan iż-żmien kienu qegħdin jitolbu miraklu
bl-interċessjoni tagħha, ntt.]. Imma, ara, jidhirli li jkun hemm mumenti li
fihom l-ajkla divina tkun qisha nieżla fuqi b’qawwa kbira, biex teħodni ‘l
hemm fejn jinsab Hu: fid-dawl li jgħammex! Int kont dejjem taf tinsa’ lilek
innifsek biex tara lil Sabetta tiegħek ferħana, u jiena żgura li kieku kelli ntir ‘l
hemm, int tkun kapaċi tifraħ bl-ewwel laqgħa tiegħi mal-Ġmiel Divin. Meta
jaqa’ l-velu, b’kemm ferħ se nintefa’ ‘l isfel sa fis-sigriet ta’ wiċċu, u hu hemm
li se ngħaddi l-eternità tiegħi, fil-ġuf tat-Trinità li kienet diġà tifforma lgħamara tiegħi f’din id-dinja. Aħseb daqsxejn, Gita tiegħi! Tikkontempla fiddawl tiegħu stess l-isplendur tal-Esseri divin, tistudja bi profondità kbira lmisteru tiegħu, tkun ħaġa waħda ma’ Dak li aħna nħobbu, tkanta bla waqfien
il-glorja u l-imħabba tiegħu, tkun tixbhu għaliex tarah kif inhu!…
Oħt ċkejkna tiegħi, jiena kuntenta li mmur hemm fuq, biex inkun lAnġlu tiegħek. Kemm inkun għajjura għall-ġmiel ta’ ruħek, diġà tant maħbuba
fuq din id-dinja! Se nħallilek l-imħabba tiegħi lejn it-Tlieta, lejn “l-imħabba”.
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Għix fik innifsek magħhom fis-sema ta’ ruħek; il-Missier se jgħattik bid-dell
tiegħu, u jqiegħed bħal sħaba bejnek u l-ħwejjeġ tad-dinja, biex jerfgħek
kollok kemm int għalih, u jikkomunikalek il-qawwa tiegħu biex int tkun tista’
tħobbu b’imħabba qawwija daqs il-mewt; il-Verb jistampa f’ruħek, qisu fi
kristall, ix-xbieha tal-ġmiel tiegħu, ħalli int tkun pura bil-purezza tiegħu,
imdawla bid-dawl tiegħu; l-Ispirtu s-Santu jbiddlek fi strument mużikali bilkordi misterjużi li fis-skiet, u taħt l-id setgħana tiegħu, jipproduċi kantiku
mill-isbaħ lill-imħabba; imbagħad int tkun “it-tifħir tal-glorja tiegħu”, dak li
jien kont ħlomt li nkun fuq din id-dinja. Tkun għalhekk int dik li tbiddilni,
jiena nkun “it-tifħir tal-glorja ta’ Alla” quddiem it-tron tal-Ħaruf, u int “tifħir
tal-glorja ta’ Alla” fiċ-ċentru ta’ ruħek; oħt ċkejkna, dan ikun il-ftehim ta’
bejnietna. Emmen dejjem fl-imħabba. Jekk għandek xi tbatija, aħseb li int
maħbuba aktar, u kanta grazzi dejjem. Hu għajjur għall-ġmiel ta’ ruħek… ma
jħarisx jekk mhux lejn dan.
B. Eliżabetta tat-Trinità, ittra lil oħtha s-Sinjura Chevignard, lejn l-aħħar ta’
April 1906 (L 269).
18 ta' April
Imħabba waħda fi tliet persuni
_________________________________________________________________________________________
Fil-bidu kien jgħammar
il-Verb, u f’Alla kien jgħix,
u fiH kienet tistrieħ
il-beatitudni infinita tiegħu.
L-istess Verb kien Alla
li hu l-Bidu,
fil-bidu kien jgħammar
u bidu ma kellux.
Hu kien l-istess Bidu
u għalhekk kien jonqsu l-bidu.
Il-Verb jismu Iben;
twieled mill-Bidu
li minn dejjem tnissel
u dejjem inisslu;
dejjem jagħtih is-sustanza tiegħu
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u dejjem iżommha fih.
U b’hekk il-glorja tal-Iben
hi dik li hi fil-Missier,
u, fil-fatt, il-glorja kollha tal-Missier
tistrieħ fl-Iben.
Bħalma l-maħbub hu f’min iħobb
hekk il-wieħed jgħix fl-ieħor
u din l-Imħabba li twaħħadhom flimkien
hija ħaġa waħda magħhom,
indaqs u fis-siwi
mal-wieħed u mal-ieħor:
Tliet persuni u maħbub wieħed
fost it-tlieta li huma.
Imħabba waħda fihom it-tlieta
tagħmilhom wieħed biss illi jħobb,
u min iħobb hu l-maħbub ukoll,
u fih kull wieħed minnhom jgħix.
It-tlieta li huma jgħixu esseri wieħed,
kull wieħed minnhom jippossedih;
u kull wieħed minnhom iħobb
‘il min għandu dan l-esseri.
Dan l-esseri hu kull persuna,
u dan biss jgħaqqadhom flimkien
b’rabta liema bħalha
u li ma tagħrafx titlissen bil-kliem;
għaldaqstant hija infinita
dik l-imħabba li tgħaqqadhom flimkien,
għax imħabba waħda għandhom it-tlieta,
hekk jingħad għall-essenza tagħhom;
aktar ma l-imħabba hija waħda,
daqstant ieħor aktar ikollok imħabba.
S. Ġwann tas-Salib, Romanza fuq is-silta tal-Evanġelju “Fil-bidu kien il-Verb”,
dwar it-Trinità Qaddisa, 1-45.
19 ta' April
It-Trinità fir-ruħ
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______________________________________________________________________________
Jekk il-bniedem jista' jasal biex jagħraf u jħobb tassew bnedmin oħra
wara li dawn ikunu fetħu qalbhom għalih, kif jista' jasal biex iħobb lil Alla, li
ma jarax, jekk mhux għax Alla jkun ħabbu minn qabel?
Kull għarfien divin naturali li jiġi mill-ħlejjaq ma joħroġx il-qalba
moħbija tiegħu. Minkejja x-xebh li hemm bejn il-ħlejqa u l-Ħallieq, hija
tagħrfu dejjem u biss bħala xi ħadd barra minnha. Fil-ħlejjaq ta' bla dnub, dan
jista' jkun biżżejjed biex nifhmu li jmiss lill-Ħallieq imħabba ħafna ikbar milli
jistħoqq lil kull ħlejqa. Iżda, biex tħobbu u tingħata lilu, irridu nitgħallmu
nagħrfuh bħala namrat. Irid ikun hu biss biex juri lilu nnifsu lilna f'din lgħamla. Jista' jingħad li l-Kelma fir-Rivelazzjoni għandha dan ir-rwol. Għax
biex nilqgħu bil-fidi r-Rivelazzjoni divina jeħtieġ induru lejn Alla bl-imħabba.
Iżda dan iseħħ fis-sħiħ biss meta fil-ħajja tal-grazzja u s-sebħ Alla jagħti lilu
nnifsu lilna, jgħaddilna l-ħajja divina u jiġbidna lejh.
Il-ħajja divina, li tikber fina li nħobbu lil Alla, mhijiex ħlief il-ħajja tatTrinità. Aħna nħobbu lil Alla wieħed u Trinità fil-Persuni. Nintelqu għar-rieda
tal-Missier Alla, li bħal jerġa' jnissel fina l-Iben. Mal-Iben nixtiequ mmewtu
lilna nfusna fih, sakemm il-Missier ma jilmaħx ħlief l-Iben. Ningħaqdu mal–
Ispirtu s-Santu, u ninbidlu f'għotja ta' mħabba divina. Hija ħaġa ċara, li għallgħaqda tal-grazzja u s-sebħ, din ix-xbieha ta' Alla fl-ispirtu maħluq ma hija
paragonabbli għal ebda xbieha purament naturali. 'Xbieha' mhijiex l-aħjar
kelma. Trid tiftiehem bl-istess tifsira li ngħidu li l-Iben hu xbieha tal-Missier.
Qegħdin nitħaddtu dwar filjazzjoni divina fil-veru sens tal-kelma.
Minħabba li persuna tilqa' fiha l-ispirtu ta' Alla, tista' tissejjaħ vas
spirituale [reċipjent spiritwali]. Għalkemm il-kelma vas tagħti biss idea
mċajpra tal-għamla ta' laqgħa li jistħoqqlu Alla. Reċipjent u l-kontenut li jilqa'
ġol-ispazju tiegħu jibqgħu 'barranin għal xulxin', ma jingħaqdux f'oġġett
wieħed u meta jinfirdu, jerġgħu għal li kienu qabel ma kienu flimkien.
Hija aktar sħiħa l-ghaqda li hemm bejn il-materja u l-forma tagħha,
bħal ngħidu aħna l-għaqda li hemm bejn ir-ruħ u l-ġisem. Hawn ma nistgħux
nifhmu għaqda mill-aspett ta' spazju. Mifruda minn xulxin ma jibqgħux
bħalma kienu meta magħqudin flimkien u lanqas ma jerġgħu jsiru bħalma
kienu qabel. Flimkien isiru ħlejqa waħda: il-ġisem jieħu mir-ruħ l-esseri
tiegħu, waqt li l-esseri tar-ruħ jieħu l-forma mill-ġisem. Fl-għaqda tar-ruħ
mal-Ispirtu divin, Alla u r-ruħ ma jsirux esseri wieħed b'dan il-mod: jiġifieri
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mhumiex żewġ partijiet ta' esseri wieħed. L-Esseri divin, meta jingħaqad ma'
dak uman, la jikber u lanqas jiċkien, ma jinbidel bl-ebda mod. Ir-ruħ (u
għalhekk il-bniedem sħiħ) tinbidel mill-għeruq fl-għaqda ma' Alla. Minkejja
dan hija żżomm l-esseri proprju tagħha, ma ssirx parti mill-Esseri divin. Iżda
xorta jrid jingħad li din l-għaqda tista' titqies li hija aktar intima u tista' titqies
bħala fużjoni f'sens aktar proprju mill-għaqda li hemm bejn il-ġisem u r-ruħ.
Għax ir-ruħ tieħu l-forma tal-ġisem, bħala xi ħaġa barranija għaliha, bħala
materja li hija f'kategorija xorta oħra minnha. Alla u r-ruħ, bil-maqlub, huma
spirtu u bħala spirti jidħlu f'xulxin kif l-ispirti għandhom il-ħabta li jagħmlu,
jiġifieri, f'azzjoni ta' għotja ħielsa u personali lil xulxin. Dan ifisser li jkunu
mifruda mill-esseri wieħed tal-ieħor, iżda minkejja d-distanza infinita bejn lEsseri mhux maħluq u dak maħluq, tinħoloq komunità fl-essenza li tagħmel
possibbli penetrazzjoni ta' wieħed mal-ieħor.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Esseri finit u Esseri etern.
20 ta' April
Alla huwa mħabba
_________________________________________________________________________________________
L-għotja proprja hija l-essenza l-aktar intima tal-imħabba. Alla, li hu limħabba, jagħti lilu nnifsu lill-ħlejjaq li hu stess ħalaq għax iħobb. []
Għotja bħal din, f'sens l-aktar sħiħ, hi possibbli biss meta tkun
indirizzata lejn persuna... fil-mument tal-għotja li persuna tinfetaħ għal oħra:
fit-tgħanniqa, l-imħabba tilħaq l-iżvilupp sħiħ tagħha. Hu dak li hu l-aktar
ħieles [], iżda xorta jrid ikun għotja proprja li tassew tkun imħabba
awtentika. Xewqa biex tissodisfa lilha nfisha, jiġifieri fejn m'hemmx għotja,
ma jistħoqqilhiex l-għotja tal-ieħor fl-imħabba. Ċertament jista' jingħad li flimħabba l-ispirtu finit ifittex is-sodisfazzjon proprju [li jsibu] biss f'Alla.
Min jingħata lil Alla jilħaq, fl-għaqda ta' mħabba miegħu, l-aqwa
realizzazzjoni tal-esseri tiegħu, li hi fl-istess waqt għarfien, għotja tal-qalb u
att ħieles. Iżda waħdu l-bniedem ma jasalx biex jilħaq dan il-grad ta' mħabba.
Jekk isibha iebsa biex japprezza u jħobb b'mod xieraq lil min iħobbu, kif jista'
jasal biex iħobb lil Alla li ma jarax, u mingħajr ma jiġi maħbub minnu? Lgħarfien naturali ta' Alla, li jiġi mill-ħlejjaq, ma jasalx sal-esseri misterjuż
tiegħu. L-aktar li jista' jasal hu li jqiegħed limiti għall-kapaċità ta' għarfien:
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jiġifieri li tasal tgħid: li hu assolutament l-Ieħor, u dan minkejja kull xebh li
jista' jkun hemm bejn il-ħlejqa u l-Ħallieq. Dan jista' jkun biżżejjed biex
tagħraf li, ukoll jekk fin-natura mħassra tagħna, il-Ħallieq jistħoqqlu mħabba
li tiżboq kull ħlejqa oħra. Biex iseħħilna noffrulu lilna nfusna bl-imħabba,
irridu naraw fih dak li jħobbna. Iżda huwa f'idejh biss li jikxfilna l-misteri
tiegħu []. Dan l-għarfien hu jagħmlu meta jagħti lilu nnifsu lill-persuna filħajja ta' grazzja u s-sebħ, meta jagħtiha sehem mill-ħajja divina.
Il-ħajja divina li tiżviluppa fil-bniedem li jħobb lil Alla ma tistax tkun
ħlief dik Trinitarja. Il-persuna tingħata lit-Tlieta
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Esseri finit u Esseri etern.
21 ta' April
Il-misteru tal-misteri
_________________________________________________________________________________________
Reverendu, nirringrazzjak tat-talb tiegħek, nirringrazzjak tal-ittra li
bgħattli. Dak li għedtli fuq ismi għamilli l-ġid; jiena tant inħobbu, hu jgħidli ssejħa tiegħi; meta noqgħod naħseb, ruħi tiġi merfugħa ‘l fuq lejn il-viżjoni
kbira tal-misteru tal-misteri, f’din it-Trinità li ġa minn din id-dinja hi l-kjostru
tagħna, il-post fejn aħna ngħammru, l-infinit li fih nistgħu niċċaqilqu permezz
ta’ kollox. Bħalissa qiegħda naqra paġni sbieħ mil-kitbiet ta’ missierna San
Ġwann tas-Salib fuq il-bidla tar-ruħ fit-Tliet Persuni divini. Reverendu, lejn
dan l-abbiss tal-glorja aħna msejħin. O! qiegħda nifhem is-skiet, il-ġabra talqaddisin li ma setgħux joħorġu mill-kontemplazzjoni tagħhom; kien għalhekk
li Alla seta’ jwassalhom sa fuq il-quċċata divina, fejn setgħu jikkonsmaw lgħaqda bejnu u bejn ir-ruħ li ssir l-għarusa fis-sens mistiku tal-kelma. Ilmissier tagħna jgħid f’ċirkustanzi bħal dawn, li l-Ispirtu s-Santu jerfa’ lejn
realtà tant ta’ min jammiraha, fejn ir-ruħ issir kapaċi tipproduċi f’Alla l-istess
aspirazzjoni ta’ mħabba li l-Missier jipproduċi flimkien mal-Iben, u li l-Iben
flimkien mal-Missier, aspirazzjoni li mhi xejn għajr l-Ispirtu s-Santu nnifsu!
Meta tgħid li Alla qiegħed isejħilna permezz tas-sejħa tagħna biex ngħixu
f’dawn l-isplenduri qaddisa, x’misteru adorabbli ta’ mħabba! Nixtieq
nirrispondi billi ngħaddi minn din id-dinja bħalma għaddiet il-Verġni qaddisa,
“tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha” (Lq 2, 19), billi ninżel fil-qiegħ tiegħi
nnifsi biex nintilef fit-Trinità li hemm tgħammar fija, u hekk ninbidel fiha.
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Imbagħad il-motto tiegħi, “l-ideal kollu dawl tiegħi”, kif int issejjaħlu,
jitwettaq, u hekk inkun bis-serjetà Eliżabetta tat-Trinità!…
Jalla x-xmara l-kbira tal-ħajja tgħattik u tinvadik kollha kemm hi, u int
tħoss bħal għejjun ta’ ilma ħaj ħerġin minn ruħek, b’tali mod li Alla jkun ilkollox tieghek. Qiegħdt ix-xewqat li int fformulajt għal ruħi, f’idejn Dik li
kienet b’mod daqshekk sħiħ il-“ħaġa” ta’ Alla, u se tkun hi dik li sejra
ttennihielek fis-skiet ta’ ruħek. Flimkien miegħek jiena ngħammar kollni
kemm jiena adoranti tal-Misteru.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lill-kjeriku Chevignard, 28 ta’ Novembru 1903 (L
185).

ĠESÙ L-MULEJ
22 ta' April
Kliem ta' rigal infinit
_________________________________________________________________________________________
F’dik l-imħabba immensa
li mit-tnejn ġejja,
il-Missier qal lill-Iben
kliem ta’ rigal infinit,
ta’ għaxqa hekk profonda
li ħadd ma seta’ jifhmu:
l-Iben biss iggustah
għax għalih biss intqal.
Imma sa ma wieħed jista’ jifhem
ingħad xi ħaġa hekk:
“Xejn ma jhennini, ja Iben,
jekk mhux il-kumpannija tiegħek.
U jekk xi ħaġa togħġobni,
fik biss inħobbha;
min lilek jixbah l-iżjed
l-iżjed li jissodisfani.
U min f’xejn ma jixbhek,
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xejn fija ma jista’ jsib.
Fik biss nitgħaxxaq
O ħajja ta’ ħajti!
Inti d-dawl tad-dawl tiegħi,
inti l-għerf tiegħi,
xbieha tas-sustanza tiegħi
li fik tabilħaqq nitgħaxxaq,
Min iħobbok, ja Iben,
nagħtih lili nnifsi,
u nħobbu bl-istess imħabba li għandi għalik,
għax ikun ħabb
lil min jien tant ħabbejt”.
“Għarusa li tħobbok,
Ibni, nixtieq nagħtik,
li minħabba fik ikun jistħoqqilha
tissieħeb magħna,
u tiekol mal-mejda tiegħi
mill-istess ħobż li niekol jien
ħalli tagħraf il-ġid
li jien għandi f’Iben bħalek
u flimkien miegħi tifraħ
bl-għana u l-grazzja tiegħek”.
“Jogħġobni ħafna dan, Missier
- wieġeb l-Iben – u
lill-għarusa li tagħtini
jiena d-dija tiegħi n’tiha,
sabiex biha hija tara
kemm jiswa Missieri
u kif l-esseri li għandi
nirċevih mill-esseri tiegħek.
Inżommha mistrieħa fuq driegħi
u hi titkebbes f’imħabbtek
u b’għaxqa eterna
tfaħħar it-tjieba tiegħek”.
S. Ġwann tas-Salib, Romanzi “Dwar il-komunikazzjonijiet tat-tliet persuni”,
“Dwar il-ħolqien”.
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23 ta' April
B. Tereża Marija tas-Salib
Ġesù Kristu, il-milja tal-umanità
_________________________________________________________________________________________
Ġesù Kristu, permezz tal-passjoni u l-mewt tiegħu, patta għad-dnubiet
tal-bnedmin kollha u b'hekk issodisfa l-ġustizzja divina.
Għalhekk, jekk il-midneb jidħol fl-intenzjonijiet ta' Alla u jagħmel
tiegħu dawn l-intenzjonijiet divini (nitkellmu ta' bnedmin li aħna), allura Alla
jara fi Kristu kull midneb li jindem u jaċċetta l-espjazzjoni ta' Kristu għaddnubiet kollha. Jeħtieġ ninnutaw li r-rapport tagħna ma' Kristu mhux l-istess
bħal dak ta' ma' Adam: Aħna nistgħu nidinbu mingħajr id-dnub ta' Adam, u
kull wieħed minna seta' waqa' fid-dnub bħalu, iżda mingħajr Kristu aħna qatt
ma stajna nerġgħu nqumu u nduru lejn Alla, u ħadd minna ma seta' jpatti
għad-dnubiet bħal Kristu.
Kristu mhux biss jista', permezz tal-grazzja, jerfagħna u jneħħilna l-piż
tad-dnub, imma jista' wkoll jiġġustifikana, jiġifieri jagħmilna qaddisin, fi kliem
ieħor, jimliena bil-ħajja divina u jġorrna għand il-Missier fil-Ġenna,
daqslikieku wliedu. Hu bil-fidwa li aħna nsiru wlied Alla, bħalma kienu lbnedmin ta' qabel il-waqgħa fid-dnub.
Ejjew nippruvaw nifhmu r-rabta bejn Adam u Kristu. L-ewwel
bniedem, bħal kull ħlejqa, għandu fil-Kelma divina t-tip ewlieni tiegħu. L-ebda
bniedem li ġie wara ma kien jixbah lil Ġesù bniedem daqs Adam (hawn
m'aħniex inqisu l-qagħda ta' Omm Alla, li kienet f'rabta ma' Binha f'sura oħra,
unika).
Adam kellu natura mhix imħassra, xbieha l-aktar safja ta' dan l-arketip,
u l-qawwa li jnissel dixxendenza li setgħet tiżviluppa fit-totalità tagħha f'sura
aktar sħiħa. Fih divinità u umanità ma kinux magħquda f'persuna waħda, bħal
fi Kristu. Iżda Adam hu magħqud ma' Kristu permezz tal-grazzja (bħalma
persuna tista' tkun magħquda ma' oħra) u permezz tal-ħajja divina.
Għax Adam kellu għarfien ta' Alla u tal-ħlejjaq aktar perfett minn dik
tan-nies li ġew wara d-dnub u kellu wkoll rieda li kienet għadha ma
ddgħajfitx, nistgħu nistħajlu li meta rċieva l-grazzja dan seħħ għax ried,
jiġifieri kien jaf sewwa x'ħa u ħadu b'rieda ħielsa.
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Madankollu kien biss il-Bniedem-Alla li seta' jilħaq il-perfezzjoni li
beda Adam. Il-fatt li Adam ħtieġlu jkollu sieħba biex ikunu sħaħ u flimkien
setgħu jnisslu razza ta' bnedmin, jidhirli li din hija prova li Adam waħdu ma
jistax jitqies li kellu l-umanità sħiħa, għax kellha tiġi fis-seħħ maddixxendenza tiegħu. Kristu ma nissilx minn ġismu, għaliex huwa l-Ħallieq ta'
kull żmien, il-perfett u dak li jsir perfett fiż-żmien. Ukoll jekk huwa twieled
fiż-żmien bħala wild tad-dixxendenza ta' Adam, bħal kull bniedem ieħor, lesseri tiegħu ta' bniedem ma ħadux bħal kull tarbija oħra. Huwa ma ġiex
'mitfugħ fl-eżistenza' bħall-bqija, iżda ġie fid-dinja għaliex u meta ried,
bħalma miet meta u kif ried hu. U kull bniedem ieħor qabel u wara l-ħajja fuq
din l-art hu suġġett għall-esseri tiegħu u huwa msejjaħ minnu għall-għan
aħħari tiegħu.
Dak li jagħżel il-bniedem-Kristu minn kulħadd u jagħmlu r-'Ras' talumanità, mhuwiex biss li kien ħieles mid-dnub, iżda wkoll dak li għedna li hu
għandu 'l-milja tal-umanità'. Fih seħħet f'għamla sħiħa l-eżistenza speċifika
tal-umanità, mhux biċċa, bħalma jiġri fi bnedmin oħra. Mill-milja tiegħu aħna
lkoll ħadna: mhux biss gratiam pro grati, iżda wkoll in-natura tagħna, sabiex
kull wieħed minna jkun jista' jimita lilu, it-tip ewlieni, bħalma kull membru ta'
grupp jinkorpora l-essenza tal-istess grupp, u sabiex kollha flimkien
jiffurmaw l-għaqda.
Jista' ma jkunx żejjed jekk jingħad li f'ċertu sens il-ħolqien tal-ewwel
bniedem nistgħu nqisuh bħala l-bidu tal-Inkarnazzjoni ta' Kristu. Żgur hu li
fil-Bniedem-Alla ma hemmx biss il-milja tad-divinità, iżda wkoll il-milja talumanità.
Dan kollu jagħmel mill-Feddej persuna mimlija misteru lil hemm u 'l
fuq kulma jista' jingħad dwarha. Hekk jippreżentawh l-Evanġelisti. Huwa
'bniedem sħiħ' u minħabba f'hekk mhuwiex bhal ebda bniedem ieħor. Ma
jinftiehemx bħall-karattri ta' Pietru jew Pawlu. Din hi r-raġuni għala kull
tentattiv biex jittieħed ritratt mill-qrib tal-Mulej dwar ħajtu u l-karattru
tiegħu skont il-kriterji ta' bijografija moderna jispiċċa biex tfaqqru, għax jisfa'
mċekken għal xi aspett partikulari – jekk mhux ukoll diformat u falsifikat.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Esseri finit u Esseri etern.
24 ta' April
L-umanità ta' Ġesù Kristu
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_________________________________________________________________________________________
Min għandu miegħu lil Ġesù bħala ħabib u mexxej twajjeb, għal kollox
jiflaħ. Għax hu jgħinna, iqawwina, qatt ma jonqosna, u huwa ħabib tassew li
mexa l-ewwel wieħed quddiemna fit-triq tat-tbatija. Jiena naraha ħaġa ċara...
li jekk irridu nogħġbu lil Alla u nirċievu grazzji kbar mingħandu, dan għandu
jseħħ permezz tal-Umanità qaddisa ta' Kristu, li fiha l-Maestà Tiegħu qal li jsib
l-għaxqa tiegħu (Mt 3, 17). Bosta drabi dan tgħallimtu mill-esperjenza, u
qalhuli l-Mulej innifsu. Rajt b'għajnejja stess li minn dan il-bieb għandna
ngħaddu (Ġw 10, 9) jekk irridu li s-Sultan kbir tagħna jiftħilna beraħ ilmisteri kbar u għolja tiegħu.
Għalhekk, ma għandekx tfittex triq oħra, imqar jekk ilħaqt il-quċċata
tal-kontemplazzjoni. F'din it-triq timxi fiż-żgur. Sidna Ġesù huwa dak li minnu
u bih jiġina kull ġid (Lhud 2, 10 u 2Pt 1, 4). Hu jgħallimna. Jekk inħarsu lejn
ħajtu, ma nsibux xempju aħjar u aktar perfett li nistgħu nimxu fuqu.
X'neħtieġu aktar milli jkollna magħna ħabib hekk twajjeb li ma jitlaqniex
waħedna fit-taħbit u t-tfixkil kif jagħmlu l-ħbieb ta' din id-dinja? Hieni min
iħobbu bil-qalb u fis-sewwa, u jżommu dejjem miegħu! Inħarsu lejn il-glorjuż
appostlu San Pawl li qisu ma kienx jista' joqgħod bla ma jżomm dejjem lil
Ġesù fuq fommu, hu li kellu dan l-isem miktub u mnaqqax f'qalbu.
Meta fhimt dan, stħarriġt bir-reqqa l-ħajja ta' xi qaddisin li kienu
kontemplattivi kbar, u sibt li huma kollha mxew minn din l-istess triq: San
Franġisk juri dan bl-istigmati tiegħu, Sant'Antnin ta' Padova bil-Bambin, San
Bernard kien isib l-għaxqa tiegħu fl-Umanità ta' Kristu, u hekk ukoll kienet
tagħmel Santa Katerina ta' Siena, kif ukoll oħrajn...
Wara li nkunu qegħidna ruħna f'idejn Alla, għandna nimxu minn din ittriq bil-libertà. Jekk il-Maestà Tiegħu jogħġbu jgħollina biex inkunu fost dawk
ta' ġewwa (Għanja 1, 4)... ħa nwieġbu bil-qalb għas-sejħa tiegħu...
Kull meta naħsbu fi Kristu, għandna niftakru b'liema mħabba xerred
fuqna tant grazzji u ġid, u kemm hija kbira l-imħabba li wriena Alla meta tana
rahan hekk kbir tal-imħabba li għandu għalina. Għax l-imħabba tnissel u
titlob l-imħabba: u għalkemm aħna nkunu għadna fil-bidu tat-triq tal-qdusija,
u dejjem hekk imsejkna, nagħmlu ħilitna biex dan inżommuh dejjem quddiem
għajnejna u nqajmu fina l-imħabba, għax jekk il-Mulej jagħtina mqar darba li
din l-imħabba titnaqqax fil-qiegħ ta' qalbna, kollox isirilna mill-eħfef, u
naħdmu ħafna fl-iqsar żmien u bi tbatija inqas.
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S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 22, 6-7.12.14.
25 ta' April
Jiena hu t-Triq, il-Verità, u l-Ħajja
_________________________________________________________________________________________
Mingħajr ħabib sinċier, li miegħu taqsam il-ferħ u l-għali tiegħek, ma
tistax tgħix tajjeb. U jekk Ġesù mhuwiex l-akbar ħabib tiegħek, tgħix ħafna
mdejjaq u bla faraġ. Qalbek, magħmula għal tal-apposta sabiex tħobb, ma
tistax tgħix mingħajr xi ħadd xi tħobb. Imma, jekk mhuwiex Ġesù dak li ruħek
tħobb fuq kull ħaġa, ma jkollok la serħan u lanqas sliem. Dan il-Maħbub huwa
tant esiġenti li jrid ikun is-Sultan ta' qalbek, jew xejn. Mingħajr Mulej li tkun
soġġett lejh u li inti sservih, inti ma tistax tgħix, ħlejqa dgħajfa u miżerabbli. U
jekk Ġesù mhuwiex il-Mulej u s-sid sovran tiegħek, inti ma tgawdix libertà
vera.
Qis kemm inti obbligat lejn Ġesù, Alla veru, u tagħraf li inti ma tistax
tneħħieh, lanqas l-iċken parti ta' mħabbtek. Niżel mis-sema għalik; għex fqir u
kollu mortifikazzjonijiet għalik; bata u miet fuq is-salib għalik; jinsab fis-sema
u jinterċedi bla heda għalik; baqa' fis-Sagrament Imqaddes għalik; u huwa se
jkun il-glorja tiegħek u l-ħlas etern tiegħek fis-sema. X'seta' jagħmel iżjed
Ġesù, għalik, sabiex jurik imħabbtu? U inti, x'għamilt biex turih il-gratitudni
tiegħek?
”Jiena hu t-Triq...” (Ġw 14, 6), jgħid Ġesù. Huwa t-triq bis-saħħa talmerti tiegħu u tal-eżempji tiegħu: mixja ta' ġustizzja, miftuħa għad-dinja
kollha. Mixja ħafifa, lixxa, mgħaġġla, li żgur twassal għas-sema u għall-hena ta'
dejjem. Mixja waħdanija ta' salvazzjoni, li barra minnha m'hemmx għajr
irdum, qerda, telfien ta' dejjem. Huwa biss permezz ta' Ġesù li aħna nistgħu
naslu għand il-Missier, nogħġbuh u nimmeritaw il-barka eterna tiegħu:
mhuwiex żmien li temmen lil kulħadd, imma biss lil dawk li inti tara jimxu fuq
it-tagħlim ta' Kristu, mixja żgura u verità.
Ġesù hu l-verità, għaliex fih seħħu l-profeziji u twettqu l-wegħdiet talliġi l-qadima: huwa verità fid-dommi tiegħu, fil-misteri tiegħu, fil-wegħdiet
tiegħu, fit-twissijiet tiegħu, fl-Evanġelju tiegħu, fil-Knisja: huwa dik il-verità li
għaliha għandna nagħtu wkoll ħajjitna, jekk meħtieġ, biex niddefenduha;
huwa l-verità waħdanija, infallibbli, immutabbli, eterna, li barra minnha
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m'hemmx ħaġ'oħra għajr falzità, żbalji, gideb. Id-dinja, il-passjonijiet, kollox
fl-aħħar mill-aħħar, dak li mhuwiex Ġesù u li jwassal sa għandu, huwa ħażen
pur jew ħaġa bla siwi.
Ġesù Kristu hu l-ħajja. Il-bniedem ifittex bla heda u mistrieħ, il-ħajja, ilvera ħajja, l-hena vera. U Ġesù Kristu biss huwa din il-ħajja. Ħajja f'Alla, ħajja
eterna u waħdanija, ġewwa fina, permezz tal-grazzja tiegħu, permezz talispirtu tiegħu, permezz ta' mħabbtu ħajja li biha ngħixu f'Alla u qalbna tgħix
fis-sliem, l-ispirtu tagħna fid-dawl, ġisimna fil-glorja immortali bis-saħħa talqawmien... ħajja waħdanija, ħajja tar-ruħ, ħajja ta' mħabba, ħajja ta' Alla...
ħajja li mingħajrha hemm biss mewt etern.
Agħti l-ħajja, Ġesù, lil ruħi u lil ġismi fl-imħabba divina tiegħek. Jalla
kollni kemm jien nesklama dejjem: “Viva Ġesù!” Ilsieni, qalbi, ħsibijieti,
tifkirieti, ħidmieti kollha, jalla jkunu ssiġillati b'din l-espressjoni divina:
“Kollox għal Ġesù, viva Ġesù!”
S. Nerik de Ossó, Il-Kwarta Talb.
26 ta' April
Ġesù hu teżor moħbi
_________________________________________________________________________________________
Għażiża ċkejkna Céline, l-ittra tiegħek imlietni bil-faraġ: it-triq li miexja
fiha hija triq irjali, mhijiex triq mexxejja, iżda mogħdija li terraq Ġesù nnifsu.
L-għarusa tal-Għanja tal-Għanjiet tgħid li, billi ma sabitx il-Maħbub tagħha
f'soddtha, qamet biex tmur tfittxu fil-belt, iżda kien għalxejn; meta ħarġet
mill-belt, hi sabet lil Dak li qalbha ħabbet! (3, 2-4)... Ġesù ma jridx li nsibuh filmistrieħ: Hu jinħeba, jitkebbeb bid-dlam. Mal-folla tal-Lhud ma kienx jimxi
hekk, għax fl-Evanġelju naraw “li l-poplu kien IMSAĦĦAR hekk kif kien
jitkellem” (Lq 19, 48). Ġesù kien jgħaxxaq l-erwieħ dgħajfa bil-kliem divin
tiegħu, kien ifittex jagħmilhom b'saħħithom għall-jum tat-tiġrib... Iżda kemm
kien żgħir l-għadd tal-ħbieb tal-Mulej meta hu baqa' SIEKET quddiem limħallfin tiegħu! (Mt 26, 63)...
O! X'melodija għal qalbi huwa dan is-skiet ta' Ġesù... Hu jsir fqir biex
aħna nkunu nistgħu nagħmlu l-karità miegħu. Hu joħroġ idu lejna bħal
wieħed tallab sabiex fil-jum jiddi tal-ġudizzju, meta għad jidher fil-glorja
tiegħu, hu jkun jista' jsemmgħalna dan il-kliem ħelu: “Ejjew, imberkin minn
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Missieri... għax kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bilgħatx u sqejtuni, kont barrani
u lqajtuni... kont il-ħabs, marid... u għentuni” (Mt 25, 34-36). Huwa Ġesù
nnifsu li lissen dan il-kliem; huwa Hu li jrid imħabbitna, li jittallab għaliha...
Biex ngħid hekk, hu jqiegħed lilu nnifsu għall-ħniena tagħna: ma jrid jieħu
xejn għalih bla ma nagħtuhielu aħna; u l-iżgħar ħaġa hija prezzjuża flgħajnejn divini tiegħu...
Għażiża tiegħi Céline, ejja nifirħu b'xortina; hija hekk sabiħa. Ejja
nagħtu u nagħtu lil Ġesù; ejja nkunu xħaħ mal-oħrajn, iżda miegħu b'idejna
miftuħa...
Ġesù hu teżor moħbi (Mt 13, 44), ġid li ma jistax jitkejjel u li ftit erwieħ
jagħrfu jsibuh, għax huwa moħbi u d-dinja tħobb dak li jlellex. A! li kieku Ġesù
ried juri lilu nnifsu lill-erwieħ kollha bid-doni tiegħu li lanqas jitfissru bilkliem, żgur li ma kienx ikun hemm ruħ waħda biss li kienet tmaqdru. Iżda hu
ma jridx li aħna nħobbuh għad-doni tiegħu, imma Hu nnifsu jrid ikun il-ħlas
tagħna (Ġen 15, 1).
Sabiex isib xi ħaġa moħbija, wieħed irid jinħeba hu; ħajjitna, mela,
jeħtieġ li tkun misteru. Jeħtieġ li nkunu nixbhu lil Ġesù, dak Ġesù li wiċċu kien
moħbi (Is 53, 3)... “Trid titgħallem xi ħaġa li tiswielek?” – jgħid il-Ktieb talImitazzjoni – “Għandek tixtieq li ma tkunx magħruf u li tkun miżmum bħala
xejn...”. U band'oħra: “Wara li tkun ħallejt kollox, jeħtieġ fuq kollox tħalli lilek
innifsek; ħalli min jiftaħar b'ħaġa u min b'oħra, imma int ifraħ biss meta
għandek il-ħila titmaqdar minnek innifsek. ...”. Céline tiegħi, liema paċi jagħti
lir-ruħ dan il-kliem! Int tafu dan il-kliem, imma int ma tafx diġà dak kollu li
nixtieq ngħidlek?... Ġesù jħobbok b'imħabba hekk kbira illi, li kieku kellek
tarah, kont issib ruħek f'estasi ta' hena li ġġiblek il-mewt; imma int m'intix
tarah, u qiegħda ssofri...
art”!...

Dalwaqt Ġesù “għad iqum biex isalva liġ-ġwejdin u l-umli kollha tal-

S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Céline tat-2 ta' Awwissu 1893, D21 (IT
145).
27 ta' April
Alla rieqed fir-ruħ
_________________________________________________________________________________________
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Tajjeb ninnutaw li Alla jgħammar moħbi u fis-sigriet fis-sustanza talerwieħ kollha għax kieku ma kienx hekk, ma jistgħux jeżistu. Imma hemm
differenza fil-modi differenti ta’ preżenza. F’xi wħud jgħammar waħdu,
f’oħrajn le; f’xi wħud jgħammar kuntent, f’oħrajn ikun imdejjaq; f’xi wħud
iħossu qiegħed f’daru, jikkmanda u jmexxi kollox, f’oħrajn iħossu barrani f’dar
l-oħrajn, fejn ma jħalluhx jikkmanda jew jagħmel xi ħaġa oħra.
Ir-ruħ li fiha anqas gosti u appetiti proprji hija dik li fiha jgħammar
iżjed waħdu, aktar kuntent u iżjed iħossu f’daru li jmexxiha u jiggvernaha: u
hemm jgħammar wisq aktar sigriet aktar ma jkun waħdu. U hekk f’din ir-ruħ
issa ma baqax iżjed xi appetit u anqas xi xbieha jew għamla ta’ xi ħlejqa, ilMaħbub jgħammar b’mod l-aktar sigriet, jgħannaqha wisq iżjed intimament,
daqskemm hi safja u mbiegħda minn kull ħlejqa li mhix Alla.
Il-Mulej jgħammar f’ruħ bħal din tant moħbi li ma jippermettix la li ddemonju u anqas l-intellett uman li jindaħal f’din it-tgħanniqa biex isir jaf kif
seħħet. B’danakollu, dan mhux moħbi għar-ruħ li waslet f’din il-perfezzjoni, li
tħoss fiha din it tgħanniqa, imma dan iseħħ biss fil-ħin tal-qawmien. Fil-fatt,
meta hu jwettaq dan il-qawmien, ir-ruħ jidhrilha li tqajjem fiha dak li qabel
kien rieqed. Għalkemm kienet qiegħda tesperjenzah u tgawdih, dan seħħ
bħalkieku ma’ maħbub li kien rieqed, għax l-għarfien u l-imħabba ma jiġux
komunikati reċiprokament waqt li wieħed għadu rieqed.
Kemm hi xortiha tajba r-ruħ li dejjem tħoss li Alla rieqed u qed jistrieħ
ġo fiha! Kemm jaqbel li hi tiċċaħħad mill-ħwejjeġ u n-negozji tad-dinja, u tgħix
fi trankwillità immensa biex bl-ebda ħoss jew ċaqliqa ma tinkwieta lil qalbha
fejn jgħammar il-Maħbub. Is-soltu, hu jkun hemm fit-tgħanniqa mal-Għarusa
tiegħu, bħalkieku rieqed fis-sustanza tar-ruħ. Din taf bih sewwa u
ordinarjament
tgawdih. Kieku kien dejjem imqajjem ġo fiha u
jikkomunikalha l-għarfien u l-imħabba, diġà tkun qiegħda fil-glorja. Għax jekk
meta jqum, bilkemm jiftaħ għajnejh, ikollu effett daqshekk fir-ruħ, x’kien ikun
kieku kien imqajjem għalkollox?
Il-Mulej jgħammar, kuntent ukoll f’erwieħ oħra li jkunu għadhom ma
waslux f’din l-unjoni imma huma fil-grazzja ta’ Alla. B’dankaollu ma jkunux
disposti kif għandu jkun, u għalhekk l-għamara tiegħu tibqa’ sigrieta
għalihom. Is-soltu ma jesperjenzawhx, ħlief meta jkun irid jagħtihom xi
qawmien mimli għaxqa. Imma dal-qawmien mhux ta’ kwalità għolja, u anqas
jitqabbel ma’ dan [...].
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Imma fil-qawmien tal-Għarus fir-ruħ perfetta, kollox hu perfett, għax
kollox qiegħed jagħmel hu. U fil-qawmien iġib ruħu b’mod li jikkorrispondi
ma’ kif wieħed iqum u jieħu n-nifs: ir-ruħ tħoss hena straordinarja fin-nifs talIspirtu s-Santu f’Alla, li fih tiġi glorifikata u maħbuba b’mod sublimi.
S. Ġwann tas-Salib, Fjamma Ħajja ta' Mħabba, 4, 14-16.
28 ta' April
Fil-qalb ta' Kristu
_________________________________________________________________________________________
Wara li tqarbint, jiena rajt lill-Imħabba-Ġesù li bi ħlewwa qalli: “Binti,
agħtini qalbek” (Prov 23, 36). U minnufih ħadli qalbi, u qiegħedha ġewwa
Qalbu. U, waqt li kellimni b'imħabba l-aktar kbira, qalli: “Bint ċkejkna tiegħi,
jiena ma rridx nagħtik din il-qalb lura sa ma tkun kollha kemm hi safja u
mimlija b'imħabba safja, hekk li nhar il-ġudizzju partikulari tiegħek, meta
nippreżentaha lill-Missier Etern, huwa jirċeviha u jilqagħha u jkun tabilħaqq
jogħġbu jara fejn inżommha. U anki l-qaddisin kollha jagħmlu festa kbira
ħafna u jifirħu, kif naqraw illum fl-Evanġelju. Għaliex jiena nnifsi, u miegħi lqaddisin u l-anġli kollha tiegħi, nagħmel festa u nifraħ għal midneb wieħed
biss li jikkonverti u jindem. U inti taf, bint ċkejkna tiegħi, kemm nifraħ u
x'festa nagħmel għal din ir-ruħ? L-imħabba bla qies li għandi għal ruħ waħda
biss hija tant kbira illi, biex inġibha lura għandi, kont kieku nċaħħad lillmagħżulin kollha tiegħi mill-pjaċir li huma għandhom f'li jikkontemplawni
[...]
U barra minn hekk, taf b'liema mod, Ħamiema ċkejkna tiegħi, jiena
nħobb u nifraħ bl-erwieħ li jiġu lura għandi? L-istess bħalma kont tagħmel int
kieku kellek membru ta' ġismek marid, u li bil-mediċini jerġa' jiġi f'saħħtu. Int
kont tifraħ u tagħmel festa kbira, u kont tħobbu iktar mill-membri l-oħra,
għall-fatt li dak il-membru kien marid u reġa' ġie lura f'saħħtu. Iżda
b'daqshekk, inti m'intix sejra tħobb inqas lil dawk il-membri li qatt ma
mardu, imma biss, minħabba f'dan inti tifraħ aktar, u turi li int aktar
kuntenta. Hekk nagħmel jiena mar-ruħ li qiegħda fid-dnub, meta titqanqal
biex tagħmel penitenza u ssalva”.
Imbagħad Ġesù żied jgħid: “Taf ukoll, għarusa ċkejkna tiegħi, b'liema
mod? L-istess bħalma kien jagħmel bniedem li għandu żewġ ilbiesi bojod, li

196

Meditazzjoni għal Kuljum

waħda minnhom ittebbgħet, u hu, għax jaħsilha, seta' jneħħilha t-tebgħa
għalkollox. Ma taħsibx li kien ikun tassew kuntent u ferħan, ladarba jista'
jilbisha mill-ġdid u jużaha? U b'daqshekk lanqas ma jfisser li hu ma jħobbx,
jew li mhux se jilbes iktar bil-qalb, dik il-libsa li qatt ma ttebbgħet.
B'danakollu, hija ħaġa ċerta li bl-oħra jithenna u jifraħ aktar. U hekk, l-istess
nagħmel jien li, għalkemm tassew nifraħ u nagħmel festa għar-ruħ ta' midneb
li jikkonverti, li ruħu hija mtebbgħa b'tebgħa tassew kerha li hi d-dnub, xejn
inqas nirrikorri bil-qalb aktar għal dawk li qatt ma kellhom xi tebgħa ta'
dnub. L-erwieħ li jaħslu t-tebgħat ta' dnubiethom fl-ilma tal-penitenza, jiena
dażgur li nħobbhom u nifraħ bihom. Imma l-oħrajn, li qatt ma ttebbgħu,
oqgħod ċerta wkoll li jiena ngħożżhom jerġa' aktar, nifraħ aktar, u nħobbhom
ħafna aktar”.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, L-Erbgħin Jum, fil-Ħmistax-il Jum.
29 ta' April
Ir-raġel u l-mara fil-misteru ta' Kristu
_________________________________________________________________________________________
Ir-raġel li fil-komunità żgħira tal-familja jaspira li jkun xebh ma' Kristu
kap tal-Knisja jmissu jifhem li d-dmir l-aktar siewi tiegħu hu li jieħu ħsieb
biex il-membri kollha tal-familja jagħmlu progress fil-mixi wara Kristu, u li
jrawmu b'attenzjoni l-bosta doni ta' grazzja miżrugħa fihom. Aktar ma
jseħħlu jikseb dan, aktar u aktar titkattar ir-rabta personali tiegħu mal-Mulej.
Il-piż tal-paternità li tagħfas fuq il-missier lil hemm mid-dmirijiet ta'
barra d-dar, isiru akbar, li kieku ma kellux qribu s-sieħba li min-natura hija
msejħa biex iġġorr aktar min-nofs ta' dan il-piż. Fiha hemm ħajja x-xewqa li
tiżviluppa mingħajr tfixkil il-personalità tagħha, iżda mhux anqas hija tħoss
ir-responsabbiltà li tgħin fl-iżvilupp sħiħ tal-bnedmin li jgħixu madwarha.
Huwa għalhekk li r-raġel isib f'martu l-aqwa kunsilliera mhux biss rigward limġiba tiegħu iżda wkoll ta' wliedhom. Jiġri wkoll li dmirijietu jagħmilhom
aħjar meta jkun wettaqhom wara li jkun semmagħha dwarhom. Mal-kura talomm indirizzata lejn l-iżvilupp tan-nies li jkun hemm id-dar, huwa essenzjali
li żżid il-ħarsien għall-ordni u s-sbuħija mad-dar kollha, fejn jinżamm lambjent tajjeb għal kull żvilupp personali.
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Fit-tħabbira kollu misteru ta' sarar bejn il-mara u s-serp, u kif twettaq
bir-rebħa tas-sultana ta' kull mara b'risq l-umanità kollha, hemm marbuta
sewwa s-sensibbiltà tan-natura tal-mara għall-ġid morali, u l-istmerrija għal
kulma hu ħażin u bla siwi. Dan hu bħal arma f'idejha biex teħodha kontra ttentazzjoni ta' ħajja istintiva. Minn hawn joħroġ li hi għandha sensibbiltà
għad-divin, għall-ghaqda mal-Mulej, għall-faċilità u d-disponibbiltà li għandha
biex tħalli lilha nfisha tiġi mmexxija jekk mhux imkarkra minn imħabbtu.
Minn hawn jiġi li f'kull familja mrobbija sewwa d-dmir tal-edukazzjoni u lformazzjoni morali u reliġjuża jitħalla l-aktar f'idejn l-omm. Jekk ħajjitha
jkollha għeruqha mqabbda mal-ħajja ta' Ġesù, hija tista' tibqa' ċerta li se
żżomm sens ta' bilanċ fl-imħabba kollha kura tagħha lejn in-nies fil-familja, li
mhix se titlef dak l-ekwilibrju hekk meħtieġ biex tkun soda fid-difiża u lħarsien tal-oħrajn. Ċertu kontrobilanċ naturali għall-periklu li tista' tmil u
tintelaq fil-ħajja ta' ħaddiehor, u b'hekk tisfa’ ta' deni, qiegħed filli tingħata
għal xi ħidma preċiża u oġġettiva. Dan jista' jwassalha għall-infedeltà filvokazzjoni tagħha femminili. Min biss jafda b'mod sħiħ fil-Mulej jista' jeħlisha
bejn Scilla u Cariddi. Dak li ġie afdat f'idejha ma jintilifx, iżda jiġi mħares,
ikkurat, imkabbar u żviluppat fil-qies xieraq.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Il-Vokazzjoni tar-Raġel u tal-Mara.
30 ta' April
Ġesù hu l-ideal
_________________________________________________________________________________________
Għażiża frawla ċkejkna tiegħi, għad għandi s’issa l-ittra twila li kont
ktibtli qabel ma int kont tlaqt; jiena qrajtha u erġajt qrajtha, filwaqt li tlabt li
l-Ideal divin li jaqbad u li jfieri lil dik il-qalb ċkejkna li hu qiegħed ifittex, li
qiegħed jgħatti u li tant tixtieq taħrablu biex tkun tista’ tgħix f’affarijiet bilwisq aktar baxxi mir-raġuni li għaliha hi ġiet maħluqa u mqiegħda fid-dinja!
Għażiża frawla ċkejkna tiegħi, qiegħda nintebaħ li għandek bżonn ta’ ideal, ta’
xi ħaġa li tgħinek toħroġ minnek innifsek u li tinbuttak lil hemm. Iżda ara
daqsxejn, m’hemmx ħlief Ideal Wieħed, huwa hu, l-uniku Veru! A, kieku
almenu għaraftu mqar ftit bħalma għarfitu Sabetta tiegħek. Hu jaffaxxina,
jissekwestra, għall-ħarsa tiegħu l-orizzont isir tant sabiħ, tant vast, tant
imdawwal… Ara jiena nħobbu b’imħabba passjonali u fih għandi kollox! Hu
fih, għad-dijja tar-raġġi tiegħu li jeħtieġ inħares lejn kull ħaġa, nersaq lejn
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kollox! Tixtieq, għażiża ċkejkna tiegħi, li torjenta lilek innifsek flimkien
miegħi lejn dan l-ideal sublimi? Din mhix xi ħaġa taċ-ċajt, imma realtà, hi lħajja tiegħi hawnhekk ġewwa l-Karmelu. Pjuttost, ħares lejn il-Maddalena:
ma kinetx din konkwistata? Peress li għandek bżonn tgħix ‘l hemm minnek
innifsek, għix fih; dan hu tant sempliċi!
Għaddejt Randan tajjeb ħafna. Minn dak kollu li rajt ġewwa l-Karmelu,
xejn ma hu isbaħ mill-Ġimgħa Mqaddsa u mill-ġurnata tal-Għid il-kbir, sa
ngħid li hi xi ħaġa ‘unika’, nirrakkontalek kollox meta niltaqgħu. Kemm
wieħed iħoss ruħu mbierek, għażiża tiegħi, meta jgħix fl-intimità mal-ħanin
Alla, meta jagħmel minn ħajtu dik il-qalb ma’ qalb miegħu, fejn isir dak ittpartit tal-imħabba, meta wieħed ikun kapaċi jsib lill-Imgħallem fil-qiegħ ta’
ruħu. Allura wieħed qatt ma jkun waħdu, iħoss il-ħtieġa tas-solitudni biex
jifraħ bil-preżenza ta’ dan il-Mistieden adurat. Ara daqsxejn, jeħtieġ tagħtih ilpost li jixraqlu fil-ħajja tiegħek, f’dik il-qalb tiegħek li għamilha tant kapaċi
tħobb, tant passjonali. Li kieku taf kemm huwa tajjeb, kemm hu kollu kemm
hu mħabba! Nitolbu biex juri lilu nnifsu lil ruħek, li jkun il-Ħabib li tkun
dejjem kapaċi ssib; allura kollox jiġi mdawwal u l-ħajja issir tant sabiħa li
tgħix! Ma nixtieqx nagħmillek priedka, hi r-ruħ imfawra tiegħi li qiegħda tfur
fuq ruħek biex aħna nkunu nistgħu nintilfu f’Dak illi jħobbna, kif jgħid San
Pawl, “l-imħabba kbira li biha ħabbna” (Ef 2, 4).
Insellimlek, għażiża frawla, inħobbok immensament u ngħannqek
b’qalbi kollha.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Lis-Sinjorina Francesca De Sourdon, (L 128 u L 161).

ĠESÙ GĦARUS TAR-RUĦ
1 ta' Mejju
Iż-żwieġ spiritwali
_________________________________________________________________________________________
Issa, ejjew nitkellmu miż-żwieġ divin u spiritwali, għalkemm din ilgrazzja kbira ma sseħħx fil-perfezzjoni kollha tagħha sakemm inkunu għadna
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f'din il-ħajja, għax dan il-ġid tassew kbir jintilef hekk kif aħna nitbiegħdu
minn Alla.
Meta Alla jagħti din il-grazzja l-ewwel darba, il-Maestà Tiegħu jogħġbu
juri lilu nnifsu lir-ruħ permezz ta' viżjoni immaġinarja tal-Umanità l-aktar
qaddisa tiegħu, biex ir-ruħ tifhem sewwa li tkun qiegħda tirċievi dan id-don
hekk għoli, u ma tibqax bla ma tagħraf dan. Jista' jkun li lil xi oħrajn din ilgrazzja tingħata taħt xi sura oħra, iżda lil dik li semmejt [jiġifieri hi nfishanota], ingħatatilha b'dan il-mod li ġej. Il-Mulej uriha lilu nnifsu meta kienet
għadha kif tqarbnet, u wera ruħu f'sura ta' dija li tgħammex, u ta' sbuħija u
maestà tal-għaġeb, bħalma kien wara li qam mill-imwiet, u qalilha li kien
wasal iż-żmien li hi tgħodd bħala tagħha dak kollu li kien tiegħu, waqt li hu
kien sejjer jieħu ħsieb dak kollu li kien tagħha. Imbagħad żied jgħidilha xi
kliem ieħor li huwa aktar biex jinstema' milli biex jixxandar...
Jeħtieġ tifhmu sewwa li bejn il-viżjonijiet kollha ta' qabel u dawn ta' din
l-għamara tal-aħħar hemm differenza daqs dik bejn tnejn li jkunu tgħarrsu
hawn fuq l-art u tnejn miżżewġin li ma jistgħux jinfirdu aktar.
Diġà għedt li, għalkemm nużaw dawn it-tixbihat għax m'hemmx oħrajn
li jgħoddu aktar għall-għan tagħna, jeħtieġ nifhmu li hawn [fl-għerusija
spiritwali] il-ġisem ma għandu x'jaqsam xejn, bħallikieku r-ruħ ma tinsabx
fih, imma tgħix biss bħala spirtu. Fiż-żwieġ spiritwali mbagħad, inqas u inqas,
għax din l-unjoni sigrieta sseħħ fiċ-ċentru l-aktar ġewwieni tar-ruħ, li żgur
huwa l-imkien fejn jgħammar Alla nnifsu, u fejn ma jidhirlix li jeħtieġ xi bieb...
Il-Mulej jidher fiċ-ċentru tar-ruħ permezz ta' viżjoni intellettwali u
mhux immaġinarja – ħafna aktar ħelwa minn dawk li semmejt qabel –, l-istess
bħalma deher lill-appostli bla ma daħal mill-bieb u qalilhom: Pax vobis [Il-paċi
magħkom – Ġw 20, 19-21]. Dak li Alla hawn jikkomunika lir-ruħ f'daqqa
waħda huwa sigriet hekk kbir u grazzja hekk għolja, u l-għaxqa li jġib fir-ruħ
hija hekk tal-għaġeb, illi jien ma nafx ma' xiex nista' nxebbhu. Dak li nista'
ngħid huwa biss li l-Mulej f'dak il-waqt jogħġbu juri lir-ruħ il-glorja li hemm
fis-sema, u dan b'mod aktar għoli milli kieku b'xi viżjoni jew gost spiritwali.
Ma jista' jingħad xejn aktar – għallinqas li wieħed ikun jista' jifhem xi ħaġa –
ħlief li r-ruħ, irrid ngħid l-ispirtu ta' din ir-ruħ, issir ħaġa waħda ma' Alla.
Minħabba li l-Maestà Tiegħu huwa spirtu wkoll, hu għoġbu jgħarraf limħabba li għandu għalina billi juri lil xi wħud safejn tasal din l-imħabba
sabiex inkunu nistgħu nfaħħru l-kobor tiegħu. Għax hu għoġbu jingħaqad
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hekk bis-sħiħ mal-ħlejqa tiegħu illi ma jistax jinfired aktar minnha, hekk kif
tnejn li jiżżewġu ma jistgħux jinfirdu aktar minn xulxin.
L-għerusija spiritwali hija ħaġa oħra, għax l-għarajjes jinfirdu minn
xulxin ta' sikwit. U l-għaqda bejniethom hija diversa wkoll għax, għalkemm
hija unjoni ta' tnejn f'waħda, fl-aħħar mill-aħħar jistgħu jinfirdu u jibqgħu
għal rashom. Dan narawh ħafna drabi, għax din il-grazzja tal-Mulej tgħaddi
malajr, u mbagħad ir-ruħ tibqa' mingħajr il-kumpannija tiegħu – irrid ngħid
fil-mod li tifhem hi. Iżda mhux f'din il-grazzja l-oħra tal-Mulej: hawn ir-ruħ
tibqa' dejjem ma' Alla tagħha f'dak iċ-ċentru tagħha.
Ħa ngħidu li din l-unjoni hija bħal meta żewġ xemgħat hekk jingħaqdu
flimkien għalkollox illi jagħtu dawl wieħed, jew il-ftila u x-xema' u d-dawl
huma ħaġa waħda, iżda b'danakollu, xorta waħda wara jistgħu jinfirdu
xemgħa minn oħra u jkollna żewġ xemgħat, li jgħodd ukoll għall-ftejjel
tagħhom. Iżda hawn jiġri bħal meta x-xita tinżel mis-sema f'xi xmara jew
għajn tal-ilma: kollox huwa ilma hekk li ħadd ma jista' jifred jew jagħżel l-ilma
tax-xmara mill-ilma li niżel mis-sema. Jiġri l-istess ħaġa meta xi xmara żgħira
tidħol fil-baħar: b'ebda mod ma tkun tinfired minnu. U l-istess jekk dawl
qawwi jidħol f'kamra minn żewġ twieqi: għalkemm jidħol minn żewġ naħat,
isir dawl wieħed.
Forsi dan li ried jgħid San Pawl meta qal li min jingħaqad mal-Mulej
huwa spirtu wieħed miegħu (1Kor 6, 17), bħalma jiġri f'dan iż-żwieġ hekk
għoli li jitlob li l-Maestà Tiegħu jkun għaqqad ir-ruħ miegħu minn qabel
permezz tal-unjoni. U San Pawl jgħid ukoll: Għax għalija l-ħajja hi Kristu, u lmewt hi rebħ (Fil 1, 21). Naħseb li hawn ir-ruħ tista' tgħid dan il-kliem, għax
hawn huwa l-imkien fejn il-farfett ċkejken li semmejna jmut, u jagħmel dan
b'ferħ li ma jitfissirx, għax ħajtu issa huwa Kristu.
S. Tereża ta' Ġesù, Kastell Ġewwieni, 7Għamajjar 2, 1-5.
2 ta' Mejju
Xewqa li togħdos fil-misteri ta' Kristu
_________________________________________________________________________________________
Waħda mir-raġunijiet ewlenin għaliex ir-ruħ “tixtieq tinħall u
tingħaqad ma’ Kristu” (Fil 1, 23) hija biex tarah wiċċ imb wiċċ u hemm tifhem
mill-għerq it-toroq u l-misteri eterni tal-Inkarnazzjoni tiegħu. U din ma hix l-
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anqas fost il-barkiet, għaliex kif jgħid Kristu stess permezz ta’ San Ġwann,
meta jitkellem mal-Missier: “Din hija l-ħajja ta’ dejjem, li jagħarfu lilek Alla
wieħed u veru, u lil Ġesù Kristu li int bgħatt” (Ġw 17, 3). Għalhekk, bħalma
meta tasal persuna mill-bogħod, l-ewwel ma tagħmel huwa li tara u tkellem
lil min tħobb ħafna, hekk ir-ruħ, l-ewwel ma tixtieq tagħmel, meta tasal fiddehra ta’ Alla, huwa li tagħraf u tgawdi s-sigrieti u l-misteri profondi talInkarnazzjoni, u t-triqat antiki t’Alla (ara Ġer 6, 16; Is 25, 1) li jiddependu
minnha. Għalhekk, wara li r-ruħ qalet li trid tara l-ġmiel t’Alla, tgħid ukoll flistrofa li jmiss: Hekk naslu sakemm ġewwa / l-għerien tal-blat wisq għolja
ninfdu wkoll, / l-għerien moħbija sewwa, / u hemm induqu l-ħlewwa / talgħasir ħelu tar-rummien li jħoll.
Il-blat li ssemmi hawnhekk huwa Kristu, kif jgħid San Pawl lillKorintin: Il-blata kienet Kristu (1Kor 10, 4). L-għerien wisq għolja ta’ din ilblata huma l-misteri għoljin u profondi fl-għerf t’Alla li jinsabu fi Kristu. Dawn
billi huma għolja u profondi ssejħilhom tajjeb għerien wisq għolja; għolja
minħabba l-għoli tal-misteri, u għerien minħabba l-fond u l-profondità talgħerf t’Alla fihom. Għax bħalma l-għerien ikunu fondi u b’ħafna daħliet, hekk
kull misteru li hemm fi Kristu huwa profond u fih ħafna daħliet.
Tant li għalkemm il-qaddisin dutturi sabu ħafna misteri u għeġubijiet, u
għalkemm erwieħ qaddisa fehmu ħafna ħwejjeġ meta waslu f’dan l-istat ta’
ħajja, baqa’ aktar x’wieħed jifhem u jgħid. Hekk hemm ħafna x’inħaffru filfond fi Kristu, għax hu bħal minjiera b’ħafna daħliet ta’ teżori, li għalkemm
tidħol ħafna fil-fond fihom, qatt ma ssib it-tarf jew it-tmiem tagħhom, anzi
tibqa’ ssib vini ġodda u għana ġdid ‘l hawn u ‘l hinn f’kull daħla.
Għalhekk San Pawl qal fuq Kristu: “Fih hemm moħbija t-teżori kollha
tal-għerf u x-xjenza” (Kol 2, 3). Ir-ruħ ma tistax tidħol jew tasal f’dawn itteżori qabel ma tkun għaddiet mill-għarbiel tat-tbatija minn ġewwa u minn
barra.
Għaliex anki dak li wieħed jista’ jikseb f’din il-ħajja dwar il-misteri ta’
Kristu, ma jistax jasal għalih mingħajr ma jbati ħafna u jkun irċieva ħafna
favuri tal-moħħ u l-qalb mingħand Alla., jew mingħajr ma jkun għamel taħriġ
spiritwali fit-tul qabel. Issa dan li semmejna l-aħħar hu tagħrif aktar baxx
ħdejn l-għerf tal-misteri ta’ Kristu, u huwa biss tħejjija biex ir-ruħ tasal salgħerien għolja tat-tagħrif tal-misteru ta’ Kristu.
Għalhekk meta Mosè talab lil Alla biex jurih il-glorja tiegħu, Alla wieġbu
li f’din il-ħajja ma jistax jaraha; iżda qallu li kien se jurih il-ġid kollu (Eż 33,

202

Meditazzjoni għal Kuljum

19) jiġiferi dak li jista’ f’din il-ħajja. U ġara li wara li qegħdu fl-għar tal-blat, li
hu Kristu, urieh dahru (Eż 33. 23), jiġiferi tah tagħrif tal-misteri u talgħemejjel tiegħu, l-iżjed dawk tal-Inkarnazzjoni ta’ Ibnu.
Issa r-ruħ tixtieq tidħol tassew f’dawn l-għerien ta’ Kristu sabiex tixrob
u tisker u tinbidel sewwa fl-imħabba tat-tagħrif tagħhom waqt li tinħeba fi
ħdan il-Maħbub.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 37, 1-5.
3 ta' Mejju
Il-Verb jistrieħ fil-ħodon tal-Missier
_________________________________________________________________________________________
Ir-ruħ imsaħħra mill-Verb Iben t’Alla, l-Għarus tagħha, billi tixtieq
tingħaqad miegħu bid-dehra ċara u essenzjali, turi x-xewqat kbar tagħha ta’
mħabba, waqt li tgergirlu minħabba l-assenza tiegħu; u l-iżjed għaliex hija
tinsab feruta mill-imħabba tiegħu li ħarġitha mill-ħwejjeġ kollha maħluqa u
minnha nnifisha, u b’danakollu jkollha ġġarrab l-assenza tal-maħbub tagħha,
għaliex għadu ma ħallhiex mill-ġisem li jmut biex tithenna bih fil-glorja ta’
dejjem. U għalhekk tgħid: Għidli fejn mort inħbejt?!
U hawn qisha qed tgħid: O Verb, Għarus tiegħi, urini l-post fejn tinsab
moħbi. U f’din it-talba qed titlob id-dehra tal-essenza divina tiegħu, għaliex ilpost fejn jinsab moħbi l-Iben t’Alla huwa, kif jgħid San Ġwann, “il-ħodon talMissier” (1, 18), li hi l-essenza divina li hija barranija minn kull għajn li tmut u
moħbija minn kull intellett uman. Għalhekk Iżaija, meta tkellem dwar Alla,
qal: “Tassew int Alla moħbi” (45, 15).
Minn hawn għandna ninnotaw illi, imqar jekk ir-ruħ ikollha l-aqwa u lifjen komunikazzjonijiet u preżenzi ta’ tagħrif ta’ Alla li ruħ jista’ jkollha f’din
id-dinja, dan ikun għadu mhux Alla fl-essenza tiegħu, u anqas għandu
x’jaqsam miegħu, għax tassew, hu jkun għadu moħbi mir-ruħ, u għalhekk
jaqblilha tqisu bħala moħbi ‘l fuq minn dan it-tagħrif kbir u tibqa’ tfittxu bħala
moħbi u tgħidlu: Għidli fejn mort inħbejt?
Jekk dawn il-komunikazzjonijiet sensibbli u intelliġibbli jonqsulha u
jħalluha f’nixfa, dalma, u abbandun, ma għandhiex taħseb li b’daqshekk Alla
telaqha... Dan ukoll riedet tgħid l-għarusa tal-Għanja tal-Għanjiet meta, waqt li
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xtaqet l-għaqda u r-rabta mad-Divinità tal-Verb, Għarus tagħha, talbitha lillMissier b’dan il-kliem: “Fittex għidli fejn tmur tirgħa l-merħla? fejn,
f’nofsinhar teħodha biex tistrieħ?” (1, 7). Għax meta tistaqsih fejn jirgħa qed
tistaqsih biex juriha l-essenza tal-Verb divin, Ibnu, għax il-Missier ma jirgħax
fi ħwejjeġ oħra ħlief fil-Verb l-Iben waħdieni tiegħu li hu l-glorja tiegħu. U
meta tistaqsih fejn jistrieħ, qed tistaqsih l-istess ħaġa, għax l-Iben biss hu lgħaxqa tal-Missier li ma jistrieħx banda oħra u ma joqgħodx f’ebda ħaġa oħra
ħlief f’Ibnu l-maħbub li fih jistrieħ kollu kemm hu billi jgħaddilu l-essenza
tiegħu kollha f’nofsinhar jiġifieri fl-eternità fejn dejjem inisslu u hu dejjem
imnissel minnu.
Mela din il-mergħa tal-Verb-Għarus, fejn jirgħa l-Missier, fil-glorja bla
qies, u din is-sodda mwarrda fejn b’għaxqa ta’ mħabba infinita jistrieħ moħbi
fil-profond minn kull għajn li tmut u minn kull maħluq, qed titlob ir-ruħ
għarusa meta tgħid: Għidli fejn mort inħbejt?!
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 1, 2-5.
4 ta' Mejju
Intimità ta' Ġesù mal-Karmelitana
_________________________________________________________________________________________
Nhar l-14 ta' Novembru jiena rajt iseħħu x-xewqat tiegħi meta ħadt illibsa tant maħbuba. Dakinhar, waqt li qiegħedt lili nnifsi f'kuntatt intimu malerwieħ, stajt nara li f[l-erwieħ] kollha hemm pjagi profondi u ta' wġigħ; li
lkoll, anki jekk minn barra jidhru kuntenti, jagħlqu f'qalbhom dinja ta'
żventuri. Min-naħa l-oħra, il-Karmelitana tiegħek qiegħda tara jgħaddu
trankwillament il-jiem tagħha. Xejn ma jista' jħawwad il-paċi tagħha, l-hena
tagħha, għaliex iġġorr f'ruħha min hu l-għajn tas-sliem. Ma' Alla, papà għażiż,
jiena ngħix qisni diġà fis-sema hawn fl-art.
Bejn Ġesù u l-Karmelitana tiegħek hemm intimità hekk profonda, li lirbit tal-art huwa dell biss; u fil-qies li jiena nagħrfu, inħobbu aktar;
minħabba li f’qalbu sejra niskandalja abbiss ta' mħabba infinita. Għalhekk,
papà għażiż tiegħi, inħoss il-ħtieġa li nwasslek għandU. Nixtieq li Ġesù jkun ilħabib intimu tiegħek, li tiftaħ għalih 'il qalbek għajjiena u mimlija sofferenza.
O, papà, kif kienet tinbidel ħajtek kieku kellek tmur għandu ta' sikwit bħalma
tmur għand ħabib! Taħseb inti jewwilla li Ġesù ma jilqgħekx bħala wieħed
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[ħabib]? Jekk taħseb xi ħaġa bħal din, kont turi li ma tafux. Huwa kollu
tenerezza, kollu mħabba għall-ħlejjaq tiegħu midinba. Huwa nnifsu qal li ġie
biex isejjaħ lill-midinbin. Għalhekk kulħadd, imqar jekk aħna midinbin, aħna
wliedu u bħala wliedu jrid ikollna fiduċja fil-qalb tiegħu mimlija tenerezza ta'
missier.
Int ma tistax taqta' kemm tlabt għalik u għall-problemi kollha tiegħek,
għaliex kollox jitranġa għall-aħjar. L-aktar f'dan ix-xahar ta' Marija [l-Avvent]
jiena fdajtek f'idejn il-Verġni Mqaddsa. Nittama li hija tismagħni u tħarsek
dejjem. Lilha nitlob biex tixxotta d-dmugħ tiegħek, tagħmel trankwilla 'l
ħajtek mimlija b’tant inkwiet, u tkun qribek meta tħossok waħdek. Fuq kollox
nitlobha biex tkun l-Avukata tiegħek, l-Omm tenera u affettuża tiegħek li lilha
inti tant xtaqtilha ġid.
S. Tereża ta' Los Andes, Ittra tas-26 ta’ Novembru 1919.
5 ta' Mejju
Ġesù, il-ferħ tiegħi hu li nħobbok
_________________________________________________________________________________________
Fuq din l-art hemm dawk l-erwieħ
Li għalxejn il-ferħ ifittxu.
Iżda żgur li dan ma jgħoddx għalija,
Għax il-ferħ f'qalbi jinsab.
Dan mhux ferħ li malajr jgħaddi,
Għax għal dejjem f'qalbi qiegħed.
Bħall-warda tar-rebbiegħa,
Kuljum lili jitbissem.
Tassew li jiena hekk ferħana:
Dejjem ir-rieda tiegħi nagħmel...
Kif nista' ma nkunx hienja
U l-hena tiegħi ma nurix?
Il-ferħ tiegħi hu li t-tbatija nħobb,
Nitbissem waqt li d-dmugħ inxerred,
Bi gratitudni x-xewk nilqa'
Li mal-fjuri jkun imħallat.
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Meta s-sema kaħlani, sewdieni jsir
U jibda qisu lili qed jitlaqni,
Il-ferħ tiegħi hu li fid-dell nibqa',
Li numilja ruħi u dejjem ninħeba.
Il-ferħ tiegħi jinsab fir-Rieda qaddisa
Ta' Ġesù, l-imħabba waħdanija tiegħi.
U hekk, jien ngħix bla ebda biża',
U l-lejl daqs il-jum inħobb.
Il-ferħ tiegħi hu li ċkejkna nibqa'
Biex, meta naqa' matul it-triq,
Inkun nista' bil-ħeffa nqum:
Ġesù idi jaqbadli u jmexxini.
Waqt li jien lilu niksi biż-żegħil,
Ngħidlu li hu għalija huwa kollox.
U meta jiżloq 'l hinn mill-fidi tiegħi
Bi ħlewwa wisq akbar infittex nieħdu.
Jekk xi drabi d-dmugħ inxerred,
Il-ferħ tiegħi hu li naħbi d-dmugħ.
O! X'għaxqiet kbar hemm fit-tbatija
Meta naħbuha nagħrfu taħt il-fjuri!
Tassew li, bla ma nuri, insofri rrid
Biex Ġesù tiegħi mfarraġ dejjem ikun...
Il-ferħ tiegħi hu li narah jitbissem
Waqt li qalbi eżiljata tibqa'...
Il-ferħ tiegħi hu li bla heda nissielet
Sabiex għadd ta' wlied spiritwali nnissel.
U huwa b'qalb imfawra bil-ħlewwa
Li lil Ġesù jien nibqa' ngħid:
“Għalik, ċkejken Ħija Divin,
Jien ferħana li dejjem insofri:
Il-ferħ waħdieni tiegħi fuq din l-art
Huwa li lilek inferraħ nista'.
“Mulej, jekk din hija x-xewqa tiegħek,
Jiena lesta li ngħix ħafna snin aktar.
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U jekk dan lilek hieni jagħmlek,
Warajk fis-Sema malajr nixtieq niġi.
“L-imħabba, dan in-nar tal-Patrija,
Qatt u qatt ma tieqaf li ttemmni.
Għalija, x'jgħoddu l-mewt jew il-ħajja?
Ġesù, il-ferħ tiegħi hu li nħobbok!”
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Poeżija “Il-Ferħ Tiegħi” n. 45.
6 ta' Mejju
Meta Alla jgħix fir-ruħ
_________________________________________________________________________________________
Hija ħaġa tipika tal-inabitazzjoni l-ħtieġa fiż-żewġ partijiet tal-esseri
ġewwieni, fi kliem ieħor li hu kapaċi li jifhem minn ġewwa lilu nnifsu u li jilqa'
lill-ieħor fih, mingħajr ma jnaqqas xejn mill-individwalità kemm tiegħu li
jirċievi u kemm tal-ieħor li qiegħed jingħata lilu, biex hekk isseħħ l-unjoni
essenzjali bejniethom. Dan hu possibbli biss f'esseri spiritwali. L-esseri
spiritwali biss huwa f'qagħda li jifhem lilu nnifsu u li jaċċetta 'l-ieħor –
spiritwali bħalu – fih. L-inabitazzjoni vera sseħħ biss f'dan il-każ.
L-inabitazzjoni permezz tal-grazzja qiegħda fl-istess linja. Min hu
miftuħ għal Alla, għal għerfu u setgħetu, għax irid, ikun qiegħed jilqa' 'l Alla
fih. L-esseri tiegħu jkun ġie mdiehes mill-esseri ta' Alla. Tkun penetrazzjoni
għadha tinħema. Tasal biex tkun kompenetrazzjoni sħiħa mill-esseri ta' Alla –
u l-unjoni perfetta tal-imħabba tikkonsisti preċiżament f'din – meta l-persuna
tinħall minn kull rabta ma' esseri oħra: imbattla minn kull ħlejqa saħansitra
minnha nfisha, bħalma jtenni u jtenni Missierna San Ġwann tas-Salib.
L-inabitazzjoni permezz tal-grazzja tgħaddi l-virtù tal-fidi, fi kliem
ieħor, il-qawwa li tilqa' bħala veru dak li issa mhijiex f'qagħda li tifhem, li
żżomm bħala s-sewwa dak li mhux strettament dimostrabbli minn argumenti
tar-raġuni. Hija l-qagħda li tixbah, bejn wieħed u ieħor, lil dak il-bniedem li
sema' mfaħħra t-tjubija u l-kobor; ġaladarba jkollu esperjenza ta' xi tjubija
favur ħaddieħor, minħabba f'hekk iħossu miġbud għall-imħabba u lgratitudni, b'ħerqa dejjem akbar li jesperjenza l-konoxxenza personali. S'issa,
iżda, lil dak li għamillu favuri ta' tjubija, kien għad ma tahx il-kunfidenza
tiegħu; qatt ma tah il-pjaċir ta' laqgħa personali, u wisq anqas ma kixiflu l-
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ħsus ta' qalbu jew irregalalu l-imħabba ta' qalbu. U dan kollu – dejjem fi grad
akbar – jingħata minn Alla lill-bniedem permezz tat-tielet għamla ta'
inabitazzjoni: il-vokazzjoni mistika. Alla jikkonċedilu laqgħa personali
permezz ta' tmellisa, li hija bħal wegħda ta' kuntatt intimu. Huwa jikxef ilħsus ta' qalbu permezz ta' grazzji speċjali li jdawlu n-natura tiegħu u lħsibijiet mistura tiegħu; jagħtih qalbu, l-ewwel bħala tgħanniqa ħafifa ħafifa
waqt esperjenza personali (fit-talba tal-unjoni), imbagħad bħala unjoni
stabbli fl-għerusija u ż-żwieġ mistiku.
Jerġa', dan kollu ma huwa bl-ebda mod il-viżjoni wiċċ imb wiċċ; iżda
wkoll f'dan l-istadju l-eżempju ta' mħabba bejn namrati u miżżewġin hu ġa
ssuperat. Madankollu jrid jingħad li l-laqgħa ta' bejn persuna u oħra, allura lesperjenza personali, tkun diġà teżisti fl-istadju inferjuri. Alla jmiss ħafif ħafif
bl-essenza tiegħu l-intimu tal-persuna, dak l-intimu li Missierna San Ġwann
isejjaħ is-sustanza tiegħu.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Scientia Crucis.
7 ta' Mejju
Il-messa delikata tal-Verb
_________________________________________________________________________________________
Imma int, o ħajja divina, qatt ma toqtol jekk mhux biex tagħti l-ħajja,
qatt ma tferi jekk mhux biex tfejjaq. Meta tikkastiga, il-messa tiegħek hija
ġentili, imma hi biżżejjed biex teqred id-dinja. Meta żżiegħel, inti tistrieħ bilqawwa, u hekk l-hena tal-ħlewwa tiegħek ma titkejjilx. Int ferejtni biex
tfejjaqni, o id divina, u fija qtilt dak li kien qiegħed iżommni mejjet u bla ħajja
ta’ Alla, li fih issa nħossni ngħix. Int għamilt dan bil-liberalità tal-grazzja wisq
kbira li wżajt miegħi fil-messa li biha missejtni “bid-dija tal-glorja ta’ Alla u xxbieha tal-essenza tiegħu” (Lh 1, 3), li hu l-Iben waħdieni tiegħek li billi hu ssustanza tiegħek imiss “minn tarf sa tarf bil-qawwa” (Għerf 8, 1). Dan l-Iben
waħdieni tiegħek, jew l-id kollha ħniena tal-Missier, huwa l-messa delikata li
biha inti ferejtni bil-qawwa tal-ħruq tiegħek.
O messa delikata, Verb, Iben ta’ Alla, li bid-delikatezza tal-esseri divin
tiegħek tinfed b’mod fin fis-sustanza ta’ ruħi u tmissha bil-ħlewwa, assorbiha
kollha fik innifsek b’hena u ħlewwa li ma semgħux bih f’Kangħan, anqas feġġ
f’Teman (Baruk 3, 22)! O messa profonda u delikata tal-Verb, li għalija hi wisq
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iżjed delikata ladarba int “riegħedt il-muntanji u farrakt il-ġebel” fuq ilMuntanja Horeb bid-dell tal-qawwa u tal-forza tiegħek li mxew quddiemek.
Inti tajt lil profeta l-esperjenza l-aktar ħelwa u qawwija fiż-“żiffa ħelwa”
(1Slat 19, 11-12)! O żiffa ħelwa, ladarba int żiffa delikata u ħelwa, għidilna:
Kif int il-Verb, l-Iben ta’ Alla, tmiss b’mod ħafif u ġentili, ladarba inti daqshekk
qawwi u tal-biża? O hienja dik ir-ruħ li int, għalkemm terribbli u qawwi,
tmissha bil-ħlewwa! Xandar dan lid-dinja! Imma int ma tridx ixxandar dan
lid-dinja għax din ma tafx b’żiffa ħelwa u ma ġġarrabx lilek, għax la tista’
tirċevik u lanqas tarak (Ġw 14, 17). Imma, o Alla tiegħi u ħajja tiegħi, jarawk
u jħossuk dawk biss li jitbiegħdu mid-dinja u jsiru sensibbli u jġibu larmonijia, għax hu biss li hu delikat jaqbel ma’ min hu bħalu u hekk jistgħu
jħossu u jgawdu. Aktar ma tmisshom bil-ħlewwa, aktar jibqgħu moħbijin fissustanza ta’ ruħhom ippurifikata, safja u ħielsa minn kull ħlejqa u minn kull
ħjiel u mess. Bil-ħarsien tiegħek tkenninhom fil-qiegħ ta’ wiċċek, li hu l-Verb,
kontra t-tnassis tal-bnedmin (S 30, 21).
O mess elf għal elf darba ħelu, daqshekk qawwi u setgħani daqskemm
hu delikat, ladarba bil-forza tal-ħlewwa tiegħek ixxejjen ir-ruħ, tbiegħdha
mill-ħwejjeġ l-oħra kollha u żżommha u tgħaqqadha miegħek biss! U hekk
delikat l-effett li tħalli fiha li kull mess ieħor tal-ħwejjeġ l-oħra kollha sublimi
jew miżeri, fiha jidhru goffi u vili; ir-ruħ tħossha offiża jekk biss tħares lejhom
kieku jkollha x’taqsam magħhom għaliha jkunu ta’ piena u turment.
S. Ġwann tas-Salib, Fjamma Ħajja ta' Mħabba, 2, 16-18.

L-ISPIRTU TAL-IMĦABBA
8 ta' Mejju
Ir-riħ tal-Ispirtu
_________________________________________________________________________________________
“Ieqaf Grigal qattieli; / u int, Ilbiċ, li tqajjem in-namuri / l-oħla fwieħa
tax-xtieli / mal-ġnejna xerridhieli, / sabiex l-Għarus jitpaxxa qalb il-fjuri”. Innixfa tal-ispirtu hija wkoll kawża li ttellef lir-ruħ dak is-sugu ta’ ħlewwa
ġewwinija li dwarha tkellimna aktar ‘il fuq. U billi tibża’ minn dan, f’din listrofa tagħmel żewġ ħwejjeġ. L-ewwel waħda teħodha kontra n-nixfa billi
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tagħalqilha l-bieb permezz ta’ talb il-ħin kollu u devozzjoni. It-tieni ħaġa li
tagħmel hija li ssejjaħ l-Ispirtu s-Santu, li hu Dak li jħarrab dik in-nixfa tar-ruħ
u li jitma’ u jżid fiha l-imħabba lejn l-Għarus u wkoll iġiegħel lir-ruħ titħarreġ
fil-virtujiet. Dan kollu sabiex l-Iben t’Alla, l-Għarus tagħha, igawdi u jithenna
aktar fiha, għax kulma trid ir-ruħ hu li togħġob lilu.
Il-Grigal hu riħ kiesaħ li jnixxef u jħassar il-ward u x-xtieli jew
għallinqas iġegħelhom jitgeddsu u jingħalqu meta jolqothom. U billi n-nixfa
spiritwali u l-assenza affettiva tal-Maħbub għandhom l-istess effett, fir-ruħ li
tħosshom, billi jitfu s-sugu u t-togħma u l-fwieħa li kienet idduq fil-virtujiet,
għalhekk issejħilhom Grigal qattieli; għax il-virtujiet kollha u t-taħriġ affettiv
kollu li kellha r-ruħ, issa jinsab immewwet.
Il-Lbiċ hu riħ ieħor bejn Nofsinhar u l-Oċċident. Dan ir-riħ jingħoġob,
iġib ix-xita, u jġiegħel il-ħxejjex u x-xtieli jiżhru, u l-ward jiftaħ u jxerred
fwieħtu. Għandu effetti bil-maqlub tal-Grigal. Għalhekk, b’dan ir-riħ,
hawnhekk ir-ruħ tifhem l-Ispirtu s-Santu li, kif tgħid, iqajjem in-namuri. Għax
meta dan ir-riħ divin jolqot lir-ruħ, jixgħelha kollha kemm hi u jżiegħel biha, u
jaħji u jqajjem ir-rieda, u jgħolli ‘l fuq l-aptiti, li qabel kienu mwaqqgħa u
rieqda għall-imħabba t’Alla, hekk li nistgħu ngħidu li tassew iqajjem limħabba tiegħu u tagħha.
Lill-Ispirtu s-Santu titolbu dak li ġej fil-versi li jmiss: l-oħla fwieħa taxxtieli / mal-ġnejna xerridhieli. Dan il-ġnien huwa r-ruħ stess; għax bħalma
aktar ‘il fuq sejħet lilha nnifisha għalqa kollha dwieli mimlija żahar, għax iżżahar tal-virtujiet li hemm ġo fiha jagħmel inbid b’togħma ħelwa, hekk issa
ssejjaħ lilha stess ġnejna, għax fiha jixxettel, jitwieled, u jikber il-ward talperfezzjoni u tal-virtujiet kif diġà għedna.
Ma tgħidx fil-ġnejna, iżda mal-ġnejna, għax hemm differenza kbira bejn
li Alla jonfoħ fir-ruħ u li jonfoħ mar-ruħ. Għax jonfoħ fir-ruħ meta jitfa’ fiha lgrazzja, id-doni, u l-virtujiet; u jonfoħ mar-ruħ meta jolqot u jċaqlaq ilvirtujiet u l-perfezzjonijiet li diġà ġew mogħtija lilha, billi jġeddidhom u
jmexxihom, hekk li minn ġo fihom joħorġu l-fwieħa tal-għaġeb u l-ħlewwa
għar-ruħ.
F’dan l-infiħ tal-Ispirtu s-Santu mar-ruħ, li hu żjara tiegħu lilha
f’imħabba, l-Għarus Iben Alla, jingħata lilha b’mod l-iżjed għoli. Għalhekk,
qabel, jibgħat l-Ispirtu tiegħu – kif għamel mal-Appostli – għax hu l-lukandier
li jħejji l-kamra tar-ruħ tal-għarusa billi jgħolli l-hena tagħha u jirranġa l-
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ġnien bil-gost, jiftaħ il-ward, jikxef id-doni u jżejjinha bit-tapizzerija talgrazzji u l-ġid tiegħu.
Għalhekk ir-ruħ tixtieq b’xewqa kbira dan kollu, jiġifieri li l-Grigal jiltaq
u jiġi l-Lbiċ mal-ġnien. Għax b’hekk ir-ruħ tikseb ħafna ħwejjeġ f’daqqa: tikseb
it-tgawdija tal-virtujiet imwasslin fil-quċċata ta’ taħriġ ħlejju, kif għedna;
tikseb it-tgawdija tal-Maħbub fihom, għax permezz tagħhom jingħata lilha
b’mod l-iżjed għoli u b’għaqda aktar sfiqa ta’ mħabba u jiffavoriha ħafna aktar
minn qabel. Ir-ruħ tikseb ukoll il-fatt li l-Maħbub jieħu ħafna gost fiha
permezz ta’ dan it-taħriġ attwali tal-virtujiet, u din hi xi ħaġa li lilha
togħġobha l-iżjed, jiġifieri li l-Maħbub tagħha jithenna; u tikseb it-tkomplija u
t-tul tat-togħma ħelwa tal-virtujiet. Din iddum fir-ruħ sakemm il-Maħbub
ikun jgħinha, kif għedna, waqt li l-għarusa tkun tagħtih il-ħlewwa tal-virujiet
tagħha, kif naqraw fl-Għanja tal-Għanjiet: Waqt li s-Sultan kien qiegħed fuq iddivan, jiġifieri f’ruħi, ix-xitla tiegħi mwarrda u mfewħa tat fwieħa li tgħaxxaq
(1, 12). B’din ix-xitla mfewħa qed tifhem ir-ruħ stess li, bil-warda tal-virtujiet
li għandha, tagħti lill-Maħbub li jgħammar fiha b’dan il-mod ta’ għaqda,
ħlewwa ta’ fwieħa bla qies.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 17, 2-5.8.
9 ta' Mejju
S. Ġorġ Preca
Il-frott tal-Ispirtu
_________________________________________________________________________________________
Ħadd ma jista’ jaf biżgur jekk huwiex fil-grazzja ta’ Alla. Mela ħadd ma
jista’ jaf bi żgur jekk fih hemmx l-Ispirtu s-Santu. Issa però wieħed jista’
jitfarraġ li fih hemm l-Ispirtu s-Santu xħin jara fih il-frott tal-Ispirtu, għax, kif
is-siġar jintgħarfu mill-frottijiet tagħhom, u kif kull barmil jagħti l-inbid li
hemm fih, hekk kull bniedem jintgħaraf mill-ħidmiet tiegħu.
L-appostlu San Pawl jgħodd il-frottijiet tal-Ispirtu s-Santu fl-ittra tiegħu
lill-Galatin, jgħid: “Il-frott tal-Ispirtu huwa mħabba, ferħ, paċi, paċenzja,
ħniena, tjubija, suppurtar, ħlewwa, fidi, modestja, kontinenza, kastità”.
Jinsabu fik dawn il-frottijiet imsemmijin minn San Pawl? Min għandu fih
dawn il-frottijiet għandu wisq raġun li jaħseb li aktarx huwa tempju veru talIspirtu s-Santu billi kull spirtu jagħti minn dak li għandu.
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Neżaminaw ftit flimkien fuq dawn il-frottijiet wieħed wieħed. Lappostlu jqiegħed fl-ewwel lok l-imħabba: Taf inti xejn li anke n-natura
tispira mħabba? Tagħraf inti xejn l-imħabba li tispira n-natura minn imħabba
li jispira l-Ispirtu s-Santu? Hemm differenza kbira bejniethom. L-imħabba li
jispira l-Ispirtu s-Santu hija diżinteressata, hija universali, u hija sinċiera;
mentri l-imħabba li tispira n-natura hija dejjem interessata, għax din tħobb lil
min iħobbha u fejn jaqblilha. Waqt il-prova tara xejn jekk l-imħabba tiegħek
hija mill-Ispirtu s-Santu jew le?
L-Ispirtu s-Santu ma jistax ikun li jqanqlek biex topra dak li hu qżież
f’għajnejh, u f’għajnejh huwa qżież dak li l-bnedmin jgħożżu. Il-bnedmin
jgħożżu t-tpaxxija, il-flus, l-istimi u l-unuri temporali. Taf issa inti xejn li l-ferħ
u l-paċi huma effett sigur tad-disprezz u ta’ dawn il-ħwejjeġ li japprezzaw ilbnedmin? Isma’ x’jgħid il-Kempis: “Min ma jimpurtahx, u la minn unuri u la
minn disprezzi ssibu għandu f’qalbu paċi kbira”. U Salamun, li kellu tant
delizzji tal-ġisem, u tant unuri u tant rikkezzi, qal li kollox huwa vanità għax
fihom sab niket u swied il-qalb.
Il-paċenzja taraha xejn fik, jew tieħu paċenzja b’min trid u b’min
jogħġob lilek? Il-veru paċenzjuż ma jqisx minn min u minn xiex hu mdejjaq,
iżda jadura dejjem l-Id divina li trieġi u tiggverna kollox għall-volontà tagħha,
u ma jitħawwad xejn persważ fuq is-sapjenza kbira ta’ Alla. Tinnota inti xejn
kemm Alla jieħu paċenzja bina?
Il-ħniena, it-tjubija, is-suppurtar u l-ħlewwa fl-imġiba tiegħek malproxxmu tarahom inti xejn dawn il-frottijiet fik tal-Ispirtu s-Santu? Tħenn
tassew bl-opri u ma’ kulħadd u dejjem? Jew bil-kliem, jew ma’ min għandek
grazzja jew rikonoxxenza, jew għax qalbek debboli? Kristu qalilna: “Kunu ta’
qalb ħanina bħalma huwa ta’ qalb ħanina l-Missier tagħkom li huwa fissmewwiet”. It-tjubija tinsab fik? Tagħti inti xejn ‘l għajrek mingħajr interess u
mingħajr tama li tkun irringrazzjat?
Tissaporti inti xejn ‘l għajrek f’kull difett tiegħu tant fiżiku kemm
morali? Naħseb li inti taf li kull min jissaporti, jissaporti għax ikun iħobb. Issa
jekk inti ma tissaportix, inti ma tħobbx, u, jekk ma tħobbx, mhux fik Alla, għax
Alla hu mħabba, u min iħobb jibqa’ f’Alla u Alla fih.
Il-manswetudni u l-ħlewwa tista’ inti tgħid li huma fik meta inti
tinkorla u tivvendika ruħek? Ma tinnutax inti l-manswetudni ta’ Alla li jtella’
x-xemx u li jibgħat ix-xita anke fuq il-ħżiena, jiġifieri fuq dawk li ingrati
joffenduh wara tant benefiċċji?
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Il-fidi taraha inti xejn mill-opri tiegħek? Nista’ jiena ngħid li inti
temmen xħin naf li inti tissogra tagħmel quddiem Alla dak li ma tissograx
tagħmel quddiem bniedem, jew li toqgħod fl-okkażjoni tad-dnub il-mejjet li
jitfgħek fi fjammi eterni?
Il-modestja taraha inti xejn fik, jew iddoqq it-tromba quddiemek għallopri tajba tiegħek, jew tfittex l-aqwa lok u tiddisprezza s-sentimenti kollha
umiltà tal-Imgħallem divin tiegħek li ġie fostna fil-kwalità ta’ veru seftur?
Il-kontinenza u l-kastità: m’hemmx sinjal hekk ikrah fuq in-Nisrani li
jagħmel bil-ħsieb jew bl-għemil id-dnub kontra s-safa. Isma’ l-appostlu San
Pawl jgħid li l-Insara huma tempju tal-Ispirtu s-Santu għax fihom jgħammar lIspirtu ta’ Alla, u li min ikun tebba’ dan it-tempju, Alla jeqirdu lil dan.
Kemm għandek għaliex tibki u titniehed quddiem Alla jekk fik ma tarax
il-frottijiet tal-Ispirtu s-Santu, o tifel! Agħmel il-mezzi kollha, itlob bil-ħerqa
sabiex Alla jħenn għalik u jagħtik l-Ispirtu tiegħu li mingħajru u la
tigglorifikah u lanqas tiġbor merti. Qiegħed f’qalbek il-kliem li qalet Santa
Luċija lill-prefett Paskasju li dawk li jgħixu kasti u tajjeb huma tempju talIspirtu s-Santu.
S. Ġorġ Preca, Taħdit għat-Tfal, Nru 46.
10 ta' Mejju
Id-dawl ħlejju tal-Ispirtu
_________________________________________________________________________________________
Min int, dawl ħlejju, li timla
u tferraq id-dlam ta' qalbi?
Int tmexxini bħal driegħ ommi
terħini ħielsa,
u nitħawwad bla mmidd pass.
Inti l-ispazju
li fih jien nimraħ u nżomm sħiħ,
kieku kellek tħallini ninżel fl-abbiss
tax-xejn, minn fejn int toħloq il-ħajja.
Int, eqreb għalija minni nnifsi
aktar intimu mill-intimu tiegħi
u tibqa' ħieles lil hemm mill-għarfien
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f'dagħdigħa 'l fuq minn kull isem:
Spirtu Qaddis –
Imħabba bla żmien!
M'intix il-manna ħelwa
li minn qalb l-Iben tgħaddi f'tiegħi,
ikel l-anġli u l-qaddisin?
L-Iben li rxoxta mill-mewt għall-ħajja,
lili wkoll qajjem għall-ħajja ġdida
mit-thewdin tal-mewt
b'ħajja ġdida jum wara jum,
sakemm bil-milja tiegħek jagħtini,
ħajja minn ħajtek – int innifsek:
Spirtu Qaddis –
Ħajja bla qies.
Int il-fawwara ta' spirtu u setgħa
bik il-Ħaruf farrak is-sokor
ta' amar divin mill-ibgħat qedem?
Minnek lebbtu mad-dinja l-ħabbara l-imħallef
U b'sejfhom firdu saltnet
in-nhar minn saltnet il-lejl.
Imbagħad sema w art tbiddlu
u kollox ħa postu
man-nefħa tiegħek.
Spirtu Qaddis –
Qawwa rebbieħa.
Int il-bennej tat-tempju etern
mill-qiegħ tal-art sal-ogħla smewwiet.
B'setgħetek jieqfu l-kolonni
Sħaħ u godlija.
F'isem etern Alla 'l fuq
lejn għajn id-dawl merfugħa
joffru bħal b'kuruna
koppla l-maqdes
ħlejqa sbejħa fidwa d-dinja.
Spirtu Qaddis –
Ħallieq divin.
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Kont int li qrib sew it-tron divin
qgħedt ix-xbieha tilma'
bħal baħar ta' kristall,
u fih hu ra u ħabb xbihetu?
Tmejjilt lejn l-oħla ħlejqa
hieni sebbaħtha bi ġmielek,
ħlewwa mirquma 'l fuq minn kull ħliqa,
imsieħba mal-għaxqa ta' wiċċha,
il-Verġni, għarustek, bla nikta:
Spirtu Qaddis –
Ħallieq kullimkien.
Inti l-għanja ta' mħabba u stima
fi ħdan it-Tlieta madwar it-tron ħlejju
ssemma' safi f'isem kollha l-ħlejjaq?
L-armonija li ssaltan bejn il-membri u r-ras,
fejn kull wieħed, hieni, isib serħ fl-għaqda
ġox-xmara dejjem għaddejja tiegħek,
Spirtu Qaddis –
Hena bla tmiem.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Pentekoste 1942.
11 ta' Mejju
L-Ispirtu mgħallem tal-erwieħ
_________________________________________________________________________________________
Madre, tgħallimt ħafna jiena u nwettaq il-missjoni li fdajtli f'idejja [li
nieħu ħsieb in-novizzi]; fuq kollox sibt ruħi obbligata li nitħarreġ jiena nnifsi
f'dak li kont ngħallem lill-oħrajn. Għalhekk issa nista' ngħid: Ġesù tani lgrazzja li ma nkunx marbuta mal-ġid tal-ispirtu u tal-qalb aktar milli ma' dak
tal-art. Jekk jiġrili li naħseb jew ngħid xi ħaġa li togħġob lil ħuti s-sorijiet,
insibha naturali għalkollox li huma jeħduha bħala ġid tagħhom. Dan il-ħsieb
huwa tal-Ispirtu s-Santu u mhux tiegħi, ladarba San Pawl jgħid li, mingħajr
dan l-Ispirtu ta' Mħabba, lanqas nistgħu nsejħu “Missier” lil Missierna li huwa
fis-Smewwiet (Rum 8, 15). Mela, huwa ħieles li jinqeda bija biex jagħti ħsieb
tajjeb lil xi ruħ; jekk jien nemmen li dan il-ħsieb hu tiegħi, kont inkun qisni “l-
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ħmar li jġorr ir-relikwi” li beda jaħseb li l-ġieħ mogħti lill-Qaddisin kien
indirizzat lilu.
Jiena ma mmaqdarx il-ħsibijiet profondi li jmantnu lir-ruħ u
jgħaqqduha ma' Alla, iżda minn żmien ilu fhimt li jeħtieġ ma nistrieħux
fuqhom u nagħmlu li l-perfezzjoni tinstab f’li nirċievu ħafna dwalijiet. L-isbaħ
ħsibijiet mhuma xejn mingħajr l-għemil; huwa minnu li l-oħrajn jistgħu jieħdu
ħafna profitt minnhom, jekk jumiljaw ruħhom u juru lill-ħanin Alla lgratitudni tagħhom talli jħallihom jieħdu sehem fil-festin ta' xi ruħ li Hu jkun
għoġbu jagħni bil-grazzji tiegħu. Imma jekk din ir-ruħ toqgħod titgħaxxaq bilħsibijiet sbieħ tagħha u tagħmel it-talba tal-Fariżew (Lq 18, 11), issir tixbah lil
dak il-bniedem li jkun qiegħed imut bil-ġuħ quddiem mejda mħejjija b'kollox,
filwaqt li l-mistednin kollha tiegħu qegħdin jieħdu mill-ikel abbundanti u xi
kultant jitfgħu ħarsa ta' għira lejn is-sid ta' tant ġid. A! Kemm huwa minnu li lħanin Alla biss u hu biss jagħraf x'hemm fil-qiegħ tal-qlub... kemm huma
limitati l-ħsibijiet tal-ħlejjaq!... Meta jaraw ruħ imdawla iktar mill-oħrajn,
malajr jikkonkludu li Ġesù jħobbhom inqas milli jħobb lil dik ir-ruħ u li huma
ma jistgħux ikunu msejħin għall-istess perfezzjoni. – Minn meta 'l hawn ilMulej ma għadx għandu d-dritt li jinqeda b'waħda mill-ħlejjaq tiegħu biex
iqassam lill-erwieħ li jħobb, l-ikel li hu meħtieġ għalihom? Fi żmien ilFargħun, il-Mulej kellu wkoll dan id-dritt, għax fl-Iskrittura jgħid lil dan issultan: “Imma għalhekk jien għollejtek, biex nagħmel li tiddi fik il-qawwa
tiegħi, ħalli ismi jixxandar mal-art kollha” (Eż 9, 16). Għaddew sekli wara
sekli minn meta l-Aktar Għoli qal dan il-kliem; u minn dakinhar, l-imġiba
tiegħu ma nbidlitx, u dejjem inqeda bil-ħlejjaq tiegħu, bħala għodda f'idejh
biex iwettaq l-opra tiegħu fl-erwieħ.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ċ 19q-19w.
12 ta' Mejju
Ejja, Spirtu s-Santu
_________________________________________________________________________________________
Tassew tal-għaġeb int, o Verb, fl-Ispirtu s-Santu, illi tagħmel li Hu
jissawwab fir-ruħ, u b'din l-infużjoni hija tingħaqad ma' Alla, tnissel lil Alla,
tiggosta lil Alla, ma titgħaxxaqx b'ħaġ'oħra ħlief b'Alla. U l-Ispirtu s-Santu jiġi
fir-ruħ, immarkat dejjem b'dak is-siġill prezzjuż tad-Demm tal-Verb, il-Ħaruf
svinat; anzi d-Demm huwa dak li jqanqlu biex jiġi, għalkemm minnu nnifsu [l-
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Ispirtu] jitqanqal u jkun jixtieq jiġi. Dan l-Ispirtu li jitqanqal huwa s-sustanza
tal-Missier u s-sustanza tal-Verb; u jmur u joħroġ mill-essenza tal-Missier u
bir-rieda tajba tal-Verb, u jiġi qisu għajn u jissawwab fir-ruħ, u r-ruħ tegħreq
fih. U bħalma żewġ xmajjar, meta jiftħu f'xulxin, jingħaqdu flimkien b'mod li liżgħar waħda titlaq isimha u tieħu dak tal-kbira, hekk jagħmel dan l-Ispirtu
divin li jiġi għand ir-ruħ biex jingħaqad magħha. Imma r-ruħ, li hi ż-żgħira,
jeħtieġ li titlef isimha u ċċedih lill-Ispirtu s-Santu; u trid tagħmel dan billi tant
tinbidel fl-Ispirtu illi ssir ħaġa waħda miegħu.
U dan l-Ispirtu, li jqassam it-teżori minn ħdan il-Missier u jħares kull
pjan li l-Missier u l-Verb ifasslu bejniethom, jissawwab b'tant ħlewwa fir-ruħ
illi hija ma tintebaħx bih, u ftit huma dawk li jistmawh għall-kobor tiegħu. Bilpiż u l-ħeffa tiegħu jidħol f'kull post xieraq u mħejji biex jirċevih. Sikwit
jitkellem fi skiet mill-aqwa u kulħadd jisimgħu. Għalkemm xejn ma jħarrku,
huwa jiġri b'ħeffa tal-għaġeb, u fil-ħeġġa ta' mħabbtu jingħata lil kulħadd.
Spirtu s-Santu, la tiqafx fil-Missier li ma jitħarrikx, u jerġa' la tiqafx filVerb; u b'danakollu inti dejjem fil-Missier, fil-Verb u fik innifsek, kif ukoll flispirti qaddisa kollha u fil-ħlejjaq. Il-ħlejqa teħtieġek minħabba d-Demm li
xxerred mill-Verb, l-Iben il-Waħdieni, li bil-qawwa ta' mħabbtu sar meħtieġ
għaliha, ħlejqa tiegħu. Inti tistrieħ fil-ħlejjaq li jsiru mħejjija biex, bis-saħħa
tad-doni li tagħtihom, jirċievu ġewwa fihom ix-xebh tiegħek permezz tas-safa
tagħhom. Int tistrieħ f'dawk li jirċievu ġewwa fihom il-frott ta' Demm il-Verb
u jsiru għamajjar xierqa tiegħek.
Ejja, Spirtu s-Santu! Ħa tiġi l-għaqda tal-Missier, ir-rieda tajba tal-Verb.
Int, o Spirtu tal-verità, il-premju tal-Qaddisin, fewġa ħelwa tal-erwieħ, dawl
tad-dlamijiet, għana tal-foqra, teżor ta' min iħobb, ikel li jxabba' ta' min hu
bil-ġuħ, faraġ tal-pellegrini; f'kelma waħda, inti dak li fih jinsab kull teżor.
Ejja int li, waqt li nżilt f'Marija, inkarnajt 'il-Verb, u agħmel fina bilgrazzja dak li għamilt fiha bil-grazzja u bin-natura.
Ejja int li int l-għajxien ta' kull ħsieb safi, għajn ta' kull ħniena u ġabra
ta' kulma hu nadif.
fik.

Ejja, u kkonsma fina dak kollu li hu motiv biex ma nkunux ikkunsmati

S. Marija Maddalena de' Pazzi, mil-Liturġija tas-Sigħat, 25 ta' Mejju.
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13 ta' Mejju
Il-Madonna ta’ Fatima
Marija, Omm il-Knisja
_________________________________________________________________________________________
Marija hija s-simbolu l-aktar perfett tal-Knisja għaliex hija l-ewwel
membru u l-bidu tagħha. Hija wkoll l-istrument uniku li minnu ħareġ il-ġisem
mistiku kollu, anzi r-Ras innifsu. Minħabba din il-qagħda tagħha, ċentrali u
essenzjali, aħna b'qalbna kollha nsejħulha l-qalb tal-Knisja. Titli jew
espressjonijiet bħal ġisem, ras u qalb ċertament huma kollha xbihat. Iżda
bihom irridu nesprimu fuq kollox dak li hu veru. Ir-ras u l-qalb fil-ġisem talbniedem għandhom funzjoni importanti ħafna. Kull organu jew parti oħra talġisem jiddependi minnhom kemm biex jeżistu u kemm biex jaġixxu. U bejn irras u l-qalb hemm rabta għalkollox speċjali. Hekk ukoll f'Marija, minħabba rrabta li għandha ma' Kristu, hemm relazzjoni reali – jiġifieri mistika – malmembri l-oħra tal-Knisja, relazzjoni mill-aqwa għall-kwalità u kwantità li
tgħaqqad il-membri bejniethom, bħalma l-omm hi magħquda ma' wliedha u
tgħaqqad l-ulied bejniethom. Li nsejħu Marija ommna mhijiex sempliċiment
xbieha. Marija hija ommna f'sens reali u eminenti, jiġifieri f'sens li jmur lil
hemm mill-maternità naturali. Marija nisslitna għall-ħajja tal-grazzja, meta
tat lilha nfisha kollha kemm hi, bl-esseri tagħha kollu, ġisimha u ruħha għallmaternità divina.
Huwa għalhekk li hija daqshekk qrib tagħna. Tħobbna, tafna sewwa,
tara kif tagħmel biex kull wieħed minna jsir dak li hu mistenni minnu. Fuq
kollox hija ssieħeb kull wieħed minna biex nilħqu l-għaqda intima ma' Alla.
Dan jgħodd għall-bnedmin kollha; iżda għan-nisa għandu siwi partikulari. Filmaternità naturali u spiritwali, u fl-għerusija tagħha ma' Alla, tissokta f'ċertu
qies il-maternità u l-fatt tal-għerusija ma' Alla tal-Virgo Mater. U bħalma lqalb ta' mara tmanti u żżomm l-organi ta' ġisimha biex ikomplu jiffunzjonaw,
hekk ukoll nistgħu nemmnu li teżisti l-kooperazzjoni ta' Marija kulfejn hemm
mara li qegħda taqdi l-missjoni tagħha femminili, l-istess bħalma hija preżenti
l-kollaborazzjoni ta' Marija fil-ħidma kollha tal-Knisja. Iżda hekk kif il-grazzja
ma tistax twettaq l-azzjoni tagħha fil-persuni mingħajr ma huma jiftħu
qalbhom bil-libertà kollha, hekk ukoll Marija bl-ebda mod ma tista' twettaq
b'mod sħiħ il-maternità tagħha, jekk il-bnedmin ma jafdawhiex. In-nisa li
jridu jwettqu l-vokazzjoni tagħhom femminili, fis-suriet possibbli kollha,
iseħħilhom jilħqu fiż-żgur l-għanijiet tagħhom mhux biss meta jġibu quddiem
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għajnejhom ix-xbieha ħajja tal-Virgo Mater u jagħmlu minn kollox biex
jimitawha fil-ħidma tal-formazzjoni tagħhom, iżda jridu wkoll jintelqu għattmexxija tagħha, li tkun hi li tmexxihom. Hija minn dawk li taf bħala wliedha
taf toħroġ kopji li jixbhuha.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Id-Dmir tal-Mara li tmexxi żŻgħażagħ għall-Knisja.
14 ta' Mejju
Fi tlieta ħaġa waħda
_________________________________________________________________________________________
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 ilbnedmin (Prov 8, 31), 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 (Lq 3, 22). 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 lMissier 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 dan l-għarfien, għax 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.
Ifraħ, ruħ tiegħi, li hemm Min iħobb lil Alla tiegħek kif jistħoqqlu. Ifraħ
li hemm Min jagħraf tjubitu u l-kobor tiegħu. Roddlu ħajr talli tana hawn fuq
l-art Wieħed li jagħrfu hekk tajjeb, Ibnu l-waħdieni. Taħt ħarsien bħal dan, int
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tista' tersaq lejn Alla tiegħek u titolbu, għax il-Maestà Tiegħu jsib l-għaxqa
tiegħu fik. Ladarba huwa hekk, la tħalli ebda ħaġa ta' din l-art tkun biżżejjed
biex ma tħallikx titgħaxxaq b'Alla u tifraħ bil-kobor tiegħu. La tħalli ebda ħaġa
twasslek biex ma tifhimx kif hu jistħoqqlu li jkun maħbub u mfaħħar, u kif hu
jista' jgħinek tagħti xi sehem biex ikun imbierek ismu, u li fis-sewwa kollu
tkun tista' tgħid: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej (Lq 1, 46).
S. Tereża ta' Ġesù, Tqanqil ir-Ruħ Quddiem Alla, n. 7.
15 ta' Mejju
Il-ħuġġieġa tal-imħabba
_________________________________________________________________________________________
“Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġà qabad” (Lq 12, 49).
Hu l-Imgħallem innifsu illi qiegħed jurina x-xewqa tiegħu li jara jaqbad dan
in-nar tal-imħabba. Fil-fatt, l-opri kollha tagħna, ix-xogħol kollu tagħna
mhuma xejn ħdejH. Aħna ma nistgħu qatt intuh xejn, jew qatt nissodisfaw ixxewqa unika tiegħu li hi dik li jerġa’ jerfa’ fuq saqajha d-dinjità tar-ruħ
tagħna. Xejn ma jogħġbu aktar milli jara lir-ruħ “tikber”. Issa m’hemm xejn li
jista’ jgħolliha aktar milli ssir b’ċertu mod ugwali għal Alla; hu għalhekk li hu
jitlob minnha t-tribut tal-imħabba tagħha, u dan għax il-karatteristika
prinċipali tal-imħabba hi li min iħobb isir jixbah sakemm dan huwa possibbli
ma’ dak li qiegħed iħobb. Ir-ruħ illi tippossedi din l-imħabba “tidher li tkun
fuq l-istess livell ta’ Kristu nnifsu għax l-imħabba reċiproka tqiegħed kollox
fuq l-istess livell” (Kantiku B 28, 1).
“Alla tagħna hu nar qerriedi” (Lhud 12, 29). San Pawl jikteb: ‘Alla
tagħna hu nar li jikkonsma’, jiġifieri “nar ta’ mħabba” li jeqred u “jittrasforma
fih innifsu dak kollu li jmiss” (Fjamma B 2, 2). “Il-ferħ ta’ din il-ħuġġieġa tiġi
mġedda fina permezz ta’ attività li ma taqta’ xejn, hi l-ħuġġieġa tal-imħabba li
fiha b’mod reċiproku u għal dejjem tnejn jintelqu. Hu tiġdid illi jitwettaq kull
waqt fil-kumpless tal-imħabba” [Ruysbroeck]. Xi erwieħ “għażlu dan il-kenn
biex jistrieħu dejjem, u ekku s-silenzju li fih intelqu”. “Meħlusin mill-ħabs
tagħhom, huma jbaħħru fl-oċean tad-Divinità mingħajr ma jiġu mfixkla jew
imxekkla minn xi kreatura”. Għal dawn l-erwieħ, il-mewt mistika, li fuqha
tkellem San Pawl fil-meditazzjoni tal-bieraħ, issir sempliċi u ħelwa! Huma
jaħsbu ħafna inqas għax-xogħol ta’ qerda u ta’ spoljazzjoni illi jonqoshom
jagħmlu, u jikkonċentraw aktar l-enerġija tagħha l-ħtieġa li jintelqu fil-
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ħuġġieġa ta’ mħabba li qiegħda tħeġġeġ fi ħdanhom, u li mhi xejn għajr lIspirtu s-Santu, dik l-istess imħabba li fit-Trinità tgħaqqad lill-Missier malVerb tiegħu.
It-Tliet Persuni tat-Trinità “jidħlu fih permezz tal-fidi ħajja, u hemm,
b’sempliċità u b’mod trankwill”, jiġu “ttrasportati minnek” ‘l hemm millħwejjeġ kollha tal-pjaċiri sensibbli, “tad-dalmiet imqaddsa” u “mibdula fixxbieha” divina. Huma jgħixu, skont il-frażi ta’ San Ġwann, f’“għaqda” (1Ġw 1,
3) mat-Tliet Persuni li aħna naduraw, il-ħajja tagħhom hi “komunjoni”, u hija
din “il-ħajja kontemplattiva”, u din il-kontemplazzjoni “twassal għallpussess”. “Issa dan il-pussess hu l-ħajja ta’ dejjem li wieħed iħoss fil-qiegħ laktar profond tal-qalb. Hu hemmhekk illi qiegħda tistenniena, ‘il fuq mirraġuni, it-trankwillità profonda tal-ħajja divina li ma tinbidel qatt”.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Kif Issib is-Sema fl-Art, 15-16. 13-14 (6 ta’ Awwissu
1906).
16 ta' Mejju
S. Xmun Stock
Is-solitudni tal-ewwel irħieb
_________________________________________________________________________________________
Ma kienx il-Mulej u Salvatur tagħna li ħadna fis-solitudni bil-grazzja
tiegħu biex hemm ikellem lil qalbna bl-akbar intimità? Hu juri lilu nnifsu lil
ħbiebu bil-grazzja tal-faraġ u jgħarrafhom il-misteri l-aktar moħbija tiegħu
fil-ħabi, mhux quddiem kulħadd, mhux f'misraħ, mhux fl-istorbju.
Abraham tela' fuq il-muntanja solitarja skont il-kmand tal-Mulej, u ried
joffri lil Alla lil ibnu Iżakk b'ubbidjenza, waqt li ra fit-tama [għan-nisel] tiegħu
l-frott mill-bogħod: il-passjoni ta' Kristu, il-veru Iżakk. Lil Lot, neputi ta'
Abraham, ġie ordnat biex joħroġ minn Sodoma u jgħaġġel imur lejn issolitudni tal-muntanja ħalli jsalva ħajtu.
Fis-solitudni tal-muntanja Sinaj ingħatat il-Liġi lil Mosè, u hemm ġie
mdawwar b'dija hekk kbira illi meta niżel minn fuq il-muntanja, ma setgħux
iħarsu lejn il-wiċċ jilma tiegħu.
Ara, xħin Marija u Gabrjel kienu qegħdin jitħaddtu fis-solitudni ta'
kmajra ċkejkna, il-Verb tal-Missier l-aktar Għoli sar bniedem tabilħaqq. Ara, l-
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Alla magħmul bniedem, xħin ried jinbidel, juri l-glorja tiegħu fis-solitduni talmuntanja Tabor lil dawk l-aktar qrib tiegħu, lill-magħżula tiegħu taż-żewġ
Testmenti [dak Qadim u dak Ġdid]. Ara, is-Salvatur tagħna, waħdu, jitla' jitlob
fis-solitudni tal-muntanja. Fis-solitudni tad-deżert huwa sam erbgħin jum u
erbgħin lejl wara xulxin, u hemm ried li jkun imġarrab mix-xitan biex jurina laħjar post biex nitolbu, nagħmlu l-penitenza u nirbħu t-tentazzjonijiet. IlMulej mar fis-solitudni tal-muntanja jew tad-deżert biex jitlob; min-naħa loħra, meta ried jippriedka lill-poplu jew juri l-għeġubijiet tiegħu niżel minn
fuq il-muntanja.
Ara, dak li qiegħed lil missirijietna fis-solitudni tal-muntanja, offra lilu
nnifsu bħala eżempju għalihom u għal dawk ta' warajhom, u xtaq li lgħemejjel tiegħu – li parti minnhom għandha dejjem mill-misteru – iservu ta'
eżempju.
Fis-solitudni, il-ħwejjeġ maħluqa kollha jgħinu lil xulxin bil-ferħ. Il-firxa
tas-sema, imżejna b'mod tal-għaġeb mill-ordni meraviljuż tal-pjaneti u talkwiekeb, tiġbidna u tistedinna bil-ġmiel tagħha sabiex nammiraw ir-realtijiet
superjuri. L-għasafar, b'xi mod mogħnija bin-natura tal-anġli, isawru bilħlewwa l-kant ħlejju tagħhom għall-għażiż tagħna. Il-muntanji wkoll, skont ilprofezija ta' Isaija, jarmu għalina ħlewwa tal-għaġeb; hekk ukoll l-għoljiet,
sħabna, inixxu ħalib u għasel; kollha huma affarijiet li dawk fiergħa li jħobbu
din id-dinja ma jiggustawx. Il-muntanji li qegħdin madwarna, kważi sħabna
tal-kunvent, meta nkantaw is-Salmi b'tifħir lill-Ħallieq, ifaħħru magħna lillMulej u jidwu leħinna, imissu b'eleganza l-kordi tal-ilsien u jsawru f'armonija
l-versi fl-arja. L-għeruq jinbtu, il-ħxejjex iħaddru, il-weraq u s-siġar jifirħu
huma u jċapċpu skont l-istil tagħhom; u anki l-fjuri tal-għaġeb li jarmu fwieħa
meraviljuża jisfurzaw biex jitbissmu u jkunu ta' faraġ għalina s-solitarji. Dwal
mitbuqa jkellmuna bi twissijiet ta' għajnuna għalina. L-arbuxxelli joffrulna ddell apprezzat tagħhom u l-ħlejjaq kollha li aħna naraw u nisimgħu fissolitudni jagħtuna gost u jfarrġuna daqslikieku sħabna; anzi, waqt li
jipproklamaw għeġubijiet fis-skiet, jistiednu lill-ispirtu tagħna ħalli jfaħħar
lill-kbir Ħallieq.
Uħud minn dawk li ġew qabilna, sa mill-qedem imxew fuq din ir-regola
perfetta tas-Salvatur tagħna: għax kienu jafu l-istat imperfett tagħhom, huma
qagħdu fit-tul fis-solitudni tal-eremitaġġ. Imma minħabba li kienu jixtiequ
ħafna li jkunu ta' għajnuna lil għajrhom bla ma jonqsu mis-sejħa tagħhom, xi
drabi – imma rari – kienu jinżlu mill-eremitaġġ u jiżirgħu ma' kullimkien
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x'kienu ħasdu ħelu ħelu fis-solitudni bil-minġel tal-kontemplazzjoni, u
jofsdqu l-qamħ bil-predikazzjoni.
Nikola l-Franċiż, Vleġġa tan-Nar, kap. 6-11, f'Primi scritti carmelitani, pp. 7980, 84-85.
17 ta' Mejju
Il-qalb tat-Trinità
_________________________________________________________________________________________
Irrid nagħtik għallinqas meditazzjoni waħda fuq l-Ispirtu s-Santu, għax
id-devozzjoni lejh hija fost dawk li neħtieġu l-aktar u fost dawk li ninsew laktar. Agħmilha bosta drabi u b'ħerqa kbira, għaliex tkun għalik għajn ta'
grazzji infiniti.
L-Ispirtu s-Santu huwa t-tielet Persuna tat-Trinità Qaddisa, indaqs malMissier u mal-Iben, Alla ħaj u veru. Hu l-imħabba tal-Missier u tal-Iben. Hu
qisu l-qalb tal-Missier u tal-Iben: Alla, meta bagħathulna, tana Qalbu. Mhux
biss irċevejna l-Iben, li fdiena, imma lil Dak stess li jagħti d-doni, l-Ispirtu,
biex iqaddisna u jwassal fi tmiemha l-opra li beda Ġesù. Jagħtina mhux biss ilfrott, imma s-siġra wkoll; mhux biss l-ilma, imma l-għajn tal-ilmijiet kollha
tal-grazzja.
Huwa spirtu safi, twajjeb, mudest, paċifiku, karitattiv. Huwa Spirtu ta'
ħajja, li jagħtina l-ħajja; ta' grazzja, li jqaddisna; ta' għerf, li jgħallimna; ta'
mħabba, li jfarraġna u jgħaqqadna ma' Alla. L-Ispirtu s-Santu minn ħlejjaq,
jagħmilna allat; minn midinbin, ġusti; minn injoranti, għorrief; minn
imdejqin, ferħanin; minn berdin, ħerqanin; minn suppervi, umli; minn nies li
jitlgħalna, ġwejdin; minn ġwejdin, qalbenin. Inebbaħ fina l-umiltà, ilmanswetudni, iċ-ċaħda tas-sentimenti, l-imħabba mal-proxxmu, is-sliem u lferħ tar-ruħ li jaqta' l-għatx tal-qalb. L-Ispirtu s-Santu jgħix f'qalbek u jistrieħ
fik fis-sliem. L-ispirtu ħażin jispira l-imħabba għall-għana, għall-unuri, għallpjaċiri, li huma t-tliet konkupixxenzi li jsaltnu fid-dinja, opposti għall-grazzja
tal-Ispirtu s-Santu. Titlef l-Ispirtu s-Santu minħabba l-imħabba għad-dinja;
titbiegħed minnu bil-mibegħda għall-proxxmu; issallbu bid-delikatezza u lpjaċiri tal-ġisem. Ibża', b'mod speċjali, mid-dnubiet li huma kontra l-Ispirtu sSantu, jiġifieri dawk kontra l-verità, l-imħabba, id-doċilità għallaspirazzjonijiet tiegħu. La tiqafx lill-verità, tmurx kontra tagħha, la għandek
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tippreżumi u lanqas tiddispra fuq is-salvazzjoni tiegħek; la tgħirx għall-ġid ta'
għajrek u lanqas twebbes qalbek fid-dnub, għaliex tmut mingħajr ma tindem.
Kun fil-verità, karitattiv, safi, u dan l-Ispirtu jgħammar dejjem fik. Huwa ma
jinżilx fi qlub foloz, għaliex huwa Spirtu ta' verità, lanqas jistrieħ fi qlub bla
kwiet, għaliex huwa Spirtu ta' sliem, u lanqas jgħammar fi qlub li mhumiex
safja, għaliex huwa safi; ma joqgħodx fl-ispirti bla għaqal, fiergħa u
ambizzjużi, għaliex huwa qaddis; huwa jaqbad gwerra kontra l-ġisem, għaliex
huwa spirtu li ma jaċċettax ġibda diżordinata lejn xi ħaġa, hi liema hi. Ibża',
fuq id-diżgrazzji kollha, minn dik li tieqaf lill-aspirazzjonijiet tal-Ispirtu sSantu għaliex, mingħajr l-għajnuna tiegħu, inti ma jista' jkollok la ħsieb u la
xewqa tajba, u lanqas tgħid kelma tajba: jekk inti tiqaflu, x'ġid tista' tagħmel?
Dak li teħtieġ l-aktar f'din id-dinja huwa d-dawl, il-qawwa, il-faraġ: ikollok
dan kollu xħin issejjaħ lill-Ispirtu s-Santu.
Id-doċilità għall-Ispirtu s-Santu hija garanzija żgura ta' salvazzjoni, ta'
suċċess fl-impenji, ta' sliem u ta' hena temporali u eterna. Sejjaħ sikwit lillIspirtu s-Santu u għidlu b'qalbek kollha: “Ejja f'ruħi, Spirtu s-Santu, Missier ilfoqra, Dak li jfarraġ lill-imnikktin, Dak li jagħti kull ġid, Għajn ta' kull grazzja,
Dawl tal-qlub... Imlini bil-grazzja tiegħek, mexxini bl-għerf tiegħek, qaddisni
bi mħabbtek, irfidni bil-qawwa tiegħek, għix fija, addottani bħala ibnek,
ikkalmani bil-preżenza tiegħek, ħeġġiġni bil-karità tiegħek, salvani bil-ħniena
infinita tiegħek wara li tkun għammart b'ferħ ġewwa ruħi. Ejja, Spirtu sSantu, imlini bid-doni tiegħek u għannaqni bl-imħabba tiegħek”.
S. Nerik de Ossó, Il-Kwarta Talb.
18 ta' Mejju
L-Ispirtu: ħamiema u nar
_________________________________________________________________________________________
Il-Verb irid jibgħat l-Ispirtu tiegħu. Dan l-Ispirtu huwa ta' faraġ! Imma
int, o Qaddis, int dik l-għajn issiġillata, dik ix-xitla taqbad tal-għolliq, ilħamiema li ħarġet mill-arka ta' Noè, dak il-ħatar u t-twavel tal-liġi, u dik ilkolonna qawwija!
Int dik il-ħamiema li toħroġ mill-arka tal-Umanità tal-Verb! Din ilħamiema hija l-Ispirtu li jieħu n-nifs li, billi kellu jistrieħ f'ħaġa tant baxxa
bħalma hija l-umanità tagħna, jeħtieġ jgħaddi mill-umanità tal-Verb. U fejn
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toqgħod din il-ħamiema? Fuq is-siġra taż-żebbuġ, u tieħu xi friegħi minnha u
ġġorrhom fl-arka. Din is-siġra taż-żebbuġ huma l-qlub li jħennu, mhux b'ċerta
ħniena le, le, imma b'ċerta manswetudni aktar ġewwinija milli fuq barra. U
din il-ħamiema tieħu l-frott ta' din iż-żebbuġa, frott li hu ta' dawl u ta'
nutriment.
Il-friegħi ta' din is-siġra taż-żebbuġ huma: waħda l-verità, oħra lħniena, l-oħra l-ġustizzja, u oħra l-prudenza. Iż-żebbuġ oħxon u sabiħ huma lerwieħ qaddisa li qegħdin jistrieħu fuq il-friegħi ta' dawn il-virtujiet u jiġbdu
lill-erwieħ l-oħra lejn Alla. Imbagħad tiġi l-Ħamiema Ċkejkna tal-Ispirtu sSantu u tieħu dawn il-friegħi u teħodhom u twassalhom fl-arka, li din mhijiex
bħal dik ta' Noè, imma għandha ċertu xebh magħha. Din hija l-arka talUmanità tal-Verb li fiha l-Ħamiema tal-Ispirtu s-Santu ġġorr dawn il-friegħi u
tqiegħedhom hemm, u mbagħad tħawwilhom fil-Knisja, fejn tagħmel li
jkollhom il-frott. Mhux tant li l-Ħamiema ta' dan l-Ispirtu tkun dejjem hemm,
għaliex hija ma għandhiex post permanenti, imma tistrieħ fl-essenza tal-idea
tat-Trinità waħdanija, u xi drabi fl-Anġli u f'dik iż-żifna ħelwa tal-ispirti
qaddisa li jinsabu madwar it-Trinità Qaddisa.
Dan l-Ispirtu mqaddes, għax ma nsibux isem li jixraqlu iżjed minn hekk,
huwa dik ix-xitla taqbad tal-għolliq li taqbad bla ma tintemm. L-istess għamilt
inti, o Spirtu Qaddis, mal-Appostli, illi ngħatajt lilhom mhux f'sura ta'
ħamiema, imma f'sura ta' nar jaqbad ħafna. Għaliex bħala nar, u mhux bħala
ħamiema jew ħaġ'oħra? Għax kellhom jeqirdu ċerta infedeltà u biża' li kien
hemm fihom, u li llum għadha tant fil-Knisja, qiegħda ngħid għal ċerta bruda.
Jiena b'xewqa nixtieqU, bla ma nixtieqU, bħala ħamiema u bħala xitla;
iżda ma rridx nixtieq, għax ma rrid li jkolli ebda xewqa. Nażżarda ngħid, anzi
ngħid, illi kieku bl-ebda mod ma kellu jingħata lili, kont inkun nixtieq li nkun
kuntenta b'hekk.
Huwa wkoll, in-nar li jiddi. Hekk qal il-Verb li l-Appostli kellhom ikunu
d-dawl tad-dinja u l-musbieħ li qiegħed fuq l-imnara u li jdawwal lil kulħadd
(Mt 5, 13-14). U terġa' u tgħid, il-belt kellha tkun qiegħda fuq il-muntanji (Mt
5, 15); u xi ħaġa li hi mudlama u mdallma ma tarahiex u ma tgħaxxqekx.
Dan l-Ispirtu jaqbad u ma jintemmx, anzi jġedded dak li kien intemm
għaliex, billi dnibna bid-diżubbidjenza tagħna, aħna konna tlifna s-sustanza li
l-Missier Etern kien tana, u bil-miġja tal-Ispirtu s-Santu din ġiet imġedda.
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Dan l-Ispirtu huwa wkoll l-għajn issiġillata li l-Verità wriena meta qal li
min imur għandu biex jaqta' l-għatx kien se jagħtih ilma ħaj li jsir fih għajn li
tnixxi... u lejn xiex? Lejn il-ħajja ta' dejjem (Ġw 4, 14). Issiġillata, iva, b'dak issiġill kbir tal-imħabba immensa li ġejja mill-Verb! U hekk dan l-Ispirtu jiġi
dejjem immarkat b'dak is-siġill prezzjuż ta' demm il-Verb, il-Ħaruf maqtul.
Anzi, dan id-demm hu dak li jqanqlu biex jiġi, minkejja li minnu nnifsu
jitqanqal u jkun jixtieq jiġi.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, Rivelazzjoni u intelliġenzji, fit-Tieni Jum.
19 ta' Mejju
L-Ispirtu hu t-twettiq tal-liġi
_________________________________________________________________________________________
Dan l-Ispirtu huwa t-twettiq ta' kull liġi. Huwa jwettaq fina l-esseri ta'
Alla, ta' dak li Alla jfittex minna. Huwa jwettaqna u jikkonfermana fil-grazzja
tiegħu, iwettaq fina l-glorja, jikkonferma fina t-Trinità.
It-twettiq tat-Trinità huma t-tliet Persuni: Il-Missier, il-Verb u l-Ispirtu sSantu. U dan l-Ispirtu, billi hu t-tielet Persuna, jiġi jwettaq fina t-Trinità.
Huwa jurina liema affarijiet irridu nagħmlu biex nogħġbu lit-Trinità – ġewwa
fina bit-tnebbiħ tiegħu, u barra minna bil-predikazzjoni u t-twissijiet, u dawn
kollha ġejjin minnu, kif jgħid l-Appostlu divin: ħadd ma jista' jsejjaħ dak lisem ħelu u delikat ta' Ġesù jekk ma jkunx imqanqal mill-Ispirtu (1Kor 12, 3).
Huwa jqassam it-teżori li hemm fi ħdan il-Missier, u t-Teżorier tat-twissijiet
li jgħaddu bejn il-Missier u l-Verb. Dan l-Ispirtu huwa l-ħatar li jħabbat [fuq ilblata] u joħroġ l-ilma li jaqta' l-għatx mhux biss għall-ħlejjaq imma għallbhejjem ukoll. Huwa jħabbat fid-deżert! Il-Missier Etern jieħu dan il-ħatar flid setgħana u twajba tiegħu, u jħabbat fuq din il-blata: “U l-blata kienet
Kristu” (1Kor 10, 4), minn fejn joħroġ mhux biss l-ilma, imma d-demm
b'kotra kbira. Fid-deżert ta' din id-dinja jgħammru l-bhejjem, għaliex “ilbniedem li jistagħna ma jintebaħx, qisu bħall-bhejjem li ma għandhomx moħħ
u ma jifhmux” (S 49, 21).
Huwa jħabbat għal darb'oħra fuq din il-blata mill-aktar samma fiddeżert tal-ġenna, li fih mhux kulħadd jgħammar. Il-bibien tal-ġenna huma
miftuħin dejjem biex jibagħtu 'l isfel il-grazzja, iżda aħna ma nżommux il-ħalq
tax-xewqa tagħna miftuħ biex nirċevuha. O kemm tibqa' miftuħa s-sema ħalli
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jibgħat lill-Ispirtu! Ejja, ejja ladarba għoġbok li trid tibgħat l-Ispirtu l-aktar
ħelu tiegħek. Spirtu ta' tjieba!
Ħares lejn l-Ispirtu li jitħarrek u li jinsab wieqaf għall-aħħar illi jitlaq
minn ħdan il-Missier, u jidħol fil-kustat tal-Verb, fejn imbagħad, xħin joħroġ
mill-qalb tal-istess Verb, jiġi għandna hawn isfel. Minn ħdan il-Missier jieħu ssetgħa b'kotra ikbar ta' doni milli hemm kwiekeb tas-sema. Mill-kustat talVerb jislet imħabba qawwija u kotrana fil-frott aktar milli hemm f'rebbiegħa
ta' fjuri. Mill-qalb tal-Verb huwa jġib għalina safa ġewwinija aktar ċara millilma l-aktar ċar. Dan l-Ispirtu jitlaq minn dak il-persunaġġ mill-aktar denn, li
hu l-Missier Etern, u jinżel għandna!
S. Marija Maddalena de' Pazzi, Rivelazzjoni u intelliġenzji, fit-Tieni Jum.
20 ta' Mejju
In-nifs tal-Ispirtu fir-ruħ
_________________________________________________________________________________________
“In-nifs li jidħol fija, / il-kant utiq tar-rużinjol sabiħ, / il-masġar u ssbuħija, / il-lejl ta’ kalma w dija, / l-ilsien tan-nar li jaħraq bla uġigħ”.
Dan in-nifs huwa ħila li Alla jagħti lir-ruħ meta jikkomunika lilha lIspirtu s-Santu. Dan bħal jonfoħ b’dak in-nifs divin tiegħu u jgħolli r-ruħ wisq
filgħoli, u jiffurmaha u jagħtiha ħila biex hija wkoll tgħaddi lil Alla l-istess nifs
ta’ mħabba, kif il-Missier jgħaddi lill-Iben u l-Iben lill-Missier, u dan hu lIspirtu s-Santu li jkun jonfoħ fiha (magħquda mal-Missier u l-Iben) f’dik ilbidla li tgħaqqadha miegħu. Dik il-bidla ma tkunx bidla tassew sħiħa jekk irruħ ma tinbidilx fit-tliet Persuni tas-Santissma Trinità b’mod car u li jidher.
Dan l-infiħ tal-Ispirtu s-Santu fir-ruħ, li bih Alla jibdilha fih, ikun għarruħ gost għoli, delikat, u profond, hekk li lsien ta’ bniedem ma jistax ifissru, u
l-intellett tal-bniedem waħdu ma jistax jilħqu; anqas dak li r-ruħ
tesperimenta f’din l-għaqda f’din il-ħajja ma nistgħu nfissru. Għaliex ir-ruħ,
magħquda u mibdula f’Alla, tgħaddi lil Alla u f’Alla stess nifs divin li Alla, li
bidilha fih, jgħaddi lilha minn ġo fih.
Ma għandniex għerf jew ħila biex infissru sew kif dan isir, iżda nistgħu
biss ngħidu li l-Iben t’Alla kisbilna u mmeritalna dan il-post għoli li nkunu
wlied Alla kif jgħid San Ġwann: “Missier, irrid li dawk li tajtni jkunu huma
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wkoll miegħi, fejn inkun jien, biex jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li tajtni int”
(17, 24); dan ifisser li huma jagħmlu fina, b’mod partiċipattiv, l-istess għemil
li jien nagħmel b’mod naturali, jiġifieri li nispira l-Ispirtu s-Santu. U jgħid
ukoll: “M’inix nitlob għal dawn biss, imma għal dawk li għad jemmnu fija bissaħħa tal-kelma tagħhom; nitolbok li jkunu lkoll ħaġa waħda. Kif int fija u
jiena fik, ħa jkunu huma wkoll ħaġa waħda... bħalma aħna ħaġa waħda, jien
fihom u inti fija; biex isiru ħaġa waħda għalkollox, ħalli d-dinja tagħraf li inti
bgħattni u li int ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili” (17, 20-23), li jfisser li Alla lMissier jagħtihom l-istess imħabba li jikkomunika lill-Iben, għalkemm mhux
b’mod naturali kif jagħmel mal-Iben, l-għaqda u l-bidla tal-imħabba. Anqas
ma jrid ifisser li l-qaddisin huma ħaġa waħda essenzjalment u naturalment
bħall-Missier u l-Iben; imma biss li huma ħaġa waħda bl-għaqda tal-imħabba,
kif il-Missier u l-Iben huma magħquda fl-imħabba.
Għalhekk, l-erwieħ b’mod partiċipattiv iħaddnu l-istess ġid li l-Iben
għandu b’mod naturali. Għalhekk b’mod partiċipattiv jissejħu allat, daqsu u
sħabu. Minħabba f’hekk San Pietru qal: “Grazzja lilkom u sliem bil-kotra, bissaħħa tal-għarfien sħiħ tagħkom t’Alla, u ta’ Sidna Ġesù. Is-setgħa tiegħu ta’
Alla tatna dak kollu li hu meħtieġ għall-ħajja u t-tjieba, billi għarrfitna ‘l Dak li
sejħilna għas-sebħ u l-qawwa tiegħu. Bis-saħħa ta’ dawn tana l-egħżeż u lakbar ġid li wegħedna, biex bih, wara li tkunu ħlistu mit-taħsir li hawn fiddinja, ħtija ta-ġibdiet tal-ħażen, tissieħbu fin-natura t’Alla” (2Pt 1, 2-5). Dawn
kienu kelmiet ta’ San Pietru li fihom ifehemna b’mod ċar li r-ruħ tieħu sehem
minn Alla nnifsu, u dan iseħħ meta fih u bit-tisħib tiegħu, tagħmel il-ħidma
tat-Trinità l-iżjed Qaddisa bil-mod kif għedna, minħabba l-għaqda sostanzjali
bejn ir-ruħ u Alla. Dan għalkemm iseħħ perfettament fil-ħajja l-oħra,
b’dankollu f’din il-ħajja nilħqu ħjiel tajjeb u togħma tiegħu kif għedna,
għalkemm ma nistgħux infehmuh aħjar.
O erwieħ maħluqin għal dan il-kobor, u msejħin għalih! X’qegħdin
tagħmlu? Fiex qegħdin tgħaddu ż-żmien? L-għanijiet tagħkom huma bla siwi
u l-ġid tagħkom faqar kbir. O x’għama fqajjar hemm f’dawk l-għajnejn ta’
ruħkom, la intom għomja għal dawl hekk kbir u intom torox għal ilħna hekk
qawwija. M’intomx taraw li, waqt li qed tfittxu kobor u glorja, qegħdin
tibqgħu miżerabbli u baxxi u ma jistħoqqilkomx u anqas tagħarfu ġid hekk
kbir!
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 39, 3-5.
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IL-VERĠNI MARIJA
21 ta' Mejju
Il-misteru tal-Omm
_________________________________________________________________________________________
Issa li kien wasal iż-żmien
li fih kien jaqbel li jsir
ir-riskatt tal-għarusa,
li kienet taqdi taħt il-madmad iebes
ta’ dik il-liġi
li Mosè kien għamlilha,
il-Missier, b’imħabba tenera,
qal dan li ġej:
“Issa qed tara, Ibni, li għarustek
issawret fix-xbieha tiegħek,
u f’dak li hija tixbhek
taqbel sewwa miegħek;
iżda hi differenti fil-ġisem,
li l-ess’ri sempliċi tiegħek m’għandux.
Fl-imħabbiet l-aktar perfetti
tintalab din il-liġi:
li dak li jħobb isir jixbah
lil min iħobb;
għax akbar ix-xebh,
akbar l-għaxqa tagħhom;
Bla dubju, f’għarustek
l-għaxqa tagħha tikber bosta
jekk tarak tixbahha,
f’dak il-ġisem li hi għandha”.
“Ir-rieda tiegħi hi tiegħek
– wieġeb l-Iben –
u l-glorja li jien għandi
hi li tiegħi tkun ir-rieda tiegħek,
u għalija wkoll jaqbel, Missier,
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dak li tgħid l-Altezza tiegħek,
għaliex b’dal-mod
it-tjieba tiegħek tintwera iżjed;
is-setgħa tiegħek tintlemaħ aktar,
flimkien ma’ tiegħek il-ġustizzja u l-għerf.
Immur u ngħid lid-dinja kollha,
u nwassal l-aħbar
tal-ġmiel u l-ħlewwa tiegħek,
tas-sovranità tiegħek.
Immur infittex l-għarusa tiegħi
u fuqi nerfa’
l-għajja u t-taħbit tagħha
li tant jifilġuha:
u biex ikollha l-ħajja
jien għaliha se mmut,
u waqt li naħtafha mill-abbissi,
nerġa’ ngħaddiha lilek”.
Imbagħad għażel arkanġlu
li ismu kien San Gabriel
u bagħtu għand xbejba
li kien jisimha Marija,
li għall-kunsens tagħha
twettaq il-misteru;
li fi ħdanha t-Trinità
libbset ‘il-Verb b’ġisem;
u għalkemm tlieta wettqu l-opra,
fil-wieħed seħħet;
u l-Verb inkarnat għammar
fil-ġuf ta’ Marija.
U min kellu biss Missier
issa kellu Omm ukoll,
iżda hi ma kinetx bħal kull mar’oħra
li tnissel mir-raġel
ladarba biss minn ħdanha
rċieva l-ġisem tiegħu,
u għalhekk hu msejjaħ
Bin Alla u bin il-bniedem.
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S. Ġwann tas-Salib, Rumanzi, 7-8
22 ta' Mejju
Ħa jsir minni skont kelmtek
_________________________________________________________________________________________
“Inti qiegħed tistaqsini – jgħid San Elewterju – x'Omm hija din. L-ewwel
għandek tistaqsini x'Iben hu dan”. Jekk wieħed irid iqis il-kobor tad-dinjità li
jinsab f'li tkun Omm Alla, l-ewwel jeħtieġ iqis – jekk jista' jkun hemm qalb li
għandha l-ħila tagħmlu – id-dinjità li tinsab f'li tkun Bin Alla.
Il-maternità divina ta' Marija ma għandhiex kejl ieħor ħlief l-istess
infinità ta' Alla, ladarba fiha biss issib il-kelma li tgħodd għaliha. L-Iben
Waħdieni, li kellu ħajja bla bidu fi ħdan Alla, ried jirċievi f'ġuf din l-omm
għamla ġdida ta' ħajja mhux magħrufa qabel. Min jista' jqis il-livell ta'
eżaltazzjoni li din l-Omm ġiet merfugħa fih? Forsi Alla biss, ħallieq tagħha,
jista' jagħraf għalkollox id-dinjità tagħha u t-teżori li tqiegħdu fiha.
Xi ngħidu mbagħad, jekk nikkontemplaw il-misteru tal-Inkarnazzjoni
fid-dawl tal-grazzja, li permezz tiegħu Marija, b'digriet divin li l-bnedmin ma
jistgħux jifhmuh, ġiet predestinata minn Alla [biex tkun] bla ebda tebgħa ta'
dnub? Kif m'hemmx ġid akbar minn Alla stess – jgħid San Tumas – hekk ukoll
xejn ma jista' jkun ta' ġieħ akbar minn Omm Alla. Marija, bil-maternità
tagħha, donnha ktieb li fih tingħata biex tinqara lid-dinja l-Kelma eterna,
Ġesù, il-Mulej.
Dwar dak li għandu x'jaqsam magħna, Marija, bis-saħħa tal-maternità
tagħha, saret Omm il-bnedmin kollha. F'rapport ma' Alla, il-qima li l-anġli u lbnedmin joffrulhom, refagħha għal kobor bla limiti, għaliex xħin il-Verb sar
bniedem fiha u sebbaħ lil Alla l-Missier, Marija – jekk nistgħu ngħidu hekk –
għamlet li Alla jiġi msebbaħ mill-istess Alla. Dan kollu Marija kisbitu bilkunsens tagħha li tkun Omm, meta, mistiedna mill-Anġlu, qalet dawk ilkelmiet li s-sekli jfakkru: “Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skont
kelmtek” (Lq 1, 38). Liema kliem kien qalilha l-anġlu? Dawn il-kelmiet ta’
tħebbir: “L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-dell tagħha
fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek... jissejjaħ Bin Alla” (Lq 1, 35). Flistess waqt li Marija qalet “ħa jsir minni skont kelmtek”, “il-Verb sar
bniedem” (Ġw 1, 14), seħħet il-maternità divina tagħha: “saret omm bilħidma tal-Ispirtu s-Santu” (Mt 1, 18).

231

Meditazzjoni għal Kuljum

Kuljum ngħidu tliet darbiet l-Anġelus. Din id-devozzjoni mhijiex għajr
evokazzjoni ta' dik il-maternità. Hija tqajjem fina l-misteru – milqugħ biss bilfidi – li fih l-Inkarnazzjoni ta' Alla tiddependi mill-kunsens ta' Marija. Fuq dan
il-kunsens: “ħa jsir minni skont kelmtek”, intrefgħet l-għuda tas-salib, li fiha
Alla feda d-dinja. Minn [dan il-kunsens] ħarġet l-għajn tal-grazzja, bih infetaħ
il-bieb tas-Saltna tas-smewwiet li sa dak il-ħin kien għadu magħluq; permezz
tiegħu s-Salvatur seta' joqgħod fuq l-artali tagħna, setgħu jilmgħu lgħeġubijiet tas-setgħa medjatriċi tal-Verġni Omm Alla; bih tfasslet il-mixja
biex nimitaw il-Verġni Mqaddsa – għal min jemmen u jrid japprofitta minn
x'għamel u x'jagħmel permezz ta' Marija dak li naqraw dwaru fil-Magnificat:
“Is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar” (Lq 1, 49).
Il-formula ta' din l-imitazzjoni tinġabar f'dawn il-ftit kelmiet: “Ħa jsir
minni skont kelmtek”, jiġifieri f'sottomissjoni sħiħa għar-rieda ta' Alla, fl-istat
ta' ħajja li għalih Alla sejjaħ lil kull wieħed u waħda minna.
S. Rafel Kalinowski, Diskors aktarx lill-Patrijiet Karmelitani Tereżjani ta'
Wadowice, lejlet il-Festa ta’ Marija Omm Alla tal-1906 (f'H. Czeslow Gil,
Raffaele Kalinowski. Dall'esilio siberiano alla gloria degli altari, pp. 112-113).
23 ta' Mejju
Għaliex inħobbok, o Marija
_________________________________________________________________________________________
Għanja nixtieq ninseġ, o Marija, dwar għaliex inħobbok,
Għaliex l-isem ħelu tiegħek jagħmel li qalbi titqanqal,
U għaliex il-ħsieb tal-kobor għoli tiegħek
F'ruħi ebda nebħ ta' biża' ma jnissel.
Jekk nikkontemplak f'sebħek sublimi
Int u tiżboq id-dija tal-Henjin kollha,
Li jiena bintek lanqas nista' nemmen:
O Marija, quddiemek, inbaxxi għajnejja!...
Sabiex tifel lil ommu jgħożż ikun jista',
Miegħu jeħtieġ li hi tibki, fid-dwejjaq tissieħeb.
O Omm għażiża tiegħi, fuq din ix-xtajta barranija,
Kemm dmugħ mort ixxerred biex lili lejk tiġbed!
Waqt li fl-Evanġelju mqaddes ħajtek nimmedita,
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Lejk nażżarda nħares u nersaq ħdejk.
Li nemmen li jien bintek, għalija mhix ħaġa tqila,
Għax bniedma narak, u tbati wkoll bħali...
Hekk kif anġlu tas-Sema jiġi joffrilek
Li tkun Omm l-Alla li jsaltan minn dejjem għal dejjem,
Narak tagħżel, o Marija – x'misteru dan! –
Tal-verġinità t-teżor li bil-kliem jitfisser ma jistax.
O Verġni bla tebgħa, jien nifhem kif ruħek
Għall-Mulej hija egħżeż minn tiegħu l-għamara divina.
Iva, nifhem kif ruħek, Wied umli u ħlejju,
Tista' żżomm magħluq fiha lil Ġesù, l-Oċean tal-Imħabba!...
O! Inħobbok, Marija, waqt li tistqarr ruħek b'qaddejja
Tal-Alla li bl-umiltà kbira tiegħek issaħħar;
Din il-virtù moħbija tagħmlek tista' kollox
U f'qalbek tiġbed lit-Trinità Qaddisa.
Imbagħad, fil-ħin li jgħattik b'dellu l-Ispirtu ta' Mħabba,
L-Iben, li hu daqs il-Missier, fik isir bniedem;
U ta' ħutu midinbin, kbir għad ikun l-għadd,
La għandu jissejjaħ: Ġesù, l-ewwel wild tiegħek!...
Ja Omm maħbuba, minkejja ċ-ċokon tiegħi,
Lil Dak li jista' kollox jien bħalek għandi fija;
Iżda ma nitregħidx xħin nara d-dgħufija tiegħi:
Għax it-teżori tal-omm huma ta' wliedha wkoll,
U jiena miniex bintek, ja Omm għażiża tiegħi?
Il-virtù tiegħek, imħabbtek, mhumiex tiegħi wkoll?
U hekk, meta f'qalbi tinżel l-Ostja bajda,
Ġesù, il-Ħaruf ħelu tiegħek, jaħseb li f'tiegħek ikun jistrieħ!...
Int tagħmel li ġewwa fija nħoss li nista' nimxi
Fuq il-passi tiegħek, o Sultana tal-Magħżulin.
It-triq dejqa li tagħti għas-Sema tidher għamiltha
Int u titħarreġ bla heda fil-virtujiet l-aktar umli.
Maġenbek, Marija, inħobb nibqa' ċkejkna;
Tal-ħwejjeġ kbar tad-dinja jien nara l-frugħa;
Għand Santa Eliżabetta, hija u tilqa' ż-żjara tiegħek,
Fl-imħabba kollha ħeġġa nagħraf kif nitħarreġ.
U hemm nisma' msaħħra, Sultana tal-anġli,
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L-għanja mqaddsa ħierġa minn qiegħ qalbek.
U lili tgħallimni t-tifħir divin ngħanni
Biex nifraħ f'Ġesù, is-Salvatur tiegħi.
Kliemek mimli mħabba huwa ward mistiku
Li għandu jfewwaħ is-sekli tal-ġejjieni.
Ħwejjeġ kbar għamel fik is-Setgħani;
Nimmeditahom irrid, biex għalihom inbierku.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Poeżija n. 54, 1-7.
24 ta' Mejju
Omm li tilqa' t-talb tagħna
_________________________________________________________________________________________
Kemm hija kbira l-qawwa tat-Talb! Nistgħu ngħidu li hu Sultana li f'kull
ħin hija ħielsa li tidħol quddiem is-sultan, u tista' tikseb kulma titlob. Biex
niġu mismugħa, m’hemm ebda ħtieġa li noqogħdu naqraw minn xi ktieb xi
formula sabiħa miktuba għaċ-ċirkustanza; li kieku kien hekk... jaħasra! kemm
kont inkun ta' min jitħassarni!... Barra mill-Uffiċċju Divin li tassew ma
jistħoqqlix ngħid, lanqas biss għandi l-kuraġġ li noqgħod infittex fil-kotba xi
talbiet sbieħ; dan jagħmilli wġigħ ta' ras, daqskemm hemm!... U mbagħad
huma kollha waħda isbaħ mill-oħra. Ma jirnexxilix kieku li ngħidhom kollha u,
billi ma nafx liema nagħżel, nagħmel bħat-tfal li ma jafux jaqraw: ngħid bissempliċità kollha lill-ħanin Alla dak li rrid ngħidlu, bla ma noqgħod nagħmel
sentenzi sbieħ, u Hu dejjem jifhimni... Għalija, it-talb huwa salta tal-qalb,
huwa ħarsa sempliċi mixħuta lejn is-Sema, huwa għajta ta' gratitudni u ta’
mħabba fost it-tiġrib, bħalma hu fost il-ferħ; f’kelma waħda, huwa xi ħaġa
kbira, sopranaturali, li twessagħli ruħi u tgħaqqadni ma' Ġesù.
B'daqshekk, ma rridekx taħseb, Madre maħbuba, li t-talb li jsir filkomun, fil-kor jew fl-eremitaġġi, ngħidu bla devozzjoni. Bil-maqlub, inħobb
ħafna t-talb komuni għax Ġesù wiegħed li jinsab fost dawk li jkunu miġbura
f'ismu (Mt 18, 20). F’dak il-ħin inħoss li l-ħeġġa ta' ħuti s-sorijiet tagħmel
tajjeb għal tiegħi, imma waħdi għalkollox (nistħi nistqarrha), li ngħid irRużarju jiswieli aktar milli nilbes xi strument ta' penitenza... Inħoss li nkun
qiegħda ngħidu hekk ħażin! Kollu għalxejn li nisforza biex nimmedita lmisteri tar-Rużarju... ma nasalx biex nikkonċentra l-ħsibijiet tiegħi... Għal
żmien twil, ħassejtni mnikkta minħabba dan in-nuqqas ta' devozzjoni li kien
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jgħaġġibni, għax inħobb tant lill-Verġni Mbierka illi missha kienet ħaġa ħafifa
għalija li ngħid f'ġieħha t-talb li jogħġobha. Illum nitnikket inqas; naħseb li sSultana tas-Sema, minħabba li hi Ommi, żgur li tara r-rieda tajba tiegħi u
tibqa' kuntenta b'dan.
Xi drabi, meta l-ispirtu tiegħi jkun f'nixfa hekk kbira li ma nkunx nista'
nislet ħsieb wieħed biex ningħaqad mal-ħanin Alla, ngħid Missierna bil-mod
ħafna u wara, it-Tislima tal-Anġlu. Imbagħad, dawn it-talbiet isaħħruni,
jitimgħu lil ruħi wisq aktar milli kieku kont għedthom bl-għaġla għal mitt
darba...
Il-Verġni Mqaddsa turini li mhix irrabjata miegħi, qatt ma tonqos li
tħarisni hekk kif insejħilha. Jekk jiġi fuqi xi nkwiet, xi tfixkil, mill-ewwel indur
lejha, u hi, bħall-aktar waħda tenera fost l-ommijiet, tieħu f’idejha l-interessi
tiegħi. Kemm-il darba, jiena u nkellem lin-novizzi, ġrali li sejjaħtilha, u ħassejt
il-benefiċċju tal-ħarsien tagħha ta' omm!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ċ 25q-26q.
25 ta' Mejju
S. Marija Maddalena de' Pazzi
Il-ġmiel ta' Marija
_________________________________________________________________________________________
Wara li tqarbint, kont qiegħda nqis il-kliem li kien qalli l-Missier jiena u
nitqarben, jiġifieri: “U l-Mulej sejjaħ lil Samwel” (1Sam 3, 4), li nqara billejl filqari tal-ewwel notturn tal-Matutin. U deherli li qiegħda nara li Ġesù kien
qiegħed isejjaħ għandu lill-ħlejjaq b'żewġ modi: L-ewwel, sejjaħ b'mod
interjuri 'l-magħżulin tiegħu bit-tnebbiħ; u dawk, għax ħadmu tajjeb, wieġbu
lil Ġesù, ukoll jekk mhux kollha kemm huma. Imbagħad dawk li huma
imperfetti, sejħilhom b'mod esterjuri permezz tal-predikazzjoni, il-qrar,
eżortazzjonijiet, tiġrib jew prosperità; imma ftit ħafna kienu dawk li weġbuh.
U dan nikkitni, imma minnufih tneħħietli din il-konsiderazzjoni.
U deherli li qiegħda nara lill-Verġni Mqaddsa fil-ġenna fuq il-leminija
ta' Ġesù, u hija u titbissem deherli li qaltli: “Inti m'intix tqis id-don li rċevejt
dakinhar filgħodu meta int ħadt il-velu”. Dan id-don li kien tani Ġesù, fil-fatt,
kien is-safa tal-verġni [kollha]. U jiena rajt lill-Verġni Mbierka tant sabiħa illi
ma nagħrafx nesprimieh bil-kliem. U deherli li minħabba l-perfezzjoni tagħha
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– mhux tant għax kienet tixtieq, għax fil-ġenna ma jistax ikollna xewqa –,
imma minħabba l-perfezzjoni tagħha, kieku setgħet, kienet tkabbar il-kobor u
l-glorja tal-Iben. Jiena rajt ukoll li l-Verġni Mbierka, meta kienet f'din id-dinja,
kienet faħħret il-kobor ta' Alla b'iktar minn mod wieħed, imma
partikularment b'ħamsa. L-ewwel, faħħret il-kobor tiegħu bħala Mulej talInkarnazzjoni, meta hija u tumilja ruħha qalet: Ecce Ancilla Domini [Ara, jiena
l-qaddejja tal-Mulej], waqt li tbaxxiet bħalma jagħmel qaddej għal sidu. Ittieni, faħħret il-kobor tiegħu fiċ-Ċirkonċiżjoni, xħin obdietu bħala Missier. Ittielet, faħħret il-kobor tiegħu fil-Passjoni, billi ħarset il-Fidi qisu għal wieħed
għarus, f'mument li fih ħadd ma kellu l-fidi għalkollox. Ir-raba', faħħret ilkobor tiegħu bħala Iben fil-Qawmien tiegħu mill-Imwiet, waqt li stennietu
b'dik l-imħabba u b'dak il-ferħ li jkollha Omm lejn Binha. Il-ħames, faħħret ilkobor tiegħu fil-miġja tal-Ispirtu s-Santu bħala Feddej. Għalkemm Ġesù kien
fdiena fuq l-għuda tas-Salib, iżda s-salvazzjoni kienet għadha ma saritx
pubblika u mxandra mad-dinja, minħabba li l-appostli kienu mbeżżgħin, u
ġwejdin ħafna qabel il-miġja tal-Ispirtu s-Santu, billi kien għadu ma mlihomx
bih innifsu. U dan kien it-twettiq u s-siġill tal-Fidwa tagħna.
Imbagħad rajt li minn sider il-Verġni Marija kienu qegħdin inixxu żewġ
għejjun, waħda tal-ħalib u l-oħra tad-demm. U dik tal-ħalib kienet qiegħda
tistrieħ fuq dawk l-erwieħ henjin kollha li qegħdin il-Ġenna, u fihom ħalla dan
l-effett, jiġifieri li tahom il-ħila li jaslu iżjed għall-unjoni li hemm bejn iddivinità u l-umanità ta' Ġesù. U dik tad-demm xterrdet fuq il-ħlejjaq kollha;
imma ftit wisq kienu dawk li qegħdin jirċevuh, u dan nikkitni intensament, li
nara tant ingratitudni u ħażen fil-qalb tal-ħlejjaq. Minħabba f'hekk, kont qisni
obbligata ngħid, fil-beraħ ukoll: “Daqshekk, daqshekk Mulej, daqshekk,
turinix il-ħażen tagħhom għax ma nistax inġerraħ li nara tant ingratitudni”.
Jiena rajt ukoll li dak id-Demm issawwab fuq ir-reliġjużi kollha, u b'mod
partikulari fuq is-sorijiet ta' dan il-monasteru, u lkoll kienu qegħdin jirċevuh,
imma f'uħud ħalla l-frott u f'oħrajn le, għax uħud kienu qegħdin jirċevuh
b'tant bruda u ftit Imħabba li fihom ma ħalla ebda frott.
U f'dan il-waqt, jiena rajt 'il-Verġni Marija li tant kellha glorja, grazzja u
ġmiel fuq xofftejha li qatt mhu se jirnexxili nesprimieh u lanqas infiehmu. U
deherli li dan seħħ permezz ta' dak il-kliem profond li hija lissnet flInkarnazzjoni: Ecce Ancilla Domini. U tant kienet kbira din il-glorja li kellha
fuq xofftejha li lili deherli, li kieku Alla ma kienx diġà fil-Ġenna, hija waħedha,
b'dik il-glorja, grazzja u ġmiel, setgħet tagħtiha biżżejjed lill-qaddisin kollha,
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għaliex hija waħedha deheritli Ġenna, mimlija b'kull glorja, ġmiel u nieqsa
minn xejn.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, L-Erbgħin Jum, fis-Seba' Jum.
26 ta' Mejju
It-tbissima ta' Marija
_________________________________________________________________________________________
L-akbar faraġ tiegħi waqt li kont marida kien li nirċievi xi ittra
mingħand Pauline... Kont naqraha u nerġa' naqraha sakemm insir nafha blamment... Darba waħda, Madre għażiża, inti bgħattli arloġġ tar-ramel u
waħda mill-pupi tiegħi liebsa ta' Karmelitana; li ngħid x’ferħ ħassejt hija xi
ħaġa li ma tistax tkun... Iz-ziju ma kienx kuntent; kien jgħid li minflok ma
ġġiegħluni naħseb fil-Karmelu, kien jeħtieġ li twarrbuh minn moħħi; iżda
jiena, bil-maqlub, ħassejt li kienet it-tama li xi darba nkun Karmelitana li
kienet iġġagħalni ngħix... Il-gost tiegħi kien li naħdem għal Pauline: kont
nagħmlilha oġġetti żgħar bil-kartonċin u l-ikbar biċċa xogħol tiegħi kienet li
noqgħod insensel kuruni tal-margeriti u tal-myosotis għall-Verġni mqaddsa.
Konna fix-xahar sabiħ ta' Mejju, in-natura kollha kienet imżejna bil-fjuri u
kienet qiegħda tfur bil-ferħ; il-”fjura ċkejkna” biss kienet qeda tnin u kienet
donnha midbiela għal dejjem... Imma kellha Xemx qrib tagħha, din ix-Xemx
kienet l-Istatwa mirakoluża tal-Verġni mqaddsa li kienet kellmet darbtejn lillmamà, u sikwit, sikwit ħafna, il-fjura ċkejkna kienet iddawwar il-korolla
tagħha lejn din il-Kewkba mbierka...
Jum wieħed rajt lill-papà dieħel fil-kamra ta' Marie fejn kont mimduda,
u waqt li taha xi biċċiet tad-deheb b'bixra ta' diqa kbira, qalilha biex tikteb
Pariġi biex isir xi quddies fil-Madonna tal-Vittorji ħalli hi tfejjaq lill-imsejkna
bintu ż-żgħira. A! Kemm ħassejtni mqanqla meta rajt il-Fidi u l-Imħabba tarRe għażiż tiegħi! Xtaqt li stajt ngħidlu li jiena kont imfejqa, imma kont diġà
tajtu biżżejjed ferħat bla temma: ma kinux ix-xewqat tiegħi li setgħu jagħmlu
miraklu, għax kien meħtieġ wieħed biex jien infieq... Kien meħtieġ miraklu, u
kienet Sidtna Marija tal-Vittorji li għamlitu.
Darba, il-Ħadd (matul in-novena ta' quddies), Marie ħarġet fil-ġnien u
ħallietni ma' Léonie, li kienet qiegħda taqra ħdejn it-tieqa. Fi ftit minuti bdejt
insejjaħ kważi minn taħt l-ilsien: “Mamà... Mamà”. Léonie, billi kienet
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imdorrija tismagħni dejjem insejjaħ hekk, ma tatx kasi. Dan baqa’ sejjer fittul, u mbagħad għajjattilha iktar bil-qawwi, u fl-aħħar Marie ġiet lura. Jiena
rajtha dieħla perfettament, iżda ma stajtx ngħid li għaraftha, u bqajt insejħilha
dejjem iżjed bil-qawwi: “Mamà...”. Jiena kont qiegħda nbati ħafna b'din ittaqbida qawwija u li ma tistax titfisser, u forsi Marie kienet qiegħda tbati
jerġa' iktar minni. Wara li tħabtet għalxejn biex turini li kienet maġenbi, niżlet
għarkupptejha ħdejn is-sodda tiegħi flimkien ma' Léonie u Céline, imbagħad,
waqt li daret lejn il-Verġni mqaddsa u talbitha bil-ħeġġa ta' Omm li titlob ilħajja tat-tarbija tagħha, Marie kisbet dak li xtaqet...
Billi ma sabet ebda għajnuna fuq l-art, l-imsejkna u ċkejkna Thérèse
kienet daret hi wkoll lejn l-Omm tagħha tas-Sema u talbitha b'qalbha kollha
biex sa fl-aħħar ikollha ħniena minnha... F'daqqa waħda l-Verġni mqaddsa
dehritli sabiħa, hekk sabiħa illi qatt ma kont rajt xejn daqshekk sabiħ, wiċċha
kien jarmi tjubija u tenerezza li ma tistax titfisser bil-kliem, imma dak li
nifidni sal-qiegħ ta' ruħi kienet it-”tbissima li ssaħħrek tal-Verġni mqaddsa”.
F’dak il-waqt, it-tbatijiet tiegħi kollha għebu, u żewġ demgħat kbar ġelbnu
minn xfar għajnejja u siekta siekta bdew neżlin ma' ħaddejja, imma kienu
demgħat ta' ferħ l-aktar safi... A! ħsibt jiena! Il-Verġni mqaddsa tbissmitli,
kemm jiena hienja... iva, imma qatt mhu se ngħid lil ħadd, għax inkella l-hena
tiegħi jgħib. Mingħajr ebda taħbit, baxxejt għajnejja, u [rajt] lil Marie li kienet
qiegħda tħares lejja b'imħabba; kienet tidher imqanqla u bħal qalbha
ħebbritha bil-favur li kienet tatni l-Verġni mqaddsa. A! kien tabilħaqq
minħabba fiha, għat-talb imqanqal tagħha, li kelli nibqa' naf il-grazzja tattbissima tas-Sultana tas-Sema. Meta rat il-ħarsa tiegħi msammra fuq il-Verġni
mqaddsa, hija qalet bejnha u bejn ruħha: “Thérèse hija mfejqa!” Iva, il-fjura
ċkejkna kienet se terġa' titwieled għall-ħajja, ir-Raġġ jiddi li kien taha ssħana, ma kellux jieqaf mill-benefiċċji tiegħu; ma ħadimx f'daqqa waħda,
imma ħelu ħelu, bil-mod il-mod, reġa’ refa’ l-fjura tiegħu, u saħħaħha b’tali
mod li ħames snin wara nfetħet fuq l-għolja għammiela tal-Karmelu.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta' Ruħ, A 29w-30q.
27 ta' Mejju
L-intimità ta' Marija
_________________________________________________________________________________________
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Wara Ġesù Kristu, bla dubju ta’ xejn fid-distanza li tifred l-Infinit millfinit, hemm kreatura li kienet l-akbar tifħir tal-glorja tat-Trinità. Hi wieġbet
b’mod sħiħ għas-sejħa divina li fuqha jitkellem l-Appostlu: hi kienet dejjem
“pura, bla tebgħa, bla għajb” (Kol 1, 22) f’għajnejn Alla tliet darbiet Qaddis.
Ruħha hi tant sempliċi. Iċ-ċaqliq tagħha huwa tant profond li xejn ma jista’
jfixkilha. Hi tidher li qiegħda tipproduċi hawn fuq l-art il-ħajja li hi tal-Esseri
divin, l-Esseri sempliċi. Hi wkoll hi daqstant trasparenti, daqstant imdawla, li
faċli tbiddilha mad-dawl, b’danakollu hi ma hi xejn għajr “mera” tax-xemx talĠustizzja: Speculum iustitiae…
“Il-Verġni kienet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ” (Lq 2, 19): l-istorja
kollha tagħha tista’ tiġi miġbura f’din il-frażi! Kien f’qalbha li hi għexet b’tant
profondità dak li bil-ħarsa umana ma tistax tilħaq. Meta fil-Vanġelu jiena
naqra li “Marija marret tħaffef lejn l-għoljiet tal-Lhudija” (Lq 1, 39) biex tmur
taqdi l-missjoni tagħha ta’ karità għand kuġinitha Eliżabetta, jiena nara
għaddejja tant sabiħa, tant kalma, b’tant maestà, tant miġbura fiha nnifisha
mal-Verb t’Alla!. Bħal dik ta’ Kristu, it-talba tiegħu kienet dejjem din: “Ecce,
hawn jien!” Min? “Il-qaddejja tal-Mulej”, l-aħħar fost il-kreaturi tiegħu: hi,
Ommu! Hi kienet vera fl-umiltà tagħha, għax kienet dejjem tinsa, tinjora,
maqtugħa minnha nnifisha. Kien għalhekk li hi setgħet tkanta: “is-Setgħani
għamel miegħi ħwejjeġ kbar, kull nisel isejjaħli hienja” (Lq 1, 48-49).
Din ir-Reġina tal-verġni, hi wkoll Reġina tal-martri; imma kien dejjem
f’qalbha illi x-xabla nifdet, għax għaliha kollox seħħ fil-ġewwieni tagħha!… O
kemm hu ħelu tikkontemplaha fil-martirju twil tagħha, hekk serena,
imgeżwra fi bħal speċi ta’ maestà, maestà li tiġi espressa fil-qawwa u filħlewwa tagħha!… Kien mill-Verb stess li hi tgħallmet kif għandhom ibatu
dawk li l-Missier għażel bħala Vittmi, dawk li hu ddeċieda illi jassoċċja flOpra kbira tar-redenzjoni, dawk li “ppredestinahom biex jieħdu s-sura fuq
ix-xbieha ta’ Ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa (Rum 8, 29),
imsallbin minħabba l-imħabba.
Hi qiegħda hemm wieqfa taħt is-salib, wieqfa, qawwija u erojka, u ara
l-Imgħallem li qiegħed jgħidli “hawn hi ommok” (Ġw 19, 27). Hu qiegħed
jirregalahieli bħala omm… U issa illi hu [Ġesù] rritorna għand il-Missier, u li
qiegħedni f’postu fuq is-salib, ħalli “ntemm f’ġismi dak li jonqos mit-tbatijiet
ta’ Kristu għall-Ġisem tiegħu li hu l-Knisja” (Kol 1, 24), il-Verġni għadha
hemm biex tgħallimni nbati bħalma bata hu, biex tgħidli, biex issemmagħli
dawk l-aħħar għanjiet ta’ ruħu li ħadd ħliefha, Ommu, ma setgħet qatt tifhem.
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Meta nkun għedt il-“kollox hu mitmum” (Ġw 19, 30) tiegħi, se tkun
mill-ġdid hi, Ianua coeli, illi se ddaħħalni fit-tabernakli divini, filwaqt illi
tlissen il-kliem misterjuż: “Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi, in domum
Domini ibimus”… [Fraħt meta qaluli: ‘Sejrin f’dar il-Mulej’ - Salm 122, 1].
B. Eliżabetta tat-Trinità, L-Aħħar Irtir, 40-41 (30 ta’ Awwissu 1906).
28 ta' Mejju
Id-devozzjoni vera lejn Marija
_________________________________________________________________________________________
Inqis li hija ta' importanza kbira ferm li nifhmu x’inhi l-maternità
verġinali ta' Marija, u x’inhi l-għajnuna materna li tagħti lit-tfajliet li qegħdin
iħejju, jew in-nisa li qegħdin iwettqu l-vokazzjonijiet proprji tagħhom. Dak li
għedt fuq l-importanza tat-teoloġija dommatika bħala sies għall-formazzjoni
reliġjuża, irrid nerġa' ntennih bil-qawwa kollha rigward id-devozzjoni lejn ilMadonna. Hu meħtieġ li tiġi spjegata għas-siwi sħiħ tagħha, dejjem imsejsa
fuq prinċipji dommatiċi sodi. Is-suriet tradizzjonali ta' devozzjoni Marjani,
hekk komuni fost il-kongregazzjonijiet, jidhirli li llum ma jagħmlux sens. Ilpoeżiji li nkantaw u xi talb lill-Madonna, is-simboli tal-kuluri, jew il-bandalori
li nużaw, jaffaxxinaw mhux ftit lill-persuni infantili. Ċertament huma
espressjoni ta' mħabba vera lejn Marija u spiss fetħu l-bibien tal-grazzja għal
dawk li ma jemmnux. Iżda l-esperjenza ma tistax tiċħad li f'bosta każijiet, li
dawn [is-suriet ta' devozzjoni] ma jreġux quddiem il-perikli li bihom huma
mħabbta t-tfajliet. Quddiem id-diffikultajiet tat-tentazzjoni u l-passjonijiet,
mhux biżżejjed il-valuri tal-psikoloġija u l-estetika. Hija biss il-qawwa tattifsira tal-misteru li tista' tirbaħ dawn id-diffikultajiet. Hija biss dik it-tfajla li
fehmet is-sbuħija tal-għaġeb tas-safa verġinali u tal-għaqda ma' Alla li lesta
tissara biex iżżomm bla mittiefsa s-safa tagħha. Hija biss li temmen fil-qawwa
tremenda tal-Auxilium Christianorum [Għajnuna tal-Insara], li tafda filħarsien tagħha, mhux bil-paroli, iżda b'att ta' għotja qawwija u ġenwina. U
min qiegħed taħt il-protezzjoni ta' Marija hija mħarsa sewwa.
Aktar ma nistudjaw il-Marjoloġija aktar nifhmu aħjar it-tifsira ta'
sponsa Christi [għarusa ta’ Kristu]. Il-formazzjoni nisranija fil-fatt tfisser li
nieħdu bis-serjetà l-vokazzjoni għolja tagħna li nintasbu qrib il-Mulej u li
ħajjitna tkun dejjem f'unjoni miegħu. []
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L-ebda mara ma hija fqira u bla siwi kemmildarba hija mdawra minn
dan il-ferħ sopranaturali. Dan għandu jkun l-għan tal-edukazzjoni tat-tfajliet.
Li timmotivahom għall-ideal li jagħmlu minn ħajjithom xbihat mill-isbaħ tarrabtiet mill-qrib li hemm bejn Kristu u l-Knisja, mal-umanità mifdija minnu.
It-tfajla mbagħad li tkun fuq l-għatba taż-żwieġ tirrealizza li fl-għarus tilmaħ
xbieha ta' Kristu li hi trid tqim. Min ikun fehem dan sew, mhux se jxolji kif
ġieb u laħaq ir-rabta taż-żwieġ. Aktarx tkun trid tagħti ż-żmien biex is-sieħeb
jew siehba jaħsibha sewwa u jara jekk ikunx lest li jidħol għar-responsabbiltà
hekk qaddisa. U min jagħżel li jmexxi 'l quddiem irid ikun jaf li jeħtieġlu jkun
fidil tul ħajtu kollha, li jmissu jqatta' ħajtu billi jġib 'il quddiem it-twettiq fiha
u fl-għarus tax-xbieha divina. Ukoll meta l-affarijiet imorru għall-agħar, meta
l-mara miżżewġa tħossha milgħuba u traskurata, xorta waħda jibqagħlha
x'tagħmel. Mingħand il-Mulej ħadet 'l uliedha. Hi trid tkun biex tarahom
jikbru kif irid il-Mulej. U l-oħrajn, li b'għażla ħielsa jew għax imġiegħla miċċirkustanzi tal-ħajja li jiċċaħħdu miż-żwieġ, imisshom jemmnu b'ferħ li lMulej għażilhom biex ikunu aktar qrib lejh b'rabtiet speċjali. Imisshom
jagħrfu l-għamliet varji li l-ħajja tista' tieħu fl-għotja lil Alla, kemm fl-Ordnijiet
reliġjużi u kemm fi professjoni sekulari.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Id-Dmir tal-Mara li tmexxi żŻgħażagħ lejn il-Knisja.
29 ta' Mejju
F'riġlejn Marija
_________________________________________________________________________________________
F'riġlejn Marija, ommi wisq maħbuba,
jiena sibt il-ħajja mill-ġdid.
Intom ilkoll li qegħdin tbatu, ejjew għand Marija,
għax jiena sibt il-ħajja mill-ġdid.
F'riġlejn Marija qiegħda ħajjitkom, is-salvazzjoni tagħkom.
Intom li tgħammru f'dan il-monasteru
kunu afu li Marija tgħodd il-passi u x-xogħol tagħkom.
Għidu lilkom infuskom:
F'riġlejn Marija jiena sibt il-ħajja mill-ġdid.
Intom li tgħammru f'dan il-kunvent,
eħilsu minn dak kollu li hu tal-art.
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F'riġlejn Marija jmisskom saħħa u salvazzjoni.
Lilkom li tgħixu f'dan il-kjostru, Marija tgħid:
“Binti, għażiltek fost miljuni,
biex nieħdok fis-santwarju tiegħi”.
F'riġlejn Marija ssibu l-ħajja.
Marija tgħidilkom: “Ġibtek fis-santwarju tiegħi,
fejn ma jkollokx iżjed la ġuħ, lanqas għatx.
Jiena rrid nitimgħek bil-ġisem
u bid-demm tal-Innoċenti waħdieni”.
F'riġlejn Marija jiena sibt il-ħajja.
Inti li ssostni: “Jiena ltima”,
Ara, jiena għandi omm fis-sema.
Hienja hija l-bint ta' omm bħal din.
F'riġlejn Marija jiena sibt il-ħajja.
Jiena ngħammar fil-qalb ta' ommi.
Hawn sibt il-Maħbub tiegħi.
Mela, nista' nkun iltima jien?
Fi ħdan Marija jiena sibt il-ħajja.
Is-serp, id-dragun ippruvaw jaħtfuni,
biex ikollhom 'il ħajti.
Imma f'dan il-kunvent, f'riġlejn Marija,
jiena sibt il-ħajja mill-ġdid.
Marija qiegħda ssejjaħli
u f'dan il-monasteru jiena nibqa' għal dejjem.
F'riġlejn Marija jiena sibt il-ħajja mill-ġdid.
B. Marija ta' Ġesù Msallab, Ħsibijiet.
30 ta' Mejju
Il-Verġni fidila
_________________________________________________________________________________________
“Si scires donum Dei! - Kieku kont taf id-don ta’ Alla” (Ġw 4, 10) qal lejla
minnhom Ġesù lis-Samaritana. Imma x’inhu dan id-don ta’ Alla, jekk mhux hu
innifsu? Jgħidilna d-dixxiplu l-maħbub: “ġie f’daru u niesu ma laqgħuhx” (Ġw
1, 11). San Ġwann Battista jista’ mill-ġdid jgħid dan il-kliem ta’ twissija:
“f’nofskom, ‘fikom’, hemm wieħed li intom ma tafuhx” (Ġw 1, 26).
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“Kieku kont taf id-don ta’ Alla…” Hemm kreatura li għarfet dan id-don ta’
Alla, kreatura li ma tilfet l-ebda farka, kreatura li tant kienet pura, tant
imdawla li dehret qisha d-dawl innifsu: Speculum justitiae. Kreatura fejn ilħajja kienet tant sempliċi, tant mitlufa f’Alla li kważi ma tista’ tgħid xejn
fuqha. Virgo fidelis: hi l-Verġni fidila, “dik li kienet tgħożż f’qalbha dawn ilħwejjeġ kollha” (Lq 2, 19.51). Hi kienet iżżomm ruħha tant ċkejkna, tant
miġbura quddiem Alla, fis-sigriet tat-tempju, li attirat il-kompjaċenzja tatTrinità qaddisa: “għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, Iva,
minn issa ‘l quddiem kull nisel isejjaħli hienja!…” (Lq 1, 48). Il-Missier, miel
fuq din il-kreatura tant sabiħa, li iżda ma kinetx konxja ta’ dan il-ġmiel
tagħha, li xtaq li tkun l-Omm ta’ dak li hu kien il-Missier tiegħu minn dejjem.
Allura ndaħal l-Ispirtu tal-imħabba li jippresedi għall-operazzjoniet kollha ta’
Alla; il-Verġni lissnet l-iva tagħha: “ara, jiena l-qaddeja tal-Mulej: ħa jsir minni
skont kelmtek” (Lq 1, 38), u l-ikbar fost il-misteri ġew imwettqa. U minn
dakinhar li niżel il-Verb fiha Marija kienet dejjem il-priża ta’ Alla. Jidhirli li latteġġjament tal-Verġni waqt ix-xhur illi għaddew bejn it-tħabbira tal-Mulej u
l-Milied hu ta’ mudell għall-erwieħ interjuri, għal dawk l-esseri li Alla għażel
biex jgħixu fihom infushom, fil-qiegħ tal-abbiss li m’għandux qiegħ. F’liema
paċi, f’liema ġabra Marija kienet toffri lilha nnifisha għal kull ħaġa! Ukoll filħwejjeġ l-aktar banali hi kienet tiddivinizzahom! U dan għax f’kollox il-Verġni
baqgħet dejjem dik li tadura d-don ta’ Alla! Dan ma kienx ixekkilha li timxi ‘l
quddiem, għax hi kienet qiegħda teżerċita l-karità.
Il-Vanġelu jgħidilna li Marija mxiet b’diliġenza kbira lejn l-għoljiet talLhudija biex tmur iżżur lil kuġinitha Eliżabetta. Qatt il-viżjoni ineffabbli li hi
kienet tikkontempla fiha nnifisha ma kienet tnaqqsilha l-karità esterna
tagħha. Għax kif jgħid Awtur sagru, jekk il-kontemplazzjoni “tersaq lejn ittifħir u lejn l-eternità tal-Mulej tagħha, hi tippossedi l-għaqda u din ma titlifha
qatt. Jekk jasal kmand mis-sema, hi tirritorna għas-servizz tal-bnedmin, tħoss
għall-ħtiġijiet tagħhom, titbaxxa lejn id-dgħufijiet kollha tagħhom; tħoss ilħtieġa li tibki u li ssir hi nnifisha kapaċi tiffekonda. Hi tiċċara daqs in-nar;
bħalu, hi tiddi, tassorbi u tikkonsma, terfa’ lejn is-Sema dak li hi tikkonsma.
Meta twettaq il-missjoni tagħha fil-baxx, terġa’ tintrefa’, u terġa’ tibda taqbad
min-nar tagħha stess, it-triq lejn l-għoli”.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Kif Issib is-Sema fl-Art, 38-40 (12 ta’ Awwissu 1906).
31 ta' Mejju
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Marija fil-qalba tal-istorja tal-bniedem
_________________________________________________________________________________________
Fil-qalba tal-istorja tal-bniedem u aktar fil-qalba tal-istorja tal-mara,
hemm dik il-mara, li l-maternità tagħha waslet fil-quċċata u wkoll marret
aktar lil hemm mill-maternità fiżika. Meta nqiegħdu 'l Kristu bħala għan ta'
kull edukazzjoni umana, fil-prattika, f'għamla ħajja, fuq livell personali, irridu
wkoll naraw lil Marija bħala l-għan tal-edukazzjoni femminili. Il-fatt li fuq lgħatba ta' bejn it-Testment il-Qadim u dak Ġdid, l-Eva l-ġdida ntasbet ma'
spallet Adam il-ġdid, hija l-prova l-aktar ċara tad-diversità tas-sessi bħala li
għandhom rwoli u valuri eterni. Alla, biex isir bniedem, għażel li jitwieled
minn omm umana u fiha qiegħed quddiem għajnejna l-isbaħ kwadru ta' omm.
Mill-mument li hija saret taf li hi kellha twelled tifel, hija tingħata kollha
kemm hi għal din il-missjoni. Alla tahulha u hija ndaħlet biex tħarsu għal Alla.
Ħajjitha, mis-siegħa tat-twelid, hija stennija fil-ġabra, imbagħad hija qadi sħiħ
f'għotja sħiħa. Hija attenta tisma' kull kelma, attenta għal kull sinjal li jista'
jkollu x'jaqsam mat-triq li qabad Binha. Hija żżomm għaliha l-awtorità ta'
omm fil-konfront tiegħu, għalkemm dejjem fir-rispett li jistħoqq quddiem iddivinità li hemm fih. Tieħu sehem f'ħidmietu, u dan tibqa' twettqu b'fedeltà
sal-mewt, u wara l-mewt.
Issa din il-mara msejħa għall-maternità l-aktar għolja, qabel it-tnedija
ta' din id-dinjità hekk għolja ma xtaqitx għaliha ż-żwieġ u l-maternità u dan
f'kuntrast mal-mentalità tal-poplu li ħarġet minnu. Kienet deċiża li tgħix
ħielsa minn kull rabta tal-art. Bħala qaddejja tal-Mulej, hija welldet l-Iben ta'
Alla u baqgħet suġġetta għar-raġel li ġie mqiegħed ħdejha biex titħares hi u ttifel. Ma saritx miegħu ġisem wieħed: iż-żwieġ ta' bejniethom ma kienx dak li
jkattar ir-razza umana; f'Marija għandna xbieha perfetta tas-safa verġinali.
X'kien li ġiegħelha tagħżel li tieħu din id-deċiżjoni, jekk mhux ix-xenqa li tkun
għalkollox il-qaddejja tal-Mulej, li tkun tiegħu biss u tkun għad-dispożizzjoni
sħiħa tiegħu? U kif jista' jkun li tinbet xenqa bħal din fi ħlejqa, jekk mhux għax
imnebbħa u msejħa minn Alla?
Marija, għalhekk, toħroġ mill-iskemi tal-ordni naturali, u tingħaraf
bħala Ko-redentriċi maġenb il-Feddej. It-tnejn huma wild uman. It-tnejn
huma tipi ewlenin tan-natura umana. Iżda t-tnejn huma ħielsa minn dik irrabta li biex bniedem jasal għas-sens sħiħ tal-ħajja jkollu l-ħtieġa tal-unjoni
ma' persuna ħlejqa bħalu. Minflok, fi Kristu u f'Marija, hemm l-għaqda maddivinità. Fi Kristu kien hemm l-unjoni ipostatika [għaqda bejn in-natura

244

Meditazzjoni għal Kuljum

divina u dik umana], u f'Marija id-dedikazzjoni sħiħa tal-esseri tagħha fil-qadi
tal-Mulej. Hu dan li jagħżilhom mill-bqija tal-umanità. Iżda jistgħu jibqgħu
jiġu meqjusa bħala mudelli? Dażgur! Għax huma għexu biss għall-bnedmin, u
mhux biss għax temmew il-fidwa, iżda wkoll għax urewna kif aħna għandna
nieħdu sehem f'din il-fidwa. Kristu jerġa' wriena kemm togħġob lil Alla u
x'qawwa redentiva għandha l-verġinità meta aċċettata bil-libertà kollha bħala
konsagrazzjoni lilu, kemm meta għażel lil ommu biex tibqa' verġni, iżda wkoll
meta għallem b'mod ċar li hemm min huma msejħin biex ikunu verġni
minħabba s-saltna tas-smewwiet.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Problemi tal-Edukazzjoni tal-Mara.

L-EWKARISTIJA
1 ta' Ġunju
It-talba ewkaristika ta' Kristu
_________________________________________________________________________________________
Minn dak li kitbu l-evanġelisti nafu li Kristu talab bħalma kien soltu
jitlob Lhudi li jemmen u fidil għal-liġi. Fi żmien it-tfulija tiegħu Ġesù flimkien
mal-ġenituri u aktar tard mad-dixxipli mar, skont il-liġi, f'pellegrinaġġ
Ġerusalemm biex jieħu sehem fil-festi ċċelebrati fit-Tempju. Kanta
m'għandniex xi ngħidu ma' sħabu, b'qalbu mimlija, l-innijiet espressjonijiet
ta' ferħ li kien jaħfen il-pellegrini. “X'ferħ meta qaluli: ejjew immorru f'dar ilMulej” (S 122, 1). Kien jgħid it-talb qadim tat-tberik li sal-lum għadu jitlissen
fuq il-ħobż, l-inbid u l-frott tal-art, hekk kif insibu li għamel fir-rakkont talAħħar Ċena, li kienet it-tifkira solenni tal-ħelsien mill-jasar tal-Eġittu u li lLhud ifakkru b'wieħed mill-aktar riti qaddisa u importanti. Jidhirli li hawn
għandna l-aħjar tieqa fuq it-talba ta' Ġesù, u f'ċertu sens iċ-ċavetta li
ddaħħalna għat-talba tal-Knisja.
“Huma u jieklu, Ġesù ħa l-ħobż f'idejh, qal il-barka, qasmu, newlu liddixxipli u qal: 'Ħudu, kulu, dan hu ġismi'. Imbagħad ħa l-kalċi f'idejh, radd ilħajr. Newlilhom il-kalċi u qal: 'Ixorbu lkoll minnu, għax dan huwa demmi, iddemm tal-Patt, li jixxerred għall-kotra għall-maħfra tad-dnubiet' “ (Mt 26, 2628).
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Il-barka u t-tqassim tal-ħobż u l-inbid kienu jagħmlu parti mir-rit talikla tal-Għid, iżda t-tnejn jieħdu tifsira ġdida għalkollox. Hu permezz tagħhom
li ġiet imnehdija l-ħajja tal-Knisja. Bħala komunità spiritwali u viżibbli,
m'hemmx dubju li l-Knisja twieldet f'Għid il-Ħamsin, iżda fl-Aħħar Ċena saret
it-tilqima ġdida fuq is-siġra l-qadima, tilqima li tagħmel possibbli t-tixrid talIspirtu s-Santu. It-talb qadim tal-barka fuq fomm Kristu jinbidel fi kliem li
joħloq il-ħajja. Il-frott tal-art isir laħmu u demmu, jilbes ħajtu, ħlejqa viżibbli,
ġa tiegħu permezz tal-inkarnazzjoni, u issa tieħu forma ġdida u misterjuża.
L-ikel u x-xorb meħtieġ għall-iżvilupp tal-organiżmu tal-bniedem jiġu
mibdula fl-essenza tagħhom, isiru ta' Kristu f'għaqda vitali u sħiħa bil-ħajja
divina. Il-qawwa kollha ħajja tal-Kelma ssir sagrifiċċju. Il-Kelma saret
bniedem biex jagħti l-ħajja, f'għotja tiegħu nnifsu u b'hekk il-ħolqien mifdi
bis-sagrifiċċju ta' tifħir magħmul lill-Ħallieq. L-Għid tal-patt il-qadim fl-Aħħar
Ċena sar l-Għid tal-patt il-ġdid, fis-sagrifiċċju tas-salib fuq il-Golgota, kif sar flagapejiet kollha ferħ ta' bejn l-Għid u t-Tlugħ fis-Sema, meta d-dixxipli għarfu
l-Mulej fil-qsim tal-ħobż u fiċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa, fit-tqarbin
imqaddes.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), It-Talba tal-Knisja.
2 ta' Ġunju
Ħobżna ta' kuljum agħtina llum
_________________________________________________________________________________________
F'din it-talba, kuljum jidher li tfisser “għal dejjem”. Bdejt naħseb bejni u
bejn ruħi għaliex, wara li jgħid kuljum, il-Mulej jerġa' jgħid agħtihulna llum,
Mulej? Ngħidilkom il-bluha tiegħi: jekk hija bluha, ħa tkun hekk, għax hija diġà
bluha biżżejjed min-naħa tiegħi li nindaħal f'dan. Iżda ladarba qegħdin
infittxu li nifhmu x'qegħdin nitolbu, ejjew naħsbu sewwa dan xi jfisser, biex
inkunu nistgħu nitolbu sewwa u rroddu ħajr lil Dak li qiegħed jieħu ħsieb
daqshekk biex jgħallimna. Huwa tagħna ta' kuljum, fil-fehma tiegħi, għax
Huwa tagħna hawn fuq l-art ladarba baqa' magħna hawn u nirċevuh fina, u
għad ikun tagħna wkoll fis-sema jekk aħna nimxu 'l quddiem fil-kumpannija
tiegħu. Għax hu ma baqax magħna għal ħaġ'oħra ħlief biex jgħinna u
jagħmlilna l-qalb u jirfidna, sabiex inwettqu dik ir-rieda li għedna li trid
titwettaq fina.
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Meta jgħid illum, jidhirli li qiegħed jifhem il-jum li jdum sal-aħħar taddinja u mhux aktar. U x'jum dak! Dwar dawk l-erwieħ imsejkna li jġibu
fuqhom il-kundanna ta' dejjem u ma jithennewx bih fid-dinja l-oħra, huma
wkoll ħlejjaq tiegħu... u kien magħhom ukoll biex isaħħaħhom matul l-illum
ta' din il-ħajja, hekk li mhux ħtija tiegħu jekk jiġu mirbuħa, ladarba baqa'
jgħinhom sakemm intemmet il-battalja. Ma jkollhom ebda skuża jew ilment
x'jagħmlu lill-Missier li ħadulhom [dan il-ħobż] fl-aħjar żmien. U għalhekk, lIben jgħid lil Missieru li, ladarba din il-ħajja ma ddumx aktar minn jum, iħallih
jgħaddiha fil-qadi tagħna.
U billi l-Maestà Tiegħu diġà tana lil Ibnu meta bagħatu fid-dinja birrieda tiegħu biss, hekk issa l-Iben bir-rieda tiegħu ma jridx iħallina waħedna,
iżda jrid jibqa' hawn magħna għall-akbar glorja ta' ħbiebu u għall-konfużjoni
tal-għedewwa tiegħu. Mill-ġdid, issa ma jitlobx ħlief għal dan l-illum, u hija
ħaġa żgura li dan il-ħobż l-aktar qaddis tahulna għal dejjem. Il-Maestà Tiegħu
tahulna għal dejjem, kif qeda ngħid, bħala ikel u manna tal-Umanità tiegħu,
biex nistgħu nsibuh kull meta rridu u ma mmutux bil-ġuħ (Eż 16, 3-4), jekk
mhux bi ħtija tagħna. B'kull mod li r-ruħ tfittex tiekol minn dan l-ikel, dejjem
issib għaxqa u faraġ fis-Sagrament Imqaddes... Ma hemm ebda ħtieġa, ebda
xogħol u ebda persekuzzjoni, li ma nistgħux inġarrbu bħala ħaġa ħafifa, jekk
nibdew nitgħaxxqu bil-ħwejjeġ tiegħu u nimmeditaw fuqhom.
Ingħaqdu mal-Mulej, uliedi, biex titolbu lill-Missier li jagħtikom lGħarus tagħkom illum, ħalli ma tidhrux mingħajru f'din id-dinja, u dan
sakemm iddumu ħajjin. Huwa biżżejjed li jibqa' moħbi taħt ix-xbihat tal-ħobż
u tal-inbid biex jagħti qies sewwa lill-hena kbira tagħkom.
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 34, 1-2.
3 ta' Ġunju
L-imħabba fil-qalb ta' Alla
_________________________________________________________________________________________
Reverendu, jidhirli li xejn aktar mill-Ewkaristija ma turina l-imħabba li
teżisti fil-Qalb ta’ Alla: hi l-għaqda, il-konsumazzjoni, hu fina, aħna fih, u dan
mhux is-Sema fl-art? Is-Sema fil-fidi filwaqt li nistennew il-viżjoni tant
mixtieqa wiċċ imb wiċċ. Imbagħad “nithenna bid-dehra tiegħek” (Salm 17,
15), meta narawh fid-dawl tiegħu stess. Ma jidhirlekx li l-ħsieb ta’ din il-
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laqgħa, ta’ dan l-appuntament ma’ Dak li hi unikament tħobb, hu ta’ mistrieħ
għar-ruħ; allura kollox jisparixxi, u lir-ruħ jidhirlha li diġà qiegħda tippenetra
fil-misteru ta’ Alla. Hu talment “tagħna” dan il-Misteru, kif int għedtli fl-ittra
tiegħek. O! itlob li jiena nkun nista’ ngħix id-dota tiegħi ta’ għarusa! Jalla jien
inkun totalment disponibbli u viġilanti fil-fidi, ħalli l-Imgħallem ikun jista’
jwassalni kullimkien, fejn jixtieq hu. Nixtieq inżomm lili innifsi bla ma nieqaf
qrib Dak li jagħraf kollu kemm hu l-misteru, biex insir naf kollox mingħandu
(ara 1 Kor 13, 13-14). Il-lingwaġġ tal-Verb hi l-infużjoni tad-don; o iva, hu
hekk li hu jitkellem ma’ ruħna, fis-silenzju. Jien insib li dan is-silenzju għażiż,
hu barka.
Mit-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema sa Pentekoste aħna konna rtir fiċ-ċenaklu,
fi stennija tal-Ispirtu s-Santu, u dan tant kien sabiħ. Waqt din l-ottava kollha,
aħna jkollna lil Ġesù Sagramentat espost fil-kor; dawn huma sigħat divini
dawk li aħna ngħaddu f’din ir-rokna tas-Sema, fejn taħt ix-xbihat umli talOstja, aħna nippossedu fis-sustanza l-viżjoni. Iva, huwa l-istess wieħed Dak li
l-erwieħ imbierka jikkontemplaw b’mod ċar u Dak li aħna naduraw fil-fidi.
Ilbieraħ kitbuli ħsieb tant sabiħ li nixtieq nibgħatulek: “il-fidi hi l-wiċċ imb
wiċċ fid-dlam” (ara 1 Kor 13, 12-13). Għaliex ma jiġrix magħna bħalma ġara
mal-qaddisin, mill-mument li Alla jinsab fina u mhux jitlobna xejn għajr li
jiġbidna lejh, bħalma għamel magħhom? Imma huma jkunu dejjem attenti, kif
jgħid Fr. Vallée: “huma jisktu, jinġabru fihom infushom u ma jagħmlu xejn
jekk mhux biex ikunu dawk li jirċievu”. Ejjew ningħaqdu mela, Reverendu,
biex nifformaw il-ferħ ta’ Dak li “ħabbna immensament” (ara Ef 2, 4), kif
jgħidilna San Pawl. Ejjew nippreparawlu f’ruħna għamara tant paċifika, li fiha
jitkanta dejjem il-kantiku tal-imħabba, ta’ ringrazzjament; u wara, dan issilenzju solenni, eku ta’ dak li jinsab f’Alla nnifsu!…
Imbagħad ejjew navviċinaw aktar, kif inti stess għedtli, lejn il-Verġni
kollha safja, kollha mdawla, ħalli mbagħad hi ddaħħalna f’Dak li hi ppenetrat
b’tant profondità, u li l-ħajja tagħna ma tkunx ħlief għaqda kontinwa, motu
spontanju lejn Alla t-tajjeb. Itlob għalija lir-Reġina tal-Karmelu; min-naħa
tiegħi, nassigurak li se nitlob sew għalik, u ngħix miegħek fl-adorazzjoni u flimħabba!…
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lill-Kjeriku Chevignard, (L 165).
4 ta' Ġunju
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Tqarben sikwit ħafna
_________________________________________________________________________________________
Għażiża oħti ċkejkna, tridni ngħidlek b'xi ħaġa li nikktitni ħafna? Din
hija li ċ-ċkejkna Marie tiegħi ħalliet it-Tqarbin tagħha... fil-festa tat-Tlugħ isSema tal-Mulej u fl-aħħar jum tax-xahar ta' Marija!... A! Kemm nikket dan lil
Ġesù!
Bilfors li d-demonju huwa fin ħafna biex iqarraq b'xi ruħ b'dan ilmod!... Iżda int ma tafx, għażiża tiegħi, li dan huwa l-għan waħdieni taxxewqat tiegħu? Il-qarrieq jaf tajjeb li ma jistax iġiegħel tidneb ruħ li tixtieq
tkun kollha kemm hi ta' Ġesù; għalhekk ma jfittixx għajr li jġiegħelha temmen
li tkun dinbet. Għalih huwa diġà ħafna li jħawwad lil din ir-ruħ, iżda tinħtieġ
xi ħaġ’oħra għall-korla tiegħu: irid iċaħħad lil Ġesù minn tabernaklu maħbub;
u billi hu ma jistax jidħol f'dan is-santwarju, irid li għallinqas dan jibqa' battal
u bla sid!... Jaħasra! Xi jsir minn din l-imsejkna qalb?... Meta d-demonju jkun
irnexxielu jbiegħed ruħ mit-Tqarbin Imqaddes, ikun rebaħ kollox... U Ġesù
jibki!...
O! Għażiża tiegħi, aħseb mela li Ġesù qiegħed hemm fit-tabernaklu
proprju għalik, għalik biss; qiegħed jaqbad bix-xewqa li jidħol f'qalbek... Mela,
tagħtix widen lid-demonju, idħak bih, u mur bla biża' biex tirċievi lil Ġesù talpaċi u tal-imħabba!...
Imma nisimgħek tgħidli: “Thérèse qiegħda tgħid hekk għax hi ma tafx...
ma tafx li jien nagħmel dan proprju apposta... u dan jogħġobni... u mbagħad
ma nistax nitqarben ladarba nemmen li nkun qed nagħmel sagrileġġ eċċ. eċċ.
eċċ. .. “. Iva, l-imsejkna Thérèse ċ-ċkejkna tiegħek taf tajjeb, u ngħidlek li hi
tintebaħ b'kollox, u tiżgurak li int tista' tmur bla biża' ta' xejn biex tilqa' fik lillĦabib veru waħdieni tiegħek... Hi wkoll għaddiet mill-martirju tal-iskrupli,
imma Ġesù taha l-grazzja li titqarben xorta waħda, imqar meta kienet
temmen li kienet waqgħet fi dnubiet kbar... U għalhekk niżgurak li hi kienet
taf li dan kien il-mezz waħdieni biex teħles mid-demonju, għax meta dan jara
li jkun qed jaħli l-ħin, iħallik fil-paċi!...
Le, MA JISTAX IKUN li qalb, “li tistrieħ għad-dehra biss tat-tabernaklu”,
tasal biex toffendi lil Ġesù tant illi ma tkunx tista' tirċevih. Dak li joffendi lil
Ġesù, dak li jweġġagħlu qalbu huwa n-nuqqas ta' fiduċja!... [...]
Qalbek hija magħmula biex tħobb lil Ġesù, biex tħobbu b'passjoni. Itlob
ħafna sabiex l-isbaħ snin ta' ħajtek ma jinħlewx f'beżgħat fiergħa.
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Ma għandniex ħlief il-waqtiet qosra ta' ħajjitna biex inħobbu lil Ġesù;
id-demonju dan jafu sewwa u, għalhekk ifittex li jaħlilna ħajjitna f'xogħol bla
siwi...
Għażiża oħti ċkejkna, tqarben sikwit, sikwit ħafna... Dan huwa r-rimedju
waħdieni jekk inti trid tfieq, u Ġesù ma qigħedx din il-ġibda f'ruħek għalxejn.
(Nemmen li jkun kuntent jekk int tkun tista' tersaq għaż-żewġ Tqarbiniet li
tlift, għax b'hekk ir-rebħa tad-demonju tkun inqas ladarba ma jkunx
irnexxielu jbiegħed lil Ġesù minn qalbek.) Tibżax tħobb iżżejjed lill-Verġni
Mbierka, qatt ma inti se tħobbha biżżejjed; u Ġesù jkun tassew kuntent
ladarba l-Verġni Mbierka hija Ommu.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Marie Guérin tat-30 ta' Mejju 1889, Ċ 12
(IT 92).
5 ta' Ġunju
Id-don tat-tieġ fl-Ewkaristija
_________________________________________________________________________________________
Qabel ma jitqarben, min iħobb jingħata lill-Maħbuba b'att ta' mħabba
bla kundizzjoni, preċedut mill-fidi u t-tama. Att ta' mħabba perfetta huwa att
ta' mħabba lejn il-Knisja, għaliex l-imħabba bla kundizzjoni hija indirizzata
lill-imħabba ta' Alla u tal-proxxmu; u l-proxxmu, taħt Kristu r-Ras tagħha [...],
hija l-Knisja. Min jitqarben irid iħares b'fidi lejn il-Knisja, intronizzata fuq lartal, jiġifieri hemm irid jara lil Kristu mhux bħala individwu jew persuna
waħedha, iżda bħala Ras tal-ġisem tiegħu li hu msawwar mill-qaddisin u lġusti kollha tas-sema, tal-art u tal-purgatorju. Ir-ras u l-ġisem, jiġifieri Kristu
u l-qaddisin tiegħu, huma dejjem [...] entità waħda. Min iwettaq att ta’
mħabba perfetta, xħin iħobb jintelaq mhux biss f'idejn Kristu r-Ras, imma
f'idejn il-membri tiegħu: il-proxxmu. Fejn jinsab Kristu tinsab il-Knisja tiegħu
u fejn imur wieħed tmur l-oħra, għaliex ma jistax jiġik f'moħħok li hu ħaj
ġisem mifrud mir-ras tiegħu, lanqas ras mifruda minn ġisimha. Kristu jinsab
fis-Sagrament mhux biss bħala persuna partikulari, iżda bħala ras tal-ġisem
morali tiegħu; bħala tali jinsab hemm, bħala tali jingħata u joffri lilu nnifsu
minn idejn is-saċerdot lil min jitqarben.
Ir-Ras tingħata lil min iħobb b'mod sagramentali u morali; flimkien
mar-ras jiġi offrut il-ġisem kollu ta' dawk li jitqarbnu, għaliex dawn, min-naħa
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tagħhom, qabel ma jitqarbnu, jagħmlu din l-offerta bis-saħħa tal-att ta'
mħabba lejn il-proxxmu. Flimkien mar-ras jingħata l-ġisem kollu; u ladarba lġisem u r-Ras flimkien hija l-Knisja, huwa fatt ammirevoli u tal-għaġeb li lGħarusa ta' Ġesù Kristu, il-bint prediletta tal-Etern, din il-verġni mill-aktar
sabiħa u perfetta, tingħata fuq l-artal lil min jitqarben. Hekk kif ix-xufftejn
imissu s-Sagrament, iż-żewġ maħbubin – f'din il-bewsa qaddisa – isiru ġisem
wieħed. O, effett tal-għaġeb! F'din it-tgħanniqa l-bniedem hu tant iżjed kast,
tant iżjed safi, tant iżjed perfett, daqskemm joqrob u jingħaqad iżjed malmaħbuba tiegħu. Irbit prezzjuż, bews ħelu u li ma jitfissirx bil-kliem! Hija limħabba perfetta li ġġib din l-unjoni: il-bniedem, meta jħobb lil Alla u lil
għajru, isir ġisem wieħed mal-maħbuba tiegħu u jingħata lilha, u din, bi
tweġiba ta' mħabba, tintelaq f'idejn il-maħbub tagħha. L-ispeċi tal-ħobż u talinbid f'dan is-Sagrament huma s-sinjal ta' dan iż-żwieġ spiritwali.
B. Franġisk Palau, Iż-Żwieġ Spiritwali bejn il-Knisja u l-Maħbub tagħha fisSagrament mill-aktar għażiż tal-Artal.
6 ta' Ġunju
Alla għajn tal-ħajja
_________________________________________________________________________________________
Kuljum, maħbub Salvatur tiegħi,
ejja strieħ fil-qalb fqajra tiegħi!
Kuljum għalhekk jien għandi l-ferħ estrem
li ngħid lill-ħelu Ġesù li jien inħobbu,
lil dan Alla li jgħammar fil-qalb tiegħi:
għall-għada, Salvatur maħbub tiegħi,
għall-għada, int se terġa’ tiġi mil-ġdid,
o int li jien inħobb, o int li jien nadura!
Imbagħad, wara dawn l-effużjonijiet safja,
delizzjużi u mumenti tant qosra,
jeħtieġ tabbanduna s-santwarju qaddis
u tħalli lid-divin Solitarju…
Imma, kemm jekk waqt ferħ, kemm waqt grazzja, jew ferħat kbar!
Jien fil-pront niġi qrib is-Salvatur,
fil-kappella tal-Karmelitani
dawn il-verġni safja, dawn il-qlub magħżula,
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qrib dawk li ġurnata minnhom
se jkolli x-xorti nsejħilhom ħuti.
F’din l-għamara safja u kasta
niġi biex ngħaddi siegħa mill-isbaħ,
qrib il-Maħbub ta’ qalbi,
l-Għarus divin, il-ħelu Salvatur.
L-ebda pinna mhi kapaċi tiddeskrivi
u jien inkapaċi li ngħid
id-divin, il-ferħ ineffabbli
li bih Ġesù jgħarraq lil qalbi.
Imma nħossni tant ferħana
waqt dik is-siegħa tant delizzjuża
li fiha nitkellmu fl-aħħar qalb ma’ qalb,
li fiha nirrakkuntaw lil xulxin it-tbatijiet tagħna,
in-niket u x-xewqat tagħna,
li fihom jien fl-aħħar noffri lili nnifsi bħala vittma
fuq ix-xbieha tad-divin Salvatur
ħalli jirritornaw l-imsejkna midinba!
Minn din l-għajn li niġi biex nieħu l-qawwa u l-kuraġġ tiegħi
u nitlob is-salib bħala l-parti tiegħi.
Għax għandi għatx, iva, għandi għatx biex inbati,
nippreferi mmut milli ngħix bla salib!
O, jien nixtiequ bħala l-wirt waħdieni tiegħi,
nixtiequ bħala l-parti unika tiegħi,
dan is-Salib li tiegħu Alla tiegħi kien tant għajjur
u li fuqu hu miet għalina.
O, dan is-Salib qaddis, dan it-teżor suprem
li Ġesù jagħti lil dawk kollha li jħobb.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Poeżija tal-10-17 ta’ Ġunju 1898 (P 55).
7 ta' Ġunju
B. Anna ta' S. Bartilmew
Il-Mulej hu għajn ta' ilma ħaj
_________________________________________________________________________________________
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San Bernard jgħid li għandu umiltà vera min jaf iżomm is-skiet
quddiem it-tfixkil. Jekk huwa sinjal ta' virtù għolja li aħna nisktu meta
jlumuna minħabba xi ħwejjeġ li nkunu waqajna fihom bi ħtija tagħna, huwa
ħafna aktar perfett li nżommu s-skiet meta jmaqdruna inġustament u
jakkużawna fil-falz.
Imma jerġa' hija ħaġa bil-wisq aktar qaddisa li nixtiequ aħna li nkunu
mżebilħin u mgħoddija bħala boloh, li nħobbu minn qalbna lil dawk li jġibu
ruħhom magħna b'dan il-mod, biex insiru nixbhu lil Ġesù Kristu Sidna, li sskiet tiegħu fuq is-salib ma ġie interrott minn ebda tentazzjoni ta' vendetta,
iżda ġie msebbaħ fil-leħen tat-talba: “Missier, aħfrilhom għax ma jafux
x'inhuma jagħmlu”.
O mħabba bla qies tal-Qalb ta' Kristu! Inti tkellimt mingħajr ma ftaħt
fommok, u mingħajr ma lissint kelma, Int temmejt il-ħidma misterjuża li
minħabba fiha kont inżilt mis-sema fuq din l-art: li tgħallem it-triqat ta' ħajja
ta' virtù lill-foqra, lill-għomja u lil min ma jafx. Ma kinetx ħaġa żgħira, Mulej!
Minn fejn kien ikollna l-ħila li nissaportu, l-umiltà, il-faqar u l-qawwa
meħtieġa biex nerfgħu t-tagħbija ta' xulxin, is-salib, li kieku int, Mulej Ġesù,
ma kontx l-ewwel wieħed li għallimtna dan kollu, billi offrejt lilek innifsek
bħala xempju ħaj għalina ta' kull perfezzjoni?
O skiet imbierek! Bih, Mulej, leħnek jgħajjat u jistieden lill-bnedmin
kollha għall-għerf [tiegħek] li jinsab mifrux fuq il-wiċċ kollha tal-art. Minn dak
is-skiet, aħjar milli mill-kotba u mill-istudju, dawk li jħobbuk jieħdu l-għerf.
Il-Mulej sar għalina “għajn ta' ilma ħaj”, sabiex aħna ma nintilfux f'dan
il-baħar ta' niket. Fil-fatt, dan hemm miktub: “Ma ġejtx biex inkun moqdi,
imma biex naqdi”. O tjubija bla qies! Kemm għandhom għax iħammrulna
wiċċna kliemek, għemilek, u t-tolleranza tiegħek, li bihom tilqagħna kuljum.
Sewwa mort tgħid darba: “Tgħallmu minni, għax jiena ta' qalb ħelwa u umli”.
Minn fejn nistgħu nitgħallmu din il-ħila għat-tolleranza, din l-umiltà
tal-qalb, u fejn se nsibu t-triq li twassalna għal din l-imġiba, jekk mhux billi
nħobbu naqbdu t-toroq li jurina Kristu, li għallimna bl-eżempji tiegħu: jiġifieri
billi nrawmu fina l-virtù tal-fidi, tat-tama u tal-imħabba? Dawn [il-virtujiet]
jgħinuna biex nimxu din it-triq. Mingħajr il-fidi ma nistgħux nimxu fit-triq
irjali tal-misteri ta' Alla. Il-fidi tiftħilna għajnejna u tgħallimna. Fejn ma
hemmx fidi, ma hemmx dawl u lanqas ħjiel ta' triq li tieħu għat-tajjeb.
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B. Anna ta' S. Bartilmew, Riflessjonijiet fuq il-Passjoni ta' Sidna Ġesù Kristu
mill-Proprju tal-Liturġija tas-Sigħat tal-Ordni tal-Karmelitani Tereżjani, 7 ta'
Ġunju.
8 ta' Ġunju
La tfittixx faraġ fit-Tqarbin
_________________________________________________________________________________________
Dwar ir-raba' dnub, li huwa dak tal-gula spiritwali, hemm ħafna
x'wieħed jgħid, għax bilkemm issib wieħed minn dawk li għadhom jibdew ittriq li, tajjeb kemm ikun tajjeb il-mixi 'l quddiem tiegħu, ma jaqax f'xi wieħed
mill-ħafna nuqqasijiet dwar dan id-dnub li jiġu lil dawk li jkunu għadhom
jibdew, u dan minħabba l-ħlewwa li jsibu fil-bidu tat-taħriġ spiritwali.
Għax ħafna minnhom, miġbudin mill-ħlewwa u l-gost li jsibu f'dan ittaħriġ, ifittxu aktar il-ħlewwa spiritwali milli s-safa spiritwali u d-diskrezzjoni
vera, li huma dawk li Alla jaċċetta u jieħu gost bihom matul it-triq spiritwali.
Mela, minbarra n-nuqqasijiet li t-tfittxija ta' din ix-xorta ta' ħlewwa tagħmel li
jaqgħu fihom, il-gula li issa għandhom tagħmel li jibqgħu mexjin 'il quddiem
bla heda sal-estrem ta' dan it-taħriġ, hekk li jaqbżu l-limiti tal-moderazzjoni li
fihom jinkisbu l-virtujiet u li fihom jgħixu. Għax xi wħud minn dawn ilbnedmin, imħajrin mill-gost li jsibu fihom, joqtlu lilhom infushom bilpenitenzi, u oħrajn idgħajfu lilhom infushom bis-sawm u billi jagħmlu
ħwejjeġ li l-fraġilità tagħhom ma tkunx tiflaħ għalihom, bla kmand jew parir
ta' xi ħadd. Anzi aktarx li bnedmin bħal dawn jaraw x'jagħmlu biex jaħarbu lil
dawk li għandhom jobdu f'dawn il-ħwejjeġ. U xi wħud, fil-fatt, jażżardaw
jagħmlu dan, ukoll jekk ikunu kkmandati jagħmlu l-kuntrarju...
Dawn, meta jiġu biex jitqarbnu, jagħmlu minn kollox biex jiksbu xi
xorta ta' ħlewwa sensibbli u gost, minflok ma jagħtu qima bl-umiltà u tifħir lil
Alla li jinsab fihom. U hekk jingħataw għal dan bil-kbir illi, meta ma jkunu
rċevew ebda pjaċir u ħlewwa tas-sensi, jaħsbu li ma jkunu għamlu xejn. Dan
ifisser li jkunu qegħdin jiġġudikaw lil Alla b'mod tassew mhux f'postu. Lanqas
ikunu ntebħu li l-inqas fost il-benefiċċji li jiġu minn dan is-Sagrament l-aktar
Imqaddes huwa dak li għandu x'jaqsam mas-sensi, u li l-parti li ma tidhirx talgrazzja li jagħti hija ħafna ikbar. Għax, sabiex ikunu jistgħu jħarsu bl-għajnejn
tal-fidi, Alla ta' sikwit iżomm imbiegħda minnhom kull faraġ ieħor u kull
ħlewwa tas-sensi. U hekk, huma jixtiequ li jħossu u jtiegħmu lil Alla
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bħallikieku kien xi ħaġa li jistgħu jifhmuha u jilħquha... U dan kollu huwa
nuqqas ta' perfezzjoni tassew kbir, u jmur għalkollox kontra n-natura ta' Alla,
ladarba huwa nuqqas ta' safa fil-fidi.
Dawn il-bnedmin għandhom l-istess difett meta jitħarrġu fit-talb, għax
huma jaħsbu li x-xogħol kollu tat-talb jinsab filli jkollhom esperjenza ta' gost
u devozzjoni sensibbli, u jfittxu li jiksbu dan – kif jgħidu – bis-saħħa ta'
dirgħajhom, waqt li jgħajjew u jkiddu lill-fakultajiet tagħhom u lil moħħhom.
U meta jibqgħu ma jsibux dan il-pjaċir, jaqtgħu qalbhom bis-sħiħ, għax jaħsbu
li ma jkunu għamlu xejn. Minħabba din il-pretensjoni, huma jitilfu lispiritwalità u d-devozzjoni vera, li tinsab fil-perseveranza, flimkien massabar u l-umiltà, u filli ma jafdawx iżżejjed lilhom infushom biex ikunu jistgħu
jogħġbu lil Alla waħdu. Għalhekk, ladarba jkun naqashom il-gost f'dan jew
dak it-taħriġ, ma jkollhomx aptit aktar u jiddejqu bis-sħiħ biex jerġgħu lura
għal dan it-taħriġ, u xi drabi jitilquh għalkollox. Fil-fatt, kif għedna, huma
bħat-tfal li ma għandhomx l-użu sħiħ tar-raġuni u li, meta jagħmlu xi ħaġa, ma
jagħmluhiex minn motivi tar-raġuni, iżda mill-ġibda ta' gost li jħossu.
Bnedmin bħal dawn jaħlu l-isforzi kollha tagħhom fit-tfittxija ta' faraġ
u gost spiritwali, għalhekk qatt ma jgħejjew jaqraw kotba fuq kotba, u jibdew
issa meditazzjoni u mbagħad oħra fit-tfittxija ta' dan il-pjaċir bil-ħwejjeġ ta'
Alla. Imma Alla, b'ġustizzja kbira, b'għerf u mħabba, jiċħadulhom, għax inkella
din il-gula spiritwali u dan l-appettit mhux xieraq irabbu fihom ħażen bla
għadd. Mela, jixraq bosta li huma jidħlu fil-lejl kollu dlam... sabiex jitnaddfu
minn din ix-xorta ta' tfulija.
S. Ġwann tas-Salib, Lejl Kollu Dlam, 1Lejl 6, 1.5-6.
9 ta' Ġunju
Ġesù, ostja ta' mħabba
_________________________________________________________________________________________
O Ġesù, Ostja ta' mħabba! Ostja bla tebgħa, seħer immens ta' ruħi,
nixtieq dejjem inħares lejk, nixrob minnek imħabba u safa infiniti. Nixtieq
insir nixbhek u nagħtik gost. O Ġesù tiegħi, agħtini d-dija qawwija tal-ostja.
Agħtini l-bjuda tal-ostja bla tebgħa. Ja ikel divin, nixtieq ninbidel fik u nsir
għalik u bħalek ostja safja, mill-aktar ħelwa, u qaddisa. Bħalma jiena nsib lgħaxqa tiegħi fik, hekk nixtieq li int tkun tista' ssib l-għaxqa tiegħek fija.
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Ostja qaddisa u bla tebgħa, jiena nimtela bis-safa tiegħek. Inti li int ilħajja, agħmel li jiena ngħix bik. Għal darb'oħra nikkonsagra lili nnifsi kollni
kemm jien lil imħabbtek. Nikkonsagralek is-sentimenti kollha tiegħi, it-tnehid
tiegħi, l-aspirazzjonijiet tiegħi u x-xewqat kollha tiegħi. Nixtieq lilek, u lilek
biss u dejjem. Noffrilek imħabbti kollha, bħal turrent tal-ilma: minn meta
qalbi kellha l-ħajja sa dakinhar li fih tintefa.
O bjuda eterna, għajnejja jfittxuk bħalma t-tifel ifittex lil ommu.
Il-ħars u l-ħsibijiet kollha tiegħi huma għalik. Minn filgħodu sa
filgħaxija u minn filgħaxija sa filgħodu, nara lilek biss, u nixxennaq biss għalik.
Meta n-ngħas jerġa' lura minn għajnejja, jiena nfittxek u nixtieqek, ġenna u
teżor tiegħi. L-iljieli u l-jiem kollha, għal snin sħaħ, hemm qiegħda fejn tinsab
int fis-Sagrament: fit-tabernakli kollha u fl-imkejjen kollha fejn jinsab dak ilframment mitluf, dik l-ostja misruqa jew profanata. Ma nitilqek qatt, o Ġesù
tiegħi.
Inħobbok, o ġid tiegħi fis-Sagrament, u nixtieq li ħajtek tiddi u tgħaddi
minn ġo fija. Nixtieq li l-ostja tilma minn għajnejja, minn ġbini, minn xufftejja,
minn sidri. Nixtieq nurik lil kulħadd, ja ħobż tal-ħajja, u nwassal lil kulħadd isseħer tiegħek. O ostja sbejħa u bla tebgħa, jiena tiegħek. Bħala proprjetà
tiegħek, li tkun immarkata bis-sinjal tiegħek: l-ostja! Għaliex il-bnedmin ma
jagħrfukx? Inti l-hena, u l-ġmiel u l-ferħ kollu jinġabru fik, iżda l-bnedmin ma
jafuhx dan. Huma ma jifhmukx u jitilfu t-triq, il-mogħdija li tieħu għall-oasi
tal-hena vera. O Ġesù, li kellha d-dinja tagħraf il-Qalb Imqaddsa tiegħek, ixxewqa ħerqana tiegħek li thenni lil kulħadd! Li kellha tagħraf kemm għamilt u
kemm qed tissokta tagħmel għal kull wieħed mill-ulied mifdija tiegħek!
B'idejn safja, bħal dawk ta' Marija, nixtieq kieku ngħollik sas-sema,
sabiex kulħadd ikun jista' jħares lejk. Nixtieq kieku li x-xemx tinħeba
minnufih u li inti biss tiddi, o xemx eterna, u ddawwal u ssaħħan lil kulħadd.
O xemx divina, jien noqgħod għal dejjem taħt ir-raġġi tiegħek. O ostja l-aktar
qaddisa, saffini u kebbisni, kun il-lieva tiegħi biex nilħaq l-ogħla qdusija u lquċċata tal-imħabba. Agħmilni ħaġa waħda miegħek, magħquda għalkollox.
Jiena għandi tama kbira fik.
Se jirnexxili narak, maħbub, imfittex, meqjum, assedjat mill-qlub lejl u
nhar? O Ġesù tiegħi, nixtieq kieku narak maħbub sal-ġenn! Iftakar o Ġesù biex
issawwar it-tabernakli tiegħek bil-qlub l-aktar imħeġġa, fuq kollox bil-qalb ta'
Marija.
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O Marija, jiena rċevejt mingħandek l-Ewkaristija: inroddlok ħajr, ja
Omm. Aħna kuntenti li għandna lil Ġesù magħna, b'ikel tagħna. Ja Omm laktar tenera, hi festa għal dejjem! Aħna nitolbuk biex trodd ħajr lit-Trinità
Qaddisa għalina. U b'danakollu, Ġesù jinsab waħdu fit-tabernakli qaddisa, u
lejl u nhar huwa mkażbar u mitluq. Dan iġibli niket kbir. Mhux se nkun
kuntenta jekk ma narahx imdawwar mill-qlub u mill-imħabba. Inti qiegħed
taħseb f'dan: agħmel li kuruna ta' qlub tħażżem flimkien it-tabernakli kollha,
lejl u nhar, fil-qrib u fil-bogħod. Aħseb ftit, Marija: jekk trid, tista' tagħmel
dan.
Lilek, ja Omm tiegħi, ningħata u nikkonsagra ruħi. Agħmilni nħobb u
ngħix l-Ewkaristija. Ħallini nagħma minħabba li nkun ħarist tant Lejha!
Agħmilni mmut bl-imħabba għall-Ostja tiegħi, o Marija. Ammen.
B. Marija Kandida tal-Ewkaristija, Fil-Bjuda Eterna Tiegħek.
10 ta' Ġunju
Ma stmerrejtx ġuf ta' verġni
_________________________________________________________________________________________
Wara li tqarbint, jiena qist l-unjoni kbira ma' Alla li r-ruħ tilħaq
permezz tas-Sagrament Imqaddes: minnufih sibt ruħi mwaħħda kollni kemm
jien ma' Alla, u kont hekk ittrasformata fih li, meħlusa mis-sentimenti kollha
tal-ġisem, ma ħassejt xejn daqslikieku kont mejta. U naħseb illi kieku f'dak ilwaqt qegħduni f'ħuġġieġa u ħarquni, ma kont inħoss ebda wġigħ. Ma kontx
naf jekk kontx mejta jew ħajja, jekk kontx fil-ġisem jew fir-ruħ, jekk kontx fuq
l-art jew fis-sema, imma biss li kont qiegħda nara lil Alla glorjuż fih innifsu,
iħobb purament lilu nnifsu, jagħraf lilu nnifsu għalkollox, imħaddan fih nnifsu
b'mod infinit, iħobb il-ħlejjaq kollha b'imħabba safja u infinita, isawwar
unjoni perfetta fit-Trinità: Trinità magħquda b'mod perfett u Alla ta' mħabba
infinita u tal-akbar tjieba, li ma nistgħux nifhmuh, ma nistgħux nagħrbluh,
hekk li jiena, xħin kont mgħaddsa fih, ma sibt xejn minni nnifsi, imma lil Alla
biss...
Meta tqarbint, jiena rajt lil Ġesù tant sabiħ illi, huwa u jżiegħel bija bi
ħlewwa, ta lil ruħi l-bewsa tal-paċi. U meta mbagħad qgħadt inqis il-kliem tassalmista: “Quddiemek nitlob b'qalbi kollha” (S 119, 58), deherli li Ġesù kien
qiegħed iħares lejn il-wiċċ ta' ruħi u dak tal-ħlejjaq l-oħra kollha bil-parti
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ġewwenija ta' qalbu, jiġifieri b'affett u mħabba kbira. U deherli wkoll illi kieku
setgħet, ir-ruħ magħquda ma' Alla kienet ittenni hi nfisha dan il-versett,
għaliex hi, billi ma setgħetx tara lil Alla direttament, tikkontempla 'l wiċċu filproxxmu, b'affett ta' mħabba u karità. Jiena fhimt ukoll li Ġesù kien qiegħed
jara x-xewqat kollha tal-ħlejjaq, u lili għarrafni bihom: rajt il-ġisem imqaddes
ta' Ġesù miksi kollu ġawhar mill-isbaħ, u dawn ma kinux għajr ix-xewqat talħlejjaq kollha; u x-xewqat l-aktar sempliċi u safja quddiem Alla kienu l-isbaħ
ġawhar u kienu jgħattu n-naħa l-aktar nobbli tal-ġisem ta' Ġesù, jiġifieri rasu,
sidru u spallejh.
Imbagħad ġieni f'moħħi dak il-versett tat-Te Deum li jgħid: Non horuisti
Virginis uterum [ma stmerrejtx ġuf ta' Verġni]. U jiena fhimt li bħalma Ġesù
ma kienx stmerr il-ġuf tal-Verġni, hekk lanqas ma stmerr ir-ruħ tagħna, u
jagħti xhieda ta' dan bil-fatt li jiġi fina tant sikwit permezz tas-Sagrament
Imqaddes.
Jiena waqaft għal ħafna ħin inqis il-ħidma li Ġesù jwettaq bla heda firruħ, xħin jiġbidha lejh b'tant imħabba, u stagħġibt kif Alla seta' jgħaqqad
miegħu lir-ruħ hekk bis-sħiħ... U fhimt li meta hija ssib lilha nfisha f'unjoni
bħal din, Alla jagħtiha kulma jagħti lill-qaddisin fil-ġenna, minbarra però lviżjoni [beatifika] u l-impassibbiltà. U mbagħad Ġesù qalli: “għarusa tiegħi,
jiena rridek toffri lilek innifsek kollok kemm int lili, u kollok kemm int
tingħaqad miegħi permezz tal-imħabba”. U għalhekk, waqt li offrejt lili nnifsi
b'qalbi kollha lil Ġesù, jiena tlabt 'il-Imħabba unittiva biex tkun hi li trid
tgħaqqadni ma' Ġesù, billi għal dan ma setax ikun hemm mezz ieħor jekk
mhux l-istess Imħabba. U minnufih, permezz tal-imħabba, sibt ruħi magħquda
mal-Imħabba, jiġifieri mal-Imħabba-Ġesù.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, L-Erbgħin Jum, fit-30, il-31 u t-32 Jum.

IL-QALB TA' ĠESÙ
11 ta' Ġunju
Qalb ta' missier
_________________________________________________________________________________________
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Fost it-titli kollha li bihom tissebbaħ il-qalb ta' Ġesù, tnejn huma dawk
li jtenni l-aktar l-Evanġelju: dak ta' Missier u dak ta' Ragħaj. Qalb li tant tħobb
– illi niżlet mis-sema biex tnissel fiduċja fil-bnedmin u tikseb 'il qalbhom blimħabba u l-kompassjoni – ma setgħetx tagħżel titli oħra li jixirqu aktar għal
dan l-għan. Id-dinja kollha taf u tara mill-esperjenza tagħha x’inhu Missier
twajjeb u Ragħaj tajjeb. Inti hawn għandek il-qalb ta' Kristu: qalb ta' Missier,
qalb ta' Ragħaj Tajjeb.
Arah ritratt fil-parabbola tal-Iben il-ħali (Lq 15, 11-32). L-iben jitolbu
sehemu mill-wirt; wara li ħadu, jaħrab 'il bogħod minn daru u, kontra r-rieda
tiegħu, iberbaq il-wirt f'ħajja ħażina; ibati l-ġuħ, l-għaks. Imma mbagħad liben ħażin jindem u, xħin jiftakar fit-tjubija tal-missier, imur lura d-dar. Ilmissier imur jiġri jilqgħu, jgħannqu, ixiddlu l-aħjar libsa, iċ-ċurkett, iħejji ikla
mill-aqwa bid-daqq, mistednin u sinjali ta' ferħ: mhux talli ma jfakkarx 'il ibnu
l-ħażin il-ħażen li għamel, imma lanqas iħallih jistqarr ħtijietu, għaliex kien
tilfu u reġa' sabu, ħasbu mejjet u fil-fatt huwa ħaj: b'dan, il-qalb tiegħu ta'
missier hija sodisfatta.
Ġesù, meta nikkontemplak f'din is-silta, inħoss ix-xewqa li ninxteħet
f'dirgħajk, bħall-Iben il-ħali! Għidli, Qalb ta' Ġesù, x'ġarrabt meta int kont ma'
ibnek il-ħali, midneb? Il-Qalb tiegħi ta' Missier insiet kollox, jgħid Ġesù, għax
ħadd mhu Missier hekk twajjeb bħali: “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu
mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom” (Mt 11, 28), infarraġkom,
insabbarkom, naħfrilkom.
Ejjew immorru, midinbin, ilkoll b'fiduċja, b’umiltà u b’sogħba għand ilqalb paterna ta' Ġesù, għajn li ma taqtax ta' ħlewwa, ta' ħniena, u ta' mħabba.
Ma jimpurtax li konna midinbin kbar, agħar ukoll mill-iben il-ħali. Ġesù hu
Missier, hu Missierna. Kemm nieħu l-ħajja meta nqis li Alla hu Missieri u li
tant iħobbni: mela, nista' u rrid inkun ċert u żgur ħafna li huwa ma jixtieqlix
għajr dak li hu tajjeb u l-aħjar, dak li hu l-aktar siewi għalija, ukoll jekk ma
nifhmux tajjeb. Jekk inti tajt lilek innifsek għall-mewt, minħabba fija, x'ma
tagħmilx għalija, x'ma tagħtinix? Jekk inti tajtni l-aktar, kif mhux se tagħtini linqas?
Għidli, Ibni – jgħidlek Ġesù – kieku hawn [fuq l-art] kellek missier
għani, setgħani u twajjeb ħafna, kemm fiduċja u sigurtà kien ikollok hekk li,
f'kull negozju li setgħu joffrulek, ma jonqsokx il-favur u l-ħarsien ta'
missierek? Mela, kemm aktar għandu jkollok fiduċja u sigurtà! Qis li għandek
bħala Missier lili, u li f'idejja tinsab is-setgħa kollha tas-sema u l-art, u li fuq l-
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art ma jista' jiġrilek xejn, bla ma l-ħaġa tgħaddi l-ewwel minn idejja. Jekk iben
għandu din il-fiduċja ma' missieru – li jista' wkoll jagħti l-kas li ma jgħinux, u
b'din il-fiduċja jorqod fiżgur – kemm aktar irid ikollok din [il-fiduċja] fija, li
jiena Missier aktar mill-missirijiet kollha. Għaliex m'hemmx imħabba li tista'
tqabbilha ma' dik li jiena għandi għalik. Ħares lejn il-qalb tiegħi, miġrugħa
għalik; ara demmi, imxerred għalkollox għalik; ħajti, mogħtija għalik; ara ssalib tiegħi, ix-xewk tiegħi, il-Knisja tiegħi, is-Sagramenti tiegħi. X'nista'
nagħmel iżjed biex inqanqlek bis-sħiħ għall-fiduċja u għall-imħabba?
Missier tiegħi u Alla tiegħi! Jiena ninxteħet bil-fiduċja kollha fiddirgħajn tiegħek ta' missier. Ilqa' għal darb'oħra f'darek dan l-iben ħali li tant
offendiek, u żommni għallinqas b'wieħed mil-lavranti tiegħek, ladarba ma
jistħoqqlix nissejjaħ ibnek, minħabba li dnibt kontra tiegħek. Insa' l-iżbalji
tiegħi tal-imgħoddi, għaliex jiena rrid dejjem naqdik, inħobbok u nogħġbok.
S. Nerik de Ossó, Il-Kwarta Talb.
12 ta' Ġunju
Fil-qalb ta' Ġesù bħal f'deżert
_________________________________________________________________________________________
Alla tiegħi, ħaġ'oħra ma rridx nistenna li nkun ħlief li nsir kopja
perfetta tiegħek; u bħalma ħajtek ma kinetx ħaġ'oħra għajr ħajja moħbija ta'
umiljazzjoni, ta' mħabba, ta' sagrifiċċju, hekk ukoll minn hawn 'il quddiem
trid tkun tiegħi. Għalhekk, issa u għal dejjem għandi f'moħħi li ningħalaq filQalb amabbli tiegħek bħal f'deżert, biex hawn ngħix fik, miegħek, u għalik
ħajja moħbija ta' mħabba u sagrifiċċju, għaliex inti taf li ħaġ'oħra ma nixtieqx,
ħlief li nkun vittma tal-Qalb Imqaddsa tiegħek, ikkunsmata kollha kemm hi
f'olokawstu bin-nar tal-Imħabba qaddisa tiegħek.
U għaldaqstant Qalbek se tkun l-artal fejn trid issir din ilkonsumazzjoni tiegħi fik, għażiż Għarus tiegħi, u inti trid tkun is-saċerdot li
jrid jikkonsma din il-vittma bil-fwejjaħ tal-Qalb Imqaddsa tiegħek. Iżda, Alla
tiegħi, kemm nitħawwad meta nara kemm hija ħatja din il-vittma u ma
jistħoqqilhiex li inti tilqa' dan is-sagrifiċċju! Imma nafda li kollox jisfa rmied
f'dak in-nar divin.
Jiena nwiegħdek li nagħmel b'mod li ma nqiegħedx tfixkil, ħalli tkun
tista' taħdem fija skont il-pjani tiegħek. U ladarba int tnebbaħni f'qalbi biex
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insir nixbhek għalkollox kemm jista' jkun, għal dan jingħataw l-isforzi kollha
tiegħi; u b'mod partikulari nimitak f'dawk il-virtujiet li tant jogħġbu 'l-Qalb
wisq amabbli tiegħek, jiġifieri l-umiltà, il-manswetudni, l-ubbidjenza u s-safa
tal-intenzjoni fil-ħidma, kemm minn ġewwa u kemm minn barra, waqt li
naħdem dejjem bi spirtu ta' sempliċità. U sabiex jirnexxili b'ħeffa akbar insir
malajr kollni kemm jien tiegħek, Alla tiegħi, kull filgħodu jiena se nagħżel
virtù li għandi nimitaha, u ningħata biex nitħarreġ fiha. Imbagħad, biex inkun
fidila lejk, noqgħod attenta sewwa biex inwieġeb b'fedeltà għat-tnebbiħ
tiegħek, minkejja kwalunkwe stmerrija tan-natura u kwalunkwe suġġeriment
tal-għadu komuni [x-xitan], għaliex, Alla tiegħi, kif taf tajjeb, jiena qiegħda
f'qagħda fejn neħtieġ l-għajnuna speċjali tiegħek. Għalkemm inqisni l-ħin
kollu illi ma jistħoqqlix, xejn inqas nittama fil-ħniena infinita tiegħek, li fiha
rrid dejjem nafda, fi kwalunkwe stat li jogħġbok iżżommni fih, f'kull ħin u
f'kull okkażjoni, waqt li nagħraf li kollox ġej minnek, Ġid waħdieni u għażiż
tiegħi. Anzi, aktar ma niltaqa' ma' kuntrasti u diffikultajiet ġewwa fija, aktar
nafda fik, waqt li ntenni ta' sikwit mal-appostlu Pawlu: “Xejn ma jista' jifridni
mill-imħabba ta' Kristu”, u mal-Profeta: “Fik, Mulej, ittamajt, la titlaqnix għal
dejjem”.
Bit-telqa li għamilt tiegħi nnifsi fik qiegħda nifhem li jiena tajtek ukoll
ir-rieda ħielsa tiegħi, għax inti biss minn hawn 'il quddiem trid tkun dak li
jaħkem 'il din qalbi, u għalhekk ir-rieda tiegħek biss trid tkun ir-regola talazzjonijiet tiegħi. U hekk iddisponi dejjem minni kif jogħġob l-iżjed lilek, għax
jiena kuntenta b'kollox, basta nkun nista' nimxi warajk mit-triq tal-Kalvarju;
u aktar ma nsib it-triq mimlija xewk u nerfa' salib aktar tqil, aktar nibqa'
mfarrġa, għaliex jiena nixtieq inħobbok b'imħabba kollha sabar, b'imħabba
mejta, jiġifieri kollox imħolli fik, u b'imħabba li topera, f'kelma waħda
b'imħabba qawwija u bla maqsuma; u dak li jgħodd l-iżjed hu li din l-imħabba
tkun perseveranti.
S. Tereża Margerita tal-Qalb ta' Ġesù, Proposti ta’ Rtir qaddis tal-1768.
13 ta' Ġunju
L-imħabba keċċiet kull biża'
_________________________________________________________________________________________
Għażiż Ħija ċkejken, nitolbok, la temmen qatt li int “iddejjaqni jew
tkunli ta' tixrid il-moħħ” meta tkellimni ħafna fuqek. Jista' jkun li oħt ma tiħux
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interess f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' ħuha? Dwar dak li xxerridli moħħi,
ma għandek xejn minn xiex tibża'; bil-maqlub, l-ittri tiegħek jgħaqqduni aktar
ma' Alla u jagħmluni nikkontempla mill-qrib l-għeġubijiet tal-ħniena u talimħabba tiegħu. [...]
A! Ħija, bħali int tista' tgħanni l-ħniniet tal-Mulej (S 89, 2); fik jilmaw
bid-dija kollha tagħhom... Int tħobb lil Santu Wistin, lil Santa Maddalena, lil
dawk l-erwieħ li “nħafrilhom ħafna għax ħabbew ħafna” (Lq 7, 47). Jiena
wkoll inħobbhom; inħobb l-indiema tagħhom, u fuq kollox... l-ardir kollu
mħabba tagħhom! Meta nara lil Maddalena riesqa quddiem dawk ilmistednin kollha, taħsel bi dmugħha riġlejn l-Imgħallem meqjum tagħha, li
tmissu għall-ewwel darba, inħoss li qalbha fehmet l-abbissi tal-imħabba u lħniena tal-Qalb ta' Ġesù, u li, għalkemm il-midinba li hi, din il-Qalb kollha
mħabba mhux biss hija lesta li taħfrilha, iżda wkoll li titfa' fuqha b'id miftuħa
l-barkiet tal-intimità divina tagħha, u terfagħha sal-ogħla qċaċet talkontemplazzjoni.
A! Għażiż Ħija ċkejken, minn meta ngħatatli l-grazzja li nifhem ukoll limħabba tal-Qalb ta' Ġesù, nistqarr li din il-grazzja keċċiet kull biża' minn
qalbi. It-tifkira ta' ħtijieti tumiljani u twassalni biex qatt ma noqgħod fuq ilqawwa tiegħi li mhix ħlief dgħufija; imma terġa' u tgħid din it-tifkira lili
tkellimni fuq ħniena u mħabba.
Meta b'fiduċja sħiħa ta' wlied nitfgħu n-nuqqasijiet tagħna fin-nar
qerriedi tal-Imħabba, kif jista' jkun li dawn ma jinqerdux għal dejjem?
Naf li hemm xi Qaddisin li għaddew ħajjithom fit-taħriġ ta'
mortifikazzjonijiet li jħalluna mistagħġba sabiex ipattu għal dnubiethom,
imma dan x'jgħodd? “F'dar Missieri tas-Sema hemm ħafna għamajjar”, qal
Ġesù (Ġw 14, 2), u huwa minħabba f'hekk li jiena nimxi mit-triq li hu qiegħed
iħażżeż għalija. Infittex li f'xejn aktar ma nkun moħħi fija nnifsi, u nintelaq
f'dak li Ġesù jogħġbu jagħmel f'ruħi, għax jien ma għażiltx ħajja iebsa biex
inħallas għan-nuqqasijiet tiegħi, imma għal dawk tal-oħrajn.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Dun Maurice Bellière tal-21 ta' Ġunju 1897,
E 26 (IT 247).
14 ta' Ġunju
Offerta lill-Imħabba kollha ħniena
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_________________________________________________________________________________________
O Alla tiegħi! Trinità Mbierka, nixtieq Inħobbok u nagħmlek Maħbub,
naħdem għall-glorifikazzjoni tal-Knisja Mqaddsa billi nsalva l-erwieħ li
qegħdin fuq l-art u neħles lil dawk li qegħdin ibatu fil-purgatorju. Nixtieq
inwettaq perfettament ir-rieda tiegħek u nasal għall-grad ta' glorja li int
ħejjejt għalija f'saltnatek. F'kelma waħda, nixtieq inkun Qaddisa, imma nħoss
in-nuqqas ta' ħila tiegħi u nitolbok, o Alla tiegħi!, li tkun int innifsek il-Qdusija
tiegħi.
Ladarba ħabbejtni sa tajtni lil Ibnek il-waħdieni biex ikun is-Salvatur
tiegħi u l-Għarus tiegħi, it-teżori infiniti tal-merti tiegħu huma tiegħi; jien
noffrihomlok bil-ferħ, waqt li nitolbok bil-ħniena biex ma tħarisx lejja jekk
mhux mill-Wiċċ ta' Ġesù u fil-Qalb tiegħu taħraq bl-Imħabba.
Noffrilek ukoll il-merti kollha tal-Qaddisin (li qegħdin fis-Sema u fl-art),
l-atti tagħhom ta' Mħabba u dawk tal-Anġli Qaddisa; fl-aħħar nett noffrilek, o
Trinità Mbierka!, l-Imħabba u l-merti tal-Verġni Mqaddsa, l-għażiża Omm
tiegħi. F'idejha nħalli l-offerta tiegħi, waqt li nitlobha tressaqha quddiemek. LIben Divin tagħha, l-Għarus Maħbub tiegħi, matul ħajtu fuq l-art qalilna:
“Kulma titolbu lil Missieri f'ismi, jagħtihulkom!” Għalhekk, mela, jiena żgura li
tisma' x-xewqat tiegħi; jien naf, o Alla tiegħi! li aktar ma tkun trid tagħti, aktar
int tagħmel li jkun mixtieq! Inħoss f'qalbi xewqat immensi, u b’fiduċja
nitolbok biex tiġi tagħmel tiegħek lil ruħi. A! Ma nistax nersaq hekk ta’ sikwit
għat-Tqarbin Imqaddes daqskemm nixtieq, iżda, Mulej, inti m'intix Dak li
jista' kollox?... Ibqa' fija, bħal f'tabernaklu, la titbiegħed qatt mill-ostja żgħira
tiegħek...
Irrid infarrġek mill-ingratitudni tal-ħżiena, u nitolbok bil-ħniena li
teħodli l-libertà li ma ntikx pjaċir. Jekk b’dgħufija, naqa’ xi darba: agħmel li lĦarsa Divina tiegħek minnufih issaffi lil ruħi billi tikkonsma limperfezzjonijiet kollha tiegħi, bħan-nar li jibdel kull ħaġa ġo fih innifsu...
Inroddlok ħajr, o Alla tiegħi! għall-grazzji kollha li tajtni, l-aktar talli
għaddejtni mill-griġjol tat-tbatija. Bil-ferħ għad nikkontemplak fl-aħħar jum
iġġorr ix-xettru tas-Salib; ladarba għoġbok tagħtini b'sehem dan is-Salib hekk
prezzjuż, nittama li fis-Sema nkun nixbhek u nara jilmaw fil-ġisem glorifikat
tiegħi l-istigmati qaddisa tal-Passjoni tiegħek...
Wara l-eżilju ta' din l-art, nittama li niġi nithenna bik f’Art Twelidi, iżda
ma rridx noqgħod naħżen il-merti għas-Sema; irrid naħdem għall-Imħabba
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tiegħek biss, bl-għan waħdieni li nagħtik gost, li nfarraġ il-Qalb imqaddsa
tiegħek, u li nsalva l-erwieħ li jibqgħu jħobbuk għal dejjem.
Fl-għabex ta' din il-ħajja, għad nidher quddiemek b'idejja vojta, għax
ma nitolbokx Mulej, li tgħodd l-għemejjel tiegħi. Il-ħwejjeġ ġusti kollha tagħna
għandhom it-tbajja’ f'għajnejk. Irrid, għalhekk, nilbes il-Ġustizzja tiegħek
stess, u nilqa' mill-Imħabba tiegħek il-pussess etern Tiegħek innifsek. Ma rrid
ebda Tron ieħor u ebda Kuruna oħra, ħlief Lilek, o Maħbub tiegħi!...
Quddiem għajnejk iż-żmien mhu xejn; jum wieħed biss hu bħal elf sena,
u għalhekk, tista' tħejjini f'waqt wieħed biex nidher quddiemek...
Sabiex ngħix f'att ta' Mħabba perfetta, noffri lili nnifsi bħala vittma ta'
sagrifiċċju lill-Imħabba kollha ħniena tiegħek, waqt li nitolbok bil-ħniena li
tikkunsmani bla heda, billi tħalli jfuru f'ruħi l-ħalel ta' ħlewwa infinita li
jinsabu magħluqa fik; u b’hekk insir Martri tal-Imħabba tiegħek, o Alla
tiegħi!...
Li kien dan il-Martirju, wara li jkun ħejjieni biex nidher quddiemek,
jagħmel li sa fl-aħħar immut u li ruħi tintefa’ bla dewmien fit-tgħanniqa
eterna tal-Imħabba kollha ħniena tiegħek...
Irrid, o Maħbub tiegħi, li ma' kull taħbita ta' qalbi, inġeddidlek din lofferta għal għadd infinit ta' drabi, sa ma jkunu ħarbu d-dellijiet, u nkun nista'
ntennilek l-Imħabba tiegħi f'Wiċċ imb Wiċċ etern!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Talba n. 6.
15 ta' Ġunju
Ngħix għalik, Alla tiegħi
_________________________________________________________________________________________
Jiena deċiża li ngħaddi u naqbeż kollox biex ningħaqad ma' Alla tiegħi:
'l hinn mill-ħlewwiet, mill-faraġ, pwieni, umiljazzjonijiet, jiena nfittxu fissigriet ta' qalbi, u fuq il-quċċata ta' din il-muntanja ngħannilu mħabbti.
Irrid, o Alla tiegħi, nara lil ħuti s-sorijiet bħal fjuri tant fini u jfewħu, u
nitgħaxxaq bihom, imma bla qatt ma nieqaf fuq [fjur] wieħed, la nammirah, u
kważi lanqas meta nersaq lejh ma nħallih jaħtafli qalbi. Din il-qalb li int tajtni
għatxana għall-imħabba infinita, tiġri, tfittex dejjem xi ħaġa li tista'

264

Meditazzjoni għal Kuljum

tissodisfaha, u fil-ġirja storduta tagħha m'hemmx qawwa li tista' twaqqafha.
O kemm hu twajjeb il-Mulej ma' ċerti rwieħ; kien hemm żmien li fih qalbi
riedet tistrieħ fuq il-ħlejqa, imma fiergħa kienu dejjem l-isforzi tagħha; issa,
min-naħa l-oħra, nista' ngħid fis-sewwa li Ġesù, hu waħdu, sar is-sid assolut
ta' qalbi, u ma jħallihiex tħabbat jekk mhux immexxija minnu.
U minħabba li Ġesù għamel dan, jiena ma tliftx għal waqt wieħed biss
il-paċi tal-qalb, il-paċi vera, profonda li tinsab fil-qiegħ tar-ruħ u li la tista’
tfissirha u lanqas tifhimha jekk ma tkunx doqtha, paċi li ma tgħibx u li la lferħ u lanqas in-niket ma jħawduha, paċi li ssaltan fuq dak kollu li jgħaddi. O,
dan id-don li ngħatali mis-sema għal ftit sforzi tiegħi, kif jeħlisni minn tant
waqgħat! Qalbi hi magħmula biex taqbad ittir u nintilef fis-sema kaħlani, iżda
x-xejnijiet kienu kieku jaqtgħulha ġwenħajha u jħalluha dejjem hawn isfel,
ċkejkna msejkna, bla ħila li tħobb. Grazzi, o Ġesù tiegħi, għal tant tjubija.
Il-ħsieb li jiena ngħix għalik, Alla tiegħi, għandu jagħmilni kuntenta
b'kulma jseħħ. Nitolbok b'qalbi kollha, o twajjeb Ġesù tiegħi, il-grazzja li
ninqata' mill-ħwejjeġ kollha ta' din l-art u li ngħix għalik biss, li qatt ma
nixtieq xejn għalija, imma li ngħix bħallikieku jiena waħdi fid-dinja. Agħtini lgrazzja, o Alla tiegħi, li nidħol 'il ġewwa fis-sigrieti intimi tal-Qalb imkebbsa
tiegħek, u hawn ngħix mhux magħrufa minn kull ħarsa ta' bniedem u minni
stess ukoll: agħmel li naħdem immexxija minnek, nitkellem għax imnebbħa
minnek, ngħix bin-nifs tiegħek, it-taħbit ta' qalbi jitwaħħad mat-taħbit Divin
tiegħek. U hekk, fil-mogħdija qasira ta' dan l-eżilju, jiena nduq minn qabel ilferħ ta' dik il-ħajja eterna li inti wegħedt lil min hawn fl-art ittama u għex
għalik biss.
B. Elija ta' S. Klement, Ħsibiijiet misluta min-noti u mill-ittri.
16 ta' Ġunju
L-immensità tan-nar kollu mħabba
_________________________________________________________________________________________
Bħax-xemx li taħdem b'mod differenti fuq l-art biex tagħmilha
għammiela għall-ġid tal-bnedmin, skont min hu ftit jew wisq qrib tagħha, ixxemx divina tal-ġustizzja tipproduċi l-effetti ta' mħabbitha fil-bnedmin,
f'uħud qabel u f'oħrajn wara u fi grad differenti skont it-terren ta' qalbhom li
ssib dispost diversament mill-grazzja biex tirċeviha.
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Dan għandna nifhmuh mhux fis-sens li hija ma tikkomunikax lilha
nfisha biżżejjed lil kulħadd, imma fis-sens li tagħmlu biss bl-abbundanza ma'
ċerti nies u anki fi gradi differenti. Hekk li dawk li huma 'l quddiem, jgħixu
maħtufa b’mod tant mitluf minn imħabbitha, li timliehom u ssaħħarhom
lejha, sal-punt li minn dak il-waqt 'il quddiem huma jibqgħu dejjem
magħqudin [max-xemx divina] u jinsabu fi stat hekk ta' għaxqa li jibqgħu
mistagħġbin għal dejjem u dejjem iżjed.
Il-ħajja tassew interjuri tiġbed lis-suġġett fl-intern tagħna, f'għaqda talqalb, b'inklinazzjoni sempliċi u tal-qalb, waqt li – b'imħabba bla heda u
b'influss attiv u kollu mħabba tal-potenzi kollha – tixtieq tixbah lil Ġesù
Kristu aktar skont id-divinità milli skont l-umanità, għaliex it-tieni waħda [lumanità] bil-fors issegwi l-ewwel waħda [id-divinità] u tinkludiha.
Min jgħix din il-ħajja jara u jikkontempla tabilħaqq mill-qrib lil dan
Alla mlibbes bil-ġisem tagħna tal-bnedmin, [ġisem] tant magħqud bis-sħiħ u
b'mod perfett miegħu bil-qawwa tal-imħabba infinita tiegħu illi ma jistax ikun
ħlief l-istess persuna waħda f'żewġ naturi, divina u umana, Alla u bniedem, li
l-ħajja, it-tbatijiet u l-għemejjel tiegħu huma divini. Dan isaħħar lil dawn lerwieħ f'ammirazzjoni mill-aktar profonda, imbagħad jassorbihom f'baħar
infinit ta' abbissi u misteri sigrieti li jiltaqgħu f'dan l-Alla-bniedem, li fih ilVerb u ġisimna huma personalment ħaġa waħda, u li l-imħabba tiegħu
tkebbes is-sema u l-art u għandha l-ħila taqbad dejjem b'mod iżjed infinit, bla
ma ssofri tnaqqis ta' xi xorta jew oħra.
Dan is-sentiment profond isaħħar u jassorbi dejjem iżjed fl-immensità
tan-nar kollu mħabba, u hemm ir-ruħ tingħaqad, tikkonsma, tgħib għalkollox
biex tgħix skont ix-xebh tal-oġġett tagħha, b'uniformità sempliċi fl-intenzjoni,
affett u taħriġ sempliċi, kollu mħabba, u essenzjali. Hija tgħolli t-tnehid
tagħha lejn dan l-oġġett, tħossha ħaġa waħda miegħu, tammirah, titniehed u
tixxennaq għalih, tikkontemplah, titfagħlu sikwit il-vleġeġ jaqbdu tal-imħabba
intima tagħha, waqt li tixxejjen, titbaxxa u titgħaxxaq skont kemm Alla
jwettaq magħha mess, għeġubijiet, ħidmiet u effetti oħra li, għalihom hija
twieġeb bil-forzi kollha tagħha għal dejjem.
Dawn l-erwieħ huma l-istrument ta' Alla għall-ħidmiet kbar. Huwa
jerfagħhom sa għandu minn dawl għal dawl, minn dija għal dija, u fihom
huma jintilfu dejjem iżjed u dejjem aħjar sa ma tkun seħħet l-opra tattrasformazzjoni sħiħa tagħhom u l-imħabba tkun laħqet l-ogħla perfezzjoni. U
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hekk, f'qasir żmien jiskopru lilhom infushom li huma pjuttost jixbhu lil Alla flintenzjoni u fis-sentiment aktar milli fl-imħabba sempliċi.
Ven. Ġwann ta' San Sansun, L-ispirtu veru tal-Karmelu, (75, II; 76, II; 77, I).
17 ta' Ġunju
Immutu biex ngħixu fi Kristu
_________________________________________________________________________________________
Hawn għandek, Oħt wisq maħbuba, sfida żgħira skont il-qies taxxewqat tagħna, biex ngħixu kif jitolbu d-drawwiet tagħna u jkun jistħoqqilna
li nirċievu bil-kotra l-grazzji tal-Qalb Imqaddsa tal-Mulej tagħna, miksuba
mill-kliem tal-maħbuba tal-Qalb ta' Ġesù, Swor Margerita Marija Alacoque.
Sabiex ngħarrfu l-imħabba li nixxenqu li jkollna għall-Għarus tagħna
tas-Sema, ejjew nisfidaw lil xulxin dwar min se jkun l-aktar fidil filli ma
ninqdewx bis-sentimenti tagħna u b'qalbna, jekk mhux għall-imħabba u lqadi tiegħu. Jaqbel, għalhekk, li ningħalqu fil-Qalb Divina tiegħu bħal f'deżert
ċkejken, biex hemm insibu l-ġabra u s-skiet, it-tgħakkis tas-sensi kollha
tagħna, u fl-aħħar nett ħajja tal-ispirtu u tal-imħabba. Immewtu fina l-kurżità
ta' għajnejna, u waqt li nwarrbuhom mill-ħwejjeġ kollha bla siwi fuqna
nfusna, niffissawhom fuq il-movimenti tal-qalb tagħna u fuq il-Qalb ta' Ġesù
Kristu. Immewtu l-inklinazzjoni li twassalna biex nitkellmu, billi ma ngħidux
kliem żejjed fil-postijiet u fiż-żmien tas-silenzju. Fit-taħditiet ebda kelma ta'
tgergir, tgemgim, disprezz tal-proxxmu jew diżapprovazzjonijiet għallgħemejjel tagħhom. Ma nlissnu ebda kelma b'tifħir għalina, lanqas biex
niġġustifikaw id-difetti tagħna. Fl-ubbidjenza ebda risposta lura, sakemm ma
tkunx xi ħaġa tal-amor proprju, u mbagħad mhux iżjed minn tnejn u b'umiltà;
lanqas qatt ma nagħtu lok għall-istmerriji jew l-inklinazzjonijiet tagħna.
Immewtu l-kurżità fiergħa tal-widnejn, billi nirrifjutaw li nisimgħu x'jista'
jġibilna pjaċir jew distrazzjoni, billi ngħidu mbagħad: O Qalb Imqaddsa, jiena
mmut għal dan il-pjaċir, biex ma ngħixx aktar jekk mhux bl-imħabba tiegħek.
U jekk nagħmlu hekk, immutu f'kollox għalina nfusna u ngħixu biss f'Alla, lejn
Alla, ma' Alla u għal Alla. U għalhekk, ejjew inħabirku biex nagħmlu kulma
nistgħu min-naħa tagħna u ma naqtgħux qalbna, għax l-Imħabba tagħna
tagħtina dak li jonqosna.
S. Tereża Margerita tal-Qalb ta' Ġesù, f'Testi spiritwali.
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18 ta' Ġunju
Il-ħniena ta' Alla
_________________________________________________________________________________________
“Nitħassarhom lil dawn in-nies” (Mk 8, 2). Jiena fhimt li l-Mulej jagħmel
kollox bi ħniena kbira għall-aħħar, u dan ġej minn imħabba kbira u bla qies li
huwa għandu għall-ħlejjaq. U jiena fhimt li huwa ma jużax din il-ħniena lejna
minħabba l-kobor tagħna, għax aħna baxxi għall-aħħar, imsawra mill-art u
mit-tajn, mill-materjal l-aktar baxx li hawn fid-dinja. Jiena fhimt li lanqas ma
kien jagħmel hekk minħabba t-tjubija tagħna, għax ġie rrivelat lili li tant hija
kbira l-ħsara tal-ħlejqa li donnha tidher akbar minn dik tad-demonju.
Ma kienx jagħmel dan minħabba l-imħabba li aħna għandna għalih,
għaliex jiena rajt li l-qalb tal-bniedem, f'ċertu sens, kienet mimlija mibegħda u
għira; u dan tarah meta twieled Ġesù, għax il-bniedem qarrieq beda
jippersegwitah minnufih u mbagħad, fl-aħħar, tah tant turmenti, tant inġurji u
viltajiet, u tah ukoll il-mewt mistkerrha tas-salib. U terġa', minħabba l-għira
kbira li kellu għalih, ma ried li jissemma' qatt u qatt.
Jiena rajt li, fiż-żminijiet tal-lum, huwa għadu offiż minn dan il-qerq u
ħażen tal-bniedem. U huwa msallab mill-ġdid mill-bosta offiżi li jsirulu l-ħin
kollu, hekk li ma jistax jitqanqal biex juri ħniena magħna jekk mhux għax
imqanqal mill-istess ħniena tiegħu, illi ma jehdiex juża l-ħin kollu, kif qegħdin
naraw. Imbagħad jiena rajt kif dan Alla ħanin kien uża ħniena kbira meta
ħalaqna u wkoll meta fdiena, imma kienet tassew ikbar dik il-ħniena li
permezz tagħha għoġbu jagħtina lilu nnifsu fis-Sagrament Imqaddes. U terġa',
jużaha aktar meta jinżel kull għodwa f'idejn il-ministri tiegħu, qiegħda ngħid
għas-saċerdoti, u juri lilu nnifsu fl-għamla umli ta' ostja, għalkemm meta hija
kkonsagrata ma tkunx iżjed ostja ta' ħobż magħmula mid-dqiq, imma l-Alla
veru moħbi taħt l-aċċidenti tal-ħobż, minkejja li f'għajnejna tidher ostja
sempliċi. U din jidhirli hija l-akbar ħniena li huwa juża, għas-sempliċi tjieba u
l-ħniena tiegħu biss, li ġejja minn imħabba bla qies.
U f'dan jiena rajt ħniena li ma nistgħux nifhmuha, tjubija infinita u
mħabba mill-aktar safja u li ma nistgħux nagħrbluha, u fhimt li din il-ħniena,
tjieba u mħabba ma setax jagħrafha u lanqas seta’ jkollu jekk mhux l-istess
Alla u l-istess Imħabba, kif ukoll ir-ruħ li saret ħaġa waħda mal-Imħabba, u
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permezz tal-imħabba hija trasformata kollha kemm hi f'Alla u ġiet magħmula
Alla ieħor bis-saħħa tal-parteċipazzjoni u tal-unjoni ta' mħabba ma' Alla.
F'dak il-waqt deherli li rajt nieżla mis-sema dik it-tjieba ta' Alla u tiġi
f'dik l-Ostja konsagrata bid-disa' Kori kollha tal-anġli, kif ukoll il-qaddisin u lerwieħ hienja kollha li jinsabu f'dik Art Twelidna tas-Sema, b'tant glorja u
kobor li qatt, qatt mhu se nagħraf niddeskriviha u lanqas b'xi mod infissirha.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, L-Erbgħin Jum, fid-Disa' u Tletin Jum.
19 ta' Ġunju
Qalb mimlija ħlewwa
_________________________________________________________________________________________
Lejn il-qabar qaddis, Marija Maddalena
Tbaxxiet imbikkija lil Ġesù tagħha tfittex.
L-anġli riedu jagħmlulha ħelu n-niket tagħha,
Imma xejn ma seta' jnaqqsilha d-dwejjaq tagħha.
Mhux lilkom, arkanġli tilmaw bid-dija,
Ġiet tfittex din ir-ruħ mimlija ħeġġa:
Lill-Mulej tal-anġli kollha hi riedet tara,
Biex f'dirgħajha żżommu, u 'l bogħod sewwa tieħdu...
Ħdejn il-qabar l-aħħar waħda baqgħet;
U kienet ġiet sew qabel ma sebaħ jum ġdid;
Bid-dawl tiegħu mistur, Alla tagħha wkoll ġie.
Tirbaħlu fl-imħabba Marija ma setgħetx!
Urieha l-ewwel il-Wiċċ qaddis tiegħu,
U malajr kelma waħda ħarġet minn Qalbu
Li lissnet l-isem ħelu ta' “Marija”:
U Ġesù taha lura l-paċi, il-ferħ.
Jum minnhom, o Alla tiegħi, bħal Maddalena
Ridt niġi narak u qrib tiegħek inkun.
Ħarsti tfajt fuq il-pjanura mifruxa
Fejn lis-Sid u s-Sultan tiegħi fittixt.
U meta rajt il-mewġa fiddiena, il-fjur,
Is-sema kollu kwiekeb u l-għasfur, għajjatt:
“Ħolqien kollu dija, jekk lil Alla ma narax,
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Int ma int xejn ħlief qabar kbir u battal.
“Neħtieġ qalb taqbad u tħaġġeġ bil-ħlewwa
Li tibqa' għal dejjem tiegħi r-rifda qawwija
Li fija kollox, sal-istess dgħufija, tħobb...
U li lejl u nhar qatt ma titlaqni”.
Ebda ħlejqa ma nista' nsib
Li dejjem tista' tħobbni u qatt ma tmut.
Jeħtieġ ikolli xi Alla li bniedem bħali jsir
U ħija bħali jkun li wkoll ibati jista'!
Int smajtni, Ħabib waħdieni li nħobb.
Sabiex lil qalbi ssaħħar, bniedem ridt issir,
U demmek kollu xerridt – x'misteru għoli tassew!...
U fuq l-Artal għalija int għadek tgħix.
Għalkemm id-dija ta' Wiċċek nara ma nistax,
U l-leħen kollu ħlewwa tiegħek ma nismax,
Jien nista', Alla tiegħi, bil-grazzja tiegħek ngħix;
Fuq il-Qalb Imqaddsa tiegħek nista' nistrieħ!
O Qalb ta' Ġesù, teżor ta' kull ħlewwa,
Il-ferħ u t-tama waħdanija tiegħi huwa int;
Int, li għaraft tgħaxxaq iż-żgħożija bikrija tiegħi,
Sal-aħħar lejla ta' ħajti, ibqa' qrib tiegħi.
Mulej, lilek waħdek jiena ħajti tajt,
U x-xewqat kollha tiegħi int tafhom tajjeb.
Huwa fit-tjubija tiegħek, dejjem bla qies,
Li rrid nintilef, o Qalb ta' Ġesù!
A! Jien naf tajjeb, il-ġustizzja tagħna
F'għanjejk ebda siwi ma għandha.
Biex nagħti xi qawwa lis-sagrifiċċji tiegħi,
Nixħethom irrid fil-Qalb tiegħek Divina...
Lanqas l-anġli tiegħek ma sibt bla tebgħa;
U fost ir-ragħad il-liġi tiegħek tajt!...
Fil-Qalb Imqaddsa tiegħek, Ġesù, jien nistaħba,
U ma nibżax, għax il-qawwa tiegħi huwa int!...
Sabiex sebħek inkun nista' nikkontempla,
Naf li min-nar jeħtieġli ngħaddi;
Għalhekk, bħala purgatorju tiegħi nagħżel
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In-nar iħaġġeġ ta' mħabbtek, o Qalb ta' Alla tiegħi!
Hekk kif ruħi eżiljata din il-ħajja tħalli,
Att ta' mħabba l-aktar safja trid tagħmel;
Imbagħad, waqt li lejn is-Sema Pajjiżha ttir,
F'Qalbek tidħol bla ebda dewmien.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Poeżija lill-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù, n. 23.
20 ta' Ġunju
Il-kumpannija tal-bnedmin
_________________________________________________________________________________________
L-akbar ferħ tal-Mulej hu li jkun fil-kumpannija tal-bnedmin, u hu
wiegħed li se jibqa' magħna sal-aħħar tad-dinja. Żamm din il-wegħda bilpreżenza sagramentali tiegħu fuq l-artali. Hawnhekk hu jistenniena. Jixraq li
aħna nħossu li għandna mmorru bi ħġarna kulfejn huwa jqaddes bil-preżenza
tiegħu. Verità sempliċi u ċara ta' fidi din li ġġagħalna nkunu ħdejh, u ma
niċċaqalqux jekk mhux sakemm dmirijietna jitolbu dan, u li dawn id-dmirijiet
neħduhom kuljum mill-Mulej fl-Ewkaristija, u rrodduhomlu f'idejh kuljum
meta ntemmuhom.
Il-Feddej miet għalina fuq il-Kalvarju, iżda ma kienx biżżejjed għalih li
jwettaq is-sagrifiċċju tal-fidwa għalina darba għal dejjem bil-mewt tiegħu.
Huwa ried li personalment u lil kull wieħed minna li joffri l-frott tal-għemil
tiegħu. Għalhekk huwa jġedded kuljum is-sagrifiċċju tal-quddiesa, u kulmin
jieħu sehem b'qalb sinċiera, jissaffa bil-ħasil tad-demm tal-Ħaruf u jiġġedded.
Kull quddiesa ssir biex toffri din il-milja ta' grazzja lil min fostna l-bnedmin
ikun irid jieħu sehem fiha u hekk jistagħna hu u oħrajn. Min iżda jista' jieħu
sehem fil-quddiesa u ma jaghmlux, ikun qisu jgħaddi quddiem is-Salib talMulej b'qalb iebsa, kiesħa u b'disprezz lejn il-grazzja. Il-Mulej ma jagħtiniex ilfrott tal-grazzja fuq l-artal biss. Irid jiġi għand kulħadd u għal kull wieħed. Irid
jitmagħna, bħal omm lill-ħlejqa tagħha, b'demmu u b'laħmu. Isir ħaġa waħda
magħna, u aħna miegħu, membri ta' ġismu, li nikbru fih. Aktar ma sseħħ
sikwit l-għaqda miegħu, aktar titqawwa u ssir intima. Nistgħu qatt nifhmu li
hemm min ma jemminx f'dan, għaqda mal-Mulej, li hija aktar qawwija millprovi ta' mħabba li jibgħat il-Mulej, li hemm min jibqa' lura u ma jersaqx
imqar għal darba waħda anqas milli jkun jista'? Dan hu s-sens tal-veritajiet li
jorbtuna mal-Ewkaristija, jekk tassew irridu nifhmuhom. Mela nżuru l-Mulej
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tat-Tabernaklu kemm nistgħu, li nieħdu sehem kemm nistgħu fiċċelebrazzjoni tal-Quddiesa, li nitqarbnu spiss kemm nistgħu.
U nerġa' nistaqsi: x'jagħtina l-Mulej fil-ħajja ewkaristika? Huwa
jistenniena biex jieħu fuqu t-tagħbijiet kollha tagħna, biex ifarraġna, biex
inebbaħna b'pariri tajba, biex jgħinna għax hu ħabib dejjem fidil, u ma
jitbiddilx. Fl-istess waqt hu jagħtina sehem mill-ħajja tiegħu, l-aktar meta
nissieħbu miegħu fil-liturġija u nduqu flimkien miegħu u mal-aħwa ħajtu,
tbatijietu, mewtu, il-qawmien u t-tlugħ fis-sema, li nsiru u ninbnew fil-Knisja
tiegħu. Imbagħad noħorġu minn qoxritna u nitgħollew għall-beraħ infinit tasSaltna ta' Alla. Ħwejġu jsiru ħwejjiġna, aktar insiru midħla tiegħu u għax
miegħu, ma' kulmin hu qrib tiegħu. Kull solitudni tispiċċa u nidħlu għall-kenn
fit-Tinda tas-Sultan, mibdula fid-dawl tiegħu.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Edukazzjoni Ewkaristika.

L-IMĦABBA LEJN ALLA
21 ta' Ġunju
L-imħabba vera tal-Mulej
_________________________________________________________________________________________
Dawk li jħobbu tassew lil Alla, iħobbu t-tajjeb kollu, ifittxu t-tajjeb
kollu, iġibu 'l quddiem it-tajjeb kollu, ifaħħru t-tajjeb kollu, u dejjem
jingħaqdu mat-tajbin u jgħinuhom u jaqbżu għalihom. Ma jħobbux ħlief ilverità u dak kollu li jistħoqqlu l-imħabba.
Taħsbu li jista' jkun li min iħobb tassew lil Alla, iħobb il-frugħat? Le,
żgur li ma jistax. U lanqas ma jista' jħobb ukoll l-għana u l-ħwejjeġ tad-dinja, lgħaxqiet u l-unuri. U la huwa mogħti għall-ġlied u lanqas jgħir. U dan kollu,
għax hu ma jixtieqx ħaġ'oħra ħlief li jogħġob lill-Maħbub. Nies bħal dawn
jixxenqu għall-mewt biex Hu jħobbhom, għalhekk jagħtu ħajjithom biex
jifhmu kif jistgħu jħobbuh aktar. Tinħeba? O, għall-imħabba ta' Alla – jekk hija
mħabba tassew – dan ma jistax ikun! Jekk ma taqblux fuq dan, aħsbu f'San
Pawl jew fil-Maddalena. Fi tlett ijiem wieħed intebaħ li kien marid bl-
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imħabba; dan kien San Pawl. Il-Maddalena għarfet dan mill-ewwel jum. U
kemm fehmu tajjeb!
Għax dan għandha l-imħabba: tista' tkun aktar jew inqas skont kemm
tkun qawwija. Jekk hija ftit, ftit tidher; jekk hija ħafna, tidher bil-qawwi.
Imma, kbira jew żgħira, meta hija mħabba ta' Alla, dejjem tingħaraf...
Mhux sejrin ma tagħarfux din l-imħabba kull fejn tkun; ma nafx kif
tista' tinħeba. Kif jgħidu, lanqas nistgħu naħbu l-imħabba li jkollna għallħlejjaq ta' din l-art, u aktar ma nfittxu li naħbuha, aktar tingħaraf mill-oħrajn.
U b'danakollu, din l-imħabba hija hekk bla siwi, illi lanqas jistħoqqilha l-isem
ta' mħabba, għax hija msejsa fuq ix-xejn... Kif tista' tibqa' moħbija, mela,
imħabba hekk qawwija u hekk ġusta, li titkattar dejjem iżjed u qatt ma tara
għaliex għandha tieqaf, ladarba hija mibnija fuq is-sisien sodi tal-blat li tkun
imħallsa bl-imħabba l-oħra [ta' Alla]? U din l-imħabba l-oħra ma tistax
tiddubita minnha, għax ġiet murija hekk biċ-ċar f'niket u tbatijiet hekk kbar,
sat-tixrid tad-demm u t-telfien tal-ħajja. Fi ftit kliem, din hija mħabba, u
jistħoqqilha dan l-isem li serqulha l-frugħat tad-dinja. O, jgħinni Alla! Kemm
mhumiex l-istess l-imħabba ta' Alla u mħabba oħra għal min għaraf xi jsarrfu
t-tnejn!
Ikun jogħġob lill-Maestà Tiegħu li jagħtina l-imħabba tiegħu qabel ma
jeħodna minn din il-ħajja, għax tkun ħaġa kbira fis-siegħa ta' mewtna, meta
ma nkunux nafu fejn sejrin, li narawna ġġudikati minn Dak li ħabbejna fuq ilħwejjeġ kollha u b'imħabba hekk qawwija li tnessina għalkollox lilna nfusna.
Nistgħu nimxu fiż-żgur bil-ħlas tad-djun tagħna: ma nkunux sejrin f'art
barranija, iżda f'pajjiżna, għax hija art ta' Dak li aħna nħobbu hekk bis-sħiħ u
Hu jħobbna. Għax din l-imħabba, minbarra l-bqija, hija aħjar minn kull
imħabba ta' din l-art.
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 40, 3.7-8.
22 ta' Ġunju
Il-qalb innamorata
_________________________________________________________________________________________
Meta r-ruħ tgħid: ħallejtni... nitniehed ta’ min jinnota li l-assenza talMaħbub tikkawża tnehid il-ħin kollu fil-qalb tal-maħbuba, għaliex billi hi ma
tħobb xejn ħliefu, ma ssib mistrieħ u għajnuna mkien. Mela minn hawn
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wieħed jagħraf jekk xi ħadd iħobbx ‘l Alla tassew, jekk ikunx hieni b’xi ħaġa li
hi iċken minn Alla.
Imma x’qed ngħìd “ikun hieni”? Lanqas jekk ikollu l-ħwejjeġ kollha
flimkien ma jkun hieni, anzi aktar ma jkollu anqas ikun sodisfatt, għaliex ixxeba’ tal-qalb ma jinsabx filli jkollna l-ħwejjeġ tad-dinja, imma filli nitneżżgħu
minnhom kollha u nkunu foqra fl-ispirtu. Għax billi l-perfezzjoni tal-imħabba
tinsab filli wieħed ikollu lil Alla bi grazzja partikulari u intima ħafna, meta
tasal f’dan l-istat, ir-ruħ tgħix f’din il-ħajja b’ċertu sodisfazzjon, iżda mhux
bix-xeba’, bħal David li wkoll jekk kien perfett kien jistenna li jixba’ fis-sema u
għalhekk qal: “Imma jien għad nara wiċċek u nixba’ bid-dehra tiegħek” (S 17,
5).
Għalhekk mhumiex biżżejjed is-sliem u l-kalma u s-sodisfazzjon talqalb li r-ruħ tista’ tilħaq f’din il-ħajja, biex teħles mit-tnehid ta’ ġo fiha (ukoll
jekk dan ikun tnehid ta’ sliem u bla diqa) – tnehid bit-tama ta’ dak li għadha
ma laħqitx. Dan it-tnehid hu marbut mat-tama kif jgħid l-Appostlu fuqu nnifsu
u fuq l-oħrajn, għalkemm kienu perfetti: “Ukoll aħna li għandna l-ewwel frott
tal-Ispirtu, aħna wkoll nitnehdu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta’
wlied” (Rum 8, 23).
Ir-ruħ tħoss dan it-tnehid fil-qalb tagħha kollha mħabba; għax fejn
tħobb il-qalb hemm jinsab it-tnehid tal-ġerħa li tgħajjat dejjem minħabba lfirda; aktar u aktar meta wara li tkun daqet xi komunikazzjoni ħelwa u
b’togħma tajba tal-Għarus, dan iħalliha u f’daqqa waħda tibqa’ weħidha u
niexfa. Għalhekk mela żżid: “Qisek għażżiela ġrejt”.
Hawn irridu ninnotaw illi fl-Għanja tal-Għanjiet, l-għarusa xxebbah lillGħarus ma’ għażżiela kif ukoll ma’ mogħża tal-muntanji u tgħid: “Il-maħbub
tiegħi qisu xi għażżiela jew ferħ taċ-ċerva” (Għan 1, 9). Issa dan mhux biss
għaliex l-Għarus hu għarib u għalih waħdu u jaħrab il-ħbieb, bħaċ-ċerv, imma
wkoll minħabba l-ħeffa li biha jistaħba u jerġa’ jidher, kif jagħmel il-Maħbub
fiż-żjajjar li jagħmel lill-erwieħ devoti biex jhennihom u jqawwilhom
qalbhom, u fin-niket u ċ-ċaħda li jġegħelhom iħossu wara dawn iż-żjajjar. Dan
biex jippruvahom, jumiljahom u jgħallimhom. Hekk iġegħelhom iħossu
b’weġgħa akbar il-firda tiegħu kif tfisser ir-ruħ bil-kliem li ġej xħin tgħid:
“meta lili ferejt”.
Hawn qisha qed tgħid: Ma kienx biżżejjed in-niket u l-uġigħ li nħoss
kuljum minħabba l-assenza tiegħek; iżda wkoll, wara li drabtni bil-vleġġa tal-
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imħabba u żidt fija l-ġibda u x-xewqa tad-dehra tiegħek, qed taħrab bil-ħeffa
ta’ għażżiela u ma tħallinix inżommok lanqas għal ftit tal-ħin.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 1, 14-16.
23 ta' Ġunju
Il-feriti tal-imħabba
_________________________________________________________________________________________
“Qisek għażżiela ġrejt meta lili ferejt”. Biex infissru iżjed dan il-vers,
għandna nkunu nafu illi, barra ħafna żjajjar diversi li Alla jagħmel lir-ruħ li
bihom iferiha u jgħolliha ‘l fuq fl-imħabba, iħobb ukoll imissha b’ġamriet ta’
mħabba li bħal vleġeġ tan-nar ifieru u jinfdu r-ruħ u jħalluha għalkollox
immarkata bil-kiwi tan-nar tal-imħabba. Huma dawn li proprjament jissejħu
feriti. Dawn tant iħeġġu lir-rieda bl-imħabba li r-ruħ tkun ħuġġieġa waħda u
fjamma ta’ mħabba, hekk li tidher qed tintemm minn dik il-fjamma li
toħroġha minnha nnifisha u ġġeddidha hekk li tgħaddi għal mod ġdid ta’
eżistenza, l-istess bħall-għasfur imsejjaħ Feniks li wara li jinħaraq jitwieled
mill-ġdid. Fuq dan David qal: “Meta kienet taqbad qalbi u kont ninfena filġewwieni tiegħi” (S 73, 21).
Bil-ġewwieni l-Profeta jifhem l-aptiti u l-affetti li lkoll jinbidlu u jsiru
divini f’dik il-ħuġġieġa kollha mħabba tal-qalb biex ir-ruħ tispiċċa fix-xejn u
ma tagħraf xejn ħlief l-imħabba. U f’dan iż-żmien ix-xewqa li ruħ tħoss filġewwieni tkun ta’ wġigħ kbir u tkun tikkonsisti fix-xewqa li tara lil Alla.
Għalhekk tibda taħseb li l-Maħbub qed ikun wisq iebes magħha, mhux għax
ikun feriha (anzi l-feriti tgħoddhom bħala saħħa) imma għaliex ħalliha feruta
u tbati fl-imħabba flok ma taha daqqa qawwija biżżejjed biex biha joqtolha
ħalli tkun tista’ tarah u tingħaqad miegħu fid-dehra ċara ta’ mħabba perfetta.
Għalhekk qisha tkabbarha u tistqarr l-uġigħ tal-ferita tal-imħabba li ġej millfirda u tgħid: “meta lili ferejt”.
Dan ifisser: meta ħallejtni hekk feruta, qed immut bil-ġrieħi talimħabba tiegħek, inti nħbejt b’ħeffa kbira qisek għażżiela. Dan is-sentiment
kbir iseħħ fir-ruħ billi f’dik il-ġerħa ta’ mħabba li Alla jagħmel fiha, l-affett talvolontà jogħla bil-ħeffa biex jaħfen lill-Maħbub li ħassitu qrib minħabba lġamriet li bihom messha bl-imħabba, waqt li bl-istess ħeffa tħoss il-firda u
tagħraf li ma tistax iżżommu kif tixtieq fuq din l-art. Hekk hija tħoss fl-istess
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ħin it-tnehid tal-firda, għax hu jitlaq u jistaħba u hi tibqa’ fil-baħħ u b’dulur u
tnehid akbar, bħalma kbira kienet ix-xewqa li tifhem. Għax dawn iż-żjajjar li
jfieru bl-imħabba mhumiex bħal dawk li bihom Alla jferraħ u jxabba’ lir-ruħ
billi jimliha bis-sliem, bil-ħlewwa u bil-mistrieħ; le, dawn jagħmilhom biex
ifieri aktar milli biex ifejjaq, u aktar iweġġa’ milli jissodisfa, u jiswew biss biex
iġeddu l-aħbar u jkabbru x-xewqa, u għalhekk ikabbru l-uġigħ u l-ansjetà biex
tara lil Alla.
Dawn insejħulhom feriti spiritwali tal-imħabba u għar-ruħ huma ta’
togħma tajba ħafna, u ta’ min jixtieqhom; għalhekk hija tkun tixtieq li tibqa’
dejjem tmut għal elf darba b’dawn id-daqqiet tal-lanza, għax dawn joħorġuha
minnha nnifisha u jdaħħluha f’Alla.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 1, 17-19.
24 ta' Ġunju
L-uġigħ tal-imħabba
_________________________________________________________________________________________
Ir-ruħ, billi tixtieq tara fi ħdanha lil dan il-kbir Alla li bi mħabbtu tħoss
qalbha misruqa u miġruħa, issa li ma tistax issofri aktar, titlob f’din l-istrofa li
juriha u jikxfilha darba għal dejjem il-ġmiel tiegħu li hu l-essenza tiegħu; u
b’din id-dehra joqtolha, għax iħollha mill-ġisem (fejn ma tistax tarah u
tithenna bih kif tixtieq). Għalhekk tqiegħed quddiemu t-tbatija u l-ansjetà ta’
qalbha fejn għadha ssofri għal imħabbtu, bla ma jista’ jkollha rimedju ieħor
ħlief din id-dehra glorjuża tal-essenza divina tiegħu.
Ir-raġuni għaliex din il-marda ta’ mħabba ma għandhiex kura oħra ħlief
id-dehra tal-wiċċ tal-Maħbub hija għaliex l-uġigħ tal-imħabba huwa differenti
minn ta’ mard ieħor u l-mediċina trid ukoll tkun differenti. Fil-mard l-ieħor,
biex nimxu fuq filosofija tajba, ħaġa tfejjaq b’oħra l-maqlub tagħha; iżda limħabba titfejjaq b’dak li jaqbel magħha.
Dan jiġri għax is-saħħa tar-ruħ hija l-imħabba t’Alla, u hekk, qabel ma
jkollha l-imħabba sħiħa ma jkollhiex saħħa sħiħa, u tibqa’ marida għax ilmard hu nuqqas ta’ saħħa. Mela jekk ir-ruħ ma jkollha ebda grad ta’ mħabba,
tkun mejta; iżda meta jkollha xi grad ta’ mħabba t’Alla, ukoll ċkejkna ħafna,
tkun qed tgħix, iżda tkun dgħajfa ħafna u marida għax l-imħabba hija żgħira.
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Aktar ma l-imħabba tiżdidilha, aktar tkun f’saħħitha, u meta jkollha l-imħabba
sħiħa, saħħitha tkun perfetta.
Hawn irridu nżidu li l-imħabba qatt ma tasal li tkun perfetta sakemm ilmaħbubin ma jkunux indaqs, u jinbidlu f’xulxin: hemmhekk l-imħabba tkun
f’saħħitha għalkollox. F’din id-dinja, ir-ruħ ikollha ftit ħżuż tal-imħabba u dan
hu l-uġigħ li ssemmi fl-istrofa, u tistenna li dawn il-ftit ħżuż isiru sura perfetta
bid-dehra ta’ Dak li tiegħu kellha dan il-ħjiel; u dan hu l-Għarus, il-Verb Iben
t’Alla li fuqu San Pawl jgħid: “Hu, l-Iben li hu d-dija tal-glorja ta’ Alla u s-sura
tal-essenza tiegħu” (Lh 1, 3). Din is-sura għandha f’moħħha u fiha tixtieq
tinbidel ir-ruħ meta tgħid: “surtek kollha ġmiel; / ħares lejn dan l-uġigħ / ta’
mħabba bla mistrieħ / ħlief meta tara wiċċek mingħajr xkiel”.
Sewwa tgħid li l-imħabba mhux perfetta hija wġigħ, għaliex kif il-marid
jgħejja meta jitħabat, hekk ir-ruħ dgħajfa fl-imħabba tbati biex tagħmel ilvirtujiet erojċi.
Nistgħu nifhmuha wkoll fis-sens li min iħoss l-uġigħ tal-imħabba,
jiġifieri tan-nuqqas ta’ mħabba, sinjal li għandu xi mħabba; għax dik limħabba li għandu ġġegħlu jħoss l-imħabba li tonqsu. Dak li ma jħoss ebda
wġigħ, jew ma għandu ebda mħabba, jew laħaq l-imħabba perfetta.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 11, 2.11-14.
25 ta' Ġunju
Alla, ħajja tar-ruħ
_________________________________________________________________________________________
Int qiegħed titlobni s-sagrifiċċju li ma tkunx hawn, Mulej; imma dan ma
nistax naqbel miegħu. Agħmel li jiena nbati kulma tixtieq, imma tħallinix
mingħajrek. Alla tiegħi, ma niflaħx iżjed. Qalbi qiegħda tnaqqas. Ara, ruħi
qiegħda tinfena, qalbi qiegħda titniehed; għaġġel, Mulej, u ejja, ma nistax
ngħix mingħajrek. Int il-ħajja tiegħi; jien bħal wieħed mejjet mingħajrek,
ġisem imħassar, immuffat, li jispiċċa fi trab. Jiena traba miżera u dik it-traba
miżera qiegħda ssejjaħlek; ismagħha, ejja iġborha ħalli tagħtiha l-ħajja;
inkella tibqa' mmuffata mal-art.
Ejja, ejja, o ħajja tiegħi. Għaġġel ejja biex tqajjimni mill-ġdid għall-ħajja.
Ma niflaħx iżjed, qiegħda mmut, qiegħda nispiċċa fi trab. U t-trab ma jistax
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ifaħħrek u jaqdik. Mulej, agħti l-ħajja lil ruħi, u mbagħad tkun tista' tfaħħrek,
taqdik...
Il-ħut barra mill-ilma jmut. Jgħix siegħa, sagħtejn, iżda wara, imut: u
jekk tqiegħdu mill-ġdid fl-ilma, jerġa' jieħu l-ħajja. Hekk hi ruħi. Lil min
nixbah? Lill-għasafar, lill-għasafar żgħar fil-bejta. Jekk missierhom u
ommhom ma jġibulhomx x'jieklu, imutu bil-ġuħ. Hekk ukoll ruħi, mingħajrek,
Mulej, ma għandhiex x'imantniha, ma tistax tgħix...
Lil min nixbah? Lil ħabba ċkejkna tal-qamħ mitfugħa fl-art (Ġw 12, 27).
Jekk ma tinżilx in-nida, jekk ix-xemx ma ssaħħanhiex, il-ħabba ċkejkna
timmoffa. Hekk jiġri lil ruħi, Mulej, jekk int ma tniżżilx in-nida tal-grazzja
tiegħek, u r-raġġi tax-xemx tiegħek; iżda jekk inti tagħtiha n-nida u x-xemx
tiegħek, il-ħabba ċkejkna tinħasel u tisħon; tieħu l-għeruq, tinbet xitla, u
tagħmel bosta żrieragħ tajbin.
Jekk jitqaċċat l-għerq ta' siġra, din tinxef u tmut; mhijiex tajba iżjed
jekk mhux biex tinqata' u tinxteħet fin-nar (Lq 3, 9 per eżempju); iżda jekk
jitħalla għerq ċkejken fl-art, is-siġra tibqa' ħadra u tagħmel il-weraq, fjuri u
frott. Hekk hi ruħi, Mulej, mingħajrek ma għandhiex għeruq u mhi tajba għal
xejn, ma tistax tagħmel frott.
Jekk fergħa maqtugħa tinxef, il-frott aħdar mqabbad ma' din il-fergħa
ma jistax isir; jibqa' aħdar, jinxef u jitħassar; hekk ruħi, Mulej. Iżda jekk ilfergħa tibqa' mqabbda mas-siġra, hija sabiħa u tagħmel ħafna frott.
Lil min nixbah jiena? Lil warda li tinqata' u titħalla tinxef f'id: hija titlef
il-fwieħa. Iżda jekk tibqa' fuq is-sġajra tal-ward, hija dejjem friska u sabiħa, u
żżomm il-fwieħa kollha tagħha.
Jiena bħal lampa bla żejt; il-ftila tal-lampa ma tistax tinħaraq mingħajr
żejt; jekk tkun trid tixegħlha l-ħġieġ jinkiser, u tintefa. Hekk ruħi mingħajrek,
Mulej; Inti ż-żejt ta' ruħi, illi ma tistax tixgħel mingħajrek, tintefa. Ixħet iż-żejt
tal-grazzja tiegħek fil-lampa ta' ruħi sabiex tixgħel quddiemek.
Lil min tixbah int, o Mulej? Lil ħamiema li tagħti x'tiekol liż-żgħar
tagħha, lil omm tenera li titma' lit-tifel tagħha.
Lil min tixbah int, o Mulej? Xejn mhu bħalek... Urini lilek innifsek, Alla
tiegħi. Iġbed dik il-purtiera li qiegħda tostrok: iftaħ, iftaħ dik il-purtiera ħalli
narak... Ma niflaħx iżjed; qalbi qiegħda tnaqqas, agħtini l-ħajja. Erfa' dak il-
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velu li qiegħed jgħattik; ma nistax ngħix iżjed bla ma narak. Ejja, Mulej,
għaġġel u ddumx ma turi lilek innifsek...
B. Marija ta' Ġesù Msallab, Talba għal waqt il-qtigħ ta' qalb, f'Elevazzjonijiet
spiritwali, n. 25.
26 ta' Ġunju
Il-qaddejja tal-imħabba
_________________________________________________________________________________________
Issa rrid nitkellem minn dawk li jibdew biex ikunu qaddejja talimħabba, għax naħseb li ma nkunux ħaġ'oħra meta naqtgħuha li nimxu fit-triq
tal-orazzjoni wara Dak li ħabbna hekk bil-kbir. Din hija dinjità hekk kbira li
nitgħaxxaq bosta malli naħseb fiha. Għax il-biża' ta' qaddejja jgħib f'daqqa
waħda jekk f'dan l-ewwel stadju nimxu kif għandna nimxu. O Sid ta' ruħi u
Ġid waħdieni tiegħi! Meta ruħ taqtagħha li tħobbok u, billi tiċċaħħad minn
kollox, tagħmel kulma tista' biex tilħaq dan l-għan hekk li tkun tista' tingħata
aħjar għall-imħabba ta' Alla, għaliex jogħġbok li ma jkollhiex mill-ewwel lhena li tintrefa' biex ikollha din l-imħabba perfetta?...
Jekk kemm-il darba naslu biex niksbu bil-perfezzjoni din l-imħabba
tassew ta' Alla, hija ġġibilna magħha kull ġid. Imma aħna hekk xħaħ u hekk
tqal biex ningħataw kollna kemm aħna 'l Alla, illi ma nħejjux ruħna kif għandu
jkun biex nilqgħu dik il-ħaġa għażiża li l-Maestà Tiegħu jrid li ma nithennewx
biha jekk mhux bi prezz għoli.
Nara tajjeb li ma hemm ebda ħaġa fid-dinja li biha jista' jinxtara teżor
hekk tal-għaġeb. Iżda jekk aħna nagħmlu kulma nistgħu biex niksbuh billi
nfittxu li ma neħlu ma' ebda ħaġa ta' din l-art, u jekk nerfgħu moħħna u
qalbna lejn is-sema, naħseb li ma għandu jkollna ebda dubju li dan il-ġid
jingħatalna f'qasir żmien, basta nkunu ħejjejna ruħna sewwa u bil-ħeffa,
bħalma għamlu xi qaddisin. Imma aħna malajr naħsbu li qegħdin nagħtuh
kollox lil Alla, filwaqt li dak li nkunu qed noffrulu mhux ħlief ir-renta jew ilfrott waqt li nżommu għalina l-kapital u l-proprjetà.
Naqtgħuha li nkunu fqar, u dan hu ta' mertu kbir. Imma ta' sikwit
nerġgħu nibdew nitħassbu u naraw kif nagħmlu biex ma jkun jonqosna xejn,
mhux biss dak li hu meħtieġ, iżda wkoll dak li hu żejjed; u nfittxu li nitħabbu
ma' min jista' jagħtina dawn il-ħwejjeġ. Biex żgur ma nkunu nieqsa minn xejn,
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nibdew nitħassbu u forsi nqiegħdu ruħna fit-tiġrif aktar minn meta kellna
ġidna f'idejna.
Jidhrilna wkoll li ħallejna kull ħsieb tal-unur tagħna meta sirna reliġjużi
jew meta bdejna ngħixu l-ħajja spiritwali u nimxu lejn il-perfezzjoni, u
b'danakollu bilkemm jilħaq xi ħadd imissilna xi punt tal-unur tagħna li ma
ninsewx kollox malajr u għalhekk infittxu li nieħdu lura mill-ġdid l-unur kollu
li nkunu tajna lil Alla u, kif jgħidu, naħtfuhulu minn idejh, wara li mingħalina
għamilnieh Sid tar-rieda tagħna.
U hekk jiġri fil-ħwejjeġ l-oħra kollha. X'mod sabiħ biex infittxu limħabba ta' Alla hu dan! U mbagħad fl-imħabba tiegħu lejna nistennewh li, kif
ngħidu, ikun b'idejh miftuħa!
Ma jistax ikun li nżommu għalina l-ġibdiet tagħna ladarba ma
għandniex ħila nwettqu, jew aħjar ngħollu 'l fuq mill-art, ix-xewqat tajba
tagħna waqt li fl-istess ħin nippretendu ħafna faraġ spiritwali. Hekk mhux
sewwa, għax jiena jidhirli li ħaġa ma tmurx mal-oħra. Għalhekk jiġri li,
minħabba li aħna ma ningħatawx għalkollox lil Alla, dan it-teżor qatt ma
jingħatalna kollu. Li kien jogħġob lill-Mulej li jagħtihulna hu nnifsu qatra
qatra, ukoll jekk minħabba fih ikollna noqogħdu għat-tiġrib kollu tad-dinja.
Alla juri ħniena tassew kbira ma' min jagħtih il-grazzja li jaqtagħha li
jfittex dan il-ġid bil-forzi tiegħu kollha, u jagħmillu l-qalb. Jekk dan iżomm
sħiħ fil-fehma tiegħu, Alla, li qatt ma jċaħħad lil ħadd minnu għax dejjem
jingħata lil min ifittxu, jimlieh bil-mod il-mod bil-kuraġġ sa ma jwasslu għal
din ir-rebħa. Qiegħda ngħid kuraġġ, għax ħafna huwa t-tfixkil li d-demonju
jqegħidlu quddiemu sa mill-bidu u hekk jittanta ma jħallihx jibda din it-triq.
Għax id-demonju jaf tajjeb il-ħsara li tiġih, meta mhux biss jitlef din ir-ruħ,
iżda wkoll ħafna oħra. Jekk min jibda din it-triq bl-għajnuna ta' Alla jfittex li
jilħaq il-quċċata tal-perfezzjoni, ma nemminx li sejjer imur is-sema waħdu,
imma dejjem jieħu miegħu ħafna erwieħ oħra. Alla jagħtih li bħala kaptan
tajjeb ikollu suldati oħra biex jimxu miegħu. Hekk kbar u ta' kull xorta huma
l-perikli u t-tfixkil li d-demonju jqegħidlu quddiemu illi, biex ma jerġax lura,
jeħtieġ qalb kbira tassew u ħafna, tassew ħafna, grazzja ta' Alla.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 11, 1-4.
27 ta' Ġunju
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Il-ġenn tal-imħabba
_________________________________________________________________________________________
X’hena! Kemm inħossni xxurtjata li nissagrifika kollox għal Alla! Kollox
hu xejn meta tqabblu ma’ dak li Ġesù ssagrifika ruħu għalina min-nieqa sassalib, mis-salib għat-tixjin totali f’għamla ta’ ħobż. Imħabba mhux magħrufa,
imħabba li ma jweġbux għaliha l-parti l-kbira tal-bnedmin.
Għażiż Lwiġi, kemm nixtieq nurik l-orizzont infinit, mill-isbaħ, mhux
maħluq illi qed ngħix u nikkontempla jien. Huwa juri u jgħarraf lilu nnifsu
kull darba dejjem iżjed lil dik ir-ruħ li tfittxu bis-sinċerità u tixtieq issir tafu
ħalli tħobbu. Inti qed tgħidli li se tkun tajjeb minħabba fija. Dan ma nħallikx
tagħmlu. Qatt ma għandna nagħmlu xi ħaġa għal ħlejqa miżerabbli. Ħobb u
agħmel il-ġid biex tiegħek ikun għal dejjem il-Ġid Immortali, il-Ġid infinit, ilwaħdieni li jista’ jimla u jissodisfa r-rieda.
Meta xi ħadd iħobb, ma jistax ma jitkellimx fuq l-oġġett maħbub. X’jiġri,
mela, meta dak l-oġġett maħbub jiġbor fih il-perfezzjonijiet kollha li jista’ jkun
hawn? Ma nafx kif jista’ jagħmel ħaġ’oħra jekk mhux li jikkontemplah u
jħobbu. Xi trid tagħmel, jekk Ġesù Kristu, dan il-miġnun tal-imħabba, issa
għamilni miġnuna lili wkoll? Insofri martirju sħiħ, Lwiġi, meta nara li qlub
nobbli u mweldin fit-tajjeb, qlub li għandhom il-ħila jħobbu l-ġid, ma jħobbux
il-Ġid Infinit u li ma jitbiddilx; fejn qlub grati lejn il-ħlejjaq, mhumiex hekk
ma’ Dak li jżommhom, li jagħtihom il-ħajja u jsostnihom, li lilhom jagħtihom u
tahom kollox, sa ma tahom saħansitra lilu nnifsu.
Lwiġi, itlob. Wara l-lezzjonijiet idħol fi knisja, fejn Ġesù solitarju
jkellmek f’qalbek fi skiet mistiku. Lwiġi, ħallini nkun il-gwida tiegħek. Min
jista’ jixtieqlek ġid akbar u aħjar mill-Karmelitana tiegħek?
O, li kieku mqar għal waqt wieħed kellek tħossok mimli bl-hena bħalma
nħossni jien! Emminni li kull ħin nistaqsi lili nnifsi jekk inhix fis-sema, għaliex
inħossni mkebba f’atmosfera divina ta’ paċi, ta’ mħabba, ta’ dawl, ta’ ferħ
infinit. Taħsibx b’daqshekk li jien ninsiek; kien ikun egoiżmu min-naħa tiegħi.
Meta nsib ruħi waħdi fiċ-ċella tiegħi jew fil-kor, niftaħ qalbi mal-ħanin Ġesù;
inqiegħdlu quddiemu l-esseri kollha li nħobb u ma ngħidlux iżjed għaliex
huwa jaf kollox u jħobbni. Tibkix. Jiena kuntenta. Qabbadt lill-Verġni
Mqaddsa biex tfarrġek hi. Hija sofriet aktar minn kulħadd, u għalhekk ħadd
aħjar minnha ma jista’ jxerred fuq il-feriti tar-ruħ qatriet ta’ faraġ. Nitlobha li
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fil-vojt li jien ħallejt bil-firda tiegħi, iddaħħal ‘il Ġesù tiegħi. Huwa jiġbor fih
kull ġid, kull attrattiva biex jagħmel li qalbek tħobb.
Is-sagrifiċċji li jiena qiegħedt lili nnifsi għalihom, mhumiex sagrifiċċji: limħabba tagħmel ħelwa u ħafifa kull ħaġa. Jien inħobb u fl-imħabba nixtieq
ngħix ħajti kollha.
S. Tereża ta’ Los Andes, Ittri lil ħuha Lwiġi tat-12 u tat-13 ta’ Mejju 1919.
28 ta' Ġunju
Li tgħix bl-imħabba
_________________________________________________________________________________________
Fil-lejla ta' mħabba, waqt li bla xbihat tkellem,
Ġesù qal, “Jekk xi ħadd irid iħobbni f'ħajtu kollha,
Hu jħares dejjem il-kelma tiegħi:
Imbagħad, Missieri u Jien niġu nżuruh
U minn qalbu nagħmlu l-għamara tagħna;
U meta niġu għandu, inħobbuh dejjem nibqgħu,
Bis-sliem nimlewh, u dejjem nibqgħu nżommuh
Fl-Imħabba tagħna!...
Li tgħix bl-Imħabba huwa li lilek bis-sħiħ iżżomm,
O Verb mhux maħluq, o Kelma ta' Alla tiegħi.
A! int taf li jiena nħobbok, Ġesù Divin;
L-Ispirtu tal-Imħabba bin-nar tiegħu jqabbadni.
U meta lilek inħobb, jien niġbed lill-Missier lejja,
Hekk li l-qalb dgħajfa tiegħi tibqa' dejjem tgħożżu:
O Trinità Qaddisa, inti l-Priġunier
Tal-Imħabba tiegħi!...
Li tgħix bl-Imħabba huwa li minn ħajtek tgħix,
O Sultan glorjuż, Għaxqa tal-magħżulin.
Int tgħix għalija, moħbi f'daqsxejn ta' ostja;
Jien lili nnifsi għalik irrid naħbi, o Ġesù!
Ta' ħtieġa għall-maħbubin hi s-solitudni,
Dik il-qalb ma' qalb li tibqa' lejl u nhar:
Ħarsa waħda tiegħek l-hena kollha tiegħi tagħmel;
Jien bl-Imħabba ngħix!...
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Li tgħix bl-Imħabba huwa li bla miżura tagħti,
Mingħajr ma tara kif fuq din l-art tikseb xi ħlas.
A! jien nagħti bla ma ngħodd xejn, dejjem żgura
Li meta tħobb, qatt ma żżomm kontijiet!...
Lill-Qalb Divina, li bil-ħlewwa tfur,
jien kollox tajt... u ħafifa niġri
Għax xejn aktar ma għandi ħlief dan l-għana:
Li bl-Imħabba ngħix!...
Li tgħix bl-Imħabba huwa li tħarrab kull biża',
Kull tifkira tan-nuqqasijiet tal-imgħoddi.
Jien ebda marka ta' dnubieti ma nara iżjed:
F'waqt wieħed l-Imħabba kollox ħarqet...
O Fjamma Divina, o Ħuġġieġa l-aktar ħelwa!
Għas-sħana tiegħek l-għamara tiegħi nagħmel,
Fin-nirien tiegħek dejjem ngħanni bil-ferħ:
“Jien bl-Imħabba ngħix!...”.
Li tgħix bl-Imħabba huwa li fik innifsek tilqa'
Teżor l-aktar kbir f'ġarra li tintemm.
O Maħbub tiegħi, tassew kbira hi d-dgħufija tiegħi,
Jiena 'l bogħod milli xi anġlu tas-Sema nkun!...
Iżda jekk naqa' ma' kull siegħa li tgħaddi,
Int tiġi biex tgħinni u malajr terfagħni,
F'kull waqt il-grazzja tiegħek int tagħtini:
“Jien bl-Imħabba ngħix!...”.
Li tgħix bl-Imħabba huwa li tbaħħar bla heda,
Waqt li f'kull qalb tiżra' paċi u ferħ.
O Pilota Maħbub, il-Karità tagħfas fuqi,
Għax lilek nara f'kull ruħ ta' sħabi.
Il-Karità hija l-kewkba waħdanija tiegħi
Li fid-dija tagħha dritt 'il quddiem inbaħħar;
Fuq il-qlugħ hemm il-motto tiegħi miktub:
“Li tgħix bl-Imħabba”.
Li tgħix bl-Imħabba, meta Ġesù jkun rieqed,
Huwa l-mistrieħ f'nofs il-mewġ imqalleb.
O! la tibżax, Mulej, li jien sejra nqajmek;
Ix-xtajta tas-Sema fil-paċi nibqa' nistenna...

283

Meditazzjoni għal Kuljum

Il-Fidi dalwaqt iċċarrat il-Velu tagħha;
It-Tama hi li 'l quddiem lilek għad nara;
Il-Karità tonfoħ u tmexxi l-qlugħ tiegħi:
“Jien bl-Imħabba ngħix!...”.
“Li tgħix bl-imħabba, xi bluha stramba!,”
Id-dinja tgħidli, “A! la tibqax tkanta,
U la taħlix il-fwieħat tiegħek, il-ħajja tiegħek,
Iżda kif tużahom sewwa tgħallem!...”.
Li lilek tħobb, Ġesù, x'telfa għammiela!
Il-fwiħat kollha tiegħi huma tiegħek għal dejjem
U meta minn did-dinja nkun ħierġa, ngħanni rrid:
“Jien bl-Imħabba mmut!”
Li mmut bl-Imħabba, din hija t-tama tiegħi.
Meta jitqaċċtu r-rabtiet tiegħi għad nara,
Il-Ħlas Kbir tiegħi Alla tiegħi għad ikun!
Ebda ġid ieħor ma nixtieq li jkolli.
Għax b'Imħabbtu jien naqbad irrid,
Lilu rrid nara, miegħu għal dejjem ningħaqad.
Ara, din hija s-Sema tiegħi, dan id-destin tiegħi:
Li bl-Imħabba ngħix!!!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Poeżija n. 17, 1-3.5-9.13.15.
29 ta' Ġunju
S. Pietru u S. Pawl
Fi tfittxija għall-Maħbub
_________________________________________________________________________________________
Ir-ruħ tfehemna sewwa illi biex issib lil Alla bis-serjetà mhux biżżejjed
li titlob bil-qalb u bl-ilsien, anqas li tgħin ruħha bl-għemejjel tajba ta’ oħrajn,
imma li hemm bżonn ukoll li tagħmel dak li tista’ min-naħa tagħha. Għax Alla
jgħodd wisq aktar għemil tajjeb li wieħed jagħmel hu stess minn ħafna
għemejjel li oħrajn jagħmlu għalih. U hekk ir-ruħ tiftakar fil-kelma talMaħbub li jgħid: “Fittxu u ssibu” (Lq 11, 9), u taqtagħha li hi stess toħroġ, ħalli
tfittxu bl-għemil, u hemm ma tibqax bla ma ssibu kif jiġrilhom ħafna nies li
ma jixtiqux li Alla jiswielhom aktar minn koċċ kliem, anzi kliem mhux tajjeb, u

284

Meditazzjoni għal Kuljum

ma jridu jagħmlu xejn li jkun jiswielhom. Hawn oħrajn li għalih bilkemm iridu
jiċċaqalqu mill-post fejn ikunu għal qalbhom, u jippretendu li l-gost ta’ Alla
jiġi f’ħalqhom u ġo qalbhom bla ma jmiddu riġlejhom sabiex jitgħakksu u
jitilfu xi ħaġa għal qalbhom, xi faraġ jew xi mħabbiet oħra bla siwi. Iżda
sakemm ma joħorġux ifittxuh, mhux se jsibuh, anqas jekk jgħajtulu ħafna.
Għax hekk fittxitu l-għarusa tal-Għanja tal-Għanjiet, u ma sabitux qabel ma
ħarġet tfittxu. Dan tgħidu b’dawn il-kelmiet: “Matul il-lejl, fuq soddti jien
fittixt lil dak li qalbi tħobb. Fittixtu u ma sibtux! Ħa nqum għalhekk u mmur
indur mal-belt u fit-triqat u l-pjazez noqgħod infittex il-Maħbub ta’ qalbi” (3,
1-2). U wara li għaddiet minn xi taħbit, tgħid li sabitu (3, 4).
Mela min ifittex lil Alla bix-xewqa li fl-istess ħin jibqa’ fil-pjaċir u lmistrieħ, ikun qed ifittxu billejl u ma jsibux. Iżda min ifittxu bit-taħriġ talgħemil tal-virtujiet, u jħalli fil-ġenb is-sodda tal-gosti u tal-pjaċiri, dan ifittex
binhar u hekk isibu. Għax dak li billejl ma jinsabx, jidher binhar. Dan jagħtina
x’nifhmu l-istess Għarus fil-ktieb tal-Għerf meta jgħid: “L-Għerf jiddi bla qatt
ma jnemnem; malajr jagħarfuh dawk li jħobbuh, u jsibuh dawk li jfittxuh. Hu
jħabrek biex jidher lil dawk li jixtiquh. Min ibakkar ifittxu ma jitħabatx, għax
ħdejn biebu bilqiegħda jsibu” (6, 12-13). Hawn jagħtina x’nifhmu illi meta rruħ toħroġ mid-dar tar-rieda tagħha stess u mis-sodda tal-gosti tagħha, malli
tkun ħarġet, issib fil-pront hemm barra l-Għerf divin li semmejna, li hu l-Iben
t’Alla, l-Għarus tagħha.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 3, 2-3.
30 ta' Ġunju
Taħdita ta' mħabba ma' Alla
_________________________________________________________________________________________
Wara li tqarbint, jiena rajt lil Ġesù mimli kollu kemm hu bl-imħabba u
deher li kważi ried jiċċajta miegħi. U qalli bi ħlewwa, hu u jżomm miegħi
taħdita ta' mħabba: Vocavi te, et non respondisti mihi [Sejjaħtlek, u ma
weġibtnix - ara Għanja 5, 6]. U jiena weġibtu: Quaesivi te et non inveni
[Fittixtek, u ma sibtekx]. U Huwa qalli: Vocavi te, columba mea, et non
respondisti mihi [Sejjaħtlek, ħamiema tiegħi, u ma weġibtnix]. U jiena rġajt
għedtlu: Quaesivi te, Dilecte mi, desideravi te, Dilecte mi. Amavi te, amor meus.
Quaesivi te, quaesivi te, Dilecte mi, et non inveni [Fittixtek, Maħbub tiegħi!
Xtaqtek, Għażiż tiegħi! Fittixtek, fittixtek, Għażiż tiegħi, u ma sibtekx]. U l-
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Imħabba Ġesù, li jiena nsejjaħlu dejjem Imħabba, qal: O, għarusa tiegħi, jien
tant sejjaħtlek, u int qatt ma weġibtni! U jiena weġibtu: Jien tant fittixtek, u int
ma ħallejtx min isibek, imħabba tiegħi! Ġesù Mħabba qal: Taf għala inti ma
sibtnix? Għax ma fittixtnix sewwa. U jiena weġibt: Taf, Imħabba, għala jien ma
weġibtekx? Għax int ma sejjaħtlix bil-qawwi biżżejjed biex jiena nisimgħek. LImħabba Ġesù qal: Fittixni sewwa, għarusa tiegħi, u ssibni. Jiena għedt: Int
għajjat bil-qawwi u jien nisimgħek. L-Imħabba Ġesù qal: Minnek, minnek irid
jiġi, għarusa tiegħi, li tfittex lili.
U jiena, għan-nuqqas ta' sabar li jkollha l-imħabba, għedt: Imħabba, int
taf ukoll li inti għedt: min għandu aktar, aktar għandu x'jagħti. Mela,
minħabba li int għandek aktar minni, int għandek x'tagħti. Taf tajjeb li int
aktar qawwi, aktar għani u aktar b'saħħtek minni u taf ukoll li int tħobb aktar
minni. Inti tgħid li int Verità, mela jekk int għedt hekk, Imħabba, minnek irid
jiġi għax inti aktar qawwi, u għandek aktar forzi minni. Inti sejjaħli tant
qawwi li jiena nisma' leħnek. U hu dlonk beda jgħid: Veni, veni, columba mea,
speciosa mea, veni [Ejja, ejja, ħamiema tiegħi, għażiża tiegħi, ejja - ara Għanja
2, 13]. U hu waħħadni kollni kemm jien miegħu, u magħquda miegħu b'dan ilmod, kellna taħdita flimkien mill-aktar ħelwa, bħalma jagħmel ħabib ma'
ieħor; u dwar din it-taħdita ma nagħrafx ngħid imqar l-iċken ħaġa fuqha.
Imbagħad jien għedt: “O, issa sibtek, Imħabba tiegħi, o, issa jiena hienja
għaliex jiena magħquda miegħek, Imħabba!”
S. Marija Maddalena de' Pazzi, l-Erbgħin Jum, fil-41 Jum.

L-IMĦABBA LEJN GĦAJRNA
1 ta' Lulju
Ħaġa waħda ma' Alla
_________________________________________________________________________________________
Tkun ħaġa waħda ma' Alla: dan l-ewwel. It-tieni dlonk titfaċċa. Jekk filġisem mistiku Kristu hu r-ras u aħna l-membri, allura aħna ta' xulxin u
flimkien aħna lkoll f'Alla, ħajja divina. Jekk Alla hu fina u huwa mħabba, allura
aħna kapaċi nħobbu 'l-aħwa. B'hekk l-imħabba tal-proxxmu hija l-qies talimħabba lejn Alla. Iżda din hija mħabba xort'oħra minn dik l-imħabba
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naturali ta' bejnietna l-bnedmin. L-imħabba naturali tindirizza ruħha lejn dak
jew l-ieħor, għax marbut magħna b'rabtiet li jgħaqqduna. L-oħrajn huma
'barranin', magħhom 'm'hemm xejn ta' xi importanza', x'aktarx li nħossu bħal
stmerrija għalihom minħabba xi xeħta li nagħmlu tajjeb li ma nitħalltux
magħhom. Għan-Nisrani m'hemm l-ebda 'barrani', il-proxxmu 'tagħna' jibqa'
dejjem dak li jinsab qrib tagħna u jeħtieġ l-għajnuna tagħna, hux familjari
tagħna, jogħġobna jew le, 'moralment tajjeb' jew le. L-imħabba ta' Kristu
m'ghandhiex truf, ma tintemm qatt, u xejn ma tqis la morali u l-anqas il-bixra
ta' barra. Kristu ġie għall-midinbin u mhux għat-tajbin. U jekk l-imħabba
tiegħu tgħix fina, allura jmissna nġibu ruħna bħalu u mmorru wara n-nagħġa
l-mitlufa.
L-imħabba naturali tħoss ġibda lejn persuna u tixtieq tgawdiha
f'għamla li tkun tagħha biss. Kristu ġie biex irodd l-umanità mitlufa lillMissier; u min iħobb b'imħabbtu jkun irid iwassal lill-aħwa lejn Alla, u mhux
lejh innifsu. Jiġri b'hekk li naslu biex ingawduhom tul l-eternità. Fil-fatt, meta
niksbu xi persuna għal Alla, insiru ħaġa waħda magħha f'Alla, waqt li jekk
xewqitna hi li niksbuha biss għalina x'aktarx li llum jew għada nitilfuha u
nispiċċaw biex nitilfuha għal dejjem. Dan jiswa kemm meta hemm persuna
oħra fin-nofs u kemm meta hemm il-persuna tagħna, jew kull ġid ieħor taddinja. Min ħsiebu biss biex jikseb u jrekken il-ġid tad-dinja, jispiċċa biex jitlef
kollox. Min irodd kollox lil Alla, ikun qiegħed jiksibhom tassew.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Il-Misteru tal-Milied.
2 ta' Lulju
Il-kmandament il-ġdid
_________________________________________________________________________________________
Din is-sena, għażiża Madre, il-ħanin Alla tani l-grazzja li nifhem x'inhi limħabba. Qabel kont nifhimha, huwa minnu, iżda b'mod imperfett: ma kontx
dħalt fil-fond ta' dan il-kliem ta' Ġesù: “It-tieni kmandament jixbah lill-ewwel
wieħed: Ħobb lil għajrek bħalek innifsek” (Mt 22, 39). Jien ingħatajt fuq kollox
biex inħobb lil Alla u, meta ħabbejt lilu, fhimt li mħabbti ma kellhiex tissarraf
biss fil-kliem, għax: “Mhux kull min jgħidli: Mulej, Mulej! jidħol fis-Saltna tasSmewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Alla” (Mt 7, 21). Din ir-rieda Ġesù
għarrafha kemm-il darba, ikolli ngħid f'kull paġna tal-Evanġelju tiegħu. Imma
huwa fl-Aħħar Ikla, meta kien jaf li l-qalb tad-dixxipli tiegħu taħraq
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b'imħabba aktar imħeġġa għaliH, li kien għadu kemm ingħata lilhom filmisteru li ma jitfissirx tal-Ewkaristija tiegħu, li dan is-Salvatur ħelu ried
jagħtihom kmandament ġdid. Qalilhom bi ħlewwa li ma titfissirx: Nagħtikom
kmandament ġdid: li tħobbu lil xulxin; u li bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll
ħobbu intom lil xulxin. Is-sinjal li bih kulħadd jagħraf li intom dixxipli tiegħi
huwa jekk intom tħobbu lil xulxin (Ġw 13, 34-35).
Ġesù kif ħabb lid-dixxipli tiegħu, u għaliex ħabbhom? A! Ma kinux ilkwalitajiet naturali tagħhom li setgħu jiġbduh lejhom, bejnhom u bejnu kien
hemm bogħod bla qies. Huwa kien ix-xjenza, l-Għerf etern, waqt li huma
kienu sajjieda msejkna, injoranti u mimlijin bi ħsibijiet tal-art. B'danakollu
Ġesù jsejħilhom ħbiebu, ħutu (Ġw 15, 15); irid jarahom isaltnu miegħu fissaltna ta' Missieru u, biex jiftħilhom din is-saltna, irid imut fuq salib, għax hu
qal: “M’hemmx imħabba akbar minn din, li wieħed jagħti ħajtu għal dawk li
jħobb” (Ġw 15, 13).
Madre maħbuba, jien u nimmedita dan il-kliem ta' Ġesù, fhimt kemm
kienet imperfetta mħabbti għal ħuti s-sorijiet, rajt li ma kontx inħobbhom
bħalma jħobbhom il-ħanin Alla. A! Issa nifhem li l-imħabba perfetta tinsab f’li
ġġerraħ id-difetti tal-oħrajn, ma toqgħodx tistagħġeb bid-dgħufijiet tagħhom,
tedifika lilek innifsek bl-iċken atti ta' virtù li tarahom jitħarrġu fihom; imma,
fuq kollox, fhimt li l-imħabba bl-ebda mod ma għandha tibqa' magħluqa filqiegħ tal-qalb: “Ħadd – qal Ġesù, – ma jixgħel musbieħ u jqiegħdu taħt issiegħ, iżda jqiegħdu fuq l-imnara, biex idawwal lil dawk kollha li qegħdin fiddar” (Mt 5, 15). 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.
Meta l-Mulej kien ordna lilll-poplu tiegħu biex iħobb lil għajru bħalu
nnifsu (Lev 19, 18), 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 isejjaħlu iktar 'il quddiem
(Ġw 15, 12), Huwa ma jgħidx aktar biex wieħed iħobb lil għajru bħalu nnifsu,
iżda biex iħobbu bħalma Hu, Ġesù, ħabbu u kif jibqa' jħobbu sa tmiem issekli...
A! Mulej, jien naf li int ma tikkmanda xejn li ma jistax isir; int tagħraf
aħjar minni d-dgħufija tiegħi, l-imperfezzjoni tiegħi, u taf tajjeb li jien qatt ma
nista' nħobb lil ħuti s-sorijiet bħalma tħobbhom int, jekk inti nnifsek, o Ġesù
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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!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta' Ruħ, Ċ 11w-12q.
3 ta' Lulju
L-imħabba tal-proxxmu
_________________________________________________________________________________________
L-imħabba lejn Alla għandha fiha l-imħabba lejn il-proxxmu. Kristu ried
iwaħħal din il-verità fl-ispirtu tal-appostli b'tant modi tal-għaġeb, li kważi
jinsa' kull ħaġ'oħra biex jirrakkomanda fuq kollox din l-imħabba lejn xulxin:
“Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien” (Ġw
15, 12).
Min jaqtagħha li jħobb 'il għajru jfittex li jsir ta’ min iħobbu u li jġerraħ
id-difetti ta’ għajru. Hekk għamel Ġesù Kristu li, permezz tal-Inkarnazzjoni,
sar jixbahna, meta nesa l-maestà tiegħu u ħa fuqu l-fraġilità tagħna biex jidħol
f'rapport mal-midinbin. U mhux biss ġerraħ b'sabar infinit u manswetudni lmiżerji kollha tal-bniedem, imma talli jerġa' iktar, ħafer mis-siġra tas-Salib 'il
dawk stess li kienu jaħqruh: “Missier, aħfrilhom, għax ma jafux x'inhuma
jagħmlu” (Lq 23, 34).
Min iħabrek biex isir ta’ min iħobbu u li jġerraħ ‘il ħaddieħor, jevita kull
okkażjoni ta' nkwiet ma' għajru u joħloq miegħu relazzjoni ta' mħabba, hekk
kif fasslet in-natura stess, għax għamlet li l-bniedem ikun soċjevoli.
L-Appostlu qal: “Għad li ma jiena marbut ma' ħadd, jien għamilt lili
nnifsi lsir ta' kulħadd, biex nirbaħ lil ħafna [...]. Sirt kollox ma' kulħadd, biex
insalva (akkost ta' kollox) lil kulħadd” (1Kor 9, 19.22). Għaliex min irid iħobb
lil għajru jaddatta ruħu għal dak li jrid u jogħġob lilu, sakemm ma tkunx –
m'għandniex xi ngħidu – offiża għall-qdusija; u jħabrek li jara fih lilu nnifsu
ieħor, hekk li jħobbu b'dak l-affett li bih iħobb lilu nnifsu. Għal din ir-raġuni nnies spiritwali tant jilħqilhom u huma lesti li jaddattaw ruħhom għallkundizzjonijiet tal-oħrajn. U mhux biss: biex ma joffendux il-karità, huma
jfittxu wkoll li jissaffew minn kulma jista' jġib dispjaċir lill-proxxmu,
ovvjament basta ma jonqsux mill-obbligi tagħhom lejn Alla.
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Ġesù Kristu jgħinna biex inġerrħu d-difetti ta' għajrna bl-eżempju
tiegħu, u mbagħad jgħid: “Ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien”. Jiena, li jien laktar għoli, sabiħ, innoċenti ħabbejt lilkom, l-aktar baxxi, koroh, mimlijin
deformità u dnubiet; agħmlu intom ukoll bħalma għamilt jien.
Il-qaddisin jaqdu b'tant imħabba lil għajrhom ukoll meta jidher bħala
midinbin, morda mimlijin ġrieħi bil-materja u huma ġerrħu b'sabar bla qies linġurji u t-trattamenti ħżiena li dawk li rċevew it-tajjeb mingħandhom xi
drabi kienu jħallsuhom lura bih għall-ġid li rċevew.
Ven. Ġwanni ta' Ġesù Marija, Dwar il-virtujiet.
4 ta' Lulju
L-imħabba, komunjoni divina
_________________________________________________________________________________________
Għażiża oħti ż-żgħira Ġermana tat-Trinità, l-ittra ġentili u l-konfidenzi
tiegħek lili tawni pjaċir kbir. Jagħtini ferħ kbir, meta int tgħollili l-velu ta’
ruħek, u ttini ċans nippenetra f’dak is-santwarju intimu fejn int tgħix waħdek
waħdek miegħU, hu li jixtieqek għalik u li jikkrea fik solitudni ħelwa.
Hemmhekk, Ġermana ċ-ċkejkna tiegħi, hu qiegħed jistrieħ, strieħ inti stess fih,
isma’ dak kollu li jkanta f’ruħek, fil-qalb tiegħek; hi l-Imħabba, dik l-Imħabba
Infinita li tgħattina u li tixtieq diġà minn issa, tassoċċjana fil-beatitudni
infinita tiegħu. Hi t-Trinità kollha kemm hi li qiegħda tgħammar fina, dan ilMisteru kollu kemm hu, li ġurnata għad jifforma l-viżjoni tagħna fis-Sema:
jalla dan ikun il-kjostru tagħna. Oħt ċkejkna tiegħi, għidli daqsxejn u jien
nifraħ li int qiegħda tgħaddi hekk il-ħajja tiegħek. Jien ukoll hekk ngħaddiha
ħajti: jien “Eliżabetta tat-Trinità’”, jiġifieri Eliżabetta li tgħib, tintilef u li tħalli
lilha nnifisha tiġi invaża mit-Tlieta: qiegħda tara kemm fihom, aħna viċin ta’
xulxin, aħna ħaġa waħda, ma jidhirlekx?
Minn filgħodu sa filgħaxija nagħmel kollox f’għaqda miegħek u
nikkunsidrak bħala l-vera oħt ta’ ruħi. Nirrakkmandak mal-qaddisin kollha
tagħna u b’mod partikularissmu lill-qaddisa omm tagħna Tereża u lil Swor
Tereża tal-Bambin Ġesù. Iva, Ġermana ċkejkna tiegħi, ejjew ngħixu l-imħabba,
ejjew inkunu sempliċi bħalma kienet hi, dejjem fl-abbandun, filwaqt illi noffru
lilna nfusna f’azzjoni ta’ offerta tagħna nfusna minn waqt għall-ieħor, dejjem
nagħmlu r-rieda ta’ Alla mingħajr ma nfittxu ħwejjeġ straordinarji. Imbagħad
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ejjew niċċekknu, inħallu lilna nfusna niġu merfugħa, bħal tarbija f’dirgħajn
ommha, minn Dak li hu l-Kollox tagħna. Iva, oħt ċkejkna tiegħi, aħna tant aħna
dgħajfin, sa nasal biex ngħid li m’aħniex ħlief miżerja, imma dan hu jafu
sewwa, tant iħobbna li jaħfrilna dejjem, jerġa’ jqiegħdna fuq riġlejna, u
jeħodna għalih, fis-safa tiegħu, fil-qdusija infinita tiegħu, u permezz ta’ dan ilkuntatt kontinwu tiegħu u tat-tokki divini tiegħu hu jippurifikana. Hu tant
jixtieqna li nkunu safja, imma hu stess se jkun is-safa tagħna: Hu jagħmel
b’mod li aħna niġu ttrasformati l-ħin kollu fl-istess xbieha flimkien miegħu, u
dan b’tant sempliċità, billi wieħed iħobb b’dik l-istess imħabba li tistabbilixxi
l-għaqda bejn dawk kollha li jħobbu lil xulxin!
Jien ukoll, Ġermana, nixtieq insir qaddisa, qaddisa biex nifforma l-ferħ
tiegħu. Itolbu li jien ma ngħixx ħlief bl-imħabba, “din hi s-sejħa tiegħi”.
Imbagħad ejjew ningħaqdu biex nagħmlu mill-ġranet tagħna komunjoni li ma
taqta’ xejn: filgħodu nqumu fl-imħabba, il-ġurnata kollha nintelqu fl-imħabba,
jiġifieri billi nwettqu r-rieda ta’ Alla t-tajjeb, għall-ħarsa tiegħu, flimkien
miegħu, għalih biss. Ejjew nagħtu l-ħin kollu tagħna skont ma hu jixtieq, int
bid-dedikazzjoni tiegħek, billi tifforma l-ferħ tal-ġenituri tiegħek. Imbagħad
meta tiġi l-lejla, wara djalogu ta’ mħabba li ma jaqta’ xejn fil-qalb tagħna,
ejjew norqdu mil-ġdid fl-Imħabba: hu nar qerriedi, ejjew nagħmlu lpurgatorju tagħna fl-Imħabba.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lis-Sinjorina Ġermana De Gemeaux,
Awwissu 1903 (L 172).

20 ta’

5 ta' Lulju
L-hena tal-imħabba
_________________________________________________________________________________________
Qiegħda niftakar f'att ta' mħabba li l-ħanin Alla nebbaħni nagħmel
meta kont għadni novizza; kienet ħaġa żgħira, imma Missierna li jara dak li hu
moħbi (Mt 6, 3), li jħares aktar lejn l-intenzjoni milli lejn il-kobor tal-għemil,
diġà ħallasni bla ma qagħad jistenna l-ħajja l-oħra. Kien iż-żmien li fih Swor
SanPietru kienet għadha tmur il-kor u r-refettorju. Waqt l-orazzjoni ta'
filgħaxija hija kellha postha quddiemi: 10 minuti qabel is-6 kien meħtieġ li xi
soru jkollha tqum minn postha u teħodha fir-refettorju, għax l-infermieri,
f'dak iż-żmien, kellhom wisq morda biex jiġu u jeħduha huma. Kien jiswieli
ħafna li noffri ruħi biex nagħti dan is-servizz ċkejken, għax kont naf li ma
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kenitx ħaġa ħafifa li tikkuntenta lil din l-imsejkna Swor SanPietru, li tant
kienet qiegħda ssofri li ma kenitx tħobb tbiddel lil dik li kienet twassalha. Iżda
ma ridtx nitlef okkażjoni hekk sabiħa li nitħarreġ fl-imħabba, għax ftakart li
Ġesù kien qal: “Dak li tagħmlu mal-iżgħar wieħed minn tiegħi, għamiltuh
miegħi” (Mt 25, 40). Offrejt ruħi, mela, bl-umiltà kollha, biex neħodha jien, u
ma kenitx ħaġa ħafifa li wasalt biex is-servizzi tiegħi jiġu milqugħa! U flaħħar, intfajt għax-xogħol, u tant kelli rieda tajba li rnexxieli nagħmlu
perfettament.
Kull filgħaxija, meta kont nara lil Swor SanPietru ċċaqlaq l-arloġġ
tagħha tar-ramel, kont naf x'riedet tgħid: Immorru! Hija xi ħaġa li ma
titwemminx kemm kien jiswieli biex naqbad u nqum minn posti, l-aktar filbidu; imma kont inqum mill-ewwel; u mbagħad, kienet tibda ċerimonja sħiħa.
Kien meħtieġ li nċaqlaq u nġorr il-bank b'ċertu mod, fuq kollox bla għaġla;
imbagħad kienet tibda l-passiġġata. Dan kien ifisser li nimxi wara din limsejkna marida, waqt li nweżinha miċ-ċinturin; u dan kont nagħmlu blakbar ħlewwa li stajt... [...] Sa fl-aħħar konna naslu r-refettorju mingħajr
għawġ. U hemm kienu jqumu diffikultajiet oħra. Kien meħtieġ li nqiegħed lil
Swor SanPietru bilqiegħda u li naħdem bil-galbu biex ma nweġġagħhiex,
imbagħad kelli nxammrilha l-kmiem (għal darb’oħra, b'ċertu mod), u wara
stajt immur. Bl-imsejkna idejn magħtuba tagħha, hija kienet tirranġa l-ħobż
tagħha fl-iskutella kif setgħet. Malajr intbaħt b'dan, u kull filgħaxija ma kontx
inħalliha qabel ma kont inkun għamiltilha wkoll dan is-servizz ċkejken. Billi
ma kenitx talbitni dan, hija ntlaqtet ħafna bl-attenzjoni tiegħi u kien b'dan ilmezz, li jien ma kontx fittixtu għax ridt, li rbaħt għalkollox il-bonagrazzja
tagħha, u fuq kollox (dan sirt nafu iktar tard) minħabba li, wara li kont inkun
qattajtilha l-ħobż, kont nagħtiha l-isbaħ tbissima tiegħi qabel ma nitlaq.
Madre maħbuba, forsi inti qed tistagħġeb li qed niktiblek dan l-att
ċkejken ta' mħabba li seħħ tant żmien ilu. A! Jekk għamilt hekk, għamiltu
għaliex inħoss li jeħtieġ ngħanni minħabba fih il-ħniniet tal-Mulej. Huwa
għoġbu jħallili t-tifkira tiegħu bħal fwieħa li twassalni biex nitħarreġ flimħabba. Xi drabi niftakar xi rqaqat li huma għal ruħi bħal żiffa tar-rebbiegħa.
Hawn hi waħda li ġiet quddiem għajnejja: F’ lejla xitwija, kont qiegħda naqdi
bħas-soltu dan l-uffiċċju ċkejken tiegħi; kien il-bard, kien billejl... f'daqqa
waħda smajt fil-bogħod il-ħoss armonjuż ta' strument tal-mużika. Dak il-ħin
ġibt quddiem għajnejja kamra tas-salott imdawla ħafna, kollha tlellex
b’indoraturi, bi tfajliet lebsin b’mod eleganti illi kienu qegħdin jgħaddu lkumplimenti lil xulxin u l-kortesiji tad-dinja. Imbagħad ħarsti marret fuq l-
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imsejkna marida li kont qiegħda nwieżen; minflok melodija, minn ħin għal
ieħor bdejt nisma' t-tnehid imkarrab tagħha, minflok l-indoraturi, bdejt nara
l-brikks tal-kjostru aħrax tagħna, bilkemm mixgħul b’dawl inemnem. Ma
nistax infisser x'għadda ġewwa ruħi: dak li naf hu li l-Mulej dawwalha birraġġi tal-verità li kienu hekk jiżbqu d-dija mdallma tal-festi ta' din l-art illi ma
stajtx nemmen ix-xorti tajba tiegħi... A! Biex ingawdi elf sena ta' festi taddinja, żgur li ma kontx sejra nagħti l-għaxar minuti mgħoddija fit-twettiq taluffiċċju umli tiegħi ta' mħabba... Jekk diġà fit-tbatija, f'nofs it-taqbid, nistgħu
ngawdu waqt wieħed ta’ hena li jgħaddi l-hena kollu tal-art u naħsbu li lħanin Alla jkun warrabna mid-dinja, mela x'sejjer ikun fis-Sema, meta għad
naraw, fost ferħ mistrieħ bla tmiem, il-grazzja liema bħalha li l-Mulej ikun
tana meta għażilna biex ngħammru f'daru (S 23, 6), tabilħaqq bieb tasSmewwiet?...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta' Ruħ, Ċ 28w-30q.
6 ta' Lulju
Is-sinjal l-aktar żgur tal-imħabba
_________________________________________________________________________________________
Lilna l-Mulej jitlobna biss żewġ ħwejjeġ: imħabba tal-Maestà Tiegħu u
tal-proxxmu. Għal dan għandna naħdmu bla heda. Meta nħarsu bilperfezzjoni dawn iż-żewġ kmandamenti tal-imħabba, inkunu qegħdin
inwettqu r-rieda tiegħu u ningħaqdu miegħu...
Is-sinjal l-aktar żgur biex naraw jekk aħniex inħarsu dawn iż-żewġ
kmandamenti huwa li naraw sewwa kif qegħdin inħarsu dak tal-imħabba talproxxmu. Għax ma nistgħux inkunu żguri mill-imħabba tagħna lejn Alla,
għalkemm jista' jkollna ħjiel qawwi li nħobbuh; iżda nistgħu nkunu nafu
sewwa jekk inħobbux il-proxxmu tagħna jew le (1Ġw 4, 20). 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. Għax l-imħabba li l-Maestà
Tiegħu għandu għalina hija hekk kbira illi hu jħallasna għall-imħabba talproxxmu billi jkattrilna l-imħabba li għandna għalih. U ta' dan, b'elf mod, ma
għandi ebda dubju...
Meta nara xi wħud b'moħħhom il-ħin kollu mitluf biex jifhmu lorazzjoni li waslu fiha u b'wiċċhom qares waqt li jitħarrġu fiha, hekk li ma

293

Meditazzjoni għal Kuljum

jażżardawx jitħarrku jew iġibu xi ħsieb li ma jmorrux jitilfu l-ftit gost u
devozzjoni li jkollhom, nintebaħ kemm tassew ftit jifhmu t-triq li twassal
għall-unjoni – għax jaħsbu li l-biċċa xogħol kollha tinsab f'dawn il-ħwejjeġ.
Iżda le, ħuti, le! Dak li jrid il-Mulej huwa l-għemil. Hu jrid li, meta naraw
waħda marida li tistgħu tgħinuha f'xi ħaġa, ma għandkomx tqisuha bi kbira li
titilfu din id-devozzjoni biex titħassruha u taqsmu magħha l-uġigħ li tkun
qiegħda ssofri; jekk ikun meħtieġ, issumu intom biex hi tkun tista' tiekol xi
ħaġa – u dan mhux tant għaliha daqskemm għax tafu li l-Mulej irid hekk. Din
hija l-unjoni vera mar-rieda tiegħu! U meta taraw lil xi ħadd imfaħħar ħafna,
il-Mulej iridkom tkunu ferħana aktar milli meta tkunu mfaħħra intom; u din
tassew li hija ħaġa ħafifa jekk ikollkom l-umiltà, għax f'dan il-każ titnikktu li
jfaħħrukom. Iżda li tifirħu meta jiġu magħrufa l-virtujiet ta' sħabkom hija
ħaġa kbira u tajba. Meta naraw xi nuqqas fihom, għandna nitħassruhom u
ngħattu n-nuqqas tagħhom bħallikieku kien tagħna nfusna...
Nara, ħuti, li jekk nonqsu f'dan, aħna mitlufa. Ikun jogħġob lill-Mulej li
qatt ma jiġrilna hekk. U jekk ma tonqsux f'dan, ngħidilkom li qatt ma
għandkom tieqfu titolbu lill-Maestà Tiegħu l-unjoni li fissirt. Jekk taraw li
tonqoskom l-imħabba tal-proxxmu, ukoll jekk ikollkom devozzjoni u hena li
jġegħlukom taħsbu li wasaltu sa hawn, u forsi wkoll xi waqfa qasira talfakultajiet fl-orazzjoni tal-kwiet – għax xi wħud jidhrilhom li b'hekk temmew
kollox – emmnuni li ma wasaltux għal din l-unjoni. U itolbu 'l-Mulej li
jagħtikom bil-perfezzjoni din l-imħabba tal-proxxmu, u itilqu kollox f'idejn ilMaestà Tiegħu. Ibqgħu żguri li hu jagħtikom wisq aktar milli tafu tixtiequ,
jekk titħabtu u tfittxu li tagħmlu kulma tistgħu min-naħa tagħkom. U ġiegħlu
lir-rieda tagħkom toqgħod f'kollox għar-rieda ta' sħabkom, ukoll jekk titilfu ddrittijiet tagħkom u tinsew il-ġid tagħkom għall-ġid tagħhom, tħossu kemm
tħossu demmkom ibaqbaq ġewwa fikom. U meta toffri ruħha l-okkażjoni,
fittxu li tieħdu fuqkom xogħol l-oħrajn biex isserrħuhom minnu. La taħsbux li
dan mhu se jiswielkom xejn, jew li sejrin issibu kollox lest. Aħsbu xi swietlu limħabba li kellu għalina l-Mulej: biex jeħlisna mill-mewt, miet dik il-mewta laktar kiefra tas-salib.
S. Tereża ta' Ġesù, Kastell Ġewwieni, 5Għamajjar 3,7-8.11-12.
7 ta' Lulju
L-imħabba tagħmilna nixbhu lil Alla
_________________________________________________________________________________________
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Jiena ftakart f'dak il-versett tas-salm: “Mid-digrieti tiegħek qatt ma
nitbiegħed, għax int kont li għallimthomli” (S 119, 102). Alla tana l-liġi biex
aħna ma nitbegħdux mill-kmandamenti tiegħu. U din il-liġi hi l-Vanġelu
mqaddes li fih hemm l-imħabba ta' Alla u tal-proxxmu. U jiena fhimt tant
ħwejjeġ sbieħ ta' din l-imħabba tal-proxxmu u kif Alla għandu tant għal qalbu
li jaraha fina illi, kieku stajna nħobbuH bla ma nħobbu 'l-proxxmu, kien
pjuttost jogħġbu aktar kieku kellna nħobbu lill-proxxmu milli lilu. Irrid ngħid
illi kieku kellna nħobbu jew 'il-wieħed jew 'l-ieħor, jiġifieri lil Alla mingħajr ilproxxmu jew lill-proxxmu mingħajr Alla, kien pjuttost irid li nħobbu 'lproxxmu minflok lilu. Din l-imħabba tal-proxxmu twassal lil Alla biex jagħmel
il-ġid lill-persuni li aħna nħobbu. U hekk, dawk li jħobbu lil xulxin iqanqlu lillIspirtu s-Santu biex jiġi u jgħammar fihom, u bl-istess mod din l-imħabba
tgħaqqad magħna lill-Verb etern.
Imbagħad jiena qgħadt inqis kemm illum din l-imħabba hija mitfija filħlejjaq, sal-punt li m'hemmx għajr mibegħda u ħajra għall-ħażen. U jiena
fhimt kif f'dan iż-żmien titnissel iżjed mibegħda fil-qalb tal-ħlejjaq milli lbosta ward li tnissel ir-rebbiegħa, u Ġesù kien jiddispjaċih ħafna li aħna ma
nitnikktux naraw u nħossu l-mibegħda fil-proxxmu tagħna...
Filgħodu, waqt li kien qiegħed jinqara l-Vanġelu tal-imħabba talproxxmu – meta Ġesù qal lil San Pietru: “Jekk ħuk jaqa' f'xi dnub (kontra
tiegħek), mur sibu waħdu u widdbu” (Mt 18, 15), jiena qgħadt inqis il-ħażen
kbir tal-bniedem. U rajt li hu dejjem jiġġudika ħażin, jaġixxi ħażin, jisma'
ħażin: jekk jitkellem, jitkellem ħażin u dak li jara jinterpretah dejjem ħażin. U
b'danakollu, Ġesù jridna nħobbuh. U fhimt li min ma jħobbx lil għajru, kemm
il-ħbieb u kemm l-għedewwa, ma jistax isalva. Minħabba f'hekk huwa jitlob
mingħandna li nikkoreġuh u nieħdu ħsieb is-salvazzjoni tiegħu daqskemm
nieħdu ħsieb tagħna. U minħabba li hija ħaġa iebsa li aħna jista' jkollna
ġewwa fina din l-imħabba tal-proxxmu, Ġesù ma riedx jagħti l-virtujiet kollha
lill-istess ħlejqa waħda, hekk li bilfors irridu nirrikorru għand xulxin, b'mod li
wieħed jagħmel il-ġid lill-ieħor u hekk tiġġenera l-imħabba u għallinqas, għax
ikollna bżonn, inħobbu lil xulxin.
Alla tant jistenna din l-imħabba tal-proxxmu mingħandna għaliex b'dan
il-mod aħna nsiru nixbhuh: u bħalma meta tana t-tliet qawwiet tar-ruħ – ilmemorja, l-intellett u r-rieda – għamilna nixbhu lit-Trinità, hekk ukoll iridna
nixbhuh fl-imħabba tal-proxxmu, billi f'din l-imħabba tiegħu jieħdu sehem lewwel ir-ruħ tagħna, imbagħad ġisimna u fl-aħħar l-istess proxxmu tagħna. U
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bħalma s-sema ma tistax tkun imdallma, hekk ukoll Alla ma jistax isib lgħaxqa tiegħu fil-ħlejqa li ma tħobbx lil għajrha. U hekk kif ma nistgħux
ngħaqqdu s-sema mal-art, l-arja man-nar, u n-nar max-xema', hekk ukoll Alla
ma jistax jingħaqad ma' dik il-ħlejqa li ma tħobbx il-proxxmu tagħha.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, It-Taħditiet I, fil-25 Taħdita.

L-UMILTÀ
8 ta' Lulju
Il-kburija tintrebaħ kull jum
_________________________________________________________________________________________
Nixtieq inwieġbek għall-mistoqsijiet li għamiltli. Ħa nitkellmu l-ewwel
fuq l-umiltà; qrajt, fuq dan l-argument, fil-ktieb li kellimtek fuqu, paġni millisbaħ. L-awtur qaddis jgħid li xejn ma jista’ “jfixkel” lill-umli, hu jippossedi “lpaċi li ħadd ma jista’ jirbaħlu, għax ppreċipita f’abbiss tant fond li ħadd ma
jista’ jmur ifittxu fih”. Jgħid ukoll li l-umli jsib l-akbar gost ta’ ħajtu fissentiment ta’ “l-impotenza” tiegħu “quddiem Alla”. Frawla żgħira tiegħi, ilkburija mhix xi ħaġa li wieħed jista’ jeqred b’xi daqqa ta’ xabla! Bla dubju,
ċerti atti erojċi ta’ umiltà, bħalma wieħed jara fil-ħajja tal-qaddisin, jagħtuha
daqqa jekk almenu mhux tal-mewt, almenu tali li jdgħajjifha b’mod
konsiderevoli, imma barra minn f’dawn iċ-ċirkustanzi, hu kull jum li wieħed
jeħtieġ imewwitha! “Quotidie morior”, kiteb San Pawl: “immut kull ġurnata”!
Frawla, din id-duttrina li wieħed imut għalih innifsu, li fl-aħħar millaħħar hi l-liġi tal-erwieħ kollha nsara minn mindu l-Kristu qal: “jekk xi ħadd
irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja” (Mt
16, 24), din id-duttrina, għalhekk li tidher tant awstera, hi ta’ ħlewwa liema
bħalha jekk wieħed joqgħod iħares lejn is-sens ta’ din il-mewt, li hi l-ħajja ta’
Alla mqiegħda flok il-ħajja tagħna ta’ dnub u ta’ miżerja. Hu dak li xtaq jgħid
San Pawl meta kiteb: “inżgħu mill-bniedem il-qadim u ilbsu l-ġdid, fuq ixxbieha ta’ dak li ħalaqkom” (ara Kol 3, 9-10). Din ix-xbieha hija hu nnifsu;
tiftakar f’din ir-rieda li hu kien esprima b’mod formali dakinhar tal-ħolqien:
“ħa nagħmlu l-bniedem fuq is-sura u x-xbieha tagħna” (Ġen 1, 26)? O, ara,
jekk noqogħdu naħsbu fuq il-bidu tar-ruħ tagħna, il-ħwejjeġ ta’ hawn isfel
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jidhru tant fqar li ma jkollniex għalihom ħlief disprezz… San Pietru kiteb
f’waħda mill-ittri tiegħu li “aħna ġejna magħmula kapaċi nissieħbu fin-natura
ta’ Alla” (ara 2 Pt 1, 4) u San Pawl jirrakkomanda “li aħna nżommu sħaħ salaħħar it-tama li kellna fil-bidu fl-Esseri li hu Hu u li Hu tana” (ara Lhud 3,14).
Jidhirli li r-ruħ li hi konxja ta’ dan il-kobor tidħol f’din “il-libertà
qaddisa tal-ulied ta’ Alla” li fuqha jitkellem l-Appostlu (ara Rum 8, 21),
jiġifieri tissupera kollox u lilha nnifisha wkoll. Jidhirli li r-ruħ l-aktar libera hi
dik li l-aktar hi kapaċi tinsa’ lilha nnifisha; jekk jistaqsuni s-sigriet tal-ferħ,
ngħid li jikkonsisti filli wieħed jinsa’ għalkollox lilu nnifsu, u li jiċħad lilu
nnifsu l-ħin kollu. Ara mod tajjeb kif tista’ toqtol dak is-sens ta’ kburija fik:
tħallih imut bil-ġuħ! Ara, il-kburija hi l-imħabba lejk innifsek, tajjeb, limħabba lejn Alla għandha tkun kbira b’tali mod, li titfi kull imħabba li
wieħed jista’ jkollu lejh innifsu. Santu Wistin jgħid li fina jeżistu żewġt ibliet,
il-belt ta’ Alla u l-belt TIEGĦI nnifsi. Skont kemm waħda tikber l-oħra tiġi
meqruda. Ruħ li tgħix fil-fidi, taħt il-ħarsa ta’ Alla, li għandha ‘l-għajnejn
sempliċi’ li fuqhom jitkellem Kristu fil-Vanġelu, jiġifieri dik is-safa ta’
intenzjoni li twassal għand Alla (ara Mt 6, 22), dik ir-ruħ, jidhirli, tgħix flumiltà: taf tagħraf id-doni rċevuti, għax “l-umiltà hi l-verità”. Imma hi ma tqis
xejn bħala tagħha, kollox twassal għand Alla bħalma kienet tagħmel il-Verġni
Qaddisa.
Frawla għażiża, kull moviment ta’ kburija li int tħoss ġewwa fik ma jsir
qatt ħtija jekk ir-rieda ma ssirx kompliċi miegħu! Mingħajr dan int għandek
mnejn tbati ħafna, imma ma toffendi qatt lil Alla t-tajjeb. Dawk il-ħtijiet li
jaħirbulek, kif qiegħda tgħidli, u mingħajr ma tintebaħ, juru li hemm ftit amor
proprju, imma dan kollu, għażiża tiegħi, jagħmel parti min-natura tagħna…
Dak li Alla t-tajjeb qiegħed jitolbok hu li int qatt ma tieqaf volontarjament fuq
xi ħsieb ta’ kburija, ikun liema jkun, għax dan mhux sew. U mill-ġdid, jekk int
tintebaħ b’xi ħaġa minn dan, m’għandekx taqta’ qalbek, għax hi l-kburija li
tkun qiegħda tiġi rritata, int iżda għandek “turi l-qies tiegħek”, bħal
Maddalena f’riġlejn l-Imgħallem, u titolbu li jeħilsek. Hu jħobb wisq li jara ruħ
tagħraf in-nuqqas ta’ ħila tagħha, kif kienet tgħid qaddisa kbira [B. Anġela
minn Foligno, ntt], “l-abbiss tal-kobor ta’ Alla jiġi wiċċ imb wiċċ mal-abbiss
tax-xejn” tal-kreaturi, u Alla jgħannaq dan ix-xejn.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lis-Sinjorina De Sourdon, qrib id-9 ta’ Settembru
1906.
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9 ta' Lulju
Kunu ċkejknin bħal flieles
_________________________________________________________________________________________
Kunu ċkejknin; kunu u ibqgħu ċkejknin, sabiex l-omm tħariskom taħt
ġwenjħajha, bħalma l-qroqqa tieħu ħsieb iż-żgħar tagħha u tkeċċihom meta
jikbru. Kunu ċkejknin, ċkejknin... Kunu ċkejknin, ċkejknin. Ġesù se jieħu
ħsiebkom. Ħarsu lejn il-qroqqa u l-flieles: sakemm għadhom żgħar, hija
titmagħhom b'ħalqha, u taħbihom taħt ġwenħajha, u xejn ma jonqoshom.
Kunu ċkejknin, il-Mulej se jieħu ħsiebkom, jagħtikom x'tieklu. Meta l-flieles
ikunu kibru l-qroqqa, minflok ma tagħlifhom, tkeċċihom bid-daqqiet ta'
munqarha. Jekk ikunu żgħar jiġi l-għadu, tiġborhom, taħbihom, tieqaf dritta u
tkun feroċi kontra l-għadu. Imma jekk ikunu kbar, ma tagħtix kas; ħa jaħsbu
għalihom infushom, meta jistgħu anki jibilgħuhom!...
Jiena rajt li l-kburija hija l-għajn, is-sies tad-dnubiet kollha. Il-kburija
tilfet l-isbaħ anġlu; huwa waqa' minħabba l-kburija... Li kieku umilja ruħu, li
kieku rrifera għand Alla kulma kellu, kien jiġi jerġa' isbaħ milli kien; il-kburija
għamlitu demonju. Li kieku Adam u Eva, wara li dinbu, umiljaw ruħhom, Alla
kien jaħfrilhom. Ġuda stess, li kieku umilja ruħu, kien jikseb il-maħfra. Ilkburija titlifna lkoll; minħabba l-kburija r-rieda tal-bniedem tirribella kontra
Alla. Ir-ruħ umli ssir dawl; hija tgħix fil-verità; tasal sa għand Alla; u Alla
jitbaxxa sa għandha. L-umiltà ssawrilha triq biex tasal għall-virtujiet l-oħra.
Lil Ġesù jiena semmejtlu bosta affarijiet, lanqas naf kemm rajt li nqiegħed ilkburija f'kollox; jiena tlabt lil Ġesù biex jagħtini l-umiltà u għamilt il-fehma li
nipprattika din il-virtù f'kull ħaġa. O! kemm nixtieq l-umiltà, it-tmaqdir talħlejjaq! Alla huwa lest biex jaħfer midneb wieħed li jumilja lilu nnifsu; huwa
jħares b'imħabba ikbar lejn ir-ruħ li tmur lura għandu b'umiltà, milli r-ruħ
leali, li ssib l-għaxqa tagħha fil-virtujiet tagħha. Dan iġib il-periklu li tintilef
minħabba l-kburija, waqt li l-midneb jikseb il-ħniena meta jumilja ruħu.
B. Marija ta' Ġesù Msallab, Elevazzjonijiet Spiritwali.
10 ta' Lulju
L-umiltà hija verità
_________________________________________________________________________________________
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Alla jitgħaxxaq bir-ruħ li bl-umiltà kollha tieħu lil Ibnu bħala l-Medjatur
tagħha, u hekk tħobbu illi jekk il-Maestà Tiegħu jogħġbu jgħolliha għall-ogħla
kontemplazzjoni, ...tagħraf ix-xejn tagħha u tkun lesta li tgħid ma' San Pietru:
“Tbiegħed minni, Mulej, għax jien raġel midneb” (Lq 5, 8). Dan ġarrabtu jiena
nnifsi, għax huwa minn din it-triq li Alla għadda lil ruħi.
Oħrajn... jieħdu triq oħra u iqsar. Imma dak li tgħallimt jien huwa dan:
li s-sisien kollha tal-orazzjoni jridu jkunu mqiegħda fuq l-umiltà hekk fis-sod
illi aktar ma r-ruħ tbaxxi lilha nfisha, aktar jgħolliha Alla. Ma niftakarx li Alla
qatt tani xi waħda mill-grazzji kbar... jekk mhux meta ħassejtni mxejna għallaħħar fl-għarfien ta' ħżuniti. Il-Maestà Tiegħu tassew li għeni hu biex nagħraf
lili nnifsi billi ħallieni nara ħwejjeġ li lanqas qatt ma kont noħlom bihom.
Ngħid għalija, jiena nemmen li meta jkun hemm ruħ li tagħmel xi ħaġa
hi biex timxi 'l quddiem fl-orazzjoni tal-unjoni, għall-bidu tista' tidher li
qiegħda tieħu xi ġid, imma malajr terġa' taqa' għalli kienet, għax ma tkunx
qiegħdet sisien tajba. Nibża' li qatt ma tasal biex tikseb il-faqar veru talispirtu li jinsab filli wieħed ifittex, mhux faraġ u hena ta' ħlewwa fit-talb –
għax ir-ruħ tkun diġà ċċaħħdet minnhom fid-dinja – imma l-faraġ fit-tiġrib
għall-imħabba ta' Dak li sofra kull tiġrib f'ħajtu kollha. U għandna nsofru dan
it-tiġrib billi nibqgħu kalmi waqt kull nixfa spiritwali. Għalkemm nistgħu ma
nħossuhiex ħaġa ħafifa li nsofruhom, ma għandhomx iqegħduna f'diqa u niket
kbir li jaqgħu fihom xi nies li jaħsbu li jkunu tilfu kollox jekk ma jkunux il-ħin
kollu jaraw x'jagħmlu bil-ħsibijiet ta' moħħhom u bid-devozzjonijiet tagħhom,
bħallikieku se jimmeritaw xi ġid kbir bil-ħidma tagħhom infushom. Ma rridx
ngħid li ma għandhomx ifittxu dan jew li ma għandhomx jaraw kif jinġabru
quddiem Alla, imma rrid nissokta nfisser li... ma għandhomx iħabblu
moħħhom u jinfnew minn ġewwa meta ma jkollhomx ħila jsawru ħsieb tajjeb
wieħed biss. Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn (Lq 17, 10); x'naħsbu li
nistgħu nagħmlu bil-ħila tagħna?...
Ħa nitgħallmu minn dan li għedt, ħuti, li biex ngħixu skont ma jrid dan
l-Għarus u Alla tagħna għallinqas f'xi ħaġa, ikun tajjeb li dejjem nistudjaw
sewwa kif nimxu fil-verità. Miniex ngħid biss li ma għandniex nigdbu... Irrid
ngħid li għandna nimxu fil-verità quddiem Alla (Ġw 14, 6) u quddiem ilbnedmin b'kull mod li nistgħu. Fuq kollox, qatt ma għandu jkollna xi xewqa li
l-oħrajn iżommuna aħjar milli aħna. Fl-għemil kollu tagħna għandna nagħtu
lil Alla dak li huwa tiegħu u lilna nfusna dak li huwa tagħna, biex f'kollox
nimxu dejjem fil-verità. Jekk inġibu ruħna b'dan il-mod, inżommu bi ftit lil din
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id-dinja li mhix ħlief gidba sħiħa u qerq, u li għalhekk, ma tistax tibqa' għal
dejjem.
Darba waħda, meta kont qiegħda naħseb għaliex il-Mulej huwa hekk
ħabib ta' din il-virtù tal-umiltà, f'daqqa waħda – fil-fehma tiegħi, mhux għax
kont ħsibt hekk jien – ġieni dan il-ħsieb: Għax Alla huwa l-ogħla Verità, u lumiltà mhix ħlief mixi fil-verità. Hija verità kbira li ħadd ma jista' jmeri li aħna
ma għandna fina ebda ħaġa tajba, iżda biss il-miżerja u x-xejn tagħna. Kull
min ma jifhimx dan, jimxi fid-dlam. Aktar ma wieħed jifhem dan, aktar
jogħġob lil din l-ogħla Verità għax ikun qiegħed miexi fiha...
Fil-logħba taċ-ċess, is-sultana hija l-pedina li l-aktar tagħti x'jagħmel
lis-sultan, hekk li l-pedini l-oħra jgħinuha f'dan. Ma hemm ebda sultana li
tista' tirbaħ lis-Sultan divin bħalma tista' tagħmel l-umiltà. Għax kienet lumiltà li niżżlitu mis-sema fil-ġuf tal-Verġni, u bl-umiltà wkoll aħna nistgħu
niġbduh f'ruħna b'xagħra waħda (Għanja 4, 9). U ifhmu sewwa li lil min
għandu l-aktar, Hu jagħtih umiltà akbar, iżda lil min għandu l-inqas, jagħtih
inqas.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 22, 11; Kastell Ġewwieni, 6Għamajjar 10, 6-7; Triq ilPerfezzjoni, 16, 2.
11 ta' Lulju
It-triq iż-żgħira
_________________________________________________________________________________________
Inti tafu dan, Madre: jien dejjem xtaqt inkun qaddisa, iżda jaħasra!,
meta xebbaht lili nnifsi mal-qaddisin, dejjem għaraft li bejnhom u bejni hemm
l-istess differenza li tgħaddi bejn muntanja li l-quċċata tagħha tintilef fissmewwiet u l-farka ramel skura mgħaffġa taħt is-saqajn ta' min ikun għaddej.
Minflok ma qtajt qalbi, għedt bejni u bejn ruħi: il-ħanin Alla mhux sejjer
inissel xewqat li ma jistgħux iseħħu; mela, minkejja ċ-ċokon tiegħi, nista'
nixxennaq għall-qdusija. Li nikber jien, ma jistax ikun; ikolli nġerraħ lili nnifsi
hekk kif jien bl-imperfezzjonijiet kollha tiegħi. Imma rrid infittex mezz biex
immur is-Sema minn triq żgħira dritta ħafna, qasira ħafna, triq żgħira ġdida
għalkollox. Aħna qegħdin f'seklu ta' invenzjonijiet, issa lanqas għadu jaqbillek
li tieħu l-biċċa xogħol li toqgħod titla’ t-taraġ; għand is-sinjuri, lift jeħodlu
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postu, għall-aħjar. Jien, kieku, irrid insib ukoll lift biex itellagħni s’għand Ġesù,
għax jiena żgħira wisq biex nitla' t-taraġ iebes tal-perfezzjoni.
Għalhekk, fittixt fil-Kotba Mqaddsa l-ħjiel għall-lift, oġġett tax-xewqa
tiegħi, u qrajt dawn il-kelmiet ħerġin minn fomm l-Għerf Etern: “Jekk xi ħadd
hu ċkejken ħafna, ħa jiġi għandi” (Prov 9, 4). Għalhekk jien ġejt, u ntbaħt li
kont sibt dak li kont qiegħda nfittex. U billi ridt inkun naf, o Alla tiegħi!, x'kont
se tagħmillu liċ-ċkejken ħafna li jwieġeb għas-sejħa tiegħek, issoktajt it-tiftix
tiegħi, u ara x’sibt: “Bħalma omm iżżiegħel b'binha, hekk jiena nfarraġ lilkom,
nerfagħkom f'ħoġri u nbandalkom fuq irkupptejja” (Is 66, 13.12). A! Qatt ma
kien ġie jferraħ lil ruħi kliem aktar teneru u aktar melodjuż minn dan! Il-lift li
għandu jerfagħni sas-Sema huma dirgħajk, o Ġesù! Għal dan ma għandix
bżonn nikber; bil-maqlub, jeħtieġ li nibqa' ċkejkna, li niċkien aktar u aktar. O
Alla tiegħi, int mort aktar 'l hemm minn dak li kont qiegħda nistenna jien, u
jien irrid ngħanni l-ħniniet tiegħek (S 89, 1).
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta' Ruħ, Ċ 2w-3q.
12 ta' Lulju
L-umiltà omm il-virtujiet kollha
_________________________________________________________________________________________
Fejn tinsab l-umiltà, hemm bilfors ikun hemm kull virtù oħra għattiżjin sħiħ tal-persuna. U kieku, biex ngħidu hekk b'mod assurd, l-umiltà
xtaqet tkun waħedha, hija kienet tagħmel lill-persuna nieqsa mill-forma u
ġġagħalha tidher għerja jew imlibbsa bi ċraret qodma biss. Imma huwa
impossibbli li hija tista' taċċetta diżordni bħal din; bil-maqlub, flimkien malimħabba, b'diffużjoni meraviljuża, l-umiltà tagħmel lill-ispirti li jkunu jixtiequ
lil Alla fekondi tabilħaqq f'kull virtù. Hija, bħala omm, għandha fiha l-ispirtu
ta' wliedha kollha, u dawn għandhom hekk konnessjoni u rapport malimħabba-amore, missierhom, illi kull għemil estern, ukoll jekk magħmul taħt
il-ħarsa ta' Alla u għall-glorja tiegħu, huwa infinitament inferjuri.
Bħalma kull kawża normalment tipproduċi l-effetti tagħha, hekk ukoll
l-umiltà tipproduċi l-virtujiet l-oħra illi huma l-frott, il-ferħ, is-sebħ u t-tiżjin
prezzjuż tagħha. Huma, bħal tfal għeżież, jitnisslu mill-ispirtu fil-qawwiet
superjuri tar-ruħ, u l-effetti tagħhom jaslu sal-qawwiet inferjuri u wara dan,
jidhru fil-beraħ. Għalhekk, fejn hemm l-omm, hemm ikun hemm ukoll l-ulied,
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invista tal-akbar tiżjin tagħha. Qegħdin nitrattaw dwar tnissil jew
produzzjoni spiritwali tal-imħabba-amore u tal-umiltà li tiġi kompletata
f'Alla, l-għan aħħari tagħna, 'l hemm minn kulma l-moħħ jista' jifhem.
Imma kieku l-missier u l-omm kellhom ikunu b'difett, binhom ma setax
ikun għajr imsejken u imperfett ħafna, għaliex jekk kull esseri jixtieq ilperfezzjoni tiegħu, dak iżjed eċċellenti jkun jixtieqha [il-perfezzjoni tiegħu]
aktar minn kwalunkwe ħaddieħor. F'kelma oħra, huwa hawn li l-imħabbaamore u l-umiltà (il-missier u l-omm) juru l-eċċellenza tal-virtujiet, uliedhom;
u huma [l-ulied], min-naħa tagħhom, juru l-eċċellenza tal-missier u l-omm filkobor tal-esseri divin li jieħdu sehem fih.
Ven. Ġwann ta' San Sansun, L-ispirtu veru tal-Karmelu.
13 ta' Lulju
S. Tereża ta' Los Andes
Il-Karmelitana tbati ma' Kristu
_________________________________________________________________________________________
Il-Karmelu jidher quddiemi bl-attrattivi kollha li jistgħu jissodisfaw 'il
ruħi. Barra minn hekk, il-Mulej stqarrli kemm-il darba li jiena se nkun
Karmelitana. U meta kont qiegħda nitlob, il-Mulej qalli li għażel għalija din ittriq perfetta u hekk magħquda miegħu għaliex huwa jħobbni ħafna. Huwa qal
lil Maddalena li hija kienet għażlet l-aħjar sehem, minkejja li Marta kienet
qdietu b'imħabba. Il-Verġni Mqaddsa, Ommi, kienet Karmelitana perfetta.
Hija dejjem ħarsitu, ikkontemplatu, u ħabbitu. Il-Mulej għex tletin sena minn
ħajtu fis-skiet u fit-talb, u ddedika l-aħħar tliet snin biss ta' ħajtu għallevanġelizzazzjoni.
Il-ħajja tal-Karmelitana tikkonsisti f'li tħobb, tikkontempla u tbati. Hija
tgħix waħedha mal-Alla tagħha. Bejnha u bejnU m'hemmx il-ħlejjaq,
m'hemmx id-dinja, m'hemm xejn, sabiex ruħha tilħaq il-milja tal-imħabba,
hija tingħaqad mad-Divinità, u hija miġbuda mill-perfezzjoni lejn ilkontemplazzjoni u t-tbatija. Hija ma tikkontemplax għajr lil Alla u, bħall-anġli
fis-sema, tgħanni t-tifħir lill-Esseri per eċċellenza. Is-solitudni, it-tbegħid
minn kulma hu tal-art, il-faqar li tgħix fihom huma elementi li jiffavorixxu lkontemplazzjoni ta' Alla Mħabba. Fl-aħħar nett, it-tbatija ssaffiha
intensament. Il-Karmelitana ssofri fis-skiet id-dwejjaq tal-ispirtu li huma jew
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jistgħu jkunu orribbli daqs dawk tal-ġisem. Ġesù Kristu, fil-passjoni tiegħu,
ma gergirx lanqas darba waħda; iżda meta ruħu sofriet il-madmad talpassjoni, ma setax ma jgħidx: “Għandi ruħi mnikkta għall-mewt. Missier, jekk
jista' jkun, biegħed minni dan il-kalċi. Iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek, u
mhux tiegħi” (Mt 26, 38-39; Lq 22, 42). X'niket irid ikun qed iġarrab fl-ispirtu
l-Bniedem tat-tbatija biex jgħid li dik is-sofferenza biss kienet biżżejjed biex
setgħet toqtlu.
Darb'oħra, Ġesù jgħajjat minn fuq is-salib: “Missier tiegħi, għaliex
tlaqtni?” Il-Karmelitana sikwit tara lilha nfisha mdawra mid-dlamijiet li
dawru 'l-maħbub Ġid tagħha. Tara lilha nfisha mitluqa, irrifjutata. Għal ruħ li
telqet kollox biex taqdi 'l Alla li tħobb, hemm xi sofferenza akbar minn dik li
tara lilha nfisha waħedha, mingħajrU? Il-Karmelitana m'għandhiex
distrazzjonijiet li jistgħu jneħħulha t-tbatija tagħha. Hija tgħix għalih u xejn
ma jista' jnessiha l-piena tagħha, lanqas għal waqt wieħed. Hija tinsab fissolitudni, [...] imma minħabba li tħobb, l-imħabba tagħni lilha u hi toffriha lil
Alla tagħha. Iżda għaliex titnissel fil-qiegħ ta' ruħi din il-ġibda għat-tbatija?
Għax inħobb. Ruħi tixtieq is-salib għaliex fuqu hemm Ġesù.
S. Tereża ta' Los Andes, Djarju, 1 ta' Jannar 1909.
14 ta' Lulju
L-umiltà taċ-ċkejkna Tereża
_________________________________________________________________________________________
L-għajnejn tad-dinja huma mdawrin lejn il-Karmelu, qatt daqs illum.
Fil-ġnien tiegħu fetaħ il-petali tiegħu fjur ta' sbuħija hekk tal-għaġeb, li għadd
bla qies ta' nies daru lejh, jixtiequ jieqfu fil-post delizzjuż fejn qegħdin jiftħu
fjuri bħalu. Huma jerġgħu lura biex ifittxu s-sigriet ta' din is-sbuħija u għal
darb'oħra nistaqsu fiex jikkonsisti l-isplendur tal-Karmelu.
Qiegħed nirreferi għall-fjur ta' Lisieux, iċ-ċkejkna Santa Tereża talBambin Ġesù u tal-Wiċċ Imqaddes, li isimha ttajjar mad-dinja. Mill-ħajja
tagħha li għaddietha quddiem il-Wiċċ ta' Alla u mill-imħabba u lammirazzjoni għas-setgħa u l-maestà tiegħu, joħroġ ħsieb li jsib postu b'mod
tal-għaġeb fl-iskemi tradizzjonali tal-Ordni. Qiegħed nifhem l-idea tagħha li
tkun xejn quddiem Alla, l-għarfien straordinarju taċ-ċokon u ż-żgħurija
tagħha, l-umiltà tagħha u li tqis lilha nfisha sempliċiment bħala tifla żgħira.
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Hija karatteristika li sikwit insibu fil-qaddisin antiki tal-Ordni, għaliex issempliċità u l-umiltà huma d-distintivi tal-Karmelu.
Diversi awturi spiritwali Karmelitani sikwit tennew – u dan jaqbel
tajjeb mal-ispirtu tagħna – li l-Ordni mhuwiex imsejjaħ biex iwettaq ħwejjeġ
kbar, biex jitkellem fuqu nnifsu, iżda li jiġi apprezzat u jiġbdek billi jagħmel
sewwa l-affarijiet normali, bla ħafna kliem u ħoss; biex jgħix imwarrab għal
Alla u miegħu, iktar milli għall-bnedmin u magħhom; biex jagħti valur
x'jixtieq Alla, aktar milli l-bniedem x'iqis bħala ħaġa kbira.
L-ewwel esiġenza tal-iskola tal-Karmelu hija li nidħlu ġewwa fina
nfusna fis-skiet ħalli ngħixu f'Alla u miegħu. Minn din il-kontemplazzjoni
jitnissel is-sens ta' ċkunija u tax-xejn, ta' modestja u ta' sempliċità. “Jekk
intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, ma tidħlux fis-Saltna ta' Alla” (Mt
18, 3). Fit-talba tal-quddiesa ta' Santa Tereżina (1 ta' Ottubru), il-Knisja
tfakkar espressament dan il-kliem tal-Mulej sabiex, bl-għajnuna tagħha, jista'
jkollna l-ħila li nitfgħu dawk il-pedamenti, diffiċli imma meħtieġa, sabiex
nibnu l-qdusija tagħna.
Wieħed mill-paradossi tal-ħajja ta' Santa Tereża huwa li waqt li ssir
ċkejkna u dgħajfa, hija żgura mill-għajnuna ta' Dak li bil-qawwa tiegħu hija
tista' twettaq kwalunkwe ħaġa. It-tama tagħha u l-fiduċja tagħha huma talgħaġeb. Paradoss ieħor hu li hija u tagħti attenzjoni għall-ħwejjeġ l-aktar
ordinarji tal-ħajja ta' kuljum waqt li tarahom bl-għajnejn ta' Alla, din ir-refgħa
tagħmilhom kbar u meritorji. Hija u tgħaddi ħajja mill-iktar normali,
irrilevanti għall-aħħar, hija taf kif titrasformaha f'sensiela bla heda ta'
għemejjel mill-aktar erojċi ta' virtù u kif tibqa' l-ħin kollu medhija f'Alla.
F'armonija sħiħa ma' din l-attitudni, naraw lil Tereża mitluqa perfettament
f'Alla. Huwa, biex ngħid hekk, kollox miġbur ħaġa waħda fl-għarfien taċċokon u x-xejn tagħha.
Hija kienet affaxxinata b'mod partikulari bit-tixbiha tal-warda li tisfolja
l-petali tagħha; riedet ixxerred il-weraq kollha tagħha, taqla’ l-petali kollha
tagħha u tifrixhom mal-mogħdija tal-Mulej. Huwa kellu jimxi matul dik it-triq:
hija riedet kważi ġġiegħelu jiġi biex taqta' x-xewqa tagħha li jżurha. Waħda
mill-massimi preferiti tagħha kienet: “Jekk intom togħġbuh fedelment flaffarijiet żgħar tal-ħajja, huwa jħossu marbut u ma jistax jagħmel għajr li
jgħinkom fl-affarijiet importanti”.
B. Titu Brandsma, Ġmiel il-Karmelu.
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IT-TELQA F'ALLA
15 ta' Lulju
It-telqa hija frott l-imħabba
_________________________________________________________________________________________
Hemm fuq din l-art
Siġra tal-għaġeb
Li għeruqha – x'misteru! –
Fis-Sema jinsabu...
Fid-dell tagħha m'hemm xejn
Li jista' xi wġigħ iġib.
Hemm wieħed jista' jistrieħ
Bla biża' ta' xi tempesta.
Ta' dis-siġra hekk għolja
L-Imħabba huwa l-isem;
U l-frott bnin tagħha
Telqa sħiħa jissejjaħ.
Sa minn din il-ħajja
Dal-frott kull ferħ jagħtini:
Ruħi dejjem tithenna
Bil-fwieħa divina tiegħu.
Meta dal-frott immiss,
Jidhirli li hu teżor;
Meta lejn xufftejja nressqu,
Aktar ħelu jidhirli li jsir.
F'din id-dinja jagħtini
Oċean sħiħ ta' paċi;
U f'dil-paċi profonda
Jien għal dejjem nistrieħ...
It-Telqa sħiħa biss, o Ġesù,
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F'dirgħajk lili titfa';
Hi dit-Telqa li tagħmel li ngħix
Il-ħajja tal-Magħżulin.
F'idejk jien nintelaq,
O Għarus Divin tiegħi,
Waqt li nixxennaq biss
għall-ħarsa hekk ħelwa tiegħek.
U jien nitbissimlek irrid
Waqt li fuq qalbek norqod;
Irrid kull darba ntennilek
Li jiena nħobbok, Mulej!
Bħall-margerita
Bil-kalċi roża tagħha,
Jien, daqsxejn ta' fjur ċkejken,
Għax-xemx nibda ninfetaħ.
Xemx ħelwa ta' ħajti,
O Sultan Maħbub tiegħi,
Hija l-Ostja Divina tiegħek
li bħali wkoll hi żgħira.
Mill-Fjamma tas-Sema tagħha.
Ir-raġġ kollu dija jagħmel
Li din it-telqa sħiħa
F'ruħi sewwa titnissel.
Kull ħlejqa ta' hawn
Tista' twarrabni;
Qrib tiegħek, bla ma ngerger,
Naf ngħaddi mingħajrha.
U jekk inti titlaqni,
O Teżor Divin tiegħi,
Nieqsa miż-żegħil tiegħek,
Irrid nibqa' nitbissem.
Fil-paċi rrid nibqa' nistenna
L-miġja lura tiegħek, ħelu Ġesù,
Waqt li f'ebda ħin ma nwaqqaf
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Il-kantiċi tiegħi ta' mħabba.
Le, xejn ma jinkwetani,
Xejn ma jista' jħawwadni,
Għax ogħla mill-alwetta
Ruħi taf kif ittir.
Is-sema 'l fuq mis-sħab
Hu dejjem kaħlani;
U wieħed imiss ix-xtajtiet
Fejn Alla l-ħanin isaltan.
Fil-paċi l-glorja nistenna
Tal-għamara tas-Sema,
Għax fil-pissidi nsib
Il-Frott ħelu tal-Imħabba!
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Poeżija n. 52.
16 ta' Lulju
Il-Madonna tal-Karmnu
Marija u l-Karmelitan
_________________________________________________________________________________________
Hija karatterstika tas-sejħa Karmelitana – u f'sens aktar wiesa' tassejħa nisranija – li nkunu nies oħra li “nwelldu” lil Alla [...] Fuq il-quċċata talKarmelu l-Profeta, wara li kien talab seba' darbiet, jara s-sħaba żgħira, sinjal
tax-xita li kienet se ġġedded l-art niexfa. Mhux importanti li nagħtu tifsira
awtentika għal din id-dehra. Jiena wkoll naf li bosta kummentaturi tal-Kotba
Mqaddsa raw f'din is-sħaba l-prototip tal-Verġni Marija li ġġorr f'ġufha lFeddej. Fl-Ordni din id-dehra ta' Elija minn dejjem rajniha bħala prototip talmisteru tal-inkarnazzjoni u bħala qima antiċipata lejn Omm Alla. U skont ittradizzjoni tal-Karmelu, kienet minħabba din il-fidi li s-santwarju qadim
dedikat lill-Verġni Marija nbena fuq l-għolja, fost fejn kienu jgħixu l-eremiti.
“Aħwa tal-Verġni Marija tal-Karmelu”. Id-devozzjoni lejn Marija ġiet
magħquda mill-qrib mal-istituzzjoni tagħhom, u l-isem li bih in-nies fil-qrib
kienu jsejħulhom minħabba dan l-oratorju, ħalla impronta li ma titħassarx
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fuq il-Kruċjati antiki, li kienu ħallew ix-xwabel tagħhom fuq l-artal ta' Marija,
bħala Kavallieri tal-Madonna.
Għalkemm sublimi, Marija hija dik li hi: midjuna bħalna lejn il-Grazzja u
t-Tjubija ta' Alla. Hija ħaġa ċara li l-grazzja ġiet riservata għaliha
b'dispożizzjoni speċjali ta' Alla; iżda hija wieġbet għaliha mingħajr l-iċken
riserva. Min-naħa tagħha, hija ħallietha taħkimha għalkollox. Marija fetħet
qalbha għal Alla. Huwa ammira l-għotja totali tagħha u ngħata għalkollox
lilha.
Irridu nkunu lkoll ħaġa waħda ma' Kristu. Irridu nilqgħu lil Kristu
f'qalbna, li minflok, kif sikwit wisq jiġri, tinfetaħ pjuttost ħażin għaż-żjara
tiegħu. Marija, bil-maqlub, ingħatat kollha kemm hi lil Alla sa mill-ewwel snin
[ta' ħajjitha]. Minn meta telgħet fit-Tempju, ħajjitha kollha ma kenitx ħaġ'oħra
għajr servizz bla waqfien, offerta bla heda lilU, u għalhekk qalbha baqgħet
dejjem miftuħa għalih.
Minn Marija jeħtieġ nitgħallmu nbiegħdu mill-qalb x'mhuwiex ta' Alla u
kif niftħuha sabiex timtela bil-grazzja. Imbagħad Ġesù jinżel fil-ġuf tagħna,
jitwieled minna mill-ġdid, u jibda jidher fl-għemejjel tagħna u jgħix f'ħajjitna.
Aħna mimlijin b'Alla ftit wisq: ftit wisq ngħixu ħajjitna. Ma' Marija, mimlijin
bħalha bil-grazzja ta' Alla, jeħtieġ ngħixu l-ħajja ta' Alla u nfittxu s-sebħ
tagħna u s-salvazzjoni tagħna fl-unjoni miegħu Bambin [...]
Fuq kollox ejjew naħsbu f'Marija. Hija s-sejħa tagħna. Bħalha, aħna
wkoll jeħtieġ insiru theoto'koj, ommijiet ta' Alla u ħabbara ta' Alla. Dan hu lgħan tad-devozzjoni tagħna lejn Marija: jeħtieġ insiru Omm oħra ta' Alla, Alla
jeħtieġ jitnissel fina wkoll, jingħata d-dawl [tat-twelid] minnha wkoll. Ilmisteru tal-inkarnazzjoni wriena kemm il-bniedem huwa importanti għal
Alla, kemm Alla jrid jingħaqad mill-qrib mal-bniedem.
Ma għandniex naħsbu f'li nimitawh bla ma naħsbu f'li ningħaqdu
miegħu, u lanqas f'li ningħaqdu miegħu bla ma naħsbu biex nimitawh. It-tnejn
li huma [imitazzjoni u għaqda] jidħlu l-waħda fl-oħra, iżda xi drabi tiżboq lewwel waħda, xi drabi tiġi sottolineata t-tieni waħda. Jekk irridu
nikkonformaw ruħna ma' Marija biex ingawdu bis-sħiħ ir-rapport ma' Alla,
fuq l-eżempju tagħha, jeħtieġ naturalment li nkunu Mariji oħra. Irridu nħallu
li Marija tgħix ġewwa fina. Marija ma għandhiex tkun barra mill-Karmelitan,
imma jeħtieġ li huwa jgħix ħajja li tant tixbah 'il dik ta' Marija, illi jgħix ma'
Marija, fiha, permezz tagħha, u għaliha.
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B. Titu Brandsma, f'R. Valabeck, Maria e noi portatori di Dio, pp. 13; 3-7.
17 ta' Lulju
B. Tereża ta' S. Wistin u sħabha martri
Il-grazzja tal-martirju
_________________________________________________________________________________________
Nhar il-Ħamis 17 ta' Lulju fid-9 l-uxxiera tat-tribunal assistiti millgwardji jimxu lejn il-kwartier tan-nisa u jsejħu – fost il-vittmi l-oħra – liċ”ċittadina Lidoine, iċ-ċittadina Thouret” eċċ., f'kelma waħda is-sittax-il soru
Karmelitana Tereżjana li għandhom jidhru dakinhar stess quddiem ittribunal. Huma jitilgħu wara xulxin sat-tieni sular “minn taraġ dejjaq u
mudlam”. Imbagħad jaqsmu minn gallerija wiesgħa u jittieħdu f'sala fejn
jinsabu diġà erbgħa u ħamsin akkużat. Ftit qabel l-għaxra l-akkużati jinqasmu
f'żewġ gruppi. Dak li s-sorijiet tal-klawsura jagħmlu parti minnu jiddaħħal fissala tal-Libertà. Hija f'din is-sala li Marie Antoinette ġiet issentenzjata u
kkundanata. [...]
B'koinċidenza mhux tas-soltu, proprju dakinhar jiġi msejjaħ biex
imexxi d-dibattitu Gabriel Toussaint Scellier, ħu s-sindku ta' Compiègne u
viċi-president tat-tribunal rivoluzzjonarju. Iżda jmexxieh bil-ħruxija tas-soltu,
bla ebda ħjiel ta' ħniena. Imwieled u edukat f'Compiègne, ma jitqanqalx
lanqas għal minuta waħda quddiem ix-xorti ta' dawk is-sittax-il mara li kienu
ġejjin minn beltu. Monstru? Forsi le, imma fanatiku li għalih il-mixlija
mhumiex għajr xewwiexa ħatja li jridu jwaqqfu l-mixja tar-Rivoluzzjoni illi
trid iġġib il-ġid lill-bnedmin kollha. Inflessibbli, imma sinċier. [...]
Wasal il-waqt li jorbtu idejn l-ikkundannati wara daharhom u
jtellgħuhom fuq wieħed mill-karrijiet li qegħdin dejjem quddiem il-ħabs.
Dakinhar l-ispettaklu vallapena, magħmul kif inhu minn sittax-il soru
Tereżjana bil-mantell abjad (fil-fatt, ilu żmien ma jidhru iżjed sorijiet f'Pariġi
lebsin l-abitu tagħhom); sittax-il Tereżjana li b'wiċċhom jiddi jkantaw
flimkien il-Miserere. [...]
It-Tereżjani jkantaw it-Te Deum u, bil-mod il-mod hekk kif il-karrijiet
jimxu 'l quddiem, id-dehra tagħhom kważi smewwija tissokta tolqot 'lispettaturi b'emozzjoni kważi sopranaturali. Jissawwar korteo ta' nies wara lkarru tagħhom u hemm issib irġiel u nisa li, imġegħlin jaħbu s-sentimenti veri
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tagħhom biex isalvaw ħajjithom, ma jistgħux juru l-emozzjoni tagħhom f'dak
il-mument.
Dawk li huma mħeġġa għall-giljottina, huma wkoll – bħan-nies li qabel
kienu għaddejjin u nġabru fit-toroq ta' Pariġi biex jassistu għall-korteo –
jibqgħu b'fommhom mitbuq quddiem l-ispettaklu ta' bla ħsieb illi qegħdin
joffru s-sorijiet Karmelitani. Għat-tul kollu tal-eżekuzzjoni, ma jinstemax
insult wieħed, għajta waħda għall-mewt jew ta' mibegħda, fil-misraħ fejn
huma u jkantaw imutu s-sittax-il verġni lebsin l-abjad. Is-sittax-il soru, li
jitqiegħdu ringiela f'riġlejn il-patibolu, ikantaw il-Veni Creator u jġeddu l-voti
reliġjużi tagħhom. [...]
Kollox intemm. L-aħħar ras waqgħet fi xkora orribbli tal-ġild. Huma t-8
ta' filgħaxija u ċ-ċorma li qiegħda titbiegħed mhux lakemm se tinsa s-sittax-il
wiċċ jixgħelu, is-sittax-il leħen li ntfew għal dejjem.
Għaxart ijiem wara kien id-9 tat-Termidor, it-tmiem ta' Robespierre u
tat-Terrur.
Għaxart ijiem wara, kieku l-eżekuzzjoni tħalliet għal aktar tard, issittax-il soru Tereżjana kienu jmorru lura fis-sliem ġewwa l-kunvent għażiż
tagħhom.
Imma dawk l-għaxart ijiem kienu proprju l-għelm tal-predilezzjoni tassema: ma kinux ikunu għajr sorijiet Tereżjani oskuri; minflok, kienu martri u
qaddisin.
C. Saint-Yves, Id-Djalogu veru tas-Sorijiet Karmelitani.
18 ta' Lulju
Id-doni ta' Alla
_________________________________________________________________________________________
Xi drabi forsi naħbtu se naħsbu li hija umiltà li ma nagħarfux li l-Mulej
ikun qed jagħtina d-doni tiegħu. Ħa nifhmu sewwa kif inhi din il-ħaġa: huwa
Alla li jagħtina d-doni mingħajr ebda mertu tagħna. Għalhekk, lill-Maestà
Tiegħu għandna dejjem niżżuh ħajr għalihom, għax jekk ma nagħarfux li
qiegħed jagħtihomlna hu, ma nitqanqlux biex inħobbuh. U hija ħaġa ċerta li,
aktar ma nagħarfu li aħna għonja waqt li dejjem niftakru li aħna foqra, akbar
ikun il-ġid li jiġina u aktar vera tkun l-umiltà tagħna. Żball ieħor hu l-biża' li
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jiġi lir-ruħ meta jidhrilha li mhix tajba għal dan il-ġid kbir li l-Mulej jogħġbu
jibda jagħtiha, hekk li tibda tibża' ħafna li taqa' fi ftaħir fieragħ. Ħa nemmnu
b'kemm għandna saħħa li Dak li jagħtina kull ġid, jagħtina wkoll il-grazzja li
nintebħu bin-nasba li jrid idaħħalna fiha d-demonju meta jittantana b'dan ilmod, kif ukoll jagħtina l-qawwa li noħorġu rebbieħa fuqu – basta nimxu
quddiem Alla bis-sempliċità, waqt li nfittxu nogħġbu lilu biss, u mhux lillbnedmin.
Hija ħaġa minn ewl id-dinja li aħna nħobbu aktar lil xi ħadd meta
niftakru fil-ġid li jkun għamlilna. Mela jekk din hija ħaġa xierqa, anzi wkoll ta'
mertu, li niftakru dejjem li huwa Alla li tana l-eżistenza u li huwa hu li
ħalaqna u li qed iżommna qawwijin u sħaħ, kif ukoll li niftakru f'dawk ilgrazzji kollha li jiġuna minn mewtu u mit-tiġrib kbir li kellu jsofri għalina
ħafna qabel ma ħalaqna lilna lkoll li qed ngħixu issa, għax ma għandux ikun
sewwa għalija li ta' sikwit nara tajjeb, nifhem u nagħraf li, waqt li qabel kont
nitkellem dwar frugħat, illum il-Mulej tani l-grazzja li ma nitkellimx ħlief fuqu
biss? Hawn għandna ġawhra prezzjuża li, meta niftakru li hija mogħtija lilna u
li issa hija tagħna, bilfors iġġegħelna nħobbu; niftakru li l-imħabba tiġbor fiha
l-ġid kbir li jiġi mill-orazzjoni msejsa fuq l-umiltà...
Għandna dejjem infittxu qawwa ġdida biex lil Alla naqduh biha, u
nagħmlu ħilitna biex nibqgħu nafuhulu għalkollox. Għax dan hu li jrid jara
fina biex jimliena bil-ġawhar tiegħu: jekk ma nagħmlux użu tajjeb mit-teżor u
mill-istat għoli li jqegħedna fih, jerġa' joħdilna kollox lura, u hekk inkunu ifqar
minn qabel, waqt li l-Maestà Tiegħu jagħti dan il-ġawhar lil xi bnedmin oħra li
jkunu jafu juru t-tlellix tiegħu għall-akbar ġid tagħhom infushom u tal-oħrajn.
Għax, kif jista' jagħmel użu tajjeb mill-għana tiegħu u jqassmu b'idejh
miftuħa dak li ma jagħrafx li hu għani? Meta nqisu kif nimxu aħna l-bnedmin,
naħseb li ma jistax ikun li min ma jagħrafx li huwa magħżul minn Alla jasal
biex iwettaq ħwejjeġ kbar. Aħna l-bnedmin aħna hekk imsejkna u hekk
miġbuda lejn il-ħwejjeġ ta' din l-art, illi min minna ma jagħrafx li għandu fih xi
rahan tal-ħwejjeġ tas-sema, isibha bi tqila biex jistmell il-ħwejjeġ ta' hawn u
jiċċaħħad minnhom. Huwa permezz ta' dawn id-doni li l-Mulej jagħtina dik ilqawwa li nkunu tlifna minħabba dnubietna. U min ma għandux xi rahan talimħabba li biha Alla jħobbu, kif ukoll fidi tassew ħajja, ma tantx jista' jasal
biex jixtieq li jkun immaqdar u miżmum ħażin minn kulħadd, jew li jikseb ilvirtù ta' min hu perfett. U dan jiġri, għax aħna l-bnedmin hekk magħġuna flgħama tagħna li niġru biss wara dak li jkun quddiemna. Għalhekk iridu jkunu
dawn id-doni li jqajmu u jsaħħu fina l-fidi.
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Iżda jista' jkun li, billi jiena hekk imsejkna, qed niġġudika lill-oħrajn
b'qiesi, waqt li hemm xi wħud li ma jeħtieġu xejn aktar mill-veritajiet tal-fidi
ħalli jaslu biex iwettqu opri ta' perfezzjoni kbira, waqt li jiena, imsejkna li
jien, neħtieġ kollox.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 10, 4-6.
19 ta' Lulju
Bix-xewqat kbar ir-ruħ ittir
_________________________________________________________________________________________
Għandu jkollna fiduċja kbira, għax jaqbel ħafna li ma noħonqux ixxewqat tagħna. Għandna nemmnu f'Alla li, jekk aħna nagħmlu kulma nistgħu
biex nimxu 'l quddiem, għalkemm mhux f'daqqa waħda, nistgħu naslu bil-ftit
il-ftit għal dak li waslu għalih ħafna qaddisin bil-grazzja ta' Alla. Għax kieku
huma qatt ma qatgħuha li tassew jixtiequ l-perfezzjoni u li bil-mod il-mod
ifittxu jmiddu għonqhom għal dan ix-xogħol qaddis, kieku lanqas huma qatt
ma kienu jaslu għal perfezzjoni hekk għolja.
Il-Maestà Tiegħu jfittex erwieħ ta' qalb kbira, u jitħabbeb magħhom
meta jimxu fl-umiltà għax ma jqiegħdu ebda fiduċja fihom infushom. Jiena
qatt ma rajt xi waħda minn dawn tibqa' lura f'din it-triq. Lanqas qatt ma rajt
xi ruħ li tkun ġifa fil-kenn tal-umiltà mhux f'waqtha timxi 'l quddiem f'ħafna
snin daqs kemm timxi waħda minn dawn l-erwieħ umli ta' qalb kbira fi ftit
snin. Tassew nistagħġeb b'dak li r-ruħ tista' tikseb f'din it-triq jekk tagħmel ilqalb u tixxennaq għal ħwejjeġ kbar. Forsi fil-bidu ma jkollhiex il-qawwa li
tasal għalihom, iżda b'titjira waħda tista' timxi 'l quddiem sewwa...
Drabi oħra kont niftakar ta' sikwit f'dak li jgħid San Pawl, li kollox jista'
jsir bis-saħħa ta' Alla (Fil 4, 13), u kont nifhem li jien waħdi ma stajt nagħmel
xejn. Dan għeni ħafna, l-istess bħal dak li jgħid Santu Wistin: “Agħtini, Mulej,
dak li tikkmandani, u ikkmandani dak li trid”.
Ta' sikwit kont naħseb li San Pietru ma tilef xejn billi nxteħet il-baħar,
għalkemm wara beda jibża' (Mt 14, 29). Li wieħed jagħmel fehma soda millewwel hija ħaġa kbira, għalkemm f'dan l-ewwel stadju jeħtieġ li nimxu bilmod u noqogħdu għad-diskrezzjoni u t-twissijiet ta' xi direttur spiritwali;
iżda għandna naraw li dan ma jkunx minn dawk li jgħallmuna nkunu bħal
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rospi, hienja li r-ruħ turi l-ħila li taqbad biss il-gremxul. Ħa nqiegħdu l-umiltà
qabel kollox biex nifhmu li din il-qawwa ma tiġiniex minna nfusna.
Imma huwa ta' ħtieġa kbira li nifhmu kif għandha tkun din l-umiltà.
Jiena nemmen li d-demonju jagħmel ħsara kbira lil dawk li jingħataw għal
ħajja ta' talb, billi jnissel fihom fehmiet ħżiena dwar l-umiltà biex ma
jħallihomx jimxu wisq 'il quddiem. Jagħmel li aħna naħsbu li hija suppervja li
jkollna xewqat kbar u li nfittxu li nimitaw il-qaddisin u li nixxenqu għallmartirju. Imbagħad jgħidilna jew jagħmel li aħna nemmnu li l-għemejjel talqaddisin qegħdin hemm biex nistagħġbu bihom u mhux biex nimitawhom
aħna li aħna midinbin.
Jiena kieku naqbel miegħu li għandna naraw liema għemejjel tagħhom
huwa tajjeb li nimitaw u liema għandna biss nistagħġbu bihom. Għaliex mhux
sewwa li wieħed li huwa dgħajjef u marid jagħti ruħu għal ħafna sawm u
penitenzi, jew imur f'xi deżert fejn la jkun jista' jorqod u lanqas isib x'jiekol,
jew li jfittex ħwejjeġ oħra bħal dawn. Iżda għandna nemmnu li, bl-għajnuna
ta' Alla, nistgħu nħabirku biex ikollna tmaqdir għall-ħwejjeġ tad-dinja, u ma
jkollna ebda stima għall-unur u ebda ġibda għall-ġid ta' din l-art. Għax aħna
nżommu 'l qalbna hekk marbuta illi naħsbu li se taqa' d-dinja jekk infittxu li
ninsew xi ftit lil ġisimna u nagħtu xi ħaġa lill-ispirtu...
Xewqati kienu dejjem kbar ħafna, iżda kont infittex dan li qeda
nsemmi: li nitħarreġ fit-talb u fl-istess ħin li ngħix ukoll skont il-ġibdiet tiegħi.
Kieku kien hemm xi ħadd li kien iħeġġiġni biex nogħla aktar 'il fuq, naħseb li
kien iwassalni biex inwettaq tassew bl-għemil dawn ix-xewqat tajba tiegħi.
Iżda minħabba dnubietna, tassew ftit huma dawk id-diretturi spiritwali li
jagħtu l-importanza meħtieġa lil din il-ħaġa. U naħseb li din hija r-raġuni
ewlenija għala dawk li jibdew it-triq it-tajba ma jiksbux perfezzjoni akbar
f'inqas żmien. Għax il-Mulej żgur li qatt ma jonqosna min-naħa tiegħu: il-ħtija
mhix tiegħu; dejjem aħna l-ħatja u l-imsejkna.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 13, 2-4.6.
20 ta' Lulju
S. Elija profeta
In-nar ta' Elija
_________________________________________________________________________________________
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Bħal fil-ħajja ta' kuljum, hekk ukoll fil-ħajja spiritwali hija ta'
importanza kbira li jkollna mudell li jispirana, eżempju ta' min jimitah. Lispiritwalità Karmelitana għandha mudell ta' din ix-xorta.
L-Ordni Karmelitan iġib ismu mill-għolja qaddisa fejn beda. F'dik l-art
tal-Lvant li fiha kull għolja għandha t-tifkiriet kbar tagħha, l-għolja talKarmelu żżomm xi ħaġa qaddisa għall-aħħar.
Il-Karmelu huwa post ta' ġabra naturali għall-bniedem kontemplattiv,
u hija ħaġa xierqa li mal-ġnub tiegħu nsibu l-kunvent tal-Karmelu, il-benniena
tal-Ordni. Huwa jinsab fuq it-taqlib tal-ħajja, fuq il-baħar imqalleb tad-dinja;
is-solitudni tiegħu jaqbeż il-limiti tad-”deni spażmodiku tal-ħajja”. Kollox
huwa mkebbeb fis-sliem ta' Alla. Għalina hija ħaġa naturali li nqabblu dan issliem mal-Karmelu, iżda hemm taqbil iżjed vivaċi u mqalleb.
Għadha tlum it-tifkira tat-taqbida spiritwali kbira li kellu Elija. Kien
hawn li hu ġabar 'il Iżrael kollu u għajjat mal-mexxejja t-twiddiba tiegħu:
“Kemm se ddumu titlajjaw minn naħa għal oħra? Jekk il-Mulej hu Alla, morru
warajh!” (1Sl 18, 21). Hawnhekk Iżrael sema' l-isfida tiegħu u l-kliem tiegħu
tan-nar, jaqbad bħal fjamma. Iżda hawn Elija kien ħafna iktar milli l-profeta
tax-xabla; hawn kien l-ewwel wieħed f'sensiela twila ta' adoraturi ta' Alla flispirtu u l-verità. Matul ħajtu, inġabru madwaru dixxipli li tgħallmu minnu ssigrieti profondi tat-talb u tal-għaqda ma' Alla.
L-ispirtu doppju tiegħu għadda għand Eliżew, u minnu għand l-iskola
tal-profeti. U hekk, tul is-sekli, il-ħajja ta' Elija hija ssuktata fl-eremiti li dejjem
ħadu ispirazzjoni mill-eżempju kbir tiegħu.
Għal liema grad ta' kontemplazzjoni ntrefa' Elija fuq il-Ħoreb hija
kwistjoni akkademika. Uħud jgħidu li ra lil Alla wiċċ imb wiċċ, kif nittamaw li
narawh aħna fis-sema. Il-kittieba spiritwali kollha jgħoddu lil Elija fost ilveġġenti mistiċi li ġew favoriti l-aktar. L-esperjenza tiegħu fuq il-Ħoreb kienet
rifless ta' dak li mbagħad kellu jagħti xhieda tiegħu fuq it-Tabor, fejn isSalvatur ġie trasfigurat u dehru Mosè u Elija jieħdu sehem mill-glorja tilma
tiegħu.
Il-Kotba Mqaddsa, dwar Mosè, jgħidu li meta niżel mis-Sinaj wara li
kien tħaddet ma' Alla, minn wiċċu kienet toħroġ id-dija u l-glorja tad-dawl ta'
Alla, hekk li l-Lhud ma setgħux iħarsu lejn wiċċu. Ma ngħidux l-istess ħaġa
għal Elija, imma narawh jidher quddiem il-Lhud donnu kien ġej minn dinja
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oħra, mill-qorti tas-smewwiet, jistqarr hekk kif deher: “Ħaj... Alla... li jien...
quddiemu” (1Sl 17, 1). Il-ħajja tiegħu ta' talb hawn issib il-bażi tagħha.
Li tgħix fil-preżenza ta' Alla, li toqgħod quddiem wiċċu, hija
karatteristika li wlied il-Karmelu wirtu mill-kbir Profeta: id-divertiment
tagħna qiegħed fis-smewwiet. Elija, meta kien għadu mhux merfugħ lejn issema, kien jgħix hawn fuq l-art bħallikieku kien fis-sema u baqa' b'qalb li
tadura, quddiem it-tron ta' Alla: “Ħaj Alla, li jien qiegħed quddiem wiċċu”.
Bla dubju, dawk li jgħammru fuq il-Karmelu jixtiequ jieħdu xrara ta'
mħabba u ħerqa mill-fjamma li kienet taħraq fil-kbir Profeta. In-nar hu l-aktar
simbolu espressiv tal-imħabba. “Nar ġejt inqiegħed fuq l-art” (Lq 12, 49). Dan
hu n-nar li kebbeb lil Elija meta, skont ix-xhieda tal-Iskrittura, ittieħed fissema f'karru jaqbad, maħtuf mill-art u maħkum fi fjamma serafika.
Il-Karmelu għandu dejjem jaħraq b'nar il-ħerqa tal-fundatur tiegħu.
Huwa l-marka tad-dixxiplu veru ta' Elija. Jaħraq fil-qaddisin Karmelitani
kollha, b'mod partikulari fir-ruħ tas-serafika Santa Tereża ta' Avila. Il-fjamma
li xegħlet f'din il-”bint qalbiena tax-xewqat” hija l-akbar xhieda li l-Karmelu ta
lill-ispirtu ta' Elija. F'dawk l-erwieħ kbar rajna jitwettaq il-kliem tal-Profeta u
li jżejnu l-arma tal-Ordni: “Jien imħeġġeġ għall-aħħar għall-Mulej tal-eżerċti”
(1Sl 19, 10.14).
B. Titu Brandsma, Ġmiel il-Karmelu.
21 ta' Lulju
F'idejn Alla
_________________________________________________________________________________________
Tiegħek jien, għalik jiena twelidt:
Mulej, minni int xi trid?
Maestà l-aktar għolja,
Għerf bla qies u minn dejjem,
Tjieba hekk ħelwa għal dir-ruħ,
Alla l-Għoli, Wieħed fit-tjieba,
ħares lejn dil-bniedma baxxa,
li mħabbitha trid tgħannilek:
Mulej, minni int xi trid?
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Tiegħek jien, għax inti ħlaqtni;
tiegħek jien, għax inti fdejtni;
tiegħek jien, għax stabart bija;
tiegħek jien, għax issejjaħli;
tiegħek jien, għax int stennejtni;
tiegħek iva għax ma ntliftx:
Mulej, minni int xi trid?
Xi trid minni, Mulej twajjeb?
X'għandha tagħmel din il-ħlejqa?
Liema ħidma tridha tagħmel
din l-ilsira hekk midinba?
Arani hawn, Imħabba tiegħi;
Imħabba ħelwa, arani hawn:
Mulej, minni int xi trid?
Ara, hawn hija l-qalb tiegħi
biex biss f'idejk inqegħidha:
nagħtik ġismi, ħajti, ruħi,
il-ġewwieni u kull ġibda.
Għarus ħelu, Feddej tiegħi,
lili nnifsi offrejt lilek:
Mulej, minni int xi trid?
Agħtini l-mewt, agħtini l-ħajja,
agħtini s-saħħa jew il-mard,
agħtini l-ġieħ jew l-istmerrija,
agħtini l-gwerra jew kull sliem,
id-dgħufija jew kull qawwa,
għax għal kollox iva ngħidlek:
Mulej, minni int xi trid?
Agħtini l-għana jew il-faqar,
agħtini l-faraġ jew kull niket,
agħtini l-hena jew id-dwejjaq,
agħtini l-ġenna jew l-infern,
ħajja ħelwa, xemx mikxufa,
f'kollox minnek ġejt mirbuħa:
Mulej, minni int xi trid?
Fl-orazzjoni faraġ 'tini,
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u jekk le, agħtini n-nixfa;
devozzjoni bil-kotra 'tini,
jew jekk le, bla frott ħallini;
maestà int l-aktar għolja,
fik jien biss il-paċi nsib:
Mulej, minni int xi trid?
Mela l-għerf agħtini int,
jew fl-imħabba n-nuqqas tiegħu;
agħtini snin mimlija ġid
jew snin ta' ġuħ u kull nuqqas;
agħtini d-dlam jew jum sabiħ;
'l hawn jew 'l hinn ħudni fejn trid:
Mulej, minni int xi trid?
Jekk mistrieħa trid tarani,
għall-imħabba rrid nistrieħ;
jekk bix-xogħol inti tgħabbini,
bih immut irrid kull ħin.
Għidli: fejn u kif u meta?
Għidli, imħabba ħelwa, għidli:
Mulej, minni int xi trid?
Fuq il-Kalvarju jew it-Tabor,
tkun l-art niexfa jew għammiela,
inkun Ġobb fi tbatijietu
jew fuqek Ġwanni qed jistrieħ,
inkun dielja bil-frott mimlija
jew bla għenba, kif trid int:
Mulej, minni int xi trid?
Ġużeppi fil-ktajjen inkun
jew tal-Eġittu l-ħakem kbir,
David mit-tbatija midrub
jew imbagħad mgħolli fil-ġieħ,
inkun Ġona qiegħed jegħreq
jew meta mill-ilma ninħeles:
Mulej, minni int xi trid?
Tridni siekta jew nitkellem,
nagħmel frott jew ma nagħmilx,
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jekk il-liġi l-ġrieħi tikxef
jew bi ħlewwiet Kristu lili tfarraġ,
jew inbati jew nithenna,
inti biss tgħix ġewwa fija:
Mulej, minni int xi trid?
S. Tereża ta' Ġesù, Poeżija, n. 2.
22 ta' Lulju
L-armonija ta' Alla
_________________________________________________________________________________________
Fin-nagħsa spiritwali li r-ruħ tieħu fi ħdan il-Maħbub tagħha, ikollha u
dduq is-serħ u l-mistrieħ kollu u l-ħemda kollha ta’ lejla kollha sliem; u
tirċievi wkoll, f’Alla, għarfien divin, profond, u oskur. Għalhekk tgħid li lMaħbub tagħha huwa “lejla bis-serħ mogħnija / kemm xejn qabel is-sebħ
jibda jitrabba”.
Iżda tgħidilna kemm xejn qabel is-sebħ għaliex din il-lejla ta’ serħ mhix
lejl mudlam, iżda lejl qorob lejn is-sebħ; għax dan is-serħ u ħemda f’Alla, lirruħ ma jkunilhiex kollu dlam u bħal lejl iswed, iżda serħ u ħemda f’dawl
divin, f’għarfien ġdid t’Alla, li fih l-ispirtu jkun fil-ħemda bi ħlewwa kbira,
merfugħ lejn dawl divin.
U tajjeb issejjaħlu dan id-dawl divin sebħ li qed jitrabba, jiġifieri
għodwa; għax kif is-sebħ ikeċċi d-dalma tal-lejl u jikxef id-dawl tal-jum, hekk
dan l-ispirtu mistrieħ u ħiemed t’Alla, jintrefa’ mid-dlam tal-għarfien naturali
lejn id-dawl ta’ filgħodu tal-għarfien sopranaturali ta’ Alla, mhux ċar, iżda kif
għedna, mudlam, bħal lejl qabel is-sebħ. Għax kif il-lejl qabel is-sebħ la hu lejl
għalkollox, u anqas jum għalkollox, imma kif ngħidu, ħajta dawl u ħajta dlam,
hekk din il-ħemda u serħ divin la tkun mimlija għalkollox bid-dawl divin, u
anqas ma tkun nieqsa minnu.
F’dak is-sebħ u ħemda tal-lejl li semmejna, u f’dak it-tagħrif tad-dawl
divin, ir-ruħ tilmaħ qbil tal-għaġeb u ordni, ġej mill-Għerf, fid-differenzi bejn
il-ħlejjaq u l-għemejjel kollha t’Alla. Ilkoll kemm huma u kull waħda minnhom
għandhom rabta ma’ Alla, billi kull waħda, bil-mod tagħha, issemma’ leħinha
dwar dak li Alla hu fiha. Hekk ir-ruħ tistħajjel li hemm armonija ta’ mużika laktar għolja li tiżboq kull kunċert u melodija tad-dinja.
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Din il-mużika ssejħilha kant t’ilħna mitfija għax, kif għedna, hija
għarfien kalm u ħiemed, bla ħsejjes ta’ ilħna. B’hekk fiha titgawda l-ħlewwa
tal-mużika u l-ħemda tas-skiet. U għalhekk tgħid li l-Maħbub tagħha hu kant
t’ilħna mitfija, għax fih tagħraf u dduq din l-armoniija u mużika spiritwali.
Mhux dan biss, iżda huwa wkoll sikta li ddoqq mimlija.
Li hu kważi l-istess ħaġa bħal kant t’ilħna mitfija, għaliex għalkemm
dak il-kant hu ilħna mitfija għas-sensi u s-setgħat naturali, għas-setgħat
spiritwali hu sikta li ddoqq b’ħafna ħlewwa. Għax billi huma jkunu weħidhom
u vojta minn kull forma jew xbieha naturali, ikunu jistgħu jirċievu fl-ispirtu, bi
ħlewwa l-iżjed kbira, il-ħoss tas-sbuħija t’Alla fih innifsu u fil-ħlejjaq tiegħu.
Fl-istess ħin, ir-ruħ tara f’dak l-Għerf li jistrieħ fuq il-ħlejjaq kollha –
mhux biss fuq dawk għoljin imma wkoll fuq dawk baxxi, skont ma ħadu minn
Alla – li kull ħliqa tgħolli leħinha u tixhed x’inhu Alla; u tara li kull waħda, bilmod tagħha, tkabbar lil Alla, għax f’kull waħda, skont il-kapaċità tagħha,
jinsab Alla fiha. U hekk, dawk l-ilħna kollha jagħmlu leħen wieħed ta’ mużika
tal-kobor t’Alla u ta’ għerf u xjenza tal-għaġeb.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 14 u 15, 22-23, 25-27.
23 ta' Lulju
Huwa Ġesù li jagħmel kollox
_________________________________________________________________________________________
Għażiża tiegħi Céline, Thérèse tiegħek bħalissa ma tinsabx fil-quċċata,
imma Ġesù qiegħed jgħallimha “biex tieħu l-ġid minn kollox, mit-tajjeb u lħażin li ssib fiha nfisha”. Qiegħed jgħallimha tilgħab fil-bank tal-imħabba, jew
aħjar hu li qiegħed jilgħab għaliha bla ma jgħidilha kif jagħmel dan, għax dik
hija biċċa xogħol tiegħu u mhux ta' Thérèse. Dak li għandha tagħmel hi huwa
li tintelaq għalkollox, tingħata bla ma żżomm xejn għaliha, lanqas saħansitra
l-hena fil-faraġ li tkun taf kemm qiegħed jagħtiha l-bank. Imma wara kollox,
hi mhix l-iben il-ħali, u għalhekk mhuwiex il-każ li Ġesù joqgħod jagħmlilha
festa “ladarba hi dejjem miegħu” (Lq 15, 31).
Sidna l-Mulej irid iħalli “n-nagħaġ fidili fid-deżert” (Mt 18, 12). U din ilħaġa kemm tfissirli tant affarijiet!... Hu jinsab żgur minnhom; mhux se joħorġu
iżjed mit-triq, għax huma priġunieri tal-imħabba. Għalhekk Ġesù lilhom
ineħħilhom il-preżenza tiegħu li tinħass, sabiex jagħti l-faraġ tiegħu lill-
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midinbin. U jekk itellagħhom fuq it-Tabor, dan ikun għal ftit ħin; il-wied huwa
l-post li fih ta' sikwit imur jistrieħ l-aktar. “Huwa hemm li jieħu l-mistrieħ
tiegħu f'nofsinhar” (Għanja 1, 7).
L-għodwa ta' ħajjitna għaddiet; aħna thennejna biż-żiffa mfewħa tassebħ. F'dak iż-żmien, kollox kien jitbissmilna: Ġesù kien jagħmilna nħossu lpreżenza ħelwa tiegħu. Iżda meta x-xemx ħadet il-qawwa tagħha, il-Maħbub
“ħadna fil-ġnien tiegħu, ġagħalna niġbru l-mirra” (Għanja 5, 1) tat-tiġrib billi
firidna minn kollox u minnu nnifsu. L-għolja tal-mirra saħħitna bil-fwejjaħ
morri tagħha, u hekk Ġesù ġagħalna ninżlu mill-ġdid u issa ninsabu fil-wied.
Qiegħed jeħodna bi ħlewwa ħdejn l-ilmijiet (S 23, 2)...
Għażiża Céline, ma nafx eżatt x'qiegħda ngħidlek, imma jidhirli li int
tifhem u tobsor x'irrid ngħid. A! ejjew inkunu dejjem il-qatra nida ta' Ġesù,
f'dan tinsab l-hena, il-perfezzjoni...
B'xorti tajba, qiegħda nitkellem miegħek, għax ħaddieħor mhux
lakemm se jirnexxilu jifhem kliemi, u nammetti li dan huwa minnu biss għal
ftit erwieħ. Fis-sewwa kollu, id-diretturi spiritwali jmexxu lill-oħrajn filperfezzjoni billi jġegħluhom jagħmlu għadd kbir ta' atti ta' virtù, u għandhom
raġun; iżda d-direttur tiegħi, li huwa Ġesù, ma jgħallimnix biex noqgħod
ngħodd l-atti tiegħi. Jgħallimni nagħmel kollox għall-imħabba, ma ngħidlu le
f'xejn, u nkun kuntenta meta jagħtini okkażjoni biex nurih li nħobbu. Imma
dan iseħħ fil-paċi, fit-telqa; huwa Ġesù li jagħmel kollox fija, u jiena ma
nagħmel xejn.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Céline tas-6 ta' Lulju 1893, D 18 (IT 142).
24 ta' Lulju
Telqa fil-providenza qaddisa
_________________________________________________________________________________________
Għandi fik Providenza divina
fiduċja li ma taqax.
O Ġesù dawwarni u erġa’ dawwarni
biex nintelaq kollni kemm jiena għalik.
Il-jum li fih għedtli “ejja għandi”,
Ġesù, jiena rrispondejt għall-vuċi tiegħek.
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Imbagħad, kemm demgħat xerridt,
tiftakar, fit-turment tiegħi?…
Tiftakar ix-xewqat qaddisa tiegħi
li nwieġeb għas-sejħa qaddisa tiegħek,
li ngħix waħdi fil-Karmelu,
li nikkonsagralek il-ħajja fqajra tiegħi?
Aħfirli mument ta’ nuqqas ta’ paċenzja,
Mulej inqast mill-fiduċja,
imma aħseb daqsxejn, kelli xewqa kbira
li nħalli kollox għalik, li nbati.
Imma mhux se nibqa’ aktar dispjaċuta,
inwiegħdek, Ġesù tiegħi.
Nintelaq fil-Providenza tiegħek,
xejn ma jtellifha mill-fiduċja fik.
Ġesù, Salvatur tiegħi, Tjieba suprema,
ukoll jekk ix-xewqa qawwija u estrema tiegħi,
jien ma nixtieqx aktar, Ġmiel ideali,
li nagħmel dejjem ir-rieda tiegħek.
Ġesù li fih issib is-sisien tagħha t-tama tiegħi,
jekk ma nistax nirrispondi għall-vuċi tiegħek,
o, min jista’ f’din id-dinja,
iwaqqafni milli ningħata kollni kemm jien lilek?
Min jista’ jisraqli l-imħabba tiegħek,
Għarus divin, Ġesù, ħajja tiegħi!
Inħobbok u nirreċiproka l-imħabba tiegħek,
din kienet sa minn dejjem ix-xewqa qaddisa tiegħi.
O, ikkalma, kemm jien bla paċenzja!
Ruħi, fil-Providenza qaddisa tiegħu,
itlaq ix-xewqat l-aktar għeżież għalik,
hu jħobb jarak tbati b’dan il-mod.
F’din id-dinja, f’dan il-wied imdelli,
Ġesù, indenja ruħek tirriservali
parti ħelwa, parti sabiħa
li d-dinja ma tista’ qatt tisraqli.
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Għal din il-parti li int għażiltli,
o Alla tiegħi, għal ħajti kollha
l-għajta ta’ qalbi se tkun “grazzi”.
O, iva, grazzi, ħabib ċelesti tiegħi.
Issa nintelaq f’idejk
b’fiduċja ħelwa.
Glorja lilek Providenza divina
Glorja lil Alla, glorja dejjem lilek!
B. Eliżabetta tat-Trinità, Poeżija fuq il-Fiduċja fil-Providenza divina (P 51) 829 ta’ Mejju 1898.
L-IMĦABBA GĦALL-ĦAJJA
25 ta' Lulju
Inħlaqt għall-imħabba
_________________________________________________________________________________________
Meta Alla ħalaq 'il qalbi, nefaħ fiha u n-nifs tiegħu kienet liġi li
qiegħedilha u din il-liġi tgħidli: “Ħobb”. Qalbi ssawret minn idejn Alla biex
tħobb u tkun maħbuba, u tgħix biss bl-imħabba. Jien ma kontx naf din lenigma. Qalbi qajmet il-passjoni tagħha sa minn meta kont tifel: kont inħobb
b'passjoni u din il-passjoni kienet it-turment u l-piena tiegħi. Lanqas kelli liċken aħbar tiegħek, ma kontx nafek, ma kontx naf li kont teżisti u lanqas li
kien possibbli li jiena nidħol f'rapport miegħek.
Imdejjaq! Qalbi, tixbah 'il dgħajsa żgħira u dgħajfa, kienet diġà fetħet ilqlugħ sa minn tfuliti u, imħarrka mill-irjieħ kuntrarji kollha, ma kenitx taf ittriq. O, għala ma wrejtkx ruħek dak iż-żmien, sbuħija mhux maħluqa!
Għaddejt tfuliti bla ma sirt nafek. U meta l-adoloxxenza fetħet ġwenjħajha,
żdiedet il-passjoni u, minħabba f'hekk, it-turment. Kemm kont imdejjaq
mingħajrek, x'ħajja tant diżgrazzjata! F'qalbi beda jinħass vojt immens: ġo
fiha kien jonqosha lilek u xejn ma seta' joħodlok postok; lanqas il-ġmiel kollu
materjali ma seta' jimla l-iċken rokna tiegħek. Billi ma kontx nafek, ġrejt wara
s-sabiħ, it-tajjeb, l-amabbli li s-sensi poġġew quddiemi. Iżda waqt li ngħatajt
għal dan il-ġmiel, qalbi ġagħlitni nħoss li ma kinux biżżejjed u ma għamlux
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għajr żiedu l-għatx u l-ħerqa tan-nar tal-imħabba. Iż-żgħożija tiegħi għaddiet
bħal leħħa ta' berqa mingħajr ma għaraftek. B'danakollu, f'dan iż-żmien [tażżgħożija], meta għaraft li l-ġmiel materjali kollu ma kienx dak li kont qiegħed
infittex – għall-fatt li ma għamilx għajr ikebbes in-nar li fih kienet qiegħda
tħeġġeġ qalbi u ġabilha bla ebda heda u bla ebda serħan, turment akbar –
qtajtha li nitlaq dan il-ġmiel kollu. U mort fil-kunvent, forsi hemm stajt
niltaqa' miegħek.
Jiena, ukoll jekk b’mod imċajpar ħafna, fittixtek: kont żgur li xi sbuħija
infinita biss setgħet taqtagħli l-għatx u tikkalma t-tħaġġiġ ta' qalbi. Kemm
kont 'il bogħod dak iż-żmien milli nemmen li inti kont dak li int! Is-solitudni,
mingħajrek, mhux talli tikkalma l-passjoni tal-imħabba, talli tħarraxha: u lkunvent wessa' 'l qalbi, kebbes fjamma akbar fl-imħabba. Iżda għax għaraftek
biss bħalma wieħed jagħraf persuna barranija, it-turment tiegħi kien eħrex
liema bħalu fis-solitudni tal-kunvent milli fl-eċċitament tad-dinja. Inti f'dak iżżmien ma kontx l-istess persuna li inti issa? Kif ħmilt li l-krib u t-tnehid tiegħi
jintilfu bla ma jsibu eku la fl-arkati tat-tempju, la fis-solitudni, u lanqas fisskiet taċ-ċelel?
Jien offrejt lili nnifsi, anki mingħajr ma għaraftek, bħala vittma ta'
tpattija fi żminijiet ta' korla u ta' vendetta; u int salvajtli ħajti elf darba,
għaliex kont ħejjejtli martirju ieħor, elf darba eħrex.
Meta jiena tlift it-tama li mmut għall-ġieħ tiegħek, xħin sibt ruħi fil-fjur
ta' ħajti bla ma stajt nissaporti l-fjamma ta' mħabba li kienet tħeġġeġ ġewwa
sidri jiena u ngħix fost il-bnedmin, fl-età tiegħi tal-irġulija jiena qtajtha li
ngħix ta' bniedem solitarju fid-deżert. Sejjaħtlek u int ma weġibtnix; fittixtek
fi ħdan l-għoljiet, qalb l-imsaġar, fuq nett tal-qċaċet solitarji u ma sibtekx. Fissolitudni tal-għoljiet jiena qridt l-irġulija tiegħi biex infittxek; fl-għodwiet
sbieħ tar-rebbiegħa, fl-għaxijiet kwieti tas-sajf, fl-iljieli kesħin u inġazzati taxxitwa ġewwa l-għerien; fl-iljieli ħiemda tas-sajf, fuq il-qċaċet tal-għoljiet jien
fittixtek u ma sibtekx. Fejn kont dak iż-żmien? A! kont qiegħed infittxek 'il
bogħod wisq! Għaliex ma dehertx?
U fl-aħħar, wara erbgħin sena nfittxek, sibtek. Sibtek għaliex inti ġejt
tiltaqa' miegħi, għaliex inti ħallejt 'il min jagħrfek. Li kieku inti ma wrejtx lilek
innifsek, jiena kont nintilef fost il-mortali bla ma nidħol f'rapport miegħek.
X'sorpriża kienet tkun dik tiegħi meta kont kieku narak mingħajr ebda
għamad fis-sema!
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B. Franġisk Palau, Ir-relazzjonijiet tiegħi mal-Knisja.
26 ta' Lulju
Nara lili nnifsi fi ġmielek
_________________________________________________________________________________________
Issa li seħħet l-għaqda perfetta ta’ mħabba bejn ir-ruħ u Alla, ir-ruħ
tixtieq titħabat u titħarreġ fil-kwalitajiet li għandha l-imħabba u hekk, f’din listrofa, hija r-ruħ li qed titkellem mal-Għarus u titolbu tliet ħwejjeġ li huma lkaratteristiċi tal-imħabba.
L-ewwel trid tirċievi l-ferħ u l-benna tal-imħabba; u dan titolbu meta
tgħid: Maħbub, naqsmu l-ferħ tagħna. It-tieni tixtieq issir tixbah lill-Maħbub; u
dan titolbu meta tgħid: u nħarsu lejn xulxin fi ġmielek biss. It-tielet trid
tgħarbel u dduq dak li għandu l-Maħbub u l-ħwejjeġ moħbija tiegħu u dan
titolbu meta tgħid: nidħlu fil-fond tal-bosk. Jissokta l-vers: Maħbub, naqsmu lferħ tagħna.
Ejjew ingawdu, jiġifieri fil-komunikazzjoni tal-ħlewwa tal-imħabba.
Għaliex kif għedna, l-imħabba fejn tniżżel l-għeruq, għandha din il-kwalità:
trid toqgħod dejjem idduq il-gost u l-ħlewwa li huma t-taħriġ tal-imħabba
ġewwinija u esterna. Dan kollu tagħmlu biex issir tixbah aktar lill-Maħbub. U
hekk malajr tgħid: u nħarsu lejn xulxin fi ġmielek biss. Dan ifisser: ejja nġibu
ruħna hekk li b’dan it-taħriġ ta’ mħabba li semmejna naslu sakemm inħarsu
lejn xulxin fil-ġmiel tiegħek fil-ħajja ta’ dejjem: dan ifisser li jiena nkun hekk
mibdula fi ġmielek li, billi nkun nixbhek fil-ġmiel, naraw lil xulxin fi ġmielek,
għax ikolli l-istess ġmiel tiegħek; hekk meta nħarsu lejn xulxin, kull wieħed
minna jara ġmielu fl-ieħor billi l-ġmiel tiegħi jkun il-ġmiel tiegħek stess, jien
ninxtorob fi ġmielek.
Hekk jien nara lilek fil-ġmiel tiegħek, u int tara lili fil-ġmiel tiegħek
ukoll; u jien nara lili nnifsi fik xħin inħares lejn ġmielek, u int tara lilek
innifsek fija meta tħares lejn il-ġmiel tiegħek fija, biex hekk jien insir qisni int
fi ġmielek, u int issir qisek jien fi ġmielek, u ġmieli jkun ġmielek, u ġmielek
ġmieli; meta jien isir int, fi ġmielek, u int issir jien, fi ġmielek ukoll, għax
ġmielek ikun ġmieli. Hekk naraw lil xulxin fi ġmielek biss.
Din hi l-adozzjoni ta’ wlied Alla li jistgħu jgħidu tassew lil Alla dak li
Ibnu stess qal lill-Missier Etern: “Dak kollu li hu tiegħi huwa tiegħek, u dak
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kollu li hu tiegħek huwa tiegħi” (Ġw 17, 10). Ġesù jgħid dan il-kliem b’mod
essenzjali għaliex huwa Iben naturali, u aħna ngħiduh b’mod partiċipattiv
għax aħna wlied adottivi. Mela hu qal il-kliem, mhux biss għalih innifsu, li hu
r-ras, iżda wkoll għall-ġisem mistiku kollu li hija l-Knisja. Il-Knisja għad tieħu
sehem fl-istess ġmiel tal-Għarus fil-jum tar-rebħa tagħha, meta tara lil Alla
wiċċ imb wiċċ. Għalhekk ir-ruħ titlob li jmorru jaraw lil xulxin, hi u l-Għarus,
fil-ġmiel tiegħu biss.
Ir-ruħ dejjem għandha dan l-aptit li tifhem b’mod ċar u pur il-veritajiet
divini; u aktar ma tħobb, aktar tixtieq tidħol ‘il ġewwa fihom. Għalhekk tgħid
[għat-tielet ħaġa]: nidħlu fil-fond tal-bosk. Fil-fond tal-għemejjel u tal-ġudizzji
tiegħek tal-għaġeb; li l-kotra tagħhom hi hekk kbira u varjata li nistgħu
nsejħulhom fond ta’ bosk.
Dan il-bosk tal-għerf u x-xjenza t’Alla hu tant profond u immens li
għalkemm ir-ruħ tkun taf ħafna dwaru, tista’ tidħol dejjem aktar ‘il ġewwa fih,
għax hu immens u l-għana tiegħu ħadd ma jifhmu kollu, kif qal San Pawl:
“Kemm huma kbar l-għana, l-għerf, u l-għaqal t’Alla! Kemm tassew ħadd ma
jista’ jgħarbel il-ġudizzji tiegħu u jifhem it-triq tiegħu!” (Rum 11, 33).
Għalhekk ir-ruħ tixtieq ħafna togħdos f’dawn il-ġudizzji u tifhimhom
minn ġewwa; u biex tikseb dan ikun faraġ u ferħ għaliha li tidħol fid-dwejjaq
u fit-taħbit kollu tad-dinja u f’dak kollu li jista’ jwassalha għal dak it-tagħrif,
ikun kemm ikun iebes u jweġga’, saħansitra d-dwejjaq tal-mewt, sakemm
tidħol aktar ‘il ġewwa f’Alla tagħha.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 36, 3-5; 9-11.
27 ta' Lulju
B. Titu Brandsma
L-imħabba għall-paċi
_________________________________________________________________________________________
Hija ħaġa singulari kif tul is-sekli qamu bla heda ħabbara tal-paċi,
predikaturi tal-messaġġ ta' paċi. Iżda kull darba leħinhom intilef fl-istorbju
tat-taqbidiet li jqumu l-ħin kollu; wara l-esperjenzi tal-biża' tal-gwerra, innies marret lura għall-ideat tagħha u l-messaġġ ta' paċi nstema' mill-ġdid
bħala xi ħaġa barranija. Dawk il-ħabbara, dawk l-appostli tal-paċi, jinsabu
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f'kull żmien u f'kull post. Fi żmienna wkoll, b'xorti tajba, ma aħniex neqsin
minnhom.
Iżda l-ebda messaġġ ta' paċi ma dewa u nfirex daqs ta’ Dak li aħna lKattoliċi nsejħulu Sultan tal-paċi. Ħalluni hawn infakkar dak il-messaġġ. Meta
għall-appostli deher li ma kienx hemm iżjed tama wara l-mewt ta' Kristu fuq
is-salib; waqt li f'għajnejn id-dinja l-missjoni ta' Kristu kienet spiċċat, falluta,
mhux mifhuma, fil-jum tal-Għid huwa deher fost l-appostli miġburin fiċċenaklu minħabba l-biża' tal-għedewwa, u minflok l-istorbju ta' gwerra
minħabba l-attakk tal-avversarji, instema’ jingħad: “Jiena nħallilkom is-sliem,
nagħtikom is-sliem tiegħi. Ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja” (Ġw 14,
27).
Jekk f'dak il-waqt ta' swied il-qalb u disperazzjoni l-ewwel kelma li,
minkejja kollox, Kristu lissen wara l-qawmien tiegħu, kienet dik li l-anġli
għannew fuq l-għar ta' Betlehem, ukoll f'din is-siegħa gravi u tqila, meta tant
nies iwaqqgħu għaċ-ċajt u jistqarru bħala inutli l-proġetti tal-paċi, iżjed u
iżjed irridu nagħmluhom tagħna, proprju f'din is-siegħa, u għandna nixtiequ lpaċi u nwasslu lill-bnedmin il-paċi, kif għamel hu dik id-darba. Hemm tant
affarijiet li jistgħu jifirduna, iżda l-imħabba għall-paċi wasslitna b'mod talgħaġeb biex ninsabu hawn flimkien. U mqar kieku kellna nammettu li mhux
kulħadd jaqsam magħna l-istess konvinzjonijiet dwar il-missjoni ta' Kristu
f'din id-dinja, żgur li konna naqblu fuq dan: li l-aħbar ta' paċi ta' Kristu, kellha
u għad għandha sinjifikat profond għad-dinja.
F'dan il-waqt, li fih ninsabu miġburin għall-kawża nobbli u kbira talpaċi u rridu nuru mħabbitna għall-paċi, kull wieħed minna skont il-mod
tiegħu, ma għandux jonqos li nżidu leħinna mal-messaġġ ta' paċi li jwassal
Kristu. U jiena nqisu bi privileġġ, bħala saċerdot Kattoliku, li nista' ntenni
hawn il-messaġġ ta' paċi ta' Kristu, proprju għaliex jiena konvint li, minkejja
dak kollu li jifridna, din il-kelma ta' paċi hija apprezzata ħafna u ħafna minna
lkoll. Il-fatt stess li kullimkien madwarna qegħdin naqtgħu qalbna mill-paċi,
iqanqalni biex nipproklama b'leħen jerġa' ogħla l-messaġġ.
Ikkonvinċejna ruħna, anzi nistqarru bil-miftuħ, li l-prinċipji ta' paċi u
ta' mħabba ma jiswew xejn fis-soċjetà, li jeħtieġ inkunu b'saħħitna fil-ġlieda
biex neżistu u jeħtieġ insiru b'saħħitna dejjem iżjed, għaliex id-dritt ikun ta'
dak li hu l-iżjed b'saħħtu. Hija ħaġa ta' swied il-qalb li fir-relazzjonijiet
pubbliċi internazzjonali, l-offiżi qatt ma jintesew, li fost il-pajjiżi u fost il-popli
nżammu artifiċjalment antipatiji u mibegħda, b'mod li kelma tajba għal xi
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għadu li kellna u li nsibu fih xi ħaġa pożittiva fil-prattika jfisser reat ta' maestà
midruba.
Il-messaġġ ta' paċi ta' Kristu hu: “Ħobbu wkoll lill-għedewwa tagħkom,
itolbu għal dawk li jippersegwitawkom. Jekk intom tħobbu biss lil min
iħobbkom, xi ħlas jistħoqqilkom? Ukoll dawk li ma jagħrfux lil Alla jagħmlu
dan” (ara Mt 5, 44ss). Nixtieq intenni din il-kelma, insemmagħha fid-dinja
kollha, bla ma ninkwieta min jismagħha. Nixtieq tant intenniha ta' sikwit daqs
l-ewwel darba li kienu dawru rashom u semgħuha, biex kulħadd ikun
semagħha u fehemha. Imma wisq iżjed nixtieq nipproklamaha hawn fejn limħabba, anzi, l-entużjażmu għall-paċi, qiegħda tfittex biex tiskopri l-veru
sinjifikat, fejn kulħadd jixtieq li l-għanja tal-paċi tidwi f'kull ilsien.
B. Titu Brandsma, Paċi u mħabba għall-paċi.
28 ta' Lulju
L-għeġubijiet tal-Ħallieq
_________________________________________________________________________________________
Qabel ma wasalna fil-Belt Eterna, l-għan tal-pellegrinaġġ tagħna, stajna
nikkontemplaw bosta għeġubijiet. L-ewwel, kien hemm l-Isvizzera, bilmuntanji tagħha li l-qċaċet tagħhom jintilfu fl-isħab, il-kaskati grazzjużi
tagħha joħorġu jġelbnu b'elf mod differenti, il-widien fondi tagħha miżgħudin
bis-siġar ġganteski tal-felċi u b'dawk jagħtu fl-aħmar tal-ġummar. A! Madre
għażiża, x'ġid nisslu f'ruħi dawk il-ġmilijiet tan-natura, imxerrdin ‘l hemm u ‘l
hawn kotrana! Kif refgħuha lejn Dak li għoġbu jferrex kapolavuri bħal dawn
fuq art ta’ turufnament, li ma għandhiex iddum ħlief jum wieħed... Għajnejja
ma kinux biżżejjed biex nara kollox... Bilwieqfa fil-bieba, bdejt kważi naqta'
nifsi; xtaqt kieku nkun fuq iż-żewġ naħat tal-vagun għax, meta nħares lejn innaħa l-oħra, kont nara pajsaġġi li jsaħħruk u differenti għalkollox minn dawk
li kienu mifruxa quddiemi.
Xi drabi sibna ruħna fuq il-quċċata ta' xi muntanja, u taħt riġlejna
rdumijiet li għajnejna ma setgħux iwasslu sal-qiegħ tagħhom; kienu donnhom
lesti biex jibilgħuna... Jew inkella, kien hemm raħal żgħir isaħhrek, biddwejriet ħelwin tiegħu u bil-kampnar li fuqu kien bħal imewweġ ħafif sħab
jgħammxek bil-bjuda tiegħu... Iktar 'l hinn fil-bogħod, kien hemm għadira
wiesgħa li l-aħħar raġġi tax-xemx kienu qegħdin jagħmluha lewn id-deheb; il-
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mewġ ċar u ħiemed tagħha beda jissellef il-lewn kaħlani tas-Sema li kien qed
jitħallat man-nirien ta' nżul ix-xemx. Dan kollu kien qiegħed iġibilna quddiem
l-għajnejn mistagħġba tagħna l-aktar dehra poetika u li ssaħħrek li wieħed
qatt jista' jara... U fl-isfond ta’ dan l-orizzont wiesa' wieħed seta’ jilmaħ ilmuntanji li l-kontorni mċajpra tagħhom kienu jaħarbu ‘l għajnejna li kieku lqċaċet tagħhom, miksija bil-borra u li x-xemx kienet qed tagħmilhom
jgħammxu, ma kinux ġew iżidu seħer ieħor mal-għadira sabiħa li kienet qed
tgħaxxaqna...
Meta kont inħares lejn dawn il-ġmilijiet kollha, kienu jitnisslu f'qalbi
ħsibijiet profondi ħafna. Kont nistħajjilni li diġà qiegħda nifhem il-kobor ta'
Alla u l-għeġubijiet tas-Sema... Il-ħajja reliġjuża dehritli hekk kif inhi, bissottomissjonijiet tagħha, bis-sagrifiċċji żgħar magħmulin fil-moħbi. Kont qed
nifhem kemm hija ħaġa ħafifa li taqa' fuqek innifsek, li tinsa l-għan sublimi
tal-vokazzjoni tiegħek, u kont ngħid bejni u bejn ruħi: ‘Il quddiem, fis-siegħa
tat-tiġrib, meta priġuniera fil-Karmelu ma nkunx nista' nikkontempla ħlief
roqgħa żgħira mis-Sema mimli kwiekeb, niftakar f'dak li qiegħda nara llum.
Dan il-ħsieb se jqawwili qalbi, u ninsa faċilment l-interessi żgħar u fqajra
tiegħi billi nara l-kobor u s-setgħa ta' Alla li, lilu biss irrid inħobb. Mhux se
jkolli x-xorti ħażina li nintrabat mat-tiben, issa li “qalbi ħasset minn qabel dak
li Ġesù lesta għal dawk li jħobbuh!...” (1Kor 2, 9).
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, A 57w-58q.
29 ta' Lulju
Raġel u mara, maħluqa għall-imħabba
_________________________________________________________________________________________
Fil-ħsieb ta' Alla r-rapport ta' bejn ir-raġel u l-mara ma kellux ikun biss
fiżiku. Lil Adam ħtieġlu jagħtih 'għajnuna' sabiex 'ma jkunx waħdu'. Żewġ
kelmiet li għall-ewwel jagħtuk x'tifhem rapport spiritwali: 'Alla ħalaq ilbniedem fis-sura tax-xbieha tiegħu ħalaqhom raġel u mara' u tahom ilbarka li jnisslu. Huwa ħalaqhom fix-xbieha tiegħu bħala essenza spiritwalipersonali. Ma kienx dan il-'mhux sewwa' li Adam kien waħdu, għaliex ittifsira l-aktar għolja tal-persuna spiritwali hi l-imħabba reċiproka u hija
mħabba li tkun ħaġa waħda fl-għaqda ta' persuni? Alla ta għajnuna lil Adam 'li
tgħodd għalih', sieħba li taqbel miegħu bħalma id taqbel ma' oħra, kważi
bħalu, iżda xi ftit xorta oħra, ħielsa f'ħidmietha u kumplimentari għalih

328

Meditazzjoni għal Kuljum

f'ġisimha u fil-kwalitajiet spiritwali. Jekk hu possibbli naħsbu li 'li tkun ġisem
wieħed' mhux biss bħala komunità essenzjali tan-natura fiżika, iżda bħala
xibka ta' għadd ta' proċessi tal-ħajja, li jagħmlu possibbli li miż-żewġ persuni
toħroġ ħlejqa ħajja, allura jkun possibbli li t-tnejn joħorġu qagħda aktar
intima, għax fil-ħajja spiritwali hemm il-possibbiltà li ssir unjoni li bħalha
m'hemmx fl-ordni tal-ġisem. Qiegħda ngħid għax-xbieha maħluqa talimħabba li teżisti bejn il-Missier etern u l-Iben divin.
Kull ħlejqa għandha l-essenza tagħha, xorta oħra minn dik waħdanija li
hemm bejn il-Persuni divini. Iżda l-bniedem, minħabba fl-ispiritwalità ħielsa
li għandu, jista' jinfetaħ għal ħaddiehor, jaqsam imħabbtu u jħossu tassew
maħbub, ukoll jekk qatt ma jseħħlu jilħaq il-grad ta' mħabba li hi possibbli
għal min iħobb lil Alla. Mhuwiex sempliċiment ħass ta' għarfien, fejn ilpersuni jibqgħu bogħod minn xulxin u bla importanza vera għal xulxin.
Qiegħda nifhem dik il-qagħda fil-qalb tal-bniedem li tħossha ħaġa waħda ma'
qalb oħra u li mingħand xulxin jieħdu qawwa u għajnuna biex jikbru flimkien.
Hu f'dan is-sens li nifhem ir-rakkont tal-ħolqien. Il-mara ġiet imqiegħda ħdejn
ir-raġel biex wieħed u l-oħra jgħinu lil xulxin sa ma jaslu għall-perfezzjoni
tagħhom. Il-qawwa tal-għotja lil xulxin ma titkejjilx mill-grad tal-appoġġ
mogħti iżda minn kemm ukoll ikunu kapaċi jirċievu; u dan jidher imbagħad
fil-qies ta' perfezzjonament li huma jilħqu. U jekk fil-mara hemm qawwa
akbar ta' għotja, fl-għaqda tal-imħabba hi mhux biss tagħti iżjed, iżda kapaċi
tieħu iżjed ukoll.
Il-fekondità tal-ħlejjaq, il-qawwa tat-tnissil ta' ħlejjaq simili, irridu
nifhmuha bħala xebh ma' Alla, jiġifieri bħala imitazzjoni tal-bonum effusivum
sui, tat-Tjubija li trid ixxerred tjubitha. Jekk il-bniedem hu ogħla mill-ħlejjaq
inferjuri għax hu għandu spirtu bħal Alla, hekk ukoll il-qawwa tal-fekondità
tiegħu għandha s-sies fl-ispirtu. L-unjoni tal-persuni nistgħu nqisuha fis-sens
ewlieni tal-ħolqien, bħala espressjoni u effett tal-unjoni spiritwali u t-twettiq
tar-rieda tat-tnejn għat-tnissil, li taqbel mar-rieda ta' Alla li joħloq. Mhux hekk
meta jiddomina l-istint. Meta l-ħwejjeġ ikunu maqtugħa mit-tifsir veru
tagħhom jiġri li tidħol sitwazzjoni ta' dnub u t-telf tal-ordni ta' Alla. Il-wild,
frott tal-għotja lil xulxin, irid jitqies bħala 'rigal' inkarnat. Kull sieħeb jew
sieħba fiż-żwieġ jara fil-wild 'ix-xebh' ta' persuntu jew persunitha kif ukoll ixxebh tal-ieħor jew l-oħra bħala r-rigal tiegħu jew tagħha. Ir-rigal hu persuna
oħra, ħlejqa indipendenti, u bħala 'ħlejqa', fis-sens sħiħ tal-kelma, huwa rigal
ta' Alla.
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S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Esseri finit u Essseri etern.
30 ta' Lulju
Imħabbtek dejjem miegħi
_________________________________________________________________________________________
O! Kemm inħobbha t-tifkira
Tal-jiem imbierka ta' tfuliti...
Biex il-fjur tal-innoċenza jħarisli,
Kuljum il-Mulej dawwarni...
Bl-imħabba!...
U minkejja ċ-ċokon tiegħi,
Tassew bil-ħlewwa mfawra kont,
Hekk li minn qalbi l-wegħda ħarbitli
Li 'l Ġesù niżżewweġ, tal-magħżulin
Is-Sultan!...
'Il San Ġużepp u 'l-Verġni Marija
Fir-rebbiegħa ta' ħajti ħabbejt:
Diġà ruħi msaħħra kienet mgħaddsa
Għax riflessa f'għajnejja kienet
Is-Sema!...
Kont inħobb l-għelieqi tal-qamħ,
Il-pjanura u l-għolja mbiegħda;
Fil-ferħ tiegħi bilkemm stajt nifs nieħu;
U ma' ħuti kont naqta' u niġbor
Il-fjuri.
Il-ħaxix żgħir kont inħobb naqta',
U l-fjuri żgħar kollha kont niġbor.
U kemm sibt li hija ħelwa tal-vjoli,
Imma fuq kollox tan-narċis żgħir
Il-fwieħa...
U l-margerita bajda kont inħobb,
Il-passiġġati ta' nhar ta' Ħadd,
L-għasafar iż-żgħar fuq il-friegħi jgħannu,
U dak l-ikħal kollu dija
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Tas-Smewwiet!
Issa jiena hawn priġuniera
Għax ħrabt l-imsaġar tal-art,
Għaraft li hemm barra kollox jgħaddi,
Rajt l-hena tiegħi tintefa
U tmut!...
Taħt riġlejja l-ħaxix tgħaffeġ,
U f'idejja l-fjur dbiel.
O Ġesù, fil-mergħa tiegħek, li fuqha
Ebda atar il-passi tiegħi ma jħallu,
Niġri rrid...
Bħalma għażżiela b'għatx klubi
Għall-ilma ġieri tixxennaq,
O Ġesù, lejk b'pass imfixkel niġri:
Id-dmugħ tiegħek neħtieġ biex nikkalma
Kull ħeġġa!...
Imħabbtek biss tiġbidni,
Fil-pjanura l-merħla waħedha nitlaq:
Biex ngħassisha ma nħabbilx aktar moħħi,
Għax lill-Ħaruf ġdid tiegħi nogħġob
Biss irrid.
O Ġesù tiegħi, hu int il-Ħaruf li nħobb:
Għalija int biżżejjed, o Ġid l-aktar għoli!
Fik kollox għandi... l-art u s-Sema nfisha:
Il-Fjur li naqta', o Sultan tiegħi
Huwa int!...
Għax imħabbtek hija dejjem miegħi:
Fik għandi l-kampanja u l-foresti,
Il-qasab, il-mergħat, il-muntanji,
Ix-xita u l-frak tal-borra jinżlu
Mis-Sema.
Fik għandi l-għadira sabiħa,
Il-wied imwarrab u mimli siġar,
Il-mewġ fiddien tal-oċean mifrux,
Il-ħut imdieheb, it-teżori diversi
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Tal-ibħra.
Int li b'idek iżżomm l-univers
U li tħawwel il-foresti profondi,
Int li b'ħarsa tagħmilhom għammiela,
Dejjem fuqi tgħasses bil-ħarsa tiegħek
Ta' mħabba.
Jien għandi Qalbek, Wiċċek meqjum,
Il-ħarsa ħelwa tiegħek li darbitni,
Għandi l-bewsa ta' xofftejk imqaddsa.
Jiena nħobbok u xejn aktar ma rrid
O Ġesù.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Poeżija n. 18, 1-6.32-36.38.46.50-51.
31 ta' Lulju
Biex tasal għall-ġmiel
_________________________________________________________________________________________
Qatt għall-ġmiel kollu
mhu jiena se nintilef,
jekk mhux għal ma nafx xiex
li jinkiseb b’xorti tajba.
Gost ta’ ġid limitat
l-aktar li jista’ jwassal
hu li jgħajji lill-aptit
u jħassar il-palat;
u għalhekk, qatt mhu se nintilef
għal ebda ħlewwa,
jekk mhux għal ma nafx xiex
li jinkiseb b’xorti tajba.
Il-qalb ġeneruża
qatt ma tieqaf fuq ħwejjeġ ħfief
iżda tfiittex dak li hu aktar diffiċli;
xejn ma jissodisfaha,
tant togħla l-fidi tagħha
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illi dduq ma nafx xiex
li jinkiseb b’xorti tajba.
Min ibati b’dik l-imħabba,
li jkun missu Alla nnifsu,
isib li l-gost tiegħu tant inbidel
illi l-gosti tiegħu jintilfu
bħal xi ħadd li għandu d-deni
illi jdejqu l-ikel kollu illi jara
u għandu aptit ma nafx xiex
li jinkiseb b’xorti tajba.
La tistagħġibx b’dan,
– li l-gost jitħalla hekk –
għax il-kawża ta’ dil-marda
hi diversa mill-mard l-ieħor kollu,
u b’hekk ibarri
l-ħlejjaq kollha,
u jduq ma nafx xiex
li jinkiseb b’xorti tajba.
Għax ladarba r-rieda
tkun missitha d-Divinità,
ma tistax tħossha mħallsa
jekk mhux bid-Divinità;
imma, ladarba l-fidi biss
tikxef il-ġmiel t’Alla,
hija dduqu f’ma nafx xiex
li jinkiseb b’xorti tajba.
Mela. għal namrat bħal dan,
għidli int jekk tħossx xi niket,
ladarba ma jsibx gost
fil-ħolqien kollu;
waħdu, b’moħħ bla forma u figura,
bla ma jsib qabda jew rifda,
hemm iduq ma nafx xiex
li jinkiseb b’xorti tajba.
La taħsibx illi min jgħix
‘l-ħajja ġewwinija tant preżżjuża
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jġarrab ferħ u allegrija
billi jgawdi l-gost t’hawn fl-art;
imma ‘l hinn minn kull sbuħija
u li hu, se jkun, u kien,
ġa jduq hemm il-ma nafx xiex
li jinkiseb b’xorti tajba.
Min ifittex li javvanza
jieħu ħsieb aktar
x’għad fadallu jikseb
milli x’ġa kiseb;
u għalhekk, jien se nxaqleb lejn
għoli dejjem iżjed,
‘il fuq minn kollox, lejn ma nafx xiex
li jinkiseb b’xorti tajba.
Jien qatt mhu se nintilef
għal dak illi bis-sensi
wieħed jista’ jaħfen hawn isfel,
u għal x’wieħed jista’ jifhem,
għoli kemm hu għoli,
lanqas għall-grazzja u l-ġmiel,
jekk mhux għal ma nafx xiex
li jinkiseb b’xorti tajba.
S. Ġwann tas-Salib, “Glossa volta al Divino”, 1-3, 5-9.

IL-ĦBIBERIJA
1 ta' Awwissu
Qalb sensibbli għall-ħbiberija
_________________________________________________________________________________________
Il-qalb tiegħi, li kienet tħoss u tħobb, kienet tintreħa malajr li kieku
sabet qalb li setgħet tifhimha... Fittixt li nagħmel ħbieb mat-tfal żgħar tal-età
tiegħi, l-aktar ma' tnejn minnhom. Jien kont inħobbhom u huma, min-naħa
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tagħhom, kienu jħobbuni daqskemm kellhom ħila jħobbu; imma jaħasra!
kemm hija limitata u kemm tbiddel fehmtha minn ħin għall-ieħor il-qalb talħlejjaq!!!... Malajr rajt li mħabbti ma kenitx mifhuma. Waħda mill-ħbieb tiegħi,
wara li kellha tmur id-dar għand il-familja tagħha, reġgħet ġiet ftit xhur wara.
Kemm damet nieqsa, bqajt naħseb fiha u għożżejt ċurkett żgħir li kienet tatni
hi. Meta erġajt rajt lis-sieħba tiegħi, il-ferħ tiegħi kien kbir; imma jaħasra! ma
rċevejtx għajr ħarsa bierda... Imħabbti ma ġietx mifhuma; dan ħassejtu, u ma
ttallabtx għal affett li ma reditx tagħtini, iżda l-ħanin Alla tani qalb hekk leali
illi meta tkun ħabbet b'mod safi, tħobb dejjem, u għalhekk bqajt nitlob għassieħba tiegħi u għadni nħobbha sal-lum...
Meta rajt lil Céline tħobb lil waħda mill-għalliema tagħna, ridt nagħmel
bħalha, imma billi ma kontx naf kif niġbed fuqi l-favuri tal-ħlejjaq, ma setax
jirnexxieli. O injoranza mbierka! Kemm ħelsitni minn ħsarat kbar!... Kemm
inrodd ħajr lil Ġesù talli għamel li ma nsibx “ħlief imrar fil-ħbiberiji tal-art”.
B'qalb bħal tiegħi, kont inħallihom jaqbduni u jqasqsuli ġwenħajja, u
mbagħad kif kont inkun nista' “ntir u nistrieħ”? (S 55, 7). Kif tista’ qalbi
mitluqa għall-imħabba tal-ħlejjaq, tingħaqad intimament ma' Alla?... Inħoss li
dan ma jistax ikun. Mingħajr ma xrobt mit-tazza velenuża tal-imħabba
mħeġġa żżejjed għall-ħlejjaq, inħoss li ma nistax nitqarraq. Jiena rajt tant
erwieħ imwaqqgħin b’dan id-dawl falz, itiru bħal friefet imsejkna u jaħarqu
ġwenħajhom, imbagħad jerġgħu jiġu lejn il-veru dawl ħelu tal-imħabba li
jagħtihom ġwienaħ ġodda, aktar leqqiena u aktar ħfief sabiex ikunu jistgħu
jtiru lejn Ġesù, dak in-Nar divin “li jaqbad mingħajr ma jintemm” (Eż 3, 2).
A! inħossha din il-ħaġa! Ġesù kien jaf li jiena dgħajfa wisq biex iħallini
esposta għat-tentazzjoni; forsi kont inħalli lili nnifsi ninħaraq kollni kemm
jien mid-dawl qarrieq kieku rajtu jlellex f’għajnejja... Ma kienx hekk: Ma
ltqajtx ħlief ma’ mrar hemm fejn erwieħ iżjed b’saħħithom isibu l-ferħ u
jinqatgħu minnu b’fedeltà. Mela, jien ma għandi ebda mertu talli ma ntlaqtx
għall-imħabba tal-ħlejjaq, ladarba ġejt miżmuma ħielsa minnha bis-saħħa biss
tal-ħniena kbira ta' Alla!... Nagħraf li mingħajrU stajt naqa' fil-baxx daqs Santa
Maddalena; u l-kliem profond tal-Mulej lil Xmun ([“Min jinħafirlu ftit, ftit
iħobb”] - Lq 7, 47) għadu jidwi f’ruħi bi ħlewwa kbira...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, A 38q-w.
2 ta' Awwissu
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Il-kumpannija tat-tajbin
_________________________________________________________________________________________
Hija ħsara kbira għar-ruħ imġarrba minn tant perikli li tibqa' waħedha.
Kieku kelli xi ħadd ma' min nitkellem dwar dan l-istat li kont ninsab fih jien,
jidhirli li kien ikunli ta' għajnuna biex ma nerġax naqa', jekk mhux għal
ħaġ'oħra għax kont nistħi quddiemu, ladarba ma kontx nistħi quddiem Alla.
Minħabba f’hekk, inwissi lil dawk kollha li jkunu qed jitħarrġu fl-orazzjoni, laktar meta jkunu fil-bidu, biex ifittxu ħbiberija u jitħaddtu ma' bnedmin oħra
li jkunu fl-istess ilma. Din hija ħaġa l-aktar importanti, ukoll jekk biss għax
b'hekk inkunu nistgħu ngħinu lil xulxin bit-talb tagħna, imma aktar u aktar
għax tista' ġġibilna ġid u profitt kbir!
Ladarba l-bnedmin isibu faraġ fit-taħditiet u s-simpatija tal-ħbiberiji
umani, ukoll meta dawn ma jkunux tajba għalkollox, ma nafx għaliex min
jibda jfittex li jħobb lil Alla bis-serjetà ma għandux ukoll jaqsam il-ferħ u ttiġrib tiegħu ma' ħaddieħor; u min jitħarreġ fil-ħajja ta' talb żgur li jkollu
bosta ferħ u tiġrib fl-istess ħin. Għax jekk il-ħbiberija li dan jixtieq ikollu malMaestà Tiegħu hija ħbiberija tassew, ma għandux għax jibża' li jaqa' fi ftaħir
żejjed; malli jħoss l-inqas tqanqila ta' ftaħir fieragħ, għandu jrażżanha ġewwa
fih u b'hekk ikabbar il-mertu. Inżomm li kull min ikollu din il-fehma safja,
meta jitħaddet mal-oħrajn dwar dan, jikseb ġid kbir għalih innifsu kif ukoll
għal dawk li jisimgħuh, għax hu jsir aktar għaref fil-ħwejjeġ ta' Alla u fl-istess
ħin, bla ma jintebaħ kif, ikun qed jgħallem lil ħbiebu...
Din tal-ħbiberija tajba hija wkoll ħaġa ta' ħtieġa kbira għal dawk lerwieħ li jkunu għad mhumiex qawwija biżżejjed fil-virtù. Huma għandhom
għadd hekk kbir ta' għedewwa u ħbieb li huma dejjem lesti biex iħajruhom
għall-ħażen, illi jiena nħoss li ma nistax nisħaq biżżejjed fuq il-ħtieġa talħbiberija tajba li qed nitkellem minnha. Jidhirli li d-demonju jinqeda b'din innasba biex, ta' ħajjen li hu, jasal fejn irid hu: iħajjar lil dawk li huma ħerqana li
jfittxu jħobbu u jaqdu 'l Alla biex jaħbu x-xewqat tajba tagħhom, waqt li
jħeġġeġ bla heda lil dawk li għandhom ir-rieda miġbuda għall-ħażen biex
jitħaddtu dwar il-fehmiet ħżiena tagħhom. U dan bil-ħsieb li l-ħażen jindara
aktar u jsir ħaġa milqugħa minn kulħadd, hekk li l-offiżi li jsiru lil Alla b'dan ilmod ixandruhom fil-beraħ...
In-nies iħabblu rashom hekk ftit dwar il-ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu
mal-qadi ta' Alla, illi aħna għandna ngħinu lil xulxin u nerfgħu l-piż ta' xulxin
jekk dawk fostna li jaqduh iridu tassew li jimxu 'l quddiem. Bosta jarawha
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ħaġa tajba li jmorru wara l-gosti u l-frugħat tad-dinja, waqt li ħadd ma
jintebaħ bil-ftit li ma jimxux mad-dinja, iżda jekk bniedem wieħed ifittex li
jingħata lil Alla għalkollox, huma hekk bosta dawk li jibdew igergru dwaru, illi
jkollu jara kif jagħmel sabiex jiddefendi ruħu billi jfittex il-kumpannija ta'
bnedmin oħra sakemm jasal biex ikun hekk b'saħħtu li jagħraf jilqa' dawn ittbatijiet mingħajr ma jitnikket. Jekk ma jagħmilx hekk, żgur li jsib ruħu f'tiġrib
bla heda.
Jiena naħseb li kien proprju għalhekk li xi qaddisin kellhom id-drawwa
li jmorru għal xi żmien fid-deżert. Hija xorta ta’ umiltà li wieħed ma jafdax fih
innifsu, imma li jemmen li Alla jgħinu hu kull meta b’mod jew ieħor ikollu
x’jaqsam ma’ bnedmin oħra. Fil-bdil u l-qsim tal-ħsibijiet tikber l-imħabba u
joħroġ ukoll kull xorta ta' ġid. Ma kontx nasal biex nistqarr dan li kieku jien
innifsi ma kellix esperjenza l-aktar kbira tal-ġid li jiġi minnu.
Huwa minnu li jiena l-aktar waħda msejkna u ħażina fost dawk kollha li
twieldu, iżda jiena nemmen b'saħħti kollha li kull min, ukoll jekk qawwi bilbosta, jumilja ruħu u ma jafdax fih innifsu iżda f'min għandu l-esperjenza, ma
jitlef xejn. Ngħid għalija, li kieku l-Mulej ma għoġbux jgħarrafni b'din il-verità
u jagħtini l-mezzi sabiex inkun nista' nitħaddet ta' sikwit ma' nies li kienu
mogħtija għat-talb, kieku kont nibqa' nqum wara kull waqgħa sakemm ma
nkunx niflaħ inqum aktar, u naqa' sa qiegħ l-infern. Għax ħbieb li jgħinuni
biex naqa' kelli ħafna, iżda meta kien jeħtieġli nerġa' nqum kont insib ruħi
hekk waħdi li llum nistgħaġeb kif ma bqajtx fejn kont. Huwa għalhekk li bla
heda nfaħħar il-ħniena ta' Alla, għax hu waħdu tani idu biex jerfagħni. Ikun
imbierek għal dejjem ta' dejjem. Ammen.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 7, 20-22.
3 ta' Awwissu
Il-ħbiberija spiritwali
_________________________________________________________________________________________
Oħt ċkejkna u għażiża, għadni kif spiċċajt naqra l-ittra qasira u sabiħa
tiegħek, kemm int ġentili! Ara daqsxejn, Alla qiegħed jagħtik ċans taqra
f’qalbi… m’għandix dubju!… Iva, oħt għażiża, hi kiefra li ġġiegħel tbati lil min
inħobbu, imma dan għaliH, u jien tant inħossni kuntenta li noffrihulu! O, hu
dan jafu sewwa, hu li jaf kollox. Kemm hu sew li tbati għalih! Hu l-Kollox
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għalina, mhux veru, Margerita għażiża? Iva, il-Kollox Waħdieni tagħna, hu
tant sew li aħna nistgħu nħossu li qiegħed hemm, li m’hemmx ħliefu!
Nilqa’ bil-ferħ il-proposta tiegħek, oħt ċkejkna tiegħi. Iva, bla dubju,
m’aħniex ħlief “ħaġa waħda”, ma sejrin ninfirdu qatt! Jekk tixtieq, is-Sibt
nagħmlu t-Tqarbina għal xulxin, ikun il-kuntratt tagħna, ikun “il-wieħed” għal
dejjem, minn dakinhar ‘il quddiem meta hu jagħti xi ħaġa lil waħda, ikun
qiegħed jagħtiha lill-oħra, għax mhux se jkun hemm ħlief vittma waħda, ruħ
waħda b’żewġ iġsma! Forsi jien sensibbli żżejjed, oħt għażiża, imma ħassejtni
kuntenta meta smajtek tgħidli li jiena l-oħt l-aktar maħbuba tiegħek! Nieħu
gost naqra mill-ġdid ir-rigi tiegħek! O! int taf li int l-oħt ċkejkna li tant inħobb,
għandi bżonn ngħidlek?… Meta int tkun marida, ħassejt li xejn, lanqas ilmewt, ma seta’ qatt jifridna! O! oħt għażiża, ma nafx min minna Alla se jsejjaħ
l-ewwel; allura, mhux veru, l-għaqda mhix se tieqaf hekk, imma anzi tiġi
kkunsmata; kemm se jkun sabiħ nitkellem mal-Maħbub fuq oħtu l-għażiża
filwaqt li nkun qbiżtha qribu! Min jaf, forsi hu se jitlobna nxerrdu demmna ttnejn għalih, a! x’ferħ allura mmorru flimkien għall-martirju!… Ma nistax
naħseb aktar f’dan… hi ħaġa wisq sabiħa! Sadanittant ejjew nagħtuh id-demm
ta’ qalbna… qatra wara qatra!…
Ejjew nitolbu ħafna, a! itlob għall-imsejkna ommi, hi jkollha mumenti
ta’ disperazzjoni… Hu biss jista’ jfejjaq il-ferita, a! itolbu din il-grazzja! Nafda
fuq it-talb tiegħek, oħt ċkejkna tiegħi, dan se jsostnina! Hu jifhimni, mhux
veru? Huwa hu li qalbu hi tant tenera. Kemm hu sew li wieħed iħobbu, ikun ilVittma tal-imħabba!…
Il-laqgħa tagħna tal-lejla ma tiswa xejn. Ma nafx meta se narak, imma
rwieħna se jintilfu fih, f’din it-Trinità eterna, f’dan Alla kollu mħabba! Għażiża
oħt ċkejkna, ħallini nitolbok xi ħaġa: jekk xi darba tarani ma’ oħrajn, jekk
kollox jagħtik x’tifhem li jien ħallejtek, taċċetta qatt ħsieb bħal dan, għax turi
li ma tkunx fhimnt il-qalb ta’ Eliżabetta tiegħek. Fhimnti fuq dan, hux? Saħħa,
tinsiex is-Sibt. Ngħannqek, jew aħjar ngħannaq lilU fik!
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lis-Sinjorina Margerita Gallot, 30 ta’ Mejju 1901
(L 57).
4 ta' Awwissu
L-imħabba perfetta
_________________________________________________________________________________________

338

Meditazzjoni għal Kuljum

Fis-sewwa jiena nara li, jekk l-imħabba ma tkunx ġejja minn dawk li
jistgħu jgħinuna biex niksbu kull barka fil-perfezzjoni, tassew li jkun hemm
għama kbir f'din ix-xewqa li nkunu maħbuba.
Issa ta' min jinnota sewwa li, meta nixtiequ l-imħabba tal-oħrajn,
inkunu dejjem qegħdin infittxuha għall-gost ta' xi ġid jew hena tagħna nfusna,
imma l-bnedmin perfetti diġà tefgħu taħt riġlejhom il-ħwejjeġ kollha u kull
ġid li d-dinja tista' tagħtihom. L-hena tagħhom hija ta' dik ix-xorta li, ukoll
jekk ikunu jridu biex ngħidu hekk, ma jistgħux jifirħu bih barra minn Alla, jew
jekk ma jkollux x'jaqsam ma' Alla. Għax x'ġid jistgħu jieħdu meta jkunu
maħbuba mill-oħrajn?...
Tistgħu tistaqsu x’inhu dak li jħobbu dawn in-nies, jekk lanqas jinġibdu
lejn il-ħwejjeġ li jaraw?
Huma wkoll iħobbu dak li jaraw u jinġibdu minn dak li jisimgħu, iżda lħwejjeġ li jaraw huma, jibqgħu dejjem l-istess. Għax jekk iħobbu lil xi ħadd, xi
ħabib, imorru aktar 'l hemm mill-ġisem, li fuqu kif għedt lanqas jistgħu
jibqgħu jaħsbu fit-tul, u jitfgħu ħarsithom fuq ir-ruħ biex jaraw x'hemm xi
tħobb fiha. Jekk ma jsibu xejn xi jħobbu fiha, imma jaraw imqar xi bidu jew xi
ħajra li turihom li sejrin isibu d-deheb jekk lil din ir-ruħ iħobbuha u jħaffru
sewwa fiha, ma jdejjaqhom ebda xogħol waqt li jħobbuha. Ma hemm xejn ta'
ġid għal din ir-ruħ li, meta jitqiegħed quddiemhom, ma jagħmluhx b'ħerqa
kbira, għax huma jkunu jridu jibqgħu jħobbuha, iżda fl-istess ħin jafu sewwa
li ma jkunux jistgħu jħobbuha jekk ma jkollhiex fiha l-barka ta' Alla u jekk ma
tħobbx ħafna lil Alla. U ngħid li ma jistax ikun li jħobbuha, ikunu kemm ikunu
mdejna magħha, u wkoll kieku din ir-ruħ kellha tmut għalihom u twettaq
għalihom l-għemejjel kollha li tista' tagħmel, ukoll jekk tkun imżejna bilgrazzji naturali kollha miġburin flimkien, ir-rieda tagħhom ma ssibx qawwa
biżżejjed biex tħobbha u tibqa' b'ħarsitha mitfugħa fuqha. Għax dawn ilbnedmin li għandhom l-imħabba perfetta diġà jafu u tgħallmu mill-esperjenza
s-siwi veru ta' kull ħaġa; mhux sejrin jixħtu dadi foloz. Jaraw li mhumiex ħaġa
waħda ma' din ir-ruħ u li l-imħabba tagħhom għaliha żgur li ma tistax tibqa'
fit-tul, għax hija mħabba li trid tintemm hekk kif imut xi ħadd minnhom,
ladarba r-ruħ l-oħra mhix tħares il-liġi ta' Alla. Jifhmu li minħabba li din ma
tħobbx lil Alla, fl-aħħar mill-aħħar iridu jmorru f'naħat diversi...
Issa, meta jkun hemm imħabba vera, jekk waħda tħobb tassew, ikun
hemm fiha l-passjoni li tagħmel li r-ruħ l-oħra jkun jistħoqqilha li tkun
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maħbuba, għax kif għadni kif għedt, hija taf li, jekk ma jkunx hekk, l-imħabba
ta' bejniethom ma tistax tibqa' għal dejjem. Hija mħabba li tiswielha bosta,
għax trid tagħmel dak kollu li tista' biex il-ħabiba timxi xi ftit 'il quddiem;
tkun imħejjija li titlef ħajjitha għal elf darba biex tkun ta' ftit ġid għaliha. O
mħabba tal-akbar siwi, li trid tixbah lill-Kaptan tal-imħabba, Ġesù, Ġid
tagħna!
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 6, 5-6.8-9.
5 ta' Awwissu
Sinċerità u ħbiberija
_________________________________________________________________________________________
Roża kienet tirbaħ lejha l-persuni li kien jimpurtaha xi ħaġa minnhom
bil-ħila straordinarja tagħha li turi interess fihom. Tal-għaġeb kif kienet
tisma’ n-nies, u b'hekk kulħadd kien jiftaħ qalbu magħha. Fit-taħdit ta' xeħta
xjentifika kienet tifhem malajr u b’ħeffa l-ideat ta' ħaddieħor u taqbad
titkellem dwarhom b'elokwenza mhix żgħira. Il-biċċa l-kbira tan-nies qajla
kienu jindunaw li dak li kienet tgħid rari kien ikun frott tar-raġunar tagħha.
Ħasbuha mżejna b'doti aktarx għolja żżejjed u hi stess kienet suġġetta għal
dan l-ingann. Nemmen, iżda, li fil-qalb ta' qalbha dan kienet tafu u, minkejja
d-dehra esterna kunfidenti tagħha, 'il ġewwa nett kienet tħossha mbeżża'. U
b'dan irrid nispjega għaliex fl-aħħar mill-aħħar Erna u Hans tbiegħdu minn
xulxin: ċerta falsità. Roża ma kinetx persuna li taf iżżomm il-fehma tagħha
b'konvinzjoni, imma kienet tadatta ruħha ma' min tinzerta titħaddet. Ma
kinetx issibha bi tqila biex tesprimi opinjonijiet li qajla kienu jaqblu ma’
xulxin f'ambjenti differenti. Ukoll fuq fatti magħrufa mhux lakemm toqgħod
fuqha. Ommi l-aktar li kienet titmheżmeż għat-tpaċpiċ twil tagħha dwar
x'seħħilha tagħmel jew is-suċċessi li kisbet. Kienet tagħmlu bil-kalma u
b'ċerta oġġettività, kważi biex tfakkru u ma jintesiex. Iżda kien jidher ċar li lħsieb tagħha kien li timpressjona. Kellha tassew talent biex tgħallem, u mhux
tas-soltu, kif kellha wkoll influwenza qawwija fuq l-istudenti tagħha. Meta
Roża u Hans Biberstein iltaqgħu, il-ġibda ta' bejniethom kienet qawwija. Erna,
li fin-natural ma kienet għajjura bl-ebda mod, mhux dejjem ħassitiha f’postha
fil-każ tagħhom. Iżda min-naħa l-oħra, kienet proprju l-ġibda lejn Hans li
għall-ewwel għaqqdet liż-żewġ tfajliet. Iżda l-inattendibbiltà ta’ Roża kienet
tant ta’ delużjoni għal Erna u Hans, li ma rnexxielhomx jissuperawha. Anki
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Lilli u jiena konna naraw din id-dgħufija u konna nsofru minħabba f’hekk,
imma ma morniex pass lura.
Meta bdejt l-università, jien ukoll itteħidt mis-seħer li Rosa kienet taf
tagħmel. Għall-ewwel hi kienet il-parti dominanti tal-ħbiberija tagħna, iżda
mhux għal żmien twil. Is-sodizza li biha kont insawwar l-opinjonijiet tiegħi u
nżommhom quddiem hu min hu – u aktar tard il-ħila wkoll li nagħti
kontribuzzjonijiet xjentifiċi personali – għamel li jiena jkolli influwenza
qawwija fuqha. Meta l-oħrajn telquha, kellna qsim profond ta’ ideat bejnietna.
Għall-ilmenti tagħha weġibt sinċerament li ċ-ċanfir li l-oħrajn kienu
jagħmlulha, deherli f’postu. Ma bqajtx lura lanqas milli nfissrilha d-difetti
tagħha. Iżda bl-ebda mod ma kont fhimt li l-iżbalji ta’ xi ħadd kienu raġuni
biex tintilef ħbiberija. Hija laqgħet kulma għedtilha bi gratitudni u b’mod
miftuħ, u minn dak iż-żmien ‘il quddiem intrabtet miegħi iktar mill-qrib.
Nemmen li r-rapport li kellha miegħi kien għalkollox differenti minn
dak li kellha ma’ oħrajn. Il-fatt li jiena ma kontx naraha fid-dawl ilellex tannar ta’ Bengala, imma fid-dawl aħrax ta’ binhar, bla dubju kien ta’ wġigħ
għaliha, imma min-naħa l-oħra dan kien jagħtiha trankwillità u sigurtà li
inkella kienet tkun nieqsa minnhom. Dan qatt ma għedtu, u lanqas naf jekk
hija ntebħitx. Imma kienet tħossha li għandha tiktibli minn żmien għal ieħor
daqskemm kellha mħabba kbira għalija; xi drabi kienet iżżid li kienet
kwistjoni ta’ “mħabba infeliċi”. Dan kien minnu fis-sens li rapport ta’ din ixxorta ma setax ikun reċiproku. Imma jien ukoll minn dejjem kelli ħbiberija
sinċiera u ġibda kollha mħabba lejha.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Storja ta' Familja Lhudija.
6 ta' Awwissu
It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej
Rajt l-Umanità ta’ Kristu fi ħdan il-Missier
_________________________________________________________________________________________
Hekk kif il-Mulej beda jfakkarni fil-ħajja ħażina tiegħi, billi ħassejt li ma
kont għamilt xejn ħażin dak il-ħin, qalb ħafna biki bdejt naħseb jekk riedx
jagħtini xi grazzja partikulari. Għax is-soltu jiġri li, qabel ma l-Mulej jagħtini xi
grazzja partikulari, bħal iġibni fix-xejn fija nnifsi biex nara b'mod aktar ċar
kemm ma jistħoqqulix dawn il-grazzji. Naħseb li hekk jimxi miegħi l-Mulej. U
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ftit wara, l-ispirtu tiegħi ntilef f'rapiment hekk qawwi illi deherli li ħareġ
għalkollox barra mill-ġisem – għallinqas l-ispirtu ma ħassux li kien għadu
jgħix fih.
Rajt l-Umanità l-aktar qaddisa fi glorja l-aktar kbira kif qatt ma kont
rajtha qabel. Dehret meħuda fi ħdan il-Missier f'għarfien tassew ċar u talgħaġeb. Jien ma nafx kif infisser dan, għax mingħajr ma rajt xejn, deherli li
kont ninsab quddiem id-Divinità. Bqajt hekk mistagħġba b'dan kollu u hekk
mitlufa fih, illi naħseb li għaddew jiem sħaħ qabel ma stajt niġi f'tiegħi.
Deherli li dejjem kont ninsab quddiem dik il-maestà kbira tal-Iben ta' Alla,
għalkemm mhux daqs fl-ewwel darba.
Dan fhimtu sewwa, imma x-xbieha tiegħu tibqa' minquxa flimmaġinazzjoni b'mod hekk ħaj illi wkoll jekk iddum ftit ħin, għal xi żmien
ma tkunx tista' tneħħiha, u tkun ta' faraġ u ġid kbir... Jidher li ssaffi r-ruħ
b'mod speċjali, u tneħħi kważi għalkollox il-forza tal-parti sensittiva tagħna.
Hija ħuġġieġa kbira li tidher li taħraq u ġġib fix-xejn il-ġibdiet kollha tal-ħajja.
Għax għalkemm jiena, għall-grazzja ta' Alla, ma żammejtx xewqat ta' ħwejjeġ
fiergħa, hawn intwerieli tajjeb ħafna kif kollox huwa frugħa, u kemm huma
fiergħa, tassew fiergħa, is-setgħat ta' din l-art. U din hija tagħlima li tiswa
ħafna biex terfa' x-xewqat lejn il-verità sħiħa. Tibqa' minquxa fir-ruħ qima
hekk kbira li ma nafx infisser, għax ma taqbel xejn ma' dik li nistgħu niksbu
aħna hawn fuq l-art. Biża' kbir jitnissel fir-ruħ meta tara kif ażżardat toffendi,
jew kif xi ħadd jista' joffendi, maestà hekk kbira u għolja...
Meta ersaqt nitqarben u ftakart fil-maestà l-aktar kbira li kont rajt,
waqt li bdejt naħseb li kienet hemm fis-Sagrament Imqaddes (għax ħafna
drabi l-Mulej iridni naraha fl-Ostja), xagħari qamli kollu u ħassejtni mxejna
fija nnifsi.
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 ilħwejjeġ kollha mad-dgħufija tagħna illi meta nithennew bil-grazzji l-aktar
għolja tiegħek, is-setgħa kbira tiegħek ma tbeżżagħniex b'mod li ma
nażżardawx nithennew biha, nies dgħajfa u msejkna li aħna.
Jista' jiġrilna dak li ġara lil wieħed bidwi, li naf żgur li ġralu dan. Sab
teżor li kien wisq akbar minn dak li kellu ħila jiflaħ għalih il-moħħ fqajjar
tiegħu. Meta ra li kellu dan it-teżor hekk kbir, ħass diqa ta' qalb hekk kbira illi
bil-ftit il-ftit wasal biex miet bit-tħassib żejjed, għax ma kienx jaf x'jagħmel
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bih. Li kieku ma kienx sabu f'daqqa waħda, imma kienu jnewluhulu ftit ftit
biex ikun jista' jgħajjex lilu nnifsu minn jum għall-ieħor, kien jgħix aktar hieni
ladarba kien fqir, u ma kienx ikun swielu ħajtu.
O Għana tal-foqra, b'liema għaġeb taf tirfed l-erwieħ! Mingħajr ma
tħallihom jaraw għana hekk kbir, int turihom il-kobor tiegħu ftit ftit. Meta
nara maestà hekk kbira moħbija f'ħaġa hekk żgħira bħalma hi l-ostja, jiġrili li
nibda nistagħġeb b'għerf hekk kbir.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 38, 17-21.
7 ta' Awwissu
Talba għas-sorijiet
_________________________________________________________________________________________
Għaliex fil-komunità ssejħu lil xulxin “sorijiet”? Għax intom ulied listess Omm u l-istess sagrament jgħaqqadkom ma' xulxin. “Sorijiet” f'Ordni
reliġjuż ifisser inkunu membri tal-istess ġisem wieħed.
Qis il-ġisem ta' bniedem: jekk membru jbati, hu jiġbed lill-oħrajn kollha
fit-tbatija. Jekk tlibbes driegħ wieħed biss, l-ieħor ibati l-kesħa; jekk tiekol, ilmembri kollha jieklu. Il-Mulej jgħid: “Intom ilkoll ġisem wieħed. Twelidtu
mill-istess omm u għandkom ilkoll l-istess spirtu. Huwa l-istess spirtu illi
jmexxikom. Intom tgħidu l-istess talb u hija l-istess kelma li intom tlissnu”.
Jiena qed nintebaħ li xejn iżjed ma jorbotni ma' din l-art. Iżda nħoss
xewqa f'qalbi: dik li s-sorijiet kollha, li ngħix magħhom f'din id-dar, ikunu
jistgħu jkunu għalkollox ta' Ġesù; ma jagħrfu ebda rabta 'l barra minnU;
jaħsbu biss f'Ġesù.
Alla tiegħi, jiena nafda f'idejk lili nnifsi għalkollox, agħmel bija kulma
tixtieq int. Agħti lil ħuti s-sorijiet kollha l-grazzja li jkunu magħqudin
miegħek.
Hekk kif Alla jkun wrieni l-ħniena tiegħu, it-talba tiegħi tkun kollha din:
li l-imħabba u l-ftehim isaltnu f'dan il-kjostru, li kull ruħ ma tfittixx għajr lil
Alla waħdu, li ebda rabta ma żżomm 'il-erwieħ milli jkunu tiegħu għalkollox.
Meta, xi darba, għad inkunu mifruda minnhom, l-hena tiegħi fis-sema tkun li
nieħu, lil kull waħda u lilhom ilkoll, qrib il-Qalb ta' Alla. Jalla nkun nista'
narahom dejjem, mill-bogħod ukoll, u l-ferħ tiegħi jkun sħiħ.
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Mulej, agħmel li dawk kollha li jgħammru f'dan il-monasteru jkunu
ħaġa waħda. Agħtihom l-unità u l-imħabba. Għaqqad 'il qlubhom kollha
miegħek. Agħmel li jaħsbu dejjem fik. Agħmel li xejn ma jaljenahom minnek.
Agħmel li l-unika rabta li torbothom il-waħda mal-oħra tkun int innifsek. Jekk
xi waħda minnhom kellha titbiegħed minnek u taqa' fl-iżball, neħħiha pjuttost
minn din l-art qabel ma tagħmel dan. La tħallix li jidħol fil-komunità xi ħadd li
mhuwiex tiegħek għalkollox fil-ġewwieni tiegħu.
Mulej, agħmel li kull waħda minnhom, fis-santwarju tiegħek, taqbad
bħal xemgħa. Agħmel li kull waħda minnhom tikkonsma ruħha għalik biss u
mhux għal ħaddieħor. Int qiegħed tara, Mulej, kif kull waħda minnhom tixtieq
tkun l-ajjutanta tiegħek. Waħda tedha fil-ħtiġijiet fiżiċi, oħra tfarraġ 'il ruħek.
Kull waħda minnhom qiegħda tħabrek bil-ħerqa biex taqdik. Ilkoll jieħdu
ħsiebek.
Nitolbok ħaġa waħda, Alla tiegħi: li s-sorijiet kollha ta' din id-dar u
dawk kollha li għad irid jiġu, iħobbu lilek biss, jitħeġġu biss għalik u ma
jintrabtu ma' xejn iżjed ħlief miegħek.
B. Marija ta' Ġesù Msallab, Ħsibijiet.

IL-MARA
8 ta' Awwissu
L-għan tal-edukazzjoni tal-mara
_________________________________________________________________________________________
L-għan naturali li għalih Alla ħalaq il-bniedem hu triplu: biex iġib 'il
quddiem fih ix-xbieha ta' Alla bl-użu tal-enerġiji li jinsabu fih, biex inissel lulied, u biex jaħkem l-art. Ma' dawn irid jingħadd l-għan sopranaturali: dak
tal-viżjoni eterna ta' Alla, ir-rikompensa mwiegħda għall-ħajja ta' fidi u għallfedeltà lejn il-Feddej. M'hemm xejn x'jifred f'dawn l-orjentamenti fir-raġel u lmara, ħlief ħaġa waħda: id-differenzi sesswali u l-funzjoni tagħhom mhumiex
xorta. Il-missjoni ewlenija tar-raġel hi li jaħkem l-art; f'dan il-mara tintasab
ħdejh bħala għajnuna. Il-missjoni ewlenija tal-mara hija li twelled u teduka lulied; u f'dan ir-raġel irid jiggarantixxi d-difiża tal-mara u tat-tfal. Minn dan
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joħroġ li f'wieħed u fl-oħra jidhru l-istess karatteristiċi, iżda f'qies u f'rapporti
xorta oħra. Fir-raġel, il-kwalitajiet meħtieġa biex jissara, jirbaħ u jaħkem
huma s-saħħa muskolari biex jegħleb fiżikament il-materja, l-intellett biex
jifhem x'qiegħed jiġri madwaru u r-rieda u l-enerġija biex iwettaq dak li jkun
meħtieġ isir. Fil-mara, hemm l-attitudni naturali li tħares u tikkura biex ikun
hemm żvilupp f'min qiegħed jikber jew qiegħed jiġi ffurmat; għalhekk hija
mżejna b'ġisem aktar mimli, b'kapaċità li tgħix fil-kumpannija ma' ħaddieħor,
b'kalma taf tara x'hemm tajjeb madwarha biex tista' tkampa, tiflaħ aktar
għall-uġigħ u n-nuqqas, taf tadatta ruħha. Fuq livell spiritwali, il-mara hija
mogħnija b'tendenza lejn il-materjali, l-individwali, il-personali. Taf tiġbor
x’inhu karatteristku għal kull wieħed u tkun lesta li tadatta lilha nfisha għalih
jew li tgħin fl-iżvilupp tiegħu. Il-kapaċità ta' adattament li għandha l-mara
jfisser li hi stess għandha l-kapaċitajiet li għandu r-raġel u meta meħtieġ taf
issieħbu fix-xogħol tiegħu jew tieħu postu.
Fit-Testment il-Qadim, li jqis id-dnub oriġinali, f'dak li għandu x'jaqsam
man-natura mwaqqgħa, iż-żwieġ u l-maternità huma ppreżentati bħala għan,
f'ċertu sens esklussiv, tal-mara u bħala mezz li bih hija jseħħilha tidħol filħajja ta'dejjem. Li ġġib it-tfal fid-dinja, li tedukahom fil-fidi b'ħarsa lejn ilFeddej biex igawdu s-salvazzjoni. (Din il-mentalità tidher 'l hawn u 'l hemm
fl-ittri ta' San Pawl).
Fit-Testment il-Ġdid hemm miżjud l-ideal tal-verġinità: l-għaqda
personali aktar intima mal-Feddej, li tieħu post il-komunjoni fiż-żwieġ, u lużu tal-enerġija kollha fil-qadi u fil-maternità spiritwali, jiġifieri, fir-rebħ u lformazzjoni ta' persuni għas-Saltna ta' Alla.
Mhux sew li nagħżlu ż-żewġ vokazzjonijiet qisu li f'tal-ewwel inħarsu
biss lejn l-għan naturali u f'tat-tieni l-għan sopranaturali. Ukoll il-mara li
twettaq dmirha ta' miżżewga u ta' omm għandha sehem fil-bini tas-Saltna ta'
Alla. Qabel xejn billi tkun sieħba u omm nisranija, iżda wkoll hija trid taħdem
għas-salvazzjoni tal-erwieħ, l-aktar fil-limiti tal-familja tagħha. Min-naħa loħra, ukoll fil-ħajja kkonsagrata lil Alla, hu meħtieġ li jintużaw l-enerġiji
naturali kollha u b'mod esklussiv għall-bini tas-Saltna ta' Alla f'ċirku dejjem
akbar ta' persuni. Sakemm ikollha f'moħħha l-ħidma b'risq is-Saltna u l-qabża
fil-kwalità tal-ħajja spiritwali tal-bniedem; sakemm din il-ħidma ssir minn
persuna għal persuna – ħidma li tkun frott tal-imħabba ta' Alla u tal-proxxmu,
li tissarraf permezz tal-imħabba ta' Alla u tal-proxxmu u twassal għallimħabba ta' Alla u tal-proxxmu –, qatt mhi xi ħaġa barranija għan-natura tal-
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mara, iżda bil-maqlub hija espressjoni tal-akbar perfezzjoni u l-ogħla
realizzazzjoni.
Dan hu l-għan doppju li jinkludi l-edukazzjoni kollha tal-mara
nisranija: jew twettaq id-dmirijiet naturali ta' mara miżżewga u omm f'sens
sopranaturali, jew tikkonsagra l-enerġiji kollha b'risq is-Saltna ta' Alla filverġinità mogħtija għalih. (Iżda din mhix l-unika alternattiva: jew żwieġ jew
ħajja reliġjuża; hemm x'jindika llum li, barra l-kunventi, li m'ghaddhiex
żmienhom, teżisti l-ħtieġa ta' persuni li jibqgħu fid-dinja u jkunu kkonsagrati
lil Alla).
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Il-Ħajja tal-Mara Nisranija.
9 ta' Awwissu
S. Tereża Beneditta tas-Salib
X'jagħżel lill-mara
_________________________________________________________________________________________
Il-mod kif taħseb il-mara, u x'jinteressaha, imorru lejn dak li hu naturali
u personali u lejn dak li hu individwali fit-totalità tiegħu. Il-kwalitajiet istintivi
tal-omm jeħduha biex tipproteġi, tħares u tindokra, titma' u tkabbar. Dak li
nieqes mill-ħajja, il-ħaġa, jinteressaha biss daqskemm jiswa għall-ħajja u lpersuna, u mhux għalih innifsu. Ma' dan tiżdied karatteristika oħra: lastrazzjoni, f'kull sens, hija 'l bogħod min-natura tagħha. Dak li hu ħaj u
personali, l-oġġett tat-tħaris tagħha, hu konkret, u hija trid tikkurah ħa
jiżviluppa b'mod sħiħ; mhux biċċa minnu bi ħsara għal parti oħra jew oħrajn:
mhux l-ispirtu b'dannu għall-ġisem jew bil-maqlub, u lanqas xi fakultà tar-ruħ
bi ħsara għall-oħrajn. F'dan l-atteġġjament prattiku hemm jaqbel l-ieħor
teoretiku: il-mod tagħha naturali ta' għarfien mhux daqstant intelletwali u
analitiku, daqskemm kontemplattiv u sperimentali, bi preferenza lejn ilkonkret. Dawn il-karatteristiċi jagħnuha tajjeb biex tħares u teduka lil
uliedha. Kwalitajiet li mhux biss imorru favur uliedha, iżda wkoll lejn ħtiġijiet
żewġha, u ta' dawk kollha li jinzertaw fil-limiti tal-ħajja tagħha.
Ma' dawn il-kwalitajiet materni jingħaqdu dawk ta' sieħba. Li taf tieħu
sehem fil-ħajja ta' bniedem ieħor, jiġifieri li tieħu parti f'kollox, żgħir u kbir, li
jolqot lilha: għall-ferħ u n-niket, fix-xogħol u l-problemi tiegħu. F'dan qiegħed
il-kobor u s-sodisfazzjon tal-mara. Ir-raġel huwa aktar medhi fl-affarijiet
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tiegħu, jistenna mingħand ħaddieħor interess u kollaborazzjoni, u fil-biċċa lkbira jħossha iebsa li jaħdem f'dipendenza taħt oħrajn, li jingħata biex jgħin
lil ħaddieħor. Mhux hekk il-mara; għaliha dan hu naturali; hija kapaċi tidħol
fil-qalba ta' ċirkustanzi, b'sentiment u komprensjoni, li s-soltu huma
mbiegħda minnha u ma jolqtuhiex hekk li naturalment tħoss li jmissha
tħarishom li ma kienx għall-persuna li minħabba fiha ġiet f'kuntatt
magħhom. Din il-kwalità hija marbuta mill-qrib mal-attitudni materna: issehem vitali tagħha jistimola l-enerġiji u jagħti qabża fil-kwalità għal sforz
akbar min-naħa tar-raġel. Hija wkoll il-funzjoni edukattiva u formattiva, u
għalhekk ċertament materna u li għandu bżonnha r-raġel matur biex it-tnejn
jieħdu ħsieb il-ħtiġijiet tal-ulied, huma u jikbru, sakemm joħorġu millfunzjonijiet inferjuri tagħhom fil-familja meta jaslu biex jieħdu l-istat
tagħhom.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), L-Ethos tal-Professjoni tal-Mara.
10 ta' Awwissu
L-iżvilupp tal-kwalitajiet femminili
_________________________________________________________________________________________
Error! Bookmark not defined.
Dak li se ngħid fuq il-kwalitajiet naturali tal-mara ma rridx li
b'daqshekk jinftiehem bħala ġudizzju fuq il-valur tagħhom. Li huma, meta
żviluppati skont in-natura tagħhom, għandhom siwi għoli ferm għall-ħajja,
huwa ċar ħafna. Iżda kemm għal din ir-raġuni, u kemm għall-valur etiku, u
hawn fuq dan irrid nitħaddet aktar bir-reqqa, huwa essenzjali li l-mara tiġi
edukata bil-korrettezza kollha. Din mhija xejn ħaġa żgħira u ovvja. Anzi nista'
ngħid li din isseħħ biss f'ċirkustanzi preċiżi. Minħabba d-dnub oriġinali, fuq
kull attitudni femminili, kif ukoll fuq il-kumpless tan-natura umana hemm
tagħfas dik it-tebgħa li ttellef l-iżvilupp sħiħ, u meta ma ssibx min jeqfilha
tikkawża kemm-il xorta ta' diġenerazzjoni. L-orjentament lejn l-individwu
personali jista' jġib miegħu riġidament xejn b'saħħtu. Għax minn naħa
jistenna wkoll minn oħrajn attenzjoni żejda fuq il-persuna proprja. Sintomi
huma l-vanità, ix-xewqa għat-tifħir u l-apprezzament, l-indħil fi ħwejjeġ
ħaddiehor; u min-naħa l-oħra tista' tinfexx f'ħaddieħor, bħal meta jkun hemm
kilba għall-kurżità, l-ghajdut fuq in-nies, u x-xenqa għall-indħil xejn għaqli filħajja privata ta' ħaddiehor. L-orjentament lejn il-kollox faċli biex jispiċċa fit-
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tixrid tal-forzi, it-tbarrid tad-dixxiplina meħtieġa fit-twettiq ta' xi ħidma u xxenqa superfiċjali ta' interess f'kollox. Fir-relazzjoni ma' oħrajn imbagħad
x'aktarx ikun hemm ġibda lejn xi ħadd partikulari, li tmur ferm lil hemm millkwalità materna fiha għax hija aktar pussess, li ttaqqal u ttellef għax ma tafx
tistenna fil-kwiet il-maturazjoni naturali fl-iżvilupp tal-affarijiet. Minflok ilqadi fi ħbiberija tidħol ir-rieda li tgħaddi tagħha. Minn hawn iż-żwiġijiet xejn
feliċi u n-nuqqas ta' komprensjoni ta' ommijiet lejn l-ulied il-kbar. Kollox ħtija
tad-diġenerazzjoni tal-kwalitajiet femminili li semmejt qabel!
Jekk bħala kontrapiż għal dan kollu nqegħdu l-figura tal-mara
miżżewġa u tal-omm fl-iżvilupp l-aktar ġenwin u naturali, irridu
nikkontemplaw l-Immakulata. Fiċ-ċentru ta' ħajjitha hemm Binha. Hija
b'serenità kbira tistennieh jikber, tirrispetta t-tfulija tiegħu, takkumpanjah fi
triqtu, issa mill-qrib issa mill-bogħod, skont kif ried hu. Meta rħewh mejjet
f'dirgħajha hija ħaddnitu u wara li rxoxta wettqet xewqtu. Dan kollu għamlitu
mhux għax huwa kien xi ħaġa tagħha proprja: Hija kienet biss il-qaddejja talMulej u fittxet li twettaq biss dak li kienet imsejħa għalih. Għalhekk ma qisetx
lil Binha bħala proprjetà tagħha: irċevietu minn idejn il-Missier u radditu lura
meta offrietu bħala debħa fit-tempju, jew meta ssieħbet miegħu fl-għotja
tiegħu nnifsu fuq is-salib. Inqisu l-Omm ta' Alla bħala mara miżżewġa: fisskiet u b'fiduċja immensa tistenna min-naħa tagħha fiduċja daqshekk ieħor
immensa; ubbidjenza bla kliem, sehem fidil, li jevita t-tbatija; u dan kollu
f'għaqda sħiħa mal-ordni ta' Alla li taha bniedem [S. Ġużepp] bħala ħarsien u
kap viżibbli fuq l-art.
Il-figura ta' Omm Alla turina ċar, għalhekk, liema huma l-atteġġjamenti
fl-ispirtu tal-mara li jaqblu mas-sejħa naturali tagħha. Lejn ir-raġel: hija toffri
ubbidjenza, fiduċja u tisħib f'ħajtu, li tiffavorixxi x-xogħol li hu jrid iwettaq u
tgħinu wkoll fl-iżvilupp tal-personalità tiegħu. Lejn il-wild: protezzjoni fidila,
kura u edukazzjoni tat-talenti li Alla għanieh bihom. U lejn kemm ir-raġel u
kemm il-wild: għotja tagħha nfisha u ħeffa biex twarrab kemm-il darba ma
tibqax meħtieġa. L-għan profond ta' dan kollu hija l-konvinzjoni li ż-żwieġ u lmaternità huma sejħa minn Alla li hija trid twettaq għall-imħabba ta' Alla u
taħt it-tmexxija tiegħu.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), L-Ethos tal-Professjoni tal-Mara.
11 ta' Awwissu
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Il-mara fil-ħajja professjonali
_________________________________________________________________________________________
Naslu hawn għall-mistoqsija: Hemm professjonijiet oħra tal-mara
barra dik naturali? Li l-mara hija kapaċi tkun professjonista barra r-rwol
tagħha naturali ta' mara miżżewġa u omm jista' jiċħadha biss min hu agħma
quddiem il-fatti tal-ħajja. Hija l-esperjenza ta' dawn l-aħħar għexieren ta'
snin, u jista' jingħad li hija wkoll l-esperjenza ta' kull żmien. Fiż-żgur jista'
jingħad: “F'każijiet ta' ħtieġa, kull mara normali u b'saħħitha hija kapaċi
tingħata għal xi professjoni” u : “M'hemmx professjoni li l-mara ma tistax
twettaq”. Meta tieħu ħsieb it-tfal orfni, tidħol biex tirfed lill-aħwa li
m'għandhomx min jieħu ħsiebhom jew lill-ġenituri anzjani, hemm jidher
kemm il-mara għandha l-ħila tissagrifika lilha nfisha u jseħħilha twettaq
mirakli ta' effiċjenza. Iżda wkoll id-doni u l-inklinazzjonijiet naturali jindikaw
liema spazji ta' xogħol jaqblu sew għall-mara. L-ebda mara ma hija
sempliċiment mara. Kull waħda għandha l-inklinazzjonijiet u t-talenti proprji
tagħha bħall-irġiel. Dawn it-talenti jagħmluha kapaċi biex tidħol għal kemm-il
ħidma professjonali, artistika, xjentifika, teknika, u l-bqija.
F'ħafna każijiet, hija x-xeħta personali li l-aktar titfa' lil tfajla lejn xi
xorta ta' xogħol, ukoll jekk huwa 'l bogħod mill-karatteristiċi femminili.
F'dawn il-każijiet ma nistgħux nitħaddtu dwar professjonijiet femminili. Jekk
se nitħaddtu fuq dawn fit-tifsira vera tal-kelma, u biex inkunu oġġettivi, hu
meħtieġ li tassew ikunu professjonijiet li l-għan oġġettiv tagħhom ikun jaqbel
mal-karatteristiċi proprji femminili. Jiġifieri fejn jidħlu l-assistenza u ledukazzjoni, il-kura u s-sensibbiltà, bħalma hemm fil-professjoni medika,
edukattiva, it-tmexxija domestika u ta' djar pubbliċi, u fis-serje ta'
professjonijiet soċjali u moderni oħra. Fil-kamp xjentifiku hemm l-oqsma fejn
jidħol il-kuntatt mal-konkret, jiġifieri fejn hemm il-kuntatt personali malħlejjaq, bħal fix-xjenzi psikologiċi. Hemm il-ħidmiet li jitolbu xeħta ta'
assistenza u qadi, bħal fix-xogħol ta' traduzzjoni u t-tħejjija ta'
pubblikazzjonijiet. Kultant il-mara tidħol hi wkoll biex tmexxi xogħol bħal
dan.
Barra minn hekk irrid inżid li f'dawk il-professjonijiet, li minnhom
infushom mhumiex f'sintonija kbira mal-karattereistiċi tal-mara u għalhekk
aktar jaqblu mal-karattru tar-raġel, meta meqjusa f'qagħdiet partikulari,
jistgħu jieħdu xeħtiet ġenwinament femminili. Nieħdu x-xogħol ġo fabbrika, luffiċċju kummerċjali, l-amministrazzjoni tal-gvern jew lokali, l-apparat
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legiżlattiv, il-laboratorju kimiku jew l-istitut tal-matematika kollha jitolbu
kwalitajiet li għandhom rabta mal-ħaj, għax pjuttost astratti. Minkejja dan
kważi dejjem huma impjiegi li jitolbu ħidma sfiqa ma' persuni oħra jew flistess ambjent u sikwit f'taqsimiet varji. U dlonk hawn jidħlu fl-azzjoni lvirtujiet femminili kollha. Għax, saħansitra hawn, fejn l-individwu huwa firriskju li jsir biss sinna fl-ingranaġġ tal-magna u b'hekk jitlef l-umanità tiegħu,
il-preżenza tal-mara tista' sservi ta' kontrapiż validu u mbierek. Meta xi ħadd
ikun jaf li fil-post tax-xogħol tiegħu hemm persuna li tista' tgħinu u tifhmu
f'qalbu jħossu komdu u attent, u xejn bla ħajja. U f'din l-għamla ta' influss li lħajja professjonali tista' ssir xi ħaġa xort'oħra minn kif hija mħaddma mirraġel waħdu. Iżda hemm għamla oħra ta' influss. Kull astratt wara kollox
jagħmel parti mill-konkret. Dak kollu li mhux ħaj hu għas-servizz tal-ħajja.
Kull ħidma fuq l-astratt qiegħda għall-qadi tal-kumpless ħaj. Min iseħħlu jara
u jsaħħaħ l-affarijiet f'dan id-dawl, jidħol aktar 'il ġewwa f'ħidmietu, minkejja
l-monotonija u l-kwalità astratta tiegħu, u dmirijietu jaqdihom b'anqas toqol.
Għalhekk is-sehem tal-mara fl-ghamliet ta' kull xorta ta' professjoni tista'
tkun barka għall-ħajja soċjali kollha, kemm dik privata u kemm dik pubblika,
sakemm hija tħares l-ethos femminili tagħha.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), L-Ethos tal-Professjoni femminili.
12 ta' Awwissu
Ħajja femminili fil-monasteru
_________________________________________________________________________________________
Fittxu – ukoll jekk ma jogħġobkomx wisq – li dejjem tieħdu sehem massorijiet l-oħra fil-ħin tar-rikreazzjoni u kull meta jkun mitlub minnkom, għax
kull ħsieb ta' ħaddieħor b'fehma tajba huwa mħabba perfetta... Nittama f'Alla
li f'din id-Dar ma jkun hemm ebda post għal xi mod ieħor ta' mħabba ħlief limħabba perfetta – ukoll jekk ma naslux biex inħobbu bil-perfezzjoni kollha.
Hija ħaġa tajba ħafna li xi wħud tiġihom ħasra fil-ħtiġijiet tal-oħrajn,
iżda ħa jaraw li ma jonqsux mid-diskrezzjoni f'xi ħwejjeġ li jmorru kontra lubbidjenza. Ukoll jekk bejnkom u bejn ruħkom jidhrilkom li l-ordnijiet tassuperjura huma iebsa żżejjed, la turux dan u la toqogħdux tlabalbu maloħrajn fuq hekk, jekk mhux mas-superjura nfisha bl-umiltà kollha, għax tkunu
qegħdin tagħmlu ħsara kbira.
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U tgħallmu ifhmu x'inhuma dawk il-ħwejjeġ fis-sorijiet l-oħra li għandu
jkollkom sogħba għalihom u dawk li għandkom titħassru. U dejjem uru nniket tagħkom għan-nuqqas li taraw f'xi soru, meta kulħadd ikun jaf bih.
Hawn tidher u tkun imħaddma l-imħabba, meta tkunu tafu kif iġġerrħu kull
nuqqas u ma toqogħdux tistagħġbu bih. U l-oħrajn, min-naħa tagħhom,
jagħmlu l-istess bin-nuqqasijiet tagħkom li, meta żżidu magħhom dawk li ma
tintebħux bihom intom, żgur li huma ħafna aktar. Itolbu ħafna għas-soru li
tkun u ħalluha f'idejn Alla, waqt li intom fittxu li titħarrġu fil-virtù kuntrarja
għan-nuqqas li jidher fl-oħra. Agħmlu minn kollox biex titħarrġu bl-akbar
perfezzjoni f'din il-virtù, biex tgħallmu lis-soru l-oħra bl-għemil dak li forsi
ma kinetx tifhem bil-kliem u lanqas tikseb b'xi kastig. Id-drawwa li waħda
timxi fuq il-virtù li tara tidher sewwa f'xi ħaddieħor malajr trabbi l-għeruq.
Din hija twissija f'waqtha; qisu li ma tinsewhiex.
Kemm tkun ħaġa tajba u vera l-imħabba ta' dik is-soru li ġġib kull ġid lil
kulħadd billi hija tiċċaħħad minn dak li jkun ta' ġid għaliha biex tħallih lilloħrajn! Żgur li timxi ħafna 'l quddiem u tħares ir-Regola bl-akbar perfezzjoni.
U din tagħha tkun ħbiberija wisq aħjar minn dik ta' ħafna kliem ta' ħlewwa li
la jingħad u lanqas għandu jingħad f'din id-Dar – irrid nifhem kliem bħal
“ħajti!” “ruħi!” “ġidi!” u kliem ieħor ta' din ix-xorta li jista' jingħad minn xi
wħud daqqa lil waħda u daqqa lill-oħra. Kliem ta' għożża bħal dan erfgħuh
għall-Għarus tagħkom, għax tridu tkunu miegħu hekk ta' sikwit matul il-jum,
u xi drabi hekk waħedkom miegħu biss, illi tassew teħtieġu l-għajnuna ta' dan
il-kliem kollu; u l-Maestà Tiegħu jħallih li jingħad lilu. Iżda jekk dan il-kliem
tużawh ħafna bejnietkom, ma jibqax iqanqal wisq lill-Mulej meta mbagħad
tużawh miegħu.
Barra minn hekk, ma hemmx għalfejn tużawh. Dawn huma kliem tannisa u jiena, uliedi, f'xejn ma rridkom tidhru hekk, għax ma rridkomx iġġibu
ruħkom bħan-nisa, iżda ta' rġiel qawwija. Għax jekk toħorġu minnkom dak li
huwa fis-setgħa tagħkom, il-Mulej jagħmilkom hekk b'saħħitkom illi taslu
biex tgħaġġbu lill-istess irġiel. U din hija tassew ħaġa ħafifa għall-Maestà
Tiegħu, ladarba lilna għamilna mix-xejn!
Sinjal ieħor li juri din l-imħabba fikom b'mod l-aktar ċar huwa li tfittxu
tħaffu x-xogħol tal-oħrajn fid-Dar billi titgħabbew bih intom, u fl-istess ħin
tifirħu u tfaħħru 'l-Mulej għal kull tkattir tal-virtujiet li taraw fihom
bħallikieku kienu tagħkom infuskom.
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Dawn il-ħwejjeġ kollha, barra milli minnhom infushom iġibu magħhom
ġid kbir, jgħinu ħafna biex iġibu 'l quddiem il-paċi u l-għaqda bejn il-qlub,
bħalma bis-saħħa tat-tjubija tal-Mulej issa nafu sewwa mill-esperjenza. Ikun
jogħġob lill-Maestà Tiegħu li din l-imħabba tissaħħaħ dejjem aktar fostna.
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 7, 7-9.
13 ta' Awwissu
Is-sejħa sopranaturali tal-mara
________________________________________________________________________________________
Li tingħata lil Alla, bla kont għalik innifsek u l-ħajja privata individwali
proprja biex jidħol Alla ħieles u bil-kbir, dan hu l-għan ewlieni, il-prinċipju u
l-fini tal-ħajja reliġjuża. Aktar ma dan isir sewwa aktar tkun kbira l-ħajja
divina fil-persuna. Hija ħajja ta' mħabba, imħabba dejjem tfawwar, bla qies,
ħielsa fl-għotja tagħha nfisha; imħabba kollha mogħdrija li tmil lejn kull
ħtieġa; imħabba li tfejjaq il-marid u tqajjem il-ħajja f'min hu mejjet; imħabba
li tħares, titma', tgħallem u ssawwar; imħabba li tinkedd mal-mikdud, li tifraħ
ma' min hu ferħan; li ħafifa taqdi lil kulħadd biex iseħħ il-ħsieb tal-Missier;
f'kelma waħda: l-imħabba tal-Qalb divina.
Li tingħata b'għotja ta' mħabba bħal din, li tkun ta' ħaddiehor biex
tirbħu: din hija x-xewqa l-aktar qawwija fil-qalb femminili. Hawn għandna lqalba ta' kif il-mara tmil lejn persuna u lejn il-kollox. Huwa l-karattru
speċifiku tal-mara, bħalma wrejt. Jekk ikun xi bniedem li jitlob mill-mara dan,
fih innifsu jkun sagrifiċċju li jumiljaha, li ma jixraqilhiex: tkun skjava minn
pretendent li ma jafx x'qiegħed jitlob, u ħadd mhu obbligat li joqgħod għal
dan. Alla biss jista' jilqa' b'għotja sħiħa l-bniedem kollu kemm hu, u jaċċettah
mingħajr ma dan jitlef ruħu, anzi jirbaħha. Alla biss jista' jagħti lilu nnifsu lillbniedem b'mod li jimlieh bih innifsu mingħajr ma jnaqqas xejn minn tiegħu.
Għalhekk l-għotja sħiħa hija l-prinċipju tal-ħajja reliġjuża, hija wkoll l-unika
xewqa femminili li tista' sseħħ b'mod xieraq.
Hu għalhekk li l-ħajja divina, li hija l-ħajja mogħtija minn Alla, limħabba li lesta tingħata għall-qadi, kollha mogħdrija, li tqajjem u ssawwar ilħajja, taqbel perfettament ma' dak li sejjaħnielu l-ethos vokazzjonali tal-mara.
X'joħroġ minn dan? Li kull mara trid issir soru, sabiex tilħaq il-milja
tas-sejħa tagħha? Dażgur li le! Iżda hija ħaġa daqshekk ieħor ċerta li n-natura

352

Meditazzjoni għal Kuljum

tal-mara, natura mċappsa bid-dnub u mħassra, tista' terġa' tittella' għas-safa
tagħha u mgħollija għall-ethos vokazzjonali tagħha biss meta hija tingħata
kollha kemm hi lil Alla. Kemm jekk tkun id-dar u taqdi bħala omm, kemm jekk
tesponi ruħha għad-dawl tal-ħajja pubblika, jew tqatta' jiemha bejn il-ħitan
tal-klawsura, kullimkien hija trid tibqa' l-qaddejja tal-Mulej. Kif kienet Omm
Alla, fl-għamliet kollha tal-ħajja: minn daqsxejn ta' tfajla li tgħix għad-dell tatTempju, fil-kwiet tal-ħajja tad-dar ġo Betlehem u Nazaret: u kemm bħala
gwida tal-appostli u tal-ewwel komunità nisranija wara l-mewt ta' Binha. Kull
mara tista' tkun kopja ta' Omm Alla, Għarusa ta' Kristu, appostlu tal-Qalb
divina: hekk tkun twettaq tassew is-sejħa tagħha, ikunu x'ikunu ċ-ċirkustanzi
u ħidmiet li fihom u bihom isseħħ il-missjoni kbira ta' ħajjitha.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), L-Ethos tal-Professjoni Femminili.
14 ta' Awwissu
Id-dinja ma kenitx ta' piż għalija
_________________________________________________________________________________________
Għażiża tiegħi Pauline, illejla, wara l-Għasar, mort ma' Marie biex nara
waħda mill-ħaddiema li, bħar-raġel tagħha wkoll, ilha marida kważi tmien
xhur.
Meta mort lura d-dar, sibt il-pakkett li kien fih xi oġġetti ta' devozzjoni
li zitek l-għażiża kienet tuża sa ma mietet: il-kuruna tagħha tar-rużarju u ssalib li bieset fl-aħħar nifs ta' ħajjitha, kif ukoll l-Ecce Homo li kellha u anki xi
xagħar minn tagħha.
Iva, għażiża tiegħi Pauline, int għad tkun qaddisa, bħal zitek, din hi ttama tiegħi, imma b'danakollu hi kienet bosta aħjar minnek meta kienet taletà tiegħek.
Kont inħobbha ħafna, 'il dik l-imsejkna oħti l-għażiża! Ma kont nista'
nagħmel xejn mingħajrha. Darba waħda, ftit qabel ma telqet għall-kunvent,
kont qiegħda naħdem fil-ġnien, imma hi ma kenitx miegħi; ma kontx nista'
noqgħod mingħajrha u mort infittixha. Hi qaltli: “X'se tagħmel meta jien ma
nkunx għadni hawn?” Weġibtha li kont nitlaq jien ukoll. Fil-fatt tlaqt, tliet
xhur wara, imma ma qbadtx l-istess triq.
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Mort naraha l-ewwel darba fil-monasteru tagħha f'jum it-tieġ tiegħi;
nista' ngħid li hemm, dak il-jum, xerridt id-dmugħ kollu li kelli, aktar milli
qatt kont bkejt f'ħajti u aktar minn kemm qatt se nibki. U miskina oħti ma
kenitx taf kif taqbad issabbarni. Mhux għax kien qiegħed jiddispjaċini li
naraha hemm, iżda għall-kuntrarju, xtaqt inkun hemm jien ukoll. Meta bdejt
inqabbel ħajti ma' tagħha, id-dmugħ irdoppja. Insomma, għal ħafna żmien
ruħi u qalbi kienu fil-Viżitazzjoni; sikwit kont mmur nara 'l oħti u hemm kont
inħoss ċerta kalma u paċi li ma nistax infissirhom. Meta kont nitlaq lura, kont
inħossni mdejqa ħafna li nerġa' nsib ruħi fid-dinja. Xtaqt kieku naħbi ħajti ma'
tagħha.
Int li tant tħobb lil missierek, Pauline tiegħi, tista' forsi taħseb li ġibtlu
xi dispjaċir fil-jum tat-tieġ tiegħi. U le, huwa kien jifhimni u sabbarni millaħjar li seta', minħabba li kellu l-istess gosti tiegħi. Anzi nemmen li l-ġibda
tagħna lejn xulxin proprju kibret b'hekk: is-sentimenti tagħna kienu dejjem
ħaġa waħda u huwa kien dejjem ta' wens u appoġġ għalija.
Imma meta kellna 'l uliedna, l-ideat tagħna nbidlu xi ftit: bdejna ngħixu
biss għalihom, dawn kienu l-hena tagħna u qatt ma konna se nsibuha jekk
mhux fihom. F'kelma waħda, kollox sar ħafif ħafna għalina, id-dinja ma kenitx
iżjed ta' piż. Għalija kienet ir-rikompens kbir, għalhekk xtaqt li jkolli ħafna
wlied, biex inrawwimhom għas-Sema.
Minnhom, erbgħa diġà sabu posthom [hemm fuq] u l-oħrajn, iva, loħrajn għad imorru huma wkoll f'dik is-Saltna tas-Sema, mogħnija b'merti
akbar, ladarba jkunu tqabdu iżjed fit-tul.
Leonie biss hija dejjem salib tqil ħafna x'inġorr. Jalla zitek l-għażiża
taqlagħlna li tinbidel din l-imsejkna tifla! Nispera dejjem. Illejla ġiet titlobni
tistax tara r-rikordji ta' zijitha. Céline u Thérèse rawhom ukoll fl-istess ħin u
biesuhom.
Din l-imsejkna ċkejkna hi l-hena kollu tagħna. Għad tkun twajba, diġà
wieħed jista' jara ż-żerriegħa ta' dan, ma titkellimx ħlief fuq il-ħanin Alla;
għall-ebda raġuni mhi se tonqos milli tgħid it-talb tagħha. Nixtieqek kieku
taraha tgħid bl-amment il-ħrejjef żgħar. Qatt ma rajt xejn tant grazzjuż, issib
waħedha l-espressjoni li trid tagħti u t-ton, imma fuq kollox meta tgħid: “Tifel
ċkejken ta' rasek bjonda, mela fejn taħseb li jinsab il-ħanin Alla?” Meta tasal
għall-”Hu jinsab hemm fuq fis-Sema kaħlani”, iddawwar ħarsitha 'l fuq
b'espressjoni tal-anġli. Qatt ma ngħejjew ngħidulha biex terġa' tgħidha, tant
hi ħaġa sabiħa; hemm xi ħaġa tant tas-Sema f'ħarsitha li ssaħħrek!...
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Beata Zelie Guérin-Martin, Ittri tal-Familja, n. 192.

IS-SEJĦA
15 ta' Awwissu
It-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija
Dehra tal-Assunta
_________________________________________________________________________________________
Fil-festa tat-Tlugħ fis-Sema tal-Madonna, kont f'kunvent tal-Ordni talglorjuż San Duminku u bdejt naħseb bejni u bejn ruħi fil-ħafna dnubiet li fiżżminijiet ta' qabel kont qerrejt f'dik id-Dar u fil-ħafna nuqqasijiet tiegħi, meta
f'daqqa waħda ġie fuqi rapiment hekk qawwi li kważi ħriġt barra minni
nnifsi. Qgħadt bilqiegħda u jidhirli li la rajt xħin kienet l-elevazzjoni u lanqas
stajt nieħu sehem fil-quddiesa, u wara kelli skruplu fuq dan.
Waqt li kont hekk mitlufa, qisni rajtni qeda niġi mżejna b'libsa bajda ta'
ġmiel u dija liema bħalhom. Għall-ewwel ma stajtx nara min kien qed
ilibbisni, imma mbagħad rajt 'il-Madonna fuq in-naħa tal-lemin tiegħi u lillmissier tiegħi San Ġużepp fuq ix-xellug, li kienu qegħdin ilibbsuni b'dan ilmod. Stajt nifhem li issa ġejt imnaddfa minn dnubieti kollha. Wara li libbsuni
u ħassejtni mimlija għaxqa u hena tas-sema, ħassejt il-Madonna bħal taqbadli
idejja u tgħidli li kont qeda nogħġobha ħafna meta nfittex li naqdi lill-glorjuż
San Ġużepp. Qaltli wkoll li stajt nibqa' żgura li dak li kont qeda nfittex li
nwettaq dwar il-monasteru kellu jseħħ u li fih il-Mulej u huma t-tnejn kienu
sejrin ikunu moqdija tajjeb ħafna. Ma kellix għax nibża' dwar dan, għalkemm
ix-xorta ta' ubbidjenza li kienet tkun meħtieġa ma kinetx sejra togħġobni.
Huma kienu se jħarsuna, u Binha kien wegħedna li jibqa' dejjem magħna.
Żiedet tgħidli li b'rahan ta' dan kienet sejra tagħtini ħaġra prezzjuża.
Imbagħad dehret ixxiddli madwar għonqi ġiżirana tad-deheb l-aktar sabiħa, li
kellha mdendel magħha salib jiswa ħafna.
Id-deheb u l-ħaġar prezzjuż kienu hekk isbaħ minn kull ħaġa ta' din iddinja li lanqas biss nista' nqabbilhom ma' xi ħaġa li naf biha: id-dija tagħhom
kienet xi ħaġa ta' barra din id-dinja u moħħna ma jistax jogħla 'l fuq biżżejjed
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biex jifhem ix-xorta ta' din il-libsa jew iġib quddiem għajnejh il-bjuda li lMulej riedha tleqq biha; ħdejha, kull ħaġa ta' din id-dinja tidher, kif ngħidu,
qisha tiċpisa bil-ġmied.
Kbira tassew kienet is-sbuħija tal-Madonna, għalkemm ma stajt nara
ebda dettall ħlief is-sura ta' wiċċha b'mod ġenerali u l-bjuda l-aktar tiddi ta'
lbiesha, mhux bjuda li tgħammex, iżda dija ta' ħlewwa. Lill-glorjuż San
Ġużepp ma stajtx narah hekk sewwa, għalkemm stajt nara biċ-ċar li kien
hemm, bħalma jiġri fil-viżjonijiet li fissirt kif fihom ma tarax bl-għajnejn.
Il-Madonna dehritli qisha għadha tifla żgħira. Damu miegħi xi ftit talħin li fih ġibuli ferħ u hena tassew kbira, aktar milli ħassejt qabel hekk li ma
xtaqtux jintemm. Imbagħad deherli li rajthom telgħin is-sema mdawra minn
qtajja’ ta' anġli. Bqajt waħdi, imma ħassejtni hekk imfarrġa, hekk merfugħa u
miġbura fit-talb, hekk mimlija b'devozzjoni ħelwa, illi għal xi ħin bqajt hemm
fejn kont, mingħajr ma ċċaqlaqt u mingħajr ma stajt ngħid kelma, bħal barra
minni nnifsi. Ħassejt qawwa kbira ġewwa fija li riedet tħollni għal Alla
f'għaxqa kbira, għax kollox seħħ b'mod hekk ċar li ma stajtx ma nemminx fiżżgur li din il-viżjoni kienet ġejja minn Alla. Għalhekk ħallietni mfarrġa ħafna u
mimlija paċi.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 33, 14-15.
16 ta' Awwissu
Fil-Karmelu ta' 15-il sena
_________________________________________________________________________________________
Wara li kont ksibt il-permess tal-papà, ħsibt li stajt intir bla biża' lejn ilKarmelu, imma provi tassew ta' tbatija kien għad fadlilhom jippruvaw ilvokazzjoni tiegħi. Kien bit-tregħid li għedt liz-ziju bid-deċiżjoni li jiena kont
ħadt. Hu wera miegħi kull sinjal ta' ħlewwa li seta', imma ma tanix il-permess
li mmur. Bil-maqlub, lanqas biss riedni nkellmu fuq il-vokazzjoni tiegħi qabel
ma nkun għalaqt is-17-il sena. Kienet kontra l-prudenza umana – qal – li
ddaħħal fil-Karmelu tifla ta' 15-il sena: din il-ħajja ta' Karmelitana, f'għajnejn
id-dinja kienet ħajja ta' riflessjoni matura, li kienet tkun ta’ ħsara kbira għallħajja reliġjuża li jħallu tifla bla esperjenza tħaddanha... kulħadd kien se jibda
jitkellem fuq hekk, eċċ... eċċ... Saħansitra qal li, biex jasal li jħallini mmur, kien
meħtieġ miraklu. Jiena rajt tajjeb li l-argumenti kollha ma kienu se jiswew
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għalxejn, u għalhekk erġajt lura b'qalbi mgħaddsa fi mrar l-aktar profond. Ilfaraġ waħdieni tiegħi kien it-talb. Kont nitlob bil-ħerqa lil Ġesù biex iwettaq
il-miraklu mitlub, ladarba b'dan il-prezz biss stajt inwieġeb għas-sejħa tiegħu.
Għadda ż-żmien sew qabel ma ażżardajt inkellem mill-ġdid liz-ziju.
Swieli ħafna u ħafna biex immur għandu. Min-naħa tiegħu deher li ma baqax
jaħseb fuq il-vokazzjoni tiegħi, iżda wara sirt naf li d-dwejjaq kbar tiegħi
ħallew effett kbir fuqu favur tiegħi. Il-ħanin Alla, qabel ma ħalla jiddi fuq ruħi
raġġ ta' tama, ried jibgħatli martirju tassew ta' niket li dam sejjer tlett ijiem.
[...]
Fl-aħħar, fir-raba' jum li ħabat is-Sibt, jum ikkonsagrat lis-Sultana
ħelwa tas-Sema, mort nara liz-ziju. X’ma kienx l-għaġeb tiegħi meta rajtu
jħares lejja u jdaħħalni fl-istudju tiegħu, bla ma kont urejtu x-xewqa tiegħi!...
Huwa beda billi ċanfarni bil-ħlewwa talli dehert li kont qed nibża' minnu, u
mbagħad qalli li ma kienx hemm għalfejn nitlob miraklu, li hu kien talab biss
lill-ħanin Alla biex jagħtih “daqsxejn ta' bidla tal-qalb”, u li kien ġie mismugħ...
A! Ma baqagħtlix it-tentazzjoni li nitlob għal miraklu, għax għalija l-miraklu
kien ingħata, iz-ziju ma kienx għadu l-istess. Bla ma għamel ebda allużjoni
għall-”prudenza umana”, huwa qalli li jiena kont fjura ċkejkna li l-ħanin Alla
ried jaqtagħha għalih, u li hu ma kienx se jibqa' jopponi!... [...]
Ftit jiem wara li kont qlajt il-permess taz-ziju, ġejt narak, Madre
għażiża, u għedtlek bil-ferħ tiegħi għaliex il-provi kollha tiegħi kienu
għaddew. Iżda x’sorpriża u xi swied il-qalb kelli meta smajtek tgħidli li rReverendu Superjur ma kienx aċċetta li nidħol qabel ma nagħlaq 21 sena...
Ħadd ma kien ħaseb f’din l-oppożizzjoni, l-aktar waħda iebsa biex
tintrebaħ fosthom kollha. B'danakollu, mingħajr ma qtajt qalbi, mort jien
innifsi flimkien mal-papà u Céline għand il-qassis tagħna ħalli nfittex
immisslu qalbu billi nurih li jien tassew kelli l-vokazzjoni għall-Karmelu.
Huwa laqagħna bl-akbar bruda; kien kollu għalxejn li l-għażiż missier
inkomparabbli tiegħi żied l-insistenzi tiegħu ma' tiegħi; xejn ma seta'
jdawwarlu fehmtu. Huwa qalli li ma kien hemm ebda periklu billi noqgħod iddar, li hemm stajt ngħix ħajja ta' bixra Karmelitana, li jekk ma kontx nagħmel
id-dixxiplina, mhux se jintilef kollox... eċċ... eċċ... Fl-aħħar spiċċa biex żied li hu
ma kienx ħlief id-delegat tal-Isqof u li, jekk huwa ried iħallini nidħol filKarmelu, hu ma kien ikollu xejn iżjed xi jgħid... Ħriġt kollni dmugħ mid-dar
parrokkjali; b'xorti tajba kont moħbija bl-umbrella tiegħi, għax ix-xita kienet
nieżla bil-qliel. Il-papà ma kienx jaf kif se jaqbad ifarraġni... wiegħedni li
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jeħodni Bayeaux hekk kif nurih ix-xewqa li mmur, għaliex jiena kont soda filfehma li nilħaq l-għanijiet tiegħi, u saħansitra għedt li kont lesta mmur sa
għand il-Qdusija Tiegħu l-Papa jekk l-Isqof ma jkunx irid iħallini nidħol filKarmelu ta' 15-il sena...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, A 50w-52q.
17 ta' Awwissu
It-triq tal-ħajja
_________________________________________________________________________________________
Għażiża Rebekka, napprofitta ruħi għal waqt wieħed mill-istudji biex
nawguralek ħafna fil-jum ta' għeluq sninek, għax sena oħra ta' ħajja għandha
tagħmlek aktar serja u riflessiva u għandha tkun ukoll motiv biex tirrifletti
fuq is-sejħa li Alla fdalek f'idejk.
Emminni, Rebekka, li ta' erbatax jew ħmistax-il sena aħna nagħrfu lvokazzjoni tagħna. Inħossu leħen u dawl li jurina t-triq ta' ħajjitna. Dak ilfanal xegħel għalija ta' erbatax-il sena. Jiena biddilt id-direzzjoni u ddeċidejt
it-triq li kelli nieħu, u llum ġejja biex nafda miegħek fuq pjani ideali li jien
sawwart.
Sal-lum dawlitna l-istess kewkba, iżda forsi għada ma nkunux flimkien
taħt l-istess dell li jħarisna. Din il-kewkba hija d-dar, il-familja. Jeħtieġ
ninfirdu u qlubna, li kienu ħaġa waħda, forsi għada jinfirdu. Jidhirli li lbieraħ
ma kontx se tifhem il-lingwaġġ tiegħi, iżda llum għandek erbatax-il sena, età li
fiha tista' tifhimni. Għalhekk jiena nemmen li se taqbel u tagħtini raġun.
Fi ftit kliem se nafda miegħek is-sigriet ta' ħajti. Se ninfirdu dalwaqt u
dik ix-xewqa li dejjem żammejna sa minn tfulitna, illi ngħixu dejjem
magħqudin flimkien, se tinkiser dalwaqt għal ideal ieħor ogħla taż-żgħożija
tagħna. Irridu naqbdu triqat differenti fil-ħajja. Lili messni l-aħjar sehem
bħall-Maddalena. L-Imgħallem Divin ġietu ħniena minni, u huwa u jersaq lejja
qalli minn taħt l-ilsien: “Ħalli 'l missierek, 'l ommok u kulma għandek u ejja
warajja”.
Min jista' jirrifjuta l-id ta' Dak li jista' kollox illi jitbaxxa sal-aktar
waħda li ma jistħoqqilhiex fost il-ħlejjaq tiegħu? Kemm jiena kuntenta,
għażiża oħt ċkejkna tiegħi! Jien inqbadt fix-xbieki ta' mħabba tas-Sajjied
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Divin. Nixtieq kieku nfiehmek din l-hena. Nista' ngħidlek b'ċertezza li jiena lgħarusa mwiegħda lilu u li dalwaqt se niċċelebraw it-tieġ tagħna fil-Karmelu.
Jien intreħajt f'idejh. Fit-8 ta' Diċembru, itgħarrast. Ma jirnexxilix ngħid
kemm inħobbu! Ħsiebi ma jedhiex ħlief fiH. Hu l-ideal tiegħi. Hu ideal infinit.
Nixxennaq għall-jum li fih se nidħol fil-Karmelu, biex ma nedhiex ħlief fiH,
biex nitħallat miegħu u ma ngħixx jekk mhux ħajtu: inħobb u nbati biex
insalva l-erwieħ. Iva, għandi l-għatx għalihom għax naf li dak hu li jħobb laktar Ġesù tiegħi. Inħobbu tant!
S. Tereża ta' Los Andes, Ittra lil oħtha Rebekka, 15 ta' April 1916 fid-Djarju.
18 ta' Awwissu
Fil-port tar-rieda ta' Alla
_________________________________________________________________________________________
Fl-ewwel Ħadd ta' Settembru sibt ruħi waħdi d-dar ta' Ommi. Hija
kienet bilqegħda qrib it-tieqa, b'kalzetta f'idejha, u jien ħdejha. Kien dak il-ħin
li hi staqsietni, “X'beħsiebek tagħmel fost is-sorijiet ta' Kolonja?” “Ngħix
maghħom”. B'qalbha sewda, hija talbitni b'ħerqa biex indawwar fehmti.
Mingħajr qatt ma waqfet issewwi, b'idejha jitriegħdu, fittxet tħoll il-ħajt li
kien tgħaqqad. Talbitni ngħinha, waqt li bqajna nħaqquha. Minn dak il-hin
spiċċat il-paċi bejnietna; waqa' sens ta' toqol fuq id-dar kollha.
L-aħħar jum li għaddejt id-dar kien it-12 ta' Ottubru, għeluq snini, u
ħabat flimkien mal-festa solenni Lhudija, l-aħħar fost il-festi tal-Għerejjex.
Ommi ħadet sehem fit-talb tal-festa fis-sinagoga tas-seminarju tar-rabbini u
jiena mort magħha, għaliex it-tnejn ridna li ngawdu l-kumpannija ta' xulxin
dakinhar. Il-kap tar-rabbini, studjuż magħruf li Erika kellha ġibda kbira lejh,
kellu jagħmel priedka sabiħa. Aħna u sejrin bit-tram, ftit li xejn tkellimna.
Biex inkun daqsxejn ta' faraġ lil ommi għedtilha li għall-ewwel (fil-ħajja
reliġjuża) kien se jkun żmien ta' prova biss. Iżda qajla farraġtha għax qaltli
biss: “Jekk inti jkollok prova, jien ninsab ċerta li tirbaħha!” Aħna u naħsbu
biex niġu lura, ommi xtaqet li noħduha bil-mixi: triq ta' tliet kwarti u hi mara
ta' erbgħa u tmenin sena! Iżda kelli noqgħod, għaliex fhimt li riedet li
nitħaddtu aktar bla xkiel. “Hux kienet sabiħa l-priedka?” “Iva”. “Fir-reliġjon
Lhudija nistgħu nkunu reliġjużi, mhux hekk?” “Dażgur, sakemm ma tkunx taf
b'xi ħadd ieħor!” Imbagħad wieġbet b'diqa: “U int, għaliex sirt tafu? Ma rrid
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ngħid xejn kontra tiegħu, kien bla dubju raġel twajjeb ħafna, iżda għaliex
għamel lilu nnifsu Alla?” []
Fl-istazzjon kellna nistennew it-tren jiġi. Elsa qabdet miegħi bil-qawwa.
Meta ħadt posti, ittawwalt mit-tieqa biex insellem lil ħuti bniet u laqtuni lbixriet tagħhom xejn xorta. Roża kienet kalma ħafna, qisha kienet ġejja
miegħi għall-paċi tal-kjostru. Elsa, b'qalbha maqsuma, dehret li xjieħet f'salt.
Fl-aħħar it-tren iċċaqlaq: iż-żewġ ħuti baqgħu hemm ixejru millbogħod, sakemm stajt narahom, imbagħad għebu u jien erġajt ħadt posti filvagun. Dalwaqt kien se jseħħ dak li ażżardajt nittama. Żgur li ma ħassejtnix se
ntir bil-ferħ dak li għaddejt minnu kien wisq ta' swied il-qalb! Iżda f'ruħi
kien hemm paċi perfetta: wasalt fil-port tar-rieda ta' Alla.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Kif wasalt biex nidħol fil-Karmelu
ta' Kolonja.
19 ta' Awwissu
Is-salib tal-bnedmin kontemplattivi
_________________________________________________________________________________________
Uliedi, irrid ngħid li dawk fostkom li Alla ma jgħaddix minn din it-triq
tal-kontemplazzjoni li, minn dak li rajt u fhimt dwar dawk li huma miexja
f'din it-triq, il-kontemplattivi mhumiex qegħdin iġorru salib eħfef. U tibqgħu
mistagħġba bil-ħafna modi u manjieri li bihom Alla jwasslilhom is-slaleb.
Jiena naf iż-żewġ triqat, u naf tajjeb ħafna li t-tiġrib li Alla jagħti lillkontemplattivi huwa hekk tqil illi ma jifilħux għalih, għax huwa ta' xorta hekk
iebsa illi, kieku Hu ma jitmagħhomx bil-faraġ tiegħu, ma jkunux jistgħu
jġarrbuh.
Hija ħaġa ċara li, ladarba Alla jrid imexxi lil dawk li jħobb l-aktar minn
triq it-tiġrib, aktar ma jħobbhom, akbar ikun it-tiġrib tagħhom – u ma
għandniex għax naħsbu li hu jobgħod lill-kontemplattivi, ladarba jfaħħarhom
b'fommu stess u jżommhom bi ħbieb tiegħu (Lq 10, 42)...
Issa, hija ħaġa tal-ġenn li temmen li hu sejjer idaħħal fi ħbiberija talqalb miegħu lil dawk li jħobbu jgħixu ħajja komda u bla tiġrib. Jien inżomm
bħala ħaġa żgura li Alla lil dawn il-ħbieb intimi tiegħu jagħtihom tiġrib wisq
akbar. Hu jgħaddihom minn triq iebsa u kollha ħotob, hekk li xi drabi huma
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jibdew jaħsbu li tilfu t-triq u jkollhom jerġgħu lura minn fejn kienu bdew. U lMaestà Tiegħu jkollu jwettaqhom u jżommhom sħaħ hu billi jagħtihom, mhux
ilma, iżda nbid, biex waqt li jiskru bih, ma jifhmux x'ikunu qegħdin ibatu u
jkunu jistgħu jsofruh. Għalhekk tassew ftit nara kontemplattivi li ma humiex
ta' qalb qawwija u mħejjija fil-fehma li jġarrbu kull xorta ta' tbatija. Għax jekk
ikunu dgħajfa, l-ewwel ħaġa li jagħmel il-Mulej hija li jagħtihom il-kuraġġ biex
ma jibżgħu minn ebda tiġrib.
Nemmen li meta dawk ta' ħajja attiva jaraw lill-kontemplattivi jiġu
mfarrġa xi ftit, malajr jaħsbu li dawn ma għandhom xejn aktar ħlief faraġ. Iżda
jiena ngħid li forsi lanqas biss ikunu jistgħu joqogħdu għal jum wieħed li
jgħixu l-kontemplattivi...
[Fi gwerra] dak li jerfa' l-istandard ma jiġġelidx, u b'danakollu jinsab
dejjem fil-periklu. Minn ġewwa jsofri aktar mis-suldati l-oħra għax, biex
iżomm fl-għoli l-istandard, ma jistax jiddefendi ruħu, hekk li wkoll jekk
iqattgħuh bċejjeċ, ma għandux jitlaq l-istandard minn idejh.
Jeħtieġ li l-kontemplattivi jimxu bl-istess mod billi jżommu fl-għoli listandard tal-umiltà u jilqgħu d-daqqiet kollha li jagħtuhom bla ma jagħtu
lura ebda daqqa. Dmirhom hu li jbatu bħalma għamel Kristu, li jerfgħu fl-għoli
s-salib u ma jitilquh qatt minn idejhom quddiem il-perikli kollha li jsibu
ruħhom fihom, u li ma jħallu tidher fihom ebda dgħufija quddiem it-tbatija.
Huwa għalhekk li jingħataw dmir hekk ta' ġieħ. Kull min jingħata dan il-ġieħ
għandu jara sewwa xi jkun qiegħed jagħmel, għax jekk hu jitlaq l-istandard
minn idejh, il-battalja tintilef.
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 18, 1-3.5.
20 ta' Awwissu
Is-sejħa Karmelitana hi t-talb
_________________________________________________________________________________________
Għażiża tiegħi Céline, ma nistax inħalli titlaq l-ittra mingħajr ma nżid
kelma żgħira jien. Biex nagħmel hekk, ikolli nisraq ftit tal-ħin lil Ġesù, imma
hu mhux sejjer jeħodha kontra tiegħi, għax huwa dwaru li aħna nitkellmu
flimkien; mingħajru ebda taħdit ma jgħaxxaq lil qalbna... Céline, il-mergħat
wesgħin ta' solitudni, l-orizzonti li jsaħħruk mifruxa quddiemek, żgur li
jkellmu lil ruħek fit-tul. Jiena mhux qiegħda nara dan kollu, iżda ma' San
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Ġwann tas-Salib ngħid: “Fil-Maħbub tiegħi għandi l-muntanji, il-widien
solitarji u l-boskijiet, eċċ., ...”. U dan il-Maħbub jgħallem lil ruħi, ikellimha fisskiet, fid-dlam...
Dan l-aħħar ġieni f'moħħi ħsieb li jeħtieġ ngħid bih lil Céline tiegħi.
Kien jum li fih kont qiegħda naħseb xi stajt nagħmel biex insalva l-erwieħ, u
kelma tal-Evanġelju tatni dawl qawwi. Darba ilu, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu
huwa u jurihom l-għelieqi bil-qamħ misjur: “Erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit
kif l-għelieqi bjadu għall-ħsad” (Ġw 4, 35). U ftit wara: “fis-sewwa kollu, ilħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat
ħaddiema għall-ħsad tiegħu” (Mt 9, 37-38). X'misteru!... Ġesù ma jistax
kollox? U l-ħlejjaq mhumiex ta' Dak li għamilhom? Għaliex mela Ġesù jgħid:
“Itolbu lil Sid il-ħsad biex jibgħat il-ħaddiema?” Għaliex?... A! Huwa hekk għax
Ġesù għandu għalina mħabba tant ma tistax tifhimha, li hu jrid li aħna jkollna
sehem miegħu fis-salvazzjoni tal-erwieħ. Hu ma jrid jagħmel xejn mingħajrna.
Il-Ħallieq tal-univers joqgħod jistenna t-talb ta' xi ruħ ċkejkna u msejkna
sabiex isalva oħrajn mifdija bħalha bil-prezz ta' demmu kollu. Is-sejħa proprja
tagħna mhix li mmorru għall-ħsad fl-għelieqi tal-qamħ misjur. Ġesù lilna ma
jgħidilniex: “Baxxu għajnejkom, ħarsu lejn l-għelieqi u morru aħsduhom”. Ilmissjoni tagħna hija terġa' u tgħid iktar għolja. Dan hu kliem Gesù tagħna:
“Erfgħu għajnejkom u ħarsu”. Ħarsu u araw kif fis-Sema tiegħi hemm postijiet
battala; imiss lilkom li timlewhom, intom il-Mosejiet tiegħi li titolbu fuq ilmuntanja (Eż 17, 8-13); itolbuni l-ħaddiema u jien nibgħathom; nistenna biss
talba, tnehida minn qalbkom!...
L-appostolat tat-talb mhuwiex ogħla, biex ngħid hekk, minn dak talkelma? Il-missjoni tagħna bħala Karmelitani hija li niffurmaw ħaddiema talEvanġelju li jsalvaw miljuni ta' erwieħ li tagħhom aħna nkunu ommijiet...
Céline, li kieku dan ma kienx l-istess kliem ta' Ġesù tagħna, min kien jażżarda
jemmnu?... Insib li sehemna huwa tassew sabiħ: x'għandna fiex ngħiru għassaċerdoti?... Kemm nixtieq kieku ngħidlek dak kollu li naħseb jien, iżda ma
għandix ħin; ifhem int dak kollu li ma nistax niktiblek!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Céline, 15 ta' Awwissu 1892, D 12 (IT 135).
21 ta' Awwissu
Is-sejħa tiegħi
_________________________________________________________________________________________

362

Meditazzjoni għal Kuljum

O Marija, int tismagħni, kompli sostnini... Margerita reġgħet kellmet lillmamà dwar is-sejħa tiegħi, u hi qaltilha li hi ħasbet li jiena ma kontx għadni
naħseb fuq hekk, għax il-Kappillan ma kien semmielha xejn aktar, u lanqas
jiena ma kont għedtilha xejn aktar, għax deherli li ma kienx lilha l-aktar li kelli
nkellem. Wara l-ikel, din il-povra omm kellmitni u meta ntebħet li l-ħsibijiet
tiegħi baqgħu l-istess hi bkiet ħafna, u qaltli li hi mhix se żżommni aktar wara
li nagħlaq il-21 sena, qaltli li ma kienx fadal aktar minn sentejn x'nistenna u li
fil-kuxjenza ma stajtx inħalli qabel lil oħti.
A, kemm nammira r-rassenjazzjoni tagħha! Kienet Marija li qalgħetli
din il-grazzja, għax qatt ma rajtha hekk qabel. Meta rajthom it-tnejn jibku
għalija, qabiżli d-dmugħ lili wkoll!
A, Ġesù tiegħi, int huwa dak li sejjaħtli, int dak li ssostnini, int li
żżommni f'dirgħajk 'il fuq minn dawn l-għeżież, ħalli qalbi ma tinqasamx.
Biex nevitalhom demgħa waħda lesta li nagħmel kollox, u b'danakollu hu
jiena stess li qiegħda nġagħalhom jibku... O Mgħallem tiegħi, jiena naf li int
qiegħed tqawwini u timlieni bil-kuraġġ, ukoll jekk fid-dmugħ tiegħi jiena
nesperimenta kalma u ħlewwa infinita. A. iva, daqt nista' nirrispondi għassejħa tiegħek.
Matul dawn is-sentejn, se nagħmel sforz akbar biex inkun għarusa
anqas indenja tiegħek, o maħbub tiegħi. Qiegħda nħossni qiegħda noħlom,
dan kollu hu sabiħ wisq, ma nistax nemmen kif għalija, kreatura miżerabbli u
ħażina, inti qiegħed terfa' dan l-hena kollu. O, tkun imbierek dejjem. U
sadanittant, int li tista' kollox tbiddel fil-qalb tiegħi, kisser, aħraq, neħħi dak
kollu li jdejqek fija. O Marija, grazzi, inħossni kommossa, ma nistax ngħid
aktar minn hekk. Kompli l-opra tieghek, sostni lil ommi l-maħbuba, li fiha
nammira l-kuraġġ, ir-rikompensa liċ-ċkejkna [oħtha Margerita] li ma tixtieq
xejn għajr li tarani nasal għal dak li qiegħda naspira għalih. O, agħtihom
qawwa u kuraġġ. A, huma jifhmu li avolja jiena għandi din l-imħabba tant
kbira lejhom, jiena sejra nħallihom minħabba l-imħabba li nħoss lejn Ġesù.
Huma jemmnu li huwa hu li qiegħed isejjaħli, għalih biss dan is-sagrifiċċju. O
Maħbub tiegħi, sostnihom, sostni wkoll lil dik li tant tħobbok u li ma ssibx
kliem adatt biex tirringrazzjak.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Djarju, 26 ta’ Marzu 1889.
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IT-TBATIJA U L-PROVA
22 ta' Awwissu
It-tiġrib jgħinna ninħallu mill-art
_________________________________________________________________________________________
Għażiża ċkejkna tiegħi Pauline, xtaqt kieku niktiblek mill-ewwel biex
irroddlok ħajr għall-ittra tiegħek, imma ma stajtx, u kelli nistenna sal-lum.
O Pauline! Huwa tassew minnu li l-qatra mrar jeħtieġ li tkun imħallta
dejjem f'kull kalċi; imma jiena nsib li t-tiġrib jgħinna ħafna biex ninħallu millart. Iġegħilna nħarsu 'l fuq aktar minn din id-dinja. Hawn isfel xejn ma jista'
jissodisfana, ma nistgħux ingawdu ftit tal-mistrieħ ħlief meta nkunu lesti li
nagħmlu r-rieda ta' Alla.
Id-dgħajsa żgħira tiegħi qed ikollha ħafna għawġ biex tasal fil-port; ili
żmien nilmaħ ix-xatt, u dejjem insib ruħi 'l bogħod. Biss, huwa Ġesù li qiegħed
imexxi d-dgħajsa żgħira tiegħi, u jiena żgura li fil-jum li jrid Hu, jista'
jwassalha fil-port qawwija u sħiħa. O Pauline! Meta Ġesù jkun qegħidni fuq ixxtajta mbierka tal-Karmelu, irrid ningħata kollni kemm jien lilu, ma rridx
ngħix aktar ħlief għalih. O, le! mhux se nibża' mid-daqqiet tiegħu għax, imqar
fis-sofferenzi l-aktar morri, inħossu dejjem li hija l-id ħelwa tiegħu li tkun qed
issawwatni. Dan ħassejtu sewwa f'Ruma proprju f'dak il-waqt meta stajt
nemmen li l-art setgħet tgħib minn taħt riġlejja.
Ma nixtieqx ħlief ħaġa waħda meta nkun fil-Karmelu, u din hija li
kuljum insofri għal Ġesù. Il-ħajja tgħaddi hekk malajr illi tassew jaqbel aktar li
jkollna kuruna mill-isbaħ u ftit għawġ, milli jkollna kuruna ordinarja bla
għawġ ta' xejn. U mbagħad, x’inhi sofferenza waħda li nilqa' bil-ferħ, meta
naħseb li għall-eternità kollha se nħobb lil Alla aħjar! Barra minn hekk, meta
nsofru, nistgħu nsalvaw l-erwieħ. A! Pauline, jekk fil-waqt ta' mewti jista'
jkolli ruħ waħda x'nista' noffri lil Ġesù, kemm inkun kuntenta! Tkun ruħ
maħtufa min-nar tal-infern u li tbierek lil Alla għall-eternità kollha.
Għażiża oħt ċkejkna tiegħi, qiegħda nara li għadni ma kellimtekx fuq littra tiegħek, imma ħadt pjaċir ħafna biha. O Pauline, jiena kuntenta ħafna li
Alla tani oħt bħalek. Nittama li titlob għal bintek iċ-ċkejkna sabiex hi twieġeb
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għall-grazzji li Ġesù jogħġbu jagħtiha. Hi teħtieġ ħafna l-għajnuna tiegħek
għax hija 'L BOGĦOD ĦAFNA minn dak li tixtieq tkun.
Għid lill-parrina għażiża tiegħi li jien sikwit naħseb fiha; nixtiequ
nkunu nafu meta se tagħmel il-professjoni tagħha fuq ġewwa...
Céline tgħannqek ħafna; din l-imsejkna oħt ċkejkna għandha sieqha
tuġagħha, u naħseb li ma tkunx tista' tmur għall-Għasar. Fid-dar taz-ziju
kważi kulħadd marid. Tassew li l-ħajja mhijiex kollha ferħ, u mhix ħaġa ħafifa
li tintrabat magħha.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Swor Anjeże ta' Ġesù, xahar ta’ Marzu 1888,
A 19 (IT 43).
23 ta' Awwissu
Immorru għand Kristu permezz tal-fidi safja
_________________________________________________________________________________________
O! oħt għażiża għalija, kemm kont kapaċi tagħraf dak li kien għaddej
minn ruħ oħtok Eliżabetta! Din hija ħaġa tant sabiħa, mhux veru? Li niftiehmu
b’dan il-mod, u m’għandix raġun ngħid li xejn ma jista’ jifridna? Mhix ħaġa
sabiħa li tbati, li tagħti xi ħaġa lil Dak li aħna nħobbu! Dan qatt ma kont
fhimtu daqstant tajjeb, oħt għażiża. Hu hemm, f’riġlejn is-salib, li wieħed iħoss
ruħu l-għarusa tiegħu; kull dalma, kull tbatija jifirduna minna nfusna biex
jgħaqqduna mal-Waħdieni u l-Kollox tagħna, jippurifikawna biex iwassluna
sal-għaqda. A! Oħt meta tiġi kkunsmata din l-għaqda divina fir-ruħ tagħna?
“Alla fija, u jien fih”, dan għandu jkun il-motto tagħna. A! kemm hi ħaġa sabiħa
din il-preżenza ta’ Alla f’ruħna, f’dan is-santwarju intimu ta’ ruħna. Hawn se
nsibuh dejjem, ukoll meta ma nħossux aktar il-preżenza tiegħu, imma hu
xorta jkun hemm, u aktar qrib għandu mnejn, kif għedtli int. Hu hawn li
nħobb infittxu. O, ejjew infittxu li ma nħalluhx waħdu, u li ħajjitna ssir talba li
ma taqta’ xejn. Min jista’ jisraqulna, min jista’ jtellifna minn Dak li ħatafna u
għamilna tiegħu b’mod sħiħ? Kemm hu tajjeb, oħt għażiża! Iva, ejjew
inħobbuh b’mod li nistgħu nsejħulu realment bħala l-“Maħbub” tagħna, kif
tgħid l-Omm Tagħna. Ejjew nintelqu fl-imħabba.
Ara, għażiża Margerita tiegħi, it-tbatijiet tiegħek huma ħafna għal qalb
il-Maħbub tiegħek, għax hu kuntent li jtawwalhom b’dan il-mod. A! kemm
iħobbok, kemm jgħaqqdek b’mod intimu miegħu! Oħt ċkejkna u għażiża, Ġesù
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qiegħed jittrattak ta’ għarusa, jixtieq li int iġġorr is-salib tiegħu, li taqsam
miegħu fl-agunija tiegħu, li int tixrob flimkien miegħu l-kalċi morr, imma dan
mhux ħlief espressjoni tal-imħabba! Mhux dejjem ikun hu li jippreżentalna lferħ jew it-tbatijiet, is-saħħa jew il-mard, il-konsolazzjoni jew is-salib? A!
ejjew inħobbu, naduraw ir-rieda kollha mħabba li tippermetti dawn ittbatijiet!
Itlob sewwa għalija, oħt għażiża, jien ukoll mhux aktar xi tinda li
qiegħda taħbihuli imma ħajt oħxon. Dan hu tant iebes, wara li tkun ħassejtu
tant qrib, mhux minnu? Imma jiena lesta nibqa’ ngħammar f’dan l-istat tarruħ sakemm lest iħallini l-Maħbub tiegħi, għax il-fidi tgħidli li hu hawn xorta
waħda, mela għalxiex iservu l-ħlewwiet u l-konsolazzjonijiet? Dawn mhumiex
hu. Huwa hu, lilu biss li aħna nfittxu, mhux minnu, Margerita maħbuba tiegħi?
Ejjew immorru għandu permezz tal-fidi safja. O! oħt għażiża, qatt ma ħassejt
b’tant intensità l-miżerja tiegħi, qatt ma nnutajt kemm jien miżerabbli, imma
din il-miżerja ma tfarraknix, anzi ninqeda biha biex immur għandu, u naħseb
li hu proprju sforz din id-dgħufija tiegħi li hu tant ħabbni, li hu tani daqstant.
Xi ġranet ilu kien l-anniversarju tal-ewwel tqarbina tiegħi, diġà għaddew
għaxar snin! A! meta noqgħod naħseb fuq il-grazzji li hu fawwarni bihom! Ma
jidhirlekx li dan iferraħ lill-qalb? A! kemm imħabba, ejjew infittxu li
nirrispondu lura.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittri lis-Sinjorina Margerita Gallot, 18 ta’ April 1901 u
8 ta’ Mejju 1901 (L47 u 53).
24 ta' Awwissu
S. Bartilmew - Bidu tar-Riforma Tereżjana
Il-ħbieb ta' Kristu
_________________________________________________________________________________________
Sirt naf bil-ħsarat li kienu qegħdin isiru fi Franza u bil-ħerba li kienu
qegħdin jagħmlu l-Luterani u bil-mod li bih bdiet titkattar is-setta tagħhom.
Dan ħawwadni bosta u, bħallikieku jiena stajt nagħmel xi ħaġa jew kont xi
ħaġa, bkejt quddiem il-Mulej u tlabtu bil-ħniena biex isib rimedju għal ħażen
hekk kbir. Deherli li kont nagħti ħajti għal elf darba biex insalva ruħ waħda
minn dawk il-ħafna li kienu qegħdin jintilfu. Iżda jiena mara, u waħda ħażina,
bla ħila li nwettaq dak li xtaqt nagħmel għall-qadi tal-Mulej. Fl-istess ħin, ixxewqa ħerqana tiegħi kienet, u għadha llum, li ladarba hu għandu għadd hekk
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kbir ta' għedewwa u hekk ftit ħbieb, dawn għandhom ikunu ħbieb tassew.
Għalhekk qtajtha b'fehma soda li jiena nagħmel dak il-ftit li stajt: jiġifieri li
nħares il-kunsilli evanġeliċi fil-perfezzjoni kollha li stajt, u li nara li dawn ilftit sorijiet li jinsabu hawn jagħmlu l-istess.
Afdajt fit-tjubija kbira ta' Alla li qatt ma jonqos li jgħin lil dawk li
jaqtgħuha li jħallu kollox għalih. U billi huma kollha kemm huma kif
pinġejthom fix-xewqat tiegħi, ittamajt li n-nuqqasijiet tiegħu ma jkollhom
ebda saħħa fuq il-virtù tagħhom, hekk li nkun nista' nogħġob f'xi ħaġa lillMulej. Waqt li kollna kemm aħna ningħataw għat-talb għal dawk li jiddefendu
l-Knisja, għall-predikaturi u għall-għorrief li jħarsuha minn kull attakk,
għandna nagħmlu kulma nistgħu biex ngħinu lil dan Sidi li huwa hekk
maħqur minn dawk li wera magħhom tjieba hekk kbira, illi jidher li dawn ittradituri jridu bħal jibagħtuh mill-ġdid fuq is-salib u jagħmlu li ma jkollux fejn
iserraħ rasu (Lq 9, 58).
O Feddej tiegħi, qalbi ma tistax ma tasalx biex tħossha mgħaffġa b'dan!
X'sar minnhom l-Insara llum? Għandhom ikunu dawk li l-aktar imisshom
jafuhulek illi jnikktuk l-aktar? Għandhom ikunu dawk li int urejt magħhom lakbar ħniena, li għażilt bħala ħbieb tiegħek, li timxi fosthom u tagħtihom lilek
innifsek permezz tas-sagramenti? Ma jaħsbux, Mulej ta' ruħi, li sofrejt
għalihom turmenti aktar milli biżżejjed?...
Jagħtini li nidħak, u b'danakollu naqsam qalbi, meta nara liema ħwejjeġ
in-nies jiġu hawn biex iqabbduna nitolbu lil Alla: biex nitolbu lill-Maestà
Tiegħu renti u flus – nixtieq kieku wħud minn dawn in-nies jitolbu 'l Alla li
jkollhom il-ħila li jħallu kollox fil-ġenb. Huma jkollhom fehma tajba u jien
nagħmel dak li jitolbuni għax nara d-devozzjoni tagħhom, għalkemm fija
nnifsi nemmen li f'dawn il-ħwejjeġ qatt ma nkun mismugħa. Id-dinja qiegħda
taqbad, il-bnedmin qegħdin ifittxu li jerġgħu jikkundannaw lil Kristu – kif
jgħidu – għax iġibu elf xhud falz kontra tiegħu, u jridu kieku jġarrfu 'l-Knisja
sal-art – u għandna aħna noqogħdu naħlu l-ħin f'dawn il-ħwejjeġ li, jekk Alla
jagħtihomlna, forsi nwasslu xi ruħ inqas fis-sema? Le, ħuti, dan mhux iżżmien li noqogħdu nitħaddtu ma' Alla fuq ħwejjeġ ta' siwi hekk żgħir.
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 1, 2-3.5.
25 ta' Awwissu
B. Marija ta' Ġesù Msallab
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It-tbatijiet tal-bnedmin ta' talb
_________________________________________________________________________________________
Mela issa, bl-ghajnuna tal-Ispirtu s-Santu, ejjew nitkellmu mis-sitt
għamajjar, fejn ir-ruħ, issa midruba bl-imħabba tal-Għarus, tfittex dejjem
aktar li tkun waħedha u teħles minn dak kollu li jista' jfixklilha s-solitudni,
skont ma tista' tagħmel dan fil-qagħda tagħha. Id-dehra ta' Għarus... baqgħet
hekk stampata fir-ruħ illi x-xewqa waħdanija tagħha hija li terġa' tithenna
biha...
Iżda l-Għarus ma jħarisx lejn ix-xewqa kbira tagħha li sseħħ malajr lgħerusija, għax hu jrid li hi tixtieq dan b'ħeġġa akbar u li dan il-ġid fuq kull ġid
ieħor jiswielha xi ħaġa aktar...
Naħseb li huwa sewwa li nfissrilkom xi ħwejjeġ li naf fiż-żgur li jseħħu
hawn. Forsi mhux l-erwieħ jiġu mmexxija minn din it-triq, għalkemm
niddubita ħafna jekk l-erwieħ li xi drabi jithennew bil-ħwejjeġ tas-sema
jistgħux jgħixu ħielsa mit-tiġrib ta' din id-dinja taħt sura jew oħra...
U rrid nibda mill-iżgħar ħwejjeġ. Dawk li jafu lil xi waħda minn dawn lerwieħ jibdew jagħmlu għaġeb kbir, kif jagħmlu wkoll dawk li ma jafuhiex u li
qatt f'ħajjitha ma ħolmot li sejrin jaħsbu fiha. Għax jibdew juru l-istagħġib
tagħhom u jgħidu: “Qiegħda tilgħabha tal-qaddisa!” jew “Qiegħda tintilef
f'ħafna ħwejjeġ żejda biex tqarraq bid-dinja u tagħmel li l-oħrajn jidhru
ħżiena, meta hawn ħafna Nsara aħjar minnha, mingħajr dawn il-ħafna
ċerimonji!” U araw li hi, min-naħa tagħha, mhix qiegħda tfittex li tidher aħjar
mill-oħrajn, imma biss li tgħix skont ma jitolbu minnha d-dmirijiet tal-istat
tagħha.
U jiġri li dawk li kienet iżżomm bi ħbiebha jitilquha, u jkunu huma li
jgħidu l-agħar ħwejjeġ fuqha, għax jigdmuha b'mod li tweġġa' l-aktar. U
jibdew iħambqu: “Dik ir-ruħ tilfet it-triq u hija mqarrqa bil-kbir” u “Dawn
huma ħwejjeġ tad-demonju” u “Miexja lejn it-telfien bħal dik u bħall-oħra, u
qiegħda tagħti skandlu billi twaqqa' l-virtù” u “Qiegħda tara kif tqarraq bilkonfessuri tagħha”. U jaqbdu u jmorru għand dawn il-konfessuri u
jgħidulhom dan, waqt li jqiegħdu quddiemhom xi eżempju ta' dawk li ntilfu
b'dan il-mod. U jiġġerrew 'l hawn u 'l hinn biex jgħidu elf ħaġ'oħra ta' din ixxorta u jwaqqgħuha għaċ-ċajt...
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U l-agħar ħaġa hi li dawn il-ħwejjeġ ma jgħaddux malajr, iżda jibqgħu
tul il-ħajja kollha, għax wieħed jgħid lill-ieħor biex kulħadd joqgħod attent
sewwa kif iġib ruħu ma' nies bħal dawn.
Tgħiduli li żgur li jkun hemm xi wħud li jitkellmu tajjeb fuq din ilbniedma. O, uliedi, kemm huma ftit dawk li jemmnu f'dan il-ġid ħdejn l-għadd
kbir ta' dawk li jistmelluh! Barra minn hekk, it-tifħir huwa tbatija akbar millistess ħwejjeġ li semmejt qabel! Għax, ladarba r-ruħ tara ċar ħafna li jekk
għandha xi ħaġa tajba, din tahielha Alla, hekk li żgur mhix ġejja minnha
nfisha, għax ftit qabel kienet tara lilha nfisha fqira ħafna u mgħaddsa sewwa
fid-dnubiet, it-tifħir iġibilha tbatija hekk kbira illi ma tkunx tiflaħ għaliha,
għallinqas fil-bidu. Wara, imbagħad, ma tibqax tbati daqshekk...
Il-Mulej għandu d-drawwa li hawn jibgħat ukoll mard l-aktar gravi. U
dan huwa tiġrib akbar, b'mod speċjali meta l-uġigħ li jġib miegħu jkun qawwi
ħafna. Għax meta jkun uġigħ fin ħafna, naħseb li b'xi mod huwa tassew lakbar tbatija li wieħed jista' jsofri fuq l-art – irrid ngħid għat-tbatijiet esterni
– ikunu x'ikunu t-tbatijiet l-oħra. Intenni li hawn qiegħda ngħid għal dak luġigħ qawwi ħafna u l-aktar fin, għax dan hekk jifni lir-ruħ minn ġewwa u
minn barra illi lanqas biss tkun taf x'taqbad tagħmel biha nfisha. Tkun lesta li
ssofri f'daqqa waħda kull xorta ta' martirju aktar milli tibqa' tbati minn dan luġigħ hekk kbir, ukoll jekk fl-agħar tiegħu ma jdumx wisq fit-tul. Għax. flaħħar mill-aħħar, Alla qatt ma jagħtina aktar milli nifilħu nsofru, u l-Maestà
Tiegħu jagħtina l-ewwel is-sabar meħtieġ.
S. Tereża ta' Ġesù, Kastell Ġewwieni, 6Għamajjar 1, 1-4.6.
26 ta' Awwissu
S. Tereża fin-Nifda tal-Qalb
In-nar divin
_________________________________________________________________________________________
Kif Mosè jafferma fid-Dewteronomju: Il-Mulej Alla tagħna hu nar
qerried (4, 24), jiġifieri nar ta’ mħabba li fih qawwa infinita, jista’ jikkonsma
bla tarf, u jbiddel fih innifsu lir-ruħ li jmiss, imma jaħraq lil kull waħda skont
id-dispożizzjoni tiegħu kif irid u meta jrid. Meta dan in-nar ta’ mħabba, li hu
infinit, ikun irid jaħraq ir-ruħ b’ċerta insistenza, il-ħruq jasal sa grad hekk
għoli li jidher li jaħraq aktar minn kull nar ieħor. [...] B’xi mod dan in-nar divin
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bidel fih innifsu lir-ruħ u din mhux biss tħoss il-ħruq, imma ssir ferita waħda
kollha kemm hi, ta’ nar iħeġġeġ.
Hija ħaġa tal-għaġeb u denja li tkun magħrufa li dan in-nar divin huwa
hekk qawwi li kien jikkonsma elf dinjiet b’aktar ħeffa milli n-nar tad-dinja
jaħraq tibna, ma jikkunsmax u jaħraq lill-erwieħ li fihom jaqbad. U ma
jnikkithomx; imma aktarx skont il-qawwa ta’ mħabbithom, jiddivinizzahom u
jgħaxxaqhom, billi jaħraq b’mod ħelu minħabba s-safa tagħhom [...]. L-għan
ta’ Alla f’dawn il-komunikazzjonijiet hu dak li jeżalta r-ruħ, għalhekk ma
jgħajjihiex jew jirrestrinġiha imma jikkonfortaha u jgħożżha, ma jdallamhiex
u lanqas jaħraqha kif jagħmel in-nar bil-faħam, imma jdawwalha u jagħniha.
Għalhekk issejjaħlu ħruq ħelu.
Ir-ruħ ixxurtjata li tasal sa dan il-ħruq, idduq kollox, tiggosta kollox,
tagħmel dak kollu li tixtieq, u timxi ‘l quddiem, ħadd ma jirbħilha u anqas
imissha, għax hija waħda minn dawk li minnha jitkellem l-Appostlu: “Ilbniedem spiritwali jgħarbel kollox, u lilu ma jgħarblu ħadd” (1Kor 2, 15), u
għal darb’oħra: “L-Ispirtu jgħarbel kollox, sa fil-qiegħ ta’ Alla” (ibid. 10). [...]
Ir-ruħ tħoss li serafin qiegħed jattakkaha bi vleġġa jew foxxna
imkebbsa ħafna bl-imħabba. U s-serafin jinfed u jaħraq lil din ir-ruħ li, bħal
ġamra mkebbsa jew aħjar fjamma, ir-ruħ hija ġa mkebbsa. Imbagħad, f'dan ilħruq, meta r-ruħ hi minfuda b'dik il-foxxna, il-ħuġġieġa togħla bil-qawwa ta’
forn jew ta’ forġa meta xi ħadd iqalleb il-faħam tagħha biex iħaġġeġ ilħuġġieġa. [...]
Ftit huma l-erwieħ li jilħqu dawn il-qċaċet. Imma xi wħud
irnexxielhom, speċjalment dawk li l-virtù u l-ispirtu tagħhom kellu jinfirex
fost uliedhom.. Għax Alla jagħti r-rikkezzi u d-doni tal-ewwel frott tal-Ispirtu
lil fundaturi, skont in-numru tad-dixxendenti tagħhom fid-duttrina u flispirtu. [...]
O ġerħa li tgħaxxaq magħmula minn dak li ma jafx jagħmel ħlief ifejjaq!
O ġerħa l-aktar xortiha tajba, għax int ġejt magħmula biss għall-għaxqa, li lkwalità tagħha hi l-għaxqa tar-ruħ miġruħa! Int kbira, o ferita, u kbir hu dak li
għamlek u kbira hi l-għaxqa mnissla minnek, għax infinit hu n-nar ta’ mħabba
li jgħaxxqek, skont il-kapaċità u l-kobor tiegħek! O ferita tassew li tgħaxxaq u
tant tgħaxxaq daqskemm il-ħruq ta’ mħabba jinfed fl-intimu tas-sustanza tarruħ, waqt li jaħraq dak kollu li jista’ jinħaraq, biex jgħaxxaq kemm tista’
tgħaxxaq!
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S. Ġwann tas-Salib, Fjamma Ħajja ta' Mħabba 2, 2-4.9.12.8.
27 ta' Awwissu
Il-provi tar-ruħ
_________________________________________________________________________________________
“Negħleb bhejjem u tjur / ninfed l-iswar, naqbeż it-trufijiet”. F’dawn ilversi r-ruħ issemmi t-tliet għedewwa li huma: id-dinja, ix-xitan, u l-ġisem, li
jagħmlulha gwerra u jfixkluha fit-triq. Il-bhejjem huma d-dinja; l-iswar, iddemonju; u t-trufijiet, il-ġisem.
Id-dinja ssejħilha bhejjem għax ir-ruħ, meta tibda t-triq t’Alla, tistħajjel
li d-dinja tidher quddiemha bhejjem li jhedduha u jwerwruha. Dan isir bi tliet
manjieri: l-ewwel għax jonqsilha l-appoġġ tad-dinja billi titlef il-ħbieb, ilkredtu, l-importanza u l-ġid. It-tieni – u din bhima aktar ħarxa – billi għandha
tbati u ma tistax iżżomm is-sodisfazzjonijiet u l-gosti tad-dinja u tibqa’
mċaħhda mill-pjaċiri tagħha. It-tielet terġa’ agħar: għax għandek tkun taf li
kontra tagħha se jqumu l-ilsna ħżiena u jiddieħku biha u jaqilgħu kliem ta’
żufjett u jgħodduha qisha ma tiswa xejn.
Dawn il-ħwejjeġ jeħduha hekk bil-qawwi kontra ċerti erwieħ, illi mhux
biss isibuha bi tqila li jissoktaw, imma wkoll li anqas ikunu jistgħu jibdew ilmixja.
Imbagħad, xi erwieħ aktar ġenerużi jsibu quddiemhom bhejjem aktar
interjuri u spiritwali, jiġifieri diffikultajiet u tentazzjonijiet, tiġrib u taħbit ta’
ħafna għamliet, li minnhom għandhom jgħaddu, u li jibgħathomlhom Alla
għax irid itellagħhom fi stat għoli ta’ perfezzjoni; għalhekk iġarrabhom u
jgħarbilhom kif in-nar isaffi d-deheb, bħalma jgħid David: “Kbar huma lħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu l-Mulej” (S 34, 20). Iżda
r-ruħ, mitlufa bl-imħabba, hija u tistma l-Maħbub tagħha iżjed minn kollox,
mistrieħa fuq l-imħabba u l-għajnuna tiegħu, ma ssibhiex bi tqila li tgħid:
“negħleb bhejjem u tjur / ninfed l-iswar, naqbeż it-trufijiet”.
Lid-demonji, it-tieni għadu, ssejħilhom swar għax b’qawwa kbira
jippruvaw jagħalqulha t-triq ta’ din il-mixja; ukoll għax it-tentazzjonijiet u lħażen tagħhom huma aktar qawwija, u jdumu aktar biex jintrebħu, u huma
aktar iebsa biex tifhimhom minn dawk tad-dinja u tal-ġisem. Barra minn

371

Meditazzjoni għal Kuljum

hekk, id-demonju jinqeda u jitqawwa biż-żewġ għedewwa l-oħra, id-dinja u lġisem, biex jagħmel gwerra qawwija lir-ruħ.
Minħabba f’hekk, ir-ruħ li trid tirbaħ il-qawwa tax-xitan, ma tistax
tagħmel dan ħlief bit-talb, u anqas ma tista’ tagħraf l-inganni tiegħu mingħajr
it-tgħakkis u l-umiltà. Għalhekk San Pawl, meta wissa lill-Insara, qal: “Ilbsu larmatura t’Alla biex tkunu tifilħu tieqfu għat-tnassis tax-xitan għax il-ġlieda
tagħna mhix tad-demm u l-laħam” (Ef 6, 11-12). Bid-demm jifhem id-dinja, u
bl-armatura t’Alla jifhem l-orazzjoni u s-salib ta’ Kristu li fih jinsabu l-umiltà u
t-tgħakkis li semmejna.
Ir-ruħ tgħid ukoll li taqbeż it-trufijiet li bihom, kif għedna, tifhem ilmibegħda u r-ribelljoni li l-ġisem, min-natura tiegħu, iħoss kontra l-ispirtu;
għax kif jgħid San Pawl: “Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu” (Gal
5, 17), u l-ġisem jagħmilha ta’ fruntiera li trid twaqqaf il-mixja spiritwali. Irruħ, mela, trid taqbeż dawn it-trufijiet billi tkisser it-tfixkil u billi, bil-qawwa
u d-determinazzjoni tal-ispirtu, twaddab mal-art l-aptiti senswali u l-ġibdiet
naturali kollha. Għax sakemm jibqgħu fir-ruħ, daqshekk idum l-ispirtu
mfixkel minnhom u ma jkunx jista’ jgħaddi għall-ħajja vera u għall-għaxqa
spiritwali. Dan ukoll jagħtina x’nifhmu sew San Pawl meta jgħid: “Jekk
tmewtu l-għemil tal-ġisem bl-ispirtu, tgħixu” (Rum 8, 13).
Dan mela qed tifhem ir-ruħ meta titkellem b’dak il-mod fl-istrofa li
fissirna, fejn tgħid kif għandha tfittex lill-Għarus tagħha. U biex niġbru kollox
fil-qosor, ngħidu li hemm bżonn qawwa u perseveranza biex ma tinżilx
tlaqqat il-fjuri, u kuraġġ biex ma tibżax mill-bhejjem, u saħħa biex tinfed liswar u l-fruntieri, moħħha biss biex titla’ l-muntanji u taqsam ix-xmajjar talvirtujiet kif diġà għedna.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 3, 6-8.9.10.
28 ta' Awwissu
L-eżempju ta' midneb qaddis
_________________________________________________________________________________________
Tawni f'idejja l-ktieb tal-Istqarrijiet ta' Santu Wistin. Naħseb li l-Mulej
ried dan, għaliex jiena la staqsejt għal dan il-ktieb u lanqas qatt kont qrajtu.
Jiena nħossni miġbuda ħafna lejn Santu Wistin, għaliex il-monasteru li kont
għext fih qabel ma dħalt soru kien tal-Ordni tiegħu kif ukoll minħabba li kien
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midneb. Għax sibt faraġ kbir fil-qari tal-ħajja ta' dawk il-qaddisin li kienu
midinbin qabel ma l-Mulej reġġagħhom lura fi ħdanu. Ħsibt li fihom stajt insib
għajnuna kbira, għax bħalma l-Mulej kien ħafer lilhom, hekk kont naħseb li
kien jaħfer lili wkoll. Ħaġa waħda biss kienet tħawwadni... li huma, wara li lMulej sejħilhom darba, qatt ma reġgħu lura, filwaqt li jiena kont naqa' hekk
ta' sikwit illi sfajt bla saħħa. Iżda malli kont nibda naħseb fil-kobor ta'
mħabbtu għalija, kont nerġa' nagħmel il-qalb, għax jiena qatt ma naqsitni ttama fil-ħniena tiegħu, għalkemm ta' sikwit kont nibża' minni nnifsi.
O Alla tiegħi, għinni int! Kif nitkexkex bil-biża' meta nara kemm kienet
iebsa qalbi ma' dan Alla, għalkemm kbira kienet l-għajnuna li tani hu! Iva,
nitbeżża' mhux ftit meta niftakar li waħdi ma stajt nagħmel xejn, għax kont
hekk imjassra, illi ma kellix il-ħila naqtagħha li ningħata kollni kemm jien lil
Alla.
Meta bdejt naqra l-ktieb tal-Istqarrijiet, bħal rajt lili nnifsi f'dak li kont
qeda naqra: għalhekk ta' sikwit kont nirrikkmanda ruħi lil dan il-qaddis
glorjuż.
Meta wasalt fil-konverżjoni tiegħu u qrajt kif sema' dak il-leħen filġnien, deherli, għax hekk ħassejt f'qalbi, li l-Mulej lili kien qiegħed isejjaħ.
Bqajt għal ħin twil nolfoq u nibki, kollni dmugħ għax ħassejtni mnikkta u
mħawda. Kemm issofri r-ruħ, o Alla tiegħi, kemm tbatijiet ikollha ġġarrab
meta titlef il-ħelsien tagħha, hekk li ma tibqax sidt tagħha nfisha! Jiena llum
tassew li nibqa' mistagħġba meta naħseb kif stajt nibqa' ngħix fost tbatijiet
hekk kbar. Ikun imfaħħar Alla li tani l-ħajja biex inqum minn mewt hekk talbiża'!
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 9, 7-8.
29 ta' Awwissu
It-tbatija tgħallimna nħobbu
_________________________________________________________________________________________
Għażiża sinjura, jien qsamt miegħek l-emozzjonijiet u t-tbatijiet
tiegħek; nixtieqek tgħid lill-maħbuba tagħna Marie Louise li qiegħda nitlob
ħafna għaliha ħalli l-ħanin Alla jikkonsla t-tbatija li qiegħda taqsam il-qalb
tant tenera u li kapaċi tħobb tagħha. Nitlob ħafna għalik ukoll, sinjura għażiża,
għax nemmen li hu fuq is-salib li l-Imgħallem jixtieq jikkonsma l-għaqda
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tiegħu miegħek. M’hemmx għuda oħra, kapaċi bħal dik tas-salib, li tixgħel firruħ tal-bniedem in-nar tal-imħabba! U Ġesù għandu ħtieġa kbira li jkun
maħbub u li jsib, f’dinja fejn hu wisq offiż, erwieħ mogħtija, jiġifieri erwieħ
kollhom kemm huma mitluqa f’idejh u għax-xewqat divini tiegħu! “L-ikel
tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta’ min bagħatni” (Ġw 4, 34). Is-Sinjur tagħna
kien l-ewwel li qal dan, u f’għaqda miegħu, ir-ruħ tidħol fil-moviment tar-ruħ
divina tiegħu u l-ideal uniku tagħha jsir dak li twettaq ir-rieda ta’ dak ilMissier li ħabbna b’imħabba eterna! Peress li int tippermettili li nkellmek
intimament u li naqra daqsxejn fir-ruħ tiegħek, ħallini ngħidlek, sinjura
għażiża, kemm jien nara fit-tbatijiet tiegħek, ‘rieda ta’ Alla’. Qiegħed ineħħilek
iċ-ċans li taġixxi, li tiddistraja ruħek, li tkun okkupata, ħalli l-okkupazzjoni
unika ta’ ruħek tkun dik li tħobbu u li taħseb biss fih, dan ngħidulek f’ismu!
Hu għatxan għal ruħek. Int sa ċertu livell ikkonsagrata lilu, u b’dan jien
inħossni kburija. Int tixtieq tkun kollha kemm int tiegħu, ukoll jekk tibqa’ fiddinja, u dan hu tant sempliċi: Hu dejjem miegħek, kun dejjem miegħu, waqt lazzjonijiet tiegħek, it-tbatijiet tiegħek, ukoll meta ġismek tħossu biċċiet, ibqa’
taħt il-ħarsa tiegħu, arah preżenti, ħaj f’ruħek. Li kieku ma kellix l-għażiż
Karmelu tiegħi, kont ngħir għas-solitudni tiegħek! Int tinsab mitlufa qalb
dawk il-muntanji tant sbieħ, jidhirli li hu Tebajde fiċ-ċokon. Hu tant sabiħ
tmur waħdek qalb dawk il-boskijiet folti, u hemm tabbanduna kotba u kull
xogħol ieħor u tibqa’ mal-ħanin Alla, f’qalb ma’ qalb intimu miegħu, b’ħarsa
kollha mħabba, tgħammar mal-maħbub Alla. Gawdi minn dan il-ferħ, hu ferħ
divin u jisraq ir-ruħ tal-ħabiba ċkejkna tiegħek ma’ dik tiegħek!
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lis-Sinjura Angles, 29 ta’ Settembru 1902 (L 138).
30 ta' Awwissu
Bit-tbatija nistgħu nsalvaw l-erwieħ
_________________________________________________________________________________________
Reverendu, niżgurak li qiegħda nagħmel kulma nista' biex niksiblek ilgrazzji li teħtieġ; dawn il-grazzji żgur jingħatawlek għax il-Mulej qatt ma
jitlob mingħandna sagrifiċċji li ma nifilħux għalihom. Xi drabi, huwa minnu,
dan is-Salvatur divin jagħmilna nħossu l-imrar kollu tal-kalċi li jkun qiegħed
joffri lil ruħna. Meta jitlob minna s-sagrifiċċju ta' kulma huwa l-egħżeż għalina
f'din id-dinja, ma jistax ikun – jekk mhux bi grazzja kollha kemm hi
partikulari – li, ma ngħajtux bħalma għamel hu fil-ġnien tal-agunija: “Missier,

374

Meditazzjoni għal Kuljum

warrab minni dan il-kalċi... Iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek, u mhux
tiegħi” (Lq 22, 42).
Huwa tassew ta' faraġ meta noqogħdu naħsbu li Ġesù, l-Alla Qawwi (Is
9, 5), għaraf id-dgħufija tagħna, li beda jirtogħod quddiem il-kalċi morr, dak
il-kalċi li żmien ilu kien tant xtaq b'ħerqa li jixorbu (Lq 22, 15)...
Reverendu, xortik hija tabilħaqq sabiħa, ladarba l-Mulej għażilha għalih
u ladarba hu kien l-ewwel wieħed li xarrab xofftejh bil-kalċi li qiegħed
joffrilek.
Wieħed qaddis qal: “L-akbar ġieħ li Alla jista' jagħti lil xi ruħ huwa,
mhux li jagħtiha ħafna, iżda li jitlob ħafna minnha!” Ġesù, mela, qiegħed jimxi
miegħek bħalma jagħmel ma' wieħed privileġġjat. Irid li diġà tibda l-missjoni
tiegħek u ssalva l-erwieħ permezz tat-tbatija. Mhux billi bata, billi miet, li hu
nnifsu feda d-dinja?... Jien naf li int tixxennaq li jkollok l-hena li toffri ħajtek
b'sagrifiċċju għall-Imgħallem divin, iżda l-martirju tal-qalb mhux inqas
għammiel mit-tixrid tad-demm; u minn issa, dan hu l-martirju tiegħek. Mela,
għandi raġun ngħid li xortik hija sabiħa, u li hi denja ta' appostlu ta' Kristu.
Reverendu, int qiegħed tfittex xi ftit tal-faraġ mingħand dik li Ġesù tak
bħala oħtok, u għandek kull dritt tagħmel dan. Ladarba r-Reverenda Madre
qiegħda tħallini niktiblek, irrid kieku nwieġeb għall-missjoni ħelwa li afdatli
f'idejja, iżda nħoss li l-aħjar mezz biex nilħaq l-għan tiegħi huwa li nitlob u
nbati...
Ejja naħdmu flimkien għas-salvazzjoni tal-erwieħ; ma għandniex ħlief
il-jum waħdieni ta' din il-ħajja biex insalvawhom u b'hekk nagħtu prova ta'
mħabbitna lill-Mulej. L-għada ta' dan il-jum hija l-eternità; u mbagħad, Ġesù
jagħtik lura għal mitt darba dawk il-ferħat hekk ħelwin u hekk leġittmi li int
tkun offrejtlu b'sagrifiċċju. Hu jaf ta' liema grad huwa s-sagrifiċċju tiegħek, hu
jaf li s-sofferenza ta' dawk għeżież għalik ikattrulek iżjed tbatijietek, imma hu
wkoll sofra dan il-martirju. Sabiex isalvalna ruħna, hu telaq lil Ommu, u ra lillVerġni bla tebgħa wieqfa f'riġlejn is-Salib, b'qalbha minfuda minn sejf ta'
niket. Għalhekk, nittama li s-Salvatur divin tagħna jfarraġ lill-omm twajba
tiegħek, u qiegħda nitolbu dan minn issa stess. A! Li kieku l-Imgħallem divin
kellu jħalli li dawk li sejjer titlaq għal imħabbtu jaraw xi ftit mill-glorja li
qiegħed jerfa' għalik, bl-għadd ta' erwieħ li għad jiġu warajk fis-Sema, kieku
huma kienu jkunu diġà mħallsin bil-kbir għas-sagrifiċċju li l-firda 'l bogħod
minnek se ġġibilhom. [...]
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Nittama, Reverendu, li tibqa' titlob għalija, li miniex xi anġlu kif qisek
taħseb int, imma msejkna Karmelitana ċkejkna imperfetta ħafna u li
b'danakollu, minkejja l-faqar tagħha, bħalek għandha x-xewqa li taħdem
għall-glorja ta' Alla.
Ejja nibqgħu magħqudin bit-talb u t-tbatija qrib il-maxtura ta' Ġesù.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Dun Maurice Bellière tas-26 ta' Diċembru
1896, E 15 (IT 213).
31 ta' Awwissu
It-tbatija hi t-triq tas-sema
_________________________________________________________________________________________
Fit-taħriġ tat-tbatija kun ferħana u kostanti, waqt li taħseb li t-tbatija hi
t-triq irjali li minnha naslu l-ġenna u li din il-ħajja ddum waqt wieħed. Ilqliegħ li hemm f'li nbatu qiegħed kollu fl-imitazzjoni ta' Ġesù Feddej u mudell
tagħna.
It-taħriġ tat-tbatija huwa xi ħaġa tant ta' stima u nobbli, li l-Verb, meta
kien jinsab fi ħdan il-Missier fl-abbundanza tal-għana u l-għaxqiet kollha talġenna, minħabba li ma kienx imżejjen bl-istola tat-tbatija, ġie fid-dinja għal
dan it-tiżjin. U hu kien Alla u ma setax jitqarraq. Oqgħod attenta biex ma
tqarraqx bik innifsek.
Ir-ruħ bosta drabi tikseb dawl iżjed veru u stabbli permezz tat-tbatija
ġewwenija milli meta tkun mgħejjuna bil-kliem; għalkemm lill-prinċipjanti
jeħtieġ nuruhom is-sbuħija tal-virtù. Ma jixraqx tissejjaħ qaddejja ta' Ġesù dik
li ma tbatix u ma tħabrikx fis-servizz divin tiegħu.
Rodd ħajr lill-Mulej għall-affarijiet kollha li fihom tħoss l-uġigħ, u hekk
malajr issir perfetta. Fittex li jkollok dejjem xi ftit ta' kapital moħbi li Alla biss
ikun jaf bih, jiġifieri li tbati xi tiġrib fl-intern jew uġigħ fl-estern li jkun moħbi
għall-ħlejjaq.
Jekk trid tbati xi ħaġa għal Ġesù, qis li qatt ma jkun magħruf x'tixtieq
jew xi tkun trid int; anzi uri li dak li int tħoss stmerrija fih u li mhuwiex skont
l-inklinazzjoni tiegħek huwa ta' sodisfazzjon u jogħġbok, hekk li, meta loħrajn ikunu jridu jaqtgħu x-xewqat tiegħek, tispiċċa biex, minflok, tbati
b'dawk l-istess affarijiet li bihom huma jaħsbu li qegħdin jagħtuk gost.
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Meta ssib ruħek imġarrba u jidhirlek li tkun mitluqa u abbandunata,
inxteħet kollok kemm int f'Alla, Missier twajjeb, li qiegħed jistennik fuq issalib b'idejh mifruxa, u hu jagħtik dak l-ikel li għażel għalih innifsu, għax hu
ried ikun abbandunat u mitluq, kif wera f'dawk il-kelmiet: Deus, Deus meus...
[Alla, Alla tiegħi - Mt 27, 43].
Jalla Ġesù msallab ikun il-mera tiegħek u s-salib il-mistrieħ tiegħek. Uża
l-forzi kollha tiegħek biex issir tixbhu, għaliex aktar ma tbati xi ħaġa għal
imħabbtu, billi tkun nieqsa minn kull faraġ intern u estern, aktar iħobbok, u
f'dik it-tbatija inti tifraħ. Meta tagħmel dan ikollok il-ġenna f'din il-ħajja, u laffarijiet kuntrarji l-oħra kollha jkunu għalik oġġett ta' hena u ferħ akbar.
M'hemmx sinjal akbar li nkunu għeżież għal Alla milli nbatu bil-ferħ
għal imħabbtu. Għalhekk Ġesù – meta kien qiegħed jitkellem fuq it-tiġrib –
żied jgħid: gaudete et exultate [ifirħu u thennew - Mt 5, 12]... U nnota li ma
jgħidx biss gaudete [ifirħu] fl-intern, imma exultate [thennew] fl-estern ukoll.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, Tiġdid tal-Knisja. Twissijiet lil Soru.

IL-FIDI
1 ta' Settembru
S. Tereża Margerita tal-Qalb ta' Ġesù
Fid-dar tal-anġli
_________________________________________________________________________________________
Tereża Margerita tixbah sew lil San Lwiġi [Gonzaga]. Bħalu Tereża
malajr waslet għall-perfezzjoni, kellha safa bħal tal-anġli u tatha għal
penitenza iebsa ħafna. Il-patrija tagħha kienet Arezzo fit-Toskana. Il-ġenituri
tagħha Injazju Redi u Kamilla Balleti kienu ta' nisel nobbli. []
Mis-snin bikrin ta' tfulitha wriet xewqa mhux tas-soltu li tisma' 'l min
jitħaddet fuq Alla. Meta xi ħadd kien jitkellem quddiemha fuq ħwejjeġ
qaddisa, kellha ħabta tiffissa għajnejha fuq xufftejh hekk li dawk preżenti
kienu jibqgħu mistagħġba u mqanqla. Meta aktar 'il quddiem il-konfessur
tagħha staqsieha jekk bdietx tħobb lil Alla minn meta saret taf dwaru, hija
wieġbet: 'Iżda dan jiġri hekk lil kulħadd, kif jista' xi ħadd jagħmel mod ieħor?”
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Għaliha kienet l-aktar ħaġa naturali li, ladarba tagħraf 'l Alla, taqbad tħobbu
minnufih.
L-għana tal-ħajja spiritwali tagħha kienet tinħtieġ gwida esperta. Flistitut, biex ma tagħtix fl-għajn bid-dewmien fil-konfessjunarju, ħasbet biex
tiftaħ qalbha ma' missierha. Kitbitlu ittri twal ħafna fejn spjegat il-ħajja
interjuri tagħha. Mill-bidu talbitu biex jeqridhom minnufih. Minħabba li
missierha żamm xewqitha, ma fadal l-ebda xhieda ħlief dak li xehed hu. L-ittri
kienu jagħtu xhieda ta' mħabba l-aktar għolja lejn Alla u perfezzjoni nisranija
tenera bil-bosta.
Kmieni fil-ħajja reliġjuża, sejħet il-monasteru tagħha “d-dar tal-anġli”
għaliex stmat lil ħutha s-sorijiet bħal anġli. Fid-dokument tad-dħul tagħha
hija wriet l-għan li “tissielet magħhom għall-imħabba ta' Alla”. Li jkollha
sehem fil-komunità kienet meqjusa minnha bħala grazzja xejn mistħoqqa,
għalhekk żammet f'qalbha rikonoxxenza kbira lejn is-sorijiet kollha. Dejjem
qieset lilha nfisha li xejn ma jixirqilha li tgħix fosthom. Darba waħda lillkonfessur stqarritlu b'sinċerità kbira: “Emminni, Padre, dawn is-sorijiet
huma qaddisin biss u anġli tassew. Nitriegħed meta naħseb li m'iniex
bħalhom u li jien hekk 'il bogħod mill-eżempju tagħhom. Emminni, tassew ma
jistħoqqlix li nintefa' quddiem saqajhom biex jgħaddu minn fuqi. Jien kapaċi
biss biex huma jitħarrġu sikwit fil-virtù tal-paċenzja minħabba d-dispjaċiri
spissi li nagħtihom. Ma nafx kif jitqannew daqshekk bija”. Minkejja dan, milljum tad-dħul tagħha fil-monasteru, l-imġiba tagħha kienet mill-aqwa, hekk li
meta għadda ż-żmien ta' prova ma kien hemm l-ebda dubju biex jaċċettawha.
Il-motto tagħha kien: “Alla hu mħabba”. Mindu tifla kien naturali
għaliha li tpatti għall-imħabba divina b'daqshekk ieħor imħabba. Il-ħsieb tattbatija tal-Mulej kien iqajjem fiha ħeġġa kbira biex hu “ma jnaqqas bl-ebda
mod it-tbatija tagħha” hekk li hija ma kienet tqis xejn tqil wisq u mhux biss
anzi fittxet għamliet oħra biex taħqar lilha nfisha bil-penitenza. Fehmet iżda li
l-Mulej iqis li l-imħabba lejn l-aħwa hija mħabba għalih. L-aktar ħidma għal
qalbha, u li hija kienet ingħatat għaliha wara li għamlet il-professjoni [talvoti], kienet il-kura tal-morda. Qdiethom bla heda. Ma kienx hemm nuqqas ta'
paċenzja, ta' ħlewwa jew meta laqgħuha bl-ingratitudni li battew il-kura
tagħha kollha mħabba. Il-majjistra tagħha, li kienet hi wkoll marida, ħasbet
biex tagħmlilha l-ħajja diffiċli, għax minkejja li qdietha tajjeb, dejjem kienet
issib x'tikkritika. U l-infermiera baqgħet dik li kienet kollha ħlewwa, tenera u
bieżlija. Il-Madre Prijura ħtiġilha żżomm ilsienha biex ma tfaħħarhiex
b'ammirazzjoni u gratitudni. Iżda ma baqgħetx lura, għax forsi ħasbet li dan
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kien dmirha, li tħarreġ liż-żagħżugħa fl-umiltà u l-paċenzja. Kien għaliha
martirju tassew li tieħu ħsieb soru marida b'moħħha. Meta kien hemm min
ried iħollha min din ir-responsabbiltà, xorta hija insistiet biex tibqa' tieħu
ħsiebha; u hekk sar.
Il-Mulej ġabarha għandu meta b'imħabba hekk kbira kienet qiegħda
tinħaraq fil-qadi ta' ħaddieħor. Ġisimha, li sal-lum għadu inkorrott, jistrieħ
f'urna ta' kristall fil-knisja tal-monasteru, Firenze.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Santa Tereża Margerita Redi, filKitbiet Spiritwali.
2 ta' Settembru
Il-fidi tal-Karmelitana
_________________________________________________________________________________________
Għażiża omm maħbuba tiegħi, tista’ timmaġina l-ferħ ta’ qalbi hekk kif
irċevejt l-ittra sabiħa u twila tiegħek. Ninsab kuntenta li int issa tinsab filkalma u fit-trankwillità tal-Isvizzera, bl-orizzonti mill-isbaħ li dan il-pajjiż jaf
joffri. [...]
Approfitta ruħek kemm tista’ minn dan iż-żmien ta’ mistrieħ ġewwa lIsvizzera. Kemm jidher li hi grazzjuża l-bejta ċkejkna tiegħek… ix-xbieha
ċkejkna li bgħattli mal-ittra tiegħek impressjonat sewwa lir-Reverenda
Madre, u jiena nsegwik hemm isfel, għax kif issa taf sewwa, id-distanza
m’għadhiex aktar ostaklu għalina. Kif nintilef quddiem natura tant sabiħa, kif
tindirizzani biex inrodd ħajr lill-Ħallieq; iktar u iktar meta wieħed jintebaħ li
dan kollu hu għamlu għalina!
It-twajba u għażiza superjura tagħna, li tieħu ħsieb lill-għażiża Sabetta
tiegħek b’imħabba kollha kemm hi materna, tixtieqni mmur għall-arja pura;
għalhekk, flok noqgħod naħdem fiċ-ċella tagħna, noqgħod bħal eremita
f’rokna mbiegħda fil-ġnien kbir tagħna u hemm ngħaddi sigħat mill-aktar
delizzjużi. In-natura kollha kemm hi, jidhirli hi mimlija b’Alla: ir-riħ li jonfoħ
qalb is-siġar il-kbar, l-għasafar li jkantaw, is-sema kaħlani, kollox ikellimni
fuqu. O! ma, inħoss il-ħtieġa li ngħidlek li l-ferħ tiegħi qiegħed dejjem joktor
aktar, u qiegħed jassumi proporzjon bla limiti bħalma hu bla limitu Alla
nnifsu, u dan hu ferħ li jġib fil-persuna tant kalma, tant ħlewwa, nixtieq
ngħaddilek is-sigriet tiegħi! San Pietru fl-ewwel ittra tiegħu jgħidilna: “għax
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temmnu fih, intom tifirħu b’ferħ glorjuż, li ma jistax jitfisser” (1Pt 1, 8).
Jidhirli li l-Karmelitana tassorbi l-ferħ kollu tagħha minn din l-għajn divina: ilfidi. Hi temmen, kif igħid San Ġwann, “fl-imħabba li Alla għandu għaliha”
(1Ġw 4, 16). Nemmen li kienet proprju din l-imħabba li ġibditha lejn din iddinja… u lejn ruħha nnifisha, għax Dak li sejjaħ lilu nnifsu bħala l-“Verità” qal
fil-Vanġelu: “Ibqgħu fija u jien nibqa’ fikom” (Ġw 15, 4). Allura, bis-sempliċità
kollha, hi tobdi għal kmandament tant ħelu u tgħix f’intimità ma’ dak Alla li
jgħammar fiha u li hu preżenti fiha aktar milli hi nnifisha hi preżenti għaliha
nnifisha. Dan kollu, omm għażiża, la hu sentimentaliżmu u lanqas
immaġinazzjoni; hi fidi pura, u tiegħek tant hi qawwija li Alla l-ħanin jista’
jirrepetilek dik il-kelma li kien qal ġurnata minnhom: “Mara, il-fidi tiegħek
kbira” (Mt 15, 28). Iva, hi kienet kbira meta ħadet lil Iżakk tiegħek biex tiġi
offruta fuq il-muntanja (ara Ġen 22). Il-ħanin Alla żamm amment ta’ dan l-att
erojku li kienet wettqet il-qalb materna tiegħek, fil-ktieb kbir tal-ħajja (ara
Apk 21, 27); nemmen li l-paġna tiegħek se tkun kollha kemm hi mimlija u
allura tista’ tistenna b’ħafna fiduċja l-jum tal-manifestazzjoni divina!
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lil ommha, is-Sinjura Catez, 11 jew 12 ta’
Awwissu 1905 (L 236).
3 ta' Settembru
L-għajn ċara kristall tal-fidi
_________________________________________________________________________________________
Ir-ruħ b’xewqa kbira tixxennaq l-għaqda mal-Għarus u ma ssib ebda
rimedju jew għajnuna fil-ħlejjaq kollha, u għalhekk iddur fuq il-fidi bħala dik
li tista’ tagħtiha l-aħjar dawl fuq il-Maħbub tagħha u tkellimha billi tqisha
mezz għal dan l-iskop. Għax tassew ma hemmx mezz ieħor biex tasal għallgħaqda vera u għall-għerusija spiritwali ma’ Alla. Dan, l-Għarus fehemhulna
permezz ta’ Hosegħa meta qal: Jiena ngħarrsek miegħi bil-fidi (2, 20). Ir-ruħ,
imħeġġa f’dik ix-xewqa, tgħid dan il-kliem li hu t-tifsira ta’ dik l-istrofa: 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 billi int li qisek għata jew velu, twarrab ftit min-nofs , u hekk
turihomli fil-wirja tal-glorja. Mela tgħid dan il-vers: “o għajn ta’ kristall fin”.
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Issejjaħ il-fidi kristall għal żewġ raġuniijet: l-ewwel għax hija ta’ Kristu
l-Għarus tagħha, u t-tieni għaliex għandha mill-kristall billi hi safja filveritajiet u qawwija u ċara, nadifa mill-iżbalji u mill-għamliet naturali.
Issejjaħ il-fidi għajn għax minnha joħorġu l-ilmijiet tal-ġid spiritwali
kollu għar-ruħ. Għalhekk Sidna Ġesù meta tkellem mas-Samaritana, sejjaħ ilfidi għajn meta qal li min jemmen fih “issirlu għajn li l-ilma tagħha jwassal
sal-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 4, 14). U dan l-ilma “kien l-Ispirtu li kellhom jirċievu
dawk li jemmnu fih” (Ġw 7, 39).
Id-dikjarazzjonijiet u l-artikoli li tipproponilna l-fidi, ir-ruħ issejħilhom
mera tal-fidi. Biex nifhmu dan u l-versi l-oħra, irridu nżommu f’moħħna li lfidi hi mxebbha mal-fidda fid-dikjarazzjonijiet li tgħallimna, waqt li lveritajiet infushom, jew sustanza li hemm f’dawk id-dikjarazzjonijiet, huma
mxebbha mad-deheb. Billi din is-sustanza issa qed narawha mlibbsa u miksija
bil-fidda tat-twemmin, ikollna nistennew il-ħajja l-oħra biex naraw u ngawdu
d-deheb tal-fidi mikxuf u mneżża’. [...]
B’dan il-mod, il-fidi tagħtina u twasslilna lil Alla stess, iżda mgħotti bilfidda tat-twemmin. B’daqshekk ma tkunx tiċħadna mill-verità, għax min
tagħtih oġgett tad-deheb miksi bil-fidda, dik il-kisja fidda ma teskludix li loġgett ikun tad-deheb. Għalhekk meta l-għarusa, fl-Għanja tal-Għanjiet, xtaqet
tħaddan lil Alla, kif qed ngħidu, hu wegħedha li jħalliha tħaddnu sakemm hu
possibbli f’din il-ħajja u qalilha: “Imsielet tad-deheb nagħmlulek, imżewqin
bil-fidda” (1, 10). Hawn wegħedha li jagħtiha lilu nnifsu mgħotti bil-fidi. [...]
Skont il-fehma u r-rieda, ir-ruħ għandha dawn il-veritajiet imsawba ġo
fiha permezz tal-fidi. U billi t-tagħrif tagħhom ma hux perfett, tgħid li huma
minquxin. Għax bħalma ħaġa mħażża ma hix pittura perfetta, hekk it-tagħrif
permezz tal-fidi ma hux għarfien perfett. Mela l-veritajiet li jissawbu fir-ruħ
permezz tal-fidi huma bħal xbieha fuq fuq, u meta tasal id-dehra ċara jkunu
fir-ruħ bħal pittura perfetta u mitmuma. Hekk jgħid l-Appostlu: “Imma meta
jfeġġ dak li hu sħiħ, jgħib dak li hu nieqes” (1Kor 13, 10).
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 12, 2-4.6.
4 ta' Settembru
L-għajn tal-ilma li tnixxi, ukoll jekk hu l-lejl
_________________________________________________________________________________________
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Għax naf tajjeb l-għajn li tnixxi u tgelgel,
għalkemm hu l-lejl.
Dik l-għajn dejjiema tinsab moħbija
iżda naf tajjeb minfejn inixxu ilmijietha,
għalkemm hu l-lejl.
Ma nafx l-oriġini tagħha, għax m’għandha xejn,
imma naf li kull oriġini ġej minnha,
għalkemm hu l-lejl.
Naf li m’hemm xejn daqstant sabiħ,
u li s-sema u l-art jixorbu minnha,
għalkemm hu l-lejl.
Naf tajjeb li fiha m’hemmx qigħan,
u ħadd ma jista’ jaqsamha minn naħa għal oħra,
għalkemm hu l-lejl.
Iċ-ċarezza tagħha qatt ma tiddallam,
u naf li kull dawl ġej minnha,
għalkemm hu l-lejl.
Naf li n-nixxigħat tagħha huma tant imfawra
li jsaqqu s-sema, l-infern u n-nies kollha,
għalkemm hu l-lejl.
Naf sew li n-nixxiegħa li tfur minn din l-għajn
hi qawwija fil-firxa u s-saħħa,
għalkemm hu l-lejl.
Naf li n-nixxiegħa li minn dawn it-tnejn ġejja
la l-waħda u lanqas l-oħra ma tiġi qabilha,
għalkemm hu l-lejl.
U din l-għajn eterna tinsab moħbija
f’dan il-ħobż ħaj li jtina l-ħajja,
għalkemm hu l-lejl.
Hawn tinsab, u ssejjaħ il-ħlejjaq;
u jaqtgħu l-għatx minn dan l-ilma, f’għamla moħbija,
għalkemm hu l-lejl.
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Din l-għajn ħajja li jien nixtieq,
f’dan il-ħobż tal-ħajja jien nara,
għalkemm hu l-lejl.
S. Ġwann tas-Salib, Għanja tar-ruħ li tifraħ meta tagħraf lil Alla permezz talfidi.
5 ta' Settembru
Mal-mejda tal-midinbin
_________________________________________________________________________________________
F'dak iż-żmien kont qiegħda ngawdi fidi hekk ħajja, hekk ċara, illi lħsieb tas-Sema kien sarli l-hena kollu tiegħi; ma stajtx nemmen li seta’ jkun
hemm nies irreverenti li ma għandhomx fidi. Kont nemmen li huma jkunu
qed jitkellmu kontra dak li jaħsbu meta jiċħdu l-eżistenza tas-Sema, tas-Sema
sabiħ fejn Alla nnifsu jrid kieku jkun il-ħlas etern tagħhom. Fil-jiem hekk
ferrieħa ta’ żmien il-Għid, Ġesù għamilni nħoss li hemm tabilħaqq erwieħ li
ma għandhomx fidi, illi bl-abbuż tal-grazzji, jitilfu dan it-teżor prezzjuż, għajn
tal-uniċi ferħat safja u vera. Huwa ppermetta li ruħi tkun maħkuma minn
dlamijiet l-aktar sfieqa u li l-ħsieb tas-Sema, hekk ħelu għalija, ma jkunx iktar
ħlief kaġun ta' taqbid u ta' turment... Din il-prova ma kellhiex iddum xi ftit
jiem, jew xi ftit ġimgħat; kellha tieħu biss sas-siegħa magħżula mill-ħanin Alla
u... din is-siegħa għadha ma waslitx... Nixtieq nista' nfisser dak li qiegħda
nħoss, imma jaħasra!, naħseb li ma jistax ikun. Trid tkun ivvjaġġajt minn taħt
din il-mina mudlama biex tifhem id-dlam tagħha. B'danakollu sejra nara kif
infissirha permezz ta' tixbiha.
Ejja nistħajjel li jien twelidt f'pajjiż imdawwar bi ċpar oħxon; qatt ma
kkontemplajt id-dehra mbissma tan-natura, imfawra, mibdula mix-xemx
tiddi. Sa minn tfuliti, huwa minnu, nismagħhom jgħidu dwar dawn lgħeġubijiet. Naf li l-pajjiż fejn noqgħod mhuwiex pajjiżi, li huwa ieħor għandi
nixxennaq għalih bla heda. Din mhijiex storja li qalagħha minn żniedu wieħed
li jgħix f'dan il-pajjiż ta' dwejjaq fejn noqgħod jien, hija realtà żgura għax isSultan tal-pajjiż tax-xemx tiddi ġie jgħix 33 sena fil-pajjiż tad-dlamijiet.
Jaħasra! id-dlamijiet xejn ma fehmu li dan is-Sultan divin kien id-dawl taddinja (Ġw 1, 5 u 9)... Imma, Mulej, bintek fehmitu d-dawl divin tiegħek, hi
titolbok maħfra għal ħutha, taċċetta li tiekol ħobż it-tbatija sakemm trid int, u
bl-ebda mod ma trid tqum minn din il-mejda mimlija mrar li fuqha jieklu l-
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midinbin imsejkna qabel il-jum li għażilt int... Imma ma tistax tgħid hi wkoll,
f'isimha u f'isem ħutha: Ħenn għalina, Mulej, għax aħna midinbin imsejkna?!
(Lq 15, 2). O! Mulej, ibgħatna ġġustifkati!... Li kienu dawk kollha li bl-ebda
mod mhuma mdawla mit-torċa mixgħula tal-Fidi, sa fl-aħħar jarawha tiddi!...
O Ġesù, jekk jeħtieġ li l-mejda mtebbgħa minnhom tissaffa minn ruħ li
tħobbok, irrid li nkun jien li niekol waħdi l-ħobż tat-tiġrib sa ma jogħġbok
iddaħħalni fis-Saltna mdawla tiegħek. Il-grazzja waħdanija li nitolbok hija li
qatt ma noffendik!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ċ 5q-6q.
6 ta' Settembru
Fil-lejl tal-fidi
_________________________________________________________________________________________
Maħbuba Madre, mingħajr ma naqta’ qalbi, sejra nkompli t-tixbiha
ċkejkna tiegħi minn fejn kont ħallejtha. Kont qed ngħid li ċ-ċertezza li xi darba
għad immur 'il bogħod mill-pajjiż imdallam u ta’ dwejjaq kienet ingħatatli sa
minn tfuliti; u dan ma emmintux biss wara li smajt nies jafu iktar minni
jitkellmu fuq hekk, imma kont ukoll inħoss fil-fond ta’ qalbi xenqat għal
reġjun isbaħ. Hekk kif il-ġenju ta' Kristofru Kolombu ħebbru li kien hemm
dinja ġdida meta ħadd ma kien ħolom biha, hekk ukoll jien ħassejt li, xi darba,
art oħra għad tkun l-għamara fissa tiegħi.
Iżda f'daqqa waħda ċ-ċpar ta’ madwari jsir iżjed sfieq, jinfed f'ruħi u
jkebbibha b'tali mod li ma nkunx nista’ nerġa’ nsib fiha x-xbieha hekk ħelwa
tal-veru pajjiżi; kollox għeb! Meta nkun irrid inserraħ qalbi għajjiena middlamijiet li jdawruha, billi niftakar fil-pajjiż imdawwal li nixxennaq għalih, itturment tiegħi jsirli d-doppju. Jidhirli li d-dlamijiet – huma u jissellfu l-leħen
tal-midinbin – waqt li jiddieħku bija, jgħiduli: “Int qed toħlom bid-dawl,
b'pajjiż imfewwaħ bl-ifjen fwejjaħ; qed toħlom li jkollok għal dejjem il-Ħallieq
ta' dawn l-għeġubijiet kollha; temmen li xi darba għad toħroġ miċ-ċpar li
hemm madwarek! Imxi, imxi, ifraħ bil-mewt li għad tagħtik, mhux dak li qed
tittama int, iżda lejl jerġa’ iktar profond: il-lejl tax-xejn”.
Maħbuba Madre, ix-xbieha li ridt nagħtik tad-dlamijiet li jdallmu lil ruħi
hija hekk imperfetta daqs meta tqabbel abbozz mal-mudell; imma ma rridx
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nibqa' nikteb iktar fit-tul: nibża' li forsi nkun qed nidgħi... anzi nibża' li ġa
għedt iżżejjed...
A! Li kien Ġesù jaħfirli jekk weġġajtu, iżda hu jaf tajjeb li, għalkemm ma
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. Ma' kull okkażjoni ġdida għat-taqbid, meta l-għedewwa tiegħi
jiġu jinbxuni, inġib ruħi ta' waħda qalbiena, Billi naf li hija viltà li tiġġieled fi
dwell, nagħti dahri lill-avversarji tiegħi bla ma nindenja ruħi nħares lejn
wiċċhom, imma mmur niġri għal għand Ġesù tiegħi u ngħidlu li jiena lesta
nxerred sal-aħħar qatra ta' demmi biex nistqarr li hemm Sema. Ngħidlu li
jiena kuntenta li fuq l-art ma ngawdix dan is-Sema sabiħ ħalli huwa jiftħu
għall-eternità lill-imsejkna li ma jemmnux. U hekk, minkejja din il-prova li
tneħħili l-ferħ kollu, xorta waħda nista' ngħajjat: “Mulej, int timlieni bil-ferħ
b'dak kollu li tagħmel” (S 92). Għax, hemm ferħ ikbar minn dak li tbati għal
imħabbtek?... Iktar ma tkun intima t-tbatija, u inqas ma tidher f'għajnejn ilħlejjaq, iktar tferrħek, o Alla tiegħi! Imma jekk stess, ħaġa ma tistax tkun, int
innifsek kellek ma tkunx taf bit-tbatija tiegħi, xorta waħda kont inkun iktar
kuntenta li nippossediha, jekk biha nkun nista' nwaqqaf jew inpatti għal ħtija
waħda biss magħmula kontra l-Fidi...
Madre maħbuba, forsi nidhirlek li qed nesaġera l-prova tiegħi. Fil-fatt,
jekk tiġġudikani mis-sentimenti li nesprimi fil-poeżiji żgħar li jien ktibt din issena, għandi nidher f'għajnejk bħala ruħ mimlija faraġ u li għaliha l-velu talfidi hu kważi mċarrat, u b'danakollu... dan mhuwiex aktar velu għalija, huwa
ħajt li jibqa’ tiela' sas-smewwiet u jgħatti l-firmament mimli kwiekeb... Meta
ngħanni l-hena tas-Sema, il-possessjoni eterna ta’ Alla, ma nħoss fija ebda
ferħ, għax ngħanni sempliċiment dak li rrid nemmen. Xi drabi, huwa minnu,
raġġ żgħir ħafna tax-xemx jiġi jdawwal id-dlamijiet tiegħi; imbagħad il-prova
tieqaf għal waqt wieħed; iżda wara, it-tifkira ta' dak ir-raġġ, minflok ma
tferraħni, tagħmel id-dlamijiet tiegħi jerġa' aktar sfieq.
O Madre, qatt ma ħassejt hekk tajjeb kemm il-Mulej hu ħelu u talħniena; huwa bagħatli din il-prova eżatt fil-mument li fih għandi s-saħħa li
nġerraħha. Nemmen bis-sħiħ li, kieku ġiet qabel, kienet titfagħni fi qtiegħ ta’
qalb... Bħalissa hija tneħħi kulma seta’ jinsab ta' sodisfazzjon naturali fixxewqa li jien kelli tas-Sema... Madre maħbuba, jidhirli li issa ma hemm xejn li
jżommni li nitlaq, għax ma għandix xewqat kbar oħra ħlief dik li nħobb sa ma
mmut bl-imħabba...
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S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ċ 6w-7w.
7 ta' Settembru
It-tkabbir fil-Ġisem Mistiku ta' Kristu
_________________________________________________________________________________________
Il-bniedem jiġi fid-dinja mogħni b'qabda doni. Biex jiżviluppaw dawn
id-doni jeħtieġu jiġu mħarrġa b'dixxiplini preċiżi. Għall-ewwel, il-bniedem
ikollu joqgħod għal dawk ir-responsabbiltajiet li jqegħdulu l-oħrajn, iżda jrid
ikun hu li jwettaqhom billi bil-mod il-mod jitgħallem kif iwassalhom fi
tmiemhom. Id-doni li huwa mżejjen bihom għandhom l-għan li jaqdu l-Mulej,
l-aktar Għoli. Mhuwiex il-bniedem waħdu li jiddeċiedi x'irid jagħmel b'ħajtu,
u lanqas ħaddieħor. Il-proġett ta' ħajtu hu marbut minn x'qiegħed fih Alla.
Għalhekk it-tiftix ta' Alla, l-għaqda fl-imħabba miegħu u l-ħidma taħt il-gwida
tiegħu fid-dinja. Din hi l-milja, l-għan li għalih il-bniedem jiġi edukat f'din iddinja. Is-sehem tiegħu, flimkien ma' oħrajn, iservi biss jekk imur fil-linja ta'
formazzjoni li Alla nnifsu jwettaq fil-bniedem. Dan isir fil-Knisja, il-Kristu
mistiku, il-Kristu li jissokta viżibbilment ħajtu f'din id-dinja. []
Membri u organi huma dawk kollha li jemmnu u li jgħixu bil-fidi.
Organi huma l-ġenituri Nsara li jistmaw 'l uliedhom b'don ta' Alla u jqisu
bħala dmir ewlieni u urġenti li kmieni wara t-twelid, jgħammduhom biex
ikollhom il-ħajja tal-grazzja tiġri fihom. Irawmuhom fit-talb, u bl-eżempju
jedukawhom fil-ħajja tal-grazzja. Organi huma r-ragħajja, li jxandru l-Kelma u
jamministraw is-Sagramenti. Organi huma dawk kollha li għandhom sehem filgwida taż-żgħażagħ, b'rabtiet umani maż-żagħżugħ, u ma' dawn minn jeddu
jiftaħ qalbu magħhom, f'relazzjoni ta' mħabba u fiduċja. Min minn dawn
ikunu kapaċi jaqraw x'ikun għaddej ġo qalbu jkunu jistgħu jgħinuh biex isib
triqtu. Iż-żagħżugħ lejhom juri fiduċja u ubbidjenza ħielsa.
Organi magħżula ta' Alla huma x-xempji mdawla ta' ħajja nisranija li
taw ħajjithom fis-servizz tal-Mulej, xbihat ħajja tal-Kristu. Dawn huma lqaddisin tal-ġenna, dawk li temmew il-formazzjoni tagħhom u li seħħilhom
jilħqu l-għan tal-eżistenza tagħhom. Dawn huma l-prova l-aktar ċerta ta'
kemm hu possibbli li nilħqu dak li ġejna mitluba għalih. X'uħud minnhom
għandhom, kultant, importanza partikulari għall-bnedmin li jissieltu u
qegħdin fil-prova, kemm bil-ħarsien tagħhom u kemm għax jibqgħu rabtiet
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intimi magħhom. Kollha jgħinuna biex nilħqu l-għan tagħna bl-eżempju, u bilpatroċinju tagħhom ukoll. Hemm min għadu fid-dinja u hu ta' mudell għalina.
Fil-liturġija Kristu għadu ħaj u jgħix f'għamla oħra minn f'dawk li
jaqduh. Il-liturġija hija t-talba tal-Knisja, li fiha Kristu jissokta jitlob, hekk kif
talab tul ħajtu fuq l-art bil-kliem tas-Salmi. Il-liturġija hija memorja bla taqta'
ta' ħajtu, fejn ġrajjietu jiġu mfakkra għalina fid-dramm kbir tas-sena liturġika.
Min jitlob mal-Knisja u jinqabad mill-melodiji li ma jintesewx tagħha
jidħol fil-ħajja ta' Kristu u jitgħolla 'l fuq minnu nnifsu. Iżda bħalma l-ħajja
fostna ta' Kristu, għalkemm importanti u dejjem mimlija grazzja, tagħmel
bħal kwadru għall-ġrajja kbira ta' ħajtu, dik li għaliha ġie fid-dinja: il-mewt
tiegħu fuq is-salib. B'hekk il-liturġija kollha hija l-kwadru għal dak li hu lqofol u l-att tassew kbir li bih Kristu jibqa' ħaj fil-Knisja: il-preżenza
ewkaristika tiegħu. U bħalma l-Ġimgħa l-Kbira fuq il-Golgota hija l-pern li fuqu
ddur l-istorja universali, hekk ukoll il-pern ta' kull ħajja nisranija hija sSagrifiċċju tal-Quddiesa. Biha kull individwu jkollu sehem mill-ħidma talfidwa, u jieħu l-ħajja permezz tagħha. Fl-għaqda misterjuża tiegħu ma' Kristu
fit-Tqarbin, kif ukoll mill-qawwa li toħroġ mill-preżenza tiegħu fitTabernaklu, il-Mulej għandu influss enormi fuq min jemmen, għax iħossu, filġabra u l-ħabi, l-azzjoni formattiva qawwija tiegħu.
Fl-edukazzjoni reliġjuża, għalhekk, għandhom post ċentrali t-tagħlim
dwar it-tifsira tal-Quddiesa u l-Ewkaristija kif ukoll it-tifsir tal-Liturġija.
Kieku l-familja u l-iskola kellhom idaħħlu fil-qalb taż-żagħżugħ il-ħtieġa talgħajxien fil-Knisja, tat-talb, sabiex id-drawwiet tiegħu ta' kuljum isibu sies fuq
is-Sagrifiċċju tal-Quddiesa u tal-Aħħar Ċena, fuq li jqis daru l-preżenza fitTabernaklu tal-Mulej fostna l-bnedmin, fejn isib kenn qalb it-taħwid tal-ħajja,
parir u kull għajnuna, imbagħad, iva, jkunu f'qagħda li jsostnu illi qdew
dmirhom biex jedukawh. Jekk, bil-maqlub, żagħżugħ iħalli dar missieru u
jħalli l-iskola mingħajr ma jkun sar midħla tal-Corpus Mysticum, skola u
familja jkunu fallew fuq punt essenzjali. Tibqa' biss it-tama li l-Mulej jibqa'
jsus warajh b'mezzi oħra biex iż-żagħżugħ jilħaq l-għan ta' ħajtu.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Il-Formazzjoni taż-Żgħażagħ filFidi Kattolika.

IT-TAMA
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8 ta' Settembru
It-Twelid tal-Verġni Marija
Il-ħajja vera ta' Marija
_________________________________________________________________________________________
Kemm xtaqt inkun saċerdot sabiex nippriedka dwar il-Verġni Mbierka!
Priedka darba biss kienet tkun biżżejjed sabiex ngħid dak kollu li naħseb fuq
hekk. Kieku, mill-ewwel kont nara li nfiehem kemm huwa ftit dak li nafu fuq
ħajjitha.
Ma għandniex ngħidu ħwejjeġ li aktarx ma setgħux iseħħu jew li ma
nafux fuqhom! Ngħidu aħna li, meta kienet żgħira, ta' tliet snin, il-Verġni
Mbierka marret fit-Tempju biex toffri lilha nfisha lil Alla, b'qalbha tħaġġeġ
b'sentimenti ta' mħabba u taqbad b'ħeġġa kollha straordinarja, waqt li forsi,
iva, marret hemm bis-sempliċità kollha ħalli tobdi lill-ġenituri tagħha.
U mill-ġdid, dwar il-kliem profetiku tax-xwejjaħ Xmun, għaliex ngħidu
li l-Verġni Mbierka minn dak il-waqt 'il quddiem kellha l-ħin kollu quddiem
għajnejha l-passjoni ta' Ġesù? Ix-xwejjaħ qal: “U inti wkoll, sejf se jinfidlek
ruħek” (Lq 2, 35). Mela dan ma kienx għal dak il-ħin, tara tajjeb Madre
ċkejkna tiegħi, iżda kienet tħabbira ġenerali għall-quddiem.
Sabiex priedka dwar il-Verġni Mbierka tkun togħġobni u tagħmilli l-ġid,
jeħtieġ li fiha nara l-ħajja li għexet tassew, mhux dik li jistħajlu l-oħrajn. U jien
żgura li l-ħajja vera tagħha kellha tkun waħda mill-aktar sempliċi. Iġibuhielna
bħala waħda li ma tistax tilħaqha, imma jeħtieġ juruha bħala waħda li nistgħu
nimitawha, joħorġu l-virtujiet tagħha, jgħidulna li hi għexet bil-fidi l-istess
bħalna, u jagħtuna provi mill-Evanġelju, fejn naqraw: “Kliemu ma fehmuhx”
(Lq 2, 50). U dak il-kliem l-ieħor xejn inqas misterjuż: “Missieru u ommu
baqgħu mistagħġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu” (Lq 2, 33). Dan listagħġib juri li kien hemm xi ħaġa mhix mistennija; mhux hekk taħseb,
Madre ċkejkna tiegħi?
Nafu sewwa li l-Verġni Mbierka hija s-Sultana tas-Sema u l-art, imma
hija aktar Omm milli Sultana. U ma għandniex ngħidu li hi titfi l-glorja talQaddisin kollha minħabba l-privileġġi speċjali tagħha, bħalma x-xemx, kif
titla', tagħmel li l-kwiekeb kollha jgħibu u ma jidhrux aktar. Alla tiegħi! Kemm
hija ħaġa stramba din! Omm li tagħmel li tgħib il-glorja ta' wliedha! Jien
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nemmen proprju l-maqlub ta' dan; nemmen li hi tagħmel li tilma wisq aktar
id-dija tal-magħżulin.
Hija ħaġa tajba li nitkellmu dwar il-privileġġi speċjali tagħha, iżda ma
għandniex nieqfu hemm. U jekk, f'xi priedka, mill-bidu sat-tmiem ikollna
noqogħdu ngħajtu u ngħidu: “A! A!” żgur li ngħejjew għalkollox! Min jaf ikunx
hemm xi ruħ li tasal biex tħossha 'l bogħod minn ħlejqa hekk ogħla minnha, u
tmur tgħid: “Jekk inhu hekk, aħjar wieħed imur u jara kif jiddi mill-aħjar li
jista' f'xi rokna żgħira!”
Dak li l-Verġni Mbierka għandha aktar minna huwa li hi ma setgħetx
tidneb, li kienet ħielsa mit-tebgħa tad-dnub tan-nisel. Iżda, min-naħa l-oħra,
hi kienet inqas ixxurtjata minna, għax ma kellha ebda Verġni Mbierka xi
tħobb. U din hija ħlewwa oħra għalina, u ħlewwa inqas għaliha! Fl-aħħar millaħħar, fil-kantiku tiegħi, Għaliex inħobbok, o Marija!, għedt dak kollu li kont
ngħid li kieku kelli nippriedka fuqha.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, L-Aħħar Kelmiet, 21 ta' Awwissu 1897.
9 ta' Settembru
Missierna li int fis-smewwiet
_________________________________________________________________________________________
Araw issa xi jgħid l-Imgħallem tagħkom: “Li inti fis-smewwiet” (Mt 6,
9). Taħsbu li hija ħaġa żgħira li tkunu tafu x’inhi s-sema u fejn tridu tfittxu lil
Missierkom l-aktar qaddis?... Alla jinsab kullimkien. U din hija verità kbira,
għax hija ħaġa ċara li kif jgħidu, fejn ikun hemm is-sultan, hemm tkun ukoll ilqorti tiegħu. Fi ftit kliem, fejn hemm Alla, dik hija s-sema. Mingħajr dubju ta'
xejn, tistgħu temmnu li fejn jinsab il-Maestà Tiegħu, hemm il-glorja kollha.
Araw xi jgħid Santu Wistin... li fittxu f'ħafna bnadi u li sabu fl-aħħar
ġewwa fih stess. Taħsbu li hija ħaġa żgħira li ruħ li sikwit tkun imxerrda fi
ħsibijietha, tasal biex tifhem din il-verità, u tara li biex tkellem lill-Missier
Etern, ma jeħtiġilhiex tmur is-sema jew tgħolli leħinha? Nitkellmu kemm
nitkellmu bil-mod, hu jinsab hekk qrib tagħna li dejjem jismagħna. Ma
neħtiġux ġwienaħ biex immorru nsibuh (S 55, 7-8). Jeħtieġ biss li ninġabru
f'xi mkien fis-skiet u naħsbu fih ġewwa fina: bla ma nħossuna barranin
quddiem Mistieden hekk twajjeb, inkellmuh b'umiltà kbira bħalma nkellmu lil
missierna, nitolbuh bħalma nitolbu xi ħaġa lil missierna, ngħidulu bit-tiġrib
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tagħna u nitolbuh joħroġna minnu, waqt li nifhmu li ma jistħoqqilniex inkunu
wliedu.
Neħħu l-ħafna mistħija u biża' li għandhom xi wħud għax jaħsbu li din
hija umiltà. Iżda ma tkunx umiltà jekk is-sultan irid jagħtikom xi grazzja u
intom ma taċċettawhiex. L-umiltà titlob li taċċettawha u tifhmu kemm
tiġikom ħelwa, għalkemm tagħrfu li ma tistħoqqilkomx. Tkun umiltà tassew
sabiħa jekk ikolli l-Imperatur tas-sema u l-art ġewwa dari, u jiġi fiha biex
jurini mħabbtu u jitgħaxxaq miegħi, u jiena, minħabba l-umiltà, ma nkunx
irrid inwieġbu u lanqas noqgħod miegħu jew nieħu dak li jagħtini, iżda
nħallih waħdu! Jew meta jkun qiegħed ikellimni u jgħidli nitolbu li rrid, għallumiltà nagħżel li nibqa' fqira u nħallih jitlaq, għax jara li ma nafx xi rrid
b'fehma soda!
Warrbu għalkollox, uliedi, dawn ix-xeħtiet ta' umiltà, imma tkellmu
miegħu bħalma tagħmlu ma' missier jew wieħed mill-aħwa jew xi sid jew
għarus; xi drabi mod, xi drabi ieħor – ikun Hu li jgħallimkom x'għandkom
tagħmlu biex togħġbuh. La tkunux boloh: ħuduh fil-kelma u itolbuh li, ladarba
huwa l-Għarus tagħkom, jimxi ta' għarus...
Dawk li b'dan il-mod għandhom il-ħila jingħalqu f'dan is-sema żgħir ta'
ruħna, fejn jgħammar Dak li ħalaq is-sema u l-art, u draw la jħarsu u lanqas
imorru fejn jiġbduhom fit-tixrid tagħhom is-sensi esterni, ħa jemmnu li
mexjin fi triq l-aktar tajba u li mhux se jibqgħu bla ma jixorbu mill-ilma talgħajn, għax jimxu 'l quddiem ħafna fi ftit żmien. Qishom wieħed li jkun fuq xi
biċċa tal-baħar: bi ftit riħ tajjeb jasal fi tmiem il-vjaġġ fi ftit jiem, imma dawk li
jmorru bl-art idumu. [...]
Jekk il-ġabra tkun vera, tinħass biċ-ċar ħafna għax iġġib magħha xi
ħidma fir-ruħ. Jiena ma nafx kif infissirha, iżda kull min ġarrabha, jifhimha. Irruħ qisha tkun qiegħda tqum minn xi logħba, għax tara x'inhuma l-ħwejjeġ
tad-dinja. U tqum fl-aħjar waqt, bħal min ikun dieħel f'kastell qawwi biex ma
jibżax aktar mill-għedewwa. Is-sensi jinġibdu minn fuq il-ħwejjeġ ta' barra rruħ u jagħtuha daqqa ta' id hekk bis-sħiħ illi, bla ma taf kif, għajnejha
jingħalqu u ma tkunx tista' tara l-ħwejjeġ barra minnha, waqt li jinfetħu biex
jaraw b'mod aktar ċar dawk tar-ruħ.
Dawn l-erwieħ huma wisq aktar fiż-żgur quddiem kull okkażjoni, u
jitkebbsu aktar malajr bin-nar tal-imħabba divina. Għax huma hekk qrib talistess nar illi, ukoll jekk l-intellett jonfoħ ftit biss, bi xrara żgħira li tmisshom
jaqbdu f'ħuġġieġa sħiħa. Meta ebda tfixkil ma jiġiha minn barra, ir-ruħ tibqa'
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waħedha ma' Alla tagħha. Hija tassew imħejjija tajjeb biex titkebbes u tifhem
lilha nfisha.
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 28, 1-3.5-6.8.
10 ta' Settembru
Il-libsa ħadra tat-tama
_________________________________________________________________________________________
Fuq it-tunika bajda tal-fidi r-ruħ tilbes it-tieni lewn, li huwa l-ilbies
aħdar ta' taħt. B'dan hija mfissra l-virtù tat-tama, li biha... ir-ruħ hija meħlusa
u mħarsa mit-tieni għadu, li hija d-dinja. Għax dan il-lewn aħdar ta' tama ħajja
f'Alla jagħti lir-ruħ ħeġġa hekk qawwija, u kuraġġ u xenqiet għall-ħwejjeġ talħajja ta' dejjem li, meta tqabbel dak li tittama hawn, il-ħwejjeġ kollha taddinja jidhrulha – bħalma huma fil-verità kollha – 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 xejn f'dak li huwa u f'dak li għad ikun, ħlief li tgħix imlibbsa biss ittama ta' dejjem. Mela, meta l-qalb tkun hekk merfugħa 'l fuq mid-dinja, mhux
biss id-dinja ma tkunx tista' tmiss il-qalb jew taqbadha taħt idejha, iżda
lanqas tkun tista' saħansitra tiġi taħt għajnejha.
U mbagħad, b'din il-libsa ħadra u hekk mibdula, ir-ruħ tivvjaġġa fiżżgur għalkollox minn dan it-tieni għadu, li hija d-dinja. Għax San Pawl
jitkellem mit-tama bħala l-elmu tas-salvazzjoni (1Tess 5, 8) – jiġifieri biċċa
mill-armatura li tħares ir-ras kollha, u li tgħattiha, hekk li ma jibqa' jidher
xejn ħlief il-viżjera li tkun tista' tħares minnha. U t-tama għandha din ilproprjetà, li tgħatti s-sensi kollha tar-ras tar-ruħ, sabiex ma jkun hemm xejn li
huwa tad-dinja li jista’ jiġi mgħaddas fih, u lanqas ma hemm minn fejn tidħol
xi vleġġa tad-dinja u tidrobhom. B'danakollu għandha viżjera li r-ruħ hija
mħollija tuża, sabiex għajnejha jkunu jistgħu jħarsu 'l fuq, imma lejn ebda
mkien ieħor. Għax din hija l-ħidma li t-tama b'mod abitwali tagħmel fir-ruħ –
jiġifieri li ddawrilha għajnejha 'l fuq biex tħares lejn Alla waħdu, saħansitra
bħalma stqarr David li għajnejh kienu diretti lejn Alla, meta qal: Oculi mei
semper ad Dominum (S 25, 15). Ma ttama għal ebda ħaġa oħra minn
band'oħra, kif jgħid hu nnifsu f'Salm ieħor: “Ara, bħal għajnejn il-qaddejja lejn
id sidtha, hekk għajnejna lejn il-Mulej Alla tagħna sa ma jkollu ħniena minna,
għax aħna nittamaw fih” (S 123, 2).
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Għalhekk, minħabba din il-libsa ħadra (billi r-ruħ tħares dejjem lejn
Alla u ma tqiegħed għajnejha fuq xejn aktar, u lanqas ma jogħġobha ħlief Alla
waħdu) lill-Maħbub hekk togħġbu r-ruħ illi huwa minnu li ngħidu li r-ruħ
tikseb mingħandu daqskemm tittama li tikseb mingħandu. Minħabba f'hekk lGħarus fl-Għanja tal-Għanjiet jgħid lill-Għarusa li, meta ħarset lejh b'għajn
waħda biss, hi darbet lil qalbu (Għanja 4, 9). Mingħajr din il-libsa tat-tama
f'Alla biss, tkun ħaġa li ma tistax issir li r-ruħ toħroġ biex tasal sa hawn flimħabba, għax ma tagħmel xejn, billi dik li ċċaqlaq u tirbaħ hija l-pressjoni
qawwija li t-tama tagħmel bla heda.
S. Ġwann tas-Salib, Lejl Kollu Dlam, 2Lejl 21, 6-8.
11 ta' Settembru
Ġesù jwettaq it-tamiet tagħna
_________________________________________________________________________________________
Aħfirli Ġesù jekk m’iniex nirraġuna f’li rrid nerġa’ ngħidlek ix-xewqat
tiegħi, it-tamiet tiegħi li jmissu l-infinit; aħfirli u fejjaq lil ruħi billi tagħtiha
dak li tittama!!!...
Li nkun għarusa tiegħek, o Ġesù, li nkun Karmelitana, li nkun bis-saħħa
tal-għaqda tiegħi miegħek omm tal-erwieħ, għandu jkun biżżejjed għalija...
Imma mhux hekk... Bla dubju, dawn it-tliet privileġġi huma tabilħaqq ilvokazzjoni tiegħi: Karmelitana, Għarusa u Omm; b'danakollu, inħoss ġewwa
fija vokazzjonijiet oħra, inħoss il-vokazzjoni ta' Gwerrier, ta' Saċerdot, ta'
Appostlu, ta' Duttur, ta' Martri; fl-aħħar nett, inħoss il-ħtieġa, ix-xewqa, li
nwettaq għalik, Ġesù, l-għemejjel kollha l-aktar erojċi... Inħoss f'ruħi l-kuraġġ
ta' Kruċjat, ta' Gwardja tal-Papa; irrid kieku mmut fil-kamp tal-battalja għaddifiża tal-Knisja...
Inħoss ġewwa fija l-vokazzjoni ta' Saċerdot; b'liema mħabba, o Ġesù,
kont inżommok f'idejja meta, għal-leħen tiegħi, kont tinżel mis-Sema!...
B'liema mħabba kont nagħtik lill-erwieħ!... Imma jaħasra! Għalkemm nixtieq
inkun Saċerdot, nammira u ngħir għall-umiltà ta' San Franġisk ta' Assisi u
nħoss is-sejħa li nimitah billi nirrifjuta d-dinjità sublimi tas-Saċerdozju.
O Ġesù, imħabba tiegħi, ħajja tiegħi... kif sejra ngħaqqad flimkien dawn
il-kuntrasti? Kif sejra nirrealizza x-xewqat tal-imsejkna ruħ ċkejkna tiegħi?...

392

Meditazzjoni għal Kuljum

A! Minkejja ċ-ċokon tiegħi, jien irrid kieku ndawwal l-erwieħ bħallProfeti u d-Dutturi; għandi l-vokazzjoni li nkun Appostlu... irrid kieku
niġġerra fuq l-art, nippriedka ismek u nħawwel is-Salib glorjuż tiegħek fuq lart infidila. Iżda, o Maħbub tiegħi, missjoni waħda biss ma tkunx biżżejjed
għalija; irrid kieku fl-istess ħin inħabbar l-Evanġelju fil-ħames naħat tad-dinja
u sa fil-gżejjer l-aktar imbiegħda... Irrid kieku nkun missjunarju mhux biss
għal ftit snin, imma rrid li kont sa mill-ħolqien tad-dinja u li nkun sa tmiem issekli... Imma fuq kollox, irrid kieku, o Maħbub Salvatur tiegħi, irrid kieku
nxerred demmi għalik sal-aħħar qatra...
Il-Martirju, hawn hi l-ħolma ta' żgħożiti; din il-ħolma kibret miegħi filkjostri tal-Karmelu... Iżda hawn ukoll, inħoss li l-ħolma tiegħi hija bluha, għax
ma nafx nillimita ruħi li nixtieq għamla waħda ta' martirju... Biex naqta’
xewqti, kont kieku neħtieġhom kollha. Bħalek, Għarus Meqjum tiegħi, kont
kieku rrid niġi flaġellata u msallba... Irrid kieku mmut imqaxxra bħal San
Bartilmew... Bħal San Ġwann, irrid kieku nkun mgħaddsa fiż-żejt jagħli, irrid
inġarrab it-torturi kollha li taw lill-martri... Ma' Sant'Anjeże u Santa Ċeċilja
rrid kieku mmidd għonqi għax-xabla, u bħal Ġovanna d'Arco, oħti l-għażiża,
irrid kieku, meta niġi marbuta u maħruqa, inlissen ismek minn taħt l-ilsien, o
Ġesù... Meta naħseb fit-turmenti li għad ikunu s-sehem tal-Insara fi żmien lAntikrist, inħoss qalbi taqbeż bil-ferħ u rrid kieku li dawk it-turmenti jkunu
merfugħin għalija... Ġesù, Ġesù, li kieku ridt nikteb xewqati kollha, kien ikolli
nissellef il-Ktieb tiegħek tal-ħajja (Apk 20, 12): hemm jinsabu mniżżla lgħemejjel tal-Qaddisin kollha, u dawk l-għemejjel irrid kieku nkun
wettaqthom għalik...
O Ġesù tiegħi! Għall-bluhat kollha tiegħi, x’se twieġeb?... Hemm xi ruħ
iktar ċkejkna, iktar bla ħila minn tiegħi?... B'danakollu, minħabba l-istess
dgħufija tiegħi, inti għoġbok, Mulej, taqta’ x-xewqat żgħar u infantili tiegħi, u
llum trid taqta’ xewqat oħra, akbar mill-univers...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, B 2w-3q.
12 ta' Settembru
L-Ewkaristija hija t-tama tagħna
_________________________________________________________________________________________
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Sa minn meta kont tifla, it-tama tiegħi fl-Ewkaristija mqaddsa kienet
kbira: xejn ma kont nibża' mill-mewt, u għall-fatt biss li jkunu tawni t-Tqarbin
imqaddes, kont inkun żgura li mmur il-Ġenna. U hekk, kull meta nitqarben,
kont naħseb: “o, kieku kelli mmut issa! Kont immur mall-ewwel fis-Sema!”
X'ċertezza: ħtijieti, dnubieti bl-ebda mod ma kienu jbeżżgħuni; it-Tqarbina
kienet kieku tiftaħli l-Ġenna! Ġesù kien kieku iwettaq kollox fija! Xejn ma kien
jiddispjaċini li nħalli hawn isfel! Alla tiegħi, Alla tiegħi: li kieku kellna tassew
napprezzaw id-don tiegħek! Il-ġid ta' kull xorta li l-Ewkaristija divina ġġib lirruħ huwa immens, imma aktar ma ruħ tagħti l-fiduċja tagħha, aktar tirċievi.
Meta b’qalb miftuħa b’tama kbira nersqu biex nirċievu l-Ġisem meqjum tasSalvatur, min jista' jgħid x'ġid mill-aktar salutari, xi grazzji jiġuna mill-kuntatt
ma' Alla? Min ma ġarrabx din il-ħaġa?
Kollox nittamaw minn Dak li baqa' hawn fl-art għalina! Iweġġgħuna lħtijiet tagħna ta' kuljum, tinkwieta l-qalb li ma tkunx tista' tħobb kemm
tixtieq hi: ix-xewqa biex nimxu 'l quddiem ħalli nogħġbuH qiegħda taħbat
għalina? L-ilmijiet li jiffriskaw ta' Ġesù tagħna ewkaristiku se jwieġbu
għalkollox! Fil-kilba immensa li nkun tant safja f'għajnejh, jien mort nirċevieh,
bħala ħasil mill-aktar prezzjuż, bħala suppliment għal kollox, bħala tqaddis
tal-istess ġid li kont wettaqt. Ġesù wieġeb għal dak li kont qiegħda nittama
fih. U jiena ħassejt 'il ruħi hekk sabiħa u kważi jixirqilha Lilu. Jiena ressaqt
ħafna 'l qalbi ma' tiegħu ħalli nieħu dawk il-fjammi, u tlabtu bil-ħerqa li ridt
ninġibed fih, vulkan ta' mħabba, ħa jagħmilni rmied! Xi drabi, kont inħobb blistess ħerqat tiegħu u kont inbiddel 'il qalbi ma' tiegħu. Minn din il-Qalb – li
tassew (x'misteru) tgħix u tħabbat ġewwa fina – ħadt l-okkażjoni biex inħobb
lil Alla tiegħi u lill-Omm tiegħi! U b'hekk jistgħu jieqfu xi ftit l-ansjetajiet, ilkilbiet li nħobb u li nwieġeb għal din l-Imħabba!
Imlibbsa bl-istess qdusija ta' Ġesù tiegħi, jiena dehert quddiem ilMissier tas-Sema biex nirċievi kull barka: mill-Qalb kollha mħabba – li naħfen
ma' qalbi – inħalli jgħaddi l-għasel tal-ħlewwa, iż-żerriegħa tal-umiltà, ilmewġ ta' kull virtù. Kollox jonqosni lili, kollox għandu Hu! Huwa t-tama
tiegħi. Ir-ruħ immensa ta' Ġesù tiegħi qiegħda tiġbidni: f'dan il-baħar ċar
ħafna jiena ngħaddas 'il ruħi u hemm nistrieħ! O kemm tiġbidni, kemm
inħobb ir-ruħ ta' Ġesù tiegħi; jiena kkontemplajtha tant drabi, m'hemmx
jewwilla Tqarbina li tgħaddi bla ma nkun waqaft nistrieħ f'dan il-baħar infinit
ta' dawl u qdusija. Saret ħaġa waħda r-ruħ ta' Ġesù ma' ruħi! O iva, ruħi,
ċkejkna u msejkna, fittex ir-ruħ tiegħu biex titqaddes, biex timtela bil-qdusija
malli tmiss magħha.
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B. Marija Kandida tal-Ewkaristija, L-Ewkaristija.
13 ta' Settembru
Niftaħar minn qalbi bid-dgħufijiet tiegħi
_________________________________________________________________________________________
Għażiża sinjura, qabel ma nidħol fis-silenzju l-kbir tar-Randan, lgħażiża superjura tagħna tatni l-permess biex niktiblek ħalli ngħidlek kemm
jiena u l-komunità għażiża tiegħi qegħdin nitolbu għalik. Nifhem il-biża’
tiegħek quddiem il-possibbiltà ta’ operazzjoni u nitlob lil Alla li jrendi ħelu u
kalm hu stess it-tbatija. L-appostlu San Pawl jgħid li Alla kollox iwettaq “skont
il-fehma tar-rieda tiegħu” (Ef 1, 11); għalhekk jeħtieġ nieħdu kollox bħala li
ġej direttament mill-id divina tal-Missier tas-Sema li jħobbna u li permezz talprovi kollha jwettaq il-ħsieb tiegħu: dak li jgħaqqadna lkoll miegħu. Għażiża
sinjura, itlaq lil ruħek fuq il-mewġ tal-fiduċja u tal-abbandun u aħseb kif dak
kollu li jfixklek u li jbeżżgħek mhux ġej minn Alla, għax hu l-prinċep tal-paċi u
hekk wiegħed lill-“bnedmin ta’ rieda tajba” (Lq 2, 14). Peress li qiegħda tibża’
li abbużajt mill-grazzji tiegħu, kif int għedtli, allura hu l-mument li int
tirdoppja t-tama tiegħek, għax kif jgħid l-Appostlu: “fejn kotor id-dnub, kotrot
fuq li kotrot il-grazzja” (Rum 5, 20); u aktar: “niftaħar minn qalbi biddgħufijiet tiegħi biex il-qawwa ta’ Kristu tgħammar fija” (2Kor 12, 11). “Imma
Alla, għani fil-ħniena tiegħu, bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabbna” (Ef
2, 4). Għalhekk tibżax minn dik is-siegħa li aħna lkoll jeħtieġ ngħaddu
minnha. Il-mewt, għażiża sinjura, hi r-raqda tat-tfajjel fuq il-qalb ta’ ommu.
Fl-aħħar, il-lejl ta’ dan l-eżilju jintemm għal dejjem, u nidħlu fil-pussess tal“wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl” (Kol 1, 12). San Ġwann tas-Salib jgħid li
aħna se niġu ġġudikati fuq l-imħabba. Dan jaqbel sew mal-ħsieb ta’ Ġesù, li
lill-Maddalena qalilha: “dnubietha, li kienu ħafna, inħafrulha, għax ħabbet
ħafna” (Lq 7, 47).
Spiss naħseb li se jkolli purgatorju twil, għax min jirċievi ħafna, minnu
jiġi mitlub ħafna, u hu fawwar bid-doni tiegħu lill-għarusa ċkejkna tiegħu;
imma hi tintelaq fl-imħabba tiegħu filwaqt illi tkanta minn din il-ħajja stess linnu tal-ħniena tiegħu. Għażiża sinjura, jekk f’kull ġurnata aħna nkabbru lil
Alla li jgħammar f’ruħna, dan jagħtina sigurtà kbira biex ġurnata minnhom
nidhru quddiem il-qdusija infinita tiegħu. Naħseb li int skoprejt is-sigriet: hu
biss permezz taċ-ċaħda li wieħed jasal sat-tragward divin: u għalhekk hu biss
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meta aħna mmutu għalina nfusna li aħna nħallu spazju għal Alla. Ftakar f’dik
il-paġna sabiħa tal-Vanġelu ta’ San Ġwann, li fiha l-Imgħallem tagħna jgħid lil
Nikodemu: “jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid, ma jistax jara s-Saltna ta’
Alla” (Ġw 3, 3). Ejjew għalhekk inġeddu lil ruħna minn ġewwa, billi ninżgħu
“mill-bniedem il-qadim bl-għemil kollu tiegħu” u nilbsu “lill-bniedem il-ġdid,
li jiġġedded dejjem skont ix-xbieha ta’ min ħalqu” (Kol 3, 9-10). Dan kollu jiġri
billi wieħed b’ħafna sempliċità u ħlewwa, jissepara ruħu minn dak kollu li
mhux Alla. Allura r-ruħ ma għandhiex aktar xewqat, ir-rieda tagħha hi kollha
kemm hi mitluqa f’dik ta’ Alla u, peress li hu dan li jwassal għall-għaqda, hi
tista’ tgħajjat: “ngħix, imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu” (Gal 2, 20).
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lis-Sinjura Angles, qrib it-8 Marzu 1906 (L 224).
14 ta' Settembru
L-Eżaltazzjoni tas-Salib
It-tama fis-salib
_________________________________________________________________________________________
Ave Crux, Spes Unica! “Insellmulek, Salib Qaddis, tama waħda tagħna!”,
hekk il-Knisja Mqaddsa tqiegħed dan il-kliem fuq fommna fi żmien il-Passjoni,
meta nikkontemplaw it-tbatijiet ħorox ta' Sidna Ġesù Kristu. Fl-Għid il-ferħ
tal-Hallelujah iwaqqa' fis-skiet il-kant kiebi dwar is-Salib. Iżda dan il-kant li
bih insellmu s-simbolu tal-fidwa tagħna, jerġa' jinstema' fi żmien il-Għid
f'Mejju, meta ssir it-tifkira tas-sejbien tas-Salib Qaddis, u jerġa' jinstema' fissolennità tal-Eżaltazzjoni tas-Salib. Is-Salib jissokta jiġbed il-ħarsa tagħna
lejh, sakemm l-Hallelujah il-ġdida tal-Għid terġa' tistedinna biex ninsew għal
ftit dak li hu tad-dinja u tferraħna bit-Tieġ tal-Ħaruf. Ir-Regola tal-Ordni
qaddis tagħna tistedinna biex inniedu s-sawm preskritt mill-jum talEżaltazzjoni tas-Salib.
Fl-istess ġurnata quddiem is-Salib inġeddu l-voti qaddisa. Il-Kurċifiss
isammarna u jistaqsina jekk għadniex b'fehma sħiħa li nżommu l-fidi dwar
dak li wegħdna f'siegħa ta' grazzja. Mhijiex mistoqsija mingħajr motiv. Illum,
aktar minn qabel, is-Salib sar sinjal ta' kontradizzjoni. Dawk li jimxu wara lantikrist joffendu s-Salib aktar bl-aħrax minn kemm għamlu l-Persjani meta
serquh. Fit-tkażbir tal-Kurċifiss, jagħmlu ħilithom biex iqaċċtu 'l barra millqalb tal-Insara u sikwit jirnexxielhom ukoll fostna, li darba għamilna l-vot li
nimxu wara Kristu, waqt li aċċettajna s-Salib. Għalhekk il-Mulej jiżen b'ħarstu
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kull waħda minna u jistaqsi:Trid iżżomm fidi ferma fil-Kurċifiss? Aħseb sew!
Id-”dinja qed taqbad”; il-ġlieda bejn Kristu u l-antikrist xegħlet fil-beraħ;
Għalhekk jekk tagħżel lill-Kristu għandu mnejn li jkollok tħalli ħajtek għalih.
Aħseb sewwa fuq dan li se twiegħed illum. Tagħmel il-voti u ġġeddidhom hija
ħaġa terribbilment serja. Qiegħda tagħmel wegħda lis-Sid tal-art u s-sema.
Jekk m'intix tagħmel ħiltek bir-rieda kollha tiegħek u żżomm il-wegħda
tiegħek, għad taqa' f'idejn Alla l-ħaj. Arah il-Mulej arbulat lejk fuq l-għuda tassalib, għaliex hu kien ubbidjenti sal-mewt tas-salib. Ġie fid-dinja mhux biex
jagħmel ir-rieda tiegħu iżda biex iwettaq dik tal-Missier. Jekk trid tkun lgħarusa tal-Kurċifiss trid tiċħad ir-rieda kollha tiegħek u ma jkollok xejn
quddiemek ħlief li twettaq ir-rieda ta' Alla.
Id-”dinja qed taqbad”: tixtieq titfiha? Ħares lejn is-Salib: minn Qalbu
miftuħa ħiereġ demm il-Feddej. Demm li kapaċi jitfi n-nar imqar tal-infern.
Permezz tal-osservanza tal-voti ħalli 'l qalbek tkun ħielsa u miftuħa,
imbagħad ikunu jistgħu jgħaddu fiha r-raġġi tal-imħabba divina, hekk li
jfawruha b'kull ġid sal-ibgħad trufijiet tal-art. Qed tisma' l-krib tal-imġerrħa
fl-oqsma tal-qbid fil-Lvant u l-Punent? M'intix la tabiba u lanqas infermiera.
Ma tistax tinfaxxalhom il-feriti. Tinsab magħluqa f'ċelltek, ma tilħaqhomx.
Qiegħda tisma' t-twerżiq iżarżar ta' dawk li qegħdin imutu? Tixtieq tkun
saċerdot biex tfarraġhom. Titqanqal meta tisma' t-tinwiħ tar-romol u l-orfni?
Tixtieq tkun anġlu ta' faraġ u tgħinhom. Ikkontempla l-Kurċifiss: Inti
għarustu. Għax magħquda miegħu bil-voti qaddisa, id-demm mill-aktar
prezzjuż tiegħu huwa tiegħek; magħquda miegħu, bħalu tista' timraħ u tkun
kullimkien! Għalhekk m'intix miżmuma fuq kamp wieħed biex tgħin bħattabib, infermiera, saċerdot, iżda permezz tal-qawwa tas-Salib tista' tkun
preżenti fuq kull fruntiera, f'kull post tat-tbatija, u kullimkien iġġorr il-karità
kollha ħlewwa tiegħek, dik il-karità li int tieħu minn Qalbu divina u tkun
kapaċi tqassam id-Demm mill-aktar prezzjuż tiegħu biex iddewwi, tfejjaq u
tifdi.
L-għajnejn tal-Kurċifiss iħarsu lejk u jistaqsuk x'se tagħmel. Trid
iġġedded bl-akbar serjetà l-patt li għandek miegħu? X'se twieġbu? “Mulej, fejn
immur? Int biss għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem!” Ave Crux, Spes Unica!
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Kitbiet Spiritwali.
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IL-QDUSIJA
15 ta' Settembru
Il-Verġni Marija tad-Duluri
In-niket ta' Marija
_________________________________________________________________________________________
Meta l-Verġni Marija rċeviet f'dirgħajha l-ġisem imsawwat tal-meqjum
tagħha Ġesù, għafsitu bis-saħħa ma' sidirha, serrħet wiċċha qalb ix-xewk ta'
dik ir-ras imbierka, għaqqdet flimkien 'il wiċċha ma' dak tal-Iben meqjum
tagħha: il-wiċċ tal-Omm inħasel bid-demm tal-Iben, u dak tal-Iben ġelben
miegħu d-dmugħ tal-Omm...
Verġni Mqaddsa! X'tgħanniq differenti kien dak li int tajt lil Ġesù filpresepju ta' Betlehem u fil-vjaġġ ġol-Eġittu!... Betlehem u Ġerusalemm! X'jiem
differenti u x'tifkiriet fil-memorja tiegħek! Kien qiegħed jibki d-dixxiplu lmaħbub, il-Maddalena niedma, waqt li d-dmugħ ġelben u ħasel il-ġisem talMulej...
“Ġużeppi minn Arimatija... kebbu f'liżar u qiegħdu f'qabar imħaffer filblat... In-nisa li kienu ġew mill-Galilija ma' Ġesù marru wara Ġużeppi u raw ilqabar u kif kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesù...” [...]
“Imbagħad Ġużeppi minn Arimatija... gerbeb ġebla kbira fid-daħla talqabar, u telaq”: il-qabar tgħatta bi blata, u fil-qalb tal-Omm niżel swied kbir
ta' qalb... Hemm sellmet għall-aħħar darba 'l Binha, hemm bdiet tħoss issolitudni, hemm baqgħet midfuna qalbha, fejn kien hemm il-ferħ kollu
tagħha... Hemm, Marija baqgħet waħedha.
Fuq il-Kalvarju, Marija tqim l-ewwel waħda s-Salib tal-Iben... Trodd
ħajr lil Ġużeppi u lil Nikodemu għall-karità li għamlu ma' Ġesù tagħha. Issa
tinsab waħedha, bla ħbieb u lanqas sħabha, irtirata fid-dar tagħha. Hija ltiema
mingħajr missier, armla mingħajr għarus, waħedha mingħajr l-Imgħallem
tagħha u l-kumpannija wisq ħelwa tiegħu. Baqgħet mingħajr l-Iben, li għaliha
kien kollox... X'taqbad tagħmel mingħajr Ġesù? Fejn se tmur? Min jista'
jeħodha għandu?... Min se jsabbarha? Marija tinsab waħedha, f'dinja mimlija
tifkiriet: it-taħbira tal-Anġlu, is-sejf ta' Xmun, il-ħarba mill-Eġittu, it-telfa ta'
Ġesù fit-tempju, kollha u kull waħda mill-offiżi, it-tkażbir, id-dagħwiet, il-
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kalunji tal-Lhud, tas-suldati, tal-ħallelin; l-imsiemer, ix-xewk... huma tant sjuf
oħra msinna li jiffullaw flimkien u jniffdu l-qalb tagħha ta' omm.
Is-seba' “kelmiet” ta' Ġesù jaqsmu l-qalb ta' Marija, l-aktar dawk li
kienu tawha b'iben lil Ġwanni, il-”qaddej” għas-”Sid”, l-iben ta' Żebedew
għall-Iben ta' Alla, bniedem biss, minflok l-Iben ta' Alla.
U fuq kollox id-daqqa ta' lanza li fetħet il-kustat u l-Qalb tal-Iben ġa
mejjet, nifdet u feriet il-qalb tal-Omm, li ma setgħetx tinqata' mill-ġisem ta'
Binha, għalkemm mejjet.
Fis-solitudni tagħha, Marija rat u ppenetrat perfettament id-dinjità talpersuna li kienet batiet, iċ-ċirkustanzi kollha tal-Passjoni tiegħu u, minħabba
fl-għaqda tagħha mal-ispirtu ta' Ġesù, ġarrbet fiha l-istess weġgħat tal-Iben, u
dan żied l-imħabba tagħha u l-uġigħ tagħha. Hija rat it-tradiment ta' Ġuda, lintenzjoni ħażina tal-poplu, is-sagrileġġi u l-profanazzjonijiet, u t-tixrid inutli
ta' Demm Binha għal għadd kbir ta' bnedmin. Marija kienet tħobb 'il-Iben, u
minħabba f'hekk in-niket tagħha, fis-solitudni, huwa immens, ma jitkejjilx, ma
jingħadx, huwa mill-akbar.
Marija kienet tħobb 'il-Iben, l-ewwel iben u l-iben waħdieni, singulari u
uniku, imnissel mill-Ispirtu s-Santu u mwieled bla ma ħassret xbubitha,
perfett fir-ruħ u fil-ġisem, b'tali mod li hu waħdu jista' jiġi maħbub: jixbah
lilha u li minnha kien irċieva kollox; u hi kienet tħobbu qabel kollox, bħala Bin
Alla u Alla tagħha.
Bħalma l-imħabba ta' Marija, naturali u sopranaturali, sebqet x'nistgħu
nimmaġinaw aħna, hekk ukoll in-niket tagħha, fis-solitudni, meta ratha
mċaħħda minnU, żgur li kellu jkun 'il fuq minn kwalunkwe niket ieħor.
Agħmel li jiena nħoss dan in-niket, Omm imġarrba, biex nissieħeb miegħek
fit-tbatija u, imbagħad, fil-glorja tiegħek!
S. Nerik de Ossó, Il-Kwarta Talb.
16 ta' Settembru
Nixtieq inħobb bħall-qaddisin
_________________________________________________________________________________________
Għall-ħabta ta' filgħaxija, fl-orazzjoni, bla ma kien hemm xejn speċjali,
ħassejt paċi u kwiet kbar ħafna. Kont qiegħda magħquda ħafna mal-Mulej u s-
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siegħa għaddiet malajr malajr. Ma mmeditajt xejn partikulari, kont qiegħda
biss hemm miegħU u ħassejt 'il ruħi mfawra b'imħabba sfieqa, imma siekta u
mimlija paċi. Imbagħad jiena rajt ċar ir-realtà tal-miżerja tiegħi, tan-nuqqas
sħiħ tal-ħila tiegħi biex nagħmel il-ġid, iżda dan kollu mgħaddas fil-baħar bla
qiegħ tal-imħabba u l-ħniena ta' Alla tiegħi. Bla dubju, kollox hu xejn jekk ma
tikkuntentax u ma taqdix 'il-Mulej... Imma ma nafx, tant gawdejt fl-orazzjoni li
farrġitni ħafna, iżda ma jirnexxilix ngħix b'dan il-mod. Jekk il-Mulej irid hekk
minħabba l-miżerja tiegħi, tkun l-aħjar ħaġa, imma ladarba huwa rriservalna
l-eternità kollha biex ingawduh, nippreferixxi li, waqt li nsostni lili nnifsi bilgrazzja tiegħu, ma niċċaħħadx mis-sehem tiegħi fis-sofferenza għall-imħabba
tiegħu, tul dawn il-jiem li għad baqagħli [fid-dinja]. O Missier, nixtieq kieku
nħobb 'il-Mulej sal-ġenn, kieku dan jista' jkun, x'nista' nagħmel biex nikseb
dan?
Xi drabi jidhirli li, minkejja l-miżerja tiegħi, huwa jagħtini xi xrara talimħabba vera tiegħu u, biex ngħid il-verità kollha, nistħajjel li tkun ħafna
iżjed, imma għalih mhi xejn u jiena nħossni tant bla ħila għalkollox, illi ma
nistax għajr nirreferi għall-ħniena tiegħu dawn ix-xewqat tiegħi li huma
tiegħu wkoll. Meta naħseb (ma nafx jekk il-kelma hix “taħseb”) li f'kull waqt
nista' nimxi 'l quddiem f'din l-imħabba tiegħu li għad tibqa' l-istess għalleternità kollha! Dawn ix-xewqat li ma nistax nifgahom, Missier, huma sfieqa
wisq? Għaliex, il-fatt li nagħraf fil-fond il-miżerja tiegħi ma twaqqafnix milli
ngħir għall-imħabba li kellhom il-qaddisin, u f'dan ma nixtieqx inkun inqas
minnhom. Missier, u jekk – minkejja li ma jistħoqqlix – ridt tagħtini din ilgrazzja li tagħmilni tant nixtieq u li inti ħallejtni nitlob? Nixtieq dan għax ilMulej jgħid li dik ukoll hija prova ta' mħabba u għax nixtieq nimxi fuq leżempju tagħhom, ukoll jekk tant miżerament...
Illum, waqt l-orazzjoni, ħassejt ukoll il-vojt u l-morr ta' qabel, u
minnufih deherli li qed nifhem li b'xorti ħażina huma ftit ħafna l-erwieħ li ma
jfittxux lilhom infushom, il-ġid tagħhom u l-faraġ anki fl-affarijiet ta' Alla; li
jien kelli nfittxu għalih innifsu u nirrinunzja għal kull ċertezza u faraġ, waqt li
nħallih jaġixxi kif irid hu f'ruħi u jien nistrieħ biss fuq l-ubbidjenza. Dan
deherli li jiena fhimt, imtenni lili b'ċerta severità u forza... .
S. Marija Maravillas ta' Ġesù, Ittra lil P. Alfons Tones, 3 ta' Awwissu 1831.
17 ta' Settembru
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Kunu qaddisin għax qaddis jiena
_________________________________________________________________________________________
Reverendu, se nitlaq illejla għal vjaġg kbir, li hu mhux inqas minn irtir
partikulari. Għal għaxart ijiem sħaħ se nkun f’solitudni assoluta, peress illi se
jkolli sigħat ta’ talb miżjuda u sejra niċċirkola fil-monasteru bil-velu baxx. Kif
qiegħed tinnota, l-oħt spiritwali tiegħek qiegħda tgħix ħajja ta’ eremita fiddeżert u, qabel ma tintilef fit-Tebajde tagħha, ħassejt il-bżonn li nitolbok biex
tgħinni bit-talb tiegħek, b’mod partikulari waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa.
Peress li int tikkonsagra dik l-ostja li fiha Ġesù, il-qaddis waħdieni, iġedded ittnissil tiegħu, ikkonsagra lili wkoll miegħu, biex jiena wkoll inkun ostja għallakbar tifħir tal-glorja tiegħu, ħalli kull xewqa tiegħi, kull ċaqliqa tiegħi, kull att
ikun ta’ omaġġ lill-qdusija tiegħu. “Kunu qaddisin għax qaddis jiena”; taħt din
il-kelma jiena ninġabar, f’dan id-dawl sejra nimxi waqt dan il-vjaġġ qaddis.
Dan ifiehemuli u jikkumentahuli San Pawl meta jgħidli: “Hu għażilna fih, sa
minn qabel il-ħolqien tad-dinja, biex inkunu qaddisa u bla tebgħa quddiemu
fl-imħabba” (Ef 1, 4). Dan għalhekk hu s-sigriet tas-safa verġinali tagħna: li
wieħed jibqa’ fl-imħabba, jiġifieri f’Alla. Deus Charitas est (1Ġw 4, 16).
Matul dawn l-għaxart ijiem għalhekk itlob ħafna għalija; norbot ħafna
fuq dan it-talb. Jidhirli li ħaġa bħal din hi xi ħaġa tant sempliċi: għax kien biex
aħna ngħinu lil xulxin li Alla għaqqad lil ruħna; mhux hu stess kien qal: “dak li
se jkun mgħejjun minn ħuh hu bħal fortizza qawwija”? (ara Prov 18, 19). Ara
daqsxejn il-missjoni li se nafdalek; min-naħa tiegħi, ma nħossx li għandi
ngħidlek li se nitlob għalik, hu tant ovvju! B’mod partikulari wara t-30 ta’
Ġunju nħoss li ruħi se tinġibed lejk b’mod naturali. Nixtieq, Reverendu, li
tagħmel it-talba tiegħek lil Alla, it-talba li ħarġet mill-qalb kbira tal-Appostlu
lejn l-Efesin għeżież tiegħu: “jagħtikom li bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu,
tissaħħu fil-bniedem ta’ ġewwa, u li Kristu jgħammar f’qalbkom permezz talfidi, biex tniżżlu l-għeruq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. B’hekk
tistgħu tifhmu, flimkien mal-qaddisin kollha, x’inhu l-wisa’ u t-tul, l-għoli u lfond tal-imħabba ta’ Kristu; tagħrfu kemm din l-imħabba ta’ Kristu tiżboq kull
għerf, biex timtlew bil-milja kollha ta’ Alla” (Ef 3, 16-19).
Saħħa, Reverendu, nifraħ jekk insir naf il-partikularitajiet tal-ħajja
ġdida tiegħek; taf sewwa kemm jinteressani l-ministeru tiegħek. “Lill-Mulej
Kristu inqaddsu f’qalbna” (1Pt 3, 15), biex inwettqu dak li David kanta taħt lispirazzjoni tal-Ispirtu s-Santu: “fuqu tiddi l-kuruna tiegħu” (Salm 132, 18).

401

Meditazzjoni għal Kuljum

Ninġabar, Reverendu, biex nirċievi permezz tiegħek il-barka tat-Trinità
Qaddisa.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lis-Saċerdot Chevignard, 8 ta’ Ottubru 1905 (L
244).

18 ta' Settembru
L-erwieħ kbar jimitaw 'il-qaddisin
_________________________________________________________________________________________
Min iħossu obbligat lejn it-Tjieba divina għall-bosta benefiċċji li jkun
irċieva jrid jimpenja ruħu li jidħol għal ħwejjeġ kbar biex bihom jagħti xhieda
ta’ kull gratitudni possibbli tiegħu. Għalhekk in-nobbiltà tal-ispirtu trid tkun
il-virtù ta' dawk li Alla mliehom b'benefiċċji kbar.
In-nobbiltà tal-ispirtu hija l-virtù li twassal lir-ruħ għal ħwejjeġ kbar,
waqt li l-qawwa, li hi s-sieħba tagħha, twassalha għal ħwejjeġ distinti. [...] Loġġett tagħha hija l-glorja: mhux tant għax tfittex il-glorja bħala għan – terġa'
u tgħid ftit li xejn tqisha – imma għax pjuttost tipproponi ħwejjeġ kbar li
jixirqilhom il-glorja. Minħabba f'hekk ngħidu li tagħmel lill-virtujiet l-oħra
kollha aktar nobbli.
Ma tikkuntentax ruħha bi glorja hi liema hi. Mgħottija b'armatura tassema, hija tiġri tul il-kamp kollu tal-perfezzjoni, iżżur il-leġjuni ta' Alla l-ħaj –
li huma l-virtujiet, – u tqanqalhom għal ħwejjeġ kbar. Għalhekk hi l-virtù li
tixraq l-iżjed lis-suldati ta' Kristu, iżżejjen bi sbuħija hekk kbira illi isimha
biss jiġbed fuqha l-ammirazzjoni. Hija tfittex il-kobor fl-opri ta' Alla, tqanqal
il-qalb biex timxi 'l quddiem fil-perfezzjoni, u żżomm bħala ħaġa ta' min jibża’
minnha kull xorta ta' medjokrità. Mela, min hu dak li ma ma jqisx bħala
favorita din il-virtù mill-aqwa, ladarba kulħadd iħobb il-kobor, kulħadd skont
it-tendenzi naturali tiegħu?
Min jaqtagħha li jimita l-qaddisin kbar li aħna nqimu, żgur li jasal għal
qdusija kbira, skont in-nobbiltà tal-ispirtu li għandu fl-isforzi tiegħu, waqt li
min, għax jaħbi l-għażż tiegħu taħt l-apparenzi ta' umiltà falza, jikkuntenta
ruħu li jkollu pjani baxxi, bilkemm ikun jista' jagħmel xi progress fil-ħajja
reliġjuża, kif turina l-esperjenza ta' kuljum.
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Nifhmu, għalhekk, kemm dawk li għandhom spirtu nobbli jridu bilfors
jsiru sinjuri: sinjuri b'dawk ir-rikkezzi divini li ma jġibux preokkupazzjonijiet,
imma sodisfazzjonijiet kbar ħafna. X'hemm iżjed ħelu minn din il-ġenerożità
tal-qalb li permezz tagħha nistmerru l-ħwejjeġ baxxi, ftit inqisu t-taħbit,
nersqu lejn is-sema u nimtlew b'favuri ta' Alla? Jewwilla mhijiex ħaġa naturali
għall-bniedem li jgawdi minħabba li għandu patrimonju għani, wirt kbir,
dinjità għolja, u ħwejjeġ oħra magħrufa? Imbagħad inżidu li dawk li
għandhom spirtu nobbli huma maħbuba ħafna minn Alla għaliex huma kważi
diġà divinizzati fix-xbieha miegħU, u għalhekk Hu mliehom bl-għaxqiet. [...]
Aħna għandna eżempju famuż f'Santa Tereża ta' Ġesù, magħruf diġà bla
dubju, imma forsi mhuwiex meqjus bir-reqqa kemm jistħoqqlu. Fost ilvirtujiet kollha ta' qalbha, dik li kienet tilma’ l-aktar kienet appuntu nnobbiltà tal-ispirtu. Jekk hija ħaġa proprja ta' din il-virtù li tistmerr ilmedjokrità biex tingħata biss għal ħwejjeġ kbar, x'għamlet hi li hu medjokru?
X'ma għamlitx kbir? F'ġisem ta' mara kellha qalb ta' raġel li ħaddnet id-dinja
kollha. Min qatt sema' jingħad li mara waqqfet jew irriformat Ordni tal-irġiel;
li mara kienet tant medhija fis-salvazzjoni tal-infidili illi waslet biex tmexxi
lejn dan l-għan l-aspirazzjonijiet u l-ħidmiet kollha tagħha, meta dan kollu
bilkemm nistgħu nittamawh minn irġiel qalbiena? Kif qatt din il-mara,
mimlija nuqqas ta' saħħa, priża ta’ elf persekuzzjoni, imrassa minn tfixkil u
diffikultajiet li jaqtgħulek qalbek, għarfet tittama kontra kull tama u toħroġ
għalkollox rebbieħa, kontra l-fehma ta' kulħadd? L-aħjar tweġiba għal dawn
il-mistoqsijiet hi li xejn ma jirreżisti lin-nobbiltà tal-ispirtu. Għalhekk irreliġjużi tagħna għandhom juru li huma devoti ta' din il-verġni, ukoll jekk
jaraw lilhom infushom attakkati minn eżerċtu sħiħ, għax jafu b'ċertezza li fittaħriġ tal-virtù dak li mhuwiex kbir mhuwiex biżżejjed. Jalla jidraw jitqabdu
ta' bnedmin ġenerużi kontra l-vizzji u kontra l-għedewwa tas-salvazzjoni, u
waqt li jgħollu l-aspirazzjonijiet tagħhom lejn ix-xirka tal-qaddisin, ma
jerġgħux lura, jekk jingħata l-każ, milli joffru bil-ferħ ukoll is-sagrifiċċju ta'
ħajjithom.
Ven. Ġwanni ta' Ġesù Marija, Istruzzjoni tan-novizzi.
19 ta' Settembru
Il-ferħ veru hu dak etern
_________________________________________________________________________________________
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Jekk ma kontx naf nilgħab, kont inħobb ħafna l-qari, u kont lesta
ngħaddi ħajti fih. B'xorti tajba, kelli jmexxuni anġli tal-art li għażluli kotba li,
filwaqt li kont nieħu gost naqrahom, kienu jmantnu lil qalbi u 'l-ispirtu tiegħi.
U barra minn hekk ma kontx nista’ ngħaddi ħlief ċertu ħin fil-qari, u dan kien
jiswieli sagrifiċċji kbar, minħabba li bosta drabi kien ikolli naqta’ l-qari f'nofs
silta li tolqtok l-iktar... Din il-ġibda għall-qari damet sad-dħul tiegħi filKarmelu. Li nsemmi l-għadd ta' kotba li għaddew minn idejja hija ħaġa li ma
tistax tkun, imma qatt il-ħanin Alla ma ħalla li jien naqra ktieb wieħed biss li
seta' jagħmilli l-ħsara. Hu minnu li jiena u naqra xi stejjer ta’ galanterija,
mhux dejjem kont nifhem mill-ewwel ir-realtà tal-ħajja, iżda l-ħanin Alla ma
damx wisq ma għamilni nifhem li l-glorja vera hi dik li tibqa' għall-eternità u
li, biex tiksibha, mhux meħtieġ li tagħmel għemejjel kbar u li jidhru, imma li
tinħeba u titħarreġ fil-virtù, hekk li l-id ix-xellugija ma tkunx taf x’inhi
tagħmel il-leminija (Mt 6, 3)...
Kien b’dan il-mod li, meta kont naqra l-istejjer tal-għemejjel patrijottiċi
ta’ eroini Franċiżi, l-iktar dawk tal-Venerabbli ĠOVANNA D'ARCO, kien ikolli
xewqa kbira li nagħmel bħalhom. Jidhirli li kont inħoss ġewwa fija l-istess
ħerqa li kienu mħeġġin biha huma, l-istess tnebbiħa tas-Sema. F'dak iż-żmien
irċevejt grazzja li jien dejjem qist bħala waħda mill-akbar ta' ħajti, għaliex
f'dik l-età ma kontx nirċievi dwal bħalma qed nirċievi issa, meta jiena
mgħarrqa fihom. Ħsibt li jiena kont imwielda għall-glorja u, meta fittixt ilmezz kif nasal għaliha, il-ħanin Alla nebbaħni bis-sentimenti li għadni kemm
ktibt dwarhom. Hu għamel ukoll li jien nifhem li l-glorja tiegħi ma kenitx se
tidher f'għajnejn il-bnedmin, li kellha tkun f’li nsir Qaddisa kbira!!!... Din ixxewqa tista' tidher ardita kekk wieħed iqis kemm kont dgħajfa u imperfetta, u
kemm għadni wkoll wara seba' snin li ili fil-ħajja reliġjuża. B'danakollu dejjem
għadni nħoss l-istess fiduċja sfieqa li nsir Qaddisa kbira, għax jien ma
noqgħodx fuq il-merti tiegħi, billi ma għandi ebda wieħed, imma nittama
f'Dak li hu l-Virtù, il-Qdusija Nfisha. Huwa hu biss li, għax jikkuntenta ruħu blisforzi dgħajfa tiegħi, jerfagħni sa għandU u, waqt li jgħattini bil-merti infiniti
tiegħu, jagħmilni Qaddisa. F'dak iż-żmien, ma kontx naħseb li kien meħtieġ
tbati ħafna biex tasal għall-qdusija. Il-ħanin Alla ma damx ma wrieni dan.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, A 31w-32q.
20 ta' Settembru
Hemm diversi kariżmi
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_________________________________________________________________________________________
Meta nqisu l-ħajja tal-qaddisin, insibu fihom issa ħaġa u mbagħad oħra
li tispikka aktar. F'wieħed nammiraw il-qawwa li wera fil-persekuzzjoni,
f'ieħor is-safa tal-qalb, u jerġa' f'ħaddieħor it-talent li kellu biex iġib il-ftehim.
Iżda f'kollha nsibu sħiħa l-ħajja nisranija, dik li nsejħu ġustizzja jew
perfezzjoni jew qdusija.
Il-perfezzjoni fit-tifsira li jagħtiha l-maġisteru tal-Knisja hija
dispożizzjoni tal-qalb: il-bniedem ġust iżomm ir-riedni ta' qalbu, hu padrun
tiegħu nnifsu, m'hemm xejn fih jew madwaru fil-ħolqien li jista' jżommu
mjassar taħtu. Iżda hu padrun tiegħu nnifsu biss biex jingħata kollu kemm hu
lil padrun ieħor, il-Padrun tiegħu, Alla. Xorta, iżda, jeħtieġlu jagħmel sforz
erojku u allura wkoll b'ċerta awtorità u fl-istess waqt, iżda, b'naturalezza ta'
tifel li jafda fl-imħabba lejn Missier u li f'idejh jafda l-kors ta' ħajtu.
L-għan tal-perfezzjoni huwa wieħed għall-bnedmin kollha. Fil-fatt Ġesù
ma għamilx differenzi bejn età, stat jew sess, għax bħalma qal ukoll lAppostlu: “M'hemmx aktar Lhudi jew Grieg; m'hemmx aktar ilsir jew ħieles;
m'hemmx raġel jew mara, għaliex kulħadd huwa wieħed fi Kristu Ġesù”.
Madankollu Pawlu jgħid li minħabba li għandna Spirtu wieħed, iżda bosta
kariżmi diversi, dawk li jemmnu jagħmlu flimkien il-Ġisem waħdieni ta'
Kristu, b'ħafna membri u bi dmirijiet diversi. Hekk ukoll il-Mulej sejjaħ ftit
biss minn fost il-ħafna li semgħuh u mxew warajh, sabiex imorru miegħu u
ħalla lil oħrajn għax-xenqa ta' xewqathom. Iżda wkoll ma' dawk il-ftit ma
mexiex bl-istess mod: wieħed minnhom għamlu ragħaj tal-merħla tiegħu u
ieħor ħabbu bi preferenza u tah għarfien profond tal-misteri tiegħu. Hemm
ukoll nisa fost id-dixxipli li wrew ruħhom aktar fidili minn oħrajn. Lil dawn
imliehom bi mħabbtu kollha ħniena, laqa' l-offerti u l-qadi tagħhom, ħa gost
bl-affett tagħhom, għalkemm għal għajnejn in-nies dan l-affett tagħhom deher
qisu ġenn u skandaluż. Iżda xorta lil dawn ma tahomx ministeru biex jaġixxu
f'ismu, bħalma għamel mal-appostli.
Tkunu xbieha ta' Alla, tkunu perfetti bħall-Missier li hu fis-smewwiet
żgur ma jfissrux: tkunu xorta waħda bħal Alla. L-abbiss bejn il-Ħallieq u lħlejjaq qatt ma jista' jimtela. Tkunu perfetti jfisser li l-ħlejjaq iridu jilħqu lintegrità u l-ġenwinità tagħhom. Fil-limiti tagħhom ta' ħlejjaq. Il-limitu tannatura umana ma tfissirx biss li l-bniedem jista' jkun bniedem u daqshekk,
jew li l-perfezzjoni tiegħu tilħaq biss il-livell uman, iżda wkoll li l-bniedem
individwali ma jistax ikun kollox li hu possibbli għan-natura umana. Jekk inhu
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veru li l-bnedmin min-natura tagħhom għandhom 'kariżmi diversi', dan hu
hekk għax min-natura huma maħluqa biex ikunu 'membri li jservu lil xulxin'.
Raġel u mara Alla ħalaqhom. Fl-opra tal-Fidwa nerġgħu nsibu spalla ma'
spalla ma' Adam il-ġdid lil Eva l-ġdida, sieħba fil-Fidwa, ix-xbieha tal-umanità
perfetta quddiem l-umanità midinba f'għamla doppja, fi Kristu u Marija.
Għalija dan il-fatt huwa l-aqwa prova ta' kemm id-differenza ta' bejn is-sessi
xejn ma hija imperfezzjoni tan-natura, li tista' u għandha tiġi mirbuħa, iżda
għandha tifsira pożittiva u importanza b'valur etern. [...]
Dawn id-differenzazzjonijiet tar-realtà ġenerali tal-perfezzjoni
nisranija huma determinati mill-fatt li hu d-dmir tal-bniedem li jħobb 'l Alla
'bil-qawwiet kollha tiegħu', b'dawk il-qawwiet, allura, li Alla żejnu bihom, u
mhux oħrajn. Ir-rassenjazzjoni tal-limiti proprji naturali tagħmel parti
essenzjali mill-ubbidjenza li trid tintwera għar-rieda divina u għalhekk hija
meħtieġa għall-paċi interjuri.
L-istess jgħodd għall-esseri individwali tal-bnedmin. Hija waħda millveritajiet tal-fidi Kattolika, li kull esseri uman huwa maħluq minn Alla u jgħix
b'personalità għalih tul l-eternità kollha. Għalhekk minn hawn joħroġ li kull
dettall tal-persuna individwali ma jistax jitqies bħala taħwida bl-addoċċ tannatura umana inġenerali, iżda l-individwalità għandha tifsira pożittiva u
importanza ta' valur etern. Alla ħalaq kull esseri uman skont idea preċiża
tiegħu, għall-glorja u l-hena tiegħu. Din l-idea tiddomina fuq l-eżistenza talbniedem, u tikkostitwixxi dak li jrid ikun, li hu l-istess twettiq tas-sejħa tiegħu
fil-ħajja ta' issa. Il-ġerarkija fil-Ġenna ma rridux naħsbu li hi bħal ġabra ta'
spirti li abrogaw kulma kien jiddistingwihom, iżda hija pjuttost bħal għaqda
armonjuża magħmula minn infinità ta' esseri. Bħal f'orkestra, l-għan talbniedem hu li leħnu jidħol sehem fil-kor. Hekk ukoll il-pedagoġija, l-għan
tagħha hu li ż-żagħżugħ jiġi edukat biex jieħu l-post tiegħu fil-ħajja.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Il-Formazzjoni taż-Żgħażagħ fidDawl tal-Fidi Kattolika.
21 ta' Settembru
Il-ħeġġa falza tal-perfetti
_________________________________________________________________________________________
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Tentazzjoni oħra tiġi mis-swied il-qalb li nħossu fina minħabba ddnubiet u n-nuqqasijiet li naraw fl-oħrajn – din it-tentazzjoni tilbes ukoll illibsa tal-ħeġġa fil-virtù, hekk li jeħtieġ nifhmuha sewwa u nimxu bilgħaqal.
Id-demonju jfesfsilna li dan in-niket jiġina biss mix-xewqa li ma naraw
lil ħadd joffendi lil Alla, mill-ħeġġa tagħna għall-ġieħ tiegħu; għalhekk naqbdu
u nfittxu rimedju aħna. Dan iħallina bla kwiet, hekk li lanqas biss inkunu
nistgħu nitolbu. U l-akbar ħsara tiġina mill-fatt li naħsbu li dan hu virtù,
perfezzjoni u żelu kbir għal Alla. Mhux qed ngħid dan għal dik id-diqa li
nħossu fina quddiem id-dnubiet fil-beraħ meta jsiru ħaġa ta' drawwa f'xi
kongregazzjoni reliġjuża, jew quddiem il-ħsara għall-Knisja li tiġi mill-ereżiji
tal-lum, li minħabba fihom naraw jintilfu għadd hekk kbir ta' erwieħ. Din hija
tbatija f'waqtha u sewwa, u għax hija tajba, ma ttellifniex il-mistrieħ tal-qalb.
Biex ir-ruħ li titħarreġ fl-orazzjoni tkun fiż-żgur, jeħtieġ li ma toqgħod
tinkwieta u titħawwad fuq xejn u b'ħadd, imma li tfittex tgħasses lilha nfisha
u li togħġob lil Alla. Dan huwa ta' siwi kbir: kieku kelli noqgħod infisser liżbalji kollha li rajt lil ħafna jaqgħu fihom għaliex kienu kollhom fiduċja filfehma tajba tagħhom...!
Infittxu mela li dejjem inħarsu lejn il-virtù u l-ħwejjeġ tajba li naraw floħrajn u ngħattulhom in-nuqqasijiet tagħhom billi nżommu quddiem
għajnejna d-dnubiet kbar tagħna. Għalkemm din l-imġiba f'għemilna ma
tagħmilniex perfetti f'daqqa waħda, għallinqas biha niksbu virtù tassew
kbira: li nibdew inqisu 'l kulħadd aħjar minna. Bis-saħħa ta' din l-imġiba,
nibdew nimxu 'l quddiem bl-għajnuna ta' Alla, għax l-għajnuna ta' Alla hija
meħtieġa f'kollox; jekk tonqos, kulma nagħmlu aħna jisfa fix-xejn. Huwa
għalhekk li għandna nitolbu 'l Alla jagħtina din il-virtù, li żgur ma jiċħadha lil
ħadd minna, jekk min-naħa tagħna nagħmlu kulma nistgħu biex niksbuha. [...]
Dak li d-demonju jrid jasal għalih hawn mhix ħaġa żgħira, għax irid
iberred il-karità u l-imħabba li għandu jkollna għal xulxin. U dan iġib miegħu
ħsara kbira. Ħa nifhmu sewwa, uliedi, li l-perfezzjoni vera tinsab fl-imħabba
ta' Alla u tal-proxxmu. U aktar ma nħarsu bil-perfezzjoni dawn ilkmandamenti, aktar inkunu perfetti. Ir-Regola kollha tagħna u lKostituzzjonijiet mhuma xejn aktar ħlief mezzi biex inħarsu dan b'perfezzjoni
akbar. Ħa nwarrbu kull tqanqil ta' ħeġġa mhux f'waqtha, għax dan jista'
jkunilna ta' ħsara kbira. Kull waħda minna ħa tħares lejha nfisha...
Din l-imħabba ta' bejnietna hija hekk meħtieġa illi rrid li ma ninsewha
qatt. Għax jekk ir-ruħ toqgħod il-ħin kollu moħħha biex tara fl-oħrajn dawk il-
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ħwejjeġ ta' xejn li fl-aħħar mill-aħħar xi drabi lanqas biss ikunu nuqqasijiet –
imma li aħna li ma nafux wisq fuq dawn il-ħwejjeġ naraw f'dawl l-aktar ikrah
– żgur li hija titlef kull paċi u ttellef il-kwiet tal-oħrajn. Aħsbu sewwa jekk din
ix-xorta ta' perfezzjoni ġietx tiswa wisq.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 13, 10; Kastell Ġewwieni 1Għamajjar 2, 17-18.

L-IMĦABBA GĦALL-KNISJA
22 ta' Settembru
Il-Knisja, l-għarusa ta' Kristu
_________________________________________________________________________________________
L-għan tal-formazzjoni taż-żgħażagħ hu li jsibu posthom fil-Ġisem
Mistiku ta' Kristu, dak li tħejja għalihom fil-pjan etern. Kulmin għandu sehem
fil-fidwa huwa iben tal-Knisja, u f'dan m'hemmx għażla bejn raġel u mara.
Issa, il-Knisja mhijiex biss il-komunità ta' dawk li jemmnu, iżda hija, appuntu,
il-Ġisem Mistiku ta' Kristu, jiġifieri organiżmu li fih l-individwi għandhom ilkarattru ta' membri u organi u, minnhom infushom u mid-doni li huma
mżejna bihom, huma magħżula minn xulxin, u mill-bqija. Għalhekk il-mara
bħala tali fil-Knisja għandha pożizzjoni organika partikulari. Hija msejħa biex
tippersonifika, fl-iżvilupp aktar għoli u aktar safi tal-essenza tagħha, l-essenza
stess tal-Knisja, biex tkun simbolu tagħha.
Jeħtieġ l-ewwel li nifhmu ċar x'inhi l-essenza tal-Knisja. Għar-raġuni
umana huwa faċli biex nifhmu l-idea ta' Knisja bħala l-komunità ta' dawk li
jemmnu. Min jemmen fi Kristu u fl-Evanġelju tiegħu, min jittama fil-wegħdiet
tiegħu, jingħaqad miegħu fl-imħabba u joqgħod għall-kmandamenti tiegħu, u
jingħaqad neċessarjament f'għaqda ta' ħsieb u mħabba ma' dawk kollha li
għandhom l-istess konvinzjoni. Min għex qrib il-Mulej fuq l-art sar is-siġra
żgħira li kibret f'komunità kbira Nisranija. Huma xandruha, ħallew b'wirt
għaż-żminijiet ta' wara sa żmienna t-teżor tal-fidi li l-Knisja minnha nfisha
ġġorr.
Hekk kif f'soċjetà naturali umana hemm aktar minn sempliċi ġemgħa
ta' individwi indipendenti, għax, kif nistgħu naraw, hija msejsa fuq tip
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partikulari ta' għaqda organizzata, dan hu aktar veru fis-soċjetà sopranaturali
li hija l-Knisja. Ir-rabta li tgħaqqad il-persuna ma' Kristu hija xort’oħra mirrabta ta' bejn żewġ persuni umani: hija rabta ta' ħajja mwaħħda fi Kristu u ta'
żvilupp fih (hu dak li jingħad fil-parabbola tad-dielja u l-friegħi). Tibda bilmagħmudija, tissaħħaħ dejjem iżjed bis-sagramenti l-oħra, u f'kull individwu
jinħema orjentament partikulari. Dan it-twaħħid ma' Kristu jwassal biex ilmembri jsiru għaqda ma' xulxin, l-Insara kollha. U b'hekk il-Knisja ssir ilĠisem ta' Kristu. Il-Ġisem hu ġisem ħaj, bl-ispirtu li jagħtih il-ħajja hu l-Ispirtu
ta' Kristu, li jinżel mir-Ras fil-membri. L-Ispirtu li jgħaddi Kristu hu l-Ispirtu sSantu. Għalhekk il-Knisja hija tempju tal-Ispirtu s-Santu.
Minkejja l-għaqda reali, organika, bejn ir-Ras u l-Ġisem, il-Knisja
tingħażel minn Kristu bħala persuna indipendenti. Bħala Bin il-Missier etern,
Kristu kien jgħix qabel iż-żminijiet u qabel kull bniedem. Mal-ħolqien, lumanità bdiet tgħix qabel ma Kristu inkarna u daħal fin-natura umana. U
meta daħal tefa' fiha n-natura divina tiegħu. Bil-fidwa mbagħad għamilha
kapaċi li timtela' bil-grazzja: kien b'hekk li wellidha mill-ġdid. Il-Knisja hija
din l-umanità mwielda mill-ġdid, mifdija minn Kristu. L-ewwel ċellola ta' din
l-umanità mifdija hija Marija: fiha qabel kulħadd twettqet is-safa u l-qdusija
ta' Kristu, il-milja tal-Ispirtu s-Santu. Qabel ma Bin il-bniedem twieled minn
din il-Verġni, Bin Alla ħalaq proprju lil din il-Verġni bħala l-mimlija bilgrazzja, u fiha u magħha ħalaq il-Knisja. Għalhekk hija, bħala l-ħlejqa l-ġdida,
tintasab ħdejh, għaliex bejniethom hemm rabta li ma tistax tinħall.
U hekk kull persuna Nisranija, imsoffija bil-magħmudija, u mgħollija
għall-istat ta' grazzja, tiġi mwielda mill-ġdid minn Kristu u mogħtija d-dawl bi
Kristu. Iżda tiġi mwielda mill-ġdid fil-Knisja u mogħtija d-dawl permezz talKnisja. Hu permezz tal-organi tal-Knisja, infatti, li kull membru ġdid tal-Knisja
jiġi ffurmat, u jingħata l-ħajja divina. Għalhekk il-Knisja hija l-omm ta' kulmin
hu mifdi. Iżda hu hekk minħabba l-għaqda intima tagħha ma' Kristu: fil-fatt
hija l-għarusa ta' Kristu, imtasba spalla ma' spalla ħdejh, b'tisħib miegħu filħidma tal-fidwa tal-umanità.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Id-Dmir tal-Mara fil-Gwida tażŻgħażagħ għall-Knisja.
23 ta' Settembru
L-għejjun moħbija tal-Knisja
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_________________________________________________________________________________________
Dejjem, tul is-sekli, il-ġrajjiet viżibbli tal-istorja tal-Knisja tħejjew fiddjalogu sieket tal-persuni kkonsagrati mal-Mulej tagħhom. Il-Verġni, li ħarset
f'qalbha kull kelma li Alla qalilha, hija l-mudell ta' dawk li huma attenti u li
fihom isseħħ it-talba ta' Ġesù s-Saċerdot il-Kbir. U dawk il-persuni, li fuq leżempju tiegħu, jingħataw għall-kontemplazzjoni tal-ħajja u l-passjoni ta'
Kristu, jiġu magħżula bi preferenza minnu biex ikunu strumenti ta' ħidmiet
kbar fil-Knisja, bħal Santa Briġida u Santa Katerina ta' Siena. Meta Santa
Tereża, ir-Riformatriċi kbira tal-Ordni tagħha tal-Karmelu fi żmien lapostasija l-kbira, riedet tgħin il-Knisja, hija sabet il-mezz fit-tiġdid tal-ħajja
interjuri. Inkeddet mhux ftit tisma' li l-ereżija kulma tmur kienet tinfirex,
“u bħallikieku jiena stajt nagħmel xi ħaġa jew kont xi ħaġa, bkejt quddiem
il-Mulej u tlabtu bil-ħniena biex isib rimedju għal ħażen hekk kbir. Deherli li
kont nagħti ħajti għal elf darba biex insalva ruħ waħda minn dawk il-ħafna li
kienu qegħdin jintilfu. Iżda jiena mara, u waħda ħażina, bla ħila li nwettaq dak
li xtaqt nagħmel għall-qadi tal-Mulej. Fl-istess ħin, ix-xewqa ħerqana tiegħi
kienet... li l-ftit ħbieb [li għandu]... għandhom ikunu ħbieb tassew. Għalhekk
qtajtha b'fehma soda li jiena nagħmel dak li stajt: jiġifieri li nħares il-kunsilli
evanġeliċi bil-perfezzjoni kollha li stajt, u li nara li dawn il-ftit sorijiet li
jinsabu fil-monasteru jagħmlu l-istess. Afdajt fit-tjubija kbira ta' Alla: waqt li
kollna kemm aħna ningħataw għat-talb għal dawk li jiddefendu 'l-Knisja,
għall-predikaturi u għall-għorrief li jħarsuha minn kull attakk, għandna
nagħmlu dak kollu li nistgħu biex ngħinu lil dan Sidi” (Triq 1, 2).
Hija dehrilha li kien meħtieġ isir “qisna qegħdin fi żmien ta' gwerra
meta s-sid jara li l-għedewwa diġà daħlu fl-art kollha tiegħu, hekk li jħossu
magħfus minn kull naħa u jkollu jingħalaq f'belt li jkun saħħaħ bħala fortizza
u li minnha xi drabi jkun jista' jattakka lill-għadu. Dawk li jinsabu fil-belt
huma nies magħżula li waħedhom jistgħu jiddefendu l-art tagħhom wisq
aktar milli bl-għajnuna ta' ħafna suldati ġwejfin. Ir-rebħa żgur tinkiseb b'dan
il-mod” (Triq 3, 1). []
X'kien ġieha lil din is-soru, li wara għaxar snin mogħtija għat-talb f'ċella
tal-monasteru, li titqanqal hekk b'qawwa f'ħidma għall-ġid tal-Knisja u li
jkollha stampa hekk ċara tal-miżerja u l-ħtiġijiet ta' żmienha? Proprju għaliex
għexet it-talb, għaliex ħalliet lilha nfisha tinġibed dejjem aktar mill-Mulej lejn
il-kastell ġewwieni u moħbi fejn huwa seta' jgħidilha:”wasal iż-żmien li
tagħmel tagħha l-ħsus ta' qalbu u li hu jieħu ħsieb il-ħwejjeġ tagħha”. Wara
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dan hija ma setgħetx ma “tixgħelx bil-ħeġġa għall-Mulej, Alla tal-eżerċti”. Min
jingħata bis-sħiħ lill-Mulej huwa jagħżlu biex ikun strument għall-bini tassaltna tiegħu. Hu biss jaf kemm sewa t-talb ta' Santa Tereża u wliedha biex
Spanja titħares mill-ereżija, kemm enerġija spiritwali ħarġet fit-taqbid
imqanqal tal-gwerer tar-reliġjonijiet fuq l-art ta' Franza, l-Olanda u lĠermanja. Il-kotba tal-istorja ma jitkellmux minn qawwiet inviżibbli u
inkalkulabbli bħal dawn, iżda l-fidi tal-poplu li jemmen u l-ġudizzju meqjus u
attent tal-Knisja jagħrafhom, u żmienna kulma jmur jħossu marsus, meta kull
ħaġ'oħra taret mar-riħ, li jittama l-ħelsien aħħari minn dawn l-għejjun
moħbija.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), It-Talba tal-Knisja.
24 ta' Settembru
It-talba moħbija tal-Knisja
_________________________________________________________________________________________
Fil-ħabi u s-skiet titwettaq il-ħidma tal-fidwa, fid-djalogu ħiemed talqalb ma' Alla jitħejja l-ġebel ħaj biex tinbena s-saltna ta' Alla, u hemm ukoll
bħal fuq l-inkwina li jissawru l-għodod magħżula li huma ta' għajnuna filkostruzzjoni tagħha. Ix-xmara mistika li taqsam is-sekli ma tiġrix għal rasha
bla ma tieħu mill-ħajja tat-talb tal-Knisja, anzi hi proprju l-ħajja tagħha. Jekk
taqbeż l-għamliet tradizzjonali dan jiġri għax jgħix fiha l-Ispirtu li jonfoħ fejn
irid, li ħalaq l-għamliet tradizzjonali kollha u għadu joħloq il-ġdid. Mingħajru
la teżisti liturġija u lanqas Knisja. Ma kinetx forsi r-ruħ tas-sultan salmista li
permezz tal-kordi tal-arpa daqqet taħt l-influss tan-nifs ħelu tal-Ispirtu sSantu? Mill-qalb kollha ferħ tal-Verġni mimlija bil-grazzja fawwar l-innu talMagnificat; il-kant profetiku tal-Benedictus fetaħ ix-xufftejn muti tas-saċerdot
xwejjaħ, meta seħħ dak li ħabbar fil-ħabi l-anġlu. Dak li jogħla mill-qalb
mimlija bl-Ispirtu s-Santu u jissawwar f'għanjiet u innijiet, jgħaddi minn ħalq
għal ħalq. L-uffiċċju divin jsemmagħhomlna minn nisel għal nisel. Ix-xmara
mistika ssir innu ta' tifħir dejjem aktar mimli lit-Trinità: lill-Ħallieq, lillFeddej, lill-Konsolatur. Minn dan joħroġ li ma tistax tqabbel it-talb ġewwieni,
ħieles minn kull għamla tradizzjonali, “devozzjoni suġġettiva”, mal-liturġija, li
hija t-”talba oġġettiva” tal-Knisja. Kull talba awtentika hija talba tal-Knisja.
Permezz ta' kull talba sinċiera jiġri xi ħaġa fil-Knisja u hija l-Knisja stess li
titlob għaliex l-Ispirtu s-Santu li jgħix fiha u f'kull persuna “jitlob għalina bi
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tnehid li ma jistax jitfissr bil-kliem (Rum 8, 26). Din hija t-talba vera, għaliex
ħadd ma jista' jgħid “Ġesù l-Mulej” jekk mhux fl-Ispirtu s-Santu (ara 1Kor 12,
3). Xi tkun it-talba tal-Knisja jekk mhux it-telqa f'Alla, li hu Mħabba, ta' dak li
jħobbu tassew?
L-għotja sħiħa tal-qalb tagħna lil Alla u l-għotja li hu jagħti tiegħu
nnifsu bi tpattija, l-unjoni sħiħa u eterna, huwa l-istat li aħna nistgħu nilħqu,
il-grad suprem tat-talb. Dawk il-persuni li jaslu f'dan l-istat huma tassew ilqalb tal-Knisja u fihom tgħix l-imħabba saċerdotali ta' Ġesù. Moħbija ma'
Kristu f'Alla, ma jistgħux ma jitfgħux fi qlub oħra l-imħabba divina, li biha
huma mimlija u jgħinu għall-perfezjoni tal-bnedmin kollha fl-unjoni ma' Alla,
li kienet u għadha x-xewqa kbira ta' Ġesù. []
Marija Antonietta de Geseur hekk fehmet il-vokazzjoni tagħha. Kellha
twettaq id-dmir l-aktar għoli ta' Nisranija fid-dinja u ħajjitha hija żgur xempju
l-aktar qawwi għal dawk li llum iħossuhom li għandhom iġorru spiritwalment
ir-responsabbiltà tal-Knisja u ma jistgħux iwieġbu għal sejħa bħal din fil-ħabi
tal-kjostru. Il-persuna li rnexxielha tasal għall-grad l-aktar għoli tat-talb
mistiku hija fit-”trankwillità attiva tal-ħajja divina” u ma taħsibx f'ħaġ'oħra
ħlief li tingħata għall-appostolat li għalih Alla sejħilha.
Għal dawk l-imbierka li daħlu fl-għaqda profonda tal-ħajja divina,
mistrieħ u ħidma, kontemplazzjoni u azzjoni, skiet u taħdit, smigħ u kliem,
ilqugħ fl-imħabba tad-don divin u għoti bil-qabda ta' mħabba fil-ħidma ta'
grazzja u tifħir huma kollha xorta waħda. Sakemm ninsabu fil-mixja, kollha
ninsabu suġġetti – u aktar hu hekk aktar ma aħna 'l bogħod mit-tmiem – għalligi tat-temporalità, ghalkemm nafu li fil-progress ta' u ma' xulxin tal-membri
kollha l-milja tal-ħajja divina ssir realtà għalina lkoll.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), It-Talba tal-Knisja.
25 ta' Settembru
Nitolbu għad-difensuri tal-Knisja
_________________________________________________________________________________________
Biex nerġa' għar-raġuni ewlenija li għaliha l-Mulej ġabarna flimkien
f'din id-Dar [ta' San Ġużepp] u għaliex xtaqt ħafna li ngħixu b'mod li nogħġbu
lill-Maestà Tiegħu, irrid ngħid kif għandna nilqgħu għall-ħsarat li rajt li
qegħdin isiru... Jidhirli li qisna qegħdin fi żmien ta' gwerra meta s-Sid jara li l-

412

Meditazzjoni għal Kuljum

għedewwa diġà daħlu fl-art kollha tiegħu, hekk li jħossu magħfus minn kull
naħa u jkollu jingħalaq f'belt li jkun saħħaħ bħala fortizza u li minnha xi drabi
jkun jista' jattakka lill-għadu. Dawk li jinsabu fil-belt huma nies magħżula li
waħedhom jistgħu jiddefendu l-art tagħhom wisq aktar milli bl-għajnuna ta'
ħafna suldati ġwejfin. Ir-rebħa ħafna drabi tintrebaħ b'dan il-mod. Għallinqas,
jekk dawn in-nies ma jirbħux, żgur li ma jintrebħux. Ladarba ma hemm ebda
traditur fosthom, imma huma kollha nies magħżula, ma jistgħu jintrebħu
b'xejn jekk mhux għax imutu bil-ġuħ. Iżda fil-każ tagħna, il-ġuħ ma jista' qatt
ikun biżżejjed biex iġegħelhom iċedu: biex imutu, iva, iżda mhux biex jisfaw
mirbuħa.
Imma għaliex qiegħda ngħid dan? Sabiex tifhmu, ħuti, li dak li għandna
nitolbu lil Alla huwa li f'dan il-kastell żgħir fejn diġà hawn Insara tajba, ħadd
minna ma jaqsam għan-naħa l-oħra. Nitolbu wkoll lill-Mulej biex jagħmel li lkapitani ta' dan il-kastell jew belt, li huma l-predikaturi u t-teoloġi, ikunu
mxew ħafna 'l quddiem fi triq il-Mulej. Minħabba li l-biċċa l-kbira tagħhom
huma reliġjużi, għandna nitolbu għalihom biex jimxu 'l quddiem sewwa filperfezzjoni tal-ħajja reliġjuża u s-sejħa tagħhom, għax dan huwa meħtieġ
bosta... Hawn jiswa d-driegħ ekkleżjastiku u mhux dak sekulari. U billi aħna
ma niswew xejn la fil-wieħed u lanqas fl-ieħor biex b'xi mod ngħinu lis-Sultan
tagħna, ejjew infittxu li nkunu minn dawk li t-talb tagħhom jiswa biex jgħin lil
dawn il-qaddejja ta' Alla li b'taħbit hekk kbir saħħu lilhom infushom bittagħlim u b'ħajja tajba, u ħadmu tassew biex issa jistgħu jgħinu 'l-Mulej. [...]
Isibu ruħhom tajjeb is-suldati mingħajr il-kaptan! Dawn iridu jgħixu
fost il-bnedmin, jeħtieġ li jagħmluha mal-bnedmin, ikunu fil-palazzi tagħhom,
u xi drabi jġibu ruħhom ukoll minn barra bħalma jgħixu huma. Taħsbu intom,
uliedi, li hija ħaġa żgħira li dawn ikollhom x'jaqsmu mad-dinja, jgħixu fiddinja, jittrattaw il-ħwejjeġ tad-dinja, u kif għadni kif għedt, iġibu ruħhom
bħan-nies tad-dinja, waqt li minn ġewwa jibqgħu barranin għad-dinja u
għedewwa tagħha – fil-qosor li ma jkunux bnedmin, iżda anġli? Għax jekk ma
jġibux ruħhom b'dan il-mod, ma jistħoqqilhomx jissejħu kaptani, u l-Mulej
lanqas biss iħallihom joħorġu mill-kamra tagħhom minħabba li jagħmlu aktar
ħsara milli ġid. Dan mhux żmien li fih wieħed jara nuqqasijiet f'dawk li
għandhom id-dmir li jgħallmu. [...]
Nitlobkom li tgħixu b'mod li jistħoqqilna naqilgħu żewġ ħwejjeġ
mingħand Alla. L-ewwel, li jkun hemm tassew ħafna minn dawn il-bnedmin
għorrief u qaddisin li jkollhom il-kwalitajiet meħtieġa għal dan ix-xogħol... u li
l-Mulej iħejji lil dawk li mhumiex hekk imħarrġa diġà jew li jonqoshom xi

413

Meditazzjoni għal Kuljum

ħaġa; għax aktar jiswa wieħed perfett milli ħafna li mhumiex. It-tieni, li wara
li jkunu daħlu għal din il-ġlieda li, kif qiegħda ngħid, mhix ħafifa imma iebsa
ħafna, il-Mulej iżommhom f'idu biex ikunu jistgħu jibqgħu meħlusa millperikli hekk kbar li jinsabu fid-dinja, u jagħlqu widnejhom għall-għanja tassireni f'dan il-baħar imqalleb. Jekk f'dan nistgħu xi ħaġa quddiem Alla, inkunu
qegħdin nitqabdu għalih, ukoll jekk ninsabu magħluqa hawn ġew, u ngħodd
bħala jiswa bosta t-tiġrib kollu li għaddejt minnu biex inwaqqaf din ir-rokna,
fejn fittixt li r-Regola tas-Sidt u l-Imperatriċi tagħna tkun imħarsa bilperfezzjoni kollha tal-bidu.
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 3, 1-3.5.
26 ta' Settembru
Fil-qalb tal-Knisja jiena nkun l-Imħabba!
_________________________________________________________________________________________
Waqt l-orazzjoni x-xewqat tiegħi ġegħluni nsofri veru martirju, u
għalhekk ftaħt l-ittri ta' San Pawl biex infittex xi tweġiba. Waqgħu taħt
għajnejja l-kapitli 12 u 13 tal-Ewwel Ittra lill-Korintin... Hemm qrajt, fl-ewwel
wieħed, li mhux kollha nistgħu nkunu appostli, profeti, dutturi, eċċ... li l-Knisja
hi magħmula minn membri differenti u li l-għajn ma tistax tkun fl-istess ħin lid ukoll...
It-tweġiba kienet ċara, iżda ma qatgħetlix x-xewqat tiegħi, ma tatnix
paċi... Bħalma l-Maddalena, billi ssoktat titbaxxa ħdejn il-qabar vojt, spiċċat
biex sabet dak li kienet qiegħda tfittex, hekk jien ukoll, waqt li tbaxxejt salqigħan tax-xejn tiegħi, intrefajt hekk 'il fuq li stajt nilħaq l-għan tiegħi...
Mingħajr ma qtajt qalbi, komplejt il-qari tiegħi, u din il-frażi farrġitni: “Intom
ħabirku għad-doni l-aktar perfetti, imma jien nurikom triq iktar eċċellenti”
(1Kor 12, 31; 13, 1). U l-Appostlu jfisser kif id-doni kollha l-aktar perfetti
mhuma xejn mingħajr l-Imħabba... li l-Imħabba hija t-triq eċċellenti li tieħu
żgur għand Alla. Sa fl-aħħar kont sibt il-mistrieħ... Jien u nqis il-ġisem mistiku
tal-Knisja, ma għaraft lili nnifsi f'ebda wieħed mill-membri mfissrin minn San
Pawl, jew aħjar ridt nagħraf lili nnifsi fihom kollha... L-Imħabba tatni ċ-ċavetta
tal-vokazzjoni tiegħi. Fhimt li, jekk il-Knisja kellha ġisem magħmul minn
membri differenti, l-aktar wieħed meħtieġ, l-iktar nobbli minnhom kollha ma
kienx jonqosha: fhimt li l-Knisja kellha Qalb, u li din il-Qalb kienet taħraq blImħabba. Fhimt li l-Imħabba biss kienet tħaddem il-membri tal-Knisja, li jekk
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l-Imħabba kellha tasal li tintefa, l-Appostli ma kinux iħabbru iżjed l-Evanġelju,
il-Martri kienu jirrifjutaw li jxerrdu demmhom... Fhimt li l-Imħabba kienet
tiġbor fiha l-vokazzjonijiet kollha, li l-Imħabba kienet kollox, li kienet tħaddan
iż-żminijiet kollha u l-imkejjen kollha... F'kelma waħda, li hija Eterna!...
Imbagħad, fit-telfa tal-ferħ tiegħi ta’ ġenn, għajjatt: O Ġesù, Imħabba
tiegħi... Il-vokazzjoni tiegħi sa fl-aħħar sibtha, il-vokazzjoni tiegħi hi lImħabba!...
Iva, sibt posti fil-Knisja, u dan il-post, o Alla tiegħi, huwa int li kont
tajthuli... Fil-Qalb tal-Knisja, Ommi, jiena nkun l-Imħabba... B’hekk inkun
kollox... u b’hekk isseħħ il-ħolma tiegħi!!!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, B 3q-w.
27 ta' Settembru
Fil-baħar tal-Knisja
_________________________________________________________________________________________
Jiena rajt il-Knisja mqaddsa bħala baħar kbir li fih kien hemm bosta
ħlejjaq: uħud kienu għarwenin, oħrajn lebsin, u lkoll għaddew minn dak ilbaħar. Iżda dawk li kienu lebsin ma kinux qegħdin jaslu sal-port minħabba li
tant kienu mtaqqlin bl-ilbies tagħhom illi ma setgħux jgħumu hekk li lkoll
għerqu. Min-naħa l-oħra, dawk li kienu għarwenin, kienu qegħdin jgħumu
b'tant ħeffa, illi malajr laħqu l-port. Dawk li kienu għarwenin bdew jgħinu
kemm setgħu lil dawk lebsin biex ma jegħrqux, u tant tħabtu li għejjew ħafna.
Jiena fhimt li dawk lebsin kienu l-Insara kollha li qegħdin fil-fidi talKnisja mqaddsa, iżda tant jilbsu rikkezzi u ġid ta' din id-dinja u tant
jitgħabbew li ma jistgħux jimxu 'l quddiem, u għalhekk qatt ma jaslu sal-port
tas-salvazzjoni, u jegħrqu f'dan il-baħar, imutu fil-fidi tal-Knisja mqaddsa bla
ebda opra tajba.
Dawk għarwenin huma dawk li, għax imneżżgħin għalkollox mill-ġibda
għall-affarijiet ta' din id-dinja, jissuktaw jgħumu fil-baħar tal-Knisja mqaddsa
b'faċilità kbira, u malajr jilħqu l-port tas-salvazzjoni. Dawn jitħabtu ħafna bissaħħa tat-talb, sawm, penitenzi u twissijiet biex jgħinu lill-oħrajn ħalli ma
jegħrqux fl-affarijiet ta' din id-dinja, hekk li jinfilġu u jogħlbu u jirqaqu ħafna...
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Imbagħad jiena rajt Għarusa sabiħa ħafna mżejna b'ornamenti għonja
ħafna, b'kuruna mill-isbaħ fuq rasha. U fhimt li din kienet il-Knisja mqaddsa.
L-ornamenti kienu l-artikli tal-fidi mqaddsa; il-kuruna l-awtorità tasSagramenti mqaddsa.
Wara dan, rajt lil uħud ġejjin għaliha u jsawtu lil dik li kienet mill-aktar
denja, u jgħattu dawk l-ornamenti sbieħ kollha. Fhimt li dawn kienu l-eretiċi,
li jfittxu li jneħħu minn idejn il-Knisja l-awtorità tas-Sagramenti u jgħattu lornamenti tagħha tal-fidi.
Oħrajn rajthom idallmulha 'l wiċċha, u ntbaħt li dawn kienu n-nies
berdin kollha, għaliex minħabba l-bruda li llum tinsab fid-dinja, wiċċ il-Knisja
ddallam ħafna. Iżda fhimt li aktar ma kienet imsawta, mgħottija u mdallma,
aktar kienet tikber u l-kuruna tagħha kienet tiddi aktar, għaliex il-Missier
Etern taha f'idejha xabla li biha setgħet tiddefendi lilha nfisha minn kull
għadu. U din ix-xabla kienet il-kelma ta' Alla, id-demm tal-martri, u t-talb
qaddis.
Deherli li l-Missier Etern kien qiegħed ifarraġha ħafna lill-Knisja, meta
qal: “Is-setgħa ta' idejh nifrex fuq il-baħar, fuq ix-xmajjar... il-leminija tiegħu”
(S 89, 26). Iżda min se jifrex idejh fuqha? U x'inhu dan il-baħar kbir? Id l-Iben
waħdieni tiegħu Ġesù, jiġifieri l-għemejjel qaddisa u divini tiegħu. Għax lgħemejjel ta' Ġesù huma dawk li jagħtu valur lill-ħwejjeġ kollha tal-Knisja
mqaddsa: nifrex “fuq ix-xmajjar... il-leminija tiegħu”. Dawn ix-xmajjar żgħar
tal-Knisja mqaddsa huma ruħna, li fihom il-Missier Etern iwiegħed li jqiegħed
il-leminija tiegħu, li hu għal darb'oħra Ibnu Ġesù. U meta hu jkun fina, ma
għandna nibżgħu minn ebda ħaġa, għax hu jitqabad għalina u bil-leminija
tiegħu jfarrak l-għedewwa kollha tagħna, billi jkissrilhom l-armi u jneħħilhom
kull forza.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, It-Taħditiet, I, it-23 u t-32 Taħdita.
28 ta' Settembru
Il-ġudizzju fuq il-Knisja
_________________________________________________________________________________________
Għal bosta sekli qamu denunzji u akkużi quddiem it-tron ta' Alla kontra
l-poplu Kattoliku, Appostoliku, Ruman. Dawn l-ilmenti, imtennija fiż-żminijiet
kollha u fl-epoki kollha, lejl u nhar, bosta drabi jqajmu lill-imħallef sovran; u
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minħabba li dawn ir-rapporti ma kinux foloz, ħadhom inkonsiderazzjoni, u
xħin sejjaħ il-kunsill tiegħu u qagħad bilqiegħda fuq it-tron, iġġudika fuq ilkawża tagħna. Iżda mħallef li hu infinitament ġust ma setax jiġġudikana bla
ma jsejħilna biex niddefendu l-kawża tagħna u lanqas ma jikkundannana
mingħajr ma jisma' l-ewwel l-istqarrijiet tagħna. Jiena qattajt iljieli u ġranet,
ġimgħat u xhur moħbi fi ħdan l-art; tassew li għamilt hekk; iżda jiena ħsibt li
kelli nagħmel dan biex ninforma ruħi fuq il-qagħda tal-kawża li jiena ħadt iddifiża tagħha.
Dan is-skiet profond u din is-solitudni stupenda kienu addattati u
konvinjenti ħafna biex noqgħod attent iżjed għal-leħen tal-avversarji. Fil-fatt,
minħabba l-ministeru tiegħi, kelli nwieġeb għall-akkużi tagħhom li b'xorti
ħażina kienu 'l bogħod milli jkunu sempliċi kalunnji. Le, bla dubju, ma kinux
rapporti foloz. Anzi kienu denunzji veri, fundati fuq ħtijiet gravi u mingħajr
korrezzjoni, fuq l-akbar delitti u mingħajr sodisfazzjon, fuq l-iskandli
mingħajr riparazzjoni, u li, b'xorti ħażina, għadhom jitwettqu fostna. [...]
Fis-skiet profond ta' dawk l-għerien ta' swied il-qalb, kont nisma' din lgħajta: “Araw – kienu jgħidu – hawn poplu, araw hawn poplu ingrat li minn
żmien ilu abbuża mill-ħniniet tiegħek u li d-delitti tiegħu jagħmluh indenn
tad-depożitu tar-reliġjon li inti fdajtlu f'idejh.
Iżen, Mulej, fuq il-miżien tal-ġustizzja tiegħek u qabbel l-għeltijiet u liskandli tal-poplu Nisrani ma' dawk tal-Lhud, tal-Protestanti, tal-Griegi u talinfidili u ara kemm m'hemmx proporzjon u lanqas bilanċ. U minħabba f’hekk,
il-piż enormi tad-delitti ta' dan il-poplu jagħmel li l-ġustizzja tiegħek ixxaqleb
għan-naħa tiegħu.
Aqta’ , Mulej, aqta’ mis-siġra tal-ħajja din il-fergħa mħassra u korrotta li
ma tħallihiex tiżviluppa; naddaf is-siġra tal-Knisja tiegħek mit-tħassir u lkorruzzjoni ta' poplu li jidgħi u jwaqqa’ l-ġieħ ta’ ismek. Agħmel li minflokha
jikbru l-Lhud, il-Griegi, il-Protestanti u l-mases enormi tal-infidili li sa middilluvju jittamaw fil-ħniena tiegħek”.
Biex niżgura ruħi li dawn l-akkużi kienu fundati u biex inkun naf
tassew jekk l-avversarji tagħna kinux fantażmi u jekk id-denunzji tagħhom
kinux biss stħajjil, jiena tlaqt minn taħt l-art u tlajt fuq dawn l-għoljiet, u bnejt
torri fuq dan l-irdum. U biex f’dan iż-żmien ta' prova ġismi ma jkunx għalija
kawża ta' distrazzjoni, biex inkun attent iżjed għall-għan li fuqu kelli ħsieb
niffissa l-ħarsa tiegħi, ingħalaqt f'dan il-post ċkejken magħluq. Xi drabi jiena
sakkart il-bieb u qgħedt mat-twieqi staneg tal-ħadid, waqt li għaddejt
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kwarantini diversi fil-magħluq assolut u bla ebda komunikazzjoni. Xħin raw
dan, l-għedewwa tiegħi għajtu mill-ġdid li dan l-istil ta' ħajti kien skandlu. U
jekk fil-verità huwa skandlu, ikolli nistqarr li dan seħħ minħabba fija. Imma
ma stajtx nagħmel mod ieħor, għax il-kawża li kont qed niddefendi kienet
titlob minni dan is-sagrifiċċju, għax ma stajtx nidħol garanti għal din il-ħajja
mingħajr ma nkun nafha, u minn dan l-għarfien sirt naf li l-ħajja eremitika
kienet konvenjenti jew meħtieġa ħafna. Din ir-raġuni tista' tiskużani milliskandlu li jiena nagħti, meta ngħix ta' anakoreta.
B. Franġisk Palau, Il-Ħajja Solitarja.
29 ta' Settembru
Sogħba għar-reati tal-Insara
_________________________________________________________________________________________
Waqt li ġismi kien magħluq f'dan it-torri, l-ispirtu tiegħi baqa' ħieles
biex imur u jiġi, biex jiġri u jivvjaġġa. Fil-vjaġġi tiegħi żammejt f'idejja l-libell
li fih kien hemm l-akkużi tal-avversarji tagħna u r-reati li kienu l-bażi jew irraġuni għal dan il-proċess.
Għal ħafna żmien iffissajt l-għamara tiegħi fil-Vatikan ġo Ruma, ħabbatt
il-bibien tal-palazzi kollha tal-prinċpijiet tal-Knisja, għaddejt mill-qrati kollha
tal-prinċpijiet Kattoliċi, ivvjaġġajt mal-ġnus kollha, il-pajjiżi kollha li fihom irreliġjon Kattolika hija magħrufa u prattikata. U bit-torċa tal-Evanġelju fittixt
ir-reati li konna mixlijin bihom.
Jiena qrajt il-libell f'nofs l-ibliet li huma l-kapitali tad-dinja Nisranija,
waqt li stħarriġt bir-reqqa l-ħajja tal-poplu Kattoliku Ruman u tal-kleru
tiegħu. U ma nsejtx inqabbel l-għemejjel tiegħu, l-opri tiegħu, il-ħsibijiet
tiegħu u l-proġetti tiegħu mal-mudell tagħna li żammejtu dejjem quddiemi:
Ġesù msallab.
Jiena u nfittex il-virtù kullimkien, iltqajt mar-reat fil-post qaddis,
jiġifieri fil-poplu Nisrani, għax proprju hawn insibu l-istmerrija ta’ niket
imħabbra mill-profeta Danjel. U nnutajt ukoll li din l-istmerrija kienet misteru
ta' ħażen li nħbielna, b'tali mod li mhuwiex permess li niskopru d-deni tiegħu
bil-fatti.
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Bla dubju dawk li għamlu dawn ir-reati qegħdin fostna, ladarba l-għajta
ta’ protesta għal ħżunithom waslet sas-sema u qajmet lill-imħallef sovran, illi
jinsab bilqiegħda fuq it-tron tiegħu biex jagħmel ħaqq f’din il-kawża. Imma
x’xorti ħażina! Huma jinsabu mixlija u min jista' jkun l-avukat li għandu l-ħila
jwieġeb għal dawn l-irjus iebsa quddiem imħallef, li huma każbru l-grazzja
tiegħu u l-għemejjel bla għadd tiegħu ta' tjieba u ħniena?
Meta rġajt lura mill-vjaġġi tiegħi, wara li farrakt f'biċċiet il-ħadid u
ġarraft mal-art il-ħitan tal-ħabs ta' dan l-għarix li fih kien magħluq ġismi,
inżilt minn dan l-għoli biex nidħol mill-ġdid fl-imkejjen tal-art li kienu ta'
swied il-qalb, imdallma u suwed; dawn ma setgħux jkunu adatti iżjed għal
spirtu mikul mill-piena u n-niket. Iżda bla dubju kienu adatti ħafna biex
wieħed jibki u jitniehed fuq l-istmerrijiet ta' Ġerusalemm tal-art. U jiena u
nitriegħed u bid-dmugħ f'għajnejja, b'wiċċi msammar mal-art u prostrat
quddiem it-tron ta' Alla, l-ispirtu tiegħi interċeda bħal saċerdot għall-kawża
tagħna u tqabad kontra l-ġustizzja ta' Alla. F'dak il-waqt xtaqt kieku naħtaf
minn idejn l-imħallef l-istrument tal-vendetta tiegħu u għamilt kull sforz – kif
għadni nagħmel sal-lum – biex ngħaddas ir-raġġi tal-korla tiegħu fid-demm
prezzjuż tal-Iben ta' Alla.
Dan hu l-ministeru li jixraq lil saċerdot fil-qadi tiegħu fuq l-artal! Iżda
liema kienu l-mezzi tad-difiża? Xejn għajr it-talb, li jistrieħ fuq stqarrija umli
tar-reati l-aktar koroh u tal-iżbalji l-aktar skandalużi, żbalji u reati li jibqgħu
mingħajr riparazzjoni, mingħajr korrezzjoni u mingħajr sodisfazzjon tal-ebda
għamla.
Aħna dnibna, Mulej – għedt jien quddiem Alla – u dnibna aħna, issaċerdoti tiegħek, il-prinċpijiet tiegħek u l-poplu tiegħek. Aħna ħatja
quddiemek, u bir-reati tagħna ġbidna fuqna r-raġġi tal-korla tiegħek, waqt li
sirna lsira tal-għedewwa tiegħek u tlifna d-drittijiet għall-għajnuna talgrazzja tiegħek. Minħabba dan kollu, aħna ma jistħoqqilniex l-ħniena tiegħek
ladarba tant abbużajna mill-ħniena tiegħek.
B. Franġisk Palau, Il-Ħajja Solitarja.
30 ta' Settembru
Il-ħnienaq tal-Knisja
_________________________________________________________________________________________
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Irridu nkunu nafu li l-virtujiet u d-doni kollha li r-ruħ, bl-għajnuna
t’Alla tikseb, ikunu fiha bħala ħannieqa ta’ fjuri varji li biha tkun imżejna
b’mod tal-għaġeb b’libsa għanja u mirquma.
Għax kif il-fjuri materjali, wieħed jghaqqadhom f’girlanda malli
jaqtagħhom, hekk il-fjuri spiritwali tal-virtujiet u d-doni, malli jkunu
akkwistati, jingħaqdu flimkien u mar-ruħ. U malli wieħed jiksibhom kollha,
ikun għaqqad il-ħannieqa tal-perfezzjoni fir-ruħ.
Ir-ruħ ma tgħidx indomm jien biss, anqas iddomm Inti waħdek. iżda
indommuh aħna t-tnejn flimkien; għax ir-ruħ ma tistax tagħmel jew tilħaq ilvirtujiet weħidha mingħajr l-għajnuna t’Alla; anqas Alla ma jagħmilhom ġo
ruħ mingħajrha. Għax għalkemm hu veru li, kif jgħid San Ġakbu, “kull ħaġa
tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema, jinżel mingħand il-Missier, lgħajn tad-dawl” (1, 17), b’danakollu dawn id-doni ma jintlaqgħux jekk tonqos
il-ħila u l-għajnuna tar-ruħ li tirċevihom. Għalhekk fl-Għanja tal-Għanjiet, lgħarusa titkellem u tgħid: “Iġbidni warajk – u niġru” (1, 4). Hekk iċ-ċaqliq
għat-tajjeb irid jiġi minn Alla, kif tagħtina x’nifhmu din is-silta. Iżda l-ġiri ma
tgħidx li jsir minnha jew minnu, iżda mit-tnejn, għax Alla u r-ruħ jaħdmu
flimkien.
Dan il-vers tal-istrofa jista’ jiftiehem wisq tajjeb għall-Knisja u Kristu
billi l-Knisja, Għarusa tiegħu, tkellmu u tgħidlu fi ħnienaq indommuh, u tifhem
bil-ħnienaq l-erwieħ kollha tal-qaddisin imnissla fil-Knisja minn Kristu; għax
kull waħda minnhom qisha wkoll ħannieqa mżejna bi fjuri ta’ virtù u doni, u
lkoll flimkien isawru ħannieqa waħda għall-Għarus, Kristu. Flok ħnienaq,
nistgħu ngħidu awreoli u dawn huma ta’ tliet għamliet.
L-ewwel waħda hi bi fjuri bojod sbieħ tal-verġni kollha; kull waħda
għandha r-raġġiera tagħha tal-verġinità, u lkoll flimkien jiffurmaw il-kuruna
biex titqiegħed fuq ras Kristu.
It-tieni awreola hi minsuġa minn fjuri li jiddu tal-qaddisin dutturi; kull
wieħed bir-raġġiera tiegħu, u lkoll flimkien jagħmlu kuruna waħda biex
titqiegħed fuq dik tal-verġni f’ras Kristu.
It-tielet hija magħmula minn qronfol aħmar tal-martri; kull wieħed birraġġiera tiegħu ta’ martri, u flimkien jagħmlu kuruna biex tagħlaq l-awreola
fuq ras l-Għarus, Kristu.
F’dawn it-tliet ħnienaq. Kristu l-Għarus ikun imsebbaħ u ħelu fiddehra, hekk li fis-sema jgħidu dak li qalet l-għarusa fil-ktieb tal-Għanja tal-
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Għanjiet: “Ejjew ja bniet ta’ Ġerusalemm, araw bniet ta’ Sijon, is-Sultan
Salamun b’dik il-kuruna li xedditlu ommu nhar l-għersuija, fil-jum tal-ferħ ta’
qalbu” (3, 11).
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 30, 6-7.

L-IMĦABBA GĦALL-MIDINBIN
1 ta' Ottubru
S. Tereża tal-Bambin Ġesù
Fis-sema mhux se noqgħod ma nagħmel xejn
_________________________________________________________________________________________
Ħija, fl-aħħar ittra tiegħek (li għoġbitni ħafna) int għedtli: “Jiena tarbija
li bdiet titgħallem titkellem”. Tajjeb, jien għal dawn l-aħħar ħames jew sitt
ġimgħat jiena tarbija wkoll għax qiegħda ngħix fuq il-ħalib biss. Imma
dalwaqt se mmur noqgħod bilqiegħda għall-ikla tas-Sema (Lq 13, 29): sejra
naqta' l-għatx tiegħi bl-ilmijiet tal-ħajja ta' dejjem (Apk 7, 17)! Meta din l-ittra
tasal għandek, bla dubju jien inkun ħallejt din l-art. Il-Mulej, fil-ħniena tiegħu
bla qies, ikun fetaħli s-Saltna tiegħu u nkun nista' nieħu mit-teżori tiegħu
sabiex nagħtihom b'id miftuħa lill-erwieħ li huma għeżież għalija. Emmen,
Ħija, li oħtok iċ-ċkejkna se żżomm il-wegħdiet tagħha, hekk li ruħha, meħlusa
mill-madmad tagħha tal-envelop li jmut, ittir b'hena lejn l-artijiet imbiegħda li
int qiegħed tevanġelizza. A! Ħija, jien din il-ħaġa nħossha: fis-Sema għad
inkunlek ta' siwi aktar milli fuq l-art, u bil-ferħ qiegħda nħabbarlek id-dħul
tiegħi ta' dalwaqt f'din il-belt imbierka: żgura li int taqsam miegħi dan il-ferħ
tiegħi u trodd ħajr lill-Mulej talli qed jagħtini l-mezzi biex ngħinek b'mod
aktar effikaċi fil-ħidmiet appostoliċi tiegħek.
Qed norbot ħafna fuq li fis-Sema mhux se noqgħod ma nagħmel xejn:
ix-xewqa tiegħi hija li nibqa' naħdem għall-Knisja u għall-erwieħ. Qiegħda
nitlob dan lil Alla, u jiena żgura li sejjer jismagħni. L-anġli mhux dejjem jieħdu
ħsiebna bla ma jieqfu qatt milli jaraw il-Wiċċ divin u milli jintilfu fl-Oċean bla
xtut tal-Imħabba? Għaliex Ġesù mhux sejjer iħallini nimitahom?
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Ħija, qiegħed tara li, jekk jiena diġà se nħalli l-kamp tal-battalja, dan
mhux qed nagħmlu bix-xewqa egoista biex nistrieħ. Il-ħsieb tal-beatitudni
eterna bilkemm iqanqalli 'l qalbi. Minn żmien ilu t-tbatija saret is-Sema tiegħi
hawn isfel, u tassew qed insibha bi tqila meta noqgħod naħseb kif nista' nidra
f'Pajjiż fejn il-ferħ isaltan bla ma jkun imħallat ma' xi dwejjaq. Ġesù jkollu
jibdilli lil ruħi u jagħtiha l-ħila li tifraħ, għax inkella ma nkunx nista' niflaħ
għall-għaxqiet ta' dejjem.
Dak li jiġbidni lejn is-Sema Pajjiżna huwa s-sejħa tal-Mulej, huwa ttama li sa fl-aħħar inħobbu daqskemm xtaqt inħobbu, kif ukoll il-ħsieb li nkun
nista' nagħmlu maħbub minn għadd kbir ta' erwieħ li jibqgħu jberkuh għal
dejjem.
Ħija, mhux se jkollok żmien biex tilħaq tibgħatli l-messaġġi tiegħek
għas-Sema, imma nobsor liema huma. U wara kollox, ikun biżżejjed li
tgħidhomli minn taħt l-ilsien, u jiena nisimgħek u nwassal bil-fedeltà lmessaġġi tiegħek lill-Mulej, lill-Omm tagħna bla tebgħa, lill-Anġli u 'l-Qaddisin
li tħobb. Nitlob għalik il-palma tal-martirju, u jiena nkun qrib tiegħek,
inżommlok idek biex tkun tista' tiġbor bla sforz din il-palma glorjuża u
mbagħad, bil-ferħ, intiru flimkien lejn is-Sema Pajjiżna, imdawrin bl-erwieħ
kollha li jkunu r-rebħa tiegħek!
Au revoir, Ħija; itlob ħafna għal oħtok, itlob għall-Madre tagħna li l-qalb
sensibbli u materna tagħha qiegħda ssibha bi tqila ħafna biex taċċetta t-tluq
tiegħi. Norbot fuqek biex tfarraġha.
Jiena għal dejjem oħtok iż-żgħira,
Tereża tal-Bambin Ġesù u tal-Wiċċ Imqaddes
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Patri Adolf Roulland tal-14 ta' Lulju 1897, E
29 (IT 254).
2 ta' Ottubru
Is-salvazzjoni tal-erwieħ
_________________________________________________________________________________________
Jiena ħassejt niket kbir meta rajt tant injoranza u tant għama fil-ħlejjaq
li ma jaħsbux fit-tmiem tagħhom. Bdejt nitlob lil Ġesù – imma jekk kienet irrieda tiegħu – li jagħmilni nbati għad-dnubiet tal-ħlejjaq kollha. Imqar kieku l-
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infern kollu kellu jiġi fuqi, ma kontx nagħti kas kieku, kif għedt, kienet ir-rieda
tiegħu, ħalli kulħadd ikun salv. U deherli li Ġesù, waqt li tbissimli, qalli: “Int
taf sewwa li m'għandu jkollok ebda rieda u lanqas xewqa jekk mhux li
tħobbni għalija nnifsi, u rrid li barra minni, int ma tixtieq u lanqas tkun tixtieq
xejn, jekk mhux dak li jien irrid u li hi r-rieda tiegħi. Għalhekk ħu ħsieb li tgħix
u tkun imħejjija għal kulma ordnajt jien u din hi r-rieda tiegħi”. Iżda jien ma
waqaftx nitolbu li xtaqt insalva l-ħlejjaq kollha, imma fhimt li dan ma setax
iseħħ minħabba l-għama u l-ingratitudni tagħhom...
Alla jixtieq li l-ħlejjaq kollha jsalvaw; imma mhux li hu jixtieq dan
b'xewqa, għax fih m'hemmx xewqa, imma qeda ngħid hekk biex nispjega lħaġa aħjar; u r-ruħ tixtieq li l-ħlejjaq kollha jħobbu 'l Alla u li lkoll isalvaw...
Imma x'jeħtieġ nagħmlulek, Missier, biex inwassluk ħalli turi ħniena
magħhom? O x'jeħtieġ nagħmlu? Jeħtieġ nagħmlu bħal dak li għax irid jaqbad
xi annimal selvaġġ jew għasfur, jiġbed qaws b'saħħtu u jqiegħed fih balla jew
vleġġa skont x'jixtieq jaqbad; imbagħad, jieħu l-mira u jispara l-qaws bissaħħa u hekk jaqbdu. Mela, dan li rridu nagħmlu: nieħdu dak il-qaws li l-Verb
tiegħek ġibed għalina, jiġifieri s-Salib imqaddes tiegħu. U x'se nqiegħed ġo fih
bħala balla u vleġġa? O, nieħu l-kelma tiegħek u l-wegħdiet tiegħek u
nfakkarhomlok. U mbagħad nimmira lejn ħdanek, Missier, fejn jinsab dak li
jien tant nixxennaq li naqbad, jiġifieri l-Verb tiegħi; u barra minn hekk,
naqbad il-ħniena li jiena tant inħobb, għaliex 'il barra minn dan il-ħdan, kull
ħaġa hi ġusta. Il-mira tkun l-intenzjoni safja u retta, għax huwa lejk biss li
neħtieġu nisparaw dan il-qaws bil-qawwa tal-fidi u l-id tal-imħabba, u hekk
int, bħal wieħed mejjet, tinqabad u turi ħniena mal-imsejkna midinbin. Ara,
jekk irridu xi ħaġa b'saħħitha, is-Salib tal-Verb tiegħi hu b'saħħtu ħafna!
Iżda x'taħseb li jiena rrid nagħmel bik meta nkun qbadtek b'dan ilmod? Ngħajjex lili nnifsi bik innifsek, Verb. U x'qiegħda ngħid jiena nnifsi?
Kieku kelli ngħajjex lili nnifsi biss, ifisser li jkolli aktar għatx u aktar uġigħ. U
għalhekk, m'għandix f'moħħi li ngħajjex lili biss, iżda aktar lill-proxxmu
tiegħi, waqt li niċċaħħad minnek ukoll għall-imħabba tiegħu, kieku kellu jkun
meħtieġ. Bla dubju, ikun aħjar tkun fqir fid-dar tiegħek għall-imħabba tiegħU
u tal-proxxmu milli jkollok bil-kotra. “Aħjar noqgħod fuq l-għatba ta' dar Alla
tiegħi milli ngħammar fit-tined tal-ħżiena” (S 84,11).
S. Marija Maddalena de' Pazzi, L-Erbgħin Jum, fl-10 u t-12-il Jum; ItTaħditiet, II, Taħdita 43.
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3 ta' Ottubru
L-ewwel iben tiegħi
_________________________________________________________________________________________
F'dan il-lejl ta' dawl [tal-Milied tas-sena 1886] beda t-tielet żmien ta'
ħajti, l-isbaħ fost kollha, l-iktar wieħed mimli bil-grazzji tas-Sema... F’waqt
wieħed, dak li ma rnexxielix nagħmel jien f’10 snin, għamlu Ġesù, għax kien
kuntent bir-rieda tajba tiegħi, li qatt ma naqsitni. Bħall-appostli tiegħu stajt
ngħidlu: “Mgħallem, għamilt il-lejl sħiħ nistad u ma qbadt xejn” (Lq 5, 5).
Jerġa' iktar ħanin miegħi milli kien mad-dixxipli tiegħu, Ġesù qabad hu nnifsu
x-xibka, kalaha u ġibidha lura mimlija ħut... Għamel minni sajjied tal-erwieħ;
ħassejt xewqa kbira li naħdem għall-konverżjoni tal-midinbin, xewqa li qabel
ma kontx ħassejtha b’mod hekk ħaj... F'kelma waħda, ħassejt l-imħabba dieħla
f'qalbi, il-ħtieġa li ninsa lili nnifsi biex nagħti gost, u minn dak il-ħin sfajt
kuntenta!...
Ħadd fost l-oħrajn, jiena u nħares lejn ritratt ta' Sidna Ġesù fuq is-Salib,
laqatni d-demm li kien qed iċarċar minn waħda mill-idejn divini tiegħu.
Ħassejt għafsa ta' qalb kbira xħin qgħadt naħseb li dak id-demm kien qiegħed
jaqa' mal-art mingħajr ħadd ma jfittex jiġbru, u għamilt il-fehma li nibqa' flispirtu f'riġlejn is-Salib biex nilqa' n-nida divina li kienet qiegħda tqattar
minnu, waqt li fhimt li mbagħad kelli nxerridha fuq l-erwieħ... L-għajta ta'
Ġesù fuq is-salib baqgħet tidwi l-ħin kollu f'qalbi: “Għandi l-għatx!” (Ġw 19,
28). Dawn il-kelmiet kienu qed jixegħlu ġewwa fija ħerqa l-aktar ħajja u mhux
magħrufa qabel... Ridt nagħti jixrob lill-Maħbub tiegħi, u jiena nnifsi ħassejtni
miblugħa mill-għatx tal-erwieħ... Kien għadu mhux l-erwieħ tas-saċerdoti li
kienu jiġbduni, iżda dawk tal-midinbin kbar; bdejt naqbad bix-xewqa li
naħtafhom min-nirien ta' dejjem.
Sabiex iqanqal iż-żelu tiegħi, il-ħanin Alla wrieni li x-xewqat tiegħi
kienu jogħġbuh. – Smajthom jitħaddtu dwar kriminal kbir li kien għadu
kemm ġie kkundannat għall-mewt minħabba xi delitti ħorox. Kollox kien
jagħtik x’tifhem li huwa kien se jmut bla ma jindem. Jien ridt, minkejja kollox,
inżommu milli jaqa' fl-infern; u, biex jirnexxili dan użajt il-mezzi kollha li
wieħed jista’ jimmaġina. Billi ħassejt li minni nnifsi ma stajt nagħmel xejn,
offrejt lill-ħanin Alla l-merti infiniti kollha ta' Sidna, it-teżori tal-Knisja
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mqaddsa, u fl-aħħar tlabt lil Céline biex tagħti quddiesa skont il-fehmiet
tiegħi. Ma ażżardajtx nitlobha jiena nnifsi minħabba l-biża' li jkolli ngħid li
kienet għal Pranzini, il-kriminal kbir. Lanqas lil Céline ma ridt ngħidilha rraġuni, iżda hi għamlitli tant mistoqsijiet bi premura u ħlewwa illi afdajtilha
s-sigriet tiegħi. Mhux talli daħqet bija, talli talbitni biex tgħinni nikkonverti
lill-midneb tiegħi. Jien aċċettajt bi gratitudni, għax kont kieku rrid li l-ħlejjaq
kollha jingħaqdu miegħi biex nitolbu l-grazzja għall-ħati. Ħassejt fil-qiegħ ta'
qalbi ċ-ċertezza li x-xewqat tagħna kienu se jseħħu, imma biex iqawwili qalbi
ħalli nissokta nitlob għall-midinbin, għedt lill-ħanin Alla li jiena kont żgura
għall-aħħar li huwa kien se jaħfer lill-imsejken u sfortunat Pranzini, li dan
nemmnu wkoll jekk ma jkunx qerr u ma jkun ta ebda ħjiel ta' ndiema,
daqskemm kelli fiduċja fil-ħniena infinita ta' Ġesù; imma kulma tlabtu kien
“sinjal” ta' ndiema għall-faraġ tiegħi biss...
It-talba tiegħi ġiet mismugħa għalkollox! Minkejja li l-papà ma kienx
iħallina naqraw il-gazzetti, ma ħsibtx li kont sejra nonqos mill-ubbidjenza
jekk naqra s-siltiet li kienu jitħaddtu fuq Pranzini. L-għada tal-eżekuzzjoni
tiegħu, ġiet f'idejja l-gazzetta La Croix. Ftaħtha malajr, u x'nara?... A! Id-dmugħ
kixef it-tqanqil tiegħi u kelli mmur nistaħba... Pranzini ma kienx qerr, kien
tiela' fuq il-giljottina u kien qed iħejji biex jgħaddi rasu minn dik it-toqba ta'
swied il-qalb, meta f'daqqa waħda, maħkum minn ispirazzjoni għal għarrieda,
dar, ħataf il-Kurċifiss li kien ippreżentalu quddiemu s-saċerdot, u bies għal
tliet darbiet il-pjagi qaddisa tiegħu!... Imbagħad ruħu marret tieħu s-sentenza
kollha ħniena ta' Dak li jistqarr li fis-Sema jkun hemm aktar ferħ għal midneb
wieħed li jindem milli għal 99 ġust li ma għandhomx bżonn indiema! (Lq 15,
7).
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta' Ruħ, Ms A 45w-46q.
4 ta' Ottubru
Is-salvazzjoni ta' ħutna
_________________________________________________________________________________________
Waqt il-ħin tal-Vespri kellna priedka mill-isbaħ, forsi dik li l-aktar li
interessatni. Hekk kif smajt kif ir-ruħ tan-Nisrani għandha taħraq biż-żelu
għas-salvazjoni tal-erwieħ, għajnejja mtlew bid-dmugħ. Kif ikkomovejt ruħi!…
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Jeħtieġ li wieħed ikollu żelu għas-salvazzjoni ta’ ħutna. Jekk missier ta’
familja, li għandu sebat itfal , u jara li ħamsa minnhom jagħmlulu l-ħsara u
jabbandunawh, wara li jkun beka fuq dawn l-ulied li jagħmlulu tant ħsara hu
jaħseb fit-tnejn l-oħra li jibqagħlu u jgħajjat: “iġru fittxu dawk it-tnejn li
ntilfuli, reġġgħuhomli lura”. “Xi nreġġgħuhom, inreġġgħuhom? – jirrispondu
dawn it-tnejn sfortunati – Mhux se nikkonfondu aktar! Aħjar għalihom!”
Ma nistħux nirrakkuntaw dan il-fatt. Mhux hekk naġixxu magħna
nfusna. Ma nixbhux lil dawn iż-żewġ aħwa ħżiena? Ġesù igħidilna: “Ibni, ħu
ħsieb li tressaq lejja l-erwieħ, nixtieqhom, inħoss il-bżonn tagħhom, ara ttbatija kollha tiegħi għal dawn l-għeżież! Ibni, għinni, għandi l-għatx, għatx
għall-erwieħ!” Dejjem irrispondejna għal din is-sejħa?
O twajjeb Ġesù, jekk għext għal żmien twil indifferenti għas-salvazzjoni
ta’ ħuti u offendejtek ħafna jiena stess, b’danakollu, wara tant żmien, jiena
issa nixtieq inressaq lejk l-erwieħ!… Qalbi qiegħda taqbad u qiegħda
tikkonsma ruħha għall-opra tar-redenzjoni. Għarus divin, nixtieq nikkonslak,
nixtieq innessik il-ħażen li l-oħrajn ikkawżawlek; għalhekk twajjeb Mgħallem,
“jew inbati jew immut!”
Iż-żelu wieħed jista’ jeżerċitah b’erba’ manjieri:
1. Bit-talb. Dan tant hu qawwi fuq il-qalb ta’ Alla!… Jeħtieġ li wieħed
jitlob bil-perseveranza mingħajr ma wieħed jaqta’ qalbu, ukoll jekk wieħed
imut bla ma jara maqtugħa x-xewqat tiegħu.
2. B’kelma tajba. Spiss kelma tajba, li wieħed jgħid f’mument opportun,
tista’ tagħmel ħafna ġid. Ma għandna qatt nittraskuraw li nitkellmu, jekk tiġi
ppreżentata lilna l-okkażjoni.
3. Bl-eżempju t-tajjeb. Jekk l-eżempju ħażin hi xi ħaġa tant terribbli,
kemm ġid jista’ jsir b’kelma tajba!… Dan jiswa aktar minn ħafna priedki. Spiss,
ħafna erwieħ bidlu ħajjithom grazzi għal xi mara twajba.
4. Bis-sagrifiċċju. Kien bit-tbatija li Kristu wettaq l-opra tar-redenzjoni
u qiegħed isejħilna għal din it-triq tas-sagrifiċċju, li hu l-mezz l-aktar żgur
għas-salvazzjoni tal-erwieħ. O Ġesù, forsi m’iniex qiegħda nitolbok t-tbatija
b’vuċi għolja? Nixtieq inbati kollox, lesta nissaporti kollox, imma tini l-erwieħ,
tini dawk li jiena qiegħda nirrakkomanda b’mod partikulari! Ittamajt ħafna,
meta rajt lil dak il-midneb jassisti għall-missjoni tliet darbiet, u ara issa mhux
qiegħed jiġi aktar. Mgħallem tajjeb, jekk m’intix se ttini lil din ir-ruħ, se mmut
bid-dulur.
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B. Eliżabetta tat-Trinità, Djarju, 42-46 (12 ta’ Marzu 1899).

5 ta' Ottubru
Ġesù miġrugħ bi dnubietna
_________________________________________________________________________________________
Waqt l-orazzjoni, il-Mulej urieni kemm kien bata għalina u kif inbidel
f'ostja. Qalli li biex tkun ostja kien hemm bżonn li mmut għalija nnifsi. Ostja –
Karmelitana – għandha tqiegħed fis-salib il-ħsieb tagħha, twarrab dak kollu li
mhuwiex Alla. Li jkollha l-ħsieb tagħha l-ħin kollu ffissat fuqU, ix-xewqat
imdawrin lejn il-glorja ta' Alla u t-tqaddis tar-ruħ. Ostja ma għandhiex rieda
tagħha stess, u tinġarr fejn wieħed ikun irid. Ostja ma tarax, ma tħossx, ma
tikkomunikax mal-estern, imma fl-intern.
Imbagħad urieni kif, minkejja l-agunija tiegħu fuq l-artal, il-ħlejjaq ma
jħobbuhx, ma jagħtux kasu. B’hekk ġarrabt piena kbira l-ġurnata kollha.
Huwa xorta ta' martirju, minħabba li nsib ruħi mifnija biex inħobbu kif għandi
nagħmel, imma miżerabbli għall-aħħar u bla ħila biex noffrilu xi faraġ. Barra
minn hekk, nara l-ingratitudni tal-bnedmin. Dan jimlieni bi mrar li ma nistax
infissru. Biex iżżid it-turment tiegħi, waslitli ittra taċ-ċkejkna ruħi: qed
titlobni biex nitlob ħalli l-Mulej jirnexxilu jirbaħ lil Miguel li hu marid ħafna.
Dan isewwidli qalbi ħafna għaliex dak li qed joffendi lil Alla hu minn demmi
stess. Jiena bla ħila għal kwalunkwe ħaġa, daqskemm hi kbira l-imħabba li
għandi u l-imrar għad-dnubiet. Waqt it-Tqarbin, il-Mulej qalli biex infarrġu.
Jiġi quddiemi l-ħin kollu, bħal wieħed agonizzant. Hija ħaġa orribbli!... Jitlobni
biex inżiegħel bih, biex ngħannqu għax dan jagħtih faraġ. [...]
Ili tlett ijiem mgħaddsa fl-agunija tal-Mulej. Il-ħin kollu jidher quddiemi
bħala wieħed moribond, b'wiċċu mal-art, xagħru mħammra bid-demm,
għajnejh kaħlana, b'bixra miġbuda, pallida, imbenġla. Il-libsa tiegħu mniżżla
sa qaddu. Dahru miksi b'għadd kbir ta' ponot tal-pjanti tax-xewk: jiena fhimt
li huma d-dnubiet. Fuq spallejh, hemm żewġ pjagi li minnhom tista' tara lgħadam abjad u, imsallba fuq it-truf ta' dawn il-pjagi, il-ponot li jinfdu salgħadma. Fuq ix-xewka tad-dahar, il-ponot iġagħaluh ibati orribbilment. Minn
kull naħa ta' ġismu d-demm nieżel gelgul u jimla l-qiegħa tal-art. Il-Verġni
Mqaddsa qiegħda bilwieqfa maġenbu, tibki u titlob ħniena lill-Missier. Jien
nara din ix-xbieha tant ċara illi ġġibli speċi ta' agunija. Ma nistax nibki, imma
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jien miksija kollni kemm jien bl-għaraq, idejja jiksħu, qalbi tuġagħni u n-nifs
maqtugħ.
Din id-dehra timlieli bi mrar kulma nagħmel u ma nsib ebda gost jekk
mhux li nakkumpanja 'l-Mulej. Iżda nsibha ħaġa iktar perfetta li nwettaq lgħemejjel tiegħi kollha bla ma nuri minn barra l-piena tiegħi.
Ma nafx kif naqbad inrodd ħajr lill-Mulej talli tani sehem mit-tbatijiet
tiegħu u li sab faraġ fija, midinba msejkna. L-unika ħaġa li jitlobni hi li ma
nitkellimx fuqi nnifsi, li ngħix biss għal Alla u biex infarrġu. Li nbati fis-skiet.
Iżda minħabba li xi drabi ma nkunx niflaħ iżjed, infittex il-faraġ għand ilMadre ċkejkna tiegħi. Sa meta se nibqa' nfittex il-ħlejjaq? Ma nixtieqx immut
għajr fl-aħħar tad-dinja ħalli ngħix dejjem f'riġlejn it-tabernaklu u nfarraġ
tant lill-Mulej fl-agunija tiegħu.
S. Tereża ta' Los Andes, Djarju, 22-26 ta' Mejju 1919.
6 ta' Ottubru
Ġesù f'Betanja
_________________________________________________________________________________________
MADDALENA
Alla tiegħi, Mgħallem Divin tiegħi,
Ġesù, imħabba waħdanija tiegħi,
F'riġlejk irrid noqgħod
U l-għamara tiegħi nwaqqaf.
Għalxejn fuq din l-art
L-hena mort infittex;
Lil qalbi mlewha biss
Dwejjaq mimlija mrar.
ĠESÙ
Maddalena, hawn f'riġlejja
Int dejjem żgur issib
Ħarsa ħelwa ta' mħabba
Biex f'kull tbatija faraġ ikollok.
Int issa, o Marija Maddalena,
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Għalija biss trid tgħix;
U jiena f'ħajti kollha
Għalik sejjer insofri.
MADDALENA
Dan huwa wisq, Mgħallem twajjeb;
Inħoss li jien għal dan ma niflaħx,
Għax nitwieled mill-ġdid jew immut
Jiena llum ma nistax!
Ifhem il-biża' u l-hemm tiegħi,
O Ġesù... Salvatur tiegħi!
Dmugħ ġegħiltek ixxerred:
Liema niket tassew kbir!
ĠESÙ
Huwa minnu li fuq ruħek
Jiena bkejt fuq li bkejt,
Imma f'daqqa waħda
Jien nista' l-qlub nibdel:
Ruħek imġedda għalkollox
Mill-ħarsa divina tiegħi
Għal dejjem għad tberikni
Fil-ħajja bla tmiem.
MADDALENA
Imħabbtek biss, o Ġesù,
Tagħmel li qalbi titqanqal;
Tjubitek hekk kbira
Tkattarli n-niket tiegħi.
L-għaxqiet tiegħek ma għaraftx,
U fl-indiema kollha tiegħi
Ħlief dmugħ, Mulej,
Xejn ma għandi x'noffrilek.
ĠESÙ
Quddiem għajnejja aktar jiddi
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Dan id-dmugħ hekk siewi
Milli t-triqat imdawla
Li fis-smewwiet jinfirxu...
Mill-kewkba kollha dawl
Li fis-sema kaħlani tilma,
Aktar nagħżel lil min inħobb
B'qalb li safja saret.
MADDALENA
X'misteru kbir huwa dan,
O Salvatur Divin tiegħi!
Ma hemm xejn fuq l-art
Li jgħaxxaq lil qalbek?
Il-muntanji fil-bogħod,
Il-ħaruf abjad u ħelu,
Il-fjuri tal-għelieqi...
Hemm xi ħaġa isbaħ minnhom?
ĠESÙ
Int tara l-fjur jinfetaħ
Għaż-żiffa tar-rebbiegħa;
U jien nara l-warda tfuħ
Tal-imħabba mħeġġa tiegħek.
Dil-warda ta' lewn kremżi
Għarfet lil qalbi ssaħħar.
Jiena żgur li aktar inħobbha
Mill-fjuri l-oħra kollha.
MADDALENA
L-għasfur, il-kobor tiegħek
B'leħen l-aktar safi jgħanni,
In-nixxiegħa l-freskezza tagħtik
Bil-ħsejjes ħelwin tagħha,
Il-ġilju tal-widien
B'kull hena joffrilek
Il-korolla b'riħa ħelwa
U l-fwieħa u l-bjuda tiegħu.
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ĠESÙ
Salamun fil-glorja tiegħu
Wisq inqas sabiħ kien
Fuq it-tron tiegħu tal-avorju
Mill-ġilju kollu fwieħa.
Il-margeriti sempliċi
Lil das-sultan kbir jiżbqu;
Dawn il-fjuri żgħar kollha
Għalik biss ilellxu qegħdin.
MADDALENA
Ma għandekx inti l-anġli tiegħek
Bil-ħeġġa li ssaħħrek tagħhom?
Fuq il-qtajja' safja ta' dawn,
Il-grazzji tiegħek itfa' u xerred;
Imma lili, midinba msejkna,
Qatt ma tista' tistħoqqli
Tal-intimità tiegħek
Il-ħlewwa li titfisser ma tistax.
ĠESÙ
Filgħoli aktar mill-anġli
Int għad titla' 'l quddiem.
Huma tifħirek jgħannu
U għal imħabbtek jgħiru...
Iżda jeħtieġ li fuq l-art,
Biex lejja tiġbed il-qlub,
Waħdek int tibqa' tgħix
U għall-midinbin titlob!...
MADDALENA
O! Taqbad lil din qalbi
B'imħabba kbira qed inħoss!
U leħnek, li jien nisma' nħobb,
Din il-ħeġġa qiegħed ikattarli.
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Iżda, sabiex appostlu nkun,
Dgħajfa wisq hija din qalbi,
O! Dik tiegħek islifni,
Ġesù, Salvatur ħelu tiegħi!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Dramm ta' Tjieba u Rikreazzjoni n. 4, 1-10.13-15.
7 ta' Ottubru
Xewqa li naqdi lil Alla
_________________________________________________________________________________________
Ħames snin wara li twaqqaf il-monasteru ta' San Ġużepp ta' Avila, jiena
kont għadni ngħix fih u, skont ma nista' nifhem issa, jidhirli li dawk kienu laktar snin mistrieħa ta' ħajti, hekk li ruħi ħafna drabi tħossha nieqsa minn dik
il-kalma u l-kwiet. [...]
Meta kont noqgħod naħseb fuq is-siwi kbir ta' dawn ħuti s-sorijiet u
fuq il-kuraġġ li Alla tahom sabiex ibatu għalih u jaqduh – kuraġġ li żgur ma
tistenniehx fin-nisa – ħafna drabi deherli li l-għana kbir li l-Mulej qiegħed
fihom kien għal xi għan kbir, għalkemm qatt ma għadda minn moħħi dak li
mbagħad ġara wara, għax ma kinetx tidher xi ħaġa li setgħet issir. Ma kelli
ebda raġuni biex noħlom b'dak li kellu jiġri wara, għalkemm ix-xewqat tiegħi
li nkun ta' ġid għal xi ruħ, aktar ma għadda ż-żmien, dejjem kibru aktar fija. U
ħafna drabi kien jidhirli li kont qisni bħal min għandu teżor kbir magħluq fih
u jixtieq li kulħadd jithenna bih, imma għandu idejh marbuta u ma jistax
iqassmu. Deherli li ruħi kienet marbuta b'dan il-mod, għax il-grazzji li kien
qiegħed jagħtini l-Mulej f'dawk is-snin kienu tassew kbar, u deherli li jien
kont qiegħda nużahom ħażin kollha kemm huma. Fittixt li nogħġob lill-Mulej
bit-talb fqajjar tiegħi, u dejjem ħeġġiġt lil ħuti s-sorijiet biex jagħmlu l-istess u
jimtlew bil-ħeġġa għall-ġid tal-erwieħ u għat-tkattir tal-Knisja tiegħu...
Wara erba' snin mit-twaqqif tal-monasteru, jew naħseb xi ftit aktar,
ġara li ġie jżurni patri Franġiskan li kien jismu Fray Alonso Maldonado,
qaddej kbir ta' Alla. Dan kellu l-istess xewqat għall-ġid tal-erwieħ li kelli jien,
iżda hu seta' jwettaqhom bl-għemil, hekk li għert bosta għalih. Kien għadu
kemm ġie mill-artijiet ġodda [fil-Messiku]. Beda jgħidli dwar il-ħafna miljuni
ta' erwieħ li kienu qegħdin jintilfu hemm minħabba n-nuqqas ta' tagħlim
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nisrani. Qabel ma telaq, għamlilna priedka u konferenza biex iħeġġiġna
nagħmlu penitenza.
Bqajt hekk imnikkta quddiem it-telfien ta' għadd hekk kbir ta' erwieħ
illi ma stajtx inżomm. Mort f'wieħed mill-eremitaġġi, u b'ħafna dmugħ sejjaħt
'il-Mulej u tlabtu jsibli xi mezz biex nagħmel xi ħaġa ħalli nirbaħlu xi erwieħ
għall-qadi tiegħu, ladarba d-demonju kien qiegħed iġorr miegħu għadd hekk
kbir. Tlabtu bil-ħniena biex it-talb tiegħi jkun jiswa xi ħaġa għal dan l-għan,
ladarba jien ma stajt nagħmel xejn aktar.
Kif kont ngħir għal dawk li għall-imħabba tal-Mulej setgħu jingħataw
biex jirbħu l-erwieħ, ukoll jekk isofru elf mewt! Kull meta naqra fil-ħajjiet talqaddisin kif dawn ikkonvertew ħafna erwieħ, inħossni nimtela b'devozzjoni
akbar, ġibda u għira, aktar milli meta naqra fuq il-martirji kollha li sofrew.
Din hija l-ġibda li nissel fija l-Mulej, għax nemmen li hu jgħożż ruħ waħda li,
fil-ħniena tiegħu u bl-għaqal u t-talb tagħna, inkunu rbaħna għalih, aktar millqadi l-ieħor kollu li nistgħu nagħtuh.
F'lejl minnhom waqt li kont qiegħda nitlob meta kont qiegħda nġorr
ġewwa fija din it-tbatija hekk kbira, deherli l-Mulej fil-mod tas-soltu [f'viżjoni
immaġinarja]. Waqt li wera miegħi mħabba kbira, bħallikieku ried ifarraġni,
qalli: “Stenna ftit, binti, u tara ħwejjeġ kbar”.
S. Tereża ta' Ġesù, Fundazzjonijiet, 1, 1.6-8.

IL-MISSJONI
8 ta' Ottubru
L-appostolat tal-Karmelitana
_________________________________________________________________________________________
Reverendu, ma jidhirlekx li għall-erwieħ ma teżistix distanza,
m’hemmx firda? Hi proprju t-twettiq tat-talba ta’ Kristu: “Missier li jkun
kkunsmati fl-unità’” (Ġw 17, 23). Jidhirli li l-erwieħ fuq l-art u dawk
igglorifikati għad-dawl tal-viżjoni huma tant qrib ta’ xulxin, għax
jikkomunikaw ilkoll fl-istess Alla, fl-istess Missier, li jingħata lil tal-ewwel filfidi u fil-misteru, u jxebba’ lill-oħrajn fl-isplendur divin tiegħu… Imma hu l-
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istess wieħed u aħna nġorruh fi ħdanna. Hu qiegħed għarkupptejh
quddiemna bil-karità kollha kemm hi tiegħu, lejl u nhar, jixtieq jidħol
f’komunikazzjoni magħna, jgħaddilna l-ħajja divina tiegħu, biex jagħmel
minna esseri deifikati li jwassluh ma’ kullimkien. O, kemm hi qawwija r-ruħ
ta’ dawl l-appostli li jibqgħu dejjem għall-għajn tal-ilma ħaj! (ara Apk 7, 17).
Allura hu jista’ jfawwar madwaru u mingħajr ma jbattal lil ruħu, għax ikun
qiegħed jikkomunika mal-Infinit!
Nitlob ħafna għalik, ħalli Alla jinvadi l-potenzi kollha ta’ ruħek, ħalli
tkun tista’ tikkomunika mal-Misteru kollu kemm hu, u kollox fik ikun divin u
bis-siġill tiegħu, u fl-aħħar li int tkun Kristu ieħor li jaħdem għall-akbar glorja
tal-Missier. Int ukoll, hux veru, se titlob għalija. Nixtieq inkun appostlu
miegħek, minn qiegħ is-solitudni tal-Karmelu tiegħi, nixtieq naħdem għallglorja ta’ Alla, għalhekk jeħtieġ li jiena nkun kollni kemm jiena mimlija bih;
imbagħad inkun omnipotenti: ħarsa, xewqa jsiru talba irreżistibbli li tkun
tista’ takkwista kollox, għax hi tkun, biex ngħid hekk, Alla li jkun qiegħed
jingħata lil Alla nnifsu. Jalla l-erwieħ tagħna jkunu magħqudin fih u, u filwaqt
illi int twasslu lill-erwieħ, jiena nibqa’ bħall-Maddalena, silenzjuża u miġbura
fit-talb, qrib l-Imgħallem, nitlob biex nirrendi fekonda l-kelma tiegħek flerwieħ. “Appostlu, Karmelitana”, dawn ħaġa waħda! Ejjew inkunu totalment
tiegħu, Reverendu, ejjew inħallu lis-sema tiegħu tinvadina, li hu jkun il-ħajja
tal-ħajja tagħna, ruħ ta’ ruħna, u nibqgħu lejl u nhar kuxjenti għall-azzjoni
divina tiegħu. Emmen, Reverendu, fid-devozzjoni sħiħa tiegħi fil-Mulej.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lis-Saċerdot Beaubis, 22 ta’ Ġunju 1902 (L 124).

9 ta' Ottubru
Il-ħerqa ta' Karmelitana għandha tqabbad id-dinja
_________________________________________________________________________________________
Wasal il-waqt li nerġa’ naqbad l-istorja ta' ħuti, li issa għandhom post
hekk kbir f'ħajti. – Is-sena li għaddiet, fl-aħħar ta' Mejju, niftakar li jum
wieħed int bgħatt għalija qabel ir-refettorju. Qalbi bdiet tħabbat bil-qawwi
ħafna meta dħalt għandek, għażiża Madre; bdejt nistaqsi lili nnifsi xi stajt ridt
tgħidli, minħabba li kienet l-ewwel darba li int sejjaħtli b'dan il-mod. Wara li
għedtli biex noqgħod bilqiegħda, din hi l-proposta li kont għamiltli: “Trid
tieħu ħsieb l-interessi spiritwali ta' missjunarju li għandu jiġi ordnat saċerdot
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u dalwaqt jitlaq għall-missjoni?” U mbagħad, Madre, inti qrajtli l-ittra ta' dak
is-saċerdot żagħżugħ ħalli nkun naf sewwa x'kien qiegħed jitlob. L-ewwel
sentiment tiegħi kien wieħed ta' ferħ, li malajr inbidel f'sentiment ta' biża'.
Fissirtlek, maħbuba Madre, li billi kont diġà offrejt il-merti fqajrin tiegħi għal
appostlu futur, kont nemmen li ma stajtx nerġa' noffrihom mill-ġdid skont ilfehmiet ta' ieħor u li, barra minn hekk, kien hemm ħafna sorijiet aħjar minni li
setgħu jwieġbu għax-xewqa tiegħu. L-oġġezzjonijiet kollha tiegħi ma swew
għalxejn; inti weġibtni li wieħed jista' jkollu ħafna aħwa. Imbagħad,
staqsejtek jekk l-ubbidjenza setgħetx tirdoppja l-merti tiegħi. Int weġibtni li
iva, u żidt tgħidli ħafna ħwejjeġ oħra li wrewni li kien jeħtieġli naċċetta ħija
ieħor mingħajr skruplu. F’qiegħ qalbi, Madre, jien kont naħsibha bħalek, kif
ukoll minħabba li “l-ħerqa ta' Karmelitana għandha tqabbad id-dinja”,
nittama li, bil-grazzja tal-ħanin Alla, inkun ta’ siwi għal iktar minn żewġ
missjunarji. U ma nistax ninsa’ nitlob għal kulħadd, u nwarrab is-saċerdoti
sempliċi li l-missjoni tagħhom xi drabi hija iebsa biex titwettaq daqs dik talappostli li jippriedkaw lil dawk li ma jemmnux. Fl-aħħar mill-aħħar, jien irrid
inkun bint il-Knisja bħalma kienet l-Omm tagħna Santa Tereża, u nitlob skont
il-fehmiet tal-Missier Qaddis tagħna l-Papa, għax naf li l-fehmiet tiegħu
jħaddnu l-univers. Dan hu l-għan ġenerali ta' ħajti; iżda dan kollu ma kienx
sejjer iżommni milli nitlob u ningħaqad b'mod speċjali mal-ħidmiet tal-anġli
għeżież żgħar tiegħi, li kieku saru saċerdoti. Tajjeb, mela! dan huwa l-mod kif
ingħaqadt spiritwalment mal-appostli li Ġesù tani bħala ħuti: kulma hu tiegħi,
hu ta' kull wieħed minnhom; inħoss ħafna li t-twajjeb Alla huwa twajjeb wisq
biex joqgħod iqassam bil-biċċiet. Huwa hekk għani li jagħti bla ma joqgħod
ikejjel dak kollu li jien nitolbu...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ċ 33q-w.
10 ta' Ottubru
Il-Mulej ma jħarisx lejn il-kobor ta' dak li nagħmlu
_________________________________________________________________________________________
Dan huwa dak li rrid li nitħabtu għalih, ħuti, u mhux biex nimtlew blhena, iżda biex niksbu l-qawwa ħalli naqdu lill-Mulej: nixtiequ nimxu 'l
quddiem dejjem fl-orazzjoni u nitħarrġu fiha, iżda ma neħdux triq li ħadd ma
għadda minnha, għax jekk nagħmlu hekk, nitilfu kollox fl-aħjar waqt. U tkun
ħaġa tassew ġdida għalkollox li naslu biex naħsbu li se jkollna dawn il-grazzji
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mingħand Alla f'xi triq li mhix dik li ħa hu nnifsu u li mxew fiha l-qaddisin
kollha. Dan il-ħsieb lanqas biss għandu jgħaddi minn moħħna. Emmnuni:
Marta u Marija jridu jimxu flimien biex jilqgħu kif jixraq lill-Mulej u jibqgħu
jżommuh dejjem għandhom, u mhux jilqgħuh ħażin billi jonqsu milli jagħtuh
x'jiekol (Mt 10, 38-39). Kif setgħet Marija tibqa' l-ħin kollu f'riġlejn Ġesù u flistess ħin tagħtih xi ħaġa x'jiekol, li kieku ma kienx hemm oħtha tgħinha? U likel tal-Mulej huwa li dejjem niġbdu l-erwieħ lejh biex dawn isalvaw u
jfaħħruh għal dejjem...
It-tieni ħaġa li tgħiduli hija li intom la għandkom ħila u lanqas mezzi
biex tiġbdu l-erwieħ lejn Alla; tixtiequ li tagħmlu dan minn qalbkom, iżda ma
tafux kif tistgħu twettquh tassew, ladarba ma tistgħux tgħallmu u
tippriedkaw bħalma kienu jagħmlu l-appostli...
Xi drabi d-demonju jqiegħed fina xewqat ta' ħwejjeġ kbar, imma bilħsieb eżatt li, minflok ma mmiddu idejna għal dak li jkollna f'idejna u li bih
naqdu 'l-Mulej f'dawk il-ħwejjeġ li nistgħu naslu għalihom, nibqgħu hienja li
kellna xewqat ta' dak li ma nistgħux nagħmlu. Barra milli tistgħu tgħinu ħafna
fl-orazzjoni, la tfittxux li tagħmlu l-ġid lid-dinja kollha f'daqqa waħda, iżda
araw li tagħmluh lil dawk ta' madwarkom għax jgħixu fil-kumpannija
tagħkom. Bis-saħħa ta' hekk, l-għemil tajjeb tagħkom iħalli warajh ġid akbar,
għax ikun magħmul lil dawk li għandkom dmir lejhom qabel kulħadd. Taħsbu
li huwa rebħ żgħir li l-umiltà kbira tagħkom u t-tgħakkis kollu tagħkom ikunu
hekk ġejjin mill-qalb illi, permezz tagħhom, taqdu lis-sorijiet sħabkom u turu
ħniena kollha mħabba ma' kull waħda minnhom, b'mod li l-imħabba tal-Mulej
issir fikom nar li jqabbad lis-sorijiet l-oħra kollha, waqt li l-virtujiet tagħkom
jiswew biex dejjem tqajmu fihom il-ħeġġa għat-tajjeb? Dan huwa qadi talMulej fl-aqwa tiegħu, qadi li jogħġbu tabilħaqq. Meta tfittxu li tagħmlu sewwa
dawk il-ħwejjeġ li tistgħu twettqu intom, il-Maestà Tiegħu jifhem li tixtiequ
twettqu ħafna ħwejjeġ oħra għalih; għalhekk, hu nnifsu jagħtikom il-premju li
kien ikun jistħoqqilkom kieku rbaħtu għalih ħafna erwieħ!
Tgħiduli li b'dan ma tkunu qegħdin tikkonvertu lil ħadd, għax is-sorijiet
sħabkom huma diġà twajbin. Imma dan x'għandu x'jaqsam? Jekk isiru aħjar,
it-tifħir tagħhom ikun aktar jogħġob lill-Mulej, u t-talb tagħhom ikun aktar
jiswa ta' ġid għall-proxxmu.
Mela, ħuti, nagħlaq b'dan il-ħsieb: ma nibnux torrijiet bla sisien, għax ilMulej ma jħarisx lejn il-kobor ta' dak li nagħmlu daqskemm lejn l-imħabba li
nagħmluh biha. Jekk inwettqu tassew dak kollu li nistgħu, il-Maestà Tiegħu
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jagħmel li nkunu nistgħu nagħmlu ħwejjeġ dejjem akbar jum wara l-ieħor,
basta ma ngħejjewx malajr. Fil-ftit żmien li ddum din il-ħajja qasira tagħna
fuq l-art – li min jaf tkunx ħafna iqsar minn dak li taħseb kull waħda
minnkom – jeħtieġ li noffru lill-Mulej kull sagrifiċċju li nistgħu nbatu għalih,
kemm fil-ġewwieni tagħna kif ukoll fuq barra. Imbagħad, il-Maestà Tiegħu
jgħaqqad dawn is-sagrifiċċji tagħna mas-sagrifiċċju tiegħu li offra lil Missieru
għalina fuq Salib, sabiex ikollhom dak is-siwi li jkun ġej mir-rieda tajba
tagħna, ukoll jekk fihom infushom ikunu ħwejjeġ żgħar ħafna.
S. Tereża ta' Ġesù, Kastell Ġewwieni, 7Għamajjar 4, 12.14-15.
11 ta' Ottubru
Il-pinzell żgħir ta' Ġesù
_________________________________________________________________________________________
Li kieku biċċa tila mpittra minn artist setgħet taħseb u titkellem, żgur li
ma kenitx se toqgħod tgerger li l-ħin kollu kienet mimsusa u rtokkjata minn
pinzell, u lanqas ma kienet se tgħir għax-xorti ta' din l-għodda għax kienet
tagħraf li, bl-ebda mod mhu lill-pinzell, imma lill-artist li jmexxih, li hija taf ilġmiel li hija mlibbsa bih. Il-pinzell, min-naħa tiegħu, ma jistax jigglorifika lilu
nnifsu għall-kapolavur li sar permezz tiegħu, u jaf li l-artisti ma jinfixlux u li
huma jilagħbu bid-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom, u xi drabi jieħdu gost
jagħżlu għodod dgħajfa u difettużi...
Madre maħbuba, jien pinzell żgħir li Ġesù għażel biex ipitter ix-xbieha
tiegħu fl-erwieħ li inti fdajtli. Artist ma jinqediex b'pinzell wieħed biss; jeħtieġ
għallinqas tnejn: l-ewwel wieħed huwa l-iktar wieħed li jiswielu, għax bih
jagħti l-ilwien ġenerali, u fi ftit ħin jgħatti t-tila għalkollox. L-ieħor, iċken,
iservih għall-irqaqat.
Madre, huwa int li għalija tirrappreżenta l-pinzell prezzjuż li l-id ta'
Ġesù żżommu bi imħabba għal meta jkun irid jagħmel xi biċċa xogħol kbira
f'ruħ uliedek, u jiena l-pinzell żgħir ħafna li Huwa jogħġbu jinqeda bih wara,
għall-iżgħar irqaqat. [...]
Nara bil-ferħ li, meta tħobb lilU, il-qalb tikber u tista' turi ma' dawk li
huma għeżież għaliha mħabba bil-wisq iktar mimlija ħlewwa milli kieku
kienet tikkonċentra lilha nfisha f'imħabba egoista u bla frott. [...] Meta
ngħatali li nidħol fis-santwarju tal-erwieħ, mill-ewwel rajt li l-biċċa xogħol
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kienet 'il fuq mill-forzi tiegħi... Għalhekk, inxtħett f'dirgħajn il-ħanin Alla bħal
tifel żgħir u, waqt li ħbejt wiċċi f'xagħru, għedtlu: Mulej, jiena ċkejkna wisq
biex nitma lil uliedek; jekk trid tagħtihom permezz tiegħi dak li jaqbel għal
kull waħda minnhom, imla ċ-ċkejkna idi u, bla ma nħalli dirgħajk, bla ma
ndawwar rasi, nagħti t-teżori tiegħek lir-ruħ li tiġi titlobni l-ikel tagħha. Jekk
jogħġobha, jien inkun naf li mhux lili, iżda għandha tkun tafu lilek. Bil-maqlub,
jekk tgerger u ssibu morr dak li nressqilha quddiemha, il-paċi tiegħi ma
titħawwadx, u nfittex li nipperswadiha li dak l-ikel ġej minnek, u noqgħod
attenta ħafna biex ma nfittixx xi ikel ieħor għaliha.
Madre tiegħi, minn meta fhimt li jien ma stajt nagħmel xejn minni
nnifsi, il-biċċa xogħol li għabbejtni biha ma baqgħetx iżjed tidhirli iebsa.
Ħassejt li l-unika ħaġa meħtieġa kienet li ningħaqad dejjem iżjed ma' Ġesù, u
li l-bqija kien se jingħatali b’żieda (Mt 6, 33).
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ċ 20q-22w.
12 ta' Ottubru
Id-dmir tal-korrezzjoni tal-aħwa
_________________________________________________________________________________________
It-tama tiegħi qatt ma ġiet imqarrqa, il-ħanin Alla għoġbu jimla l-id
ċkejkna tiegħi kull darba li kien meħtieġ nitma lir-ruħ ta' ħuti s-sorijiet.
Nistqarrlek, maħbuba Madre, illi kieku striħajt biss – imqar bi ftit – fuq il-forzi
tiegħi, ma kontx indum ma nċedi l-armi... Mill-bogħod jidher ward u żahar li
tagħmel il-ġid lill-erwieħ, li tagħmilhom iħobbu iktar lil Alla – f’kelma waħda,
biex issawwarhom hekk kif jaraha u jaħsibha dak li jkun. Mill-qrib hu kollox
bil-maqlub, is-sabiħ ikun għeb... u wieħed iħoss illi tagħmel il-ġid mingħajr lgħajnuna tal-ħanin Alla hija ħaġa impossibbli daqs li tagħmel ix-xemx tiddi
billejl... Wieħed iħoss li jeħtieġ jinsa’ għalkollox il-gosti tiegħu, il-mod kif
jaħsibha, u jmexxi l-erwieħ fit-triq li Ġesù fassal għalihom, bla ma jfittex li
jġagħalhom jimxu mit-triq tiegħu.
Imma din għad mhijiex l-iktar ħaġa iebsa. Dak li jiswieli aktar minn kull
ħaġ’oħra huwa li nara n-nuqqasijiet, l-iżgħar imperfezzjonijiet, u 'l dawn
naqlgħalhom gwerra sal-mewt. Kont se ngħid: b'xorti ħażina għalija! (imma
le, din tkun ġjufija), mela ngħid: b'xorti tajba għal ħuti s-sorijiet. Minn xħin
ħadt posti f'dirgħajn Ġesù, jiena bħall-għassies li jara l-għadu mill-ogħla
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turretta ta' fortizza. Xejn ma jaħrabli minn taħt għajnejja; sikwit nistagħġeb
kif nara l-affarijiet hekk biċ-ċar, u nsib li l-profeta Ġona ta’ min jiskużah ħafna
li ħarab minflok ma mar iħabbar il-qerda ta' Ninwè (Ġona 1, 3). Kont kieku
aktar nagħżel għal elf darba li nirċievi jien iċ-ċanfir milli nċanfar lill-oħrajn,
imma nħoss li huwa meħtieġ ħafna li dan ikun ta' tbatija għalija, għax meta
nimxu skont in-natura, ma jistax ikun li r-ruħ li nkunu nixtiequ nuruha nnuqqasijiet tagħha, tifhem ħtijietha; hija ma tarax ħlief ħaġa waħda: is-soru li
għandha l-uffiċċju li tmexxini hija rrabjata u kollox jaqa' fuqi, għalkemm jiena
mimlija bl-aħjar fehmiet.
Jien naf sewwa li l-ħrief ċkejknin tiegħek isibuni ħarxa. Li kieku
kellhom jaqraw dawn il-versi, kienu jgħidu li dan ma jidhirx li jiswieli wisq: li
noqgħod niġri warajhom, li nkellimhom b'ton iebes meta nurihom li l-libsa
sabiħa tas-suf tagħhom hija mkagħbra, jew meta nnewlilhom xi troffa ħafifa
tas-suf li jkunu ħallewha tiċċarrat max-xewk tat-triq. Il-ħrief żgħar jistgħu
jgħidu kulma jridu; fil-fond ta' qalbhom żgur li jħossu li jiena nħobbhom
b'imħabba vera, li qatt mhu se nagħmel bħall-mikri li, meta jara l-lupu ġej,
iħalli l-merħla u jaħrab (Ġw 10, 12). Jiena lesta li nagħti ħajti għalihom, iżda
mħabbti hija hekk safja li ma nixtieqx li huma jkunu jafu biha. Qatt, għallgrazzja ta' Ġesù, ma fittixt li niġbdilhom qalbhom lejja; fhimt li l-missjoni
tiegħi kienet li mmexxihom lejn Alla, u li nfiehemhom li hawn fuq l-art inti,
Madre, int il-Ġesù li jidher illi huma għandhom iħobbu u jirrispettaw.
Jiena għedtlek, Madre għażiża, li jiena u ngħallem lill-oħrajn, tgħallimt
ħafna jien. Qabelxejn, rajt li l-erwieħ kollha għandhom bejn wieħed u ieħor listess taqbid, imma min-naħa l-oħra huma hekk differenti minn xulxin, li ma
ndumx ma nifhem x’kien jgħid Patri Pichon: “Hemm ħafna iktar differenza flerwieħ milli hemm fl-uċuħ”. B’hekk, ma tistax timxi bl-istess mod ma'
kulħadd. Ma' xi wħud, inħoss li jeħtieġ niċċekken, bla ma nibża' numilja lili
nnifsi billi nistqarr it-taqbid u t-telfiet tiegħi; meta jaraw li jien għandi l-istess
dgħufijiet bħalhom, ħuti ż-żgħar jistqarru huma wkoll in-nuqqasijiet u jċanfru
lilhom infushom għalihom, u jħossuhom kuntenti li jien nifhimhom millesperjenza tiegħi. Ma' oħrajn, rajt li, bil-maqlub, biex tagħmlilhom il-ġid,
jeħtieġ li żżomm iebes ħafna u li qatt ma terġa' lura minn kelmtek, ladarba
tkun għedtha. Li tbaxxi lilek innifsek, f’dawn il-każijiet, ma tkunx umiltà,
imma dgħufija. Il-ħanin Alla tani l-grazzja li ma nibżax mill-gwerra: jiġri
x’jiġri, jeħtieġ li nagħmel dmiri. Kemm-il darba smajthom jgħidu hekk: “Jekk
trid tieħu xi ħaġa mingħandi, jeħtieġ teħodni bil-ħlewwa; bil-forza m’inti se
tieħu xejn”. Imma jien naf li ħadd mhu mħallef tajjeb fil-kawża tiegħu stess u
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li t-tifel li t-tabib iġiegħlu joqgħod għal operazzjoni ta’ wġigħ, ma jonqosx
milli jgħajjat u jgħid li r-rimedju huwa agħar mill-marda li għandu; imma,
jekk isib ruħu mfejjaq ftit jiem wara, ikun kollu ferħan li jista' jiġri u jilgħab.
Hekk ukoll jiġri fl-erwieħ: malajr jagħrfu li ftit ta' mrar huwa xi drabi aħjar
miz-zokkor, u dan ma jibżgħux jistqarruh.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ċ 22w-24q.
13 ta' Ottubru
Ħa tissokta l-opra ta' Alla!
_________________________________________________________________________________________
Aħna, iva, Kattoliċi! Il-bini tal-Knisja Rumana hu fuq saqajh. L-opra ta'
Alla fil-bniedem hi mtemma? M'hemmx iżjed battalji?
L-opra ta' Alla fil-bnedmin hi abbozzata, deskritta u mibdija. Mibdija u
xejn iżjed: għax il-fidi hi s-sies tal-bini nisrani. Nimxu! Ix-xandir tal-Evanġelju
jissokta l-opra tiegħu u, jekk ikun hemm martri u tiranni biex jiżirgħu l-fidi,
ikun hemm martri u tiranni biex jibdew l-imħabba u jqiegħdu l-għeruq filqalb tas-soċjetà.
Ix-xandir tal-Evanġelju jsib iżjed tfixkil u diffikultajiet biex iżomm ilKnisja ta' Alla fil-pajjiżi Kattoliċi milli biex twaqqafha għall-ewwel darba fiddeżerti fejn jgħixu t-tribujiet tas-slavaġ u fl-imperi li fihom hi awtorizzata lidolatrija u l-infedeltà. [...]
Ħa tissokta l-opra ta' Alla! Aħna Kattoliċi! Tajjeb, għandna l-fidi; tfajna
l-ewwel pass; inkomplu... u biex inwasslu l-opra ta' Alla għall-perfezzjoni
aħħarija tagħha fl-individwu u fil-korp soċjali, kemm trid taħdem ilpredikazzjoni! Kienet din li bdiet u hi li trid tkompli sal-aħħar.
L-Insara għandhom il-fidi; iżda wieħed intrebaħ mir-regħba, l-ieħor
waqa' fin-nuqqas ta' safa; hawn issaltan l-ambizzjoni, in-naħa l-oħra l-gola u
n-nuqqas ta' temperanza. Dawn l-Insara megħluba jsawru lega biex isostnu
lilhom infushon. Minn din il-lega titwieled dik li nsejħulha “dinja” u dawn, li
jiffurmaw id-dinja, jirreżistu lil Alla u lill-ministri tiegħu, iwarrbu l-madmad
tal-liġi u ma jibqgħalhomx għajr il-fidi. Huma Kattoliċi, iżda jiġġieldu kontra
Alla u l-Knisja tiegħu biex jibqgħu bil-korruzzjoni ta' drawwiethom. Minn
hawn għan-nuqqas ta' fidi m'hemmx barriera, m'hemmx iktar minn qabża:
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ix-Xitan ikompli l-opra tiegħu u fis jgħodd fost l-alleati tiegħu l-Insara li
jiffurmaw id-dinja; intenni, fis jgħodd prinċpijiet, mexxejja, nobbli, għonja,
għorrief, u saħansitra saċerdoti u ma' dawn jaqgħu minn kull klassi u
ġerarkija soċjali. Hekk kif inhuma l-affarijiet, meta jidħol f'dan il-poplu, li
jingħad li hu Kattoliku, il-predikatur mibgħut minn Alla, jara ssaltan lapostasija u kull vizzju. X'jagħmel? X'inhi l-missjoni tiegħu?
Irid jikkumbatti, xjenza ma' xjenza, elokwenza ma' elokwenza, malpsewdo-dutturi u l-psewdo-oraturi, mal-filosofi li jaħsbu li għandhom ilħames essenza tad-dawl; u jeħtieġ bosta kwalitajiet speċjali biex jinstema'.
Irid jissielet bi driegħ mifrux kontra l-ispirti qawwija u indifferenti li
jgħoddu bħala fanatiżmu l-missjoni tiegħu, u jrid iħejji ruħu biex jirċievi linsulti tagħhom, it-twaqqigħ għaċ-ċajt tagħhom u d-disprezz tagħhom.
Irid joħodha kontra fazzjoni politika-reliġjuża ta' riformisti li, waqt li
jdaħħlu fin-nofs intrigi, gideb, impusturi u kalunnji, idaħħluh fix-xibka talpolitika u jeħduha kontra tiegħu bħala bniedem ta' partit u firdiet; u għalhekk
irid ikollu s-sabar, il-kostanza, u n-nobbiltà tal-ispirtu li jkollhom il-martri.
In-nuqqas ta' fidi issa invadiet il-ġnus kolti u ċivilizzati kollha.
Għalhekk irid jippreżenta ruħu armat, mhux biss b'duttrini imma b'kuraġġ u
b'qawwa, biex iġerraħ il-ħabs, l-eżilju u l-mewt, bil-presentiment li se jiġi
ttrattat u ppersegwitat bħala bniedem ħażin fanatiku u xewwiexi, bħala
għadu tal-arti u x-xjenzi u, fl-aħħar nett, bħala wieħed li jagħmel il-ħażin. U
jattakkawh f'isem Alla u r-reliġjon, il-virtù u l-morali, bħallikieku kien xi
midgħi, li ma jemminx u bniedem ivvizzjat u mħassar.
Ix-xandir tal-Evanġelju, li jsir kif jixraq u kif għandu jkun, fil-ġnus
Kattoliċi hu espost għat-taqbid mill-aktar aħrax, minħabba li mill-katedra talverità ikollu jsostni mhux biss il-fidi Kattolika, ikkuntestata fuq kull aspett
tagħha mill-filosofija moderna, imma wkoll kull virtù u prinċipju ieħor ta'
morali sana li fuqu jistrieħu dawn [il-virtujiet].
B. Franġisk Palau, B’difiża għall-iskola tal-virtù.
14 ta' Ottubru
Naqtgħu l-għatx ta' Ġesù
_________________________________________________________________________________________
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Għażiża tiegħi Céline, l-ittra tiegħek ħadt ħafna u ħafna gost biha:
ħassejt kemm ruħi u ruħek huma magħmula biex jifhmu lil xulxin, biex jimxu
mill-istess triq!... Il-ħajja... A!, huwa minnu li għalina m'għadx għandha
x'tiġbidna lejha... imma qiegħda mmur imqarrqa: huwa minnu li l-ħajriet taddinja għebu għalina, imma dan huwa duħħan... u lilna tibqgħalna r-realtà. Iva,
il-ħajja hija teżor... kull waqt huwa eternità, eternità ta' ferħ għas-sema,
eternità biex naraw lil Alla wiċċ imb wiċċ (1Kor 13, 12), biex inkunu ħaġa
waħda miegħu!... M'hemmx ħlief Ġesù li hu, il-ħwejjeġ l-oħra kollha mhumiex...
Mela, ħa nħobbuh sal-bluha, ejjew insalvaw l-erwieħ għalih.
A! Céline, jiena nħoss li Ġesù qiegħed jitlob minna t-tnejn li naqtgħulu lgħatx tiegħu billi nagħtuh l-erwieħ, l-aktar l-erwieħ tas-saċerdoti. Inħoss li
Ġesù jridni ngħidlek dan, għax il-missjoni tagħna hija li ninsew lilna nfusna, li
nxejnu lilna nfusna... Aħna ħaġa hekk żgħira... u b'danakollu Ġesù jrid li ssalvazzjoni tal-erwieħ tiddependi mis-sagrifiċċji tagħna, minn imħabbitna.
Qiegħed jittallab l-erwieħ mingħandna... A! ħa nifhmu ħarstu! Hekk ftit
huma dawk li jafu jifhmuha. Ġesù lilna qiegħed jagħtina l-grazzja l-aktar
għolja li jgħallimna hu nnifsu u jurina dawl moħbi!... Céline... il-ħajja tkun
qasira, l-eternità hija bla tmiem...
Ejjew nagħmlu minn ħajjitna sagrifiċċju bla heda, martirju ta' mħabba,
sabiex infarrġu lil Ġesù. Hu ma jridx ħlief ħarsa, tnehida, iżda ħarsa u tnehida
li jkunu għalih biss!... Jalla l-waqtiet kollha ta' ħajjitna jkunu għalih biss. Jalla lħlejjaq kollha jmissu magħna biss b'mod li jgħaddi...
M'hemmx ħlief ħaġa waħda x'nagħmlu matul il-lejl, il-lejl waħdieni talħajja li jiġi fuqna darba biss, u din hija li nħobbu, li nħobbu lil Ġesù bis-saħħa
kollha ta' qalbna u li nsalvaw l-erwieħ għalih, biex hu jkun maħbub... O!
Agħmel li Ġesù jkun maħbub! Céline, kemm nitkellem tajjeb miegħek!... qisni
qiegħda nkellem lil ruħi... Céline, jidhirli li lilek nista' ngħidlek kollox...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Céline tal-15 ta' Ottubru 1889, Ċ 16 (IT 96).
15 ta' Ottubru
S. Tereża ta' Ġesù
Il-ħolma ta' Tereża
_________________________________________________________________________________________
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Min iħobb, iħossu mbuttat biex iwettaq xi ħaġa għall-maħbub. F'Tereża
għadha daqsxejn ta' tifla tidher hekk deċiża u lesta għal kull ħaġa, kienet
imħeġġa biex turi lill-Mulej imħabbitha u l-gratitudni tagħha billi twettaq xi
ħidma. Bħala soru f'monasteru kontemplattiv ma kienx jidher li ħidma
esterna bħal din setgħet tagħmilha. Għalhekk riedet għallinqas tagħmel xi
ħaġa biex titqaddes hija stess. Bil-permess tal-konfessur tagħha P. Alvarez u
tas-Superjur Ġenerali tal-Ordni tagħha għamlet vot li tagħmel dejjem dak li
jidhrilha li seta' jkun tal-akbar pjaċir għall-Mulej. Biex tinħeles minn dubji u
inċertezzi, aktar tard il-formola ħadet sura oħra, hekk li d-deċiżjoni li twettaq
dak li hu l-aktar perfett ried ikollha l-permess tal-konfessur.
Iżda għall-persuna hekk tfawwar b'imħabba, ma setgħetx taħseb biss
fis-salvazzjoni tagħha jew li tagħti pjaċir lill-Mulej permezz tal-perfezzjoni
tagħha. Jum minnhom kellha viżjoni terribbli tal-infern li kexkxitha. “Fhimt li
l-Mulej ried li jien nara l-post li x-xjaten kienu ħejjewli, u li jien kien jistħoqqli
ħtija ta' dnubieti. Kienet viżjoni li damet tul leħħa ta' berqa, iżda li kieku kelli
ngħix bosta snin qatt mhu se ninsiha!” (Ħajja 32, 1). Tereża fehmet minn
liema diżgrazzja t-tjubija ta' Alla ħelsitha. “Fuq ħajti ried jingħad: il-Ħniena ta'
Alla”. Iżda l-perikli li ġiet meħlusa minnhom u l-għadd bla qies ta' nies li
ltaqgħet magħhom, ġagħluha taħseb: “Kif nista' nserraħ rasi mqar għal jum
wieħed biss meta qed jintilfu daqshekk nies!”
Kien iż-żmien tax-xiżma l-kbira fil-Ġermanja, il-gwerer tar-reliġjonijiet
fi Franza, iż-żmien meta l-Ewropa kollha kient invażata minn duttrini foloz.
“Kont insib ruħi f'piena kbira, bħallikieku jien stajt nagħmel xi ħaġa jew li jien
stajt kont xi ħadd. Intfajt f'riġlejn il-Mulej, bid-dmugħ jaħraq iġelben ma'
ħaddejja u tlabtu jsib rimedju għal ħażen bħal dan. Deherli li kont nagħti ħajti
għal elf darba biex insalva ruħ waħda minn dawk il-ħafna li kienu qegħdin
jintilfu. Iżda jiena mara, u waħda ħażina, bla ħila li nwettaq dak li xtaqt
nagħmel għall-qadi tal-Mulej. [...] Qtajtha b'fehma soda li jiena nagħmel dak ilftit li stajt” (Triq 1, 2).
Hija u taħseb hekk ġieha l-ħsieb li tħalli r-Regola mitigata miżmuma filmonasteru tagħha biex tgħaddi u tingħata għalkollox lil Alla fuq l-eżempju taleremiti qaddisa tal-qedem. Jekk ma kenitx tista', bħalma xtaqet, tkanta maddinja kollha l-ħniena ta' Alla, għallinqas riedet tiġbor ftit persuni magħżula
lesti biex jgħixu fil-faqar, fis-solitudni, fil-talb bla jaqta' u fl-awsterità tarRegola primittiva. Imqanqla b'dan il-ħsieb li ma kienx sempliċiment frott talfantasija iżda ta' fehma soda, Tereża rawmet l-idea li tiġma' madwarha grupp
ċkejken ta' persuni ġenerużi, li bħalha jkunu lesti li jwettqu dak li hu l-aktar
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perfett. Ħsiebha dar fuq l-għamla ta' kif setgħet titlob lejl u nhar biex tgħin
kull hin lil dawk li dmirhom kien il-kura tal-erwieħ. Dehrilha li sabitha fi stat
li kien qisu l-Ġenna: ġo dar ċkejkna, b'ilbies sempliċi, magħluqa bejn erba'
ħitan, medhija biss bit-talb u flimkien ma' sħabha tfittex li taqdi 'l-Mulej wisq
maħbub. Ma għaddhiex ħafna żmien li din il-ħolma ma saritx realtà.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Imħabba għall-Imħabba. Ħajja u
Kitba ta' Santa Tereża ta' Ġesù.
16 ta' Ottubru
L-ispirtu veru tal-predikatur
_________________________________________________________________________________________
Lill-predikatur għandna nuruh li, jekk iġib xi profitt lill-poplu tiegħu u
hu nnifsu ma jaqax fi frugħa żejda u jaħseb min jaf x'inhu, il-predikazzjoni
jkun eżerċizzju spiritwali aktar milli eżerċizzju tal-leħen. Għax, għalkemm
trid issir permezz tal-kliem li joħroġ minn fommu, il-qawwa u l-effikaċja
tagħha ma jinstabux f'dawn, iżda fl-ispirtu ġewwieni. Mela, għolja kemm tkun
għolja d-duttrina li jippriedka, u magħżula kemm tkun magħżula r-rettorika li
juża, u sublimi kemm ikun sublimi l-istil li jlibbisha bih, bħala regola ma ġġibx
benefiċċju akbar minn dak li hemm fl-ispirtu tal-predikatur. Għax, għalkemm
huwa minnu li l-kelma ta' Alla hija minnha nfisha effikaċi, skont il-kliem ta'
David: “Hu jagħti lil leħnu leħen ta' qawwa” (S 68, 34) – b'danakollu, in-nar li
wkoll għandu l-qawwa tiegħu – dik li jaħraq – ma jaħraq xejn meta l-materjal
ma jkunx imħejji.
Sabiex it-tagħlim tal-predikatur ikun jista' jħarreġ bis-sħiħ il-forza
tiegħu, jeħtieġ li jkun hemm żewġ xorta ta' tħejjija: dik tal-predikatur innifsu,
u dik ta' min jisimgħu. Għax bħala regola l-ġid li joħroġ minn xi priedka
jiddependi mit-tħejjija tal-għalliem. Għalhekk jingħad li, bħalma jkun lgħalliem hekk normalment ikun id-dixxiplu tiegħu...
L-Appostli darba sabu wieħed, li ma kienx dixxiplu, qiegħed ikeċċi xxjaten f'isem Kristu, u huma ma ħallewhx, imma l-Mulej ċanfarhom għal dan u
qalilhom: “La twaqqfuhx, għax ebda bniedem li jkun għamel xi għeġubijiet
f'ismi ma jkun jista' jitkellem ħażin fuqi wara ftit taż-żmien” (Mk 9, 38)...
Hija ħaġa komuni li jinnotaha kulħadd li, safejn nistgħu niġġudikaw
hawn fid-dinja, aktar ma tkun tajba l-ħajja tal-predikatur, akbar ikun il-frott li
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jġib, ikun kemm ikun komuni l-istil tiegħu, u tkun kemm tkun goffa rrettorika tiegħu, u ordinarju kemm ikun ordinarju t-tagħlim tiegħu. Għax hija
s-sħana tal-ħeġġa li tiġi mill-ispirtu ħaj li tibqa' fil-qalb, waqt li kull xorta oħra
ta' predikatur ftit ħafna jista' jkun il-frott li jħalli, għoli kemm ikun għoli l-istil
u t-tagħlim tiegħu. Għax, għalkemm huwa minnu li stil tajjeb u ġesti
f'waqthom u tagħlim sabiħ u kliem mirqum jolqtu sewwa lill-bnedmin, u
jġibu effett kbir meta jkunu flimkien ma' spiritwalità vera; b'danakollu,
mingħajr din, għalkemm xi priedka tista' tingħoġob u tgħaxxaq lis-sensi u lil
fehim il-moħħ, ftit li xejn mill-ħlewwa tagħha jibqa' fir-rieda. Bħala regola,
f'dan il-każ, ir-rieda tibqa' dgħajfa u bla ħeġġa dwar l-għemejjel tajba, bħalma
kienet qabel. Għalkemm jistgħu jkunu ntqalu mill-predikatur ħwejjeġ talgħaġeb u b'mod tal-għaġeb, huma jkunu jiswew biss biex jgħaxxqu l-widna,
bħal xi kunċert tal-mużika u d-daqq tal-qniepen. L-ispirtu, kif qiegħed ngħid,
ma jmurx aktar 'l hemm mid-drawwiet ta' qabel, ladarba l-leħen ma għandu
ebda qawwa li jqajjem lil xi ħadd mill-qabar minn fost il-mejtin.
Ftit jgħodd li għandha tinstema' xi xorta ta' mużika aħjar minn oħra,
jekk il-biċċa aħjar ma tqanqalnix aktar mill-oħra biex nagħmel għemil tajjeb.
Għax, għalkemm jistgħu jkunu ntqalu ħwejjeġ tal-għaġeb, huma jintesew
malajr jekk ma jkebbsux ir-rieda. Għax mhux biss minnhom infushom iġibu
ftit frott, iżda l-fatt li teħel fil-pjaċir tas-sensi li jġib dak ix-xorta ta' tagħlim
ifixkel li t-tagħlim jgħaddi lill-ispirtu, hekk li jiġu apprezzati biss il-metodu u
l-aċċidenti, u l-predikatur jiġi mfaħħar għal din il-karatteristika jew għal dik,
u jiġi mismugħ aktar għal motivi bħal dawn milli għall-għan ta' tiġdid sewwa
tal-ħajja li jkun nebbaħ bi kliemu.
Din id-duttrina hija mfissra lill-Korintin minn San Pawl, meta jgħid:
“Jien, meta wasalt għandkom, ma ġejtx inħabbrilkom il-misteru ta' Alla bi
kliem kbir jew għaref. Ma ppretendejtx li kont naf xi ħaġa fostkom, ħlief lil
Kristu Ġesù, u lil dan imsallab; u kliemi u l-aħbar tiegħi ma kinux imlibbsa bilkliem qawwi tal-għerf, imma bil-wiri tal-ispirtu u l-qawwa tal-verità” (1Kor 2,
1-4).
Għalkemm il-fehma tal-Appostlu hawn, l-istess bħall-fehma tiegħi,
mhix li jkunu kkundannati l-istil tajjeb u r-rettorika u l-frażeloġija f'waqtha,
għax bil-maqlub, dawn kollha huma ta' siwi kbir għall-predikatur bħal f'kull
ħaġ'oħra, ladarba l-frażeloġija tajba u l-istil jerfgħu u jġeddu l-ħwejjeġ li jkunu
waqgħu u tħarbtu, l-istess bħalma l-frażeloġija ħażina tħarbat u teqred
ħwejjeġ tajba.
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S. Ġwann tas-Salib, Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel, 3Telgħa 45, 2-5.
17 ta' Ottubru
L-appostolat tal-imħabba u tat-talb
_________________________________________________________________________________________
Reverendu, jekk inti tħoss xi ftit tal-faraġ meta taħseb li fil-Karmelu
hemm soru li qiegħda titlob għalik il-ħin kollu, il-ħajr tiegħi lill-Mulej mhux
inqas minn tiegħek, meta tani Ħija ċkejken li jridu jsir Saċerdot tiegħu u
Appostlu tiegħu... Fis-sewwa kollu, int għad tkun taf kemm int għażiż għalija
biss meta tkun fis-Sema. Inħoss li rwieħna huma magħmula biex jifhmu lil
xulxin. Il-kitba tiegħek, li int issejjaħ “goffa u fil-qosor”, lili turini li Ġesù
qiegħed f'qalbek xewqat li hu jagħti biss lil dawk l-erwieħ li jkunu msejħa
għall-ogħla qdusija. Ladarba hu nnifsu għażilni biex inkun oħtok, nittama li
ma jħarisx lejn id-dgħufija tiegħi, jew aħjar li hu jinqeda b'din l-istess dgħufija
biex jaħdem l-opra tiegħu, għax Alla l-Qawwi (Is 9, 5) jħobb juri s-setgħa
tiegħu billi jinqeda bix-xejn (1Kor 1, 27-29). Magħqudin fih, irwieħna jkunu
jistgħu jsalvaw ħafna oħra, għax dan il-Ħelu Ġesù qal: “Jekk tnejn minnkom
jgħollu leħenhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa lil Missieri, tingħata lilhom”
(Mt 18, 19). A! Dak li qegħdin nitolbu aħna huwa li naħdmu għall-glorja
tiegħu, li nħobbuh u li nagħmluh maħbub... Mela, kif jista' jkun li l-għaqda
tagħna u t-talba tagħna ma jkunux imbierka? [...]
Għedtli li ħafna drabi int ukoll titlob għal oħtok. Ladarba għandek din limħabba għalija, nistqarrlek li nkun kuntenta ħafna jekk taċċetta kuljum li
toffri għaliha din it-talba li tiġbor fiha x-xewqat kollha tagħha: “Missier ħanin,
f'isem il-Ħelu Ġesù tagħna, il-Verġni Marija u l-Qaddisin, nitolbok biex
tqabbad lil oħti bl-Ispirtu tiegħek ta' Mħabba u tagħtiha l-grazzja li tagħmlek
maħbub ħafna”. Int wegħidtni li titlob għalija għal ħajtek kollha. Issa, bla
dubju ta' xejn, ħajtek sejra tkun itwal minn tiegħi, u ma ngħatalekx li tgħanni
miegħi: “Għandi t-tama li l-eżilju tiegħi jkun qasir!...”, imma lanqas ma
ngħatalek il-permess li tinsa l-wegħda tiegħek. Jekk il-Mulej dalwaqt ikun
ħadni miegħu, nitolbok tibqa' tgħid kuljum din l-istess talba żgħira, għax fisSema jien se nixtieq l-istess ħaġa li nixtieq hawn fuq l-art: Li nħobb lil Ġesù u
magħmlu maħbub.
Reverendu, żgur li ssibni stramba ħafna; forsi tiddejjaq li għandek oħt li
tidher li trid tmur u tithenna bil-mistrieħ ta' dejjem waqt li lilek tħallik
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taħdem waħdek... Iżda ibqa' żgur li l-ħaġa waħdanija li nixtieq hija biss irrieda ta' Alla. Nistqarr li, kieku fis-Sema ma nkunx nista' naħdem aktar għallglorja tiegħu, kont aktar nagħżel l-eżilju milli Art Twelidi.
Jien il-ġejjieni ma nafux; b'danakollu, jekk Ġesù jagħmel li jseħħu lpresentimenti li għandi, inwiegħdek li nibqa' oħtok iċ-ċkejkna hemm fuq
ukoll. L-għaqda tagħna, mhux talli ma titkissirx, talli ssir aktar intima:
imbagħad ma ma jkunx hemm iżjed klawsura, ma jkunx hemm iżjed gradi, u
ruħi tkun tista' ttir miegħek sa fl-ibgħad missjonijiet. Ir-rwols tagħna jibqgħu
l-istess: tiegħek l-armi appostoliċi, tiegħi t-talb u l-imħabba.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Dun Maurice Bellière tal-24 ta' Frar 1897, E
18 (IT 220).

IX-XHIEDA U L-MARTIRJU
18 ta' Ottubru
Tistħux mill-Evanġelju
_________________________________________________________________________________________
“Mela jekk tmorru l-misraħ / u la ssibuni anqas tarawni fih, / għidu li
intlift bl-ikrah, / li biex bl-imħabba nifraħ / jiena sirt telf, iżda sirt aktar
qligħ!“ F’din l-istrofa r-ruħ twieġeb ċanfira siekta min-naħa tan-nies tad-dinja
li huma mdorrijin jiġġudikaw lil dawk li bis-serjetà jagħtu ruħhom lil Alla, u
jżommuhom bħala esaġerati fit-twarrib tagħhom mid-dinja u fil-mod kif iġibu
ruħhom, u jgħidu wkoll li ma jiswew xejn għall-ħwejjeġ importanti, u li huma
mitlufin għal dawk il-ħwejjeġ li d-dinja tgħożż u tistma. Din iċ-ċanfira r-ruħ
tweġibha tajjeb ħafna billi tersaq b’wiċċha minn quddiem u kuraġġuża ħafna
quddiem dawn l-akkużi u oħrajn li d-dinja tista’ titfa’ quddiemha; għax ir-ruħ
li waslet fil-qalba tal-imħabba t’Alla, dan kollu ma tistmahx.
Mhux biss, imma hi stess tistqarr dan kollu, fl-istrofa, u tiddandan u
tiftaħar li għażlet din il-ħajja u li ntilfet għad-dinja u għaliha stess minħabba lMaħbub tagħha. Hekk, mela, f’din l-istrofa, dak li trid tgħid meta titkellem
man-nies tad-dinja, huwa dan: jekk ma jarawhiex iżjed f’dawk il-ħwejjeġ li
kellha x’taqsam magħhom qabel, u f’passatempi oħra li kienet imdorrija
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bihom fid-dinja, ħalli jgħidu u jemmnu li hija ntilfet u nqalgħet barra
minnhom, u li dan hu għal qalbha, hekk li hija stess riedet tintilef biex tmur
tfittex lill-Maħbub, miġnuna bl-imħabba warajh.
U sabiex jaraw kemm kisbet meta ntilfet, u għalhekk ma għandhomx
iqisu dan it-telf bħala bluha jew ingann, tgħid li din it-telfa kienet il-qligħ
tagħha, u għalhekk apposta riedet tkun telliefa. “Mela jekk tmorru l-misraħ /
u la ssibuni anqas tarawni fih...”
Misraħ insejħu xi post komuni fejn in-nies imdorrija jiltaqgħu biex
jieħdu ftit tan-nifs u rikreazzjoni, u fejn ukoll ir-ragħajja (kienu) jirgħaw ilmerħliet. Għalhekk b’misraħ ir-ruħ tifhem id-dinja fejn in-nies tad-dinja
jgħaddu ż-żmien u jitkellmu u jirgħaw il-merħliet tal-aptiti tagħhom. Ir-ruħ
tgħid lin-nies tad-dinja li jekk ma jarawhiex, bħal qabel ma saret kollha t’Alla,
ħalli b’hekk iqisuha bħala mitlufa, u ħalli jistqarru dan, għax b’hekk hi tieħu
gost: ”għidu li intlift bl-ikrah”.
Min iħobb, ma jistħix mid-dinja minħabba l-għemejel li jagħmel għal
Alla; anqas ma jaħbihom bil-mistħija; ukoll jekk id-dinja kollha kellha
tikkundannah; għax “min jistħi jistqarr lil Bin Alla quddiem il-bnedmin u”
jħalli l-opri tajba, “l-istess Iben t’Alla”, kif jgħid San Luqa, “jistħi jistqarru
quddiem il-Missier tiegħu” (Lq 9, 26). Għalhekk ir-ruħ, bil-kuraġġ talimħabba, tiddandan li jarawha għamlet ħaġa tajba għall-glorja tal-Maħbub
tagħha, jiġifieri li ntilfet għall-ħwejjeġ kollha tad-dinja. Għalhekk tgħid: “għidu
li intlift bl-ikrah”.
Dan il-kuraġġ hekk perfett u din id-determinazzjoni fl-għemejjel, ftit
nies spiritwali jilħquhom; għaliex ħafna, għalkemm ikollhom din l-imġiba u
jkunu meqjusa bħala spiritwali, qatt ma jaslu li jitilfu ċerti punti mundani jew
naturali, biex jagħmlu għemejjel perfetti u mneżżgħin għal Kristu bla ma
jagħtu kas x’se jgħidu n-nies jew x’se jaħsbu. Dawn ma jistgħux jistqarru:
“għidu li intlift bl-ikrah”, għaliex għadhom ma ntilfux għalihom infushom
f’dak li jagħmlu. Għadhom jistħu jistqarru lil Kristu bl-għemil quddiem ilbnedmin, għax għandhom ir-rispett uman. Ma jgħixux fi Kristu tassew.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 29, 5-8.
19 ta' Ottubru
Aħna mġienen f'għajnejn id-dinja
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_________________________________________________________________________________________
Għażiża Oħti ċkejkna, din hija l-aħħar darba, mela, li jkolli niktiblek
waqt li int għadek fid-dinja!... Lanqas kont naf li qiegħda ngħid is-sewwa
daqshekk fl-ittra li bgħattlek La Musse meta wiegħdtek li fi żmien qasir kellek
tkun fil-Karmelu. [...]
Jiena kuntenta ħafna, għażiża oħti ċkejkna, li m'intix iġġarrab xi ġibda li
tinħass biex tiġi fil-Karmelu: din hija delikatezza ta' Ġesù li mingħandek irid
jirċievi rigal. Hu jaf li huwa ħafna aktar ħelu li tagħti milli tirċievi (Atti 20,
35). Aħna ma għandniex ħlief dan il-waqt qasir ta' ħajjitna biex nagħtu xi
ħaġa lil Alla... Iżda hu diġà qiegħed ilesti biex jgħid: “Issa, imiss lili...”. X'hena li
nbatu għal Dak li jħobbna sal-ġenn u li nkunu meqjusa bħala mġienen
f'għajnejn id-dinja. Aħna niġġudikaw lill-oħrajn skontna nfusna; u ladarba ddinja hija bla sens, hija ħaġa minn ewl id-dinja li hi taħseb li huwa aħna li
aħna bla sens!... Imma wara kollox, aħna ma aħniex tal-ewwel f'din il-ħaġa. Iddelitt waħdieni li għalih Ġesù kien imċanfar minn Erodi kien li hu miġnun (Lq
23, 11), u jien naħsibha bħalu!... Iva, kien ġenn li joqgħod ifittex l-imsejkna
qlub żgħar tan-nies tal-art biex jagħmel minnhom it-tronijiet tiegħu, Hu li
huwa s-Sultan tal-glorja, bilqiegħda 'l fuq mill-Kerubini (S 80, 2)... Hu li ssmewwiet ma jistgħux jesgħuh (1Sl 8, 27)... Kien miġnun il-Maħbub tagħna
biex qagħad jiġi fuq l-art ifittex il-midinbin ħalli jagħmilhom ħbiebu, ta'
ġewwa, jixbhuh, hu li kien hieni perfettament flimkien maż-żewġ Persuni
Meqjuma tat-Trinità!... Aħna qatt mhu se naslu biex nagħmlu għalih il-bluhat
li Hu għamel għalina; u dak li nagħmlu aħna qatt mhu se jkun jistħoqqlu lisem ta' ġenn, għax mhuwiex għajr atti skont ir-raġuni żżejjed u ħafna aktar 'l
isfel minn dak li mħabbitna tkun tixtieq twettaq. Hija d-dinja, mela, li hi bla
sens, għax ma tagħtix kas ta' dak li għamel Ġesù biex isalvaha; hija d-dinja li
tikkapparra u tqarraq bl-erwieħ, u tiġbidhom lejn għejjun bla ilma (Ġer 2,
13)...
Aħna lanqas ma aħna xi għażżenin, xi ħalja. Ġesù ddefendiena filpersuna tal-Maddalena. Kien qiegħed mal-mejda (Mk 14, 3-6 u Ġw 12, 1-8),
Marta kienet qiegħda taqdi, Lazzru kien qiegħed jiekol miegħu flimkien maddixxipli tiegħu. Iżda Marija ma kinetx qiegħda taħseb biex tiekol xi ħaġa,
imma biex togħġob lil Min kienet tħobb. Għalhekk ħadet vażett mimli fwieħa
li tiswa ħafna u tefgħatha fuq ras Ġesù billi kissret il-vażett... u mbagħad id-dar
kollha mtliet bil-fwieħa. Iżda l-APPOSTLI gemgmu kontra l-Maddalena... Hekk
jiġri lilna wkoll: l-Insara l-aktar imħeġġa, is-saċerdoti, isibu li aħna esaġerati,
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li jmissna naqdu ma' Marta minflok ma nikkonsagraw lil Ġesù l-vażetti ta'
ħajjitna bil-fwejjaħ li jinsabu magħluqa fihom... U b'danakollu, x'jimporta li lvażetti tagħna huma mkissra ladarba Ġesù huwa mfarraġ, u ladarba d-dinja,
minkejja dak li taħseb, ikollha xxomm il-fwejjaħ li jarmu madwarhom u li
jiswew biex isaffu l-arja velenuża li l-istess dinja ma tiqafx tibla' ma' kull nifs
li tieħu?
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Céline tad-19 ta' Awwissu 1894, D 38 (IT
169).
20 ta' Ottubru
Warda sfoljata
_________________________________________________________________________________________
Ġesù, meta narak miżmum minn Ommok
Waqt li dirgħajha tħalli
Biex fuq din l-art ta' niket, bir-rogħda
Tagħti l-ewwel passi tiegħek,
Quddiemek irrid niftaħ il-petali ta' warda
Fil-freskezza tagħha,
Sabiex ir-riġlejn żgħar tiegħek fuq fjur
Jistrieħu bil-ħlewwa!...
Din il-warda sfoljata hija x-xbieha fidila,
Ħelu Bambin Divin,
Tal-qalb li lilha nfisha għalik bis-sħiħ trid toffri
F'kull waqt ta' ħajjitha.
Mulej, fuq l-artali tiegħek aktar minn warda friska
Tħobb tiddi u tilma;
Din lilek tingħata, imma jien noħlom b'ħaġ'oħra:
“Li nkun sfoljata għalik!...”.
Il-warda li sbuħitha l-festa tiegħek tista' żżejjen,
O Bambin Maħbub,
Iżda l-warda sfoljata sempliċiment tintefa'
U mar-riħ tittajjar.
Dil-warda sfoljata, bla xejn ma tfittex, tingħata
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Biex ma tkunx aktar.
Bħalha bl-akbar ferħ jien nintelaq għalkollox fik,
Ċkejken Ġesù.
Bla ma jiddejjaq, wieħed jimxi fuq il-petali tal-ward;
U dan il-fdal
Mhux ħlief tiżjin sempliċi li bla arti wieħed jarmi –
Jien dan nifhmu.
Ġesù, għal imħabbtek jiena ħlejt ħajti kollha,
Il-ġejjieni tiegħi.
F'għajnejn il-bnedmin jien warda għal dejjem midbiela
Jien għandi mmut!...
Għalik iva jien għandi mmut, Bambin, l-Ogħla Sbuħija,
Liema xorti mbierka!
Meta nkun miftuħa werqa werqa, jien nurik li nħobbok,
O Teżor tiegħi!...
Taħt il-passi tiegħek ta' tarbija, irrid f'misteru
Ngħix fuq din l-art,
U mill-ġdid, aktar ħelwin fuq il-Kalvarju rrid nagħmel
L-aħħar passi tiegħek!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Poeżija n. 51.
21 ta' Ottubru
Il-martirju interjuri
_________________________________________________________________________________________
F'okkażjoni waħda, meta bnedmin qaddejja ta' Alla li bir-raġun kelli
fiduċja kbira fihom, iltaqgħu flimkien biex jeżaminaw dak li kont għaddejja
minnu. Għalkemm jiena kont nitkellem ma' wieħed biss minnhom, u maloħrajn tkellimt biss meta qalli hu, damu ħafna jaraw kif setgħu jgħinuni,
għaliex tassew li kienu jriduli l-ġid...
Mingħalija dawn li bdew jeżaminaw il-qagħda tiegħi kienu ħamsa jew
sitta, kollha qaddejja kbar ta' Alla. U l-konfessur tiegħi qalli li huma lkoll
qablu li kont qiegħda niġi mqarrqa mid-demonju u li għalhekk kelli nitqarben
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inqas ta' sikwit u nara kif inżomm ruħi medhija fi ħwejjeġ oħra ħalli ma nsibx
ruħi waħdi.
Bdejt nitbażża' għall-aħħar... u l-uġigħ f'qalbi kattarli dan il-biża', hekk
li saħansitra xi drabi lanqas binhar ma kont nażżarda noqgħod waħdi f'xi
kamra. Meta rajt li dawn kollha qablu dwar il-każ tiegħi u li jien qatt ma stajt
nemmen dan, bdejt niskrupla bil-kbir u naħseb li kont nieqsa ħafna millumiltà. Bdejt ngħid lili nnifsi li dawn in-nies kienu qed jgħixu ħajja bil-wisq
aħjar minni u kollha kienu għorrief ukoll: mela kif stajt ma nemminhomx?
Għalhekk fittixt li nġiegħel lili nnifsi nemmen dak li qaluli billi bdejt nagħraf
kemm kont qiegħda ngħix ħajja ħażina, hekk li dwar dan żgur li kienu
qegħdin jgħidu s-sewwa.
Imnikkta b'dawn il-ħsibijiet, ħriġt mill-knisja fejn kont u dħalt
f'oratorju. Kont ili ħafna jiem ma nitqarben u noqgħod xi ftit waħdi,
għalkemm dan kien il-faraġ waħdieni tiegħi minħabba li ma kelli 'l ħadd ma'
min nitkellem, għax kulħadd kien kontra tiegħi. Deherli li xi wħud kienu
jgħadduni biż-żufjett meta kont inkellimhom dwar dan, bħallikieku kollox
kien stħajjil ta' moħħi. Oħrajn wissew lill-konfessur tiegħi biex joqgħod
għassa fuqi biex ma nqarraqx bih. Oħrajn qalu li kienet ħaġa ċara li kollox
kien qerq tad-demonju...
Għalhekk sibt ruħi waħdi għalkollox, bla ma nista' nsib f'ħadd xi ftit talmistrieħ jew faraġ. La stajt nitlob bil-fomm u lanqas naqra, imma kont
imwerwra b'dan it-taħbit kollu u mbeżżgħa li d-demonju jqarraq bija millġdid. Imħawda għall-aħħar u mikula minn ġewwa b'dan kollu, ma kontx naf
x'naqbad nagħmel bija nnifsi...
O Mulej, int tassew ħabib tal-qalb u l-aktar qawwi, hekk li dak li trid
tagħmlu, u qatt ma tieqaf tfittex lil min ifittxek! Ħa jfaħħruk il-ħwejjeġ kollha,
o Sid tad-dinja! Li kien ikun hemm min ixandar mad-dinja kollha kemm inti
dejjem fidil ma' ħbiebek! Kollox jonqosna, imma int qatt ma tonqos lil ħadd, o
Sid ta' kollox! Tassew li ftit huwa t-taħbit li tħalli jġarrbu lil dawk li jħobbuk!
Kemm taf timxi magħhom bil-ħlewwa u bl-akbar tjubija, o Mulejja! Li kieku
qatt ma bdejna nħobbu 'l xi ħaddieħor barra minnek! Għax int, Mulej, tidher li
tkun qiegħed iġġarrab bil-kbir lil dawk li jħobbuk, imma dan tagħmlu biex flaqwa tat-tbatija tagħhom ikunu jistgħu jagħarfu safejn tasal il-qawwa ta'
mħabbtek...
Kollox jonqosni, Mulejja, imma jekk int ma titlaqnix, jiena qatt ma
nonqsok. Ħa jqumu kontra tiegħi l-għorrief kollha, ħa jeħduha kontrija l-
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ħlejjaq kollha, ħa jittormentawni d-demonji kollha, imma la titlaqnix int
Mulej, għax issa għandi esperjenza biżżejjed tal-ġid kbir li bih int tfawwar lil
min jafda fik biss!
Sa dakinhar kien għad qatt ma kelli xi viżjoni. Iżda meta sibt ruħi
mnikkta hekk bil-kbir, kien biżżejjed għalija dan il-kliem biex ineħħili kull
niket u jfarraġni: “Binti, la tibżax, għax jiena Jien, Jien ma nitilqekx: tibża'
xejn”...
B'dan il-kliem biss, sibt ruħi kalma għalkollox, mimlija qawwa u
kuraġġ, żgura minni nnifsi, kollni kwiet u dawl, hekk li f'waqt wieħed ħassejt
ruħi mibdula. Jidhirli li kont neħodha mad-dinja kollha biex ngħid li din
kienet ħidma ta' Alla...
Bosta drabi nġib quddiem għajnejja kif il-Mulej sikket l-irjieħ meta
qamet tempesta qalila fil-baħar (Mk 4, 39), u għalhekk għedt lili nnifsi: Min
hu Dan li l-fakultajiet kollha tiegħi jobduh hekk malajr? Min hu Dan li f'waqt
wieħed jitfa' dawl hekk qawwi fuq dlam hekk sfiq, li jrattab qalb li kienet
tidher iebsa daqs il-blat, li jagħti l-ilma ta' dmugħ ħelu fejn qabel kienet
taħkem nixfa li ma tiqafx? Min nissel xewqat bħal dawn? Min jagħti kuraġġ
bħal dan?...
Qbadt u ħadt salib f'idejja u tassew kien jidher li Alla kien qiegħed
jagħtini l-kuraġġ, għax fi żmien qasir rajt li kont bniedma oħra, hekk li ma
kontx sejra nibża' nissara mad-demonji kollha, għax kont nemmen li, blgħajnuna ta' dak is-salib, stajt nirbaħhom kollha bl-akbar ħeffa. Għalhekk
għajjatt: “Ejjew issa, intom ilkoll; jiena qaddejja tal-Mulej u rrid nara x'tistgħu
qatt tagħmluli!”
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 25, 14-19.
22 ta' Ottubru
Dawk li jħobbu s-Salib
_________________________________________________________________________________________
Għadu ma ntemmx il-ġlied bejn Kristu u l-antikrist. F'din il-ġlieda dawk
li miexja wara Kristu għandhom sehem x'jagħmlu. Ewlieni fost l-armi
tagħhom huwa s-salib.
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It-tliet waqgħat taħt il-piż tas-salib jitqabblu mat-tliet waqgħat talumanità: id-dnub tal-bidu, iċ-ċaħda tal-Feddej mill-poplu l-magħżul, u ċċaħda tiegħu minn dawk li jissejħu Nsara. Is-Salvatur mhuwiex waħdu fit-triq
tas-salib. Madwaru m'hemmx biss għedewwa li qegħdin isuquh. Qrib hemm
ukoll il-ħbieb. Hemm Omm Alla, il-mudell għal kull żmien ta' dawk li jimxu
wara s-Salib. Hemm Xmun ta' Ċirene, it-tip ta' dawk li jieħdu fuqhom it-tbatija
ta' ħaddieħor u għax jaċċettawha jsibu l-barka. Hemm il-Veronika, irrappreżentanta ta' dawk li jħobbu u jħossu fihom id-dmir li jaqdu l-Mulej.
Kulmin, f'kull żmien, laqa' l-iebes fid-dawl tas-Salvatur hu u jbati jew li refa'
minn jeddu l-piż tal-espjazzjoni, ikun ġarr fuqu xi ħaġa mit-toqol tal-ħtija talumanità ta' kull żmien u jkun għen lill-Mulej fil-ġarr ta' dan il-piż. Jew aħjar:
huwa Kristu l-Kap, li jagħmel l-espjazzjoni u li jerġa' jħabbeb dawn il-membri
tal-ġisem mistiku li offrewlu kulma għandhom b'risq il-ħidma tal-fidwa.
Nistgħu nemmnu li l-ħsieb ta' dawn il-ħbieb li kellhom jibqgħu qrib
tiegħu tul il-via crucis għamlu l-qalb lis-Salvatur fil-Ġetsemani. L-għajnuna li
tawh fil-ġarr tas-salib sewa wara kull waqgħa.
Fit-triq ta' bejn l-ewwel u t-tieni waqgħa ssieħbu miegħu t-twajbin tatTestment il-Qadim. Id-dixxipli, nisa u rġiel, li nġemgħu madwaru f'ħajtu fuq lart huma dawk li sab għajnuna fihom fit-tieni biċċa tat-triq.
Dawk li jħobbu s-salib, li hu jnibbet u jibqa' jnibbet fl-istorja mqallba
tal-Knisja pellegrina, huma sħabu fl-aħħar tarf tat-triq. Aħna msejħa biex
nissieħbu ma' dawn.
Għalhekk, ix-xewqa li tbati mhijiex l-istess ħaġa bħas-sempliċi tifkira
tat-tbatija tal-Mulej. It-tbatija milqugħa minn rajna bħala espjazzjoni hija dik
li tgħaqqadna verament u realment mal-Mulej, sal-qiegħ. Hija xewqa li tinbet
biss mill-unjoni ma' Kristu li diġà bdiet isseħħ. Dan għaliex fih innifsu lbniedem jaħrab mit-tbatija. U li tfittex it-tbatija għax fiha tinsab xi pjaċir
pervers hija ħaġa għalkollox xort'oħra mix-xewqa li tbati biex tpatti għal
ħaddieħor. Mhix ġejja minn motiv spiritwali, iżda minn ħajra senswali, b'xejn
aħjar mill-passjonijiet l-oħra, anzi agħar, għaliex kontra n-natura.
Jista' jixtieq it-tbatija ta' espjazzjoni biss min għandu ħarsa spiritwali
b'kapaċità li jara x'jgħaqqad dwar x'qed jiġri fid-dinja mar-realtajiet
sopranaturali. Hu possibbli għall-bnedmin li fihom jgħix l-ispirtu ta' Kristu u
bħala membri tal-ġisem tiegħu, laqgħu mill-Kap ħajtu, qawwietu, issentimenti u l-iskop tal-eżistenza.
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Mill-banda l-oħra, din il-ħidma ta' espjazzjoni tgħaqqad dejjem aktar
ma' Kristu, hekk bħalma kull komunità tingħaqad dejjem iżjed grazzi għallkooperazzjoni f'ħidma waħda u l-membri tal-ġisem isiru unjoni aktar perfetta
bl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom.
Li nagħtu sehemna fil-ġarr tas-salib ta' Kristu hija għajn ta' ferħ qawwi
u safja u dawk li tingħatalhom biex iwettquha, il-bennejja tas-Saltna ta' Alla,
huma wlied Alla fis-sens l-aktar veru u l-aktar sħiħ. Għalhekk, l-imħabba ta'
preferenza għat-triq tas-salib b'xejn ma tfisser iċ-ċaħda li l-Ġimgħa l-Kbira
għaddiet jew li l-ħidma tal-fidwa ġa ntemmet.
Jistgħu jġorru s-salib ta' Kristu l-mifdija biss, l-ulied tal-razza biss. Ittbatija umana tieħu karattru ta' tpattija biss f'għaqda mal-Kap divin.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), L-Imħabba għas-Salib, fil-Laqgħa
ma' Alla.
23 ta' Ottubru
Fedeltà għas-sejħa tagħna
_________________________________________________________________________________________
Meta jien għamilt il-professjoni reliġjuża, ir-rivoluzzjoni diġà kellha
f'idejha l-fjakkola għall-ħruq biex tqabbad il-bini reliġjuż kollu, u l-istallett
terribbli biex tassassina n-nies li kienu qed jistkennu fih.
Jiena ma nsejtx il-perikli li kienu qegħdin jiżdiedu illi kont qiegħed
nesponi ruħi għalihom, kif ukoll ir-regoli tal-prudenza biex naħrab. Iżda
minkejja dan, intrabatt bil-voti solenni għal stat li r-regoli tiegħu kont
nemmen li stajt nipprattikahom sal-mewt, indipendentiment minn kull ġrajja
umana.
Biex ngħix fil-Karmelu kelli bżonn biss ħaġa waħda: is-sejħa; kont
konvint ħafna – u għadni s'issa – li biex ngħix ta' anakoreta, solitarju jew
eremita, ma kellix bżonn ta’ bini li seta' jaqa' malajr, lanqas li ma kontx
ngħaddi mingħajr il-muntanji ta' Spanja, għax kont nemmen li fil-firxa kollha
tal-art insib għerien u kaverni biżżejjed biex fihom inwaqqaf l-għamara
tiegħi. Bl-ebda mod ma bżajt li r-rivoluzzjonijiet politiċi tas-soċjetà setgħu
kienu ta' xkiel għalija biex ngħix il-voti tiegħi, u min-naħa l-oħra lanqas stajt
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niddubita li l-Knisja – u b'konsegwenza l-membri kollha tagħha – kienet se
tieqaf milli tagħraf l-istat reliġjuż.
Imsaħħaħ b'dawn il-konsiderazzjonijiet, ma ċċaqlaqtx – lanqas għal
waqt wieħed – filli nidħol għall-obbligi li jiena kont tant persważ li stajt
inwettaqhom fedelment sal-mewt. Li kieku ddubitajt għal waqt wieħed fuq
punt daqstant essenzjali biex inħaddan l-istat tiegħi, o, le!, żgur li issa ma
kontx inkun reliġjuż, għax kont naqbad għamla oħra ta' ħajja. [...]
U ma bżajtx meta r-rivoluzzjonarji Spanjoli ġew bl-istallett f'idejhom
biex jassassinawna fil-kunvent tagħna stess. Ladarba kont salvat mill-id talProvidenza li tħarisni, jiena mxejt mill-aħjar li stajt skont ir-regoli talprofessjoni reliġjuża tiegħi.
F'dak iż-żmien, billi l-istat reliġjuż kien ipprojbit mil-liġijiet tal-gvern
Spanjol, jiena mort Franza fl-1840 bl-istess libsa reliġjuża biex nitlob
ospitalità mill-gvern Franċiż li laqagħni b’ħafna umanità.
Il-preżenza ta' bniedem solitarju setgħet tallarma l-Franċiżi? Jiena
ttamajt ħafna fil-fatt li dawn in-nies kienu se jittolleraw eremita fl-għarix
fqajjar tiegħu: fil-fatt ma tlabt ebda protezzjoni, imma sempliċiment li jħalluni
ngħix bil-libertà s-sejħa reliġjuża tiegħi. Ġo Franza jiġi ttollerat kulma hemm
ta' min jistmellu u jistkerrhu. [...]
Kont konvint li pajjiż li jittollera l-bhejjem l-aktar feroċi tal-infern, kien
se joffri ospitalità lil solitarju msejken li, imkeċċi mill-kunvent tiegħu mirrivoluzzjoni, ġie biex jitlob kenn.
Iżda żbaljajt: in-nies ta' dan il-pajjiż rat l-istil tal-ħajja tiegħi u
kkundannatu. Sa mill-ewwel jum li fih ratni dieħel f'għar, skandalizzat ruħha
u qatgħetha li tkeċċini 'l barra minnu. Biex twettaq dak li kienet iddeċidiet,
ħaddmet il-fastidji u l-persekuzzjonijiet kollha li setgħet tagħmel, u meta
kkonvinċiet ruħha li bl-id tal-ħadid tal-gvern ma setgħetx iġġagħalu jisparixxi,
hi refgħet idejha lejn is-sema u tefgħatlu akkużi ta' kull xorta.
B. Franġisk Palau, Il-Ħajja Solitarja.
24 ta' Ottubru
L-ikla tal-imħabba
_________________________________________________________________________________________
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Ħuti għeżież, jiena ġejja minn Betanja, fejn iltqajt mal-Mulej. Swor
Anjeże, li mxiet warajja, ħasset lil qalbha ddub. Iva, kienet tassew ħaġa talgħaġeb tipprepara għalih festin, filwaqt li dan l-Imgħallem adorabbli offrielna
ikla divina. Kienet “l-ikla tal-imħabba” li fiha Ġesù jagħti lilu nnifsu, għax ittjieba tiegħu tirbaħ dejjem ir-ruħ li tfittxu u tħobbu: skont kemm hi kbira lfidi tagħha hi tilħaq lir-Re tagħha.
Li tħobb, għal Karmelitana, hi li tingħata bħalma ngħata Ġesù. Imħabba
vera, ma teżita qatt; hu jkun jixtieq jingħata dejjem. Ejjew inkunu xbieha fidila
tal-Għarus li ġie ssagrifikat. Ejjew infittxu fina nfusna lil dan il-mudell ħaj ta’
dan l-Imsallab divin. Filwaqt illi nħarsu lejh lejl u nhar, ejjew interqu lmuntanja awstera, hu hemm li tgħammar l-Imħabba, il-palazz u s-santwarju
tiegħu. F’dan it-tempju misterjuż ejjew noffru lilna nfusna b’qalb mimlija ferħ.
Li wieħed iħobb ifisser li wieħed jinsa’ lilu innifsu bħalma nsiet lilha
nnifisha l-anġlu ta’ Lisieux, biex tintilef f’dak li hi ħabbet, u li tikkonsma lilha
nnifisha fin-nar tiegħu. Santa Tereża fehmet, fis-sempliċità kbira tagħha, dan
l-appell qawwi u ħelu: “Għammar fl-imħabba” (Ġw 15,9). “Inħobb lejl u nhar”
(ara S. Tereża tal-Bambin Ġesù). Dan kien il-kantiku divin tal-Vittma talimħabba lejn Ġesù, għarus mistiku tagħha. “Il-vokazzjoni tiegħi hi l-imħabba”.
“Inħobb lejl u nhar”.
Li tħobb, ifisser tkun bħal Maddalena, billi ma tħalli qatt lill-Mulej
imma li żżomm ruħek fil-paċi sħiħa f’riġlejn dan is-Salvatur divin. Hi qagħdet
hemm tisma’ f’silenzju kbir “il-Kelma li hu qalilha” (ara Lq 10, 39). Biex aktar
tgawdi mill-preżenza tiegħu għalkollox hi kienet tibqa’ siekta. Ruħha fl-aħħar
mill-aħħar kienet tippossedi lil Ġesù, l-uniku neċessarju. Quddiem dan lEsseri divin, għosfrot l-art kollha. Midfuna fl-imħabba tagħha, hi kienet
tingħata bla ritorn fuqha nnifisha.
Li tħobb, ifisser tkun appostolika, li jkollok ħelu għall-unur ta’ Alla l-ħaj.
Dan tassew hu l-wirt antik tagħna li ħallielna il-kbir profeta [Elija], miġbur
minn Santa Tereża li wasslitilna min-naħa tagħha. Il-Karmelu sar għaliha lforn tagħha, il-fuklar tal-imħabba divina. Il-qaddisin tagħna dan fehmuh
sew…
Kif kienu jixegħlu bl-imħabba l-erwieħ! Kollox fihom kien iwassal għal
Ġesù Kristu, filwaqt illi kienu jirradjaw il-fjammi divini tiegħu. Ħuti għeżież,
ejjew inkunu bil-verità appostli tal-karità.
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Li tħobb, ifisser li timita lil Marija, billi tfaħħar il-kobor ta’ Alla (ara Lq
1, 46), għax b’ruħha mitlufa hi għolliet il-kantiku tagħha lill-Mulej. Iċ-ċentru
tiegħek, Verġni fidila, kien li tinsa’ lilek innifsek, għax Ġesù, Splendur etern, li
jinħeba billi jitbaxxa. Kien dejjem permezz tal-umiltà li ruħek kienet tfaħħrek.
L-appostlu fid-dgħufija tiegħu, kien kapaċi jlissen: “Jien nigglorifika lili nnifsi
għax il-forza tar-Redentur tgħammar u tittrijonfa f’qalbi” (ara 2 Kor 12, 9).
Li tħobb, ifisser tagħti xhieda lil Kristu tagħna, lir-Re tagħna; hu li
tagħti ħajtek bħala rahan biex aktar tiġi affermata l-fidi tagħna; bħas-sittax-il
Beata tagħna [ta’ Compiègne] jalla nkunu nistgħu nxerrdu demmna, ejjew
inkantaw f’ruħna mimlijin ferħ, innu kollu kemm hu rikonoxxenti! Il-Verità,
ġurnata minnhom qal din il-kelma suprema: “l-akbar prova tal-imħabba hi li
wieħed jagħti ħajtu għal min iħobb” (ara Ġw 15, 13). Ħuti għeżież, “ejjew
immutu kuljum” (ara 1 Kor 15, 31) biex inpattulu mħabba b’imħabba.
“Għall-akbar tifħir tal-glorja tiegħu” (Ef 1, 12), ejjew nagħrfu dejjem
noffru lilna nfusna, biex naslu għar-rebħa, Alla jistenna li aħna nagħmlu lparti tagħna. Ejjew nimitaw lill-fundaturi tagħna, fiż-żelu u fil-fervur
tagħhom. Ejjew noħorġu mill-miżerji tagħna, u r-Re tagħna jkun rebbieħ.
Ejjew nirduppjaw il-fedeltà tagħna ħalli jitwettaq dan il-pjan. Bil-ġenerożità
tagħna nkunu qegħdin ngħinu lill-Knisja u naraw issaltan l-imħabba, preludju
tas-soġġorn divin tagħna.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Poeżija 94 (29 ta’ Lulju 1905).

IL-FAQAR U D-DISTAKK
25 ta' Ottubru
It-triq tal-faqar
______________________________________________________________________________________________
Il-Feddej mexa qabilna fit-triq tal-faqar, hu li tiegħu huma l-għana tassema u tal-art. Iżda għalih l-għana mhu ta' ebda periklu; seta' jużah u xorta
jżomm qalbu ħielsa sewwa. Kien jaf, iżda, li l-bnedmn mhux lakemm ikunu
mogħnija bl-għana mingħajr ma jorbtu qalbhom miegħu u jkunu lsiera tiegħu.
Għalhekk, meta ċċaħħad minn kollox, huwa għallimna, aktar bl-eżempju milli
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bit-twissija, li jkollu kollox min ma jkollu xejn. Twieled fi stalla, il-ħarba
tiegħu fl-Eġittu wrietna ċar li Bin il-bniedem ma ghandux post fejn imidd
rasu. Min irid jimxi warajh għandu jkun jaf li hawn fuq l-art m'għandniex dar
fissa.
Aktar ma ngħixu din ir-realtà, b'aktar ħeffa nħarsu 'l quddiem lejn ilfutur, kuntenti fil-ħsieb li dalwaqt nieħdu ċ-ċittadinanza tal-ġenna.
Tkun magħmula r-rieda tiegħek: dan li għamel f'ħajtu l-Feddej. Ġie fiddinja biex jagħmel ir-rieda tal-Missier. Mhux biss biex iħallas bl-ubbidjenza
tiegħu għad-diżubbidjenza tagħna, iżda wkoll biex jerġa' jieħu l-bnedmin, blubbidjenza tiegħu, għad-destinazzjoni oriġinali tagħhom. Ir-rieda tal-ħlejjaq
m'għandhiex ħila tkun ħielsa mill-istint ta' indipendenza supperva, iżda hija
mistennija li tqiegħed lilha nfisha f'armonija mar-rieda divina. Jekk din larmonija sseħħ f'sottomissjoni ħielsa, l-individwu jkun jista' jkollu sehem fillibertà sħiħa għall-iżvilupp u l-perfezzjoni tiegħu. Mhux hekk iżda jekk jaqta'
għal rasu, għax isir ilsir.
Ir-rieda fil-bniedem għad għandha l-libertà tal-għażla, iżda din illibertà hija suġġetta għall-ħajriet lejn ħwejjeġ li jtellfuha milli tilħaq lgħanijiet li qiegħedilha l-Mulej. L-istess għanijiet li l-libertà oriġinarja kellha
quddiemha. Mingħajr din il-libertà oriġinarja, il-bniedem ma jibqax kapaċi li
jieħu deċiżjonijiet b'determinazzjoni: jibqa' jilgħab, xejn ċert minnu nnifsu,
imħabbat bid-dubji u skrupli, jekk mhux ukoll isir iffissat fit-taħwid tiegħu.
F'din il-qagħda m'hemmx rimedju ieħor ħlief il-mixi wara Bin ilbniedem, li mhux biss obda lill-Missier, iżda qagħad għal dawk il-bnedmin li
għalihom, għax hekk ried il-Missier, wera sottomissjoni. L-ubbidjenza mfassla
mill-Missier teħles ir-rieda umana li kienet saret ilsiera mir-rabtiet malħlejjaq u toħroġha għall-ħelsien.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Il-Waqfien tas-Salib, f' Il-Laqgħa
ma' Alla.
26 ta' Ottubru
Il-foqra ma jagħmlux ħoss
_________________________________________________________________________________________
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Il-faqar fl-ispirtu huwa ġid li jiġbor fih il-ġid kollu tad-dinja... Fih tinsab
magħluqa ħakma kbira. Irrid ngħid li min ma jqis xejn il-ħwejjeġ tajba taddinja, tassew li għandu ħakma fuqhom kollha... X'għandi x'naqsam jien masslaten u mas-sidien ta' din l-art, jekk ma noqgħodx infittex flushom jew ma
nħabbilx moħħi biex nogħġobhom, meta biex nagħmel dan, ikolli ma
nogħġobx f'xi ħaġa lil Alla? U x'ifissru għalija l-unuri tagħhom jekk inkun
fhimt li l-akbar unur tal-bniedem fqir jinsab filli jkun fqir tassew?
Jiena nżomm li l-unuri u l-flus kważi dejjem imorru flimkien: kull min
ifittex l-unur tiegħu, ma jistmellx il-flus; u kull min jobgħod il-flus, ftit jagħti
kas tal-unur.
Ħa jkun dan mifhum sewwa, għax jidhirli li dan il-ħsieb tal-unur dejjem
iġib miegħu xi ġibda lejn ir-renti jew il-flus. Tkun ħaġa li ġġib stagħġib meta
bniedem fqir jingħata xi ġieħ mid-dinja. Ikun ħaqqu ġieħ kemm ikun ħaqqu,
id-dinja żżommu bi ftit. Il-faqar veru jġib miegħu xorta ta' ġieħ li ħadd ma
għandu jiddejjaq bih. Irrid ngħid li, jekk il-faqar ikun imħaddan għal Alla biss,
ma jkun meħtieġ li jogħġob lil ħadd ħliefu. U hija ħaġa żgura li min ma jeħtieġ
lil ħadd, għandu ħafna ħbieb...
Għall-imħabba ta' Alla, ħa jkun l-arma tagħna l-faqar qaddis li kien
miżmum hekk filgħoli u mħares hekk bis-sħiħ mill-missirijiet tagħna fil-bidu
tat-twaqqif tal-Ordni tagħna. Xi ħadd li jaf dawn il-ħwejjeġ qalli li minn jum
għall-ieħor ma kienu jaħżnu xejn. Mela, għall-imħabba tal-Mulej, nitlobkom li
jekk illum il-faqar mhux imħares b'perfezzjoni hekk kbira fil-ħwejjeġ esterni,
ħa nfittxu li nħarsuh b'mod ġewwieni. Ħajjitna ma ddmux ħlief ftit sigħat, u
kbir tassew huwa l-ħlas. Jekk ma nagħmlux ħaġ'oħra ħlief li nimxu fuq dak li
l-Mulej tana l-kunsill tiegħu, il-ħlas talli biss inkunu fittixna li nimitaw lillMaestà Tiegħu f'xi ħaġa huwa kbir.
Dawn l-armi għandhom jidhru fl-istandardi tagħna, u b'kull mod
għandna nfittxu li nħarsu l-faqar fid-djar tagħna, fl-ilbies, fil-kliem u wisq
aktar fil-ħsieb. Sakemm isir dan, ma għandux ikun hemm biża' li se tonqos losservanza reliġjuża f'din id-Dar; ikun Alla li jgħinkom. Kif qalet Santa Klara,
ħitan qawwija huma dawk tal-faqar. Hija qalet li kien b'dawn il-ħitan u
b'dawk tal-umiltà li riedet iddawwar il-monasteri tagħha. Żgur li jekk il-faqar
ikun imħares fis-sewwa, is-safa u l-virtujiet l-oħra kollha jkunu msaħħa ħafna
aktar milli b'ħafna bini li jiswa żżejjed... Ħarsu
rwieħkom
minn
dan:
nitlobkom li tagħmlu hekk għall-imħabba ta' Alla u għal demmu l-għażiż. U
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jekk nista' ngħid dan, fil-jum li tibnuh ħalli jiġġarraf bini bħal dan, u
joqtolkom kollha. Dan qiegħda ngħidu b'kuxjenza tajba, u nitolbu lil Alla.
Jidhirli, uliedi, li hija ħaġa ħażina ħafna li djar kbar jinbnew bi flus ilfqar. Ma jħallix Alla li jsir dan. Ħa jkunu djarna żgħar u foqra f'kollox. Ħa
nkunu nixbhu f'xi ħaġa lis-Sultan tagħna, li ma kellux dar ħlief l-għar
f'Betlehem fejn twieled u s-Salib li fuqu miet. Dawn kienu djar fejn ftit seta'
jsib mistrieħ. Dawk li jibnu djar kbar, żgur li jkunu jafu x'qed jagħmlu, u mhux
se naqbad u nikkundannahom jien: żgur li jkunu mkaxkra mill-fehmiet
qaddisa tagħhom. Imma kull rokna hija biżżejjed għal tlettax nisa foqra. Jekk
il-qasam ikun xi ftit imdaqqas minħabba l-ebbusija tal-klawsura u biex jgħin
għat-talb u d-devozzjoni – kif ukoll minħabba li n-natura msejkna tagħna
teħtieġ dawn il-ħwejjeġ – u b'xi eremitaġġi fejn tkunu tistgħu titwarrbu biex
tinġabru fit-talb, kollox sewwa. Imma bini mżejjen sabiħ u dar kbira, xejn –
Alla jeħlisna minnhom! Dejjem żommu quddiem għajnejkom li dawn kollha
għad jaqgħu fil-jum tal-ġudizzju; u fejn nafu hux se jkun dalwaqt?
Żgur li mhux sewwa li tagħmel ħafna ħoss meta taqa' d-dar ta' tlettax
nisa foqra, għax dawk li huma foqra tassew ma jagħmlu ebda ħoss. Jekk ma
jgħixux ħajja bla ħsejjes, l-oħrajn qatt mhu se tiġihom ħasra minnhom.
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 2, 5-10.
27 ta' Ottubru
L-eżilju tal-qalb
_________________________________________________________________________________________
O! Le, ma nibżax minn ħajja twila, ma nirrifjutax it-taqbida, għax “ilMulej hu l-blata li jien merfugħa fuqha, li jħarriġli idejja għat-taqbida u
subgħajja għall-gwerra. Huwa t-tarka tiegħi, fiH nittama...” Salm 144 (vv. 1-2).
– u għalhekk, qatt ma tlabt lill-ħanin Alla biex immut żgħira, għalkemm
dejjem ittamajt li din hija r-rieda tiegħu. Bosta drabi l-Mulej jikkuntenta ruħu
bix-xewqa li naħdmu għall-glorja tiegħu, u inti taf, Madre, li x-xewqat tiegħi
huma kbar ħafna. Inti taf ukoll li Ġesù offrieli aktar minn kalċi wieħed ta'
mrar; li biegħdu minn xufftejja qabel ma nixorbu, imma mhux qabel ma jkun
dewwaqni l-imrar. Madre maħbuba, il-Qaddis Sultan David kellu raġun meta
għanna: “Kemm hi ħaġa tajba u ħelwa li l-aħwa jgħammru flimkien f'għaqda
sħiħa” (S 133, 1). Tassew, dan ħassejtu bosta drabi, iżda huwa qalb is-
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sagrifiċċji li din l-għaqda għandha sseħħ fuq l-art. Bl-ebda mod ma ġejt filKarmelu biex ngħix ma' ħuti, iżda biss biex inwieġeb għas-sejħa ta' Ġesù. A!
Qalbi ħebbritni tajjeb illi li tgħix ma' ħutek kellu jġib tbatija bla heda meta ma
tkun trid tikkuntenta f’xejn in-natura.
Kif jista' jingħad li hija ħaġa aktar perfetta li titbiegħed minn niesek?...
Qatt ġew imċanfra l-aħwa li jitqabdu fl-istess kamp tal-battalja, qatt
ċanfruhom talli jittajru flimkien biex jieħdu l-palma tal-martirju?... Bla dubju,
kien jitqies u bir-raġun li huma kienu jqawwu qalb xulxin, imma b’hekk ukoll,
il-martirju ta' kull wieħed kien isir dak ta' kulħadd. Hekk jiġri fil-ħajja
reliġjuża, li t-teoloġi jsejħulha martirju. – Meta tingħata lil Alla, il-qalb ma
titlifx it-tenerezza naturali tagħha; bil-maqlub, din it-tenerezza tikber, waqt li
ssir iktar safja u iktar divina.
Maħbuba Madre, hija b'din it-tenerezza li jien inħobbok, li nħobb lil
ħuti; jiena kuntenta li nitqabad bħala familja għall-glorja tas-Sultan tas-Sema,
iżda jiena lesta wkoll li ntir fuq kamp ieħor tal-battalja jekk il-Ġeneral Divin
jurini din ix-xewqa. Ma jkunx hemm bżonn kmand, iżda biss ħarsa waħda,
daqsxejn ta' sinjal.
Minn xħin dħalt fl-arka mbierka [tal-Karmelu], dejjem ħsibt li, jekk
Ġesù ma jeħodnix is-Sema mill-aktar fis, xortija kienet tkun bħal dik talħamiema żgħira ta' Noè; li jiġi jum meta l-Mulej għad jiftaħ it-tieqa tal-arka, u
jgħidli biex intir 'il bogħod ħafna, 'il bogħod ħafna lejn ix-xtajtiet tal-infidili, u
nġorr miegħi l-fergħa żgħira taż-żebbuġ. Madre, dan il-ħsieb għamel li ruħi
tikber, għollieni iktar 'il fuq mill-maħluq kollu. Fhimt li saħansitra fil-Karmelu
jista’ jkun hemm ukoll xi firdiet, li fis-Sema biss l-għaqda tkun sħiħa u eterna;
għalhekk jien ridt li ruħi tgħammar fis-Smewwiet, li hi ma tħarisx lejn ilħwejjeġ tal-art jekk mhux mill-bogħod. Aċċettajt mhux biss li neżilja ruħi
f'nofs poplu li ma nafx, imma dak li kien morr ħafna iżjed għalija; aċċettajt leżilju għal ħuti. [...]
Madre (int kont għedtli): biex tgħix fil-Karmeli barranin, wieħed jeħtieġ
vokazzjoni speċjali għalkollox: bosta erwieħ jaħsbu li huma msejħin bla ma
jkunu tabilħaqq. Int kont għedtli wkoll li jien kelli din il-vokazzjoni u li saħħti
biss kienet ta' tfixkil. Naf sewwa li dan it-tfixkil jgħib jekk il-ħanin Alla
jsejjaħli 'l bogħod, u għalhekk ngħix mingħajr ebda nkwiet. Jekk xi darba jkolli
nħalli warajja l-Karmelu għażiż tiegħi, a! dan ma jkunx mingħajr ma nibqa'
midruba. Ġesù ma tanix qalb li ma tħossx u, sewwasew għax tiflaħ tbati li jien
nixtieq li hi tagħti lil Ġesù dak kollu li tista' tagħtih. Hawn, Madre maħbuba,
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ngħix mingħajr ebda xkiel għall-ħsibjiet ta' din l-art imsejkna, għandi biss
inwettaq il-missjoni ħelwa u ħafifa li inti afdajtli. Hawn, jien mimlija blattenzjoni tiegħek ta’ omm li taħseb minn qabel, u ma nħossx il-faqar billi qatt
ma naqasni xejn. Iżda fuq kollox, hawn jien maħbuba, minnek u mis-sorijiet
kollha, u dan l-affett huwa ħelu ħafna għalija. Dan huwa għala noħlom
f'monasteru fejn ma jkunux jafuni, fejn ikolli nsofri l-faqar, in-nuqqas ta' affett
u, fl-aħħar mill-aħħar, l-eżilju tal-qalb.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ċ 8w-10q.
28 ta' Ottubru
Id-distakk mid-dinja maħluqa
_________________________________________________________________________________________
Aħna ngħidu li l-fidi tiġbed lejha l-qawwiet tar-ruħ u tqanqalhom biex
jaħdmu għal Alla u l-ħwejjeġ divini. Dan ma jfissirx li aħna ninsabu qrib ilħelsien mill-ħwejjeg tad-dinja. Ukoll nies serji b'fehma soda biex jingħataw
għall-ħajja spiritwali, u mhux l-anqas biex jipperseveraw, jagħtu biss parti ftit
jew wisq konsiderevoli mill-ġurnata tagħhom għat-talb u l-meditazzjoni. Ilbqija tal-ħin jgħadduh b'saqajhom it-tnejn imtasbin mal-art tad-dinja
maħluqa. Jistinkaw biex jifhmu d-dinja bl-istudju, jaħfnu t-tagħrif miksub u
meta jiġihom ir-risq materjali jfittxu li jgawduh. Għadhom maħkuma millfaxxinu jleqq tal-ġid naturali, u mhux miftuma minn dak li jpaxxi s-sensi, ukoll
jekk – minħabba l-influss tal-ħajja tat-talb – jafu safejn għandhom jaslu.
Minħabba li l-intellett ikollu jħabbatha mal-ħwejjeġ ta' din id-dinja, jaħli millenerġija tiegħu; l-immaġinazzjoni hija maħnuqa bihom; ir-rieda hija
kkundizzjonata fl-irqaqat kollha u għalhekk imxekkla b'ħajt doppju barra li
trid tagħti kont tal-passjonijiet tagħha.
Dan kollu jżomm il-bniedem lura wkoll fil-ħajja tat-talb u jasal biex
imewwitha għalkollox li ma jkunx għal Alla li jidħol biex jgħinu bi grazzja
speċjali.
Dan iseħħ mhux tant bil-messaġġ tal-fidi daqskemm permezz ta' doni
straordinarji li għandhom il-ħila jegħlbu l-attrazzjoni li tiġi mid-dinja naturali,
u jġibuha fix-xejn.
Lis-sensi u lill-immaġinazzjoni huma jippreżentaw figuri li jiżbqu kull
għamla tal-art. L-intellett, permezz ta' dawl sopranaturali, jitqiegħed f'qagħda
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li jnissel ideat li bil-ħidma investigattiva tiegħu biss qatt ma jasal li joħloq. Ilqalb tiġi mgħarrqa b'faraġ spiritwali, li mqabbel miegħu kull hena u pjaċir
tad-dinja jitbielu. B'dan il-mod il-bniedem jiġi mħejji biex jinqata' bil-qawwa
tiegħu kollha mill-ġid tal-art u jimmira għal dawn tal-ġenna.
Minkejja kollox, sa hawn inkunu għadna fin-nofs ta' ħidmietna. Qatt ma
naslu sal-quċċata, għall-għaqda ma' Alla, jekk nieqfu u norqdu għax
affaxxinati mill-effetti tal-grazzja. Fil-fatt, viżjonijiet, rivelazzjonijiet, u
sentimenti li jġibu l-ghaxqa qatt mhuma Alla nnifsu u lanqas jieħdu għalih,
ħlief għal dak il-mess spiritwali, għoli għoli, tali per eċċellenza, li Alla nnifsu
jużah biex jikkomunika mas-sustanza tar-ruħ ħa sseħħ l-għaqda miegħu.
Għalhekk hemm il-ħtieġa li għal darb'oħra jwarrab u jinfatam minn kull valur
spiritwali, bħad-doni ta' Alla, jekk irid li jasal u jakkwista 'l Dak li minnu jiġi
kull don.
U x'inhi dik li jħallih jagħti l-addio lil ġid hekk tal-għaġeb? Hija l-fidi li
terġa' tidħol ħa tmexxi hi. Il-fidi li tgħallem li Alla mhu xejn li tista' taħfnu u
tifhmu u għalhekk tistieden lill-bniedem biex ma jibżax jaqbad it-triq
mudlama, l-unika li tista' twasslu sal-quċċata.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Scientia Crucis.
29 ta' Ottubru
Is-sagrifiċċju tal-qalb
_________________________________________________________________________________________
Jiena tielqa mill-kulleġġ. Ma jistax ikun li niddeskrivi kif qiegħda nbati.
Alla tiegħi, kif kollox jgħaddi u jintemm! Kif nintrabtu ma' dak li hu
transitorju! Ma bkejtx, imma għandi qalbi qed tibki. Kont preżenti għall-bidu
tas-simestru, u xħin rajt li mhu se jkolli ebda inkarigu, ħassejt qalbi tinqasam.
Saħħa, Madrejiet li għallimtuni t-triq tal-virtù, li wrejtuni t-triq tat-tjubija laktar sħiħa, hawn fuq l-art, u t-triq tas-sema. Saħħa, għamara tal-Qalb ta'
Ġesù fejn għext tliet snin miegħek. Saħħa, sħabi tant maħbuba, saħħa. Limħabba tagħkom se tibqa' dejjem f'tifkirieti. Saħħa, saħħa lil kulħadd. Jiena
sejra miegħu. Nimxi warajh u nilħaq l-hena. M'inhix se nibki. Irrid noffri dan
is-sagrifiċċju lil Alla b'ġenerożità. Kollox għalik, Ġesù, sal-mewt. [...]
Għamilt is-sagrifiċċju tiegħi bla ma bkejt. Tassew ħassejt ġo fija qawwa
'l fuq minn tiegħi: kien Ġesù li tani l-kuraġġ f'dak il-mument. Ħassejt qalbi
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tinqasam meta għedt “saħħa” lill-ħajja tiegħi fil-kulleġġ, u minkejja dan ma
bkejtx għax jiena kont wegħedt lill-Mulej li nagħmel hekk, bl-għan li nħejji
ruħi għas-sagrifiċċju l-kbir li għandi nagħmel minn hawn u xi xahar ieħor.
Min-naħa l-oħra, jien ħassejt mill-ġdid il-ġibda tal-ħajja ta' barra, tal-ħajja talfamilja li kont tlaqt minn meta kont ċkejkna; erġajt sibt ruħi ma' ta' ġewwa
biex nagħmel il-ġid u nissagrifika ruħi, f'kull waqt għal kull wieħed minnhom.
Iżda tlaqt ukoll lil Rebekka. Kienet l-ewwel darba li konna se nkunu mifrudin.
Kien il-preludju tal-firda tagħna fuq l-art; iżda qiegħda nara l-id affettuża tattwajjeb tiegħi Ġesù li qiegħed iħejji wkoll 'il qalbna biex tagħmel issagrifiċċju.
Qalbi hija mwerwra wkoll. Qiegħda tinfetaħ quddiem għajnejja
mogħdija li ma nafhiex, u l-mhux-magħruf dejjem iġib id-diffidenza. Barra
minn hekk, jiena dieħla fid-dinja; din id-dinja tant perversa. Wasalt biex
niffossalizza lili nnifsi fl-atmosfera kiesħa u glaċjali tal-indifferenza soċjali. Se
nċedi? Alla biss jaf x'batejt! Għal dan jeħtieġ inżid li l-Madrejiet jaħsbu li tlaqt
għax ridt jien. Kemm jiena 'l bogħod milli nwettaq ir-rieda tiegħi! Kienu ċċirkustanzi li ġagħaluni nħalli l-kulleġġ ċkejken tiegħi, skola ta' sliem, ta'
innoċenza u ta' ferħ. Kienet, fuq kollox, ir-rieda ta' Alla li sejħitli b'insistenza.
Illum ninsab ġod-dinja u qiegħda nara x'inhi ħajti; insib li fiha wieħed jista’
jimxi iktar ‘il quddiem f’li jgħix f'Alla milli fil-kulleġġ. Kemm hemm sagrifiċċji
li ħadd ma jagħrafhom! Barra minn hekk, ħajti hi aktar ħajja ta' talb. Sikwit
inkun waħdi f'kamarti ma' Alla waħdu. L-istudju m'għadux jokkupa l-ħsibijiet
tiegħi. Issa ma jkollix naħseb ħlief fiH.
S. Tereża ta' Los Andes, Djarju.
30 ta' Ottubru
Jew inbati jew immut!
_________________________________________________________________________________________
Xi drabi nitħasseb għax narani nwettaq hekk ftit fil-qadi tal-Mulej, u
jkolli bilfors noqgħod nieħu ż-żmien tiegħi biex nimxi 'l quddiem minħabba
dan il-ġisem hekk dgħajjef u msejken li għandi, żmien wisq aktar milli kieku
nixtieq. Darba kont qiegħda nitlob u kien wasal il-ħin li mmur norqod. Kont
qiegħda nħoss l-uġigħ tas-soltu, u kelli nqalla' l-istonku biex nivvomta bħalma
jiġrili sikwit. Meta rajtni hekk miżmuma mill-ġisem waqt li l-ispirtu ried ħin
aktar għalih, hekk tħawwadt fija nnifsi illi nfqajt nibki u mtlejt kollni niket.

465

Meditazzjoni għal Kuljum

Dan ma ġralix darba biss, imma ta' sikwit, kif qiegħda ngħid. Jidhirli li
dak il-ħin għadabt għalija nnifsi illi tassew li bdejt nobgħod lili nnifsi. Imma ssoltu naf li ma nħabbilx rasi wisq dwar dak li nħoss jien u ma nonqosx li
nagħmel dak li jkun meħtieġ dak il-ħin. U jkun jogħġob lill-Mulej li ma
nħabbilx rasi fuqi nnifsi aktar mill-meħtieġ, kif nibża' li nagħmel xi drabi.
F'din id-darba li qiegħda nitkellem minnha, il-Mulej deherli u mlieni
bil-faraġ; qalli li kelli nġarrab u nagħmel dawn il-ħwejjeġ għall-imħabba
tiegħu, għax kienu meħtieġa għal ħajti! Naħseb li minn dakinhar qatt ma
tħawwadt aktar, għax issa rrid naqdi b'qalbi kollha u bil-forzi tiegħi kollha lil
dan il-Mulej li dejjem ifarraġni; ukoll jekk iħallini nbati xi ftit, hu jfarraġni
b'mod hekk ħelu illi jien ma nkun qiegħda nagħmel xejn meta nixxennaq
għat-tiġrib.
Għalhekk, issa jidhirli li ma hemm ebda raġuni oħra li nibqa' ngħix jekk
mhux biex insofri kull tiġrib, u dan huwa dak li nitlob b'ħeġġa kbira lil Alla. Xi
drabi ngħidlu mill-qiegħ ta' qalbi: “Mulej, jew immut jew inbati; ma rrid
nitlob xejn aktar għalija”. Nitfarraġ kull xħin nisma' l-arloġġ idoqq, għax ma'
kull siegħa li tgħaddi ta' din il-ħajja, jidhirli li nkun qiegħda nersaq dejjem
aktar lejn il-waqt li nibda nara lil Alla...
Għalkemm il-Mulej ried li l-grazzji li kien jagħtini jsir jaf bihom
kulħadd, nitfarraġ li ma sarux magħrufa bi ħtija tiegħi. Xi snin ilu l-Maestà
Tiegħu qalli li kien meħtieġ li jkun hekk, għax jien kont imħassba ħafna fuq
dan... Sofrejt ħafna minħabba f'hekk, għax kulħadd idawwar kollox kif jaħseb
hu... Imma issa – ikun imsebbaħ Alla – ma nagħtix wisq kas ta' dan, ukoll jekk
ħafna jgemgmu kontra tiegħi, u jagħmlu hekk bi spirtu tajjeb, waqt li oħrajn
jibżgħu joqogħdu jitħaddtu miegħi jew iqarruni, u oħrajn jgħidu ħafna
ħwejjeġ fuqi, għax nifhem li permezz ta' hekk il-Mulej ried isalva bosta
erwieħ. U jien rajt din il-ħaġa b'mod l-aktar ċar, u naf kemm hu lest li jsofri
mqar għal ruħ waħda.
Ma nafx jekk kienx ukoll biex inkun ta' siwi għal dan li l-Mulej ried
iqegħedni f'din id-daqsxejn ta' rokna magħluqa, fejn ħsibt li kont sejra nkun
minsija bħal waħda mejta. Imma ma ġarax wisq kif ridt jien, għax xorta
waħda qed ikolli nitkellem ma' xi wħud...
Ladarba qiegħda 'l bogħod mid-dinja u ninsab f'kumpannija qaddisa ta'
ftit, inħares 'l isfel minn dan l-għoli u tassew ftit jimpurtani minn dak li jgħidu
u jafu fuqi. Minn xħin bdejt ngħix hawn, il-Mulej għoġbu li x-xewqat kollha
tiegħi jinġabru f'din ix-xewqa waħdanija.
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Hu tani bħal xorta ta' raqda f'din il-ħajja, hekk li f'dak kollu li nara qisni
dejjem qiegħda noħlom. Ma nara fija la hena u lanqas tbatija, kbira kemm
tkun kbira. Jekk xi ħwejjeġ jaslu biex jagħtuni xi hena jew tbatija, kollox
jgħaddi hekk malajr illi nibqa' mistagħġba, u fija jibqa' biss bħal sentiment ta'
xi ħaġa li ħlomt biha. U din hija l-verità kollha: ukoll jekk wara nkun irrid
nithenna b'dik l-hena jew nitnikket b'dik it-tbatija li kont ġarrabt, mhux fissetgħa tiegħi li nagħmel dan, l-istess kif bniedem għaqli mhux se jitgħaxxaq
jew jisgħobbih fuq xi ħolma li jkun ħolom. Għax issa l-Mulej qajjem lil ruħi
minn dik li qabel kienet tħoss dawn il-ħwejjeġ, minħabba li la kienet
imċaħħda u lanqas mejta għall-ħwejjeġ tad-dinja. U l-Maestà Tiegħu ma jridx
li ruħi terġa' taqa' fl-għama ta' qabel.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 40, 20-22.
31 ta' Ottubru
Għodda f'idejn Alla
_________________________________________________________________________________________
Madre maħbuba, ilbieraħ jien ktibt li billi kull ġid ta' hawn isfel
mhuwiex tiegħi, ma għandix insibha ħaġa iebsa li qatt ma nitolbu lura jekk xi
drabi joħduhuli. Kull ġid tas-Sema iżjed u iżjed mhuwiex tiegħi, hu ġie misluf
lili mill-ħanin Alla, li jista' jeħodhuli lura bla ma jkolli l-jedd ingerger. Izda
kull ġid li jiġi direttament mill-ħanin Alla, it-tnebbiħ tal-intellett u tal-qalb, ilħsibijiet profondi, dan kollu jsawwar għana li aħna nintrabtu miegħu
bħallikieku kien xi ġid proprju tagħna u li ħadd ma għandu d-dritt imissu... –
Ngħidu aħna, jekk fil-ħin permess, soru tgħid lil oħra b'xi dawl li rċeviet waqt
l-orazzjoni, u mbagħad ftit wara, meta din is-soru l-oħra tkun qed titkellem
ma' oħra, tgħidilha bħallikieku kienet hi stess li ħasbet il-ħaġa li kienu afdaw
magħha, ikun jidher li qeda tieħu dak li mhuwiex tagħha. Jew inkella, waqt irrikreazzjoni, waħda tgħid lil seħbitha minn taħt l-ilsien xi kelma spirituża u
f'waqtha, jekk hija ttenniha mill-ġdid b'leħen għoli bla ma turi minfejn
ġabitha, dan jidher għal darb’oħra bħala serq ċkejken lill-proprjetarja li f'dak
il-ħin tiskot, imma jkollha xewqa kbira li titkellem, u taħtaf l-ewwel okkażjoni
li ssib biex tgħarraf fin fin li xi ħadd kien għamel tiegħu ħsibijietha.
Madre, [...] tgħallimt ħafna jiena u nwettaq il-missjoni li fdajtli f'idejja
[li nieħu ħsieb in-novizzi]; fuq kollox sibt ruħi obbligata li nitħarreġ jiena
nnifsi f'dak li kont ngħallem lill-oħrajn. Għalhekk issa nista' ngħid: Ġesù tani l-

467

Meditazzjoni għal Kuljum

grazzja li ma nkunx marbuta mal-ġid tal-ispirtu u tal-qalb aktar milli ma' dak
tal-art. Jekk jiġrili li naħseb jew ngħid xi ħaġa li togħġob lil ħuti s-sorijiet,
insibha naturali għalkollox li huma jeħduha bħala ġid tagħhom. Dan il-ħsieb
huwa tal-Ispirtu s-Santu u mhux tiegħi, ladarba San Pawl jgħid li, mingħajr
dan l-Ispirtu ta' Mħabba, lanqas nistgħu nsejħu “Missier” lil Missierna li huwa
fis-Smewwiet (Rum 8, 15). Mela, huwa ħieles li jinqeda bija biex jagħti ħsieb
tajjeb lil xi ruħ; jekk jien nemmen li dan il-ħsieb hu tiegħi, kont inkun qisni “lħmar li jġorr ir-relikwi” li beda jaħseb li l-ġieħ mogħti lill-Qaddisin kien
indirizzat lilu.
Jien ma mmaqdarx il-ħsibijiet profondi li jmantnu lir-ruħ u jgħaqqduha
ma' Alla, iżda minn żmien ilu fhimt li jeħtieġ ma nistrieħux fuqhom u nagħmlu
li l-perfezzjoni tinstab f’li nirċievu ħafna dwalijiet. L-isbaħ ħsibijiet mhuma
xejn mingħajr l-għemil; huwa minnu li l-oħrajn jistgħu jieħdu ħafna profitt
minnhom, jekk jumiljaw ruħhom u juru lill-ħanin Alla l-gratitudni tagħhom
talli jħallihom jieħdu sehem fil-festin ta' xi ruħ li Hu jkun għoġbu jagħni bilgrazzji tiegħu. Imma jekk din ir-ruħ toqgħod titgħaxxaq bil-ħsibijiet sbieħ
tagħha u tagħmel it-talba tal-Fariżew (Lq 18, 11), issir tixbah lil dak ilbniedem li jkun qiegħed imut bil-ġuħ quddiem mejda mħejjija b'kollox,
filwaqt li l-mistednin kollha tiegħu qegħdin jieħdu mill-ikel abbundanti u xi
kultant jitfgħu ħarsa ta' għira lejn sid ta' tant ġid. A! Kemm huwa minnu li lħanin Alla biss u hu biss jagħraf x'hemm fil-qiegħ tal-qlub... kemm huma
limitati l-ħsibijiet tal-ħlejjaq!... Meta jaraw ruħ imdawla iktar mill-oħrajn,
malajr jikkonkludu li Ġesù jħobbhom inqas milli jħobb lil dik ir-ruħ u li huma
ma jistgħux ikunu msejħin għall-istess perfezzjoni. – Minn meta 'l hawn ilMulej ma għadx għandu d-dritt li jinqeda b'waħda mill-ħlejjaq tiegħu biex
iqassam lill-erwieħ li jħobb, l-ikel li hu meħtieġ għalihom? Fi żmien ilFargħun, il-Mulej kellu wkoll dan id-dritt, għax fl-Iskrittura jgħid lil dan issultan: “Imma għalhekk jien għollejtek, biex nagħmel li tiddi fik il-qawwa
tiegħi, ħalli ismi jixxandar mal-art kollha”. Għaddew sekli wara sekli minn
meta l-Aktar Għoli qal dan il-kliem; u minn dakinhar, l-imġiba tiegħu ma
nbidlitx, u dejjem inqeda bil-ħlejjaq tiegħu, bħala għodda f'idejh biex iwettaq
l-opra tiegħu fl-erwieħ.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ċ 18w-20q.

IL-MEWT U L-ĦAJJA TA' DEJJEM
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1 ta' Novembru
Il-Qaddisin Kollha
L-erwieħ kollha huma sbieħ f'għajnejn Alla
_________________________________________________________________________________________
Għal żmien twil kont nistaqsi lili nnifsi għaliex il-ħanin Alla għandu lpreferenzi, għaliex mhux l-erwieħ kollha jirċievu l-istess grad ta' grazzji. Kont
nistagħġeb meta narah ifawwar b’favuri mhux tas-soltu lill-Qaddisin li kienu
offendewh, bħal San Pawl, Santu Wistin, u li kien iġiegħelhom, biex ngħid
hekk, jirċievu l-grazzji tiegħu. Jew inkella, meta kont naqra l-ħajja talQaddisin li l-Mulej għoġbu jżiegħel bihom min-nieqa sal-qabar, bla ma jħalli fi
triqthom ebda xkiel li jista’ jżommhom milli jintrefgħu lejh u minn qabel
jagħni lil dawn l-erwieħ b’dawk il-favuri li bihom ma setgħux iċajpru d-dija
bla mittiefsa tal-libsa tagħhom tal-magħmudija, kont nistaqsi lili nnifsi għala
l-imsejkna slavaġ, biex nieħdu eżempju, imutu f'għadd kbir qabel lanqas biss
ikunu semgħu jitlissen l-isem ta' Alla... Ġesù għoġbu jgħallimni fuq dan ilmisteru. Huwa qiegħed quddiem għajnejja l-ktieb tan-natura u fhimt li l-fjuri
kollha li huwa ħalaq huma sbieħ, li l-ġmiel tal-warda u l-bjuda tal-ġilju ma
jneħħux il-fwieħa tal-vjola ċkejkna jew is-sempliċità li ssaħħrek talmargerita... Fhimt illi kieku l-fjuri żgħar kollha kienu jridu jkunu ward, innatura kienet titlef it-tiżjin tagħha tar-rebbiegħa, l-għelieqi ma kinux ikunu
aktar imżewqa bi fjuri żgħar.
Hekk ukoll jiġri fid-dinja tal-erwieħ, li hi l-ġnien ta' Ġesù. Hu ried joħloq
il-qaddisin kbar li jistgħu jitqabblu mal-ġilji u mal-ward; iżda ħalaq ukoll lil
dawk iżgħar, u dawn għandhom ikunu kuntenti li huma margeriti jew vjoli
magħżula biex iferrħu l-ħarsa tal-ħanin Alla kull meta Hu jbaxxiha lejn riġlejh.
Il-perfezzjoni qiegħda f’li tagħmel ir-rieda tiegħu, li nkunu dak li jridna
nkunu...
Jien fhimt ukoll li l-imħabba tal-Mulej turi ruħha kemm fir-ruħ l-aktar
sempliċi li ma tirreżisti f'xejn għall-grazzja tiegħu, kif ukoll fir-ruħ l-aktar
sublimi. Fil-fatt, billi l-karatteristika tal-imħabba hi li titbaxxa, li kieku lerwieħ kollha jixbhu lil dawk tal-Qaddisin dutturi li dawlu l-Knisja bid-dawl
tat-tagħlim tagħhom, ikun jidher li l-ħanin Alla ma jinżilx fil-baxx biżżejjed
biex jasal sa qalbhom. Iżda hu ħalaq it-tarbija li ma taf xejn u ma ssemmax
għajr biki dgħajjef, ħalaq ‘il-imsejken selvaġġ li m’għandux x'imexxih ħlief il-
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liġi naturali, u huwa sa qalbhom li Hu jogħġbu jitbaxxa. Dawn huma l-fjuri
tiegħu tal-għelieqi li s-sempliċità tagħhom issaħħru... Meta jitbaxxa hekk, ilħanin Alla juri l-kobor bla tarf tiegħu. Bħalma x-xemx iddawwal iċ-ċedri u flistess waqt kull fjura żgħira bħallikieku kienet waħedha fuq l-art, hekk ukoll
il-Mulej jieħu ħsieb b’mod partikulari ta' kull ruħ bħaliikieku ma kellux
oħrajn bħalha. U bħalma fin-natura l-istaġuni kollha huma mqassmin b’mod li
l-iktar margerita umli tiftaħ fil-jum imfassal, hekk ukoll kollox joħroġ għallġid ta' kull ruħ.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, A 2q-3q.
2 ta' Novembru
Il-Mejtin Kollha
Il-mewt ma għandhiex tbeżżagħna
_________________________________________________________________________________________
Il-bint ċkejkna tiegħek qiegħda ssofri miegħek għall-mewt tant nieqsa
mill-faraġ taz-ziju Andrea. Nassigurak li ħallietli impressjoni terribbli. Kif
tasal fuqna b'sorpriża l-mewt meta ma naħsbux li warajha hemm eternità!
B'danakollu, għażiż papà, ejjew ma naqtgħux qalbna mill-ħniena ta' Alla li hi
infinita. Karba waħda biss ta' qalbu biżżejjed biex ikunu maħfura d-dnubiet,
ukoll jekk fil-ġudizzju tagħna jidher il-maqlub. Ejjew nafdaw f'Alla, iżda
wieħed ma għandux jabbuża mill-imħabba infinita tiegħu. Għalhekk l-aħjar
ħaġa hi li ngħixu fis-sliem mal-Mulej, b'mod li, jekk il-mewt tasal fuqna għal
għarrieda, ma tissorprendiniex u lanqas issewdilna qalbna.
X'differenza immens tgħaddi xħin iqisu l-mewt wieħed Nisrani u
wieħed li mhuwiex. Dan tal-aħħar isib biss il-vojt, ix-xejn, il-ksieħ tal-qabar.
In-Nisrani jsib it-tmiem tal-eżilju tiegħu, il-bidu tal-ferħat eterni. Jiltaqa' ma'
Alla tiegħu, li hu Missieru li ħarsu f'kull pass li għamel fit-triq tat-tajjeb u ttbatija. Hemm jinsab missieru b'dirgħajh miftuħa ħalli jilqgħu u jagħtih ilkuruna tiegħu. X'paċi jagħtina dan kollu f'waqt hekk orribbli bħalma hu dak
tal-qerda tal-esseri tagħna! [...]
Sikwit naħseb x'inhi l-mewt għal dawk li jgħixu fid-dinja. Jidhrilhom
terribbli dak il-waqt li fih jintemm kollox. Għal Karmelitana l-mewt ma
għandha xejn xi tbeżżgħek. Hi l-bidu tal-ħajja vera għaliha li tmur u tinxteħet
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f'dirgħajn Dak li fuq l-art ħabbitu 'l fuq minn kull ħaġa. Tmur togħdos flImħabba għall-eternità [...] .
Meta se jasal il-jum imbierek li fih il-mewt tqaċċat il-ktajjen tad-dnub li
fihom tgħix ruħna, u nkunu nistgħu ngħidu lil Alla tagħna: “Issa ma
noffendukx iżjed, u ħadd u xejn ma jista' jifridna minneK”?
Xi drabi nħoss il-piż ta' din il-ħajja msejkna; nixtieq kieku narani ħielsa
mill-miżerji tal-ġisem. Iżda mbagħad inħares lejn it-tabernaklu, u meta nara
lil Ġesù jgħix u għad jgħix sal-aħħar tas-sekli f'agunija u abbandun bla heda,
jitnisslu fija xewqat li nsir is-sieħba tiegħu fl-eżilju li Hu qagħad għalih għallimħabba tagħna. Imbagħad ngħidlu ma' Santa Marija Maddalena de' Pazzi:
“Inbati u mhux immut”.
S. Tereża ta' Los Andes, Alla hu Ferħ Infinit.
3 ta' Novembru
Ix-xewqa tar-ruħ li tmut
_________________________________________________________________________________________
Ir-ruħ mhix titlob ħaġa kbira meta tixtieq li tmut bid-dehra tal-ġmiel
t’Alla biex tgawdih għal dejjem. Għax jekk ikollha, imqar ħjiel tal-għoli u lġmiel t’Alla, mhux biss tixtieq mewt waħda biex tarah, imma tkun lesta li
tgħaddi minn elf mewt l-aktar ħarsa, bl-akbar pjaċir, biex tarah għal ħin
wieħed; u wara li tkun ratu, titlob li ssofri daqshekk ieħor biex terġa’ tarah.
[...]
Dan it-tagħlim ried ifiehem San Pawl lin-nies ta’ Korintu meta kiteb:
“Għalhekk ma rridux ninżgħu, iżda nilbsu oħra minn fuq biex il-ġisem li jmut
jixtorob mill-ħajja” (2Kor 5, 4). Iżda meta ra li ma nistgħux ngħixu fil-glorja u
fil-ġisem li jmut fl-istess ħin, qal lill-Filippini li “kien jixtieq jintemm biex
jingħaqad ma’ Kristu” (1, 23). [...]
Iżda, issa, taħt il-liġi tal-grazzja, jekk imut il-ġisem, ir-ruħ tista’ tara lil
Alla u għalhekk hija ħaġa aktar raġunata li tixtieq li tgħix ftit u tmut biex
tarah. U wkoll li ma kienx hekk, meta r-ruħ tħobb lil Alla bħal din ir-ruħ (li
qed tgħid l-istrofa) xorta ma kinitx tibża’ tmut bid-dehra tiegħu; għax limħabba vera tilqa’ dak kollu li jiġi mingħand il-Maħbub bl-istess mod u bla
distinzjoni, sew jekk ikun għawġ, sew jekk ikun risq; u wkoll il-kastigi,
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sakemm ikunu mir-rieda tiegħu, jogħġbuha u jgħaxxquha. Għalhekk San
Ġwann jgħid: “L-imħabba perfetta tkeċċi ‘l barra kull biża’” (1Ġw 4, 18).
Ma jistax ikun li r-ruħ li tħobb issib il-mewt morra għaliex fiha ssib ilħlewwiet u l-għaxqiet kollha tal-imħabba. Ma tkunx ta’ swied il-qalb, it-tifkira
tagħha; għax marbut magħha ssib il-ferħ. Anqas ma tista’ tkunilha ta’ toqol u
tbatija, għax hi t-temma ta’ kull toqol u kull uġigħ u bidu tal-ġid kollu tagħha.
Iżżommha bħala ħabiba jew għarusa, u bit-tifkira tagħha tifraħ qisha f’jum lgħerusija jew it-tieġ; u tixtieq dik is-siegħa li fiha tiġi, aktar milli s-slaten talart kienu jixtiequ s-saltniet u l-artijiet tagħhom.
Dwar din l-għamla ta’ mewt, l-Għaref jgħid: “O mewt, il-ħaqq tiegħek
jogħġob lill-bnedmin fil-bżonn” (Sir 41, 3), Jekk hi talba għall-bniedem li
jinsab fil-bżonn tal-ħwejjeġ ta’ hawnhekk, avolja mhix se tagħtihomlu, anzi se
teħodlu l-ftit li għandu, kemm hi aktar tajba għal dik ir-ruħ li għandha bżonn
l-imħabba, bħal din li qed tgħajjat għal aktar imħabba, ladarba lil din mhux
ma tneżżagħhiex mill-imħabba li għandha, iżda tagħtiha l-bqija tal-imħabba li
tixtieq, u xxebba’ l-ħtiġiet tagħha?
Mela għandha raġun ir-ruħ li tazzarda tgħid bla biża’: “Ħalli toqtolni
surtek kollha ġmiel” għax taf illi dak il-ħin stess li tarah, tkun maħtufa lejn
dak l-istess ġmiel, u mixruba mill-istess ġmiel, u mibdula fl-istess ġmiel u
tkun ukoll sabiħa bħal dak il-ġmiel, u mogħtija kulma għandha bżonn u kull
għana, bħall-istess ġmiel.
Għalhekk David qal: “Għażiża f’għajnejn il-Mulej hi l-mewt tal-ħbieb
tiegħu” (S 116, 15). Dan ma kienx iseħħ kieku ma jiħdux sehem milll-kobor
tiegħu, għax quddiem Alla ma hemm xejn għażiż ħlief dak li hu Hu fih innifsu.
Għalhekk ir-ruħ ma tibżax tmut meta tħobb, anzi tixtieq tmut.
Iżda l-midneb dejjem jibża’ mill-mewt, għaliex jistħajjel li l-mewt se
teħodlu l-ġid kollu u tagħtih id-deni kollu. Kif jgħid ukoll David, “il-mewt talmidinbin hija mill-agħar” (S 33, 22) u għalhekk, kif jgħid l-Għaref, “it-tifkira
tagħha tkun bħall-imrar” (Sir 41, 1). Billi jħobbu wisq il-ħajja ta’ din id-dinja,
u ftit dik tad-dinja l-oħra, jibżgħu mill-mewt. Iżda r-ruħ li tħobb lil Alla, tgħix
aktar fil-ħajja l-oħra milli f’din; għax ir-ruħ aktar tgħix fejn tħobb milli fejn
tagħti l-ħajja; u għalhekk ftit tistma din il-ħajja temporali.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B 11, 7.9.10
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4 ta' Novembru
Il-mewt hija ferħa kbira
_________________________________________________________________________________________
Il-mewt hija ferħa kbira. Tfisser l-hena. Jien ma nixtieqx immut, Alla
tiegħi. Hija ferħa kbira wisq. In-natura tiegħi tirribella għall-ħsieb tal-mewt.
Fl-istess waqt qalbi taqbeż bil-ferħ għax għajnejja se jaraw il-Ħallieq tiegħi. O
Alla tiegħi, x'hena; għajnejja se jarawk; jien se niġi għandek. Tassew li dnibt,
imma fija nilmaħ fiduċja kbira.
Jiena bħal ħuta barra mill-ilma. Tiftaħ u tagħlaq ħalqha, nifisha
maqtugħ: hu l-uniku solliev li baqgħalha. L-istess jiena. M'għandix faraġ ieħor
fuq l-art jekk mhux li nixxennaq għal art twelidi tas-sema. A! Meta se jasal dak
il-jum? Għax hawn kollox jgħaddi bħal leħħa ta' berqa, bħall-fjur fl-għalqa.
Fuq din l-art kollox hu morr għal ruħi; donnu velenu. L-art tidher qisha deżert
għal għajnejja. Meta se narawh 'il Alla tagħna? [...]
Qalbi qiegħda ċċedi. M'għadhiex aktar tiegħi. Intilfet f'Alla. Is-sensi
kollha tiegħi huma mdawrin lejh. Jitniehdu għal Alla. Jien se nikkontempla 'l
Alla tiegħi, se nikkontemplah. Bħal tifel f'munzell demel, miksi bil-ħmieġ,
hekk jiena ninxteħet f'riġlejn Ġesù kollu ħniena. Ngħidlu: “F'saltnatek hemm
ħafna postijiet. Ħudni f'wieħed li jogħġbok. Iżda agħmel li jien inħobbok għalleternità kollha”. Qalbi tinħall f'Alla. Ma tistax tgħix iżjed hawn, fit-tul. Tajt
qalbi lil Alla. O mewt hienja li se twassalni quddiem Alla tiegħi. Se naqbeż u
niżfen bil-ferħ, meta nara lil Alla tiegħi. [...]
Alla tiegħi, kemm hi għamja d-dinja fl-ansjetà tagħha quddiem il-mewt!
Il-mewt hi ġrajja li ġġib l-hena. Li tmut ifisser tmur għand Alla u tarah. O
mewt tant mistennija għal żmien twil, ħudni malajr għand il-Maħbub tiegħi.
Eħlisni mill-ħabs, mexxini mid-dlam għad-dawl. Jiena se nara lil Alla; il-Mulej
wiegħedni dan.
Meta għad nikkontemplak, o Alla tad-dawl, dan se jseħħ għal dejjem.
Meta ruħi tistrieħ għall-ikla eterna tiegħek, imbagħad il-ferħ tiegħi u l-hena
tiegħi jilħqu l-milja... Li narak se tkun ħaġa eterna, għal dejjem, bla tmiem.
Meta nħalli din l-art ingrata, il-katina taqa' għal dejjem u jiena nara lil Alla.
Meta jwassluli l-aħbar li l-ktajjen tiegħi tqaċċtu, jien se ntir, immur għand ilMaħbub tiegħi. O dlamijiet, tqarrqux bija! Jiena qiegħda nara l-Maħbub tiegħi,
twaqqfunix milli ntir sa għandu. Il-ħobż li jiena niekol ma jitħassarx; l-għajn li
taqtagħli l-għatx tnixxi għal dejjem.
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B. Marija ta' Ġesù Msallab, Ħsibijiet.
5 ta' Novembru
Ħelwa hi l-mewt li tbiddilna f'Alla
_________________________________________________________________________________________
Oħt għażiża, jeħtieġ li tħassar il-kelma ‘skuraġġament’ mill-vokabularju
tiegħek tal-imħabba; aktar ma tagħraf id-dgħufija tiegħek, id-diffikultà biex
tinġabar, aktar ma l-Imgħallem jidher moħbi, aktar għandek tifraħ għax aktar
tkun qiegħda tagħtih, u mhux aħjar tagħti milli tirċievi meta wieħed ikun
iħobb? Alla qal lil San Pawl: “biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi, il-qawwa tiegħi
tidher fejn hemm id-dgħajjef” (2Kor 12, 9), u l-qaddis kbir dan fehmu tant
tajjeb li għajjat: “niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debbulizzi tiegħi biex ilqawwa ta’ Kristu tgħammar fija”. X’jimporta għalhekk dak li nħossu? Hu limmutabbli, Dak li ma jinbidel qatt: iħobbok illum, bħalma kien iħobbok
ilbieraħ u bħalma se jħobbok għada. Ukoll jekk ġagħaltu jbati, ftakar li abbiss
jsejjaħ abbiss (ara Salm 42, 8), u għalhekk l-abbiss tal-miżerja tiegħek,
ċkejkna Gita, isejjaħ l-abbiss tal-ħniena tiegħu. O, ara, hu jtini x’nifhem, u dan
jgħodd għalina t-tnejn. Hu qiegħed jiġbidni aktar lejn it-tbatija, lejn id-don
tiegħi nnifsi; dan jidhirli hu t-terminu tal-imħabba. Oħt ċkejkna, ejjew ma
nitilfu l-ebda sagrifiċċju, hemm ħafna x’wieħed jiġbor matul il-ġurnata: mażżgħar ikollok ħafna minn dawn l-okkażjonijiet; o, offri kollox lill-Imgħallem!
Ma jidhirlekx li t-tbatija tgħaqqadna miegħu b’rabta aktar qawwija?…
Għalhekk jekk hu jeħodlok lil oħtok, dan ikun qiegħed jagħmlu biex hi tkun
aktar tiegħek, ċkejkna Gita: għinni nipprepara l-eternità tiegħi; jidhirli li ħajti
mhix se tkun wisq itwal; int tħobbni tant li tasal li tifraħ li tarani sejra
ngħammar fejn issa ili ngħammar żmien twil. Jiena nifraħ meta nkellmek fuq
dawn l-affarijiet, oħt ċkejkna, eku ta’ ruħi; jiena egoista, għax abbli qiegħda
nnikktek, imma nixtieq ngħollik aktar mill-affarijiet li jmutu, fil-ġuf talimħabba infinita. Hi s-sema ta’ żewġ aħwa ċkejkna, hawnhekk se jsibu dejjem
lil xulxin. O Gita, illejla ruħi qiegħda tiżbroffa waqt li qiegħda nikteb, għax
qiegħda nħoss l-“imħabba immensa” (Ef 2, 4) tal-Imgħallem tiegħi u nixtieq
ngħaddi lil ruħi f’ruħek, ħalli fik ma tonqos qatt il-fidi, b’mod partikulari waqt
is-sigħat l-aktar dolorużi. [...]
Billejl, meta tistenbaħ, ingħaqad miegħi. Nixtieq nistiednek biex tiġi
qrib tiegħi; hi tant misterjuża, tant silenzjuża din iċ-ċella bil-ħitan tagħha
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bojod li fuqhom jispikka s-salib tal-injam iswed mingħajr Kristu: hu s-salib
tiegħi li fuqu jeħtieġ noffri lili nnifsi f’kull mument biex inkun nixbah lillGħarus tiegħi l-imsallab. San Pawl jikteb: “dak li nixtieq hu li jiena nagħraf lili,
‘il Kristu, u l-għaqda mat-tbatijiet tiegħu, il-konformità mal-mewt tiegħu” (ara
Fil 3, 10). Qiegħed jirreferi għal dik il-mewt mistika li minħabba fiha r-ruħ
ikollha xxejjen u tinsa lilha nnifisha tant tajjeb li tasal li tmut f’Alla biex
tinbidel fih. Oħt ċkejkna tiegħi, dan jitlob tbatija, għax jeħtieġ li wieħed jinsa
għalkollox lilu nnifsu biex f’dan l-ispazju jqiegħed lil Alla.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lil oħtha, is-Sinjura Chevignard, 16 ta’ Lulju 1906
(L 298).
6 ta' Novembru
Mingħajr Alla ma nistax ngħix
_________________________________________________________________________________________
Jien ngħix, imma mhux fija,
u b’tant qawwa nittama,
li mmut għax ma mmutx.
Issa m’għadnix ngħix fija,
u mingħajr Alla ma nistax ngħix;
għax mingħajru u mingħajri
xi tkun din il-ħajja?
Imbagħad elf mewta tkun,
nittama għall-ħajja vera tiegħi,
waqt li mmut għax ma mmutx.
Din il-ħajja li jien ngħix
mhi ħajja xejn;
u b’hekk qed immut il-ħin kollu
sa ma ngħix miegħek.
Isma’, Alla tiegħi, x’jiena ngħidlek:
din il-ħajja ma rridhiex,
qed immut għax ma mmutx.
Li nkun ‘il bogħod minnek
x’ħajja qatt jista’ jkolli
jekk mhux li nġarrab
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l-agħar mewta magħrufa?
Tiġini ħasra minni nnifsi,
għax inwebbes rasi f’din ix-xorti,
qed immut għax ma mmutx.
Il-ħut li mill-ilma joħroġ
isib ukoll xi jfarrġu:
il-mewt li jġarrab
sa fl-aħħar tintemm bil-mewt.
Liema mewt se tkun daqs
il-ħajja msejkna tiegħi
ladarba aktar ma ngħix, aktar immut?
Meta naħseb fil-faraġ tiegħi
li narak fis-Sagrament,
is-sentiment jiħrax:
ma nistax ingawdik għalkollox;
Kollox huwa jerġa’ aktar ta’ diqa
la ma narakx kif nixtieq jien,
u qed immut għax ma mmutx.
U jekk nifraħ, Mulej,
bit-tama li narak,
meta nara li nista’ nitilfek
jirdoppja n-niket tiegħi;
Billi ngħix f’din il-biża’,
u billi nittama kif qed nittama,
qed immut għax ma mmutx.
Aqlagħni minn din il-mewt,
Alla tiegħi, u agħtini l-ħajja;
tħallinix imxekkel
f’dan l-irbit daqshekk b’saħħtu;
ara kemm qed nixxennaq li narak,
u l-ħażen tiegħi hu tant kbir,
li qed mmut għax ma mmutx.
Iva se nibki mewti
u se nitniehed fuq ħajti
sa ma nibqa’ miżmum hawn
minħabba dnubieti.
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O, Alla tiegħi, meta se jseħħ
li nkun nista’ ngħid tabilħaqq:
issa qed ngħix għax ma mmutx?
S. Ġwann tas-Salib, Strofi tar-ruħ li ssofri hi u tixxennaq biex tara lil Alla.
7 ta' Novembru
B. Franġisk Palau
Mhux qiegħda mmut, jiena dieħla fil-ħajja
_________________________________________________________________________________________
Għażiż ċkejken Ħija, l-ittra tiegħek waslitli dalgħodu, u qiegħda nieħu lokkażjoni meta l-infermiera mhix ħdejja sabiex niktiblek l-aħħar kelma żgħira
ta' adieu. Meta tirċeviha, jien inkun ħallejt dan l-eżilju... Iċ-ċkejkna Oħtok tkun
magħquda għal dejjem ma' Ġesù tagħha; u mbagħad, tkun tista' tikseb ilgrazzji għalik u ttir miegħek f'missjonijiet imbiegħda.
Għażiż ċkejken Ħija, O! kemm jiena kuntenta li mmut!... Iva, jiena
kuntenta, mhux għax inkun ħlist mit-tbatijiet ta' hawn (bil-maqlub, it-tbatija
tidhirli bħala l-ħaġa waħdanija li għalija ta' min jixtieqha f'dan il-wied ta'
dmugħ), iżda għax inħoss tassew li din hija r-rieda ta' Alla.
Il-Madre twajba tagħna kieku tixtieq żżommni hawn fuq l-art; bħalissa
qegħdin jagħmlu Novena ta' Quddies għalija lill-Madonna tal-Vittorji. Hija
diġà fejqitni fi tfuliti, iżda nemmen li l-miraklu li sejra tagħmel issa mhux
ħaġ'oħra ħlief li tfarraġ lill-Madre li tħobbni bi ħlewwa hekk kbira.
Għażiż ċkejken Ħija, issa nifhem aktar minn qatt qabel li, meta wieħed
jidher quddiem Alla, ħaġa waħda biss tkun meħtieġa, jiġifieri li taħdem biss
għaliH u li ma tagħmel xejn la għalik innifsek u lanqas għall-ħlejjaq.
Ġesù jrid jaħkem lil qalbek għalkollox, iridek tkun qaddis kbir. Għal
dan, jeħtieġlek tbati ħafna, iżda mbagħad x'ferħ ifawwar f'ruħek meta tasal
għall-waqt imbierek tad-dħul tiegħek fil-Ħajja ta' dejjem!... Ħija, jien dalwaqt
se mmur noffri mħabbtek lil ħbiebek kollha fis-Sema u nitlobhom iħarsuk.
Għażiż ċkejken Ħija, kieku nixtieq ngħidlek ħafna ħwejjeġ li qiegħda nifhem
issa li ninsab fil-bieb tal-eternità. Iżda jien mhux qiegħda mmut, jiena dieħla
fil-Ħajja; u dak kollu li ma nistax ngħidlek hawn isfel, infehmulek mill-għoli
tas-Sema...
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A Dieu, ċkejken Ħija; itlob għaċ-ċkejkna oħtok li tgħidlek: A bientôt, au
revoir au Ciel!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Dun Maurice Bellière tad-9 ta' Ġunju 1897,
E 26 (IT 244).

L-HENA TAS-SEMA
8 ta' Novembru
B. Eliżabetta tat-Trinità
Aħna l-għarajjes ta' Kristu
_________________________________________________________________________________________
Għażiża sinjura, ma nsejtekx fil-jumejn “qaddisa” tal-11 u tal-21 ta’
Jannar, għax nassigurak li, jekk int titlob għalija, min-naħa tiegħi nħossni
b’mod qawwi miġbuda lejn ruħek li nħoss li tant hi maħbuba u mfittxija millImgħallem li jixtieq jieħu pussess sħiħ tagħna. Inħoss ferħ kbir meta niftakar
li int ikkonsagrata lil Alla t-twajjeb u nqis li tista’ aktar tifhem il-ferħ ta’ oħtok
iċ-ċkejkna il-Karmelitana. Min jista’ jfiehem il-ferħ ta’ ruħi hekk kif, filwaqt li
kkontemplajt lill-Kurċifiss li rċevejt wara l-Professjoni u li l-għażiża Madre
qiegħdet bħala “siġill fuq qalbi”, u stajt ngħid lili innifsi: “fl-aħħar jien kollni
kemm jiena tiegħu u Hu hu kollu kemm hu tiegħi, m’għandi lil ħadd ħliefu, hu
l-kollox tiegħi” (ara Kant 8, 6 u 2, 16). U issa m’għandix ħlief xewqa waħda: li
nħobbu, inħobbu f’kull mument, li jkolli żelu għall-unur tiegħu bħal għarusa
vera, li nagħmlu feliċi, kuntent waqt li qiegħed nipprepara għalih għamara u
post fejn jistrieħ f’ruħi, fejn innessih, sforz l-imħabba, il-weġgħat u l-ħażen
tad-dinja! Iva, għażiża sinjura, ejjew nikkonslawh!
Staqsejtni kif nasal nissaporti l-kesħa. M’iniex aktar ġeneruża minnek,
emminni; tinsiex li int magħdura, mentri jien ninsab b’saħħti. Lanqas
nintebaħ li hi l-kesħa. Għalhekk ara li għandi ftit mertu mentri d-dar kont
inbati, fix-xitwa, aktar milli issa fil-Karmelu, fejn m’għandniex central heating.
Alla jagħti l-grazzj tiegħu; imbagħad hu tant sabiħ li wieħed ikollu x’jaqsam
ma’ affarijiet daqshekk żgħar, tħares lejn l-Imgħallem li ssaporta kollox għax
“ħabbna b’imħabba bla qies” (Ef 2, 4), kif jikteb San Pawl; imbagħad wieħed
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ikollu għatx li jpatti mħabba b’imħabba! Fil-Karmelu niltaqgħu ma’ ħafna
sagrifiċċji minn dawn, imbagħad dawn isiru ħelwin meta l-qalb tkun kollha
kemm hu mfawra bl-imħabba! Ħa ngħidlek kif inġib ruħi quddiem xi tbatija
ċkejkna: inħares lejn il-Kurċifiss, u meta nintebaħ kif hu ssagrifika ruħu
għalija, jidhirli li jiena m’għandix inkun inqas minnu, billi jużani u hekk
nagħtih lura xi ħaġa minn dak li hu stess tani! Għażiża sinjura, filgħodu, waqt
il-quddiesa, ejjew ningħaqdu intimament fl-ispirtu tiegħu tas-sagrifiċċju:
aħna l-għarajjes tiegħu, għalhekk jeħtieġ li aħna nkunu nixbhuh. Imbagħad
wara dan, binhar, ejjew inżommu rwieħna dejjem fih. B’dan il-mod, jekk aħna
nkunu fidili filli ngħixu l-ħajja tiegħu, jekk nidentifikaw irwieħna ma’ kull
moviment tal-Imsallab, b’ħafna sempliċità, ma jkollniex għalfejn nibżgħu middgħufijiet tagħna, għax hu jkun il-qawwa tagħna, u min jista’ jifridna minnu?
Nemmen li hu jkun ferħan ħafna bina u li s-sagrifiċċji tagħna jkunu ta’
konsolazzjoni għal qalbu. Waqt dan ir-Randan nagħtik appuntament flinfinità ta’ Alla u fil-karità tiegħu: dan se jkun id-deżert fejn mal-Għarus
tagħna nistgħu ngħixu f’solitudni profonda, għax hu proprju f’dik is-solitudni
li hu jkellem lill-qlub.
Saħħa, għażiża sinjura u oħt, nibqgħu magħqudin, u ilqa’ l-espressjoni
tas-sentimenti intimi u b’ħafna affett tiegħi.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lis-Sinjura Angle, 15 ta’ Frar 1903 (L 156).
9 ta' Novembru
L-eternità riesqa b'pass mgħaġġel
_________________________________________________________________________________________
“Viva Ġesù!... Kemm huwa tajjeb li wieħed jikkonsagra ruħu lilu, li
wieħed jissagrifika ruħu għal imħabbtu...”.
Céline!... Dan l-isem għażiż jidwi ħlejju fil-qiegħ ta' qalbi!... Qlubna ttnejn jewwilla ma jifhmux perfettament lil xulxin?...
Illejla nħoss il-ħtieġa li niġi ma' Céline tiegħi, u ninxteħet fl-infinit...
Inħoss il-ħtieġa li ninsa din l-art... Hawn isfel kollox jgħajjini, kollox huwa tqil
għalija... Ma nsibx ħlief ferħ wieħed, dak li nsofri għal Ġesù. Iżda dan il-ferħ li
ma jinħassx huwa 'l fuq minn kull ferħ ieħor!...
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Il-ħajja tgħaddi... L-eternità riesqa b'pass mgħaġġel... Dalwaqt ngħixu
mill-istess ħajja ta' Ġesù... Wara li nkunu xrobna mill-għajn ta' kull imrar,
għad insiru allat f'dik l-istess għajn ta' kull ferħ u ta' kull għaxqa... Dalwaqt,
ċkejkna oħti, għad inkunu nistgħu nifhmu b'ħarsa waħda biss dak li issa
qiegħed jiġri fl-intimu tal-esseri tagħna!...
Is-sura ta' din id-dinja TGĦADDI (1Kor 7, 31)... Dalwaqt naraw
smewwiet ġodda, Xemx ġdida li tiddi aktar u bid-dija tagħha se ddawwal
ibħra smewwija, orizzonti infiniti! L-immensità se tkun id-dominju tagħna...
Ma nibqgħux aktar priġunieri fuq din l-art ta' turufnament... Kollox ikun
GĦADDA!... Mal-Għarus tagħna tas-Sema għad inbaħħru fuq għadajjar bla
xtut... L-infinit la għandu tarf, la qiegħ u lanqas xatt!... “Kuraġġ, Ġesù jisma'
saħansitra l-aħħar eku tan-niket tagħna“. L-arpi tagħna bħalissa huma
mdendlin mas-siġar tal-luq f'xatt ix-xmara ta' Babilonja (S 137, 1-2)... Iżda
f'jum il-ħelsien tagħna, x'għanjiet għad insemmgħu... b'liema ferħ se
nivvibraw il-kordi kollha tal-istrumenti tagħna!...
L-imħabba ta' Ġesù għal Céline jista' jifhimha Ġesù biss!... Ġesù għamel
ħwejjeġ boloh għal Céline... Li kienet Céline tagħmel ħwejjeġ boloh għal Ġesù...
L-imħabba titħallas biss bl-imħabba, u l-ġerħat tal-imħabba jitfejqu biss blimħabba.
Ħa noffru tabilħaqq it-tbatijiet tagħna lil Ġesù sabiex isalva l-erwieħ.
Erwieħ imsejkna!... huma għandhom grazzja inqas minna, u b'danakollu dDemm kollu ta' wieħed Alla xxerred biex isalvahom... Imma Ġesù jrid li ssalvazzjoni tagħhom tiddependi minn tnehida waħda ta' qalbna... X'misteru!
Jekk tnehida waħda tista' ssalva ruħ waħda, x'ma jistgħux jagħmlu tbatijiet
bħal tagħna?... Ejja ma nirrifjutaw xejn lil Ġesù!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Céline tat-12 ta' Marzu 1889, Ċ 5 (IT 85).
10 ta' Novembru
Il-glorja tar-ruħ
_________________________________________________________________________________________
“Hemmhekk ukoll turini / dak illi ruħi ilha toħlom bih. Dak li ilha
toħlom bih huwa li jkollha mħabba daqs ta’ Alla”, u dan ir-ruħ ħolmitu kemm
b’mod naturali kif ukoll b’mod sopranaturali, għaliex min iħobb ma jkunx
sodisfatt jekk ma jħossx li qed iħobb daqs kemm hu maħbub. U billi tara li bil-
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bidla li ssir fiha f’din id-dinja, għalkemm l-imħabba tkun kbira ħafna, ma
tistax tasal li tkun perfetta daqs l-imħabba li biha tkun maħbuba minn Alla,
tixtieq il-bidla ċara tal-glorja fejn tasal li jkollha mħabba daqs dik.
Għaliex għalkemm f’dan l-istat għoli ta’ din il-ħajja, teżisti għaqda vera
tar-rieda, ma tistax tasal għal dak il-grad u qawwa ta’ mħabba li għad ikollha
f’dik l-għaqda qawwija tal-glorja. Għax kif jgħid San Pawl, imbagħad ir-ruħ
“tagħraf lil Alla kif hi magħrufa minnu” (1Kor 13, 12) u hekk ukoll imbagħad
tħobbu kif inhi maħbuba minn Alla. Għax bħalma l-intellett tagħha jkun
intellett t’Alla, ir-rieda tagħha tkun rieda t’Alla, u l-imħabba tagħha tkun
imħabba t’Alla.
Barra li Alla jgħallimha kif tħobbu b’mod safi u ħieles minn kull
interess, kif iħobbha hu, iġegħelha tħobb bis-saħħa li biha hu jħobbha, billi
jibdilha f’imħabbtu. F’dan jagħtiha l-qawwa tiegħu stess li biha tista’ tħobbu;
qisu qed jagħtiha strument f’idha u jgħidilha kif tħaddmu, waqt li jħaddmu
magħha. Fi kliem ieħor jgħallimha tħobb u jagħtiha l-ħila biex tħobb.
Ir-ruħ ma tkunx kuntenta qabel ma tasal sa hawn; u anqas fil-ħajja loħra ma kienet tkun kuntenta, kieku ma tħossx li tħobb lil Alla kif hi maħbuba
minnu, skont ma jgħid San Tumas fil-ktejjeb De Beatitudine. F’dan l-istat ta’
żwieġ spiritwali li hawn qed nitkellmu fuqu, għalkemm ma nsibux dik ilperfezzjoni ta’ mħabba glorjuża, insibu però xbieha ħajja u xebh li ma
jitfissrux ta’ dik il-perfezzjoni.
“U hemm ukoll tagħtini / Ja mħabbti u Ħanini, / dak illi lbieraħ Int kont
qegħedtni fih” [...]. Issa niġu għat-tifsir tal-versi u nfittxu li nifhmu liema hu
lbieraħ li fuqu qed titkellem ir-ruħ u x’inhu dak li Alla taha f’dak il-jum u li
issa hija titolbu għal meta tkun fil-glorja... u naraw il-kelma lbieraħ tfisser leternità ta’ Alla li hi differenti mill-jiem tad-dinja. F’dik l-eternità Alla
ppredestina lir-ruħ għall-glorja, u hekk iddetermina l-glorja li kellu jagħtiha;
b’hekk nistgħu ngħidu li tahielha liberament u bla obbligu sa minn qabel
ħalaqha. Hekk, dak li qegħdha fih sar proprju tagħha, tant li ebda ċirkustanza
u ebda tfixkil, għoli jew baxx, ma jistgħu jtellfuhulha, għax dak li Alla
ppredenstinaha għalih liberament, hija għad tasal għalih. Dan hu dak li
qegħedha fih u li issa tixtieq tħaddan bid-deher fil-glorja.
U x’inhu “dak li qegħedha fih? La għajn qatt ma rat, la widna qatt ma
semgħet, u qatt ma tnissel f’qalb il-bniedem” (1Kor 2, 9). Iżaija wkoll jgħid:
“Widna qatt ma semgħet; għajn qatt ma rat Alla bħalek” (64, 4) Billi ma
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għandux isem, ir-ruħ tgħid dak u jfisser li tara lil Alla: ħaġa li ma għandhiex
isem u għalhekk ir-ruħ sejħitilha dak. [...]
Għalhekk nibqgħu nżommu l-kelma dak u nfissru mill-ġdid il-vers “dak
illi lbieraħ Int kont qegħedtni fih” hekk: dak it-toqol ta’ glorja li għaliha
ppredestinajtni, o Għarus tiegħi, fil-jum tal-eternità tiegħek, meta għoġbok
tiddeċiedi li taħlaqni, issa dalwaqt tagħtihuli fl-għerusija u fit-tieġ tiegħi, u filjum tal-ferħ ta’ qalbi meta ninħall mill-ġisem u nidħol fl-għerien għoljin talkamra ta’ ġewwa tiegħek, fejn tibdilni fik b’mod glorjuż u hemm nixorbu lgħasir tar-rummien ħelu.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 38, 3-6.9.
11 ta' Novembru
Il-glorja tas-Sema
_________________________________________________________________________________________
Xi drabi tiġini xewqa hekk imħeġġa biex nitqarben illi lanqas biss nista'
nfisser kemm hija kbira. F'għodwa minnhom bdiet nieżla xita hekk bil-qliel
illi ma stajtx noħroġ mid-dar fejn kont, iżda malli ħriġt barra, ħassejtni hekk
barra minni nnifsi bix-xewqa li nitqarben illi wkoll kieku qegħduli l-lanez ma'
sidri naħseb li kont nidħol f'nofshom, aħseb u ara ftit ilma.
Hekk kif wasalt il-knisja, ġieni rapiment l-aktar qawwi. Deherli li rajt issmewwiet miftuħa, u mhux daqsxejn ta' daħla bħalma rajt drabi oħra. U deher
quddiemi t-tron... li rajt drabi oħra, u fuq dan it-tron rajt tron ieħor fejn kien
hemm id-Divinità li, għalkemm ma rajthiex, fhimt b'għarfien li ma nistax
infisser li kienet hemm. Deherli li kien hemm xi annimali qegħdin jerfgħu dan
it-tron; jidhirli li smajt kif inhi l-figura ta' dawn l-annimali (Eżek 1, 4), hekk li
naħseb li kienu l-evanġelisti (Apk 4, 6-8). Imma ma rajtx la kif kien it-tron u
lanqas min kien hemm fuqu, ħlief kotra kbira ta' anġli, li deherli li kellhom
sbuħija hekk kbira illi lanqas tista' xxebbahha ma' dik ta' dawk li rajt drabi
oħra fis-smewwiet. Bdejt naħseb jekk kinux serafini jew kerubini, għax issebħ li kien idawwarhom kien wisq ogħla minn dak tal-oħrajn, hekk li dehru
qegħdin jaqbdu. Tassew li... l-glorja mhix xorta f'kulħadd. U l-glorja li ħassejt
fija jien la nista' niktibha u lanqas ngħidha bil-kliem; u min ma kellux lesperjenza tagħha, żgur li ma jistax jobsor x'inhi. Jien, ukoll jekk ma rajt xejn,
fhimt li hemm kien hemm miġbur flimkien kulma wieħed jista' jixtieq. Qaluli,
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ma nafx min, li dak li stajt nagħmel f'dak il-waqt kien biss li nifhem li ma stajt
nifhem xejn, u naħseb kif kollox mhu xejn ħdejn ġid hekk kbir.
Kien minħabba f'hekk li wara din il-viżjoni ruħi bdiet tħossha timtela'
bil-mistħija meta tara li setgħet tkun miżmuma minn xi ħaġa maħluqa, u aktar
u aktar meta tara li setgħet tinġibed lejn xi ħaġa, għax kollox deher quddiemi
bħal bejta tan-nemel.
Tqarbint u bqajt għall-Quddiesa, għalkemm lanqas naf kif. Deherli li
kien għadda ftit ħin biss, iżda stagħġibt meta daqq l-arloġġ u sibt li kont ili
f'dak ir-rapiment u f'dik il-glorja għal sagħtejn sħaħ.
U stagħġibt aktar kif dan in-nar li jiġi minn fuq, għandu magħqud
miegħu l-imħabba ta' Alla. Għax nixtieq kemm nixtieq, infittex kemm infittex,
u nitħabat kemm nitħabat għal din l-imħabba, jekk ma jkunx meta l-Maestà
Tiegħu jkun irid hekk... b'ebda mod ma nasal biex nikseb xrara waħda minn
dan in-nar. U mbagħad stagħġibt kif dan in-nar, meta jaqbad, jidher li jtemm
il-bniedem il-qadim bin-nuqqasijiet u l-bruda u d-dgħufija tiegħu.
Bħalma tagħmel il-feniċe li – kif qrajt – wara li taħraq lilha nfisha,
terġa' tqum oħra mill-istess irmied, hekk ukoll ir-ruħ imbagħad issir oħra,
b'xewqat ġodda u b'qawwa kbira. Qisha ma tibqax dik li kienet qabel, imma
tibda timxi fi triq il-Mulej b'safa ġdid.
Meta bdejt nitlob lill-Maestà Tiegħu li dan jiġri lili wkoll, biex inkun
nista' nerġa' nibda naqdih, qalli dan il-kliem: “Sibt xebh tajjeb; ara li ma
tinsiehx biex tfittex li timxi dejjem 'il quddiem”.
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 39, 22-23.
12 ta' Novembru
L-hena tal-henjin
_________________________________________________________________________________________
F'jum il-festa tal-glorjuż San Pietru, waqt li kont qiegħda nitlob, rajt lil
Kristu maġenbi, jew aħjar ħassejtu qrib tiegħi, għax ma rajt xejn la bl-għajnejn
tal-ġisem u lanqas b'dawk tar-ruħ. Imma rajtu qrib tiegħi ħafna u deherli li
kien Hu li kien qiegħed ikellimni... Ġesù kien il-ħin kollu fuq il-lemin tiegħi,
xhud ta' dak kollu li kont qeda nagħmel...

483

Meditazzjoni għal Kuljum

Imħawda bosta, mort niġri għand il-konfessur tiegħi biex ngħidlu
kollox. Dan staqsieni kif rajtu u jiena weġibtu li ma kontx rajtu b'għajnejja.
Imbagħad staqsieni kif kont naf li kien Kristu u weġibtu li ma kontx naf kif,
imma ma stajtx ma nħossx li kien Hu maġenbi l-ħin kollu, għax rajtu u
ħassejtu b'mod l-aktar ċar...
Kieku kont waħda għamja jew ninsab fi dlam ċappa, u ġie quddiemi xi
ħadd li qatt ma kont rajt imma li kont biss smajt bih, meta kellimni u qalli min
kien, kien ikolli nemmnu; imma ma nkunx nista' nistqarr fiż-żgur li huwa dak
il-bniedem daqslikieku kont rajtu b'għajnejja. Iżda hawn iva, għax mingħajr
ma jħalli min jarah bl-għajnejn, il-Mulej jagħti lir-ruħ għarfien hekk ċar talpreżenza tiegħu li ma jista' jibqgħalha ebda dubju. Il-Mulej jogħġbu li dan lgħarfien jibqa' mnaqqax hekk biċ-ċar fil-moħħ illi wieħed ma jistax jiddubita
minnu aktar milli jiddubita minn dak li jara b'għajnejh stess. Anzi f'dan il-każ
tal-aħħar huwa eħfef li niġu mqarrqa, għax xi drabi ma nkunux żguri jekk
nistħajlux aħna dak li naraw. Imma hawn, għalkemm nistgħu ma nkunux
żguri għalkollox għal xi ħin, imbagħad tibqa' fina ċertezza hekk qawwija li ma
tħalli ebda dubju...
Jidhirli li l-Mulej irid li r-ruħ ikollha b'kull mod xi tagħrif ta' dak li jiġri
fis-sema, hekk kif fis-sema jifhmu bla ma jitkellmu: ħaġa li jiena qatt ma kont
naf sewwa, qabel ma l-Mulej nnifsu għarrafhuli meta tilifni minn sensija biex
fit-tjubija tiegħu jagħmel li jiena naraha. Hekk ukoll jiġri hawn: Alla u r-ruħ
jifhmu lil xulxin għax hekk hija r-rieda tal-Maestà Tiegħu. Ebda mezz ieħor
ma huwa meħtieġ biex dawn iż-żewġt iħbieb juru u jfissru l-imħabba ta'
bejniethom. Hekk ukoll jiġri f'din il-ħajja meta tnejn jinħabbu tassew u jifhmu
lil xulxin: ikollhom ħila jifhmu lil xulxin mingħajr sinjali u kliem, imma biss
billi jħarsu lejn xulxin. Hawn, fil-viżjoni, tiġri l-istess ħaġa: mingħajr ma nafu
kif, dawn iż-żewġ maħbubin iħarsu fiss f'għajnejn xulxin, bħalma l-Għarus
jgħid lill-għarusa fl-Għanja tal-Għanjiet; jidhirli li smajthom jgħidu li qiegħda
f'din l-Għanja (Għanja 4, 9; eċċ.).
Tjubija tal-għaġeb ta' Alla tiegħi, li tħalli jħarsu lejk għajnejn li sa issa
ħarsu b'mod mhux xieraq, bħalma għamlu l-għajnejn ta' ruħi! Wara li jkunu
raw lilek, Mulej agħmel li qatt aktar ma jduru lejn il-ħwejjeġ baxxi ta' din l-art,
u li ma jithennew b'ebda ħaġa ħlief bik!...
O erwieħ li bdejtu timxu fit-triq tal-orazzjoni u li għandkom fidi
tassew... ifhmu sewwa li hija ħaġa żgura li Alla jingħata kollu kemm hu lil
dawk li jħallu kollox għalih. Hu ma jħarisx lejn l-uċuħ (Mt 22, 16; Rum 2, 11;
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Atti 10, 34), hu jħobbna lkoll. Ebda bniedem, ħażin kemm hu ħażin, ma huwa
mċaħħad mill-imħabba tiegħu, ladarba hu mexa miegħi b'dan il-mod u
refagħni għal stat hekk għoli...
X'hena akbar u xi glorja miżjuda għad ikollhom dawk li jaraw li, ukoll
jekk tard fil-ħajja, imbagħad ma ħallew ebda ħaġa li ma għamluhiex għal Alla
kull meta setgħu, u ma qagħdux lura milli jagħtuh kulma jistgħu skont ilqawwa u l-qagħda tagħhom, u aktar ma kellhom, aktar tawh! Kemm għad
isibu ruħhom għonja dawk li ċċaħħdu mill-għana kollu tagħhom għal Kristu!
X'unur kbir għad ikollhom dawk li biex jogħġbu lil Kristu ma fittxew ebda
unur, imma sabu l-hena tagħhom filli jarawhom immaqdrin għalih! Kif isib
ruħu għaref tassew min feraħ li jkun magħdud b'miġnun għax hekk sejħu lillGħerf innifsu! (Mt 27, 28; 2Kor 11, 16). Imma minħabba dnubietna, kemm
huma ftit illum l-erwieħ ta' din ix-xorta! Jaħasra llum qisu ma fadal ħadd li lbnedmin jgħodduh b'miġnun għax jarawh iwettaq għemejjel erojċi li jwettqu
l-maħbubin tassew ta' Kristu. O dinja, dinja, kemm qed tikseb unur għax ftit
huma dawk li jafuk sewwa!
S. Tereża ta' Ġesù, Ħajja, 27, 2-3.5.10-12.14.
13 ta' Novembru
Il-ktieb tal-ħajja
_________________________________________________________________________________________
Wara li tqarbint, jiena rajt lil Ġesù, u deherli li qalli: “Għarusa tiegħi, ara
jiena ngħatajt kollni kemm jien lilek. Issa rridek tingħaqad kollok kemm int
miegħi”. U minnufih, waqt li żiegħel bija, hu għaqqadni kollni kemm jien
miegħu b'imħabba kbira għall-aħħar, b'mod li jiena bqajt kollni kemm jien
assorbita fil-kobor tal-imħabba ta' Alla. U hekk ingħatali li nagħraf il-kobor ta'
dawk il-kelmiet tal-Apokalissi: “Lir-rebbieħa nagħtihom il-manna moħbija u
isem ġdid” (2, 17). U jiena fhimt li r-rebbieħa kienu dawk li rebħu liddemonju, lid-dinja u lilhom infushom, u li ngħatatilhom il-manna moħbija tasSagrament Imqaddes, moħbi għall-kburin, imma tabilħaqq mhux għal dawk li
huma umli; moħbi wkoll taħt is-sura tal-ostja għalina lkoll. Hu moħbi għallkburin, li meta Ġesù jidħol ġo fihom, huma insensibbli f'li jduqu l-ġentilezza u
l-ħlewwa ta' dan is-Sagrament, u għalhekk mill-frott li għandhom jieħdu
minnu.
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Imbagħad rajt lil Ġesù fuq il-leminija tal-Missier fil-glorja tiegħu. U
minn sidru kien ħiereġ xorb u manna bajda ħafna, ħelwa ħafna u ratba li
fhimt li kienet il-grazzja qaddisa tiegħu, moħbija għalkollox mill-kburin; għax
huma ma setgħux, minħabba l-kburija tagħhom, ikollhom il-grazzja ta' Alla. U
mbagħad rajt li dawk l-erwieħ li kienu qegħdin jirċievu dan ix-xorb talgrazzja ta' Ġesù, kienu hekk imsaħħa u tant sħaħ fil-fehma, li jekk waħda biss
minn dawn l-erwieħ b'din il-grazzja kellha tiġi ttantata mid-demonji kollha
tal-infern, jew saħansitra kieku l-ħlejjaq kollha kellhom isiru demonji
inkarnati biex jittantaw u jattakkaw lil din ir-ruħ, tant hija qawwija u soda
bis-saħħa ta' din il-grazzja ta' Alla li tinsab fiha, illi qatt ma kienet se taċċetta
li ċċedi għad-dnub, biex ma toffendix dik il-Maestà divina.
Jiena fhimt ukoll li ruħ waħda biss li tirċievi din il-grazzja kienet kieku
tferraħ iżjed lil Alla, kieku kienet ħaġa li tista' tkun, għaliex b'hekk tkun
seħħet ir-rieda tiegħu. Għalhekk Alla, min-naħa tiegħu, jixtieq jagħti l-grazzja
tiegħu lill-ħlejjaq kollha. U rajt ukoll li l-Qaddisin kienu ferħanin u allegri
ħafna, xħin raw li r-rieda ta' Alla kienet qed titwettaq. Bl-istess mod, jiena rajt
l-erwieħ tal-purgatorju li kienu rċevew dan ix-xorb tal-grazzja, ma użawx dik
ir-reżistenza [għar-rieda tiegħu] li kienu użaw huma waqt li kienu jgħammru
f'din id-dinja, li minħabba fiha qegħdin fil-purgatorju. U l-ferħ tagħhom kien
tant, li kważi kien iħaffifilhom is-sofferenzi.
Imbagħad bis-saħħa ta' dak l-isem ġdid jiena rajt li l-qaddisin kollha
kellhom isem ġdid, u dan l-isem kien miktub fil-Ktieb tal-Ħajja, u dan il-ktieb
deherli li kien l-umanità qaddisa ta' Ġesù. U dawn l-ismijiet kienu immarkati
bid-demm ta' Ġesù li hu l-Ħaruf. U dan l-isem kien ta' tant kobor f'għajnejn
Alla li qatt, qatt ma wieħed seta' jispjegah. Aħna nsejħu lill-verġni Verbi gratia
minħabba s-safa verġinali tagħhom, billi ma nafux nispjegaw dik il-virtù mod
ieħor, imma mbagħad f'għajnejn Alla għandhom isem ġdid ta' kobor u
prezzjuż iżjed. Dan il-kobor jagħrfu u jarah biss Alla, u l-istess iseħħ għallmartri, id-dutturi, u għall-qaddisin l-oħra kollha li qegħdin fil-ġenna.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, L-Erbgħin Jum, fid-9 Jum.
14 ta' Novembru
Il-Qaddisin Kollha Karmelitani
Il-glorja tal-qawmien
_________________________________________________________________________________________
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Ir-ruħ “tħoss bħal ġiri mill-qiegħ tagħha ta' xmajjar ta' ilma ħaj”, u
“jidhrilha li nbidlet f'Alla, maħkuma minnu f'qabda qawwija, imżejna b'bosta
doni u virtujiet, hekk li donnha waslet biex purtiera rqieqa biss tifridha millquċċata tal-hena”. Kull darba li dik il-fjamma delikata, taħraq ġo min ikun u
mbagħad tegħelbu, “iħossu maqbud fi ħlewwa qawwija ta' hena...” hekk li
tidħollu l-impressjoni f'moħħu li ħajtu fuq l-art waslet biex titqaċċat, u
dalwaqt jgħaddi biex igawdi l-ferħ tal-ħajja ta' dejjem. F'sakra ta' xenqa, jitlob
il-ħelsien mill-qafas li qiegħed iżommu fl-art.
Il-Fjamma ħajja ta' mħabba huwa l-Ispirtu s-Santu, li “r-ruħ issa bħal
tidra tħoss ġo fiha... qisu nar li jitliegħeb ġo fiha u jittrasformaha kollha kemm
hi fi mħabba ħelwa”, u jerġa' wkoll “qisu bħal nar li jħeġġeġ sew ġo fiha, u
jtajjar il-fjammi. Kull darba li dik il-vampa tleħħ, tixgħel ir-ruħ bil-glorja, waqt
li tressaqha lejn is-serħ ħlejju tal-ħajja divina”. L-Ispirtu s-Santu jġiegħelha
titqanqal bl-imħabba, b'tali mod li r-rieda tar-ruħ titwaħħad f'ħerqa ta'
mħabba mal-ħuġġieġa divina. It-trasformazzjoni fl-imħabba ssir habitus,
jiġifieri r-ruħ tidħol fi stat permanenti, bin-nar iħeġġeġ bla jaqta' fiha. Ilħidma tagħha issa “huma fjammi li jittajru 'l barra mill-ħuġġieġa ta' mħabba,
u jibbru 'l fuq b'saħħa minn daqskemm huwa qawwi n-nar tal-unjoni”. F'dan
l-istat, ir-ruħ minn rajha ma tagħmel xejn. Kulma hija twettaq tagħmlu għax
imqanqal u mitmum mill-Ispirtu s-Santu, għalhekk joħroġ kollu mill-għajn
divina. B'tali mod, li kull xrara li tiffjamma din il-ħuġġieġa, qisha għar-ruħ
bħal influss ġdid fiha ta' ħajja eterna: “għaliex ir-ruħ titgħolla 'l fuq biex
hemm tissieħeb fil-ħidma ta' Alla f'Alla”.
Meta sseħħ it-trasformazzjoni f'ħuġġieġa ta' mħabba, jidħlu
f'komunikazzjoni magħha l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; u toqrob hekk
viċin lejn Alla li tkun tista' dduq xi ħaġa mill-ħajja eterna; li għaliha jidhrilha li
hija ġa l-ħajja eterna.
Il-ħuġġieġa tal-ħajja eterna tmelles lir-ruħ bit-tenerezza ta' Alla u
tferiha fil-qalb ta' qalbha hekk b'saħħa, li tħollha fi mħabba. Iżda għadu
possibbli li nitkellmu minn tidrib?
Fir-realtà, il-feriti huma “'bħal tmellis leħħieni ta' mħabba mill-aktar
ħlejju”. Huma “bħal logħob ta' mħabba tal-Għerf etern”. Huma “bħal fjammi
ċkejkna ta' mħabba jitliegħbu mar-ruħ, melliesa u kollha ħajja...”.
Dan kollu jiġri fiċ-ċentru l-aktar profond tar-ruħ, fejn la x-xitan u lanqas
is-sensi ma jistgħu jaslu. U għalhekk din [il-komunikazzjoni divina] isseħħ bla
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nkwiet, b'saħħa u f'dagħdigħa ta' hena. “...Aktar ma tkun 'l isfel fil-profond,
aktar hija safja; aktar ma tkun kbira s-safa fil-qalba tar-ruħ, aktar spiss
tfawwar il-komunikazzjoni ta' Alla: mingħajr ma ngħidu li daqshekk ieħor
ikunu kbar il-pjaċir u l-hena tar-ruħ... Hu Alla li jikkawża kollox. Ir-ruħ ma
tikkontribwixxi xejn minn tagħha”. Hu veru li r-ruħ tista' biss twettaq
ħidmietha permezz tas-sensi tal-ġisem; iżda f'dan l-istat qatt ma hija lsira
tagħhom, u għalhekk “kulma trid tagħmel hu li tilqa' dak li jibagħtilha Alla, u
issa hu biss – mingħajr l-għajnuna tas-sensi – irid li jaħdem fir-ruħ u
jmexxiha...”. Minħabba f'hekk kulma tagħmel ir-ruħ huwa divin, kull att huwa
ta' Alla, għalkemm joħorġu u jibqgħu tar-ruħ: “għaliex Alla jwettaqhom fiha,
iżda flimkien magħha, billi jagħti l-kunsens tiegħu u jitgħaxxaq bihom”.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Scientia Crucis.

L-UNJONI MISTIKA
15 ta' Novembru
Tifkira tal-Karmelitani Mejtin
Immut għaliex ma mmutx
_________________________________________________________________________________________
Ngħix bla ma ngħix fija,
u b'hekk jiena nittama
li mmut għaliex ma mmutx.
Ngħix barra minni nnifsi
wara li bl-imħabba mmut,
għax fil-Mulej irrid ngħix,
li tiegħu għażilni nkun.
Meta qalbi jiena tajtu,
fiha naqqax dan il-kliem:
li mmut għaliex ma mmutx.
U b'dan il-ħtif tas-sema
f'imħabbtu jiena ngħix,
u ħielsa hija qalbi
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waqt li Alla tiegħi sar.
Li nara 'l Alla maqbud minni,
fija qajjem imħabba kbira:
li mmut għaliex ma mmutx.
O kemm twila hi dil-ħajja,
kemm hu iebes dan l-eżilju,
dan il-ħabs u dawn il-ktajjen
li fihom ruħi nqabdet!
Li biss nistenna minnhom noħroġ
niket kbir inissel f'qalbi:
li mmut għaliex ma mmutx.
Meta bil-Mulej ma nithenniex,
kemm hi qarsa din il-ħajja!
Għax jekk ħelwa hi l-imħabba,
twila żgur mhux l-istennija.
Dan it-toqol Int neħħili
għax hu itqal mill-azzar:
li mmut għaliex ma mmutx.
Jiena ngħix biss bil-fiduċja
li huwa żgur li għad immut,
għax it-tama tiżgurani
li fil-mewt għad ngħix tassew,
Int, o mewt il-ħajja ġġib –
isa ejja, la tiddawwarx:
li mmut għaliex ma mmutx.
O ħajja, ta' dwejjaq la tkunlix,
imma qis qawwet l-imħabba:
jonqosni biss li nitlef lilek
biex għal dejjem nirbħek żgur.
Ejja mela, o mewt ħelwa,
ejja ħudni bl-akbar ħeffa:
li mmut għaliex ma mmutx.
B'dik il-ħajja ta' hemm fuq,
li tassew il-ħajja hi,
sakemm tibqa' l-ħajja t'hawn
jien nithenna ma nistax.
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Sabiex ngħix, jeħtieġli mmut:
la tibqax, o mewt, ma ssejjaħlix:
li mmut għaliex ma mmutx.
X'nista', o ħajja, nagħti jien
lil dak Alla li jgħix fija,
ħlief li lilek nitlef
biex jistħoqqli lilu nirbaħ?
Immut biex għandu nasal,
hekk nixtiequ lill-Maħbub,
li mmut għaliex ma mmutx.
S. Tereża ta' Ġesù, Poeżija n. 1.
16 ta' Novembru
L-imħabba tiġbed l-imħabba
_________________________________________________________________________________________
Mulej, inti taf, jiena ma għandi ebda teżori oħra ħlief l-erwieħ li int
għoġbok tgħaqqad ma' tiegħi. Dawn it-teżori, huwa int li fdajthomli f’idejja, u
għalhekk jien nażżarda nissellef il-kliem li int indirizzajt lill-Missier tas-Sema
fl-aħħar lejla li ratek għadek fuq din l-art bħala vjaġġatur u f’sura ta’ bniedem
li jmut. Ġesù, Maħbub tiegħi, ma nafx meta se jintemm l-eżilju tiegħi... iktar
minn lejla waħda għad ikollha tarani ngħannilek f'dan l-eżilju l-ħniniet
tiegħek, imma fl-aħħar tasal ukoll għalija l-aħħar lejla; imbagħad nixtieq li
nkun nista' ngħidlek, o Alla tiegħi:
“Jien igglorifikajtek fuq l-art; temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel;
għarraft ismek lil dawk li inti tajtni: kienu tiegħek, u inti tajthom lili. Huwa
issa li jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek, għaliex jiena għaddejtilhom il-kliem
li int għaddejt lili, u huma laqgħuh u emmnu li inti bgħattni. Jiena nitlob għal
dawk li inti tajtni, għaliex huma tiegħek. Jien ma għadnix aktar fid-dinja; iżda
huma għadhom fid-dinja, u jiena ġej lura għandek. Missier qaddis, ħarishom
f’ismek dawk li inti tajtni. Issa jiena ġej għandek, u qiegħed ngħid dan, waqt li
għadni fid-dinja, biex il-ferħ li ġej minnek ikun sħiħ fihom. Ma nitolbokx li
twarrabhom mid-dinja, imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex taddinja, bħalma jiena m’iniex tad-dinja. M’iniex nitlob għalihom biss, imma
wkoll għal dawk li għad jemmnu fik bis-saħħa tal-kelma tagħhom.
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“Missier, irrid li dawk li tajtni jkunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien,
u li d-dinja tagħraf li inti ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili” (Ġw 17, 4-23).
Iva, Mulej, dan huwa dak li kieku nixtieq li ntenni warajk qabel ma
nittajjar f'dirgħajk. Forsi dan hu ardir? Imma le, minn żmien ilu ħallejtni nkun
wiċċi sfiq miegħek. Bħalma qal missier l-iben il-ħali lil ibnu l-kbir, inti kont
għedtli: “Kull ma hu tiegħi huwa tiegħek” (Lq 15, 31). Mela kliemek, o Ġesù,
huwa tiegħi; u jien nista' ninqeda bih biex niġbed fuq l-erwieħ li huma
magħqudin miegħi l-favuri tal-Missier tas-Sema. Iżda, Mulej, meta ngħid li
fejn se nkun jien, nixtieq li jkunu wkoll dawk li ngħatawli minnek, ma
nippretendix li huma ma jistgħux jaslu għal glorja ħafna ogħla minn dik li
jogħġbok tagħti lili; irrid sempliċiment nitlob biex jum wieħed aħna nkunu
lkoll kemm aħna magħqudin fis-Sema sbejjaħ tiegħek. Int 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. 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 (Ġw 17, 23).
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, Ċ 34q-35q.
17 ta' Novembru
It-tbatijiet tal-imħabba
_________________________________________________________________________________________
Huma biżżejjed dawn il-grazzji kollha li l-Għarus jagħti lir-ruħ biex
tithenna din il-ħamiema żgħira jew farfett ċkejken [jiġifieri r-ruħ] u biex sa flaħħar tistrieħ f'dak l-imkien fejn għandha tmut?
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Le, żgur li le. Anzi dan il-farfett isib ruħu f'qagħda agħar minn qabel.
Ukoll jekk ikun ilu jirċievi dawn il-grazzji għal ħafna snin, jibda jokrob u jibki
bla waqfien, għax kull waħda minn dawn il-grazzji żżidlu l-uġigħ. Ir-raġuni ta'
dan hija li, ladarba issa qiegħed jagħraf dejjem aktar l-għeġubijiet ta' dan Alla
tiegħu, u jara lilu nnifsu hekk 'il bogħod minnu u milli jithenna bih, aktar u
aktar tikber ix-xewqa tiegħu. Għax aktar ma r-ruħ tagħraf kemm dan il-Mulej
u Alla kbir tagħna jistħoqqlu jkun maħbub, aktar tikber fiha l-imħabba għalih.
U jiġri li din ix-xewqa tibqa' tikber bil-mod il-mod f'dawn is-snin kollha, hekk
li r-ruħ tibda tbati minn tbatija l-aktar kbira, bħalma issa sejra nfisser...
Dan huwa x'jiġri xi drabi lir-ruħ li jkollha dawn ix-xewqat bi dmugħ u
biki flimkien mat-tqanqiliet li semmejt – li lkoll ġejjin mill-imħabba mħeġġa
tagħha u li, qawwija kemm huma qawwija, mhuma xejn ħdejn dan li sejra
nitkellem fuqu, għax jixbhu lil dan in-nar bati li s-sħana tiegħu nifilħu għaliha,
għalkemm iġġib xi ftit ta' wġigħ.
Waqt li r-ruħ tkun f'din il-qagħda, u tħossha taqbad fiha nfisha, ħafna
drabi jiġri li, permezz ta' ħsieb li jgħaddi b'ħeffa kbira jew ta' kelma li tisma'
dwar kemm għad fadlilha biex tmut, tħoss bħal daqqa ġejja minn xi mkien
ieħor – ma nafx minn fejn jew kif – bħallikieku ġiet minfuda minn vleġġa tannar. Miniex qiegħda ngħid li hija vleġġa tassew, iżda xi ħaġa li, hi x'inhi, jidher
ċar li ma tistax tiġi minna nfusna. Lanqas mhi xi daqqa, għalkemm jien għedt
daqqa, iżda tassew li tidrob fil-fond. Fil-fehma tiegħi ma tinħassx fejn soltu
jinħass l-uġigħ ta' din l-art, iżda fil-qiegħ l-aktar intimu u ġewwieni tar-ruħ. U
hemm, bħal leħħa ta' berqa li tgħaddi b'ħeffa kbira, tagħmel irmied dak kollu
li ssib ta' din id-dinja fin-natura tagħna l-bnedmin. Fil-ftit ħin li ddum, ma
nkunu nistgħu naħsbu f'ebda ħaġa li għandha x'taqsam mal-eżistenza
tagħna...
F'dan il-waqt il-Maestà Tiegħu jgħin lir-ruħ biex tagħraf il-kobor tiegħu
b'mod hekk ħaj illi dan l-uġigħ jibqa' jiżdied sakemm dik li ssofrih [jiġifieri lQaddisa nfisha] ikollha tibda tgħajjat b'leħen għoli. U din, għalkemm hija
waħda li sofriet bosta u mdorrija ssofri ħafna tbatijiet ta' kull xorta, ma tkunx
tista' tagħmel mod ieħor, għax kif għedt, dan l-uġigħ qawwi ma jinħassx filġisem, imma fil-ġewwieni tar-ruħ.
Huwa minħabba f'hekk li din il-bniedma fehmet sewwa kemm ittbatijiet tar-ruħ huma eħrex minn dawk tal-ġisem. U ġiebet quddiem
għajnejha li ta' din ix-xorta huma t-tbatijiet li jsofru dawk li jinsabu fil-
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purgatorju għax, għalkemm ma għadx għandhom ġisem, isofru wisq aktar
minn dawk li hawn fuq l-art għadhom jgħixu fil-ġisem...
Rajt waħda li kienet tinsab f'qagħda bħal din [mill-ġdid, il-Qaddisa
nfisha], u ħsibtha se tmut tassew. Wara kollox, din mhix xi ħaġa li tgħaġġbek,
għax huwa minnu li hemm periklu kbir li min isib ruħu f'din il-qagħda jista'
jmut. Għalhekk, għalkemm din il-qagħda ddum ftit, tħalli 'l-ġisem kollu bħal
żlugat, u sakemm iddum, it-taħbit tal-qalb jonqos sewwa bħal meta wieħed
ikun se jrodd ruħu lil Alla. Dan huwa minnu tabilħaqq, għax is-sħana naturali
tal-ġisem tonqos ħafna, waqt li r-ruħ tibda taqbad minn ġewwa hekk bilqawwi illi, kieku l-ħuġġieġa kellha tkun ftit aktar b'saħħitha, żgur li Alla kien
itemm għalkollox ix-xewqat tar-ruħ... Issa din il-bniedma... toqgħod tara
għaliex tinsab hekk imnikkta minħabba li tinsab 'il bogħod mill-Ġid tagħha, u
għalfejn trid tgħix aktar. Tħossha waħedha għalkollox, għax ħadd f'din iddinja ma jista' jżommilha kumpannija, u nemmen li lanqas jistgħu jagħmlu
dan dawk li jinsabu fis-sema, jekk ma jkunx Dak biss li tħobb; bil-maqlub,
kulħadd idejjaqha. Ir-ruħ tara li qisha qiegħda fl-ajru, bla ma tista' tistrieħ fuq
xi ħaġa fuq l-art jew titla' s-sema. Tħossha taqbad minn ġewwa b'nixfa ta'
għatx klubi, iżda ma tistax tasal ħdejn l-ilma. Għax dan mhux għatx li tista'
tiflaħ għalih, hekk li b'xejn ma tista' teħles minnu. U lanqas ma trid taqta' dan
l-għatx tagħha jekk mhux b'dak l-ilma li l-Mulej tkellem fuqu mas-Samaritana
(Ġw 4, 13). Iżda ħadd ma jagħtiha minn dan l-ilma...
Mulej, kemm tgħakkishom lil dawk li jħobbuk! Imma kollox huwa ftit
ħdejn dak li tagħtihom wara. Huwa sewwa li l-ħafna jiswa ħafna... Aktar u
aktar meta b'din it-tbatija kollha u b'dan in-niket b'kollox – tbatijiet li
nemmen li ma jistax ikun hawn akbar minnhom fuq din l-art... – ir-ruħ tifhem
tajjeb li dan in-niket kbir huwa ta' siwi hekk kbir illi lanqas qatt ma kien
jistħoqqilha... Imsaħħa b'dan l-għarfien tas-siwi ta' din it-tbatija, ir-ruħ
issofriha minn qalbha u hija lesta li ssofriha ħajjitha kollha.
S. Tereża ta' Ġesù, Kastell Ġewwieni, 6Għamajjar 11, 1-6.
18 ta' Novembru
L-imħabba unittiva
_________________________________________________________________________________________
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Wara li tqarbint, jien ħassejt li Ġesù qalli dak il-kliem li qal lil San
Pietru: “Hieni int, Xmun bin Ġona, għax mhux [bniedem] tad-demm u l-laħam
uriek dan, imma Missieri li hu fis-smewwiet” (Mt 16, 17). U hu qalli: “Lil San
Pietru ma setax jintwera min kont jien mid-demm u lanqas mil-laħam, imma
biss minn Missieri li hu fis-sema. Hekk ukoll lir-ruħ ma jistax jintwera la middemm u lanqas mil-laħam, il-kobor u s-safa ta' ruħi, imma biss Missieri li hu
fis-sema jista' juriha dan”.
Jien fhimt li din ir-rivelazzjoni għamilha l-Ispirtu s-Santu, imma
minħabba li hu ħaġa waħda mal-Missier u mal-Iben, huma għamlu flimkien
din ir-rivelazzjoni. Jiena, biex ngħid hekk, rajt 'il-Ispirtu s-Santu jitħarrek ilħin kollu, mhux li hu kien qiegħed jitħarrek minn fejn kien, imma rajt li bla
heda kien qiegħed jibgħat raġġi, vleġeġ u vireg ta' mħabba safja fil-qlub talħlejjaq. U ntbaħt li kull l-iċken ħaġa li r-ruħ ma kenitx tagħmel b'dik ilprospettiva u intenzjoni safja li tweġġaħ lil Alla u togħġob lilu biss, imqar liżgħar refgħa tal-għajnejn u l-iċken kelma, kien xkiel u impediment biex
tagħraf is-safa u l-kobor ta' din l-imħabba; waqt li l-kliem, il-ħsibijiet, ixxewqat u kull ħaġa li r-ruħ kienet tagħmel biex tweġġaħ biss lil Alla u togħġob
lilu, kienu jġibulha dan l-għarfien...
Imbagħad jiena rajt li l-imħabba unittiva għaqqditni u waħħditni ma'
Ġesù, u għarrfitni l-kobor u s-safa ta' din l-imħabba daqs kemm stajt –
għalkemm dak il-ħin kien qiegħed jurini ħaġa hekk kbira li ma rnexxilix
nifhimha. U l-Imħabba qalli li ried jgħarrafni lilu nnifsu b'mod li stajt inħobbu
u, għax inħobbu, qatt ma kont se naqta' l-għatx li nħobb lill-Imħabba. Hu ried
li tant titnaqqax fija din l-imħabba f'qalbi li, meta niftakar, jiena nħobbu
dejjem. U tani din il-ħila li nislet ir-ruħ mill-ġisem biex inkun nista' ningħaqad
aħjar kollni kemm jien ma' Alla, u billi r-ruħ hi aktar nobbli u setgħana, ilġisem b'dak il-mod jibqa' ma jitħarrikx, u hija u tagħtih il-ħajja ġġagħalu
jiggosta flimkien magħha għallinqas xi ftit minn dak li tiggosta hi f'din lunjoni ma' Alla. U l-Imħabba qalli li għamilli hekk sabiex ġismi, meta jduq u
jtiegħem xi ftit mill-ħlewwiet tar-ruħ, isir ubbidjenti u doċli iżjed b'mod li ma
kienx ikun hekk li kieku ma kienx daqhom.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, L-Erbgħin Jum, fl-34 Jum.
19 ta' Novembru
S. Rafel Kalinowski ta' S. Ġużepp
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Hu Alla dak li jakkumpanjana
_________________________________________________________________________________________
Fil-Kotba Mqaddsa xejn ma jiġi rrakkomandat daqs ħajja perfetta u
qaddisa u li nwettqu dmirijietna għalkollox u b'mod eżatt. Fit-Testment ilQadim, il-Mulej Alla tagħna stieden lill-poplu tiegħu biex ikun qaddis u qallu:
“Għandkom titqaddsu għax jien qaddis” (Lev 11, 44). Sidna Ġesù Kristu, li lMissier etern tahulna b'Għalliem, Mgħallem u Mexxej tagħna, wettaq u
saħħaħ din it-twissija tat-Testment il-Qadim meta kkmandana biex bħala
mudell li għandna nimitawh, inżommu quddiem għajnejna l-istess qdusija, ilMissier etern tiegħu: “Kunu perfetti bħalma hu perfett Missierkom li hu fissmewwiet” (Mt 5, 48).
X'jeħtieġ biex tkun qaddis, biex tkun perfett? It-tweġiba jagħtuhielna dDutturi tal-Knisja, dawk li għarfu x'teħtieġ ir-ruħ, mgħallmin tal-ħajja
spiritwali: “Jekk trid tkun qaddis, perfett, aqdi dmirijietek bil-fedeltà”.
L-Ispirtu s-Santu fil-Ktieb tal-Proverbji jħeġġeġ hekk liż-żgħażagħ:
“Ħares, ibni, ordnijiet missierek, u twarrbux tagħlim ommok” (Prov 6, 20).
Din l-eżortazzjoni tajba hi indirizzata wkoll lil kwalunkwe stat, lil kwalunkwe
għomor tal-bniedem: lill-età taż-żgħażagħ, meta n-nuqqas ta' esperjenza
ġġagħalna nitgħallmu kif nevitaw il-perikli tad-dinja; lin-nies maturi, li
għalihom diġà għaddiet nofs il-ħajja; u fl-aħħar lin-nies anzjani wkoll. Hija
twissija meħtieġa kemm għal-lajċi u kemm għall-membri ta' Ordni,
ikkonsagrati lil Alla. Anzi, ippermettuli ngħid li hi fuq kollox għal dawn talaħħar, minħabba l-għamla ta' ħajja li għażlu u li permezz tagħha ngħataw biex
jimitaw aktar mill-qrib lil Sidna Ġesù Kristu, fil-ħarsien tal-liġijiet li hu
ħallielna bit-tagħlim u l-eżempji tiegħu; u hi b'mod speċjali għalina, reliġjużi
rġiel u nisa tal-Karmelu, li skont ir-Regola u l-Kostituzzjonijiet tagħna,
ikkonsagrajna lilna nfusna għal sejħa li nikkontemplaw bla heda l-Liġi ta' Alla:
[kull wieħed minna għandu] “lejl u nhar jaħseb fil-liġi tal-Mulej u jishar fittalb” (Regola tal-Karmelu n. 10).
Għalhekk, ejjew naħsbu fuq din l-istedina tal-Ispirtu s-Santu, u nistaqsu
lilna nfusna x'għandna nagħmlu biex nilqgħuha u napplikawha għalina nfusna
bil-fedeltà. [...]
L-ewwel nett, l-Ispirtu s-Santu janimana, isejħilna, iwissina biex
inħarsu l-Liġi u nħarsuha bis-sħiħ. Mela, ejjew inħarsu l-Liġi, dik li
tippreskrivi Ommna l-Knisja Mqaddsa permezz tar-Ragħaj Suprem tagħha,
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kustodju li jishar u dejjem imħeġġeġ tas-sbuħija tal-Familji reliġjużi; ejjew
inħarsu wkoll il-liġi li t-tieni Omm tagħna, l-Ordni mqaddes tagħna, tagħtina
fir-Regola u l-Kostituzzjonijiet. Inħarsu din il-Liġi mbierka tagħna: hi dawl li
Alla tana, dawl li ġej mis-sema, dawl hekk sod li jgħaddi kull għerf ta' din iddinja. Min jimxi skont din il-Liġi ma jistax jitlef it-triq, u min jitbiegħed mittriq li hija tindika u ddawwal, jaqa' fl-abbiss. [...]
Id-direzzjoni ta' Alla, għalina r-reliġjużi, fil-fatt hi iżjed kompluta, iżjed
imħeġga u, – jekk nistgħu ngħidu hekk – hi iżjed dritta milli għal Insara oħra.
Waqt li, fil-każ ta' dawn tal-aħħar, il-Mulej Alla tagħna jikkuntenta ruħu li
jħażżilhom biss il-linji ġenerali ta' dmirijiethom, billi tul ħajjithom jagħtihom
xi kmandamenti f'għamla ta' sinjali, magħna jsir tabilħaqq mexxej li jimxi
qabilna u jdawwal il-passi tagħna u jurina x'għandna nagħmlu f'kull waqt;
barra minn hekk, hu jagħtina l-grazzja biex nagħmlu dan mhux biss mingħajr
sforz, imma bi ħlewwa u faraġ kbir għar-ruħ.
Alla hu għalina l-Missier kollu mħabba li jmexxi lit-tifel ċkejken tiegħu
minn idejh, l-imgħallem li hu dejjem qrib id-dixxiplu biex idawlu, imexxih u
jgħinu ħalli jirbaħ il-perikli ġejjin min-nuqqas ta' esperjenza tiegħu. Il-Mulej u
Alla tagħna mhux biss jakkumpanjana iżda, f'ċertu sens, imur jiġbidna ‘l barra
minna nfusna bir-rabtiet li nagħmlu għalina bil-liġijiet tagħna.
Dawn ir-rabtiet ma jagħtux fastidju, ma jfixklux il-moviment imma
jgħaġġluh: l-unika ħaġa li jorbtu huma l-passjonijiet, billi jeħilsu r-ruħ minn
kull jasar. Huma rabtiet ta' mħabba li, f'idejn l-Ispirtu s-Santu, jagħmlu li rruħ tagħna ttir lejn l-għoli.
S. Rafel Kalinowski, Diskors lis-Sorijiet Karmelitani Tereżjani ta' Leopoli fl1901.
20 ta' Novembru
Fil-ġnien tal-Maħbub
_________________________________________________________________________________________
Iż-żwieġ spiritwali bejn ir-ruħ u l-Iben t’Alla u wisq ogħla, u ma jistax
jitqabbel mal-għerusija spiritwali, għax hu t-trasformazzjoni totali filMaħbub, u fih it-tnejn jingħataw lil xulxin bi tħaddina sħiħa, b’ċerta
konsumazzjoni ta’ mħabba li fiha r-ruħ issir divina u ssir Alla bilpartiċipazzjoni, sakemm hu possibbli f’din il-ħajja.
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Għalhekk naħseb li dan l-istat ma jseħħ qatt jekk ir-ruħ ma tkunx
ikkonfermata fil-grazzja; għax il-fidi tat-tnejn tissaħħaħ billi Alla jikkonferma
l-fidi tiegħu fir-ruħ. Għalhekk dan hu l-ogħla stat li jista’ jintlaħaq f’din il-ħajja.
Għax kif fiż-żwieġ skont il-ġisem, isiru t-tnejn ġisem wieħed, bħalma tgħid ilBibbja (Ġen 2, 14), hekk f’din l-għaqda wkoll, meta jkun ikkunsmat dan iżżwieġ spiritwali bejn ir-ruħ u Alla, hemm żewġ naturi fi spirtu wieħed u
mħabba waħda, kif jgħid San Pawl li jġib l-istess eżempju: “Min jingħaqad
mal-Mulej isir spirtu wieħed miegħu” (1Kor 6, 17). L-istess bħalma d-dawl ta’
kewkba jew ta’ xemgħa jingħaqad mad-dawl tax-xemx u dak li jagħti d-dawl
ma jkunx aktar il-kewkba jew ix-xemgħa, iżda x-xemx li tkun xorbot id-dwal loħra.
Dwar dan l-istat jitkellem l-Għarus f’dan il-vers Daħlet l-Għarusa
ġewwa jiġifieri minn ġo dak kollu li hu temporali u naturali u minn ġolġibdiet, il-modi, u l-manjieri kollha spiritwali, waqt li tħalli warajha u tinsa ttiġrib, it-taqlib, l-uġigħ, u l-ħsibijiet kollha, u tinbidel f’din it-tgħanniqa kbira.
Għalhekk jissokta l-vers li ġej: fil-ġnien li jhenni xxenqet għalih.
Qisu qed jgħid: inbidlet f’Alla tagħha li hawn hu msejjaħ ġnien li jhenni
minħabba l-mistrieħ ħelu li r-ruħ issib ġo fih. F’dan il-ġnien ta’
trasformazzjoni sħiħa (li hu diġà hena, gost, u glorja ta’ żwieġ spiritwali) ma
tistax tasal bla ma tgħaddi l-ewwel mill-għerusija spiritwali u mill-imħabba
leali tal-għarajjes it-tnejn li huma. Wara li r-ruħ tkun għamlet xi żmien
għarusa lill-Iben t’Alla, f’imħabba sħiħa u ħelwa, imbagħad Alla jsejħilha u
jdaħħalha f’dan il-ġnien tiegħu kollu fjuri sabiex tikkonsma dan l-istat l-iżjed
hieni ta’ żwieġ spiritwali miegħu. Hawn issir għaqda taż-żewġ naturi.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B 22, 3-8.
21 ta' Novembru
Il-ħajja mistika
_________________________________________________________________________________________
Hu importanti li nistħarrġu kif diġà mill-ewwel seklu li fih l-Ordni
nfirex fil-Punent, insibu l-ħajja mistika tiegħu mfassla u karatterizzata. B'dan
il-mod il-Karmelu jokkupa l-ispazju partikulari tiegħu fil-Knisja. Fil-grazzji
speċjali li l-Ordni rċieva f'dan il-qasam, nistgħu forsi naraw iffigurata minn
qabel is-sejħa tiegħu.
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L-Ordni għandu l-privileġġ li jqim bħala mudell u eżempju lill-Profeta
kbir tat-Testment il-Qadim u li jħares lejn il-ħajja ta' Elija bħala lejn lespressjoni ta' dik [il-ħajja] li kienu jgħixu fl-iskola tal-Karmelu. Fuq dan ilmudell huwa bena l-iskola tiegħu li tara fil-kontemplazzjoni l-ogħla ideal
tagħha. “Aħna li nġibu fuqna din il-libsa qaddisa tal-Karmelu, aħna msejħa
għat-talb u l-kontemplazzjoni, għax din hi s-sejħa tal-bidu u aħna werrieta ta'
dawk il-Missirijiet qaddisa tal-Għolja tal-Karmelu li f'solitudni kbira u f'ċaħda
sħiħa mid-dinja fittxew dan it-teżor, din il-perla prezzjuża li qegħdin
nitkellmu fuqha – u b'danakollu ftit minna jaħdmu biex Alla jurihielhom” (S.
Tereża ta' Ġesù, ara 5 Għamajjar 1,2).
Il-Mater spiritualium u d-Doctor mysticus, Santa Tereża ta' Ġesù u San
Ġwann tas-Salib, huma l-imgħallmin il-kbar fil-ħajja spiritwali ta' din l-iskola.
Huma l-mudelli l-kbar tal-ħajja mistika tal-Karmelu u l-iktar magħrufa. Iżda
minbarra dawn il-persunaġġi straordinarji, il-Karmelu għandu pleadi ta'
kittieba mistiċi, irġiel u nisa, illi jgawdu l-primat fost il-kittieba u l-gwidi talħajja spiritwali. L-istorja qadima tal-Ordni tixhed li din l-għażla speċjali favur
il-ħajja mistika dehret sa mill-bidu u mbagħad baqgħet dejjem l-ideal tiegħu,
ħafna qabel ma Santa Tereża u San Ġwann tas-Salib taw bidu għar-riforma li
wasslet 'il-kontemplazzjoni għal altezzi hekk nobbli... [...]
Skont din l-iskola, il-ħajja mistika fil-veru sens tal-kelma hija don kollu
kemm hu ta' Alla, bla riservi. Xejn inqas, hija msemmija bħala l-għan tal-ħajja
Karmelitana, bħala l-glorja li biha Alla jista' jinkuruna ħajjitna fuq din l-art.
Dan iġib miegħu li l-ispirtwallità Karmelitana timpenja ruħha li tiffavorixxi
dawk id-dispożizzjonijiet elevati tar-ruħ li magħhom biss hu kompatibbli ddon ħieles ta' Alla. B'danakollu jibqa' veru li ebda dispożizzjoni, hi kemm hi
perfetta, ma tista' titlob bi dritt dan id-don. Jibqa' dejjem don mogħti b'xejn
minn Alla.
Dan l-aspett partikulari tal-ħajja mistika ġie diskuss ħafna mit-teoloġi,
għax hu marbut bis-sħiħ mal-mistoqsija – li ġiet imwieġba b'manjiera diversa
– dwar fiex tikkonsisti l-għażla speċjali jew vokazzjoni għall-ħajja mistika.
Fuq din il-problema kien hemm fehmiet aktarx differenti.
Uħud jqiegħdu l-aċċent fuq il-ħajja mistika bħala don speċjali ta' Alla u
għalhekk mhuwiex oġġett ta' vokazzjoni. Oħrajn imorru iktar 'il quddiem u
jgħidu li aħna lanqas nistgħu nixtiequ grazzja bħal din, u wisq iżjed nitolbu
biex niksbuha.
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Santa Tereża tfisser b'mod maġistrali kif il-ħajja tal-grazzja hi mibnija
fuq sisien naturali. Il-ħajja tal-grazzja, ukoll fl-ogħla grad tagħha, hi mlaqqma
f'dik naturali u taħt l-impuls tagħha l-personalità kollha tal-bniedem tikber sa
ma tasal għall-maturità sħiħa tagħha. Tereża turi kif in-natura tal-bniedem hi
maħluqa minn Alla b'ċerta “sensibbiltà” għal dawn il-gradi għoljin tal-grazzja.
Minkejja dan, il-prattika tal-virtù u tal-kontemplazzjoni attiva trid tiġi qabel lesperjenza mistika, takkumpanjaha u tissokta warajha. Minħabba f'hekk,
wara li tat glorja lil Alla li jsawwab id-doni kollha, Tereża tqiegħed l-aċċent
fuq il-prattika tat-talb u tal-virtù. [...]
Il-ħajja Karmelitana għandha għan doppju: l-ewwel wieħed nilħquh blimpenn tagħna u bl-isforz biex ngħixu l-virtujiet, mgħejjunin aħna millgrazzja ta' Alla; jikkonsisti f'li noffru lil Alla qalb qaddisa, ħielsa minn kull
attakkament li fil-fatt ikollna mad-dnub. L-ieħor nistgħu nilħquh b'don kollu
kemm hu ta' Alla, mhux biss wara l-mewt imma wkoll f'din il-ħajja, u dan
jikkonsisti f'li nduqu, b'xi mod, f'qalbna u nġarrbu f'moħħna l-qawwa talpreżenza divina u l-ħlewwa tal-glorja li ġejja mill-għoli.
B'differenza mill-bnedmin ta' żmienna, il-Karmelu ma jibżax mill-ħajja
mistika. L-ispirtu tal-Ordni dan ma jqisux bħala vjolenza li ssir lin-natura,
għax jaf li n-natura, fl-aħħar mill-aħħar, hi destinata proprju għal dik ilperfezzjoni.
B. Titu Brandsma, Ġmiel il-Karmelu.

IS-SIGRIET TAL-FERĦ
22 ta' Novembru
Bħal siġill fuq il-qalb tiegħek
_________________________________________________________________________________________
Issa fir-ruħ li tħobb, barra dan il-ħjiel tal-fidi, hemm ukoll ħjiel talimħabba, u dan skont ir-rieda. Fir-rieda titħażżeż is-sura tal-Maħbub, u meta
jkun hemm għaqda tal-imħabba, is-sura tiegħu titnaqqax hekk fil-fond u
b’mod ħaj, li nistgħu ngħidu tassew li l-Maħbub jgħix fil-maħbuba u lmaħbuba tgħix fil-Maħbub. U l-imħabba taħlaq xebh hekk kbir fil-bidla tal-
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maħbubin li nistgħu ngħidu li kull wieħed jinbidel fl-ieħor u t-tnejn ikunu
wieħed. Ir-raġuni hija għaliex fl-għaqda u fil-bidla tal-mħabba, wieħed jagħti
lilu nnifsu lill-ieħor u kull wieħed jixtieq jinbidel fl-ieħor. Hekk kull wieħed
jgħix fl-ieħor, u l-wieħed hu l-ieħor, u t-tnejn isiru wieħed bit-trasformazzjoni
tal-imħabba.
Dan ried jagħtina x’nifhmu San Pawl meta qal: “Ngħix, imma mhux jien,
iżda jgħix fija Kristu” (Gal 2, 20). Għax meta jgħid “ngħix imma mhux jien”,
tana x’nifhmu li għalkemm hu kien qed jgħix, il-ħajja ma kinitx tiegħu, għax
kien mibdul fi Kristu għax ħajtu kienet aktar divina milli umana; għalhekk
jgħid li mhux hu kien jgħix iżda Kristu.
Hekk, skont dan ix-xebh tal-bidla, nistgħu ngħidu li ħajtu u ħajjet Kristu
kienu ħajja waħda permezz tal-għaqda tal-imħabba. Din l-għaqda tkun
perfetta fis-sema, fil-ħajja divina f’dawk kollha li jkunu mmeritaw li jaraw
lilhom infushom f’Alla, għax mibdulin f’Alla jibdew jgħixu ħajja t’Alla u mhux
ħajja tagħhom; għax il-ħajja t’Alla ssir il-ħajja tagħhom. Imbagħad jgħidu bisserjetà: ngħixu aħna u mhux aħna, għax Alla jgħix fina. Dan, f’din il-ħajja jista’
jseħħ, kif seħħ f’San Pawl, iżda mhux b’mod perfett u mitmum, ukoll meta rruħ tasal f’dik it-trasformazzjoni ta’ mħabba li hu ż-żwieġ spiritwali li hu logħla stat li tista’ tilħaq f’din il-ħajja; għax dan kollu jista’ jissejjaħ abbozz ta’
mħabba meta tqabblu ma’ dik is-sura perfetta fit-trasformazzjoni fil-glorja.
Iżda meta jintlaħaq dan l-abbozz ta’ trasformazzjoni f’din il-ħajja, tkun
xorti kbira ħafna għax il-Maħbub ikun kuntent b’dan. Għalhekk il-Maħbub,
billi xtaq li l-Għarusa tqegħdu f’ruħha bħala abbozz, qalilha fl-Għanja talGħanjiet: “Qegħedni bħala siġill fuq il-qalb tiegħek, siġill fuq id-driegħ
tiegħek” (8, 6).
Il-qalb tfisser hawn ir-ruħ, li fiha matul din il-ħajja Alla jkun bħal sinjal
imħażżeż bil-fidi, kif għedna aktar ‘il fuq, u d-driegħ ifisser ir-rieda qawwija li
fiha jkun bħal abbozz ta’ mħabba. [...]
Wieħed ma jistax jemmen kemm tkun qawwija l-kilba u l-piena li tħoss
ir-ruħ meta tara li qed tasal qrib li dduq dak il-ġid, iżda ma jingħatalhiex.
Għax aktar ma tara dak li trid fil-qabda, u jċaħħduha minnu, aktar issofri
piena u wġigħ.
“Bħalma għażżiela tixxennaq għan-nixxigħat tal-ilma, hekk tixxennaq
ruħi għalik, Alla tiegħi. Ruħi għatxana għal Alla l-ħaj; meta niġi u nara wiċċ
Alla?” (S 42, 2-3). Dan l-għatx tant jgħejjiha li r-ruħ ma tqisha xejn li toħroġ
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f’nofs il-Filistej kif għamlu l-qalbenin ta’ David biex marru jimlew buqar ilma
mill-bir ta’ Betlem (1Kr 11,18) li kien Kristu. Għax it-tfixkil kollu tad-dinja u rrabja tad-demonju u l-pwieni tal-infern ma tqishom xejn jekk hemm bżonn
tgħaddi minnhom biex togħdos f’din l-għajn għammiqa ta’ mħabba. B’dan ilħsieb intqal il-kliem tal-Għanja tal-Għanjiet: “Għaliex bħall-mewt qawwija limħabba, daqs art l-imwiet kiefra l-għira, ix-xrar tagħha xrar tan-nar talMulej” (8,6).
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 12, 7-9.
23 ta' Novembru
Il-Mulej iħobb lil min jagħti bil-ferħ
_________________________________________________________________________________________
Jien intbaħt (u hi ħaġa minn ewl id-dinja) li s-sorijiet l-aktar qaddisa
huma l-aktar maħbuba: infittxu li nitkellmu magħhom, naqduhom f'xi ħwejjeġ
bla ma jkunu talbuhomlna; f'kelma waħda, dawn l-erwieħ, li għandhom il-ħila
jġerrħu n-nuqqas fl-imġiba ħelwa lejhom u f'dak li għandu x'jaqsam
magħhom, narawhom imdawrin bl-imħabba ta' kulħadd. Għalihom nistgħu
ngħidu dan il-kliem tal-Missier tagħna San Ġwann tas-Salib: “Ingħatali kull
ġid meta ma fittixtux aktar bl-imħabba tiegħi nnifsi”.
Bil-maqlub, l-erwieħ imperfetti bl-ebda mod ma nfittxuhom: bla dubju,
għal dak li għandu x'jaqsam magħhom, inħarsu biss l-imġiba tajba reliġjuża;
imma minħabba l-biża' li forsi ngħidulhom xi kelma xi ftit nieqsa millimħabba, nevitaw il-kumpannija tagħhom. – Meta qiegħda nitkellem minn
erwieħ imperfetti, miniex nifhem biss imperfezzjonijiet spiritwali, għaliex lerwieħ l-aktar qaddisa ma jkunux perfetti ħlief fis-Sema; irrid nifhem ngħid
in-nuqqas ta' għaqal jew ta' edukazzjoni, ċerti karattri li jitfantsu malajr;
dawk il-ħwejjeġ kollha li ma tantx jagħmlu ħajjitna pjaċevoli. Naf tajjeb li dan
il-mard morali huwa kroniku u ma għandux tama ta' fejqan, iżda naf ukoll li lMadre tiegħi mhix sejra ma tibqax tieħu ħsiebi u tfittex li tfarraġni mqar jekk
nibqa' marida għomri kollu. Ara, din hija l-konklużjoni li niġbed minn dan
kollu: Fir-rikreazzjoni, fil-jiem ta' festa, għandi nfittex il-kumpannija tassorijiet li jiġbduni l-inqas, ma' dawn l-erwieħ miġruħa naqdi l-uffiċċju tasSamaritan it-tajjeb. Kelma waħda, tbissima ġentili, ħafna drabi huma
biżżejjed biex nagħmlu li tinfetaħ ruħ imdejqa. B'danakollu, żgur li mhux biex
nilħaq dan l-għan li jiena rrid nitħarreġ fl-imħabba, għax naf li malajr kont
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naqta' qalbi: xi kelma li nkun għedt bl-aħjar fehma forsi tinftiehem bilmaqlub għalkollox. Għalhekk, biex ma nitlifx żmien, irrid nuri mħabba ma'
kulħadd (u l-aktar ma' dawk is-sorijiet li huma l-inqas ta' min iħobbhom)
sabiex inferraħ lil Ġesù u nwieġeb għat-twissija li Hu jagħti fl-Evanġelju bejn
wieħed u ieħor b'dawn il-kelmiet: “Meta tagħtu ikla, tistednux lil qrabatkom u
lil ħbiebkom għax għandhom mnejn imbagħad jistiednu lilkom huma, u hekk
tkunu ħadtu ħlaskom; imma stiednu lill-foqra, liz-zopop, lill-magħtubin, u
hienja intom għax dawn ma jistgħux iroddulkom lura (Lq 14, 12-14), għax
Missierkom li jara dak li huwa moħbi, iroddilkom hu” (Mt 6, 4).
X'ikla tista' toffri soru Karmelitana lil ħutha s-sorijiet jekk mhux ikla
spiritwali magħmula minn imħabba ħanina u hienja? Ngħid għalija, ma naf
b'ebda ikla oħra. U rrid inkun nixbah lil San Pawl li kien jifraħ ma' dawk li
kien isib ferħanin (Rum 12, 15). Huwa minnu wkoll li hu beka mal-imnikktin,
u li d-dmugħ xi drabi għandu jidher fl-ikla li rrid inħejji, iżda dejjem għandi
nfittex li fl-aħħar dan id-dmugħ jinbidel f'ferħ (Ġw 16, 20), għax il-Mulej
iħobb lil min jagħti bil-ferħ (2Kor 9, 7).
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, Ċ 28q-28w.
24 ta' Novembru
L-hena tat-talb mentali
_________________________________________________________________________________________
Dawk li jiena nsejjaħ ħlewwiet ta' gost ta' Alla – u bnadi oħra semmejt
bħala talb tal-kwiet – huma differenti ħafna. Dan jifhmuh sewwa dawk
fostkom li, għall-grazzja ta' Alla, kellhom minnhom. Sabiex tifhmuni lkoll,
ejjew nistħajlu li qegħdin inħarsu lejn żewġ għejjun b'żewġ vaski tal-ilma li
qegħdin jimtlew minn dawn l-għejjun...
Dawn iż-żewġ vaski li semmejna qegħdin jimtlew bl-ilma, iżda b'modi
diversi. F'waħda minnhom l-ilma jasal mill-bogħod permezz ta' ħafna kanali u
ħafna ħsieb u xogħol. Iżda l-vaska l-oħra nbniet proprju ħdejn l-għajn li trid
timtela minnha, hekk li l-ilma jinżel dritt fiha bla ħafna ħsejjes. Jekk l-ilma
minn din l-għajn ikun kotran, – kif inhu dan l-ilma fil-każ tagħna – mhux biss
jimla l-vaska, iżda jfur minnha wkoll, hekk li jibda nixxiegħa b'saħħitha. Ebda
ħila mhi meħtieġa, ebda kanal mhu meħtieġ hawn, għax l-ilma jibqa' ġej il-ħin
kollu. U hawn qiegħed fejn ma jaqblux dawn iż-żewġ xorta ta' ilma.
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L-ilma li jasal permezz tal-kanali mibnija mill-bniedem, fil-fehma tiegħi,
mhux ħlief l-għaxqiet kollhom ħlewwa... li wieħed jista' jikseb waqt ilmeditazzjoni. Għax aħna stess niksbuhom bit-tħaddim ta' moħħna meta
ngħinu lilna nfusna u noqogħdu naħsbu u nerġgħu naħsbu fuq il-ħwejjeġ
maħluqa... U billi, fl-aħħar mill-aħħar, dawn jiġu permezz tat-taħbit tagħna,
jekk stess xi drabi jimlew lil ruħna bil-faraġ, dan jagħmluh b'ħafna ħsejjes...
Iżda fil-każ l-ieħor, l-ilma jiġi dritt mill-għajn vera tiegħu, li hu Alla.
Meta l-Maestà Tiegħu jkun irid jagħtina xi grazzja sopranaturali, dan l-ilma
jġib miegħu paċi l-aktar kbira, flimkien ma' kwiet u ħlewwa, fl-aktar parti
ġewwenija tagħna nfusna. Hija hena u għaxqa illi fil-qalb ma tinħassx bħal
kull hena oħra ta' din l-art. Irrid ngħid li ma tinħassx b'dan il-mod fil-bidu,
għax imbagħad timla kollox. Dan l-ilma jinxtered fl-għamajjar kollha u filfakultajiet sa ma tilħaq il-ġisem ukoll. Għalhekk għedt li jibda minn Alla u
jintemm fina. Bħalma jista' jara kull min iġarrabha, żgur li hekk jiġri, għax ilbniedem kollu kemm hu f'dak li huwa estern jithenna wkoll b'din il-ħlewwa u
gost...
Waqt li qiegħda nikteb dan, bdejt naħseb kif il-vers li semmejt li jgħid
Dilatasti cor meum [“Int saħħaħtli qalbi” - S 119, 32] ifisser li l-qalb twessgħet.
Intenni li ma naħsibx li din l-hena tibda mill-qalb, imma toħroġ minn parti
wisq aktar ġewwenija, bħal minn xi ħaġa fonda qatigħ. Naħseb li din mhix
ħlief iċ-ċentru tar-ruħ, kif fhimt wara...
Mid-dehra dan l-ilma jibda jfur u jinxtered mill-għajn li semmejt li
qiegħda fil-qiegħ l-aktar fond tagħna stess biex jiġri u jinfirex mal-ġewwieni
tagħna kollu u jwessgħu u jiftħu, hekk li jnissel fina kull ġid – ġid li ma
jitfissirx, hekk li r-ruħ lanqas biss tifhem xi jkun qiegħed jingħatalha. Tħoss
bħal fwieħa ħierġa minn hemm (ħa ngħidu hekk għalissa) bħallikieku f'dak ilqiegħ ġewwieni tagħha hemm xi braġiera tarmi rwejjaħ l-aktar ifuħu. Ma
jidher ebda dawl u lanqas ma jidher fejn tinsab il-braġiera, imma s-sħana u rriħa kollha fwieħa li joħorġu minnha jidħlu hekk 'il ġewwa illi jinfdu r-ruħ
kollha kemm hi; u kif għedt, il-ġisem ukoll ħafna drabi jieħu sehem fihom.
Qisu li tifhmuni sewwa f'dan: ebda sħana ma tinħass, u lanqas ma
tinxtamm xi riħa ta' fwieħa, għax hawn għandna ħaġa wisq aktar fina minn
dawn il-ħwejjeġ tal-art. Jiena qiegħda nfittex li nfisser ruħi b'dan il-mod biex
tifhmu x'irrid ngħid. U ħa jifhmu dawk li qatt ma ġarrbuhom li ħwejjeġ bħal
dawn iseħħu tassew u jseħħu b'dan il-mod li qiegħda ngħid, hekk li r-ruħ
tifhimhom b'mod ħafna aktar ċar milli stajt infissirhom hawn. Għax din mhix
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xi ħaġa li nistgħu noqogħdu nistħajluha aħna. U nagħmlu x'nagħmlu, qatt ma
nistgħu niksbuha. Minn dan naraw sewwa li mhix magħmula minn metall
uman, iżda mid-deheb l-aktar fin tal-għerf divin.
S. Tereża ta' Ġesù, Kastell Ġewwieni, 4Għamajjar 2, 2-6.
25 ta' Novembru
Is-sigriet tal-ferħ
_________________________________________________________________________________________
Iva, għażiża, jiena nitlob għalik u nikkonservak f’ruħi qrib ta’ Alla ttwajjeb, f’dan is-santwarju ċkejken kollu kemm hu intimu fejn insibu f’kull
ħin tal-ġurnata u tal-lejl. Qatt ma jiena waħdi: il-Kristu tiegħi hu dejjem hemm
u qiegħed jitlob fija u jien nitlob miegħu. Int tinkwetani, frawla ċkejkna tiegħi;
ninnota li int imdejqa u dan kollu tort tiegħek, nassigurak. Ibqa’ trankwilla,
ma naħsibx li int diġà infatwata, imma int xi ftit irritata u għandek xi piż
żejjed, u allura meta tkun hekk iġġiegħel lill-oħrajn ibatu. A, kemm nixtieq
ngħallmek is-sigriet tal-ferħ kif Alla t-twajjeb għallmu lili! Int tgħid li jien bla
preokkupazzjonijiet u tbatija; hu minnu li jien ferħana, imma li kieku taf li
wkoll meta l-affarijiet jibdew iduru kontra, xorta waħda wieħed jista’ jkun
ferħan! Dak li trid hu li tibqa’ dejjem tħares lejn Alla twajjeb. Għall-ewwel
jeħtieġ li wieħed jagħmel sforz għax wieħed iħoss demmu jbabaq, imma bilmod il-mod, b’ħafna paċenzja u bl-għajnuna ta’ Alla, kollox jissetilja.
Hu meħtieġ li int tibni, bħalma bnejt jiena, ċella żgħira fil-qiegħ ta’
ruħek, u taħseb kif Alla t-twajjeb jinsab hemm, u int minn żmien għal żmien
tidħol hemm; meta tħossok nervuża jew imdejqa, inġabar mal-ewwel hemm u
afda kollox lill-Imgħallem. A, li kieku kont taf xi ftit xi jfisser it-talb, dan
jispiċċa ma jdejqek qatt; jidhirli anzi li hi għar-ruħ mument ta’ mistrieħ, mod
kif iserraħ lilek innifsek: fejn wieħed b’mod tant sempliċi jmur għand dak li
wieħed iħobb, u żżomm ruħek bħal tfajjel ċkejken f’dirgħajn ommu fejn
wieħed jista’ jserraħ qalbu. Kont tieħu pjaċir ħafna toqgħod qribi u tiftaħ
qalbek miegħi; hu b’dan il-mod li hu meħtieġ li wieħed imur għandU, li kieku
taf kemm jifhimna… Ma kontx tbati daqstant li kieku tifhem dan. Hu s-sigriet
tal-ħajja fil-Karmelu: il-ħajja ta’ Karmelitana hi għaqda ma’ Alla minn filgħodu
sa filgħaxija u minn filgħaxija sa filgħodu. Li kieku ma jkunx hu li jimlielna ċċelel u l-kjostri tagħna, x’vojt ikollna, imma f’kollox aħna naraw lilu għax aħna
nġorruh ġewwa fina u l-ħajja tagħna hi sema min issa stess. Nitlob lil Alla li
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jgħallmek dawn is-sigrieti u nżommok fiċ-ċella ċkejkna tiegħi; min-naħa
tiegħek żommni fiċ-ċella tiegħek, b’hekk qatt ma nisseparaw irwieħna.
Inħobbok ħafna, frawla tiegħi, u nixtieqek li ġġib ruħek tajjeb u fil-paċi ta’
wlied Alla t-twajjeb.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lis-Sinjorina Francesca De Sourdon, 19 ta’ Ġunju
1902 (L 123).
26 ta' Novembru
Kristu huwa tiegħi u kollox għalija
_________________________________________________________________________________________
Mulej, Alla, Maħbub tiegħi! Jekk int għadek tiftakar dnubieti u għalhekk
m'intix tagħmel dak li dejjem nitolbok bil-ħniena, agħmel dwarhom ir-rieda
tiegħek, Alla tiegħi, għax dan huwa dak li l-aktar nixtieq; u ħaddem it-tjubija u
l-ħniena tiegħek, u int tkun magħruf fihom. U jekk qiegħed tistenna l-opri
tiegħi sabiex bis-saħħa tagħhom tisma' t-talb tiegħi, agħtihomli fija int, u
qiegħed fuqi t-tbatijiet li int trid tilqa' mingħandi, u ħa tkun magħmula r-rieda
tiegħek. U jekk m'intix qiegħed tistenna l-opri tiegħi, x'inti qatt tistenna, o
Mulej l-aktar ħanin? Għaliex qiegħed ittawwal? Jekk, wara kollox, huma lgrazzja u l-ħniena li qiegħed nitolbok minn qalbi f'Ibnek, ħu l-offerta żgħira
tiegħi, ladarba tridha; u agħtini din il-ħaġa tajba, ladarba int tridha wkoll.
Min jista' jeħles lilu nnifsu mil-limitazzjonijiet u l-imġiba baxxa tiegħu,
jekk ma tkunx int li terfgħu sa għandek f'safa ta' mħabba, o Alla tiegħi? Kif
jista' jogħla sa għandek, Mulej, il-bniedem li huwa mnissel u mrobbi filbaxxezza ta' din l-art, jekk ma terfgħux int bl-id li biha ħlaqtu?
Int mhux se teħodli, o Alla tiegħi, dak li darba tajtni f'Ibnek il-Waħdieni
Ġesù Kristu, li fih tajtni kulma nixtieq. Għalhekk nifraħ li int ma ddumx, jekk
nistenniek.
Għaliex tibqa' toqgħod tistenna, ladarba minn issa stess tista' tħobb lil
Alla f'qalbek?
Tiegħi huma s-smewwiet u tiegħi hija l-art, tiegħi huma l-bnedmin ta'
kull ġens, it-tajbin huma tiegħi u tiegħi huma l-midinbin. L-anġli huma tiegħi
u Omm Alla u l-ħwejjeġ kollha huma tiegħi, u Alla nnifsu huwa tiegħi u għalija,
għax Kristu huwa tiegħi u kollu għalija.
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X'inti, mela titlob u tfittex, o ruħ tiegħi? Tiegħek huwa dan kollu, u kollu
huwa għalik!
La tħarisx lejk innifsek bħala xi ħaġa li ma tiswiex, u tkunx hieni bilfrak biss li jaqa' mill-mejda ta' Missierek.
Oħroġ barra minnhom u tkabbar bil-glorja tiegħek. Staħba fiha u tifraħ
u taqla' dak kollu li tixtieq qalbek.
S. Ġwann tas-Salib, Talba tar-ruħ innamrata minn Alla f'Sentenza Spiritwali n.
25.
27 ta' Novembru
Ġirja ta' ġgant
_________________________________________________________________________________________
Jekk is-Sema fawwarni bil-grazzji tiegħu, dan ma kienx għax kien
jistħoqqli; kont għadni 'l bogħod ħafna mill-perfezzjoni! [...] Tassew kont ta'
min ma jġerraħnix minħabba s-sensibbiltà żejda li kelli. Hekk, meta kien jiġrili
li, bla ma rrid, kont inġib ftit niket lil xi ħadd li kont inħobb, minflok ma kont
nirbaħ lili nnifsi u ma nibkix – ħaġa li kienet tkabbar in-nuqqas tiegħi minflok
ma tnaqqasha, – kont naqbad nibki donni xi Maddalena u, meta kont nibda
nitfarraġ fija nnifsi, kont nibki talli nkun bkejt... Xejn ma kienu jiswew largumenti kollha, għax ma stajtx nasal biex nikkoreġi lili nnifsi minn dan iddifett ikrah. Ma nafx kif stajt ngħożż ġewwa fija l-ħsieb ħelu li nidħol filKarmelu meta kont għadni fil-fsieqi tat-tfulija!
Kien meħtieġ li Alla jagħmel miraklu żgħir sabiex ikabbarni f'waqt
wieħed, u dan il-miraklu għamlu fil-jum qatt minsi tal-Milied. F'dak il-lejl
imdawwal li jitfa' d-dija tiegħu fuq l-għaxqiet tat-Trinità Qaddisa, Ġesù, ilBambin ċkejken u ħelu ta' siegħa, biddel il-lejl ta' ruħi fi xmajjar ta' dawl...
F'dak il-lejl li fih hu sar dgħajjef u batut għal imħabbti, lili għamilni qawwija u
qalbenija, libbisni l-armi tiegħu, u wara dak il-lejl imbierek, ma ġejt mirbuħa
f'ebda taqbida iżda, bil-maqlub, imxejt minn rebħa għal rebħa u bdejt, biex
ngħid hekk, “ġirja ta' ġgant!” (S 19, 6)... In-nixxiegħa tad-dmugħ tiegħi nixfet u
minn dak iż-żmien ma nfetħitx iżjed ħlief fil-bogħod u bi tbatija. Dan wera
kemm kien minnu l-kliem li kienu jgħiduli: “Int tant qiegħda tibki fi tfulitek illi
'l quddiem mhux se jkollok dmugħ aktar xi xxerred!...”.
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Kien il-25 ta' Diċembru 1886 meta qlajt il-grazzja li noħroġ minn tfuliti,
f'kelma waħda l-grazzja tal-konverżjoni sħiħa tiegħi. – Konna ġejjin lura millQuddiesa ta' Nofsillejl, fejn kelli x-xorti li nilqa' fija lil Alla qawwi u setgħan.
Hekk kif konna naslu f'Les Buissonnets, jien kont nifraħ għall-ħsieb li mmur
inġib il-par żarbun tiegħi minn ħdejn iċ-ċumnija; din id-drawwa qadima li
kellna kienet ġabitilna tant ferħ fi tfulitna illi Céline riedet tibqa' tqisni bħal
tarbija billi jien kont l-iżgħar waħda fil-familja... Il-papà kien iħobb jara l-hena
tiegħi u jisma' l-għajjat ta' ferħ jiena u noħroġ kull sorpriża miż-żarbun tassħaħar, u l-ferħ tar-Re għażiż tiegħi kien ikattarli ħafna l-hena tiegħi. Imma
Ġesù, billi ried jurini li kelli neħles mid-difetti ta' tfuliti, neħħieli saħansitra lferħat innoċenti tiegħi: ippermetta li l-papà, għajjien wara l-Quddiesa ta'
Nofsillejl, ħassu mdejjaq jara ż-żarbun tiegħi ħdejn iċ-ċumnija u qal dan ilkliem li nifidli qalbi: “Sa fl-aħħar, b'xorti tajba li din hija l-aħħar sena!...”. F'dak
il-ħin kont tielgħa t-taraġ biex immur inneħħi l-kappell; Céline, li kienet taf
kemm kelli qalbi żgħira, meta rat id-dmugħ li kien diġà beda jleqq f'għajnejja,
riedet tibki hi wkoll għax kienet tħobbni ħafna u fehmet id-diqa tiegħi. Qaltli:
“O Thérèse! Tinżilx isfel; żgur li titnikket ħafna jekk tħares fiż-żarbun tiegħek
proprju issa”. Imma Thérèse ma kenitx għadha l-istess waħda: Ġesù kien
bidlilha qalbha! Waqt li żammejt lura d-dmugħ tiegħi, inżilt niġri t-taraġ u,
waqt li żammejt it-taħbit ta' qalbi, ħadt iż-żarbun tiegħi u qegħidtu quddiem
il-papà; imbagħad, bil-ferħ ħriġt l-affarijiet kollha, waqt li kelli bixra hienja
bħal ta' xi reġina. Il-papà beda jidħak għax hu wkoll reġa' kien ferħan, u
Céline ħasbet li kienet qiegħda toħlom! B'xorti tajba, din kienet realtà ħelwa:
iċ-ċkejkna Thérèse kienet sabet mill-ġdid il-qawwa tar-ruħ li kient tilfet meta
kellha erba' snin u nofs, u li kellha tibqa' żżomm fiha għal dejjem!
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, A 44w-45q.
28 ta' Novembru
It-triq tal-biża' u t-triq tal-imħabba
_________________________________________________________________________________________
Fis-sena ta' wara l-professjoni tiegħi, jiġifieri xahrejn qabel il-mewt ta'
Madre Ġenoveffa, qlajt grazzji kbar matul l-irtir. Is-soltu l-irtiri li jkunu bilpriedki jkunuli aktar ta' tbatija minn dawk li nagħmel waħdi, imma dik issena kien mod ieħor. Kont għamilt novena ta' tħejjija b'ħeġġa kbira, minkejja
dak li kont inħoss ġewwa fija, għax kien jidhirli li l-predikatur ma kienx se
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jirnexxielu jifhimni, minħabba li fuq kollox deher li kien mixħut biex jagħmel
il-ġid lill-midinbin kbar, imma mhux lill-erwieħ reliġjużi. Alla, billi ried jurini
li Hu biss kien id-direttur ta' ruħi, inqeda proprju b'dan il-Patri, li ma kienx
apprezzat ħlief minni... F'dak iż-żmien kont qiegħda nbati minn tiġrib
ġewwieni kbir ta' kull xorta (hekk li saħansitra xi drabi kont insaqsi lili nnifsi
jekk kienx hemm Sema). Ħassejt ġewwa fija li ma kelli ngħid xejn dwar dawn
id-dispożizzjonijiet ġewwenija tiegħi, billi ma kontx naf infissirhom. Hekk kif
dħalt fil-konfessjonarju, ħassejt ruħi titwessa'. Wara li kont għedt ftit kliem,
ġejt mifhuma b'mod tal-għaġeb, u saħansitra mifhuma minn qabel... Ruħi
kienet qisha ktieb li l-Patri kien qiegħed jaqra minnu aħjar minni nnifsi...
Varani bil-qlugħ miftuħ fuq il-mewġ tal-fiduċja u l-imħabba, li lili kienu
jiġbduni hekk bil-qawwi, imma li fuqhom ma kontx ażżardajt nimxi 'l
quddiem. Qalli li n-nuqqasijiet tiegħi ma kinux inikktu lil Alla, li bħala wieħed li
kien qiegħed jieħu post Alla, kien qiegħed jgħidli f'ismu li Hu kien kuntent
ħafna bija...
O! Kemm kont kuntenta nisma' dan il-kliem ta' faraġ!... Qatt ma kont
smajthom jgħidu li n-nuqqasijiet tagħna jistgħu ma jnikktux lil Alla. Din lassigurazzjoni mlietni bil-ferħ u għenitni biex inkun niflaħ bis-sabar l-eżilju
ta' din il-ħajja... Ħassejt sewwa fil-qiegħ ta' qalbi li dan huwa minnu, għax Alla
mimli ħlewwa aktar minn Omm. U inti nnifsek, Madre għażiża tiegħi, m'intix
tassew dejjem lesta biex taħfirli n-nuqqasijiet żgħar ta' ħlewwa lejk li
nagħmel bla ma rrid?... Kemm-il darba doqt din l-esperjenza ħelwa! Ebda
ċanfira tiegħek ma kienet tmissli qalbi daqs żegħila waħda minn tiegħek. Jien
magħġuna b'mod li l-biża' tagħmilni nerġa' lura, bl-imħabba mhux biss nimxi
'l quddiem imma ntir...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, A 80q-w.
29 ta' Novembru
Mill-btieti ġewwinija tal-Għarus
_________________________________________________________________________________________
L-GĦARUSA
Mill-btieti ġewwinija
lill-Għarus tiegħi xrobt: xħin barra ġejt
il-mergħa w kull ma fiha
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minn moħħi sfaw minsija,
u tlift sal-merħla li warajha mxejt.
Hemmhekk qalbu fetaħha;
u hemm għallimni għerf bil-ħlewwa jfur;
jien tajtu ruħi w magħha
qalbi bis-setgħat tagħha,
u wegħedtu wkoll illi niżżewġu żgur.
U issa qalbi w ġidi
mhux se nħaddimhom aktar ħlief għalih;
tlaqt il-merħla ta’ sidi,
ma rridx immiss xogħol b’idi,
u ż-żmien fl-imħabba biss irrid ngħaddih.
Mela jekk tmorru l-misraħ
u la ssibuni anqas tarawni fih,
għidu li intlift bl-ikrah,
li biex bl-imħabba nifraħ
jien sirt telf, iżda sirt aktar qligħ!
Żmerald ma’ żahar ifuħ
magħżul f’għodwiet ta’ frisk illi jhennina,
fi ħnienaq indommuh,
b’imħabbtek inwarrduh,
minsuġ ma’ nokkla tiegħi bħala żîna.
In-nokkla waħdanija
li madwar għonqi qed titbandal rajt,
u waħħalt ħarstek fiha,
waqajt ilsir għaliha,
u b’għemża t’għajni wkoll Int midrub sfajt.
U meta b’għajnejk flejtni,
ħallejt ħlewwiethom f’qalbi sew minquxa,
għalhekk Inti ħabbejtni,
u b’għajnejja ħallejtni
nara w inqim il-grazzja fik mifruxa.
Jekk wiċċi sibt samrani,
la titħajjarx tmaqdarni mħabba lewni;
issa tista’ tarani,
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la ridt b’għajnejk taqrani,
u l-grazzja tiegħek u ġmielek imlewni.
L-GĦARUS
Reġgħet lura l-ħamiema
bajda u żgħira fl-arka ġġorr il-fergħa,
xewqitha sabet tmiemha
iċ-ċkejkuna gamiema,
għax lemħet lill-maħbub ħdej’ l-ilma f’mergħa.
Fil-ħemda l-bejta bniet
dik li fil-ħemda għexet bla kburija;
weħidha u fis-skiet
l-Għarus illi feriet
bl-imħabba tagħha, issa t-triq juriha.
L-GĦARUSA
Maħbub, naqsmu l-ferħ tagħna,
u nħarsu lejn xulxin fi ġmielek biss;
fuq l-għolja w l-art fuqana
li bl-ilma pur tistagħna;
nidħlu fil-fond tal-bosk inkiss, inkiss.
Hekk naslu sakemm ġewwa
l-għerien tal-blat wisq għolja ninfdu wkoll,
l-għerien moħbija sewwa,
u hemm induqu l-ħlewwa
tal-għasir ħelu tar-rummien li jħoll.
Hemmhekk ukoll turini
dak illi ruħi ilha toħlom bih;
u hemm ukoll tagħtini,
Ja mħabbti, u Ħanini,
dak illi lbieraħ Inti qegħedtni fih.
In-nifs li jidħol fija,
il-kant utieq tar-rużinjol sabiħ,
il-masġar u s-sbuħija,
il-lejl ta’ kalma w dija,
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l-ilsien tan-nar li jaħraq bla uġigħ.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 26-39.
30 ta' Novembru
Isa, inżel
_________________________________________________________________________________________
“Isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġli noqgħod għandek” (Lq 19,
5). L-Imgħallem jirrepeti bla ma jieqaf din il-kelma li darba kien indirizza lil
Żakkew. “Isa, inżel”. Imma liema hi din in-niżla li hu jixtieq minna, jekk mhux
li nippenetraw aktar fil-fond fl-abbiss tagħna? Dan l-att ma jfissirx xi firda
mill-ħwejjeġ ta’ barra minna nfusna, imma ‘solitudni fl-ispirtu’, li teħles lilek
innifsek minn dak kollu li mhux Alla. Sakemm ruħna jkollha l-kapriċċi esterni
għall-għaqda ma’ Alla, fantasiji ta’ iva u le, nibqgħu fl-istat tat-tfulija, ma
nimxux b’passi ta’ ġgant fl-imħabba, għaliex in-nar ikun għadu ma ħaraqx liskart kollu, id-deheb mhuwiex pur, inkunu għadna qegħdin infittxu lilna
nfusna, Alla jkun għadu ma kkunsmax l-ostilità kollha tagħna lejh. Iżda meta
t-tbaqbiq tal-bojler ikun ikkonsma kull imħabba vizzjuża, kull niket vizzjuż,
kull biża’ vizzjuż, imbagħad l-imħabba hi perfetta u ċ-ċurkett tad-deheb talpatt tagħna huwa usa’ mis-sema u l-art. Din hi l-karma sigrieta fejn l-imħabba
tqiegħed lill-maħturin tagħha. “Dik l-imħabba twassalna permezz tal-liwjiet u
l-mogħdijiet li hu biss jaf. Twassalna bla ma mmorru lura u qatt aktar ma
nerġgħu nagħmlu t-triq li konna qbadna” [...]
“Is-Saltna ta’ Alla fostkom qiegħda” (Lk 17, 21). Ftit ilu Alla kien
stedinna biex nibqgħu fih, biex ngħixu fil-wirt glorjuż tiegħu, u issa qiegħed
jindikalna kif lanqas hu neċessarju li aħna noħorġu aktar minna nfusna biex
insibuh. “Is-Saltna ta’ Alla fostkom qiegħda”. San Ġwann tas-Salib jgħid li hu
proprju fis-sustanza tar-ruħ, fejn ma jistax jasal la d-demonju u lanqas iddinja, li Alla jingħata lilha; imbagħad il-movimenti kollha tagħha jsiru divini,
ukoll jekk dawn ikunu ġejjin direttament minn Alla nnifsu, għax l-Imgħallem
tagħna jkun qiegħed jipproduċihom fiha u permezz tagħha. L-istess qaddis
jgħid: “Alla jinsab fil-qalba tal-bniedem”. Meta r-ruħ tagħraf lil Alla b’mod
sħiħ, skont il-kapaċitajiet tagħha, tħobbu u tifraħ b’mod sħiħ, imbagħad hi
tkun laħqet il-qalba l-aktar profonda u li hu possibbli li tilħaq fih. Qabel ma rruħ tilħaq dan l-istat, hi tkun diġà tgħammar f’Alla li hu ċ-ċentru tagħha,
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imma ma tkunx għada laħqet iċ-ċentru l-aktar profond tagħha nnifisha, għax
tkun tista’ tmur aktar ‘il bogħod.
Peress li hi l-imħabba li tgħaqqad ir-ruħ ma’ Alla, aktar ma din limħabba tkun intensa aktar ir-ruħ tidħol fil-profondità ta’ Alla u aktar
tikkonċentra ruħha fih; u dan għax il-fatt li tippossedi grad wieħed talimħabba jfisser li hi tkun diġà qiegħda tgħammar fiċ-ċentru tagħha nnifisha;
imma meta din l-imħabba tilħaq il-perfezzjoni, ir-ruħ tkun laħqet ippenetrat
fiċ-ċentru l-aktar profond tagħha nnifisha.
Hu proprju f’dan l-istadju li r-ruħ tiġi mibdula sa tali livell li ssir tixbah
ħafna lil Alla nnifsu.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Kif Issib is-Sema fl-Art, (4 ta’ Awwissu 1906).

ĦEJJU T-TOROQ TAL-MULEJ
1 ta' Diċembru
Iż-żmien għall-erwieħ interjuri
_________________________________________________________________________________________
Ekku ż-żmien qaddis tal-Avvent, li jidhirli hu ż-żmien kollu kemm hu
speċjali għall-erwieħ interjuri, għal dawk li jgħixu dejjem u f’kull ċirkustanza
“moħbija ma’ Kristu f’Alla” (Kol 3, 3), fiċ-ċentru tagħhom infushom. Filwaqt
illi jistennew il-misteru kbir, inħobb napprofondixxi s-Salm sabiħ 18 li spiss
ngħidu waqt il-matutin u l-aktar dawn il-versetti: “u hi, bħal għarus ħiereġ
minn kamartu, ferħana bħal ġgant għall-ġirja tagħha, minn truf is-smewwiet
hi toħroġ, sat-truf l-oħra d-dawran tagħha; xejn ma jinħeba mis-sħana
tagħha” (Salm 19, 6-7). Ejjew nagħmlu l-vojt ġewwa ruħna, biex
nippermettulu li jintelaq fiha u jikkomunikalha l-ħajja divina tiegħu;
minħabba f’dan il-Missier tah “kull qawwa fis-sema u fl-art” (ara Ġw 17, 2),
bħalma ntqal lilna fil-Vanġelu. Imbagħad, ejjew nisimgħu waqt is-silenzju talorazzjoni, hu l-“bidu” (ara Ġw 8, 25) li jitkellem fil-qalba ta’ ruħna, u ma kienx
qalilna: “dak li bagħatni nxandar il-verità, u jiena ngħid fid-dinja dak li smajt
mingħandu” (Ġw 8, 26)? Nitolbuh li jagħmilna veri fl-imħabba tagħna, jiġifieri
li jbiddilna f’vittma ta’ sagrifiċċju, għax jidhirli li s-sagrifiċċju mhu xejn għajr l-
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imħabba mibdula f’azzjoni. “Ħabbni u ta lilu nnifsu għalija” (Gal 2, 20). Inħobb
naħseb li l-ħajja tas-saċerdot (u dik tal-Karmelitana) hi avvent li tipprepara lInkarnazzjoni fl-erwieħ. David ikanta f’Salm minnhom: “in-nar jimxi
quddiemu” (Salm 97, 3). U mhix l-imhabba dak in-nar? U mhijiex ukoll ilmissjoni tagħna nħejju t-toroq tal-Mulej bl-għaqda tagħna ma’ Dak li lAppostlu jsejjaħ bħala “n-nar qerriedi” (Lhud 12, 29)? Bil-kuntatt miegħu
ruħna ssir bħal fjamma ta’ mħabba li tespandi fil-membri kollha tal-Ġisem ta’
Kristu li hi l-Knisja (ara Kol 1, 24); imbagħad nikkonslaw il-Qalb talImgħallem tagħna u hu jista’ jgħid filwaqt li jurina lill-Missier: “ġejt
igglorifikat permezz tagħhom” (Ġw 17, 10).
B. Eliżabetta tat-Trinità, Ittra lir-Rev. Saċerdot Chevignard, (L 250).
2 ta' Diċembru
Min hu ċkejken għall-aħħar, ħa jiġi għandi
_________________________________________________________________________________________
Nifhem hekk tajjeb li ma hemmx ħlief l-imħabba li tista' tagħmilna
nogħġbu lil Alla li din l-imħabba hija l-ġid waħdieni li nixxennaq għalih. Ġesù
għoġbu jurini t-triq waħdanija li tieħu għal din il-Ħuġġieġa Divina: din it-triq
hija t-telqa ta' tifel ċkejken li jorqod bla biża' f'dirgħajn Missieru... “Min hu
ċkejken għall-aħħar, ħa jiġi għandi!” qal l-Ispirtu s-Santu bil-fomm ta'
Salamun (Prov 9, 4); u dan l-istess Spirtu ta' Mħabba qal ukoll: “Iż-żgħir isib
il-ħniena” (Għerf 6, 7). F'isem l-istess Spirtu, il-Profeta Isaija jgħarrafna li flaħħar jum l-Mulej “jirgħa l-merħla tiegħu; jiġma' l-ħrief iż-żgħar, u
jagħfashom fi ħdanu” (40, 11). U bħallikieku dawn il-wegħdiet kollha ma
kinux biżżejjed, l-istess profeta, li l-ħarsa mnebbħa tiegħu diġà ntefgħet flabbissi ta' dejjem, għajjat f'isem il-Mulej: “Bħalma omm iżżiegħel b'binha,
hekk jiena nfarraġ lilkom; nerfagħkom f'ħoġri u nżiegħel bikom fuq lirkupptejja” (Is 66, 13.12).
O Parrina għażiża! Wara kliem bħal dan, ma hemm xejn iżjed x'tagħmel
ħlief li tiskot u tibki bi gratitudni u b'imħabba... A! Li kieku l-erwieħ dgħajfa u
imperfetti kollha kellhom iħossu dak li tħoss l-iżgħar waħda fost l-erwieħ
kollha, jiġifieri r-ruħ taċ-ċkejkna tiegħek Tereża, l-ebda waħda minnhom ma
kienet taqta' jiesha li tilħaq il-quċċata tal-muntanja tal-imħabba. Għax Ġesù
ma jitlobx minna għemejjel kbar, iżda biss it-telqa [f'Alla] u l-gratitudni: mhux
hu qal fis-Salm 50: “Ma neħtieġ ebda għoġol mill-imrieħel tiegħek, għax tiegħi
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huma l-bhejjem kollha tax-xagħri, u l-eluf ta' bhejjem li jirgħu fuq l-għoljiet.
Jien nagħraf it-tjur kollha tal-muntanji. Li kont bil-ġuħ, mhux se ngħid lilek,
għax tiegħi l-art u kulma fiha. Huwa jien se niekol laħam il-gniedes, jew
nixrob id-demm tal-gidjien? Agħti lil Alla sagrifiċċji ta' tifħir u ta' radd il-ħajr”
(50, 9-13). Ara, mela, dan huwa kulma Ġesù jrid minna. Hu bl-ebda mod ma
jeħtieġ l-għemejjel tagħna, imma biss l-imħabba tagħna.
Għax dan l-istess Alla li jiddikjara li ma għandu ebda ħtieġa li jgħidilna
meta jkun bil-ġuħ, ma qagħadx jaħsibha biex jittallab ftit ilma mingħand isSamaritana. Kien bilgħatx... Imma meta qal: “Agħtini nixrob” (Ġw 4, 7), kienet
l-imħabba tal-imsejkna ħlejqa tiegħu li l-Ħallieq tal-univers kien qiegħed
jitlob. Kellu għatx ta' mħabba... A! Jien nħossha aktar minn qatt qabel: Ġesù
huwa bilgħatx, Hu ma jiltaqax ħlief ma' min hu ingrat u biered fost id-dixxipli
tiegħu tad-dinja. U fost id-dixxipli tiegħu stess, jaħasra!, ftit huma l-qlub li jsib
li jintelqu f'idejh, bla ma jżommu xejn għalihom, għax jifhmu l-ħlewwa kollha
tal-Imħabba infinita tiegħu.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, B 1q-w.
3 ta' Diċembru
Kif nilqgħu d-dawl tal-Ħallieq
_________________________________________________________________________________________
Ir-raġuni li minħabba fiha r-ruħ, biex tasal sabiex tikseb l-unjoni divina
ma' Alla, jeħtiġilha tassew li tgħaddi mil-lejl kollu dlam tat-tgħakkis ta' kull
xewqa u ċ-ċaħda ta' kull gost fil-ħwejjeġ kollha hija għaliex il-ġibdiet kollha li
għandha lejn il-ħlejjaq f'għajnejn Alla mhumiex ħlief dlam ċappa. U meta rruħ tkun imlibbsa b'dawn il-ġibdiet, ma jibqagħlhiex ħila li tkun imdawla u
maħkuma mid-dawl sempliċi u safi ta' Alla, jekk dawn ix-xewqat u ġibdiet ma
tkunx warrbithom minnha qabel; id-dawl ma jistax jaqbel mad-dlam, ladarba
kif jgħid San Ġwann: “Id-dlamijiet ma setgħux jilqgħu d-dawl” (Ġw 1, 5).
Ir-raġuni hija għax żewġ kuntrarji ma jistgħux joqogħdu flimkien flistess suġġett, kif tgħallimna wkoll il-filosofija. U hekk, id-dlamijiet, li huma laffezzjoni u l-ġibdiet lejn il-ħlejjaq, u d-dawl, li huwa Alla, huma kuntrarji għal
xulxin u ma għandhom ebda xebh jew qbil bejniethom, kif ukoll għallem San
Pawl lill-Korintin meta qal: “X'xirka hemm bejn id-dawl u d-dlam?” (2Kor 6,
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14). Minn hawn jiġi li d-dawl tal-unjoni divina ma jistax jgħammar fir-ruħ,
jekk dawn il-ġibdiet kollha ma jkunux ġew imħarrba minnha qabel.
Sabiex nuru s-sewwa ta' dak li qiegħed ngħid b'mod aħjar, għandna
nifhmu li l-ġibda u r-rabta li r-ruħ ikollha lejn u mal-ħlejjaq jagħmlu li r-ruħ
issir bħalhom. Aktar qawwija ma tkun il-ġibda, eqreb u aktar sħiħ ikun ixxebh ta' bejniethom, għax l-imħabba toħloq xebh bejn dak li jħobb ma' dak li
jkun maħbub. [...]
U hekk, min iħobb xi ħlejqa jsir baxx bħalha, u b'mod aktar baxx
minnha. Għax l-imħabba mhux biss tagħmel lil dak li jħobb daqs l-oġġett ta'
mħabbtu, imma tagħmlu suġġett għalih. Mela, bl-istess mod jiġri li r-ruħ li
tħobb xi ħaġa oħra [minbarra Alla] ma jibqagħlha ebda ħila li tasal għallunjoni ma' Alla u għall-bdil fih. Għax l-istat baxx tal-ħlejqa jagħmilha wisq
aktar nieqsa mill-ħila li tasal għall-unjoni mal-istat għoli tal-Ħallieq, milli ddlam mad-dawl. Għax il-ħwejjeġ kollha tal-art u s-sema, imqabbla ma' Alla,
ma huma xejn. Dan jgħidu Ġeremija b'dan il-kliem: “Ħarist lejn il-pajjiż u kollu
baħħ nara; lejn is-smewwiet u ma kienx hemm dawl” (4, 23). Meta jgħid li lart raha baħħ u ma kienet xejn irid ifisser li l-ħlejjaq kollha tagħha ma kienu
xejn, u l-art stess ma kienet xejn ukoll. U meta jgħid li fis-smewwiet ma kienx
hemm dawl, irid ifisser li d-dwal kollha tas-sema, imqabbla ma' Alla mhumiex
ħlief dlam. B'dan il-mod, il-ħlejjaq kollha mhumiex ħlief xejn; u l-ġibdiet
lejhom, nistgħu ngħidu, huma agħar minn xejn, ladarba huma tfixkil għallbidla f'Alla u ċaħda ta' din il-bidla, l-istess bħalma d-dlam mhux biss mhux
biss mhu xejn, imma inqas minn xejn, ladarba huwa n-nuqqas ta' kull dawl. U
l-istess bħalma min ikun fid-dlam ma jifhimx id-dawl, hekk ukoll ir-ruħ li hija
mxennqa għall-ħlejjaq ma tkunx tista' tifhem lil Alla. U, sakemm ma tkunx
imsoffija tajjeb, la tkun tista' tagħmlu tagħha hawn isfel permezz tal-bidla
safja fih bl-imħabba, u lanqas hemm fuq f'viżjoni ċara.
S. Ġwann tas-Salib, Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel, 1Telgħa 4, 1-3.
4 ta' Diċembru
Nilqgħu lil Alla f'ruħna
_________________________________________________________________________________________
U issa, ħa nistħajlu li fina għandna palazz ta' għana l-aktar kbir, mibni
kollu kemm hu mid-deheb u l-ħaġar prezzjuż – fi ftit kliem, palazz li jixraq lil
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Mulej hekk kbir. U aħsbu ftit li intom għandkom sehem x'tagħtu biex dan ilbini jkun hekk sabiħ. U hekk huwa tassew, għax ma hemmx bini ta' ġmiel
hekk kbir daqs ruħ safja u mimlija virtù; u akbar ma huma l-virtujiet, aktar
jilma l-ħaġar. Stħajlu wkoll li f'dan il-palazz hemm dan is-Sultan kbir li raha
ħaġa tajba li jkun Missierkom; qiegħed bilqiegħda fuq tron l-aktar prezzjuż li
hija qalbkom. Għall-ewwel din il-ħaġa tista' tidher xi ħaġa li ma tgħoddx wisq
– irrid ngħid li qiegħda nġib din it-tixbiha biex infiehem x'irrid infisser – iżda
tiswa ħafna, l-aktar għalikom.
Għax billi aħna n-nisa m'aħniex għorrief u ma għandniex moħħ fin,
neħtieġu kollox biex ikunilna ta' għajnuna ħalli nifhmu sewwa li għandna
tassew ġewwa fina xi ħaġa wisq aktar prezzjuża li ma tista' titqabbel ma'
ebda ħaġa oħra li naraw barra minna nfusna. Ara li ma naħsbux li aħna vojta
minn ġewwa; u dan jiswa bosta li niftakruh. Ikun jogħġob lil Alla li jkunu nnisa biss li jidhru hekk bla ħsieb. Jekk ikollna f'moħħna li niftakru li għandna
Mistieden bħal dan ġewwa fina, jidhirli li ma jistax ikun li nintelqu għallfrugħat u għall-ħwejjeġ tad-dinja, għax imbagħad naraw kemm dawn huma
baxxi meta nqabbluhom ma' dawk li għandna ġewwa fina...
Jidhirli li, kieku fhimt bħalma nifhem illum li f'dan il-palazz żgħir ta'
ruħi jgħammar tassew Sultan hekk kbir, ma kontx se nħallih waħdu bosta
drabi, imma xi darba kont noqgħod ftit miegħu u kont nitħabat aktar biex ma
nkunx hekk maħmuġa. Iżda kemm għandna nibqgħu tassew mistagħġba li
Dak li bil-kobor tiegħu jista' jimla elf dinja, u ħafna u ħafna dinjiet oħra,
jingħalaq f'ħaġa hekk żgħira! Hekk ried li jgħammar fil-ġuf tal-Omm qaddisa
tiegħu. Fis-sewwa kollu, ladarba huwa Sid ta' kollox, huwa ħieles li jagħmel
dak li jrid Hu; u għax iħobbna, jimxi mal-kejl tagħna.
Meta xi ruħ tibda din it-triq, sabiex ma tħosshiex imħawda li taraha
żgħira wisq biex iżżomm fiha ħaġa hekk kbira, il-Mulej ma jgħarrafhiex b'dan
f'daqqa waħda, iżda bil-mod il-mod iwessagħha skont ma jkun meħtieġ biex
tilqa' fiha dak li jkun irid jagħtiha. Għalhekk qiegħda ngħid li hu ħieles li
jagħmel dan, għax hu għandu kull setgħa li jkabbar dan il-palazz.
Il-qofol ta' kollox huwa li nifhmu li aħna għandna naqtgħuha b'fehma
sħiħa li nagħtuh ruħna biex tkun tiegħu għalkollox, hekk li nbattluha b'mod li
hu jkun jista' jaħżen fiha jew jieħu minnha kulma jogħġbu, bħallikieku kienu
ħwejġu. Il-Maestà Tiegħu għandu kull jedd li jagħmel dan, ejjew ma niċħdulux
dan il-jedd... U ladarba hu ma jridx iġiegħel lir-rieda tagħna, jieħu dak li
jagħtuh, iżda ma jingħatax kollu kemm hu lilna sakemm ma jarax li aħna
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nkunu qegħdin ningħataw kollna kemm aħna lilu. Din hija ħaġa żgura. U
minħabba li hija ta' siwi hekk kbir, infakkarkom fiha ħafna drabi. Hu qatt ma
jaħdem fir-ruħ bħal meta din tkun kollha kemm hi tiegħu bla xkiel ta' xejn. Ma
nafx kif jista' jaħdem fiha, għax hu jrid li kollox ikun f'postu kif għandu jkun.
Issa, jekk aħna nimlew il-palazz b'nies baxxi u b'ħafna ħwejjeġ bla siwi, kif
jista' jkun li jgħammar fih il-Mulej bil-qorti tiegħu? Diġà jkun għamel iżżejjed
meta jibqa' mqar għal ftit fost daqshekk imbarazz.
Taħsbu intom, uliedi, li Hu jiġi waħdu? Ma tarawx x'jgħid Ibnu? Hu
jgħid: “Li inti fis-smewwiet”. U lil Sultan bħal dan żgur li dawk tal-qorti tiegħu
mhux sejrin iħalluh waħdu. Huma dejjem miegħu biex jidħlu għalina
quddiemu u jitolbu għall-akbar ġid tagħna, għax huma mimlija mħabba.
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 28, 9-13.
5 ta' Diċembru
L-umiltà tal-Verġni Marija
_________________________________________________________________________________________
It-Trinità Mbierka ddegriediet li l-Verb kellu jinkarna lilu nnifsu biex
jifdi lill-bniedem ħati. Fost in-nisa kollha li eżistew matul is-sekli, hija għażlet
lill-Verġni Mqaddsa Marija, imnissla mingħajr dnub tan-nisel u mħejjija, b'kull
grazzja, biex tkun l-Omm denja tal-Iben ta' Alla.
Alla għażel b'Omm waħda verġni umli u mhux magħrufa mill-bnedmin,
fqira u sempliċi, f'rokna tal-Lhudija: kien jisimha Marija, u kienet għarusa ta'
mastrudaxxa, il-glorjuż San Ġużepp. Huma kienu jgħixu ħajja modesta u kienu
jaqalgħu l-ħobżna ta' kuljum bl-għaraq ta' ġbinhom. Din il-Verġni hekk
sempliċi, iżda safja u għanja b'kull virtù quddiem Alla, ġiet magħżula biex
tkun Ommu, imbierka min-nisa kollha u mimlija bil-grazzja.
Kemm huma differenti l-ġudizzji tal-bnedmin minn dawk ta' Alla!
Ammira l-Providenza adorabbli tiegħu, li tħares b'għajnejn ta' mħabba lejn ilqaddejja tiegħu fidili, fqar u umli, u terfagħhom għal kull kobor sublimi, waqt
li tistmell lis-suppervi u 'l-kburin. Tgħallem minn Marija, Ommok, ħa tħaddan
il-faqar u l-umiltà, biex ikun jistħoqqlok tiġi eżaltat għall-glorja eterna. għax
hemm miktub: “Kull min jitkabbar jiċċekken, u min jiċċekken jitkabbar”.
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L-Arkanġlu San Gabrijel sellem lill-Verġni Marija u qalilha: “Sliem
għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa
kollha...” (ara Lq 1, 28). Il-Verġni Marija tħawdet hekk kif semgħet din ittislima u dawn il-barkiet. Għalhekk l-Arkanġlu, biex jikkalma t-taħwid tagħha,
żied jgħidilha: “Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se
tnissel fil-ġuf u jkollok Iben u ssemmih Ġesù.” Kemm għandna nitgħallmu
minn din is-silta! L-ewwel ħaġa, l-umiltà mill-aktar profonda tal-Verġni
Marija, li waqt li kellha tiġi merfugħa għall-ogħla dinjità li għandha ħlejqa,
bħalma hi dik li tkun Omm Alla, tqis lilha nfisha li ma jixraqilhiex din ilgrazzja. It-tieni ħaġa: il-providenza kollha mħabba tal-Mulej, li tidħol għallqaddejja umli tiegħU u ssawwab fuqhom is-sliem u l-faraġ: fil-fatt, hija ħaġa
proprja tal-Ispirtu ta' Alla, li jneħħi lill-erwieħ kull inkwiet u biża' meta
jkellimhom. It-tielet ħaġa: l-idea baxxa li għandu jkollna tagħna nfusna,
midinbin imnisslin fid-dnub, waqt li nbiegħdu minn qalbna kull attakkament
għat-tifħir, u dejjem nagħtu lil Alla l-glorja kollha, ladarba mingħajr il-grazzja
tiegħu mhux biss ma nistgħux naħsbu iżda, terġa' u tgħid, ma nistgħux
nitkellmu u nagħmlu xi ħaġa.
B'din l-umiltà, inti tniżżel f'ruħek il-ħniniet ta' Alla, għax hemm miktub:
“Fittxu l-Mulej ilkoll, intom, l-umli tal-art, li tagħmlu l-ordnijiet tiegħu; fittxu lġustizzja, fittxu l-umiltà: biex f'jum il-korla tal-Mulej ikollkom fejn tistkennu”
(Sof 2, 3). Fl-aħħar nett, qis il-prudenza, il-modestja u l-ubbidjenza mill-aqwa
li l-Verġni Mqaddsa turi f'din is-silta: hu biss wara li tkun assigurata millArkanġlu li se ssir Omm bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu illi twieġeb: “Ara, jiena
l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek!” (Lq 1, 38). U f'dan il-waqt,
li fih Marija taċċetta li tkun Omm Alla, l-Iben ta' Alla jinkarna fi ħdanha bilħidma tal-Ispirtu s-Santu; u dak li qabel kien biss Alla, isir Alla veru u
Bniedem veru, u Marija, bla ma titlef xbubitha, tiġi mgħollija għad-dinjità
kważi infinita ta' Omm vera ta' Alla...
Verġni mbierka! Kemm għandna nroddulek ħajr għall-ubbidjenza
tiegħek għall-ordnijiet tal-Aktar Għoli! Bis-saħħa ta' din l-ubbidjenza inti
Omm Alla u Alla huwa ħuna, u inti Omm u Avukata tagħna: jekk qabel kont
biss oħtna, bint int ukoll ta' Adam bħalna, minn dan il-waqt int Omm l-ulied
kollha ta' Alla u l-aħwa ta' Ġesù Kristu. Jiena hieni flimkien miegħek, Marija,
Omm tiegħi, għal din id-dinjità hekk għolja, u nagħtik qima: la tinsinix!
Agħmilni umli, ubbidjenti, mudest, iksibli l-grazzja li ma nirreżisti qatt irrieda ta' Alla. Jalla ngħid dejjem, b'rassenjazzjoni u mħabba, fis-saħħa u filmard, fl-għana u fil-faqar, meta jfaħħruni u meta nkun umiljat: “Ara, hawn
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jien, Mulej, l-ilsir tiegħek. Ħa sseħħ ir-rieda tiegħek fija u fl-affarijiet kollha
tiegħi; għax int Missieri, li tassew tħobbni, u fassal kull ħaġa għas-saħħa tiegħi
temporali u eterna”.
S. Nerik de Ossó, Il-Kwarta Talb.
6 ta' Diċembru
Karità mal-Foqra
_________________________________________________________________________________________
F'Alençon, kont preżenti għal bosta ġrajjiet li fihom ommi qasmet ma'
missieri l-unur u l-mertu ta' opri tajbin. Niftakar f'wieħed fqir li nġabar
għajjien mejjet mit-triq. Il-ġenituri tagħna, wara li daħħluh id-dar, tawh xi
ħaġa x’jiekol u ġabuh f'tiegħu, u tawh xi ħwejjeġ u żraben. Waqt li kien qed
jippruvahom, wiċċu xegħel b'tant ferħ li wara tant snin – dak iż-żmien ma
kellix ħlief seba' snin – dik ix-xena għadha quddiem għajnejja. Wara, stednuh
biex jiġi d-dar tagħna meta jkollu bżonn.
Sadanittant, missierna staqsa għalih u sar jaf li dak ir-raġel, waħdu fiddinja, kien jgħix f'għarix u kien jittallab għall-għajxien tiegħu fil-bibien talkwartieri tas-suldati. Minħabba li kien imdorri hekk, irnexxielu jdaħħlu flOspizju għal dawk b'mard li ma jfieqx.
Rigward il-karità tiegħu, tema li m'għandhiex limiti, hawn ma nistax
infakkar ħlief xi fatti. Ngħidu aħna, il-kwistjoni tant doloruża taċ-ċkejkna
Armandina, li ġiet sfruttata minn żewġ persuni indenji u li b'qerq libsu l-abitu
reliġjuż. Billi ommi ddeċidiet li toħroġ lit-tfajla minn dak il-jasar, dawk ilmingħula appellaw lit-tribunali u [ommi] kellha tidher quddiemhom. Missieri
ħassu fid-dmir li jmur magħha. Hija tirreferi għal din l-istorja kollha b'xi
dettalji fl-ittri tagħha u, wieħed iħoss, b'liema emozzjoni!
It-tnejn li huma kienu ġenerużi ħafna, mhux biss ma kinux joqogħdu
lura milli jagħtuhom appoġġ morali askapitu tat-trankwillità tagħhom, imma
kienu jgħinuhom ukoll b'għajnuna ta' flus. Missieri kien dejjem idaħħal idu filbut biex jagħti lit-tallaba li kien jiltaqa' magħhom fit-triq.
Meta kien qed jivvjaġġa fl-Ewropa Ċentrali, huwa kiteb minn
Kostantinopli lil oħti l-kbira: “Agħti, Marija tiegħi, agħti dejjem”. Il-ġenituri
tagħna kienu wkoll iħobbu u jieħdu ħsieb il-ħaddiema, l-impjegati fid-dar, u
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jittrattawhom kif għandu jkun. L-istess kienu jagħmlu mal-ħaddiema talbizzilla li kienu jaħdmu l-Punt ta' Alençon. Kienu jżuruhom u ma jħallux li
tonqoshom xi ħaġa.
Il-monasteru tal-Klarissi kien il-mira tal-karità tagħhom, u kien igawdi
mill-qabda tal-ħut ta' missieri. Iktar tard l-offerti tagħhom marru għallKarmelu ta' Lisieux. Jekk fit-triq kien jiltaqa' ma' xi ħadd fis-sakra, kien
jaqbdu u jwasslu d-dar tiegħu, mhux mingħajr ma jakkumpanja l-ġest
karitattiv tiegħu bi twissija tajba. Darba waħda, huwa ġabar wieħed li kien
waqa' f'gandott. Meta qajmu, żammlu l-kaxxa tal-għodda, u ħadu fejn kien
joqgħod ir-raġel.
Nista' nedifika ruħi wkoll b'att ta' karità ta' xeħta oħra u aktar mistur.
Konna qegħdin nippassiġġaw fil-kampanja meta, qrib il-belt, missieri daħal
f'dar li aħna ma konniex nafu biha, iżda għalih dehret li kienet familjari. Rajtu
jagħti somma flus lil waħda mara, omm ta' familja, li kienet qiegħda hemm
waħedha ma' wliedha. Kollni mistagħġba staqsejtu: “Pà, mela tafha lil dik ilpersuna?” “Iva,” weġibni “hija mara xortiha ħażina li r-raġel tagħha jitlaqha
minn żmien għal ieħor, u jiena ħadt id-drawwa li ngħinha”.
Kienet waħda minn dawk il-familji fqar li kienu jżuru n-nies ta' San
Vinċenz de' Paul, li missieri kien wieħed mill-aktar membri ħabrieka
tagħhom? Ma tajtx kas din il-ġrajja, imma b'dan il-fatt qalbi ħebritni li kien
hemm ħafna oħrajn bħalu.
Min-naħa l-oħra, huwa ma kienx jista' jara xi bżonn bla ma jagħti lgħajnuna tiegħu. Għodwa waħda, fil-knisja ltaqa' ma' xwejħa li dehret
magħdura. Ġabha f'Les Buissonnets, taha proviżjonijiet tal-ikel mill-aħjar li
seta' u, meta din ġiet biex titlaq kollha gratitudni, ġagħalna ninżlu
għarkupptejna f'riġlejha, Tereża u jiena, biex tberikna. Dak iż-żmien konna
sirna żewġ xebbiet, ħutna l-kbar kienu diġà sorijiet.
Swor Ġenoveffa tal-Wiċċ Imqaddes, Missier S. Tereża tal-Bambin Ġesù.
7 ta' Diċembru
Ġesù jitwieled fir-ruħ
_________________________________________________________________________________________
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B'liema fidi ħajja u tama kbira San Ġużepp kien qiegħed jistenna ttwelid ta' Alla fil-ġisem, billi kien jaf li kienet l-istennija tal-ġnus kollha, u sSalvatur tagħhom! B'liema devozzjoni kollha mħabba kien jitħaddet malVerġni Marija dwar il-misteru liema bħalu tal-Inkarnazzjoni tal-Verb, waqt li
ma setax jitkellem fuq dan bla ma jibki bil-ħlewwa ta' qalbu! Kien jadura,
b'ħarsa ġewwinija ta' fidi ħajja, l-Alla Bambin moħbi ġewwa Marija l-għarusa
tiegħu, kien jistqarru bħala Verb tal-Missier, xbieha tat-tjubija tiegħu, xbieha
tas-sustanza tiegħu, dija tal-glorja tiegħu. Kien jistenna b'ħerqa dejjem iżjed
it-twelid tas-Salvatur, li minn ġuf Marija b'raġġi sigrieti kien jinfed f'qalbu
b'elf sentiment straordinarju ta' devozzjoni u ta' mħabba. Dawn il-favuri
moħbija, kemm kellhom ikabbru fl-Għarus ta' Marija x-xewqat u l-kilba li
jiffissa f’għajnejn il-wiċċ maestuż tal-Bambin Sultan tal-paċi, illi kien qed
jixxennaq li jferraħ l-art kollha! X'ħerqa kien hemm fl-ispirtu tiegħu biex
jadura l-maestà immensa ta' Alla mkebbeb fi ħrieqi, li ġie fid-dinja biex isalva
d-dinja, biex bit-twelid tiegħu jġib is-salvazzjoni eterna lill-bnedmin kollha!
Nixtieq li jien ukoll ikolli f'qalbi s-sħana tal-imħabba tiegħek, o Għarus
denn tal-Verġni Marija, biex nitkebbes fix-xewqa li jiġi jżurni fit-twelid tiegħu
l-Feddej mistenni tiegħi. Aqsam miegħi l-fidi tiegħek, o kustodju mill-aktar
leali ta' Ġesù, biex inkun nista' nemmen fil-misteru mill-aktar għoli talInkarnazzjoni tal-Verb, u nistenna bil-ħerqa t-twelid tiegħu f'ruħi. Isfronda flispirtu tiegħi l-aspirazzjonijiet ta' qalbek, li bihom niġbed lil Sidi l-għażiż biex
ikebbisni biż-żjara tiegħu. Ejja, Ġesù wisq prezzjuż, ejja, u żżommx lura iżjed
l-ħniniet li jiġu bit-twelid tiegħek. Qalbi tixxennaq għalik bix-xenqat imkebbsa
ta' San Ġużepp; ikkuntentaha fit-tamiet tagħha, għax ruħi tittama li tirċievi ssalvazzjoni tagħha mingħandek. [...]
Għerq ta' Ġessi, issa hu l-waqt li xxettel fija d-devozzjoni, li biha nkun
nista' nagħtik il-frott tal-virtù nisranija. Agħmel li twarrad fija s-safa talmoħħ, biex inkun nista' naspira lejk, o fjur sbejjaħ tal-għelieqi, o frott
imbierek tal-ġuf ta' Marija. F'ġieħ dawk l-ewwel demgħat li xerridt, o Ġesù
Bambin, agħtini sogħba tenera għal dnubieti; f'ġieħ dik il-kesħa kbira li
sofrejt, kebbisni f'imħabbtek; f'ġieħ dak il-faqar mill-akbar li bih ridt
titwieled, neżża' 'l qalbi minn kull rabta mal-ħlejjaq; f'ġieħ dak is-skiet aħrax
li ħarist, agħtini l-qawwa li naċċetta bla tgemgim dak kollu li ma jogħġobnix.
F'ġieħ l-inkonvenjenzi kollha li sofrejt u ħaddant f'dak il-presepju mqaddes,
agħmilni nħobb id-diffikultajiet li l-amor proprju tiegħi jistmell; f'ġieħ dik iddoċilità tal-għaġeb li biha ħallejt lil Marija u Ġużeppi jmexxuk, fl-aħħar mill-
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aħħar agħmilni kollni kemm jien doċli għad-dispożizzjonijiet tar-rieda
mqaddsa tiegħek.
B. Marija tal-Anġli, Dwar l-istennija għall-ħlas ta' Marija Verġni f'Una vita della
Beata Maria degli Angeli.

L-ISTENNIJA TAL-MULEJ
8 ta' Diċembru
It-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Marija
Marija kienet tgħix f'qalbha
_________________________________________________________________________________________
Wara Ġesù Kristu, bla dubju ta’ xejn fid-distanza li tifred l-Infinit millfinit, hemm kreatura li kienet l-akbar tifħir tal-glorja tat-Trinità. Hi wieġbet
b’mod sħiħ għas-sejħa divina li fuqha jitkellem l-Appostlu: hi kienet dejjem
"pura, bla tebgħa, bla għajb...” (Kol 1, 22) f’għajnejn Alla tliet darbiet Qaddis.
Ruħha hi tant sempliċi. Iċ-ċaqliq tagħha huwa tant profond li xejn ma jista’
jfixkilha. Hi tidher li qiegħda tipproduċi hawn fuq l-art il-ħajja li hi tal-Esseri
divin, l-Esseri sempliċi. Hi wkoll daqstant trasparenti, daqstant imdawla, li
faċli tbiddilha mad-dawl, b’danakollu hi ma hi xejn għajr "mera" tax-xemx talġustizzja: Speculum iustitiae.
"Il-Verġni kienet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ" (Lq 2, 19): l-istorja
kollha tagħha tista’ tiġi miġbura f’din il-frażi! Kien f’qalbha li hi għexet b’tant
profondità dak li bil-ħarsa umana ma tistax tilħaq. Meta fil-Vanġelu jiena
naqra li "Marija marret tħaffef lejn l-għoljiet tal-Lhudija" (Lq 1, 39) biex tmur
taqdi l-missjoni tagħha ta’ karità għand kuġinitha Eliżabetta, jiena naraha
għaddejja tant sabiħa, tant kalma, b’tant maestà, tant miġbura fiha nnifisha
mal-Verb t’Alla!
Bħal dik ta’ Kristu, it-talba tagħha kienet dejjem din: "Ecce, hawn jien!"
Min? "Il-qaddejja tal-Mulej", l-aħħar fost il-kreaturi tiegħu: hi, Ommu! Hi
kienet vera fl-umiltà tagħha, għax kienet dejjem tinsa, tinjora, maqtugħa
minnha nnifisha. Kien għalhekk li hi setgħet tkanta: "is-Setgħani għamel
miegħi ħwejjeġ kbar, kull nisel isejjaħli hienja" (Lq 1, 48-49).
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Din ir-Reġina tal-verġni, hi wkoll Reġina tal-martri; imma kien dejjem
f’qalbha illi x-xabla nifdet, għax għaliha kollox seħħ fil-ġewwieni tagħha!… O
kemm hu ħelu tikkontemplaha fil-martirju twil tagħha, hekk serena,
imgeżwra f’bħal speċi ta’ maestà, maestà li tiġi espressa fil-qawwa u filħlewwa tagħha!… Kien mill-Verb stess li hi tgħallmet kif għandhom ibatu
dawk li l-Missier għażel bħala Vittmi, dawk li hu ddeċieda illi jassoċja fl-Opra
kbira tar-redenzjoni, dawk li "ppredestinahom biex jieħdu s-sura fuq ixxbieha ta’ Ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa (Rum 8, 29), imsallbin
minħabba l-imħabba.
"Hi qiegħda hemm wieqfa taħt is-salib, wieqfa, qawwija u erojka, u ara
l-Imgħallem li qiegħed jgħidli "hawn hi ommok" (Ġw 19, 27). Hu qiegħed
jirregalahieli bħala omm… U issa illi hu [Ġesù] rritorna għand il-Missier, u li
qiegħedni f’postu fuq is-salib, ħalli "ntemm f’ġismi dak li jonqos mit-tbatijiet
ta’ Kristu għall-Ġisem tiegħu li hu l-Knisja" (Kol 1, 24), il-Verġni għadha
hemm biex tgħallimni nbati bħalma bata hu, biex tgħidli, biex issemmagħli
dawk l-aħħar għanjiet ta’ ruħu li ħadd ħliefha, Ommu, ma setgħet qatt tifhem.
Meta nkun għedt il-"kollox hu mitmum" (Ġw 19, 30) tiegħi, se tkun
mill-ġdid hi, Ianua coeli, illi se ddaħħalni fit-tabernakli divini, filwaqt illi
tlissen il-kliem misterjuż: Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi, in domum
Domini ibimus… [Fraħt meta qaluli: ‘Sejrin f’dar il-Mulej’ - Salm 122, 1].
B. Eliżabetta tat-Trinità, L-Aħħar Irtir 40-41 (30 ta’ Awwissu 1906].
9 ta' Diċembru
It-triq fid-dlam tal-fidi
_________________________________________________________________________________________
Wieħed agħma, jekk id-dawl ma jkunx marlu għalkollox, ma jkun irid
ebda gwida li jmexxih għax, ladarba jara xi ftit, jibda jaħseb li jkun aħjar li
jieħu d-direzzjoni li jista' jagħżel hu, għax hu ma jara ebda oħra aħjar. U
minħabba f'hekk jista' joħroġ mit-triq it-tajba lill-istess gwida li fil-fatt jara
aktar minnu, għax fl-aħħar mill-aħħar huwa hu, aktar milli l-gwida, li għandu
jgħid fejn irid imur. Bl-istess mod, ir-ruħ tista' toqgħod fuq it-tagħrif li tiġbor
hi, jew dak li tħoss u jkollha esperjenza tiegħu mingħand Alla. B'danakollu,
kbar kemm ikunu kbar dawn it-tagħrif u esperjenzi, huma wisq żgħar u
diversi minn dak li huwa Alla. U meta r-ruħ timxi matul din it-triq [tal-
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unjoni], toħroġ minnha jew tieqaf. Għax ma tkunx baqgħet fil-fidi bħal wieħed
għama, waqt li jeħtiġilha li l-fidi tkun il-gwida vera tagħha.
Dan huwa dak li ried jgħid San Pawl, meta qal: “Dak li jivvjaġġa lejn lunjoni ma' Alla, jeħtieġlu bilfors jemmen li dan l-Esseri jeżisti fih innifsu”
(Lhud 11, 6). Bħallikieku qal: Min irid jikseb l-għaqda fl-unjoni ma' Alla, ma
għandux jimxi b'fehim il-moħħ, lanqas ma jistrieħ fuq xi esperjenza jew xi
ħaġa li jħoss hu jew xi fantasija tiegħu, imma jeħtieġlu jemmen fil-perfezzjoni
tal-Esseri Divin, li ma tidħolx fil-fehim tal-moħħ, lanqas fil-gost jew filfantasija, hekk li f'din il-ħajja lanqas tista' tkun magħrufa b'xi wieħed missensi. [...]
Għalhekk ir-ruħ, tixxennaq kemm tixxennaq biex tingħaqad b'mod
perfett permezz tal-grazzja f'din id-dinja ma' dak li għad tingħaqad miegħu
permezz tal-glorja fid-dinja l-oħra (li, jgħid San Pawl, “għajn qatt ma rat u
widna qatt ma semgħet, u qatt ma tnissel f'qalb dan il-ġisem ta' hawn”), hija
ħaġa ċara li, sabiex tikseb b'mod perfett l-Unjoni f'din il-ħajja bis-saħħa talgrazzja u l-imħabba, ir-ruħ trid tkun fid-dlam għal dak kollu li jista' jidħol
mill-għajnejn, għal dak kollu li jistgħu jirċievu l-widnejn, għal dak kollu li
jista' jistħajjel il-moħħ jew tifhem il-qalb, li hawn tfisser ir-ruħ. U hekk ir-ruħ
hija mfixkla bil-kbir meta tixxennaq biex tilħaq l-istat għoli ta' unjoni ma' Alla
waqt li teħel ma' xi fehim il-moħħ, xi ħaġa li tħoss hi jew iġġib quddiem
għajnejha xi ħaġa kif tidher lilha, jew skont ir-rieda proprja tagħha jew skont
l-imġiba tagħha, jew teħel ma' xi att ta' xi ħaġa oħra tagħha, u ma tkunx tista'
tiċċaħħad u titneżża' minn dawn il-ħwejjeġ kollha. Għax, kif ngħidu, l-għan li
trid tilħaq huwa wisq ogħla minn dan kollu, iva, ogħla minn kull ħaġa li aħna
nistgħu nżommu bħala l-ogħla li nafu biha, jew li qatt kellna esperjenza
tagħha. Huwa għalhekk li r-ruħ jeħtiġilha tgħix u tmut 'l hemm minn dak li
nistgħu qatt inkunu nafu bih.
Mela, f'din it-triq [tal-unjoni], biex tibda miexi tul it-triq huwa li tħalli ttriq, jew biex infissru ruħna aħjar, huwa li tibqa' miexi lejn l-għan u tħalli
warajk il-kif tiegħek, u tibda miexi hemm fejn ma hemm ebda mod kif, lejn lgħan bla triq, li huwa Alla. [...] Għax, aktar ma r-ruħ tagħti enfasi lil dak li
tifhem, ikollha esperjenza tiegħu u fantasija, u aktar ma tħares fl-għoli lejn
dan, kemm jekk ikun spiritwali kemm jekk le, aktar titlef mill-ogħla Ġid, u
aktar tkun imfixkla biex tasal ħalli tiksbu. U, inqas ma taħseb fuq dak li jista'
jkollha, ikun kemm ikun fl-għoli meta tqabblu mal-ogħla Ġid, aktar tistrieħ
fuq dak il-Ġid u tqimu, u b'riżultat ta' dan, aktar tkun resqet biex tiksbu.
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U b'dan il-mod ir-ruħ timxi biċċa sewwa lejn l-unjoni, fid-dlam bissaħħa tal-fidi, li hi wkoll hija dlam. U huwa b'dan il-mod li l-fidi b'mod talgħaġeb iddawwalha. Hija ħaġa żgura li jekk ir-ruħ tkun trid tara, taqa' fiddlam wisq aktar malajr f'relazzjoni ma' Alla. milli wieħed li jiftaħ għajnejh
biex iħares lejn id-dija qawwija tax-xemx.
S. Ġwann tas-Salib, Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel, 2Telgħa 4, 3-6.
10 ta' Diċembru
Infittex biss il-ħarsa ta' Ġesù
_________________________________________________________________________________________
Għażiż Ħaruf ċkejken, lill-imsejken ħaruf żgħir tiegħek ħallih joħroġ blgħajta tiegħu. ...Il-Ħaruf għamilli xi ftit tal-ġid nhar il-Ħadd!...
Hemm, fuq kollox, sentenza li kienet ta' dawl għalija. Kienet: “Ħa
nżommu ma' kelma li tista' terfagħna!” Huwa minnu li wieħed għandu jżomm
kollox għal Ġesù bi ħsieb għajjur. Għażiż Ħaruf, kemm huwa tajjeb li wieħed
jaħdem għal Ġesù waħdu, għalih waħdu BISS!... O! Imbagħad, kif timtela lqalb, kemm tħossok ħafifa...
Belloni ċkejken ta' Ġesù, itlob għall-imsejkna farka żgħira tar-ramel:
sabiex din il-farka ramel tkun dejjem f'postha, jiġifieri taħt saqajn kulħadd, li
ħadd ma jaħseb fiha, li l-eżistenza tagħha – biex ngħid hekk – ma tkunx
magħrufa. Il-farka tar-ramel ma tixtieqx tkun umiljata. Hekk tkun għadha
ħaġa glorjuża wisq, ladarba dan ikun ifisser li xi ħadd ikollu jagħti kasha. Ilfarka ramel tixtieq ħaġa waħda: li tkun MINSIJA, miżmuma bħala xejn!...
Imma tixtieq li jaraha Ġesù. Jekk l-għajnejn tal-ħlejjaq ma jkunux jistgħu
jitbaxxew biex iħarsu lejha, forsi għallinqas il-Wiċċ kollu dmija ta' Ġesù jdur
lejha... Ma tixtieqx għajr ħarsa waħda, ħarsa waħda biss!...
Li kieku jista' jkun li farka ramel tfarraġ lil Ġesù, tixxottalu d-dmugħ
tiegħu, hemm tabilħaqq waħda li trid tagħmel dan...
Li kien Ġesù jieħu l-imsejkna farka ramel u jaħbiha fil-Wiċċ meqjum
tiegħu... Hemmhekk l-imsejken atomu ma jibqagħlu xejn aktar minn xiex
jibża', ikun żgur li ma jidnibx aktar!...
Il-farka ramel trid issalva l-erwieħ akkost ta' kollox... Huwa Ġesù li
jeħtieġ jagħtiha din il-grazzja. Veronika żgħira, itlob din il-grazzja lill-Wiċċ

525

Meditazzjoni għal Kuljum

imdawwal ta' Ġesù!... Iva, il-Wiċċ ta' Ġesù huwa mdawwal iżda, jekk fost ilġrieħi u d-dmugħ huwa diġà hekk sabiħ, kif għad ikun mela meta narawh fisSema? O! Is-Sema... is-Sema! Iva, sabiex jum wieħed tara l-Wiċċ ta' Ġesù,
sabiex tikkontempla għal dejjem is-sbuħija tal-għaġeb ta' Ġesù, l-imsejkna
farka ramel tixtieq tkun immaqdra fuq l-art!...
Għażiż Ħaruf, itlob lil Ġesù biex il-farka ramel tiegħu tgħaġġel issalva
ħafna erwieħ fi ftit żmien ħalli ttir aktar malajr lejn Wiċċu l-għażiż!...
Qiegħda nsofri!... Iżda t-tama tas-Sema pajjiżna tagħtini l-kuraġġ;
dalwaqt inkunu s-Sema!... Hemm ma jkunx hemm aktar la jum u lanqas lejl,
iżda l-Wiċċ ta' Ġesù jagħmel li jinfirex dawl liema bħalu!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Swor Anjeże ta' Ġesù ta' Lulju-Awwissu
1889, Ċ 15 (IT 95).
11 ta' Diċembru
S. Marija Maravillas ta' Ġesù
Fejn mort inħbejt, o Ħanini?!
_________________________________________________________________________________________
Sabiex ir-ruħ bilgħatx tasal li ssib l-Għarus tagħha u tingħaqad miegħu
f’din il-ħajja sakemm tista’ sabiex itaffilha l-għatx b’dik il-qatra li tista’ dduq
mingħandu f’din id-dinja, ikun tajjeb – għax hekk qed titlob lill-Għarus tagħha
– li nweġbuha u nuruha l-post l-aktar ċert fejn jinsab moħbi, sabiex issibu
hemm bla ebda dubju u bil-perfezzjoni u l-gost li jista’ jkollha f’din il-ħajja.
Għal dan l-għan hemm bżonn ngħidu li l-Verb Iben Alla, flimkien malMissier u mal-Ispirtu s-Santu, jinsab preżenti bl-essenza tiegħu moħbi filqalba l-iżjed ġewwinija tar-ruħ. Għalhekk, ir-ruħ, li trid issibu, għandha
toħroġ u tinħeba minn kull ħaġa maħluqa fil-ġibda u fir-rieda, u tidħol fiha
nnifisha bl-akbar ġabra, waqt li tqis dak kollu li hawn fid-dinja qisu ma
jeżistix. Għalhekk Santu Wistin, huwa u jitkellem fis-Solilokwi ma’ Alla, qal:
“Mulej, barra jiena ma sibtikx, għax fittixt ħażin, meta fittixtek barra u Int
kont ġewwa”. Għax, tassew, Alla jinsab moħbi fir-ruħ, u hemm għandu jfittxu
l-veru kontemplattiv u jgħidlu: “Ghidli fejn mort inħbejt?!”
Iva tassew, o ruħ l-aktar sabiħa fost il-ħlejjaq kollha, li tant tixtieq tkun
taf il-post fejn jinsab moħbi l-Maħbub tiegħek, biex tfittxu u tingħaqad
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miegħu, issa qed ngħidlek li inti stess int l-għorfa fejn jgħammar u l-kamra ta’
ġewwa fejn jinsab moħbi. U din hija ħaġa ta’ sodisfazzjon għalik li tara li l-ġid
kollu u t-tama kollha tiegħek qiegħed daqshekk fil-qrib, għax qiegħed fik, jew
biex ngħid aħjar, int ma tistax toqgħod mingħajru. “Araw”, jgħid l-Għarus, “isSaltna t’Alla qegħda ġo fikom” (Lq 17, 21). U l-qaddej tiegħu San Pawl:
“Intom”, jgħid, “intom it-tempju ta’ Alla” (2Kor 6, 16).
Hena kbira tkun għar-ruħ meta tifhem li Alla qatt ma jitlaq mir-ruħ,
anqas meta tkun fid-dnub il-mejjet; wisq anqas meta tkun fil-grazzja tiegħu.
Xi trid aktar, o ruħ, u għalfejn tfittex aktar barra minnek, meta ġewwa
fik għandek l-għana tiegħek, il-gosti tiegħek, is-sodisfazzjon tiegħek, ix-xeba’
tiegħek, is-saltna tiegħek, li hu l-Maħbub tiegħek li ruħek qegħda tfittex u
tixxennaq? Ifraħ u thenna miegħu fil-ġabra ġewwinija tiegħek, ladarba qed
iżżommu hekk fil-qrib. Hawn xtiequ, hawn adurah, u tmurx tfittxu barra
minnek għax taljena ruħek u tgħejja, u ma ssibux u ma tgawdihx, la aktar żgur
u anqas aktar fil-qrib minn meta tfittxu fik stess. Iżda hemm ħaġa waħda,
irrid ngħid li, għalkemm jinsab ġo fik, jinsab moħbi. Iżda diġà hi ħaġa kbira li
inti taf il-post fejn qiegħed moħbi sabiex tfittxu fejn żgur jinsab. U dan qed
tgħid ukoll int, o ruħ, meta b’ġibda ta’ mħabba tgħid: “Għidli fejn mort
inħbejt?!”
Iżda b’dankollu, inti tista’ tgħid: La dak li ruħi tħobb qiegħed ġo fija, kif
ma nsibux u ma nħossux?
Ir-raġuni hija għax jinsab moħbi, u inti ma tridx tinħeba wkoll biex
issibu u tħossu. Għax min irid isib xi ħaġa moħbija, irid jinħeba u jidħol filmoħbi fejn tinsab, u meta jsibha jkun moħbi huwa wkoll flimkien magħha.
Għax billi l-Għarus maħbub tiegħek huwa “t-teżor moħbi fl-għalqa” li hi
ruħek, “li minħabba fih in-negozjant biegħ kulma kellu” (Mt 13, 44), jaqbel li
biex issibu, wara li tinsa kulma għandek u titbiegħed mill-ħlejjaq kollha,
“tinħeba fil-kamra ċkejkna ta’ ġewwa” ta’ ruħek (ib. 6, 6) u “tagħlaq il-bieb
warajk”, jiġifieri r-rieda għall-ħwejjeġ maħluqa, “u titlob lil Missierek filmoħbi”. Hekk, moħbija miegħu, inti tħossu fil-moħbi, irrid ngħid aktar milli
jistgħu jfissru l-kliem jew is-sensi.
S. Ġwann tas-Salib, Kantiku Spiritwali B, 1, 6-9.
12 ta' Diċembru
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Ngħammru f'Alla!
_________________________________________________________________________________________
“Missier, irrid li dawk li tajtni jkunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien,
biex jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li tajtni int, għax int ħabbejtni sa minn
qabel il-ħolqien tad-dinja” (Ġw 17, 24). Din kienet l-aħħar xewqa tal-Kristu,
it-talba l-aktar għolja tiegħu qabel ma rritorna għand il-Missier. Hu jixtieq li
fejn ikun hu, aħna nkunu wkoll, mhux biss fl-eternità, imma diġà minn issa, li
hi l-eternità li bdiet u li dejjem qiegħda tiżviluppa ‘l quddiem. Hu għalhekk
meħtieġ li nkunu nafu l-post li fih jeħtieġ ngħixu miegħu biex inwettqu lħolma divina tiegħu. Il-post li fih hu moħbi l-Iben ta’ Alla hu l-ġuf tal-Missier,
fejn l-essenza divina, inviżibbli għal kull ħarsa umana, inaċċessibbli għal kull
intelliġenza umana, dik li wasslet lil Isaija biex jgħid: “Tassew int Alla moħbi”
(Is 45, 15). U għalhekk ir-rieda tiegħu hi dik li aħna nistabbilixxu rwieħna fih,
li aħna ngħammru fejn jgħammar hu, fl-għaqda tal-imħabba, li fiha ninsabu,
biex ngħid hekk, ħalli nkunu d-dell tiegħu nnifsu.
Bil-magħmudija – jgħidilna San Pawl – aħna ġejna mlaqqma fi Kristu
Ġesù (ara Rum 6, 4-5). U aktar: “Alla qajjimna miegħu u qegħdna fissmewwiet ma’ Kristu Ġesù, biex juri fiż-żminijiet li ġejjin l-għana bla qies talgrazzja tiegħu bit-tjieba li wera magħna fi Kristu Ġesù” (Ef 2, 6-7). U aktar ‘il
quddiem: “ma għadkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini
flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta’ Alla” (Ef 2, 19). It-Trinità, ekku lgħamara tagħna, ekku “d-dar” tagħna, id-dar tal-Missier li minnha qatt ma
jeħtieġ noħorġu. Il-Mulej ġurnata minnhom hekk qal: “l-ilsir ma jibqax filfamilja għal dejjem; imma l-iben għal dejjem jibqa’” (Ġw 2, 19).
“Ibqgħu fija” (Ġw 8, 35). Hu l-Verb ta’ Alla li jagħti din l-ordni, li juri din
ir-rieda. Ibqgħu fija, mhux għal ftit waqtiet, ftit sigħat li jeħtieġ jgħaddu, imma
“ibqgħu” b’mod stabbli, b’mod abitwali. Ibqgħu fija, itolbu fija, aduraw fija,
ħobbu fija, batu fija, aħdmu, aġixxu fija. Ibqgħu fija biex nippreżentakom lillpersuni kollha u lill-ħwejjeġ kollha, ippenetraw dejjem aktar f’din ilprofondità. Hu proprju f’din is-solitudni li fiha Alla jixtieq jiġbed lil ruħ biex
jitkellem magħha, kif kanta l-profeta (ara Hosegħa 2, 14).
Imma biex wieħed jifhem din il-kelma tant misterjuża, hu meħtieġ li
wieħed ma jieqafx, biex ngħid hekk, fil-wiċċ tal-affarijiet, hu meħtieġ li
wieħed jinżel aktar fil-fond fl-Esseri divin permezz tal-ġabra. “Inross fittellieqa tiegħi” (ara Fil 3, 12), kiteb San Pawl: anzi hu meħtieġ li aħna ninżlu
kuljum f’din il-mogħdija tal-Abbiss li hu Alla; ejjew inħallu lilna nfusna
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niżolqu f’din il-mogħdija li tpendi ‘l isfel b’fiduċja kollha mħabba. Hemm isfel
se jseħħ l-impatt divin; hu hemm isfel li l-abbiss tax-xejn tagħna, tal-miżerja
tagħna se jiltaqa’ mal-abbiss tal-ħniena, tal-immensità tal-kollox ta’ Alla. Hu
hemm isfel li aħna se nsibu l-qawwa li mmutu għalina nfusna u li, filwaqt li
nieħdu x-xebhiet tagħna, se niġu mibdula fl-imħabba: “Henjin dawk li jmutu
fil-Mulej” (Ap 14, 13).
B. Eliżabetta tat-Trinità, Kif Issib is-Sema fl-Art, (3 ta’ Awwissu 1906).
13 ta' Diċembru
Ejjew nagħrfu l-kobor tas-Sultan tagħna!
_________________________________________________________________________________________
Kunu afu, uliedi, li ma jgħoddx jekk iżżommux ħalqkom magħluq biex
tkunu qegħdin titħarrġu fit-talb mentali jew inkella dak vokali. Jekk waqt li
qiegħda nitkellem nifhem f'moħħi u nara ċar li nkun qed nitħaddet ma' Alla
għax aktar inkun moħħi fih milli f'dak li qiegħda ngħidlu, it-talb vokali jkun
qed jingħaqad ma' dak mentali... Jekk imbagħad issibu min jgħidilkom li
tkunu qegħdin titkellmu ma' Alla għax tgħidu l-Paternoster ukoll jekk
moħħkom ikun fid-dinja, lili jonqosni l-kliem.
Iżda meta titkellmu kif inhu sewwa ma' Mulej hekk kbir, huwa tajjeb li
taraw ma' min tkunu qegħdin titħaddtu u min intom intom, għallinqas jekk
tridu tkellmuh b'mod xieraq. Kif tistgħu ssejħu lis-Sultan “Maestà”, jew kif
tkunu tafu ċ-ċerimonji li għandkom tħarsu meta tkellmu lil xi ħadd kbir, jekk
ma tagħarfux sewwa x'inhi l-qagħda tiegħu u x'inhi l-qagħda tagħkom?
Int Alla tiegħi, inti Sultan għal dejjem, u s-saltna tiegħek mhix waħda
mislufa. Meta fil-Kredu jingħad il-kliem: “is-saltna tiegħek ma jkollhiex
tmiem”, tista' tgħid dejjem nimtela bl-hena. Infaħħrek, Mulej, u nbierkek, u lħwejjeġ kollha jfaħħruk għal dejjem, għax saltnatek tibqa' għal dejjem. Mela,
la tħalli qatt, Mulej, li min jersaq ikellmek u jfaħħrek, jaraha ħaġa tajba li
jagħmel dan b'xofftejh biss. Din xi tridu tgħidu biha, insara, meta tgħidu li ttalb mentali mhux meħtieġ? Għalkemm jiena dak li jien, irrid kieku nsemma'
leħni u nħaqqaqha ma' dawk li jgħidu dan. Tifhmu x'intom tgħidu meta
tistqarru li mhux meħtieġ? Naħseb li żgur li le; u hekk, tridu li niġu mqarrqa
lkoll kemm aħna.
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Kull meta niftakar, uliedi, jiena u nkellimkom irrid dejjem ngħaqqad ittalb mentali ma' dak vokali, biex ħadd ma jbeżżagħkom. Naf x'jista' jiġri flaħħar, għax jiena nnifsi għaddejt minn tiġrib ta' din ix-xorta. Għalhekk
nitnikket jekk xi ħadd jasal biex iħawwadkom f'dan...
Min jista' jgħid li huwa ħażin li, waqt li nibdew ngħidu s-Sigħat jew irRużarju, nibdew naħsbu ma' min se nitkellmu u min aħna aħna li se
nkellmuh, biex inkunu nistgħu nagħmlu dan b'mod xieraq? Issa jiena
ngħidilkom, ħuti, li jekk tagħmlu dak kollu li għandkom tagħmlu biex tifhmu
sewwa dawn iż-żewġ punti qabel ma tibdew tgħidu t-talb vokali li għandkom
tgħidu... tkunu qegħdin tużaw ħin twil fit-talb mentali.
Iva, għax aħna mhux se mmorru biex inkellmu xi prinċep bl-istess
nuqqas ta' ħsieb li bih inkellmu xi bidwi jew xi mara msejkna bħalna, meta
nistgħu nitkellmu magħhom kif irridu. [Huwa minnu:] Jekk aħna nimxu b'dan
il-mod, ir-raġuni hija l-umiltà ta' dan is-Sultan li, ukoll jekk jien inkellmu bilgoff, ma jqisnix inqas milli jien, ma jiqafx jismagħni u ma jwarrabnix minn
quddiemu, u lanqas ma jitfgħuni 'l barra l-għassiesa tiegħu. Għax l-anġli li
jinsabu qiddiemu jafu sewwa min huwa s-Sultan tagħhom, li jitgħaxxaq aktar
bil-mod goff li jkellmu bih xi raħħal umlil ċkejken, għax jaf li kien jgħidlu
aktar kieku kien jaf kif, milli mill-kliem ta' bnedmin l-aktar intelliġenti u
għorrief ħafna, fini kemm ikunu fini l-argumenti tagħhom, jekk ma jkunx
hemm umiltà.
Iżda, mhux għax Huwa twajjeb, għandna nkunu goffi miegħu aħna.
Għallinqas, biex nuruh kemm nafuhulu għar-riħa tinten li jġerraħ meta waħda
bħali tersaq lejh, għandna nfittxu li nagħarfu s-safa tiegħu u min hu.
S. Tereża ta' Ġesù, Triq il-Perfezzjoni, 22, 1-4.
14 ta' Diċembru
S. Ġwann tas-Salib
Mistiku Marjan
_________________________________________________________________________________________
San Ġwann tas-Salib sikwit jinqeda bi xbihat li ġeneralment nistgħu
napplikawhom għall-Madonna. Hija prattikament impossibbli li meta użahom
ma ħasibx fl-Omm qaddisa tiegħu. Iżda mqar jekk dan ma seħħx, huma l-użu
u l-proprjetà ta' dawn ix-xbihat li jagħtu karattru Marjan lill-mistika tiegħu.
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Paragun għażiż ħafna għall-qaddis, li jużah biex juri l-ħtieġa li nkunu
miftuħa u safja biex nieħdu sehem fil-grazzja ta' Alla u fl-istess natura ta' Alla,
hi x-xbieha ta' tieqa, li minnha jgħaddi d-dawl tax-xemx. L-artisti ta' wesgħat
tal-pajsaġġi fjammingi, il-pajjiż ta' Mamling u ta' Quinten Matsys, inqdew bissħiħ b'din ix-xbieha fil-minjaturi meraviljużi tagħhom. Ebda ħlejqa ma qatt
xorbot b'mod aktar trasparenti d-dawl divin li kien ġej f'din id-dinja, l-ebda
waħda ma rriflettietu b'tant safa u tant kibret fl-unjoni ma' Alla daqs ilMadonna.
Fil-metafora favorita ta' San Ġwann tas-Salib, Marija tidher f'għajnejn
il-moħħ tagħna bħala l-akbar eżempju għax hi l-ewwel kristall bla tebgħa li
dawwal id-dinja. Għaliha, aktar milli għal ħaddieħor hu min hu, jista' jiġi
applikat il-kliem li bih il-qaddis ifisser il-komunjoni ma' Alla tal-ħajja mistika.
[...]
Ġwanni jissokta jfisser ix-xbieha b'mod li tapplika aktar direttament
għall-Verġni Mqaddsa. Jekk il-kristall tal-ħġieġ hu ċar u bla tebgħa, ir-raġġ
tax-xemx idawlu b'mod u manjiera li donnu hu l-istess dawl u li hu nnifsu
jirifletti d-dawl. Hu minħabba f'hekk li l-Madonna stħoqqilha ssir Omm Alla,
għaliex ma qiegħditx l-iċken xkiel biex Alla jgħammar fiha. Bħal Marija, aħna
wkoll għandna nassorbu dan id-dawl. [...]
Huwa u jfisser metafora oħra, il-Fjamma ħajja ta’ mħabba, San Ġwann
idaħħal lill-Madonna b'mod mill-iżjed intimu li jista' jkun. Meta jitkellem
dwar it-tidwil u d-dija tal-lampa ta' Alla ġewwa fina, dwar l-assorbiment minnaħa tagħna ta' dak id-dawl bħall-biċċa kristall, dwar is-sehem tagħna filproprjetajiet u l-opri ta' Alla, huwa jgħid li din ix-xbieha għandha wkoll aspett
ieħor: it-tidlil.
Biex nifhmu sewwa, jeħtieġ ninnutaw – jispjega hu – “li ddellel ifisser
tagħmel id-dell, u dan ifisser li tħares, tiffavorixxi u tagħti l-grazzji, għax meta
d-dell ta' xi ħadd jgħattina, huwa sinjal li qiegħed qrib, hu favur tagħna u
jħarisna”. Minħabba f'hekk l-arkanġlu Gabrijel sejjaħ tidlil dik il-grazzja
speċjali għall-aħħar li l-Mulej ta lil Marija fit-tnissil tal-Iben ta' Alla: “l-Ispirtu
s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek” (Lq 1,35).
“Biex nifmu tajjeb kif ikun dan id-dell ta' Alla, ninnutaw li kull ħaġa
tagħmel id-dell skont in-natura tagħha u l-proprjetajiet tagħha. Id-dell li
tagħmel lir-ruħ il-lampa tal-ġmiel ta' Alla, ikun ġmiel ieħor skont in-natura u
l-proprjetajiet ta' dak [il-ġmiel] ta' Alla, id-dell li tagħmel il-qawwa, ikun
qawwa oħra li tixbah 'il dik ta' Alla.... u hekk nibqgħu sejrin għal-lampi l-oħra

531

Meditazzjoni għal Kuljum

kollha. Anzi, biex ngħiduha aħjar, dawn id-dellijiet ikunu l-istess għerf, l-istess
ġmiel u l-istess qawwa ta' Alla, imma f'dell, għax ir-ruħ hawn fuq l-art ma
tistax tifhem dan perfettament. Mela, billi dan l-istess dell hu tal-istess natura
u proprjetà ta' Alla, ladarba hu l-istess Alla f'dell, ir-ruħ tagħraf sewwa leċċellenza tiegħu”.
B'dan il-mod nistgħu ngħidu li r-ruħ hi ugwali għall-Madonna, li fuqha
niżel l-Ispirtu s-Santu fil-milja kollha tiegħu, u li l-qawwa tal-Għoli xeħet
fuqha d-dell tiegħu bl-aktar mod perfett.
B. Titu Brandsma, Ġmiel il-Karmelu.

EJJA MULEJ ĠESÙ
15 ta' Diċembru
L-arka tal-patt il-ġdid
_________________________________________________________________________________________
Jekk xi ħadd għadu jiddubita li San Ġwann tas-Salib tassew ħa jħares
lejn il-Madonna fil-ħsieb mistiku tiegħu bħala x-xbieha ta' ruħna fl-unjoni laktar intima tagħha ma' Alla, ejjew niftħu l-ktieb tal-poeżiji tiegħu, li fih idDuttur mistiku jgħanni l-misteru tal-inkarnazzjoni.
Hawn Marija tilma quddiemna bħala l-medjatriċi li permezz tagħha u
fiha l-Iben ta' Alla, l-għarus, jiżżewweġ mal-għarusa tiegħu, il-bniedem, u lilu
jħallih jieħu sehem min-natura tiegħU. U mhux hu biss, imma t-Trinità
Qaddisa kollha tiġi tgħammar fil-qalb tal-bniedem li jinfetaħ u jibqa' miftuħ
għal Alla. Ma nistgħux kieku nixtiequ konferma iżjed sħiħa u sabiħa talkarattru Marjan tal-mistika ta' San Ġwann tas-Salib. Aħna l-Karmelitani,
b'mod speċjali, ma għandniex nissottovalutawh.
Marija, Omm tagħna, glorja tagħna, hi l-eżempju tagħna, il-prototip
tagħna, fejn Alla għażel lilna wkoll għall-favuri divini tiegħu. Ejjew intiru bħal
naħal lejn din il-warda mistika biex nikkontemplaw fiha s-sbuħija tal-ħajja
mistika fl-ogħla fjoritura tagħha. Alla li sar bniedem fiha, li jista' jitnissel ukoll
ġo fina li aħna tagħha.
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Aħna dejjem inħarsu lejn il-lejl mudlam li fih idaħħalna San Ġwann tasSalib. Id-dawl jiddi mill-bogħod u diġà qiegħed jiftaħ it-triq minn fost iddlamijiet. Ngħannu miegħu l-kliem tal-għarusa: Flores apparuerunt [Dehru lfjuri]. Aħna ma nistgħux nibqgħu nikkontemplaw dejjem dak li ma tistax
timmaġinah, dak li m'għandux xi xbieha: anzi, pjuttost nistgħu nagħmlu dan
rarament. Alla, li jrid isaffina u jeħlisna minn kulma jista' jifridna minnu,
isaffina u jaqlagħna mill-għeruq b'mod li nweġġgħu wkoll. Is-salib jinsab fuq
is-sħab bħala sinjal ta' rebħa. L-Għarus jiftaħ dirgħajh biex jagħfasna ma'
sidru u jingħata kollu kemm hu lilna. Maġenbu hemm Marija, Ommna, blgħajta ta' eżultanza fuq xufftejha: “Ara, is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ
kbar. Dak li wettaq fija u li tani, jagħtih ukoll lilkom u jagħmlu għalikom, jekk
timxu skont ma ngħidilkom, jekk tkunu uliedi”.
Forsi jkun hemm taqbida u tista' tiswielna ħafna. San Ġwann tas-Salib
jgħid li l-motiv għala hu u ħutu għandhom jimxu wara Ġesù bis-salib tiegħu,
distakkati minn kollox u minnhom infsuhom, hu għaliex huma msejħa biex
ikunu l-Aħwa tal-Imqaddsa Marija tal-Karmnu, jiġifieri fost l-imsejħa biex
jimxu warajha b'titlu speċjali u b'mod speċjali magħduda fost uliedha.
Meta San Ġwann tas-Salib ifakkarna li fil-bidu, b'mod partikulari,
wieħed ma jistax jibqa' jikkontempla dejjem, irid jifhem li f'dak iż-żmien irruħ fil-ħsibijiet, l-għemejjel, l-opri tajba u l-inizjattivi kollha tagħha għandha
tirrikorri għal ħsibijiet qaddisa u għall-meditazzjoni, li minnhom tista' tislet
devozzjoni iktar imħeġġa u vantaġġ ikbar. Iżda fuq kollox hija għandha
tirrikorri għall-ħajja, il-passjoni u l-mewt ta' Ġesù Kristu, biex titgħallem
timita 'l Ġesù f'kull ħaġa, fl-għemejjel, fil-ħajja u fil-mewt. Wieħed
x'kumpannija aħjar jista' jkollu minn Marija, li ħarset f'qalbha l-kliem kollu ta'
Ġesù u żammitu saħansitra sal-mewt tiegħu taħt is-siġra tas-Salib? San
Ġwann innifsu jissuġġerixxi dan meta jgħid li r-ruħ li ma tfittixx għajr ittwettiq perfett tal-liġi ta' Alla u li terfa' s-salib ta' Kristu, tkun it-tabernaklu
veru li fih hemm il-manna vera, jiġifieri Ġesù nnifsu. Aħna nistgħu nbiddlu
wkoll dan il-kliem b'dan il-mod: tkun Marija ġdida, imsejħa kull jum u b'mod
l-aktar perfett ħa tkun l-arka tal-patt il-ġdid.
B. Titu Brandsma, Ġmiel il-Karmelu.
16 ta' Diċembru
B. Marija tal-Anġli
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Is-safa ta' Marija
_________________________________________________________________________________________
Alla tant togħġbu s-safa li, meta sar bniedem bil-ħidma tal-Ispirtu sSantu, ried jitwieled minn Omm Verġni. Kulħadd jaf b'liema milja ta' grazzji,
b'liema privileġġi ta' safa Alla ħejja l-ġisem u r-ruħ ta' Marija, biex ikun
jistħoqqilha tilqa' għandha l-Verb, li kellu jinkarna fil-ġuf mill-aktar safi
tagħha. Hekk ukoll, biex timbotta lil Alla inkarnat ħalli jitwieled
spiritwalment f'ruħna, il-mod sewwa hu li nfittxu s-safa tal-kuxjenza, billi
nneħħu minn qalbna kull ħtija u ndaħħlu kull virtù. Għaldaqstant, f'dawn iljiem imqaddsa nħabirku fiċ-ċaħda tas-sensi tagħna b'modestja, biex niksbu lġabra ġewwenija, u nistiednu lill-Bambin Qaddis biex jitwieled f'qalbna, u ma
nħallux li qalbna titħawwad minn ebda passjoni; il-Verb inkarnat jitwieled
fir-ruħ li tnissel id-devozzjoni u tiled il-virtù. [...]
It-tjieba tiegħek hi kbira, o Ġesù tiegħi, għax, wara li ġejt offiż tant
minni, trid minn rajk tieħu ġisem ta' bniedem, u tieħu fuqek id-dnubiet kollha
tiegħi biex tikseb il-maħfra sħiħa tiegħi. Suppost narak fit-tribunal talġustizzja divina, imħallef aħrax kontra tiegħi, ħatja ta' tant dnubiet. U
b'danakollu, bidla tal-għaġeb, jiena nqisek f'ġuf Marija, Sid ħelu lejn iddnubiet tiegħi. A, Ħaruf ta' Alla, il-ħlewwa ta' mħabbtek kemm trattab lebbusija ta' qalbi! Jisgħobbija għal ħtijieti, niskerrahhom daqskemm nista',
għaliex huma kuntrarji għat-tjieba infinita tiegħek. Inti ta' min iħobbok fuq
kull ġid ieħor, o Bambin divin. Nixtieq [li jkolli] imħabba mill-akbar lejk biex
inġarrab niket tassew għall-offiżi kollha li għamiltlek. Ħa jogħġbok tistampa
fil-qalb tiegħi sogħba hekk kbira, illi pjuttost immut milli nidneb mill-ġdid.
Spirtu s-Santu, nirrikorri għall-grazzja tiegħek, li biha nipproponi bis-sħiħ li
ma noffendi qatt iżjed lis-Salvatur tiegħi. [...]
Għarusa tal-Ispirtu s-Santu, [Marija], kemm grazzji jiena mdejna lejn issafa liema bħalha tiegħek, għall-qdusija sublimi tiegħek, għall-mertu talubbidjenza tiegħek meta qgħadt għal kliem l-Anġlu, xħin aċċettajt umilment li
jitwettaq fik il-misteru għoli tal-inkarnazzjoni tal-Verb! Jiena nifraħ li inti bint
u omm ta' dak Alla li s-smewwiet ma jistgħux jesgħuh, u li jingħalaq fil-ġuf
tiegħek: u nroddlok ħajr talli ġarrejtu u ħaristu ġewwa fik għal disa' xhur
għall-ġid ta' ruħi. Inti għandek il-ferħ tal-omm u l-glorji tal-Verġni; għallwaħda u għall-oħrajn jifraħ u jithenna l-ispirtu tiegħi: jiena naf u nistqarr ilħniena tenera tiegħek lejja, waqt li l-ħsibijiet ta' moħħok huma kollha biex
tqarreb il-miġja tas-Sid sovran. Qalbek ma tixtieqx għajr li trattab is-
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smewwiet ħalli tibgħatli malajr is-Salvatur. Ix-xenqat tiegħek iduru lejn ilMissier etern biex jagħtini l-Iben waħdieni tiegħek. Żid din il-grazzja tiegħek
max-xewqa umli u ġusta tiegħi: li dalwaqt inkun nista' nagħfas ma' qalbi lgħażiż tiegħi Ġesù, li hu jngħata lili: għalija twieled minnek, Verġni bla
mittiefsa.
B. Marija tal-Anġli, Dwar l-istennija għall-ħlas ta' Marija Verġni f'Una vita della
Beata Maria degli Angeli, pp. 235-236; 240.
17 ta' Diċembru
Marija, Tempju tal-Ispirtu s-Santu
_________________________________________________________________________________________
Wara li tqarbint, jiena rajt lil Ġesù mimli kollu mħabba li qalli: “Ejja,
ħamiema tiegħi, li qiegħda fl-ixquq tal-blata, fl-imkejjen moħbija tal-irdum”
(ara Għanja 2, 14). U jien weġibtu: “Ġesù mħabba tiegħi, jiena waħdi ma nafx
kif nidħol”. U Ġesù qalli: “Jiena nonfoħ 'il barra u nieħu n-nifs 'l ġewwa,
qiegħed ngħid nonfoħ 'il barra meta nibgħatlek in-nifs tiegħi, u mbagħad
meta nieħu n-nifs 'il ġewwa niġbdek lejja, u hekk niġbdek fija”; u hekk meta
nefaħ fija n-nifs ħlejju tiegħu, kollu mħabba, u mbagħad ġibed in-nifs 'il
ġewwa, b'hekk ġibed ġewwa fih lili wkoll, u għalaqni ġewwa fih, bil-bieb talkustat tiegħu.
U huwa u jkellimni, qalli: “Jien ġbidt għandi wkoll il-Verġni Marija, hekk
kif issa ġbidt lilek; infaħt fiha d-Divinità tiegħi meta jiena l-Verb inkarnajt lili
nnifsi fiha, u mbagħad ħadt in-nifs 'il ġewwa meta rġajt lura u tlajt fis-sema,
imbagħad ġbidtha għandi. U wara li Ġesù qal dawn il-ħwejjeġ jiena rajt
Tempju mill-isbaħ; u deherli li kien dak li jgħidulu Templum Salomonis [itTempju ta' Salamun], jiġifieri li l-Verġni Marija kienet dan it-Tempju, qiegħda
ngħid għat-Tempju ta' Salamun il-veru, Ġesù.
U deherli li fhimt li l-paviment ta' dan it-Tempju kien l-umiltà talVerġni Marija, l-aktar meta qalet Ecce Ancilla Domini [Ara, jiena l-qaddejja talMulej - Lq 1, 38]. U l-erba' ħitan kienu l-erba' virtujiet kardinali li kienu fiha:
il-ġustizzja, il-qawwa, ir-rażan u l-qies. U fuq kollox tħarrġet fihom fil-waqt
tal-passjoni ta' Binha Ġesù: l-ewwel waħda, il-ġustizzja, xħin ħalliet li Binha,
tant safi u innoċenti, jieħu fuqu l-ħaqq għad-dnubiet tagħna, u dan kien lewwel ħajt. Hija tħarrġet ukoll fil-virtù tal-qawwa, billi ġerrħet b'qawwa l-
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inġurji kollha li saru mhux biss lil Binha, imma lilha wkoll. U bl-istess mod
baqgħet qawwija fil-fidi, billi ħarsitha bis-sħiħ u bla heda. U dan kien it-tieni
ħajt ta' dan it-Tempju. It-tielet wieħed kien il-virtù tat-temperanza, għax
minkejja li l-Verġni Marija sofriet ħafna minħabba Binha u bkiet u tniehdet
amarament, b'danakollu għexet kollox bl-akbar serjetà u modestja, waqt li
rażnet in-niket kbir tagħha biċ-ċertezza tal-qawmien tiegħu mill-mewt. Irraba' ħajt, imbagħad, deherli li kien il-virtù tagħha tal-qies, li l-Verġni Marija
tħarrġet fih mhux biss fil-waqt tal-passjoni, imma f'ħajjitha kollha, billi
wettqet kull ħidma tagħha bi prudenza kbira.
Imbagħad, it-tribuna ta' dan it-Tempju deherli li kienet il-moħħ elevat
u l-intellett imdawwal tal-Verġni Marija. Kien hemm ukoll l-artal, u dan
intbaħt li kien ir-rieda tal-Verġni Marija. U d-drapp ta' dak l-artal kien ilverġinità l-aktar safja tagħha. U ċ-ċiborju fejn jinsab Ġesù, il-qalb tal-Verġni
Marija. Jiena rajt quddiem dak l-artal seba' lampi mixgħulin, li fhimt li kienu
s-seba' doni tal-Ispirtu s-Santu, li lkoll kienu perfettament fiha. U fuq dan lartal kien hemm tnax-il gandlier mill-isbaħ, it-tnax-il frott tal-Ispirtu li kienu
fil-Verġni Marija.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, L-Erbgħin Jum, fl-14-il Jum.
18 ta' Diċembru
It-traxxendenza ta' Alla
_________________________________________________________________________________________
Ebda ħaġa maħluqa, jew li nistħajlu f'moħħna, ma tista' tiswa lil fehim
il-moħħ bħala mezz proprju għall-unjoni ma' Alla; u... dak kollu li fehim ilmoħħ jista' jasal għalih jista' aktar ikun ta' xkiel milli dan il-mezz, jekk ilmoħħ jeħel fih... Wieħed għandu jifhem, mela, li – skont regola tal-filosofija –
il-mezzi kollha għandhom ikunu proprzjonati għall-għan aħħari, jiġifieri
għandu jkollhom xi qbil jew xebh ma' dan l-għan, għallinqas li jkun biżżejjed u
jiswa biex permezz tiegħu jintlaħaq dan l-għan mixtieq.
Nieħdu eżempju. Wieħed raġel irid imur f'belt. Bilfors jeħtieġlu li jimxi
mit-triq li hija l-mezz li jwasslu f'din il-belt u jgħaqqdu magħha... Mela, biex
fehim il-moħħ ikun magħqud ma' Alla f'din il-ħajja, safejn jista' jkun, jeħtieġlu
tabilfors juża dak il-mezz li jgħaqqdu ma' Alla u li għandu l-akbar xebh
miegħu. Hawn jeħtieġ ma ninsewx li, fost il-ħwejjeġ kollha maħluqa, l-ogħla
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jew l-aktar baxx, ma hemm xejn li jersaq lejn Alla jew li għandu xi xebh tiegħu
f'xi ħaġa. Għax għalkemm huwa minnu li – kif jgħidu t-teoloġi – il-ħlejjaq
kollha għandhom xi relazzjoni ma' Alla u għandhom bħal impronta divina
(min aktar u min anqas, skont il-kobor tal-eċċellenza tagħhom), b'danakollu
ma hemm ebda xebh essenzjali fir-relazzjoni ta' Alla magħhom – bil-maqlub,
id-distanza bejn dak li huma huma u dak li huwa Hu hija infinita. Mela, ma
jistax ikun li fehim il-moħħ jasal sa Alla b'mod perfett bis-saħħa tal-ħlejjaq,
kemm jekk dawn ikunu tas-sema kif ukoll jekk ikunu tad-dinja, minħabba li
ma hemm ebda proporzjon u xebh bejniethom.
Mela, meta jitkellem mill-ħlejjaq tas-sema, David jgħid: “Ħadd mhu
bħalek fost l-allat, Mulej” (S 86, 8), – meta bil-kelma allat irid jifhem l-anġli u
l-erwieħ qaddisa. U banda oħra jgħid: “O Alla, triqtek huwa l-post qaddis.
Liema alla huwa kbir daqs Alla tagħna?” (77, 14). Bħallikieku ried jgħid: Ittriq li tqarribna lejk, o Alla, hija triq qaddisa, jiġifieri fis-safa tal-fidi...
U l-istess David, meta jitkellem dwar il-ħwejjeġ tas-sema u tal-art f'salt,
jgħid: “il-Mulej, imma jieħu ħsieb iż-żgħar, u għalkemm fl-għoli, jagħraf millbogħod” (S 138, 6). Bħallikieku qal: Għoli l-Mulej fih innifsu, u Huwa jara li lesseri tal-ħwejjeġ ta' hawn isfel huwa baxx ħafna meta jiġi mqabbel mal-għoli
tiegħu, u jara li l-ħwejjeġ għolja – li huma l-ħwejjeġ tas-sema – huma 'l
bogħod sewwa mill-Esseri tiegħu. Il-ħlejjaq kollha ma jistgħux jiswew bħala
mezz proporzjonat għal fehim il-moħħ biex jasal għand Alla... U jekk
nitkellmu minn dak li huwa sopranaturali (safejn jista' jkun f'din il-ħajja talfakultajiet naturali tagħna), fehim il-moħħ f'dan ġisimna ma għandu ebda
tħejjija jew ħila li jirċievi l-għarfien ċar ta' Alla...
Huwa minħabba f'hekk, kif jingħad fl-Atti tal-Appostli (7, 32), li Mosè,
fl-għolliq ma qagħadx jagħti kas kemm Alla dam preżenti, għax kien jaf li
moħħu ma kienx sejjer jifhem xi ħaġa li kienet tixraq lil Alla, skont is-sens li
kellu tal-preżenza tal-istess Alla. U dwar il-Missier tagħna Elija jingħad li fuq
il-Muntanja għatta wiċċu meta sab ruħu quddiem Alla (1Sl 19, 13) – azzjoni li
trid tfisser l-għama ta' fehim moħħu, li ħadem hemm, meta ma ażżardax
iqiegħed id hekk baxxa fuq dak li kien hekk għoli, u ra biċ-ċar li kulma seta'
jifhem b'mod eżatt kien 'il bogħod ħafna minn Alla u ma jixbhu f'xejn. [...]
Mela hija ħaġa ċara li fehim il-moħħ irid ikun għama għall-mogħdijiet
kollha li r-ruħ ikollha miftuħa quddiemha, sabiex tkun tista' tingħaqad ma'
Alla. Aristotile jgħid li, hekk kif huma l-għajnejn ta' farfett il-lejl f'relazzjoni
max-xemx li għalih hija dlam ċappa, hekk ukoll huwa l-fehim ta' moħħna

537

Meditazzjoni għal Kuljum

quddiem dak li huwa dawl wisq aktar qawwi ta' Alla, li għalina huwa dlam
ċappa. U kif jissokta jgħid 'il quddiem, aktar ma jkunu għolja u ċari fihom
infushom il-ħwejjeġ ta' Alla, aktar huma mudlama għalkollox għalina u mhux
magħrufa. Dan jgħidu wkoll l-Appostlu, meta jistqarr li “l-ħwejjeġ l-aktar
għolja ta' Alla huma l-inqas magħrufa mill-bnedmin” (1Kor 2, 9-10).
S. Ġwann tas-Salib, Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel, 2Telgħa 8, 1-4.6.
19 ta' Diċembru
Jien ikkontemplajt ix-xjenza ta' Alla
_________________________________________________________________________________________
Jiena dħalt fejn xejn ma kont naf,
u hemm qgħadt bla għarfien,
‘l hinn minn kull xjenza.
Jien dħalt fejn ma kontx naf,
iżda meta rajtni hemm,
bla ma kont naf fejn qiegħed,
bdejt nifhem ħwejjeġ kbar;
mhux se ngħid x’ħassejt,
għax bqajt bla ma naf,
‘l hinn minn kull xjenza.
Dik ix-xjenza perfetta
kienet kollha sliem u pjetà,
miżmuma, fit-triq tajba
f’solitudni profonda;
kienet xi ħaġa tant sigrieta
li spiċċajt inlaqlaq,
‘l hinn minn kull xjenza.
Kont tant megħlub mill-ħerqa,
tant assorbit u aljenat,
li s-sensi tiegħi sfaw
minn kull sens imċaħħda,
u l-ispirtu ngħata
fehim bla ma jifhem,
‘l hinn minn kull xjenza.
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Min tabilħaqq hawn jasal,
jinqata’ minnu nnifsu;
kulma kien jaf qabel
issa jidhirlu wisq fil-baxx,
u x-xjenza tiegħu tant togħla,
li jibqa’ bla ma jagħraf;
‘l hinn minn kull xjenza.
Aktar ma jogħla ‘l fuq,
anqas jista’ jifhem,
għax imdallma hi s-sħaba
li dawlet il-lejl:
kulmin jaf din il-ħaġa
dejjem jibqa’ ma jagħrafx,
‘l hinn minn kull xjenza.
Dan l-għarfien f’li ma tagħrafx
hi ta’ saħħa hekk għolja
li meta l-għorrief jiddisputu
qatt ma jirnexxielhom jegħ’lbuh;
għax l-għarfien tagħhom ma jasalx
għall-fehim bla ma jifhmu,
‘l hinn minn kull xjenza.
U dan l-għarfien mill-aktar għoli
hu ta’ eċċellenza tant għolja
illi ebda fakultà jew xjenza tal-bniedem
ma jistgħu jaħfnuh;
min jaf jirbaħ lilu nnifsu
b’għarfien f’li ma jagħrafx,
‘l hinn dejjem se jkun.
U jekk trid tisma’:
din ix-xjenza mill-aktar għolja
tikkonsisti f’sentiment mill-aktar għoli
ta’ dik l-essenza divina;
hija għemil ħnientU
li tħalli ‘l min ikun bla jifhem,
‘l hinn minn kull xjenza.
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S. Ġwann tas-Salib, Strofi komposti wara estasi.
20 ta' Diċembru
Ġie biex jagħmel ħaqq mill-ġnus
_________________________________________________________________________________________
Wara li tqarbint, kont qiegħda naħseb f'dawk il-kelmiet tas-Salmista:
“Ġid għamilt mal-qaddej tiegħek, Mulej, skont il-kelma tiegħek” (119, 65). U
jien rajt l-effetti tat-tjieba kbira ta' Alla. U deherli li Alla kien wera din it-tjieba
kbira tiegħu permezz tal-Verb tiegħu, f'żewġ għamliet: jiġifieri l-Verb flgħamla tal-kelma u fl-għamla tal-Iben il-Waħdieni ta' Alla. Mela, permezz talVerb u permezz ta' dawk il-kelmiet u wegħdiet li Alla kien għamel lillpatrijarki u lill-qaddisin tat-Testment il-Qadim, dehret u ntweriet b'mod
konkret it-tjieba kbira tiegħu; iżda wrieha l-aktar meta bagħat 'il-Verb etern
biex jinkarna ħalli jifdi l-ħlejjaq. U deherli li fhimt li l-Missier etern kien
f'ċertu sens ħabb iżjed il-ħlejjaq milli lill-Iben tiegħu, billi għadda lill-Iben ilWaħdieni tiegħu minn tant tbatijiet u turmenti għall-ħlejjaq, u dan unikament
biex jerfagħna għal tant kobor ta' glorja li bis-saħħa tal-grazzja stajna nsiru
Alla ieħor, bis-saħħa tal-parteċipazzjoni, billi ma setax ikun bis-saħħa tannatura ħlief Hu waħdu.
U hawn jien ħsibt fil-fond u ntlift tant f'li nqis it-tjieba kbira u limħabba tiegħu għalina li bqajt f'estasi. Imma mbagħad, xħin qbiżt qabża
kbira mill-imħabba għall-ġustizzja, deherli li qiegħda nara x'qal Ġesù flEvanġelju: “Ġej b'qawwa kbira u maestà” (ara Mt 24, 30). U rajt dik il-qawwa
hekk kbira fl-umanità qaddisa tiegħu, li qatt ma jista' jkun li tfissirha bilkliem. Hekk ukoll, dwar il-maestà li biha ġie biex jagħmel ħaqq mid-dinja, li
mhux biss il-qaddisin li huma diġà glorjużi fis-sema, imma wkoll l-istess
Verġni Omm tiegħu kienet maħkuma minn biża' reverenzjali quddiem ilġudizzju tiegħu. U xħin rat il-ġustizzja ġusta [tiegħu] lejn il-midinbin, hija ma
ażżardatx titlob lil Binha għalihom, minħabba r-reverenza kbira lejn dik ilmaestà tremenda tiegħu. U rajt li għall-qaddisin kull ħaġa kienet taħdem
għall-ġid tagħhom, u tinbidlilhom fi glorja, iżda huma wkoll kienu b'dik ilbiża' reverenzjali sakemm il-Mulej ma qalilhomx dawk il-kelmiet: “Ejjew,
imberkin minn Missieri” (Mt 25, 34). Hekk ukoll rajt li għall-ħżiena kull ħaġa
kienet taħdem għall-ħażin, u ddurilhom f'piena u turment, iżda ma kinux tant
imħawdin daqs meta Ġesù qal: “Morru, misħutin, fin-nar ta' dejjem” (ara Mt
25, 41).
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Jien rajt ukoll li l-Missier etern kien neħħa minnu stess, biex ngħid
hekk, id-divinità tiegħu, u ta lill-umanità qaddisa ta' Ġesù l-qawwa u l-ħila
kollha biex jagħmel ħaqq. Bħalma fi żmien il-passjoni s-sentiment tadDivinità telqet 'il Ġesù, billi fiha nfisha ma setgħetx tbati l-piena u din il-piena
baqgħet għall-umanità qaddisa [ta' Ġesù], hekk ukoll, billi Ġesù feda l-ħlejjaq
bil-passjoni u l-mewt tiegħu li sofra fl-umanità qaddisa tiegħu, u hekk ħallas
il-ħtija tagħna fl-umanità tiegħu b'tant sofferenza, il-Missier etern jagħti lqawwa lill-Iben biex ikun jista' jsalva u jikkundanna 'l dawk li jidhirlu hu, u
hekk tkun imħallsa lura.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, L-Erbgħin Jum, fl-10 Jum.
21 ta' Diċembru
L-aħħar post
_________________________________________________________________________________________
Maħbuba Oħti ċkejkna, ħalli qatt ma nfittxu dak li jidher kbir f'għajnejn
il-ħlejjaq. Salamun, l-iktar sultan għaref li qatt kien hawn fuq l-art, wara li
qies ix-xogħlijiet diversi li jħabbtu 'l-bnedmin taħt il-kappa tax-xemx (Koħ 2,
11), il-pittura u l-iskultura u kull qasam tal-arti, fehem li dawn il-ħwejjeġ
kollha huma maħkuma mill-għira, u ħareġ bl-għajta li dawn ma kinux ħlief
frugħa u niket tal-ispirtu! (Koħ 4, 4)...
Il-ħaġa waħdanija li bl-ebda mod ma jgħiru għaliha hija l-aħħar post;
hemm mela biss dan l-aħħar post li mhux frugħa u niket tal-ispirtu...
B'danakollu, “triq il-bniedem mhijiex f'idejh” (Ġer 10, 23), u xi drabi
nħawdu lilna nfusna billi nixtiequ dak li jleqq. Mela, ejja nqiegħdu lilna nfusna
bl-umiltà kollha ma' dawk li huma imperfetti; ejja nqisu lilna nfusna bħala
erwieħ żgħar li jeħtieġ li Alla jżommhom Hu f'kull ħin. Meta jarana li aħna
konvinti tassew mix-xejn tagħna, Hu joħroġ idu lejna. Jekk inkunu għadna
nixtiequ nfittxu li nagħmlu xi ħaġa kbira wkoll taħt l-iskuża ta' żelu, itTwajjeb Ġesù jħallina waħedna. Iżda, minn meta għedt: “riġli żelaq,” il-ħniena
tiegħek, Mulej weżnitni! – Salm 94 (v. 18). Iva, huwa biżżejjed li wieħed
jumilja ruħu, li jġerraħ bi ħlewwa l-imperfezzjonijiet tiegħu. Din hija l-qdusija
vera! Ejja nimxu id f'id, għażiża ċkejkna Oħti, u niġru lejn l-aħħar post... ħadd
mhu se jiġi jeħodha magħna...
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S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Ittra lil Swor Ġenoveffa tas-7 ta' Lulju 1897, (IT
243).

IL-MISTERU TAL-MILIED
22 ta' Diċembru
Meta wasal iż-żmien
_________________________________________________________________________________________
B’din it-tama sublimi
li ġiethom mill-għoli,
it-taħbit tedjuż tagħhom
sar eħfef tassew;
iżda l-istennija mtawla
u x-xewqa dejjem tikber
biex jifirħu mal-Għarus tagħhom
kienu jifilġuhom bla heda.
U għalhekjk, bit-talb,
tnehid u tbatija,
bid-dmugħ u l-krib,
lejl u nhar kienu jitolbu
biex sa fl-aħħar jaqtagħha
li jagħtihom li jissieħbu flimkien.
Uħud qalu: “O, li kellu fi żmieni
jasal il-ferħ”.
Oħrajn: ”Ejja, Mulej!
ibgħat lil min għandek tibgħat!”
U oħrajn: ”O, m’hemmx li jinfetħu
s-smewwiet, u b’għajnejja narah nieżel;
u jieqaf il-biki tiegħi”.
“Agħmel ix-xita, ja sħab, mill-għoli,
għax l-art teħtieġek,
u ħalli l-art li tatna għolliq
tinfetaħ u tagħtina dak il-fjur
li jkun iż-żarġun tagħha”.
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Oħrajn qalu: “O mbierek
min jgħìx f’dak iż-żmien,
u jkun jistħoqqlu jara ‘l Alla
b’għajnejh
u jmissu b’idejh,
imur jissieħeb miegħu,
u jgawdi l-misteri
li f’dak iż-żmien ikun irid jamar”.
Minn dawn u suppliki oħra
għadda bosta żmien;
iżda f’dawn l-aħħar snin
il-ħerqa tagħhom żdiedet u kibret,
meta x-xwejjaħ Xmun,
mixgħul bix-xewqa,
kien jitlob lil Alla li
jħallih jara dan il-jum.
U b’hekk l-Ispirtu s-Santu
lix-xwejjaħ twajjeb wieġeb:
Tah kelmtu
li l-mewt ma jarax
sa ma jkun ra l-ħajja
nieżla mill-għoli,
u jieħu f’idejh stess
lil Alla nnifsu,
kellu jżommu f’dirgħajh
u jgħannqu miegħu.
Meta wasal iż-żmien
li fih kellu jitwieled,
xiref bħal għarus
mill-kamra ta’ ġewwa tal-għarusa
lambrazzetta magħha,
iżommha f’dirgħajh;
l-Omm grazzjuża
medditu f’maxtura,
qalb xi annimali
li kienu hemm dak il-ħin.
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Il-bnedmin għannew l-għanjiet,
u l-anġli l-melodija,
huma u jiċċelebraw l-għerusija
bejn tnejn bħal dawn.
Iżda Alla hemm fil-maxtura
beka u tniehed,
u dan id-dmugħ u t-tnehid
kienu ġawhar li l-għarusa
ġabet għat-tieġ.
L-Omm ħarset mistagħġba
lejn skambju bħal dan:
il-biki tal-bniedem f’Alla
u fil-bniedem il-ferħ,
dak li għall-wieħed u l-ieħor
is-soltu huma tant imbegħdin minn xulxin.
S. Ġwann tas-Salib, Romanzi, 5-6-9.
23 ta' Diċembru
L-Avvent u l-Milied
_________________________________________________________________________________________
Meta l-jiem jitgerbu u jiqsaru, meta (f'xitwa normali) jaqgħu l-ewwel
titjir ta' borra, jinbtu l-ewwel ħsibijiet, mistħija u mriegħxa, dwar il-Milied.
Mal-isem biss jinħall seħer, li l-ebda qalb ma taf tiqaflu. Ukoll dawk li
mhumiex insara, jew ma jistqarru l-ebda fidi, u li l-istorja antika tat-Tfajjel ta'
Betlehem ma tfisser xejn għalihom, tarahom iħejju għall-festa u ħa jaqilgħu
minn hemm jew minn hawn xi ħaġa biex jifirħu. Id-dinja minn ġimgħat u xhur
qabel bħal tqum għall-fewġa ta' mħabba. Hija festa ta' mħabba u ferħ –
kewkba li lejha jterraq kulħadd fix-xhur bikrin tax-xitwa. Għall-Insara, u aktar
għall-Insara Kattoliċi, hija xi ħaġa iżjed. Il-kewkba tmexxihom lejn il-maxtura
fejn qiegħed it-tfajjel li jġib il-paċi fuq l-art. Bla ghadd huma x-xbihat millisbaħ li l-arti nisranija ħasbet tpinġi biex tpaxxi 'l għajnejna; jindaqqu
melodiji qodma u jerġgħu jġibu magħhom is-seħer tat-tfulija.
Għal min hu f'sintonija mal-Knisja, id-daqq tar-Rorate u l-innijiet talAvvent iqanqlu xenqa nostalġika fil-qalb. U għal min hu midħla tal-għajn
dejjem friska, li hi l-liturġija, jum wara l-ieħor jitfaċċa l-profeta kbir tal-
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Inkarnazzjoni, bit-tħeġġiġ u l-wegħdiet tiegħu: Rorate coeli, desuper et nubes
pluant justum! Prope est jam Dominus – Venite adoremus. - Veni Domine, et noli
tardare. – Jerusalem guade magno, quia veniet tibi Salvator. Mis-17 sal-24 ta'
Diċembru l-Antifoni kbar tal-O qabel il-Magnificat (O Sapientia, O Adonai, O
Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel) jogħlew
f'xenqa dejjem aktar sfiqa kważi bla sabar: Veni ad liberandum nos. Waqt li lwegħdiet itennu l-wasla ta' temmiethom Ecce completa sunt omnia (l-aħħar
Ħadd tal-Avvent); u jispiċċaw: Hodie scietis, quia veniet Dominus et mane
videbitis gloriam eius. Iva, meta filgħaxija jinxtegħlu s-siġar tal-Milied u
jitqassmu r-rigali, tibqa' l-istennija ħerqana ġewwa fina li għadha mhix
sodisfatta, xenqa ta' għaġeb xort'oħra, sakemm il-qniepen isemmgħu t-ton
tagħhom biex isejħu lil kulħadd għall-Quddiesa ta' nofsillejl u - Dum medium
silentium tenet omnia – jiġġedded il-miraklu tal-Lejl Qaddis fuq l-artali tagħna
mżejna bid-dawl u l-fjuri: Et verbum caro factum est. Wasal il-mument li fih
titwettaq il-barka: Hodie per totum mundum melliflui facti sunt coeli.
Kollna kemm aħna għamilna esperjenza tal-ferħ tal-Milied. Iżda l-art u
s–sema għadhom mhumiex ħaġa waħda. Il-kewkba ta' Betlehem għadha tilma
f'lejl mudlam sal-ġurnata tal-lum. Għadu l-għada tal-Milied u l-Knisja tinża' lilbies abjad u tilbes l-aħmar tal-martirju, u fir-raba' jum (jekk ma jinzertax ilĦadd) il-vjola tan-niket: Stiefnu l-protomartri li qabel kulħadd mexa fuq ilpassi ta' Ġesù sal-mewt, u l-Qaddisin Innoċenti, it-tfal ta' Betlehem u Ġuda,
maqtula bi ħruxija kbira mill-bojja bla qalb, jiġu fis wara l-Bambin filmaxtura. Xi jfisser dan kollu? Fejn huma l-ferħ tal-qtajja’ tal-anġli, il-barkiet
ħiemda tal-Lejl Qaddis? Paċi fuq l-art lill-bnedmin ta' rieda tajba! Għax mhux
kulħadd għandu rieda tajba. Għalhekk l-Iben tal-Missier Etern kellu jitbaxxa
mill-glorja tiegħu tal-ġenna għax it-taħbila tal-ħażen għattiet l-art fid-dlam
tagħha.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Il-Misteru tal-Milied.
24 ta' Diċembru
Hu qiegħed magħna, l-Għimmanuel
_________________________________________________________________________________________
Nofsillejl, fin-natura
kollox hu kalm u silenzjuż.
Ma tismax ħlief il-ħsejjes ħelwin
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tal-erwieħ li jerfgħu rwieħhom ‘il fuq sa ħdejn Alla.
Huma jieħdu nifs filwaqt li jistennew
il-Ħellies divin tagħhom,
meta f’daqqa waħda fis-sema
jibda jitkanta t-twelid tar-Redentur.
Hu jiġi għandna, inkantaw il-Milied;
hu qiegħed magħna, l-Għimmanuel.
Taħt ix-xbieha ta’ tfajjel ċkejken
nistgħu nikkontemplaw “l-Inviżibbli”.
O misteru li ma nifhmux!
Ġesù, il-Qawwi, Dak li jista’ kollox,
l-Alla moħbi, dak li ma tistax tilħqu,
għalina jagħmel lilu nnifsu tfajjel ċkejken.
Matul dan il-lejl kalm u seren
fuq id-dahar ta’ ġemel fqajjar
jiena neħtieġ immur, mhux mingħajr tbatija,
qrib ta’ dan il-Ħaruf ħelu.
Nimxi ‘l quddiem fil-paċi, mingħajr biża’ ta’ xejn,
ukoll jekk niġi rrifjutata u jekk ikolli s-slaleb.
Alla jħarisni f’dirgħajh
permezz ta’ kollox, jiena nħobb u jiena nemmen.
Bħal xkupa li tużaha jew twarrabha,
Ġesù jista’ jużani.
Qalbi tkantalu bla waqfien:
“Fl-imħabba tiegħek, Alla tiegħi, jien għandi fidi”.
Jiena fhimt il-lezzjoni suprema
tal-Imgħallem u l-Mulej tiegħi,
“li jxejjen lilu innifsu
taħt ix-xbieha ta’ qaddej”.
Hu jiġi għandna, inkantaw il-Milied;
hu qiegħed magħna, l-Għimmanuel.
Flimkien ma’ San Pawl nixtieq ngħid:
“Jien kollox tlift għall-imħabba tiegħu,
u dak li ruħi tixtieq
hi li nagħrfU aħjar ta’ kull jum.
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Dak li jien nixtieq hu li nagħrfU,
Lilu, lil Kristu u l-Feddej tiegħi,
U li nikkonforma dak kolli li jiena jien
Fuq ix-xbieha tal-Ħellies tiegħi”.
Hu l-ħajja tiegħi f’dan il-Karmelu,
Hu l-ħajja tiegħi, is-sema tiegħi.
Ġesù, meta mill-ġuf tat-Trinità,
niżel fuq din l-art,
qal: “Hawn jien, ġej, o Missier,
biex nagħmel ir-rieda tiegħek”.
Ma’ dan Alla, qassis u vittma,
a! ejjew inwettqu l-oblazzjoni tagħna
biex ikollna sehem intimu
fil-missjoni divina tiegħu.
A! ejjew inkunu medjatriċi
ma’ dan is-Salvatur divin
u ejjew niddefendu l-unur tiegħu.
Bl-iskop li nagħtu glorja immensa
lil Alla tagħna
ejjew noffru lilna nfusna fis-silenzju
f’dan il-post qaddis.
Fil-karità li timbuttah
l-Għarus jingħata mill-ġdid.
“Nifirħu u nithennew
ekku t-tieġ tal-Ħaruf”.
Isimgħu l-vuċi solenni
li tinstema’ fis-sema kaħlani:
“Inġabru lkoll kemm intom – jingħad lilna –
ejjew għall-ikla l-kbira tal-Mulej”.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Milied 1905, (P 96).
25 ta' Diċembru
Il-Milied
Innu lill-Bambin Ġesù
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_________________________________________________________________________________________
Fil-kesħa, fl-istalla umli,
kemm hu ħelu, it-tfajjel Ġesù!
O grazzja, o prodiġju, o miraklu,
iva, kien għalija li hu ġie.
Filwaqt li nikkontempla l-kbira miżerja,
tal-ulied li tant ħabb,
il-Missier f’sakra qaddisa
jagħti lill-Verb adorabbli.
Dan il-Ħaruf ħelu, u kollu ċkejken,
hu d-dawl veru u etern,
dak li jiggverna fil-ġuf tal-Missier
u li jiġi jtarrfilna kollox fuqu.
O viżjoni ħelwa u pura!
hu f’ruħi li qiegħed jaħdem
il-misteru kbir u sublimi,
l-inkarnazjoni l-ġdida.
Mhux aktar jiena, hu li qiegħed jgħix fija.
O, diġà qegħdin wiċċ imb wiċċ,
il-viżjoni li xejn ma tħassar
permezz tad-dell tal-fidi.
Hu jiġi biex jirrivela lilna l-misteru,
biex jikxef is-sigrieti kollha tal-Missier,
iwassal minn sebħ għal sebħ
sa fil-ġuf tat-Trinità.
O, kemm hu ħelu fis-silenzju
tisimgħu aktar u dejjem,
tifraħ fil-paċi bil-preżenza tiegħU,
imbagħad tingħata kollok kemm int għall-imħabba!
O Ħaruf tant pur u ħelu,
inti x-Xemx tiegħi, il-Kollox uniku tiegħi,
int taf tajjeb, l-għarusa tiegħek
hi, imġewħa żgħira.
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Hi mġewħa li tiekol lill-Imgħallem tagħha,
u l-aktar li tiġi mikula minnu,
li tagħti l-esseri kollu kemm hu tagħha
bl-iskop li fiha kollox jiġi meħud.
O, li jiena niġi kollni kemm jiena invasa minnek,
jien li ma ngħixx ħlief bik,
il-ħwejjeġ tiegħek, l-ostja ħajja tiegħek
ikkunsmata minnek fuq l-artal.
Fhimt sewwa l-uffiċċju tiegħi,
o Kristu tiegħi, tmajtek sewwa?
doqt ikel prelibat
fir-ruħ taċ-ċkejkna tiegħek ?
B. Eliżabetta tat-Trinità, Milied 1901, (P 75).
26 ta' Diċembru
Bħal dawl fid-dlam
_________________________________________________________________________________________
Id-dlamijiet għattew l-art, u huwa ġie bħal dawl jixgħel fuq id-dlamijiet,
iżda d-dlamijiet ma laqgħuhx. Min laqgħu, ra d-dawl u s-sliem: is-sliem malMissier tas-smewwiet, is-sliem ma' dawk l-ulied li bħalhom huma wlied iddawl u tal-Missier li hu fis-smewwiet, u s-sliem fil-qiegħ tal-qlub, iżda mhux
is-sliem ma' wlied id-dlamijiet. Lilhom il-Prinċep tas-sliem ma jġibx is-sliem,
iżda s-sejf. Għalihom hu l-ġebla ta' tfixkil, jaħbtu miegħu u jitkissru. Din hija lverità tassew, ħarxa u unika li ma nistgħux inħallu tiġi mmaskerata millmaġija poetika tal-Bambin fil-maxtura. Il-misteru tal-Inkarnazzjoni u lmisteru tal-ħażen għandhom x'jaqsmu sew bejniethom. Bil-maqlub tad-Dawl
li niżel mis-sema, jaqta' sew il-lejl iswed, ikrah u tal-biża' tad-dnub. Il-Bambin
fil-maxtura jmidd idu u t-tbissima tiegħu donnha ġa trid tgħid meta kiber:
“Ejjew intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin”. U jisimgħu u jmorru
ħdejh ir-ragħajja fqar, lil dawk li fl-għelieqi ta' Betlehem l-għaġeb tas-sema u
l-leħen ta' anġlu ħabbrulhom l-aħbar it-tajba. U huma bil-fidi wieġbu
“transeamus usque ad Betlehem” [ejjew immorru sa Betlehem] u rħewlha għal
għonq it-triq. Semgħuha s-slaten li mil-Lvant bl-istess fidi sempliċi mxew
wara l-kewkba mirakoluża: lilhom ingħatat minn idejn il-Bambin in-nida tal-
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grazzja, u “ħassew ferħ kbir”. Dawn l-idejn jagħtu u jippretendu fl-istess waqt.
Intom, ja għorrief, ħallu l-għerf tagħkom u kunu sempliċi bħat-tfal. Intom
slaten, neħħu l-kuruni minn fuq raskom u inżgħu t-teżori tagħkom, inżlu
għarkupptejkom bl-umiltà quddiem is-Sultan tas-slaten. Mingħajr ħsieb ieħor
iġbdu fuqkom l-għajja, it-tbatija u t-twegħir li jitlob il-qadi magħmul f'ismu.
Intom tfal, li għadkom ma tistgħu tagħtu xejn minn rajkom, ġew il-bojjat u
qaċċtulkom iċ-ċkejkna ħajjitkom, bilkemm tidher: setgħetx tikber u tilħaq
aħjar milli tkun issagrifikata għall-Mulej tal-ħajja! “Imxu warajja” donnhom
iridu jfissru l-idejn tal-Bambin, bħalma jlissen żmien wara l-Bniedem. Hekk
jgħid lid-dixxiplu li l-Mulej ħabb u li issa jagħmel sehem mill-qatgħa li miexja
warajh. U San Ġwann, il-ġuvni b'qalb ta' tfajjel, isegwih bla ma jistaqsi: Fejn?
Għaliex? Ħalla d-dgħajsa ta' missieru u qatt ma ħalla 'l Ġesù, lanqas fuq ilquċċata tal-Golgota. “Imxi warajja” – ħassha ż-żagħżugħ Stiefnu wkoll. Issielet
bħall-Mulej mal-qawwiet tad-dlamijiet, mal-għama iebes taċ-ċaħda tal-fidi sa
ta xhieda b'kelmtu u demmu. Kellu l-ispirtu tal-Mulej ukoll, l-ispirtu ta'
mħabba li ġġieled lid-dnub waqt li baqa' jħobb lill-midneb, talab għallassassini tiegħu quddiem il-Missier, waqt li hu kien qiegħed fl-għaxja talmewt.
Xempji mdawla, dawn, li kollhom qima fl-art madwar il-maxtura: ittrabi innoċenti, ir-ragħajja fidili, is-slaten umli, Stiefnu, id-dixxiplu mħeġġeġ,
u Ġwanni l-appostlu l-maħbub. Kollha semgħu u mxew wara l-Mulej.
Quddiemhom kellhom il-lejl bil-misteru tiegħu tal-ebbusija tal-qlub, il-lejl talgħama: il-kittieba, minkejja li kellhom il-ħila jkunu jafu fejn u meta l-Feddej
kellu jiġi fid-dinja, baqgħu ma waslux biex transeamus usque ad Betlehem. Issultan Erodi, li ried joqtol il-Mulej tal-ħajja. Quddiem il-maxtura jintgħażlu lispirti. Hu s-Sultan tas-slaten u l-Mulej tal-ħajja u l-mewt. Ilissen l-Imxu
warrajja tiegħu u min ma jmurx warajh idur kontra tiegħu. Lilna wkoll
jisfidana, biex nagħżlu bejn id-Dawl u d-dlamijiet.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Il-Misteru tas-Salib.
27 ta' Diċembru
Fil-benniena ta' qalbi
_________________________________________________________________________________________
Ara, waħda mix-xeni l-iktar sublimi li s-sekli, l-anġli u l-bnedmin
ammiraw. Idħol minn dak il-bieb żgangat u tara Bambin, imkebbeb fi ħrieqi
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fqajrin u bojod, imqiegħed fuq it-tiben, ġo presepju, hu Ġesù. Maġenbu tara
waħda żagħżugħa, li hi Ommu, Marija, Verġni Immakulata. Raġel li jġiblek
rispett qiegħed jibki bil-ħlewwa xħin jikkontempla din ix-xena: hu San
Ġużepp, l-aktar wieħed hieni fost il-bnedmin, li stħaqqlu jitqies bħala missier
Ġesù. U int x'inti tagħmel? X'qed tgħid lil dan il-Bambin? B'rispett, ma
tażżardax tersaq qrib il-benniena tiegħu? Ersaq b'umiltà; tibżax, ħadd mhu se
jgħidlek: “Ersaq lura”. Ħu l-Bambin Ġesù f'dirgħajk, bħal Marija u Ġużeppi.
Ieqaf ftit qrib din il-benniena. Ikkontempla u ħares b'imħabba lejn ilBambin tiegħek, Ġesù. M'intix tara li qed jitbissimlek? Għax qiegħed jaħseb
fik. Qed tisma' l-biki tiegħu? Għax qed jibki għalik. Ġesù qiegħed jaħseb fik.
Ibati għalik. Kemm hu twajjeb Ġesù! Kemm hu sabiħ! Kemm iħobbok! U int
għadek tissokta tiċħadlu u tirrifjutalu mħabbtek? Dan Ġesù, li xi bnedmin
fqajra u xi ragħajja sempliċi qegħdin ibennuh u jagħmlulu festa ġo stalla, hu
meqjum u mbierek bħala Alla tas-sema u tal-art minn eluf ta' anġli. Ibati lbard, imma jlibbes l-għelieqi bil-fjuri, jiksi l-widien bil-ħdura u jgħatti bilweraq is-siġar. Rieqed fi stalla, waqt li hu mweġġaħ fuq tron ta' glorja eterna
fl-ogħla tas-smewwiet.
Ħadd ma għandu dritt għal qalbek, għal imħabbtek u għar-rieda
tiegħek iktar minn Ġesù. Hu ħalqek, ħelsek b'demmu, qaddsek bil-grazzja
tiegħu u jagħtik il-ħajja bl-ispirtu tiegħu. Meta tħobb lil Kristu, inti tkun
qiegħed tobdi l-liġi kollha, għax jekk il-liġi kollha tinsab fl-imħabba ta' Alla u
tal-proxxmu, meta tħobb lil Ġesù, li hu tassew Alla u tassew Bniedem, qiegħed
tħobb lil Alla u lill-proxxmu tiegħek b'kull perfezzjoni. Jekk ma tħobbx lil Ġesù
fuq kollox, la se tgħix ħajja ta' grazzja u lanqas ħajja ta' glorja; għax mingħajr
l-imħabba ta' Ġesù ma tista' tagħmel xejn tajjeb, lanqas taħseb u lanqas
timmerita t-tajjeb. Jekk ma tħobbx lil Ġesù, imqar jekk għandek il-ġid u lgħana kollu tad-dinja, ma jiswielek għalxejn: tkun bħal fergħa mifruda middielja, tiswa biss għan-nar ta' dejjem.
Marija u Ġużeppi, ħejju benniena f'qalbi, għax nixtieq nilqa' hemm 'il
Binkom Ġesù: la tistkerraħhiex, Ġesù; ejja, u aċċettaha kif inhi d-dar fqajra ta'
qalbi. Żejjinha int, saffiha bil-virtujiet kollha u kkonsagraha bħala għamara
tiegħek: agħmel li qalbi tkun il-post tal-mistrieħ tiegħek għal dejjem.
S. Nerik de Ossó, Il-Kwarta Talb.
28 ta' Diċembru
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It-tallab divin ċkejken
_________________________________________________________________________________________
F'isem Dak li nadura, ħuti sorijiet,
Jiena idi ġejt nagħtikom;
U f'isem il-Bambin Divin inkanta
Għax hu għadu ma jitkellimx...
Għal Ġesù, mis-Sema eżiljat,
F'din id-dinja jiena ma sibtx
Ħlief indifferenza tassew kbira;
Għalhekk, fil-Karmelu ġejt.
Li kienu l-ħlewwiet tagħkom,
Li kien iż-żegħil tagħkom
Flimkien mat-tifħir tagħkom,
O Aħwa tal-Anġli, għeżież,
Ikunu kollha għall-Bambin!
Aqbad bl-imħabba, o ruħ magħżula!
Alla għalik bniedem sar:
O misteru li żgur iqanqlek!
Dak li tallab tiegħek sar
Il-Verb Etern innifsu hu!
Ħuti, ersqu bla biża' ta' xejn;
Waħda wara l-oħra ejjew.
Intom u toffru 'l Ġesù mħabbitkom,
Xi jrid minnkom issiru tafu lkoll.
Jiena x-xewqa ngħidilkom
Tal-Bambin fil-fsieqi mgeżwer,
Għax intom safja bħall-anġli,
Imma lkoll tistgħu tbatu.
Li kienet ħajjitkom
Li hija hekk mimlija,
Li kienu tbatijietkom,
Li kien kull ferħ tagħkom,
Kollha għall-Bambin ikunu!
Aqbad bl-imħabba, o ruħ magħżula!
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Alla għalik bniedem sar:
O misteru li żgur iqanqlek!
Dak li tallab tiegħek sar
Il-Verb Etern innifsu hu!
Ta' Ġesù, teżor waħdieni tiegħek,
Isma' x-xewqa kollha mħabba:
Lilek Tron tad-deheb jitolbok,
Għax fl-istalla tron ma għandux.
L-istalla hi bħall-midneb,
Fejn Ġesù xejn ma jsib
Li 'l qalbu jista' jferraħ;
Ebda post ta' mistrieħ.
Salva, oħti l-għażiża,
Tal-midneb ir-ruħ,
Li hija t-Tron li Ġesù jixtieq.
Imma aktar minn hekk,
Bi Tron tad-deheb tiegħu
Lill-qalb safja tiegħek hu jrid.
Dak li lill-magħżulin jgħajjex
Bl-Essenza divina u qaddisa tiegħu
Għalik Tarbija sar, u lilek issa
Tieħu ħsiebu jitolbok qiegħed.
Fis-Sema huwa hieni f'kollox,
Imma fuq l-art huwa fqir.
Oħti l-għażiża, ftit Ħalib agħti
Lil Ġesù, Ħuk iċ-ċkejken.
Hu jitbissimlek qiegħed;
Minn taħt l-ilsien jgħid:
“Is-sempliċità jiena dejjem inħobb.
O Milied, Milied!
Jien mis-Sema nżilt
Għax int il-Ħalib tiegħi ta' mħabba”. [...]
L-art bil-borra hija miksija,
Kullimkien hemm bard u kesħa;
Kull fjur ta' hawn isfel, ix-xitwa
B'dak kollu li ġġib magħha, nixxfet.
Imma għalik diġà fetaħ
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Il-Fjur tal-għelieqi li jsaħħrek,
Għax mill-Patrija Qaddisa ġie
Fejn ir-rebbiegħa dejjiema ssaltan.
Qalb il-ħaxix, oħti staħba
Ħdejn il-Warda tal-Milied:
Kun int għalhekk il-Fjur żgħir
Tal-Għarus tiegħek, tas-Sema s-Sultan. [...]
Il-Bambin Divin ħajr iroddilkom
Huwa tgħaxxaq bir-rigali tagħkom.
Għalhekk, fil-Ktieb tiegħu tal-Ħajja
Huma kollha mniżżla ma' ismijietkom.
Ġesù sab l-għaxqiet tiegħu
Hawn fil-Karmelu.
Biex iħallaskom tas-sagrifiċċji tagħkom,
Is-Sema sabiħ għandu!
Jekk dejjem fidili tkunu
U tferrħu lill-Ħelu Ħaruf,
L-imħabba l-ġwienaħ tagħtikom,
U tkunu tistgħu filgħoli ttiru.
'Il quddiem, fil-Patrija Qaddisa,
Wara dan l-eżilju,
Lil Ġesù u Marija intom taraw.
U hekk ikun!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Dramm ta' Tjieba n. 5.
29 ta' Diċembru
L-imħabba titħallas bl-imħabba
_________________________________________________________________________________________
O Ġesù, jiena naf: l-imħabba ma titħallasx ħlief bl-imħabba. Għalhekk
jien fittixt u sibt kif inserraħ 'il qalbi billi nagħtik Imħabba għal Imħabba.
– “Bis-saħħa tal-għana li jwassal biex tkunu inġusti, agħmlu għalikom
infuskom ħbieb ħalli... jilqgħukom fl-għerejjex ta' dejjem” (Lq 16, 9). Ara,
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Mulej, dan huwa l-parir li int tagħti lid-dixxipli tiegħek, wara li kont
għedtilhom li “wlied id-dlam jimxu bilgħaqal aktar f'dak li hu tal-qatgħa
tagħhom minn ulied id-dawl” (Lq 16, 8). Wild id-dawl, jien fhimt li x-xewqat
tiegħi li nkun kollox, li nħaddan is-sejħat kollha, kienu għana li seta' tabilħaqq
iwassalni biex inkun inġusta. Għalhekk inqdejt bih biex nagħmel il-ħbieb...
Waqt li ftakart fit-talba ta' Eliżew lill-Missier tiegħu Elija, meta ażżarda jitolbu
“l-ispirtu doppju tiegħu” (2Sl 2, 9), ersaqt quddiem l-Anġli u l-Qaddisin, u
għedtilhom: “Jiena l-iżgħar fost il-ħlejjaq, nagħraf il-miżerja tiegħi u ddgħufija tiegħi, imma naf ukoll kemm il-qlub nobbli u ġenerużi jħobbu
jagħmlu l-ġid; nitlobkom bil-ħniena, mela, o Mberkin li tgħixu fis-Sema,
nitlobkom bil-ħniena biex taddottawni bħala bintkom. Tagħkom biss tkun ilglorja li se nikseb bis-saħħa tagħkom, iżda ħa jkun jogħġobkom tisimgħu ttalba tiegħi: hija talba ardita, naf, imma nażżarda nitlobkom li tiksbuli lImħabba doppja tagħkom.
Ġesù ma nistax inqis sal-qiegħ it-talba tiegħi: nibża' li nsib ruħi
mgħaffġa taħt it-toqol tax-xewqat arditi tiegħi... L-iskuża tiegħi hija li jiena
tifla, u t-tfal ma joqogħdux iqisu kull tifsira ta' kliemhom. B'danakollu, ilġenituri tagħhom, meta jkunu qegħdin fuq it-tron irjali u jkollhom teżori bla
qies, ma joqogħdux jaħsbuha darbtejn sabiex jaqtgħu x-xewqat taċ-ċkejknin
tagħhom li huma jħobbu daqshom infushom. Sabiex jogħġbuhom, jagħmlu lbluhat u jaslu sad-dgħufija huma stess... Tajjeb, mela! Jien BINT il-Knisja, u lKnisja hija Sultana għax hija Għarustek, o Divin Sultan tas-Slaten... Mhumiex lgħana u l-glorja (lanqas il-glorja tas-Sema) li tixxennaq għalihom il-qalb ta'
tifel ċkejken. Jifhem li l-glorja bi dritt hija ta' Ħutu, l-Anġli u l-Qaddisin... Ilglorja tiegħu għad tkun ir-rifless ta' dik li tinfirex minn ġbin Ommu. Dak li
jitlob huwa l-Imħabba... Ma jafx ħlief ħaġa waħda: iħobbok, o Ġesù... Lgħemejjel tal-għaġeb huma pprojbiti għalih: ma jistax ixandar l-Evanġelju,
ixerred demmu... Iżda x'jimporta? Ħutu qegħdin jaħdmu minfloku, waqt li hu,
tifel ċkejken, jibqa' qrib ħafna tat-tron tas-Sultan u tas-Sultana, u jħobb f'isem
ħutu li qegħdin jissieltu... Imma kif se jixhed imħabbtu, ladarba l-Imħabba
turiha fl-għemil? Tajjeb, mela: it-tifel ċkejken jixħet il-fjuri, jimla bil-fwieħa
tagħhom it-tron irjali, u jgħanni b'leħnu fiddien il-kantiku tal-Imħabba...
Iva, Maħbub tiegħi, hekk huwa kif se tintemm ħajti... Ma għandix mod
ieħor biex nurik imħabbti ħlief li nixħet il-fjuri, jiġifieri li ma nħalli jaħrabli
ebda sagrifiċċju żgħir, ebda ħarsa, ebda kelma, li napprofitta ruħi mill-iżgħar
ħwejjeġ kollha, u li nagħmel dan għall-imħabba... Irrid inbati għall-imħabba, u
saħansitra nifraħ għall-imħabba. B'hekk nixħet il-fjuri quddiem it-tron
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tiegħek; mhux se niltaqa' ma' fjur wieħed bla ma niftħu werqa werqa għalik...
imbagħad, waqt li nixħet il-fjuri tiegħi, se ngħanni (għax kif jista' jkun li
wieħed jibki meta jkun qiegħed jagħmel għemil daqstant ta' ferħ?) ngħanni
mqar meta jkolli niġbor il-fjuri tiegħi minn qalb ix-xewk; u aktar ma x-xewk
ikun twil u jniggeż, aktar l-għana tiegħi jkun melodjuż.
Ġesù, x'jiswewlek il-fjuri tiegħi u l-għana tiegħi?... A! Naf tajjeb li din ixxita mfewħa, dawn il-petali bla saħħa u bla siwi ta' xejn, dan l-għana ta'
mħabba tal-iċken fost kollha kemm huma l-qlub, lilek jgħaxxquk. Iva, dawn ixxejnijiet jagħtuk gost. Jagħmlu titbissem lill-Knisja Rebbieħa: hija se tiġbor ilfjuri tiegħi miftuħa werqa werqa għall-imħabba u, waqt li tgħaddihom millidejn divini tiegħek, o Ġesù, din il-Knisja tas-Sema, li trid tilgħab maċ-ċkejken
binha, tixħet hija wkoll dawn il-fjuri li taħt il-mess divin tiegħek jkunu kisbu
siwi infinit, u xxerridhom fuq il-Knisja sofferenti biex titfilha l-fjammi, u
xxerridhom fuq il-Knisja militanti biex twassalha għar-rebħa!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Storja ta’ Ruħ, B 4q-w.
30 ta' Diċembru
Li nagħrfu 'l Alla u 'l Ġesù Kristu
_________________________________________________________________________________________
Min huwa bħalek, o Alla; jew min, jew x'inhu li ma jeżistix b'ħiltek?
Waħdek int kont qabel ma kienet il-kreatura li inti sawwart bil-kelma
setgħana tiegħek. Il-ġmiel tal-għemejjel ta' idejk ħareġ mid-disinn etern talintellett tiegħek: inti għedt, u kollox sar kif ridt int.
Mit-tajn tal-art sawwart il-bniedem, inti o Sinjur Alla Jaħweh; tajtu lħajja bin-nifs tiegħek u għamiltu xbieha tiegħek. Ruħ waħda inti tajtu,
b'intellett biex jagħraf, u b'sentiment biex jiġġudika u b'rieda ħielsa biex
jagħżel. Żejjintu bil-grazzja tiegħek biex iqimek kif inhu xieraq, u bid-don li
huwa ma jmut qatt. Qegħidtu sid tat-tajr, tal-ħut u tal-annimali: naqqaxt fih illiġi interna u biha rbattu miegħek. Irbattu miegħek bil-liġi għall-ġieħ tiegħek,
għax kollox inti ħlaqt għalik innifsek, u għall-ġid tiegħu għax ridtu jgawdi
mill-hena tiegħek f'paċi kbira. Liema bniedem iħares lejn idejh u ma jkollux
jistqarr li huwa jiddependi mis-setgħani Benefattur tiegħu? Ikkmandajtu biljedd kollu li jħobb lilek b'qalbu kollha, u l-proxxmu tiegħu bħalu nnifsu.
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Fil-jum tal-prova ġustament inti neżżajtu mid-doni tiegħek, u umiljajtu
bil-libsa mill-ġild tal-annimali, u eżiljajtu għaliex ma sostniex mal-kelma
tiegħek, imqarraq mill-għira tal-għadu antik tiegħek. Il-Ħniena tiegħek
indaħlet biex tħallas il-Ġustizzja tiegħek offiża bid-dnub tiegħu. Għalhekk,
b'pass tal-ikbar għaġeb, inti wegħidt riparatur waħdu biss idonew u kapaċi.
Wegħidt riparatur, li ġie fiż-żmien minnek meqjus, biex jerfa' l-bniedem
mnejn kien waqa'. Il-Kelma ta' Alla saret bniedem u mill-ġisem tiegħu xxerred
demmu bi ħlas xieraq tal-Ġustizzja infinita. O Mulej Alla tal-ħniena, qatt ma
seta' jobsor l-għadu antik tiegħek li inti kellek tqiegħed rimedju għall-ħsara
bla ebda tiswija! Huwa ħaseb li kulħadd, Adam u kull nisel tiegħu, ilsiera
tiegħu kellhom jibqgħu bla ebda tama ta' fidwa. Kien jaf wisq tajjeb li ebda
kreatura ma seta' jkollha valur biex tirripara lill-Kreatur Infinit. Stagħġeb u
triegħed quddiem il-Vittma, weħidha xierqa biss tiegħek, o Alla bla tarf!
Vittma adorabbli, li neħħiet id-dnub tad-dinja; libbset ir-ruħ talbniedem bil-grazzja, u li mill-mewt għamlet li huwa jgħaddi għall-ħajja ta'
dejjem. L-Imħabba tiegħek lejn il-bnedmin hija kawża tal-ikbar għaġeb fost lgħeġubijiet tiegħek kollha. Inti int imħabba, u dawk li jagħrfuk jinxtegħlu biha
hekk li huma jibqgħu fik u inti fihom. [...] Imbierka r-ruħ li tagħrfek, għax tkun
sabet it-teżor ta' qalbha. [...]
Għarfuk il-Qaddisin u sabu fik il-ħajja eterna. Din hija l-ħajja eterna: li
jagħrfu lilek veru u ħaj, u 'l Ġesù Kristu li ġie Salvatur tad-dinja. Min jagħraf
lilek, o Mulej, ikollu jagħraf lil Ġesù Kristu li ġie dawl fid-dinja: u min jagħraf
lil Ġesù Kristu jkollu jagħraf lilek, Alla wieħed veru u ħaj. Min jagħraf lilek, o
Alla, u 'l Ġesù Kristu, xejn ma jara prezzjuż fuq l-art ħlief it-tbatijiet. Xejn ma
jista' jogħġob lilek u jagħtik ġieħ denn tiegħek ħlief permezz ta' Ġesù Kristu li
daħħal il-grazzja tiegħek fid-dinja. Huwa hu l-Medjatur tal-bnedmin kollha u
l-kawża tas-saħħa ta' dejjem għal kull min jobdih. Permezz tiegħU nfaħħruk,
nigglorifikawk u nagħtuk ħajr kif lilek tabilħaqq jistħoqq. Ir-ruħ li tagħraf
lilek, o Alla, u 'l Ġesù Kristu, xejn ma tixtieq fuq din l-art ħlief lilek, bħalma ċċerv bilgħatx jixtieq l-għajn tal-ilma.
S. Ġorġ Preca, Is-Salm ta' Patri Franku, fi Ftuħ il-Qalb, I, pp. 32-45.
31 ta' Diċembru
L-anġlu tal-Bambin Ġesù
_________________________________________________________________________________________
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O Verb Divin, Glorja tal-Missier,
Fis-Sema jien kont nikkontemplak;
Imma issa fuq l-art qiegħed narak!
O l-Aktar Għoli li bniedem sirt,
O Tarbija li ddawwal l-anġli kollha
Fl-għamara tagħhom hekk mimlija bid-dija,
Ġesù, int ġejt biex issalva d-dinja;
Imma mħabbtek min sejjer jifhimha?
O Alla fil-fsieqi mgeżwer,
Lill-anġli kollha inti ssaħħar.
O Verb li Tarbija sirt,
Quddiemek rasi nbaxxi mriegħda.
Min sejjer jifhem dan il-misteru:
Alla li jagħmel lilu nnifsu Tifel żgħir?...
U jiġi jeżilja ruħu fuq l-art
Hu li huwa Etern u kollox jista'!
Ġesù Divin, l-aqwa Sbuħija,
Għal imħabbtek irrid inwieġeb;
Sabiex nixhidlek kemm inħobbok,
Jien ngħasses fuqek dejjem irrid.
Il-fsieqi tiegħek kollhom dija
Lill-Anġli kollha lejk jiġbdu;
O Verb li Tarbija sirt,
Quddiemek rasi nbaxxi mriegħda.
Minn meta huwa fil-wied tad-dmugħ
Li jgħix is-Sultan tal-magħżulin,
Is-Smewwiet ma għadhomx jgħaxxquni,
U lejk, o Ġesù, jiena ntir...
Bi ġwenħajja rrid ngħattik
U warajk fuq l-art kullimkien niġi;
Quddiem il-passi tiegħek inxerred
L-isbaħ fjuri, kollha, li nsib.
Minn kewkba tlellex, o Bambin,
Benniena ħelwa rrid insawwarlek,
U mill-borra tleqq bajdanija
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Tinda sabiħa rrid nagħmillek.
Għalik irrid inbaxxi l-qċaċet
Tal-muntanji l-aktar imbiegħda,
U rrid li l-għelieqi mifruxa
Għalik inibbtu fjuri tas-Sema.
Il-fjura hija ta' Alla t-tbissima,
Tas-Sema hija l-eku mbiegħed;
Hija l-eku li jaħrab mil-lira
Li l-Etern għandu f'idejh.
Din in-nota melodjuża
Tal-armonija tal-Ħallieq
Trid bil-leħen misterjuż tagħha
Tgħannilek, o Salvatur Divin.
Melodija ħelwa,
Armonija sbejħa,
Silenzju tal-fjuri,
Ta' Alla intom tgħannu l-għeġubijiet!
Jien naf tajjeb li huma ħbiebek,
Ġesù, il-fjuri kollhom għaxqa.
Mill-mergħat tas-Sema inti ġej
Sabiex tfittex lil ħutek l-erwieħ.
Kull ruħ hija l-fjur imfewwaħ
Li int trid tiġbor, o ħelu Bambin:
Ġesù, tal-widien Ġilju sabiħ,
Għal fjur wieħed inti trid tmut!!!
Misteru l-aktar għoli,
Il-Verb li qima tistħoqqlu,
Id-dmugħ għad ixerred
Waqt li jkun qed jiġbor tal-fjuri l-ħsad.
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Dramm ta' Tjieba n. 2.

ŻIEDA
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L-Epifanija tal-Mulej
Jien rajt tilma l-kewkba
_________________________________________________________________________________________
Jien rajt tilma l-kewkba kollha dawl
li wrietni l-benniena tas-Sultan tiegħi,
u fil-lejl ħiemed u misterjuż
dehritli qiegħda tindirizza ruħha lejja.
Imbagħad smajt, mimlija għaxqa,
leħen tal-Anġlu li qalli:
“Inġabar fik innifsek, huwa f'ruħek
li l-misteru twettaq.
Ġesù, Dija tal-Missier,
fik sar laħam.
Flimkien mal-Omm Verġni
għannaq lill-Maħbub tiegħek,
huwa tiegħek”.
O ħabbar tas-Sultan li qiegħed isejjaħli,
Mhuwiex minnu li Hu jissejjaħ l-Għarus?
X'se noffrilu f'din l-għodwa ġdida?
Hu jidhirli hekk qawwi u hekk ħelu.
(L-Anġlu): Il-missjoni tiegħek fuq din l-art
Għandha tkun biss dik li tħobb,
hi li tippenetra l-misteru kollu li hu ġie jurik.
Ġesù, Dija tal-Missier,
fik sar laħam.
Flimkien mal-Omm Verġni
għannaq (lill-Maħbub tiegħek,
huwa tiegħek.)
Huwa l-Għarus, u leħnu qiegħed jistedinni:
l-ewwel kelma tiegħu għalija kienet “Ejja”.
Il-kewkba tilma tal-Epifanija tiegħu
fuq ix-xefaq tielgħa u bdiet tiddi.
Mulejja, agħti lil ruħi,
agħtiha l-imħabba u l-fidi.
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Spirtu s-Santu, kabbar il-fjamma tiegħi
biex insir ħaġa waħda mas-Sultan divin tiegħi.
Ġesù, Dija tal-Missier,
Ġesù, ħares lejja.
Huwa fik li jien nittama,
u biex niġi għandek
ħejjini.
Is-serafin kien ħalla l-art,
imma fija baqa' dejjem jiddi r-raġġ tiegħu.
Se ninġabar taħt dan id-dawl.
Missejt lil Alla permezz tal-imħabba u l-fidi.
Imbagħad, waqt li jien sirt kollni adoranti,
qagħadt nisma' l-Verb adorabbli tiegħi
u smajt dak illi jitkanta
fi ħdan id-Divinità
Ġesù, Dija tal-Missier,
Ġesù, ħares lejja.
Huwa fik li jien nittama,
o, biex niġi għandek
ħejjini.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Milied 1902, poeżija 86.
L-Erbgħa tal-Irmied
L-arti li nagħrfu lilna nfusna
_________________________________________________________________________________________
Għal kull ruħ li titħarreġ fl-orazzjoni, sew jekk fil-ftit sew jekk fil-ħafna,
huwa meħtieġ li ma tintefax f'xi rokna u tingħalaq waħedha f'post wieħed. Ħa
titħalla timraħ fl-għamajjar kollha li jinsabu fuq, taħt jew fil-ġnub, ladarba
Alla taha dinjità hekk kbira. Ħadd ma għandu jġegħelha tibqa' għal żmien twil
fl-istess kamra. Uff! jekk tieqaf fl-għarfien tagħha nfisha!
Meħtieġ huwa dan l-għarfien u araw li tifhmuni sewwa – ukoll għal
dawk li l-Mulej daħħal fl-istess għamara fejn jinsab Hu. Għax, imxiet kemm
tkun imxiet 'il quddiem, ir-ruħ tibqa' dejjem teħtieġ l-għarfien tagħha nfisha;
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xejn aktar ma tista' tfittex, ukoll jekk tkun tixtieq. L-umiltà taħdem dejjem,
bħan-naħla li tagħmel l-għasel fid-duqqajs. Mingħajr dan, kollox jintilef. Iżda
rridu niftaklru li n-naħla toħroġ ittir ukoll biex tiġbor in-nektar mill-fjuri.
Hekk ukoll ir-ruħ fl-għarfien tagħha nfisha: ħa temminni u ttir xi drabi biex
taħseb sewwa fuq il-kobor u l-maestà ta' Alla tagħha. B'hekk tagħraf iċ-ċokon
tagħha aħjar milli meta toqgħod taħseb fuqha nfisha, u tkun aktar ħielsa minn
dawk l-annimali li jitkaxkru u li jilħqu jidħlu fl-ewwel kmamar, jiġifieri f'dawk
tal-għarfien tagħha nfisha. Għax ukoll jekk, kif qed ngħid, huwa bis-saħħa talħniena kbira ta' Alla li r-ruħ tissokta titħarreġ f'dan l-għarfien, iżżejjed ħu nnieqes, kif ngħidu. U emmnuni: nimxu aktar 'il quddiem fil-virtù bl-għajnuna
tal-qawwa ta' Alla milli meta nibqgħu marbutin mat-tajn tal-art li aħna aħna
(Fil 4, 13).
Ma nafx jekk fissirtx ruħi sewwa. Għax hija ħaġa hekk siewja li nagħrfu
lilna nfusna, illi ma rridkom tillaxkaw qatt fiha, tkunu għolejtu kemm għolejtu
sas-smewwiet. U dan minħabba li sakemm għadna fuq din l-art, ma hemm
xejn li jista' jiswielna aktar mill-umiltà. Għalhekk, intenni li hija ħaġa tajba,
anzi tajba ħafna, li nidħlu l-ewwel fl-appartament fejn nagħarfu lilna nfusna,
qabel ma ntiru lejn l-għamajjar l-oħra. Din hija t-triq it-tajba; u ladarba
nistgħu ngħaddu minn triq żgura u watja, għaliex irridu l-ġwienaħ biex
intiru? Ħa naraw kif nistgħu nimxu aktar 'il quddiem f'din it-triq.
Fil-fehma tiegħi, qatt ma naslu biex nagħrfu lilna nfusna jekk ma
nagħrfux lil Alla. Meta nitfgħu ħarsitna fuq il-kobor tiegħu, naslu għaċ-ċokon
tagħna; meta nħarsu lejn is-safa tiegħu, naraw il-ħmieġ tagħna; meta naħsbu
fuq l-umiltà tiegħu, nifhmu kemm għadna 'l bogħod milli nkunu umli.
F'dan hemm żewġ vantaġġi. L-ewwel, hija ħaġa minn ewl id-dinja li
ħaġa bajda tidher aktar bajda meta titqiegħed ħdejn xi ħaġa sewda, u bilmaqlub, ħaġa sewda tidher aktar sewda ħdejn ħaġa bajda. It-tieni, lintelliġenza u r-rieda tagħna jistagħnu ħafna u jinfetħu għal kull ħaġa tajba,
jekk iduru daqqa fuqhom infushom u daqqa fuq Alla. Żgur li għal ħafna
raġunijiet ma jaqblilniex li ma nintrefgħu qatt mill-ħama tal-miżerji tagħna...
Jekk nibqgħu dejjem mgħaddsa fil-miżerja tal-art tagħna, in-nixxiegħa qatt
ma toħroġ ħielsa mill-ħafna biża', ġjufija u nuqqas ta' ħila tagħna. Inkun
moħħi biex nara jekk humiex iħarsu lejja jew le; ...nibda naħseb jekk
iżommunix aktar filgħoli jekk ma nimxix bħall-oħrajn. Nasal biex ngħid li qatt
mhu tajjeb tasal fl-estrem, lanqas fil-virtù...
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O, jgħinni Alla! Kemm erwieħ, uliedi, mar iwassal għat-telfien b'dan ilmod id-demonju! Għax dawn jidhrilhom li dan kollu, u ħafna ħwejjeġ oħra li
nista' nsemmi, hija umiltà. Iżda dan huwa ġej min-nuqqas tal-għarfien tagħna
nfusna. Ngħawġu dan l-għarfien. U jekk qatt ma nintrefgħu minna nfusna, ma
nistagħġibx li nistgħu nibżgħu minn dan kollu, u minn ħwejjeġ agħar ukoll.
Għalhekk ngħid, uliedi, li għandna nqiegħdu għajnejna fuq Kristu, il-Ġid
tagħna, li minnu nitgħallmu l-umiltà vera, kif ukoll fuq il-qaddisin tiegħu. U
jiġri li, kif għedt qabel, l-intelliġenza tagħna tistagħna u l-għarfien tagħna
nfusna ma jibqax jitkaxkar fil-baxx, kollu beżgħan.
S. Tereża ta' Ġesù, Kastell Ġewwieni, 1Għamajjar 2, 8-11.
Ħadd il-Palm
Ġesù miexi lejn Ġerusalemm
_________________________________________________________________________________________
Ħamest ijiem qabel mewtu, Ġesù, billi kien jaf li l-Lhud, f'Ġerusalemm,
kellhom f'moħħhom li joqtluh, ried imur hemm, f'Efren, fejn qagħad malAppostli. Hu għadda minn din it-triq miexi quddiemhom, b'pass deċiż, b'mod
li l-Appostli mxew warajh jammirawh u mimlijin bil-biża'.
Ġesù jmur biex ibati b'pass mgħaġġel, u b'hekk uriena li hu joqgħod
għar-rieda tal-Missier ukoll fl-aktar ħwejjeġ diffiċli: Huwa jgħaddi quddiem
kulħadd, meta l-ħaġa tfisser li jġerraħ umiljazzjonijiet u turmenti.
Hu jgħid lill-Appostli: “Intom tafu li jumejn oħra l-Għid u li Bin ilBniedem se jingħata biex isallbuh”. Se jitwettqu l-ħwejjeġ kollha li kienu
nkitbu mill-profeti: Hu se jingħata lill-qassisin ewlenin u lill-kittieba, u huma
jikkundannawh għall-mewt u jagħtuh lill-ġentili biex jgħadduh biż-żmien,
jifflaġellawh u jsallbuh: fit-tielet jum iqum. Meta tarak fit-tiġrib, għid bi spirtu
qawwi: “Ara, sejrin Ġerusalemm ma' Ġesù: qabel ma naslu miegħU fis-sema,
jeħtieġ inbatu hawn, fuq l-art. Jew immutu, jew inbatu”.
Kristu, riekeb fuq ħmar, b'faqar, umiltà u manswetudni, jasal qrib
Ġerusalemm; tiltaqa' miegħu tmur kotra u kotra ta' nies. Uħud jitfgħu l-ilbies
tagħhom mal-art biex jgħaddi fuqhom; oħrajn jaqtgħu friegħi taż-żebbuġ,
oħrajn jiġu bil-palm f'idejhom, b'sinjal ta' rebħa, u lkoll ibierku lil Alla b'ferħ
kbir, u jgħidu b'vuċi kbira: “Hosanna, glorja lil Bin David, Sultan ta' Iżrael.
Imbierek min ġej f'isem il-Mulej...“.
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Ara kif Ġesù jħalli dawn l-istqarrijiet biex iwettaq ir-rieda tal-Missier, u
biex imbagħad ikun akbar l-insult li jagħtuh. Meta jasal Ġerusalemm, jibki fuq
din il-belt, u jgħid: “Li kieku int għaraft il-ħwejjeġ meħtieġa għall-paċi tiegħek
u li issa huma moħbija għalik!”
Ġesù jibki fost dawk li kienu qegħdin jagħmlu festa. Donnu xejn ma
jmiss lilu minn dik ir-rebħa. Il-belt tqum. Dawk ta' qalb sempliċi jifirħu u
jgħidu: “Dan hu Ġesù, profeta ta' Nazaret”. Il-kittieba u l-Fariżej, b'għira,
jordnawlu biex isikket il-poplu, u fuq kollox it-tfal li fit-tempju qegħdin
jgħajtu: “Hosanna lil Bin David”. Meta jidħol fit-tempju, Ġesù jkeċċi l-bejjiegħa
u dawk li kienu jixtru, ifejjaq iz-zopop u l-għomja, jgħallem lill-poplu u, wara
li għadda l-jum kollu jippriedka u jwettaq tant għeġubijiet, meta jsir il-ħin, ma
jsib 'il ħadd li jilqgħu f'daru, minħabba l-biża' tal-Fariżej: u b'hekk imur lura
mal-Appostli f'Betanja.
Kif jinkixef il-kobor infinit ta' Alla u l-ġjufija u l-ingratitudni talbnedmin! Huma jinsew hekk malajr, minħabba l-biża' u r-rispett uman, dak li
kienu rċevew b'tant turija ta' mħabba u ferħ! Akkumpanja lil Ġesù bħallAppostli, kemm fid-dħul trijonfali f'Ġerusalemm, u kemm fil-ħruġ tiegħu millbelt, umli u mhux magħruf, ħalli jilqgħek fil-kumpanija eterna tiegħu.
S. Nerik de Ossó, Il-Kwarta Talb.
Ħamis ix-Xirka
L-unità liturġika tal-Knisja
_________________________________________________________________________________________
Meta l-Mulej ħa l-kalċi, radd il-ħajr: il-barkiet ta' qabel l-ikel kellhom irradd il-ħajr lill-Ħallieq. Nafu li Kristu, qabel ma jwettaq miraklu, kien imdorri
jiżżi ħajr lil Alla huwa u jerfa' rasu lejn is-sema. Jirringrazzja għax jaf li se jiġi
mismugħ minħabba wkoll il-qawwa divina fih, u li bis-saħħa tagħha huwa juri
lill-bnedmin l-omni potenza tal-Ħallieq. Jiżżi ħajr għall-ħidma tal-fidwa li hu
fis-setgħa li jwettaq, u l-azzjoni ta' radd il-ħajr jagħmilha permezz tal-fidwa li
fiha nfisha hi sebħ tat-Trinità divina, għaliex iġġedded is-sbuħija safja taxxbieha mħassra tal-Ħallieq. F'dan id-dawl nistgħu nqisu l-għotja dejjiema ta'
Kristu, fuq is-salib, fil-quddiesa, fil-glorja tal-ġenna bħala radd il-ħajr wieħed
u kbir. Hija l-Ewkaristija, ir-radd il-ħajr għall-ħolqien, għall-fidwa u għattwettiq aħħari tagħha. Kristu joffri lilu nnifsu f'isem l-univers maħluq kollu
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kemm hu. Hu l-ewwel ħlejqa, li fil-ħolqien niżel biex iġeddu minn ġewwa u
jwasslu għall-perfezzjoni. Isejjaħ il-ħolqien biex f'għaqda miegħu jagħti ġieħ
mistħoqq lill-Ħallieq. Din it-tifsira ewkaristika tat-talb issib ġa ħjiel tagħha fitTestment il-Qadim, fl-Arka tal-Patt, u aktar tard fit-tempju ta' Salamun mibni
fuq indikazzjoni divina. It-tnejn kienu meqjusa bħala xbihat tal-ħolqien kollu,
magħquda fl-adorazzjoni u l-kult tal-Mulej. []
Minflok it-tempju ta' Salamun, Kristu tella' t-tempju ta' ġebel ħaj, ilkomunjoni tal-qaddisin. Hu fil-qalba bħala s-Saċerdot il-kbir u etern u waqt ilquddiesa hu nnifsu hu l-vittma għal dejjem. [] Meta, fiċ-ċelebrazzjonijiet
solenni, l-insara jinġemgħu fil-katidrali u fi knejjes oħra, meta jieħdu sehem
attiv u bil-ferħ fl-għamliet imġedda tal-liturġija, huma juru li s-sejħa tagħhom
hija t-tifħir lil Alla. L-unità liturġika tal-Knisja tal-ġenna u tal-Knisja fuq l-art,
li trodd ħajr lil Alla 'permezz ta' Kristu', issib l-aqwa espressjoni tagħha filprefazju u s-Sanctus tal-quddiesa. Il-liturġija ma tħallix l-iċken dubju fiq il-fatt
li aħna ċittadini ta' Ġerusalemm tas-sema, pellegrini mexjin lejn pajjiżna fleternità. []
Il-ħtiġijiet kollha tagħna biex niġu milqugħa fix-xirka tal-qaddisin huma
miġbura fis-seba' domandi tal-Pater noster, li l-Mulej qalhom mhux għalih
iżda għat-tagħlim tagħna. Aħna ngħidu l-Missierna qabel it-tqarbin qaddis
b'intenzjoni retta biex jeħlisna mill-ħażin u jsaffina mill-ħtija, jagħtina s-sliem
tal-qalb billi jneħħilna kull fdal ħażin, jaħfrilna ħtijiena l-imgħoddija u
jqawwina kontra t-tentazzjonijiet. Il-ħobż tal-ħajja li neħtieġu kuljum biex
nikbru fil-ħajja eterna jsawwar ir-rieda tagħna f'għodda tajba għar-rieda
divina, jerġa' jwaqqaf is-saltna ta' Alla fina u jsaffi xufftejna u qalbna biex
insebbħu ismu l-qaddis.
B'hekk rajna mill-ġdid li s-sagrifiċċju, l-ikla qaddisa u t-tifħir lil Alla
huma minnhom infushom marbuta bejniethom. Is-sehem fis-sagrifiċċju u ttqarbin jittrasformaw in-Nisrani f'ġebla ħajja għall-bini tal-belt ta' Alla u kull
persuna f'tempju ta' Alla.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), It-Talba tal-Knisja.
Il-Ġimgħa l-Kbira
It-triq tas-Salib
_________________________________________________________________________________________
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O Alla, kif nagħmel biex inħares lejk f'dan l-istat? X'ġara mal-lejl?
X'għamilt ħażin lill-poplu tiegħek biex ittrattak ħażin b'dan il-mod? Mhux biss
abbużaw minnek, imma tawk biex tiġi msallab. Tassew li int kont ħabbart
minn qabel li r-ragħaj kien se jindarab u l-merħla titferrex. It-twissija tiegħek
għadha tidwi f'widnejja: “Ishru u itolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib”.
B'danakollu jien irqadt. Jaħasra, sadanittant jiena ma għaraftx is-sura
tiegħek. Inħoss tkexkixa tal-bard u jiġini ħsieb fil-moħħ imħawwad tiegħi:
stajt inti, jew kellek inti, il-Kristu, tbati dan kollu? Hawn ukoll ħabbart minn
qabel bil-kliem: “Intom ilkoll se tiskandalizzaw ruħkom minħabba fija dan illejl”. Jaħasra, hekk hu, aħna skandalizzati bik u lanqas biss nażżardaw inħarsu
lejn is-sofferenza li aħna nfusna l-kawża tagħha. Waqt li int tgħajjat u titlob
bil-ħerqa: “Qisu u araw jekk hemmx uġigħ bħall-uġigħ tiegħi”, aħna naħsbu li
lanqas nistgħu nħarsu lejn dik is-sofferenza. Il-moħħ tagħna jdur u jarak
imneżża', imsawwat, imbenġel, imqatta’, hekk li m'hemmx biċċa minn ġismek
li tista' tgħid li hi sana.
Bħal fuq art tad-dris, il-bastun tad-dnub dires il-qamħ qaddis u saħaq
it-tiben. Demmek kien għadu jnixxi u jqattar mill-ġrieħi tiegħek. Iżda l-aħħar
qatra għadha ma waqgħitx. L-isfurija tal-mewt diġà qed tiksilek wiċċek, iżda
f'għajnejk għadni qed nara l-fjamma tan-nar ta' mħabbtek, li taħraq bħal deni
li jikkunsmak u ma jintemmx. Dik il-ħarsa ġiegħlet lil Pietru f’dan il-lejl jidħol
mill-ġdid fih innifsu.
Fiha nara ċ-ċanfira siekta tiegħek għaċ-ċaħda tiegħi li nagħrfek, għalliskandlu tiegħi quddiem l-impotenza tiegħek, għall-mistħija tiegħi quddiem lumiljazzjoni tiegħek. Int ridt tkun magħdud fost l-ikbar kriminali, u min-naħa
l-oħra jien nixtieq narak bħala s-sultan li tħawwel trijonfalment is-salib fuq ilquċċata tal-Kalvarju. O Alla, biegħed minni dak l-iskandlu. Naf: “Ishru u
itolbu” hi t-tweġiba waħdanija li Alla jagħtini. Waqt li idejn il-qattiela, ebsin u
bla ħniena, joħduk biex tiġi msallab, għadni nisma' dak l-”Ishru u itolbu biex
ma tidħlux fit-tiġrib”. Alla tiegħi, se nitlob. Irrid inħares lejn s-sofferenzi
tiegħek, inkejjel il-profonditajiet ta' mħabbtek, ninfed l-abbissi talumiljazzjoni tiegħek. [...]
O salib, o għuda mqaddsa, hekk tqila f'idejn Alla tiegħi, imma merfugħa
minnu bl-aħħar riserva ta' saħħtu! Mhux se nieħdok jien ukoll fuqi, issa li qed
nara li Ġesù tiegħi miexi qabli u għalhekk jagħmlek ħafifa għal spallejha? O
Alla, mhux biss nimxi warajk sal-Kalvarju, imma nieħu s-salib flimkien
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miegħek, is-salib li int tagħżel għalija. Mgħobbi bis-salib tiegħi, immur
miegħek sal-għolja qaddisa.
B. Titu Brandsma, Via Crucis.
Sibt il-Għid
Lejn is-sebħ tal-qawmien
_________________________________________________________________________________________
Il-kuntrast bejn il-preżenza sensibbli u l-privazzjoni sensibbli ta' Alla,
bħalma jiġri fil-kontemplazzjoni mistika, għandha tifsira għal ħaġ'oħra.
Qiegħda nifhem għall-fatt li tista' sservi biex tħażżeż il-linja tal-limiti meta
titqies il-fidi. Il-fidi qabel kollox għandha x'taqsam mal-intellett. Għalkemm flaċċettazzjoni tal-fidi tidħol u tagħti sehemha r-rieda, jibqa' iżda l-fatt li lgħażla ssir fuq it-tagħrif li tikseb l-intelliġenza. Id-dlam tal-fidi huwa element
karatteristiku tal-fidi. []
Il-kontemplazzjoni min-naħa l-oħra hija biċċa tal-qalb, ta' dak li hu laktar intimu fil-persuna, u għalhekk jidħlu l-fakultajiet kollha. Il-preżenza u lassenza apparenti ta' Alla jinħassu fil-qalb, fejn jikkawżaw ferħ jew nostalġija
li tweġġa'. Hawn fiċ-ċentru intimu tagħha l-persuna ssib is-sens tal-ħajja,
tifhem lilha nfisha u l-istruttura tagħha.
Għalhekk, sakemm ma tissaffiex għalkollox hija tifhem lilha nfisha –
b'ħasra għaliha – bħala l-antiteżi kuntrarja għall-qdusija ta' Alla li biha issa
tħossha mdella. Ladarba l-Lejl tal-kontemplazzjoni ma jesprimix biss dlam
għall-intelliġenza, iżda wkoll dlam minħabba l-impuritajiet u t-tbatija tattisfija. []
Kemm fil-fidi u kemm fil-kontemplazzjoni, huwa Alla li jieħu linizjattiva. L-aċċettazzjoni tal-verità rivelata ma titteħidx fuq il-bażi ta'
deċiżjoni purament naturali tar-rieda. Il-messaġġ tal-fidi, fil-fatt, jasal ukoll lil
nies li ma jilqgħuhx. Jistgħu jkunu fatturi naturali wkoll li jtellfu; iżda jista'
jkun li fil-qiegħ nett ikun hemm ċertu nuqqas ta' kapaċità: ma jkunx għadu
laħaq iż-żmien tal-grazzja. Ikun għadu lanqas beda ż-żmien tad-dħul filgrazzja. Mhux hekk fil-kontemplazzjoni, il-persuna tiltaqa' ma' dak Alla li
jagħmilha tiegħu.
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Alla hu mħabba. Hu loġiku għalhekk illi nkunu kollna maqbuda minn
Alla jfisser li niġu mkebbsa mill-imħabba, niftehmu, sakemm l-ispirtu tagħna
jkun imħejji. Għal dak kollu li għandu limitu b'natura li tgħaddi, l-imħabba
eterna hija bħal nar li jikkonsma. Hekk jiġi kkunsmat dak kollu li persuna
spiritwali tkun laħqet kisbet mill-ħlejjaq. Tixtieq ma titlifhomx, iżda limħabba divina hija ferm aqwa. Għalhekk l-istess imħabba divina ssir għaliha
bħal nar li jikkonsma.
Fi Kristu, għax qegħda fin-natura tiegħu u għandu l-ħelsien fl-għażliet
tiegħu, m'hemm xejn x'jista' jieqaf lill-imħabba. Huwa għex kull waqt f'telqa
bla riservi fl-imħabba divina. Magħmul bniedem, tgħabba bil-konsegwenzi
tad-dnub, ħaddnu fi ħnientu u ħbieh fl-ispirtu tiegħu. Fl-“Hawn jien ġej” beda
l-ħajja tiegħu fuq l-art u l-missjoni tiegħu tenniha biċ-ċar imbagħad bilmagħmudija u bil-Fiat tal-Ġetsemani. In-nar tal-espjazzjoni l-ewwel ivvampa
f'qalbu, u wara fit-tbatijiet ta' kull xorta li seħbuh tul ħajtu. Ħassu sewwa u
sat-tmiem fil-ġnien tal-Ġetsemani u fuq is-Salib għaliex hemm l-hena talunjoni indissolubbli mal-Missier għebet u daħlet id-diqa tal-prova li kissritu:
l-abbandun l-aktar kiefer ta' Alla. Fil-Consummatum est intefa' l-aħħar xrar
tan-nar espjatorju. Fil-Pater, in manus tuas commendo spiritum meum [“f’idejk
nerħi ruħi”] iseħħ darba għal dejjem ir-ritorn fit-tħaddina eterna fil-kwiet talimħabba.
Dnubietna gew maħruqa fil-passjoni u l-mewt ta' Kristu. Jekk nilqgħu
bil-fidi din il-verità, billi naċċettaw li ngħixu mingħajr riservi 'l Kristu sħiħ fittriq li għażel u mexa f'imitazzjoni tiegħu, hu “permezz tal-passjoni u l-mewt
tiegħu jeħodna għas-sebħ tal-qawmien”. Hu dan li nsibu fil-kontemplazzjoni.
Hekk, kif ngħaddu min-nar tal-espjazzjoni, nilħqu l-għaqda kollha hena talimhabba. Fid-dawl ta' din ir-realtà nifhmu wkoll għaliex fil-wiċċ tidher ilkontradizzjoni. Hija fl-istess waqt mewt u qawmien. Wara l-Lejl mudlam
tisbaħ tiddi l-fjamma ħajja ta' Mħabba.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Scientia Crucis.
L-GĦID IMQADDES
Oħti, ejjew niġru lejn il-qabar
_________________________________________________________________________________________
F’dan il-jum sabiħ, f’din l-għodwa ħelwa
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ejjew niġru, oħti, ejjew niġru lejn il-qabar.
Jien nixtieq naraH, lil dan l-Imgħallem li jien nadura,
dan il-maħbub, tant affaxxinanti, tant sbejjaħ.
Dak li ruħi imxenqa għalih, dak li qalbi tixtieq
hi l-ewwel ħarsa tiegħu, l-ewwel daħqa tiegħu.
Imma jiena naħseb li hu qiegħed jistennieni,
ja oħt, f’dan il-mument
ejja miegħi.
Il-fidi tista’ kollox, il-Mulej stess qalilna dan.
Iġri mela, ja oħt, iġri qablu.
Jiena naf li lili l-fqajra li hu jħobb
se jingħata lilha li tarah illum.
L-imħabba, din il-kelma tas-Sema li ma nista’ nżid xejn magħha,
u li ma nafx aktar, li torbtok u tiġbdek,
dar ta’ Alla kollu mħabba,
jiena nista’ nkanta dejjem:
hu jħobb fija!
Mill-ħarsa tiegħu jiena nixtieq nara d-dawl
o, liema raġġi jiżirġu minn għajnejh!
Waqt li nikkontempla din il-ġenerazzjoni tal-Missier
jiena se jkolli lit-Tlieta u s-Sema kollha kemm hi!
Hu se jagħmel li d-dawl tiegħu jiżreġ f’ruħi,
Hu se jippurifikani fil-fjammi divini.
Mulej, fl-imħabba tiegħek,
u l-lejl u l-jum
jikkunsmawni!
Jien ferejtha, o safja, żiffa ħelwa!
x’jista’ jirrifjutali issa ?
Hu mhux kapaċi jiċċaħħad mit-tmellis tagħna
ta’ qalb li għamel kollha kemm hi kapaċi tħobb.
Jiena sejra nikkontemplah, viżjoni kollha dawl,
wiċċ imb wiċċ divin, għaqda mbierka.
O Verb adorabbli tiegħi,
Ġmiel kollu dawl,
ħares lejja. [...]
Meta nkun wiċċ imb wiċċ ma’ Dak li jiena nħobb,

569

Meditazzjoni għal Kuljum

o mhux minnu, ja oħt, jien se nakkwista kollox.
Jiena nafu, hu t-tjieba nnifisha,
imbagħad li wieħed jagħti, la jkun għalih, hu tant ħelu!
Ejjew napprofittaw irwieħna minn din il-ħtieġa estrema
li għandu Ġesù tiegħi li jingħata lili dejjem,
immur nieħu minn dan it-teżor suprem
iva, immur nieħu mill-imħabba!
Li tgħix bl-imħabba, jew aħjar li tgħix mill-ħajja tiegħu nnifsu,
hu dak li jagħmel minna appostli tiegħu.
Tant kbira hi l-qawwa ta’ ruħ maħtufa minnu
jien nemmen li ruħ bħal din tkun kapaċi takkwista kollox.
Se nagħmillu talba mħeġġa,
li bla dubju ta’ xejn se ttih pjaċir.
Hi għal ħuti, għall-Madrejiet maħbuba tagħna,
il-marbutin tiegħu, li tant jikkonslawh!
Iva, naf, qalb il-Karmelitani tiegħu
hu qiegħed jistrieħ, hu jħossu kollu kemm hu kuntent.
O! kemm hu ħelu għaċ-ċkejkna tiegħu,
li tgħix f’din il-bejta ħelwa!
fejn hu jiffissa fih dawn l-għarajjes tiegħu,
Dawn il-qlub kollhom ħeġġa li jikkuraw l-unur tiegħu.
Iva, li huma jkunu ostji ħajjin,
li jirradjaw lill-Mulej!
O, ejja għandi, għax jiena qiegħda l-ewwel
biex nikkontempla lil Dak li qalbi tħobb!
Jien nixtieq narak, narak fid-dawl tiegħek,
Kollok kemm int imdawwal bil-glorja u bl-isplendur!
Sostnini biss, għax jiena ċkejkna wisq.
Jista’ jkun li l-ħarsa tiegħek biss
tista’ twassal biex toqtol lill-Karmelitana tiegħek,
Imma dan mhu se jagħmilli xejn,
o ajkla divina tiegħi,
ħudni !
Imma jekk int tixtieq tħallini fuq l-art,
o! mhux diġà sibt is-Sema tiegħi?
Is-Sema hi int, fil-fidi, fil-misteru.
Għidli kollox dalgħodu, o! kellimni fuq il-Missier,
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biex inkun nista’ nisma’ l-vuċi tiegħek, inkun kapaċi niskot.
Int għedtli, o Sultan tiegħi:
Is-sigrieti tiegħi huma għalik.
Ftakar!
Ftakar li qalbi tixtieqek,
hi ssejjaħlek binhar u billejl,
Verb adorat li torbotni u tiġbidni,
X’qiegħed tagħmel int biex ma tkunx hawn?
Iddumx ma tara lill-għarusa tiegħek,
għidilha taħt l-ilsien li hi l-maħbuba tiegħek,
li fil-pajjiż tal-imħabba
se teħodha ġurnata minnhom
qrib tiegħek?
B. Eliżabetta tat-Trinità, Minn dramm devot fuq il-misteru tal-Qawmien (P 77
Qawmien Ġdid - għat-30 ta’ Marzu 1902)
Tlugħ il-Mulej fis-Sema
Fuq il-lemin tal-Missier
_________________________________________________________________________________________
Wara li tqarbint, jiena qgħadt inqis dawk il-kelmiet tas-Salmista: “Qalbi
u ġismi jifirħu f'Alla l-ħaj, fil-bitħa ta' Salamun” (ara 84, 3). Għall-ewwel
deherli li qiegħda nara lil Ġesù, kollu mħabba, fuq il-lemin tal-Missier, u li
għajnejh kienu tant sbieħ, li qatt mhu se nagħraf kif niddeskrivilek u lanqas
ngħidlek il-ġmiel tagħhom. U rajt li b'ħarstu biss kien qiegħed jiġbed lejh ilħlejjaq kollha, dawk li kienu qed iħarsu lejh bl-għajnejn interjuri, u li
kkooperaw mal-grazzja ta' dik il-ħarsa. Hawn ġieni f'moħħi San Pietru meta
ċaħad 'il Ġesù, u li, wara li Ġesù kien ħares lejh b'dawk l-għajnejn divini
tiegħu, tant sbieħ u li jinfdu, minnufih għaraf id-dnub tiegħu u nidem minnu.
U bil-maqlub, dawk li sallbu lil Ġesù, u li fil-passjoni tiegħu każbruh u
waqqgħuh għaċ-ċajt, qatt ma ħarsu lejh, jekk mhux b'għajnejn perversi,
minħabba l-mibegħda kbira li kellhom, għax kieku ħarsu lejh b'għajnejn
twajba, ma kinux ikunu jistgħu jirreżistu s-sbuħija tiegħu u l-ħarsa ħelwa talgħajnejn divini tiegħu. Imbagħad, waqt li erġajt lura nimmedita dak il-vers li
semmejt, li jgħid: Qalbi u ruħi jifirħu fil-bitħa ta' Salamun, deherli li qiegħda
nara li ġismi u qalbi kienu jifirħu u jagħmlu festa fl-umanità ta' Ġesù, li rajtha
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bħal loġġa, jew bitħa. Insejħilha hekk biex int tifhimni, mhux li fil-fatt kienet
bitħa, jew loġġa, imma kienet post fejn nifirħu, ta' rikreazzjoni. U rajt li ġismi
għamel festa, u feraħ fl-umanità ta' Ġesù għal żewġ raġunijiet. L-ewwel waħda
għax [il-ġisem] kien eżaltat, magħmul sublimi u nobbli mill-umanità ta' Ġesù,
għax billi l-Verb etern ħa l-ġisem ta' bniedem, kien eżaltah u għamlu nobbli
xħin qiegħdu fuq il-lemin tal-Missier etern tiegħu. Imbagħad, jiena fraħt
minħabba li ma kellux jitħassar meta jkun fil-ġenna, għax imbagħad ikun
immortali, inkorruttibbli, etern u ugwali għall-umanità ta' Ġesù.
Jidhirli li qalbi ferħet u għamlet festa wkoll minħabba żewġ affarijiet. Lewwel waħda, minħabba l-mistrieħ li tat lil Ġesù xħin laqagħha fih; it-tieni,
għall-mewġiet tal-grazzja li tirċievi minn Alla. Imbagħad, bil-maqlub, deherli
li Ġesù lissen dak il-versett lil ruħi: Qalbi u ruħi jifirħu fik, jiġifieri deherli li lumanità ta' Ġesù b'ċertu mod ferħet fija, minħabba li ruħi hi magħmula fuq ixxbieha u s-sura tiegħu; u li qalbu ferħet ukoll f'qalb oħra differenti minn
tiegħu, u sabet il-mistrieħ tagħha fija.
S. Marija Maddalena de' Pazzi, L-Erbgħin Jum, fl-14-il Jum.
Għid il-Ħamsin
Il-fjamma ħajja tal-Ispirtu
_________________________________________________________________________________________
“O fjamma ħajja ta’ mħabba / Li bil-ħlewwa tferi lil ruħi / Fiċ-ċentru liktar fond tagħha! Ladarba / Issa int m’intix oppressiva, / Issa kkonsma! Jekk
din hi r-rieda tiegħek: / Ċarrat il-velu ta’ din il-laqgħa ħelwa!” Għalhekk
nistgħu nqabblu r-ruħ fil-kundizzjoni ordinarja tagħha f’dan l-istat ta’
trasformazzjoni ta’ mħabba maz-zokk tal-injam li hu mdeffes fin-nar, u lgħemejjel ta’ din ir-ruħ mal-fjamma li tħaġġeġ min-nar tal-imħabba. Aktar ma
hu qawwi n-nar tal-unjoni, aktar iħaġġeġ fi fjammi bil-qawwa dan in-nar. [...]
Ladarba din ir-ruħ hija hekk qrib ta’ Alla li hija trasformata fil-fjamma
ta’ mħabba, li fiha l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu jiġu kkomunikati lilha,
kif jista’ xi ħadd ma jemminx li qiegħda tgawdi minn qabel il-ħajja dejjiema?
Imma b’danakollu hi ma tgawdix dan perfettament ladarba l-kundizzjonijiet
ta’ din il-ħajja ma jippermettux dan. Imma l-għaxqa li dak it-tkebbis talIspirtu Qaddis inissel fir-ruħ hu hekk sublimi li jġegħilha tagħraf dak li
ddewwaq, il-ħajja dejjiema. Għalhekk tirreferi għal din il-fjamma bħala ħajja,
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mhux għax il-fjamma mhix dejjem ħajja, imma minħabba dan l-effett; hi
ġġiegħel lir-ruħ tgħix f’Alla spiritwalment u ġġarrab il-ħajja ta’ Alla bħalma
jsemmi David: “Ngħanni ferħan b’ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj” (S 83, 3). David ma
rreferiex għal Alla bħala ħaj minħabba xi ħtieġa li jagħmel hekk, għax Alla
dejjem ħaj, imma biex juri li l-ispirtu u s-sensi, trasformati f’Alla, igawduh
b’mod ħaj – jiġifieri l-ħajja ta’ Alla, ħajja dejjiema. U David lanqas ma sejjaħlu
Alla l-ħaj ħlief għax hu kien igawdih b’mod ħaj, għalkemm mhux b’mod
perfett, imma bħallikieku b’lemħa ta’ ħajja dejjiema. [...]
Imma kif jista’ xi ħadd jgħid li l-fjamma tferi lir-ruħ ladarba ma fadal
xejn fiha xi tferi, issa li hi kollha maħruqa bin-nar tal-imħabba? Hija xi ħaġa
tassew sabiħa li ladarba l-imħabba qatt ma tkun għażżiena, imma f’ċaqliq
kontinwu, hi dejjem ixxerred il-fjammi ma’ kullimkien bħal nar iħaġġeġ, u la
dmirha hu li tferi biex tikkawża l-imħabba u l-għaxqa, u hija preżenti f’din irruħ bħala fjamma ħajja, hija tibgħat fil-feriti tagħha bħal tħaġġiġ l-aktar ħelu
ta’ mħabba delikata. Mimlija ferħ u b’mod festiv tipprattika l-arti u l-logħbiet
ta’ mħabba, bħallikieku fil-palazz tat-tieġ tagħha, bħalma Assweru għamel
ma’ Ester [Est 2, 17.] Alla juri l-grazzji tiegħu, juri l-għana u l-glorja tal-kobor
tiegħu li jista’ jwettaq dak li qal fil-Poverbji: “Jien kont maġenbu bħala
mgħallem, l-għaxqa tiegħu, jum wara ieħor, nitliegħeb il-ħin kollu quddiemu;
nitliegħeb fuq l-art imħejjija għall-bnedmin, nitgħaxxaq b’ulied il-bnedmin”
(8, 30-31.) jiġifieri billi nsawwab l-għaxqiet fuqhom.
Għalhekk dawn il-feriti (il-logħbiet tiegħU), huma fjammi ta’ mess ħelu;
li jiġu min-nar tal-imħabba, li mhux għażżenin, f’daqqa waħda jmissu r-ruħ.
Dawn, hija tgħid, jiġru fuq ġewwa u jidorbu r-ruħ fiċ-ċentru l-iktar fond
tagħha!
S. Ġwann tas-Salib, Fjamma Ħajja ta' Mħabba B, 1, 4.6.8.
It-Trinità Qaddisa
O Alla tiegħi, Trinità li nadura
_________________________________________________________________________________________
O Alla tiegħi, Trinità li nadura, għinni ninsa lili nnifsi għalkollox ħalli
nistabbilixxi ruħi fik, ħiemda bla ma nitħarrek bħallikieku ruħi ġa qiegħda fleternità! Agħmel li xejn ma jkun jista' jtellifni l-paċi tiegħi jew joħroġni
minnek, Ġid li ma jitbiddilx, imma li kull waqt jeħodni aktar 'il ġewwa fil-fond
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tal-Misteru tiegħek! Serraħ lil ruħi, agħmel hemm is-Sema tiegħek, darek lgħażiża, u l-post tal-mistrieħ tiegħek. Agħmel li jien qatt ma nħallik waħdek,
imma li nkun hemm kollni kemm jien, kollni mqajma fil-fidi, kollni
adorazzjoni, kollni mitluqa għall-ħidma ħallieqa tiegħek.
O Maħbub Kristu tiegħi, imsallab għax ħabbejt, jien nixtieq inkun
għarusa tal-Qalb tiegħek. Nixtieq nimliek bil-glorja. Nixtieq inħobbok... sa ma
mmut bl-imħabba! Imma nħoss in-nuqqas ta' ħila tiegħi, u nitolbok biex
tlibbisni bik innifsek, biex ruħi ssir ħaġa waħda ma' kull ċaqliqa ta' ruħek,
tgħaddasni, taħkimni, tieħu posti minfloki, ħalli ħajti ma tkunx ħlief raġġ ta'
ħajtek. Ejja fija bħala Adoratur, bħala Dak li ħallas għalina, u bħala Salvatur.
O Verb etern, Kelma ta' Alla tiegħi, nixtieq ngħaddi ħajti nisimgħek,
irrid inkun dejjem attenta biex nitgħallem kollox mingħandek. Imbagħad,
permezz tal-iljieli kollha tal-ispirtu, il-vojt kollu u n-nuqqasijiet ta' ħila kollha
tiegħi, irrid dejjem niffissa ħarsti fik u ngħix taħt id-dawl kbir tiegħek. O
Kewkba maħbuba tiegħi, saħħarni lejk sabiex qatt aktar ma nkun nista'
noħroġ mid-dija tiegħek.
O Nar qerriedi, Spirtu ta' mħabba, ixħet id-dell tiegħek fuqi sabiex firruħ tiegħi sseħħ bħal inkarnazzjoni tal-Verb, u nkun għalih umanità miżjuda
li fiha hu jġedded il-Misteru kollu tiegħu. U int, o Missier, mil lejn il-ħlejqa
ċkejkna u msejkna tiegħek, għattiha bid-dell tiegħek, tarax fiha ħlief ilMaħbub li fih int qegħidt l-għaxqa kollha tiegħek.
O Tlieta tiegħi, il-Kollox tiegħi, l-Hena tiegħi, Solitudni infinita,
Immensità li fiha jien nintilef: jien bħal priża nintelaq fikom. Inħbew fija ħalli
jien ninħeba fikom, waqt li nistenna li niġi nikkontempla fid-dawl tagħkom labbiss tal-kobor tagħkom.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Nota Intima 15, 21 ta' Novembru 1904.
Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej
Xewqati ħdejn Ġesù moħbi
_________________________________________________________________________________________
Ċavetta żgħira, o kemm ngħir għalik!
Għax int kuljum tista' tiftaħ
Tal-Ewkaristija l-ħabs
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Fejn joqgħod Alla tal-Imħabba;
Imma – o x'miraklu ħelu! –
Bi sforz żgħir tal-fidi tiegħi
Jien ukoll it-tabernaklu nista' niftaħ
Biex ħdejn is-Sultan Divin nistaħba...
Fis-Santwarju jiena dlonk nixtieq
Li mtemma ħdejn Alla nkun,
Biex għal dejjem f'misteru ninħaraq
Bħal-Lampa ta' dan l-Imkien Qaddis...
O! X'hena... Fija l-Fjamma għandi,
U kuljum għadd kbir ta' erwieħ
Għal Ġesù nista' nirbaħ, u lilhom
Bin-nar tal-imħabba nqabbad...
Ta' kull filgħodu jien ngħir għalik,
O Ġebla Mqaddsa tal-Artal!
Bħalma kien għamel fl-istalla mbierka,
Fuqek jitwieled irid l-Alla Etern...
A! Ħa jogħġbok talbi tisma':
F'ruħi ejja, Salvatur Ħelu...
'L hinn milli tkun ġebla kiesħa,
Din hi t-tnehida ta' Qalbek stess!...
O Korporal bl-anġli mdawwar!
Kemm huwa ta' min jgħir għal xortik:
Fuqek bħal imgeżwer fil-fsieqi tiegħu
Jien nara lil Ġesù, Teżor tiegħi waħdieni.
Lil qalbi ibdel, Verġni Marija,
F'Korporal safi u sabiħ
Sabiex jilqa' l-Ostja bajda,
Fejn il-Ħaruf Ħelu tiegħek jinħeba.
Patena qaddisa, jien ngħir għalik;
Fuqek Ġesù tiegħi jiġi jistrieħ.
O! Li kien il-kobor bla qies tiegħu
Jogħġbu sa ħdejja jitbaxxa u jiġi...
U Ġesù, biex it-tama tiegħi jtemm,
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Ma jistenniex sal-għabex ta' ħajti:
Ġewwa fija jiġi, u bil-preżenza tiegħu
Jien miniex ħlief Ostensorju ħaj!
O! Kemm ngħir għalik, Kalċi xxurtjat
Fejn id-Demm Divin jien nadura...
Iżda kull filgħodu jien nista'
Fis-Sagrifiċċju Qaddis nirċevih;
Ruħi għal Ġesù hija wisq egħżeż
Mir-reċipjenti prezzjużi tad-deheb;
L-Artal huwa Kalvarju ġdid
Fejn Demmu għalija jnixxi għadu...
Ġesù, Dielja qaddisa u mqaddsa,
Int taf, o Sultan Divin tiegħi,
Jiena għanqud imdieheb tal-għeneb
Li għalik jeħtieġ li għalkollox jgħib...
Fil-griġjol tat-tbatija
Jien nagħtik prova ta' mħabbti.
Ebda ferħ ieħor ma rrid ħlief li kuljum
Lili nnifsi b'sagrifiċċju noffri.
O! X'ferħ kbir huwa dan:
Fost iż-żbul tal-Qamħ jiena magħżula
Li ħajjithom għal Ġesù jitilfu –
X'ferħ, u x'għaxqa tassew kbira! –
Jiena għarustek l-għażiża,
Maħbub tiegħi, ejja għix fija.
O! Ejja, sbuħitek saħħritni:
Ħa jogħġbok Fik tibdilni!...
S. Tereża tal-Bambin Ġesù, Poeżija n. 25.
Il-Qalb ta' Ġesù
Qalb imfawra bl-imħabba
_________________________________________________________________________________________
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Saħħa, imħabba, glorja u unur,
o Ġesù, lill-qalb divina tiegħek,
dik il-qalb, għajn li ma tinxifx,
dik il-qalb, għajn li ma tispiċċa qatt,
dik il-qalb, minfuda mil-lanza,
dik il-qalb, li xorbot mit-tbatija,
dik il-qalb, jaħasra, li tant ġiet imkażbra,
dik il-qalb, fejn insib mistrieħ żgur.
Ħabsi fil-ħabs tiegħu tal-imħabba,
hu jbati mis-solitudni,
it-telqa u l-ingratitudni;
li nħalluh waħdu ta’ kuljum!…
Jaħasra! bħal meta kien fil-Ġetsemani,
bħal dik il-lejla tal-agunija,
hu jinsab waħdu, o, kważi dejjem,
din il-qalb hi mfawra bl-imħabba!
X’ma għamilx hu għalina,
dan il-kbir Alla, li jista’ kollox;
Dan Alla hu għajjur għall-imħabba tagħna,
dan Alla li dejjem nonqsuh?
O qalb qaddisa tal-Ħellies tiegħi,
int li jiena nadura, o int li lilek jiena nħobb,
inti li int kollok imħabba, tjieba suprema,
inti biss tippossiedi lil qalbi.
Qalb imqaddsa tal-Ħabib divin,
l-unika serħan għalija hawn fuq l-art,
it-tama l-aktar ħelwa tiegħi
hi li naqsam miegħek it-tbatija tiegħek.
Nixtieq ħafna, o Ħellies ħelu,
u jiena se nsib is-serħan tiegħi
li nikkonsla lill-Qalb divina tiegħek,
li nixrob miegħek il-kalċi,
Li nixrob minnu sal-aħħar
bħal dik il-lejla tal-agunija tiegħek.
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Imbagħad nisma’, ħelu Salvatur,
ir-rakkont kollu tat-tbatijiet tiegħek.
U qiegħda nintebaħ permezz tat-tbatijiet tiegħi,
bl-imħabba tiegħi, Salvatur divin,
li nikkonsla lill-Qalb tiegħek divina,
għax din hi t-tama ħelwa tiegħi.
Din hi x-xewqa l-aktar ħerqana tiegħi,
dan hu l-vot l-aktar intimu tiegħi,
li ngħix, inbati u mmut
u li noffri lili innifsi bħala vittma
għall-imħabba, il-glorja u l-unur,
tal-Maħbub tiegħi, tal-Qalb Qaddisa.
B. Eliżabetta tat-Trinità, Il-festa tal-Qalb ta’ Ġesù (P 57 -17 ta’ Ġunju 1898)
Kristu SultanError! Bookmark not defined.
Kristu hu l-kap tal-ħolqien kollu
_________________________________________________________________________________________
Il-ħarsa tal-imħallef divin lemħet ħdejn l-ewwel koppja u magħha 'l
dawk kollha li hija 'tirrappreżenta' xi ħaġa oħra li ma ġietx milquta millkundanna: l-Adam il-ġdid u l-Eva l-ġdida – Kristu u Marija. Semagħhom: Fiat
voluntas tua! – Fiat mihi secundum verbum tuum. Huma tabilħaqq il-ġenituri u
tipi ewlenin tal-umanità li jmilu lejn Alla. Kristu u mhux Adam li hu l-wild
ewlieni ta' Alla u r-ras tal-umanità. Huwa l-primoġenitu mhux biss għax huwa
l-Iben ta' Alla mill-eternità, iżda wkoll, naħseb jien, għax huwa l-Missier talmagħżulin, Kelma li ssir bniedem, li triqitha fid-dinja u s-sebħ tagħha filġenna kien ġa ċar fil-pjan ta' Alla mill-eternità. Kristu rxoxt, sultan ta' kull
sebħ, hu t-tip ewlieni u r-ras tal-umanità, l-aqwa xempju li lejh kull bniedem
irid iħares u li minnu jieħu tifsira. Jekk mil-Logos deher il-ħolqien, aktar u
aktar l-umanità. Dan hu s-sens tan-natura tal-bniedem, jiġifieri fih iridu
jingħaqdu s-sema u l-art, Alla u l-ħolqien. []
Mhux lakemm taħseb li tista' teżisti għaqda ta' natura aktar qrib u
aktar qawwija ta' naturi magħżula bħalma ġara f'persuna, permezz talInkarnazzjoni tal-Kelma. Permezz tagħha n-natura umana – u dan ġara qabel
xejn fi Kristu – timtela bil-ħajja divina, fil-qies li tkun magħquda mar-rieda
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divina, isseħħ sforz il-ħelsien tagħha personali, u li biha l-Bniedem-Alla
għandu żewġ naturi, jista' jgħaddi l-ħajja divina tiegħu f'dik umana, kif ukoll
iżommha. Kristu sa mill-ewwel waqt tal-eżistenza umana tiegħu, minħabba
din is-setgħa, sar dak li jgħaddi l-ħajja. Ir-ruħ ħajja u naturali tal-bniedem
għandha l-qawwa li tgħaqqad il-forzi li hemm f'persuna u tibnihom fi
struttura li hu l-ġisem, kif ukoll tissokta żżommhom magħqudin flimkien għal
żmien determinat. Barra minn hekk hija għandha esseri intimu u l-kapacità li
tilqa' f'għamla fiha ħajja ġdida minn għejjun mhux magħrufa u permezz
tagħha jseħħilha tikber, tissaħħaħ u togħla. []
Il-qawwa ħallieqa, divina, għandha dan kollu. Hekk ir-ruħ ta' Kristu,
minħabba li hija tiġi mid-divinità li magħha hu magħqud. Hu għalhekk li mirruħ ta' Kristu joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj, jgħaddu minn ġismu (għalkemm ilkaratteristiċi ta' ġisem trasfigurat ma dehrux għax ir-rieda ta' Alla waqqfet
b'mod mirakoluż l-effetti naturali tal-unjoni bejn iż-żewġ naturi sabiex ikun
jista' jbati u jmut għalina) għall-ġisem u r-ruħ ta' dawk li jilqgħu l-qawwa
mirakoluża u divina. L-unjoni bejn iż-żewġ naturi fi Kristu hija s-sies talgħaqda ta' bnedmin oħra ma' Alla. Huwa l-medjatur ta' din l-għaqda bejn Alla
u l-bnedmin, it-'triq' li mingħajru ħadd ma jasal għand Alla. []
Il-mixja li trid tagħmel l-umanità hija l-mixja li tibda minn Kristu u
twassal sa għand Kristu. San Tumas isejjaħ 'il-Kristu – mhux biss minħabba ddivinità iżda wkoll minħabba l-umanità tiegħu – 'Kap tal-anġli', għaliex l-anġli
u l-bnedmin għandhom l-istess għan, is-sebħ tal-glorja divina u b'hekk
jagħmlu Ġisem ħaj. Kristu hu l-Kap ta' dan il-Ġisem, imqiegħed minn Alla lMissier (Ef 1, 20) mhux biss 'il fuq mill-bnedmin kollha, iżda 'l fuq minn kull
Qawwa, Prinċipati, Virtujiet u Dominazzjonijiet. Nistgħu nżidu aktar, u
nifhmu b'Ġisem mistiku l-ħolqien kollu. Dan skont l-ordni naturali, għaliex
kollox ġie maħluq fuq ix-xbieha tal-Iben ta' Alla u minħabba li blInkarnazzjoni daħal fl-ordni tal-ħolqien. Skont l-ordni tal-grazzja, għaliex ilgrazzja tal-Kap tinfirex fuq il-membri kollha, mhux biss bnedmin, iżda lħlejjaq kollha.
Bħalma l-ħlejjaq batew mill-waqgħa tal-bniedem, hekk ukoll huma
jiġġeddu mal-bnedmin permezz tal-fidwa. U jekk ma nistgħux ngħidu li l-anġli
ma messithomx il-fidwa għaliex għalihom ma hemmx ir-ritorn ta' wara lwaqgħa, iżda jista' jingħad li għal dawk fosthom li baqgħu leali bil-qawwa talgrazzja ta' Kristu hu rebħilhom il-prova t-tajba tagħhom u lilu jafu s-sebħ
tagħhom. []
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Il-milja tal-umanità ssir realtà f'żewġ suriet: fil-persuna ta' Kristu,
moħbija tul ħajtu fuq l-art u tiddi bil-maestà mal-qawmien u mqegħda fuq ittron fuq il-lemin tal-Missier. [] Mingħajr ma ntellfu t-tifsira aktar wiesgħa
tal-umanità, jista' u għandu jingħad dwarha bħala l-Ġisem Mistiku ta' Kristu
f'sens strett. L-umanità hija l-bieb, li permezz tagħha l-Kelma daħlet filħolqien, in-natura umana laqgħetha u biss mal-bnedmin u mhux mal-anġli
jew man-natura inferjuri tal-ħlejjaq hija marbuta skont il-ħsieb oriġinali.
Għax huwa l-Kap tal-umanità li jgħaqqad il-gradi superjuri ma' dawk
inferjuri, Kristu hu l-Kap tal-ħolqien kollu.
S. Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein), Esseri finit u Esseri etern.
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L-AWTURI, IL-KITBIET TAGĦHOM U T-TRADUZZJONI
S. ANDRIJA CORSINI
Andrea (Firenza 1300? - 6 ta' Jannar 1374) libes il-libsa Karmelitana filkunvent ta' beltu. Fl-1348 inħatar provinċjal tal-Provinċja Toskana. Magħżul
isqof ta' Fiesole fit-13 ta' Ottubru 1349, mexxa d-djoċesi b'karità kbira u
baqa' magħruf għall-ħerqa appostolika tiegħu, il-prudenza u l-imħabba għallfqar. Bosta kienu dwk li marru għandu biex jerġgħu jsibu l-paċi wara snin ta'
ġlied u mibegħda li qerdu familji u bliet. Ta s-sehem tiegħu biex jikkalma lkonflitti u joħloq il-ftehim. Ġie dikjarat qaddis fid-29 ta' April 1629.
Vita di S. Andrea Corsini, carmelitano vescovo di Fiesole, editur P. S.
Mattei Karmelitan, Firenze 1872.
MEDITAZZJONI 9 ta' Jannar
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
S. ĠORĠ PRECA
Dun Ġorġ (Valletta 12 ta' Frar 1880 - Sta Venera 26 ta' Lulju 1962) ġie miktub
fil-Labtu tal-Karmnu meta kien għadu tifel. Ġie ordnat saċerdot fit-22 ta'
Diċembru 1906 u ftit xhur wara beda jiġbor madwaru xi żgħażagħ u
jgħallimhom dwar il-fidi nisranija. Huwa emmen bis-sħiħ fl-appostolat tallajċi u ħabrek biex jevanġelizzahom bil-kelma u bl-eżempju. Għal dan l-għan
waqqaf is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, il-MUSEUM, għall-edukazzjoni
nisranija tat-tfal u ż-żgħażagħ. Fil-21 ta' Lulju 1918 inkiteb bħala membru
Sekulari fl-Ordni Karmelitan u għall-professjoni tiegħu għażel l-isem ta'
Franco. Fl-1952 , b'rikonoxximent għall-ħidma fit-tixrid tad-devozzjoni lejn ilLabtu tal-Madonna tal-Karmnu, ġie affiljat mal-istess Ordni. Il-ħsieb ewlieni
tal-ispiritwalità tiegħu hu l-misteru tal-Inkarnazzjoni, Verbum Dei caro
factum est. Ġie bbeatifikat fid-9 ta' Mejju 2001 mill-B. Ġwanni Pawlu II, u
dikjarat qaddis fit-3 ta’ Ġunju 2007 minn Benedittu XVI.
Dun Ġorġ Preca, Ftuħ il-Qalb: Talb tal-Qaddej t'Alla Dun Ġorġ Preca I,
1998; Taħdit għat-Tfal Nru. 46, MUSEUM 2000.
MEDITAZZJONI 9 ta’ Mejju; 30 ta’ Diċembru.
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S. ĠWANN TAS-SALIB
Juan de Yepes y Alvarez (Fontiveros ċ. 1542 - Ubeda 14 ta' Diċembru 1491)
hu fost l-għalliema l-kbar tal-esperjenza mistika. Daħal fil-Karmelu ta' 21
sena, u rċieva formazzjoni qawwija fil-qasam teoloġiku u umanistiku.
Flimkien ma' Santa Tereża ta' Ġesù ħabrek fir-riforma tal-Ordni. u minħabba
f'hekk bata persekuzzjonijiet li swewlu anki l-ħabs fil-kunvent ta' Toledo. Hu
fost l-aqwa ilħna tal-lirika Spanjola, u sar gwida għaref ta' bosta nies
kontemplattivi. Ġie dikjarat qaddis fis-27 ta' Diċembru 1726 u proklamat
Duttur tal-Knisja minn Piju XI nhar l-24 ta' Awwissu 1926.
Kollox Għal Alla Waħdu I, Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel, Lejl Kollu
Dlam, Massimi u Sentenzi Spiritwali, 2000, traduzzjoni ta' P. Anġeliku
M. Busuttil o.c.d.
Kantiku Spiritwali B, 1991, traduzzjoni ta' Mons. Lawrenz Cachia.
Fjamma Ħajja ta’ Mħabba, 2008, traduzzjoni ta’ Carmel Mallia, fuq linternet.
Romanzi u Strofi, traduzzjoni P. Manwel Schembri o.c.d.
MEDITAZZJONI 12, 13, 17, 18, 25, 31 ta' Jannar; 3, 4, 5, 7, 10, 17, 18 ta'
Frar; 11, 17, 21, 31 ta' Marzu; 8, 10, 18, 22, 27, ta' April; 2, 3, 7, 8, 20,
21 ta' Mejju; 8, 22, 23, 24, 29 ta' Ġunju; 22, 26, 31 ta' Lulju; 26, 27 ta'
Awwissu; 3, 4, 10, 30 ta' Settembru; 16, 18 ta' Ottubru; 3, 6, 10, 20,
22, 26, 29 ta' Novembru; 3, 9, 11, 18, 19, 22 ta' Diċembru; Għid ilĦamsin.
S. MARIJA MADDALENA DE' PAZZI
Maria Maddalena (Firenze 2 ta' April 1566 - 25 ta' Mejju 1607) irċeviet
edukazzjoni tassew nisranija. Daħlet fil-monasteru ta' S. Marija tal-Anġli f'belt
twelidha, u għaddiet ħajja intensa ta' talb u ċaħda. Ħasset bis-sħiħ il-ħtieġa
tar-riforma tal-Knisja. Saret gwida għal ħutha s-sorijiet u għall-Knisja ta'
żmienha fit-triq tal-qdusija. Alla żejjinha bi grazzji mistiċi straordinarji, u
ħutha s-sorijiet kitbu kliemha waqt l-estasijiet li kien ikollha. Ġiet
kanonizzata minn Klement IX fit-28 ta' April 1669.
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I Colloqui, 2 vol. f'Tutte le opere di Santa Maria Maddalena de' Pazzi,
Firenze 1961-1963.
I Quaranta Giorni, f'Tutte le opere di Santa Maria Maddalena de' Pazzi,
Firenze 1960.
Probatione, 2 vol. f'Tutte le opere di Santa Maria Maddalena de' Pazzi,
Firenze 1965.
Renovatione della Chiesa, f'Tutte le opere di Santa Maria Maddalena
de' Pazzi, Firenze 1966.
Revelatione e intelligentie, f'Tutte le opere di Santa Maria Maddalena
de' Pazzi, Firenze 1964.
MEDITAZZJONI 1 ta' Jannar; 6 ta' Marzu; 1, 4, 7, 14, 28 ta' April; 12, 18,
19, 25 ta' Mejju; 10, 18, 30 ta' Ġunju; 7 ta' Lulju; 31 ta' Awwissu; 27
ta' Settembru; 2 ta' Ottubru; 13, 18 ta' Novembru; 17, 20 ta'
Diċembru; Tlugħ il-Mulej fis-Sema.
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
S. MARIJA MARAVILLAS TA' ĠESÙ
Maria (Madrid 4 ta' Novembru 1891 - 11 ta' Diċembru 1974) irċeviet
formazzjoni umana u nisranija soda mill-familja tagħha fi Spanja. Daħlet filKarmelu Tereżjan ta' El Escorial, Madrid, fl-1919. Fl-1926 ġiet maħtura
prijura tal-monasteru l-ġdid f'Cerro de los Angeles, kariga li qdiet fit-tul.
Waqqfet Karmelu f'Kottayam (l-Indja, 1933) u disgħa oħra fi Spanja, waqt li
ġeddedt ukoll il-monasteri ta' El Escorial u tal-Inkarnazzjoni ġewwa Avila.
Kienet eżempju kbir ta' qdusija għal ħutha s-sorijiet u għall-Knisja ta' Spanja.
Ġiet beatifikata mill-B. Ġwanni Pawlu II fl-10 ta' Mejju 1998 u kkanonizzata
minnu fl-4 ta' Mejju 2003.
Se to lo lasci. Vita della Madre Maravillas di Gesù, Ruma 1979.
MEDITAZZJONI 16 ta' Settembru
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
S. NERIK DE OSSÒ Y CERVELLÒ
Nerik (Vinebre 16 ta' Ottubru 1840 - Gilet, Valencia 27 ta' Jannar 1896), bin lart tal-Katalunja fi Spanja, ġie ordnat saċerdot (1867) u ddedika ħajtu b'mod
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partikulari għall-katekeżi tat-tfal. Ippromova l-movimenti ekkleżjali
mnebbħin mill-Evanġelju u kien direttur spiritwali mfittex. Fid-dawl tattagħlim spiritwali ta' Santa Tereża ta' Ġesù waqqaf il-Kumpanija ta' S. Tereża
(1876) bl-għan li toffri formazzjoni nisranija u umana lil għalliema li kellhom
iġibu 'l quddiem il-glorja ta' Alla fuq l-eżempju tal-qaddisa ta' Avila. Iddedika
ruħu għall-predikazzjoni u l-appostolat permezz tal-istampa, mhux mingħajr
provi kbar. Ġie kanonizzat fis-16 ta' Ġunju 1993 f'Madrid mill-B. Ġwanni
Pawlu II.
Il quarto d'ora di orazione, Ruma 1983.
MEDITAZZJONI 27 ta' Jannar; 8, 12 ta' Marzu; 25 ta' April; 17 ta' Mejju;
11 ta' Ġunju; 15 ta' Settembru; 5, 27 ta' Diċembru; Ħadd il-Palm.
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
S. RAFEL (KALINOWSI) TA' SAN ĠUŻEPP
Rafel Kalinowski (Vilnus 1 ta' Settembru 1835 - Wadowice 15 ta' Novembru
1907) għadda xi snin fil-ħajja militari u mbagħad fl-eżilju tas-Siberja. Fl-1877
daħal mal-Karmelitani Tereżjani bl-isem ta' Rafel ta' San Ġużepp u ġie ordnat
saċerdot fl-1882. Iddedika ruħu b'mod speċjali għall-ministeru tarrikonċiljazzjoni u d-direzzjoni spiritwali, u kien attiv ħafna biex isseħħ lgħaqda tal-Knisja. Ġedded ukoll l-Ordni fil-Polonja. Ġie kanonizzat mill-B.
Ġwanni Pawlu II nhar is-17 ta' Novembru 1991.
Dall'esilio siberiano alla gloria degli altari (editur Honorat Czeslaw
Gil), Ruma 1993.
MEDITAZZJONI 22 ta' Mejju; 19 ta' Novembru.
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
S. TEREŻA TA' ĠESÙ
Teresa de Ahumada y Cepeda (Avila 28 ta' Marzu 1515 - Alba de Tormes 4 ta'
Ottubru 1582) daħlet ta' għoxrin sena fil-Karmelu ta' Avila, Spanja, fejn bdiet
ir-Riforma li ġġib isimha. Mal-ħajja kontemplattiva tagħha għaqqdet attività
intensiva b'risq il-Knisja. Hi waqqfet, flimkien ma' San Ġwann tas-Salib,
għadd sabiħ ta' kunventi u monasteri. Fil-kitbiet tagħha ħalliet xhieda ta'
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esperjenza mistika l-aktar għolja u għerf uman mhux komuni. Kanonizzata fl1622, ġiet dikjarata l-ewwel mara Duttur tal-Knisja minn Pawlu VI fis-27 ta'
Settembru 1970.
Il-Kitba ta' Santa Tereża ta' Ġesù : I (1990), II (1991), III (1992), IV
(1993).
Ilkoll traduzzjoni ta' P. Anġeliku M. Busuttil o.c.d.
MEDITAZZJONI 8, 15, 24 ta' Jannar; 6, 14, 15, 27, 28 ta' Frar; 7, 14, 19 ta'
Marzu; 5, 11, 12, 15, 24 ta' April; 1, 14 ta' Mejju; 2, 21, 26 ta' Ġunju; 6,
10, 18, 19, 21 ta' Lulju; 2, 4, 6, 12, 15, 19, 24, 25, 28 ta' Awwissu; 9,
21, 25 ta' Settembru; 7, 10, 21, 26, 30 ta' Ottubru; 11, 12, 15, 17, 24
ta' Novembru; 4, 13 ta' Diċembru; L-Erbgħa tal-Irmied.
S. TEREŻA TA' ĠESÙ TA' LOS ANDES
Juana Fernandez Solar (Santiago taċ-Ċilì, 13 ta' Lulju 1900 - Los Andes 13 ta'
April 1920) hija l-ewwel qaddisa dikjarata mill-pajjiż taċ-Ċilì u tal-Karmelu
Tereżjan fl-Amerika Latina. Sa minn tfulitha kienet affaxxinata b'Ġesù Kristu.
Daħlet fost is-sorijiet Karmeltani Tereżjani ta' Los Andes fis-7 ta' Mejju 1919
u mietet is-sena ta' wara, meta għamlet il-professjoni reliġjuża. L-eżempju ta'
ħajjitha ġie mqiegħed bħala mudell għaż-żgħażagħ tal-lum. Ġiet dikjarata
qaddisa fit-3 ta' April 1987 mill-B. Ġwanni Pawlu II.
Diario, Pessano (Mi).
Dio è gioia infinita. Teresa di Gesù de Los Andes dal “Diario” e dalle
“Lettere”, Ruma 1986.
MEDITAZZJONI 4 ta' Jannar; 4 ta' Mejju; 27 ta' Ġunju; 13 ta' Lulju; 17 ta'
Awwissu; 5, 29 ta' Ottubru; 2 ta' Novembru.
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
S. TEREŻA TAL-BAMBIN ĠESÙ
Thérèse Martin (Alençon 2 ta' Jannar 1873 - Lisieux 30 ta' Settembru) daħlet
fil-Karmelu ta' Lisieux meta kienet għadha żagħżugħa. Is-sejħa
kontemplattiva tagħha qiegħditha fil-Qalb tal-Knisja u fetħitha għall-ideal
missjunarju, waqt li offriet lil Alla l-jiem ta' ħajjitha favur l-appostli talEvanġelju. L-esperjenza spiritwali għaddietha lid-dinja kollha fit-Triq iż-
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Żgħira li pproponiet. Ġiet dikjarata qaddisa (1925) u patruna universali talmissjonijiet (1927) minn Piju XI, li sejħilha wkoll “l-akbar qaddisa tażżminijiet moderni”. Minħabba l-influss ta' tagħlimha, ingħatalha t-titlu ta'
Duttur tal-Knisja (1997) mill-B. Ġwanni Pawlu II.
Storja ta' Ruħ - S. Tereża tal-Bambin Ġesù, 2012.
Traduzzjoni ta’ P. Manwel Schembri o.c.d.
L-Aħħar Ħsibijiet - S. Tereża tal-Bambin Ġesù Tkellimna, 1994.
Ittri Magħżula - S. Tereża tal-Bambin Ġesù Tiktbilna, 1997.
Kitbiet Poetiċi u Talbiet - S. Tereża tal-Bambin Ġesù Tferraħna, 1998.
It-tlieta li huma traduzzjoni ta' P. Anġeliku M. Busuttil o.c.d.
MEDITAZZJONI 5, 16, 26 ta' Jannar; 2, 20, 21, 23, 25, 29 ta' Frar; 2, 4, 5,
10, 13, 16, 20, 23, 27 ta' Marzu; 16, 26 ta' April; 5, 11, 23, 24, 26 ta'
Mejju; 4, 13, 14, 19, 28 ta' Ġunju; 2, 5, 11, 15, 23, 28, 30 ta' Lulju; 1,
16, 20, 22, 30 ta' Awwissu; 5, 6, 8, 11, 19, 26 ta' Settembru; 1, 3, 6, 9,
11, 12, 14, 17, 19, 20, 27, 31 ta' Ottubru; 1, 7, 9, 16, 23, 27, 28 ta'
Novembru; 2, 10, 21, 28, 29, 31 ta' Diċembru; Il-Ġisem u d-Demm talMulej.
S. TEREŻA BENEDITTA TAS-SALIB (EDITH STEIN)
Edith Stein (Breslau 12 ta' Ottubru 1891 - Auschwitz 9 ta' Awwissu 1942)
twieldet ġo familja Lhudija, u kienet ippassjonata biex tfittex il-verità
permezz tal-istudji profondi tal-filosofija. Wara li kkonvertiet għallKristjaniżmu, daħlet fil-Karmelu ta' Cologne (1933) wara li qrat lawtobijografija ta' Santa Tereża ta' Avila. Mara ta' intelliġenza u kultura
singulari, ħalliet bosta kitbiet b'tagħlim għoli u spiritwalità profonda. Mietet
martri tal-fidi f'Auschwitz tul il-persekuzzjoni tan-Nażisti, waqt li offriet lilha
nfisha b'olokawstu għall-poplu ta' Israel. Ġiet dikjarata qaddisa f'Ruma nhar
il-11 ta' Ottubru 1998. Fl-1 ta' Ottubru 1999 ġiet proklamata ko-Patruna talEwropa.
Come giunsi al Carmelo di Colonia (pp. 76-94), La preghiera della
Chiesa (pp. 215-231) f'Sui sentieri della verità, Cinisello Balsamo
1991.
Compito della donna di guidare la gioventù alla Chiesa (pp. 260-276),
Ethos della professione femminile (pp. 49-66), Problemi
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dell'educazione della donna (pp. 153-259), Vita muliebre (pp. 100131), Vocazione dell'uomo e della donna secondo l'ordine della natura
e della grazia (pp. 67-69) f'La donna, Ruma 1968.
Educazione eucaristica (p. 123), Formare la gioventù alla luce della
fede cattolica (pp. 209-299), Il mistero del Natale (197-208), L'arte di
educare (pp. 152-205), La vocazione della donna (pp. 113-123),
Sull'idea di formazione (pp. 21-36) f'La vita come totalità, Ruma 1994.
Essere finito e Essere eterno, Ruma 1999³.
Il problema dell'empatia, Ruma 1998².
Incontro a Dio. Antologia di scritti spirituali (ed. Maria Cecilia del
Volto Santo) Cinisello Balsamo 1998.
Scientia Crucis. Studio su San Giovanni della Croce, Ruma 1998.
Scritti spirituali, Pessano (Mi) 1998.
Storia di una famiglia ebrea, Ruma 1992.
Liturġija tal-Kanonizzazzjoni tal-Beata Tereża Benedetta tas-Salib Edith Stein, Vatikan, 11 ta' Ottubru 1998.
MEDITAZZJONI 2, 3, 20, 23, 28, 29, 30 ta' Jannar; 1, 16 ta' Frar; 24, 25,
26, 28, 29 ta' Marzu; 2, 6, 9, 19, 20, 23, 29 ta' April; 6, 10, 13, 28, 31 ta'
Mejju; 1, 20 ta' Ġunju; 1, 29, ta' Lulju; 5, 8, 9, 10, 11, 13, 18 ta'
Awwissu; 1, 7, 14, 20, 22, 23, 24 ta' Settembru; 15, 22, 25, 28 ta'
Ottubru; 14 ta' Novembru; 23, 26 ta' Diċembru; Ħamis ix-Xirka; Sibt
il-Għid; Kristu Sultan.
Traduzzjoni: P. Wistin Vella o.c.d.
S. TEREŻA MARGERITA TAL-QALB TA' ĠESÙ
Teresa Margerita (Arezzo 15 ta' Lulju 1747 - Firenze 7 ta' Marzu 1770), bint
il-familja nobbli ta' Redi, daħlet fil-Karmelu Tereżjan fl-1764. Kellha
esperjenza kontemplattiva tal-kliem “Alla huwa mħabba” ta' San Ġwann
Appostlu. Għexet ħajja moħbija ta' mħabba u offriet lilha nfisha bħala offerta,
waqt li laħqet l-eroiżmu fil-qadi bla heda lejn ħutha s-sorijiet. Piju XI
iddikjaraha qaddisa nhar it-13 ta' Marzu 1934.
Testi spirituali (ed. il-Karmelu ta' Arezzo), Ruma 1985.
MEDITAZZJONI 30 ta' Marzu; 12, 17 ta' Ġunju.
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Traduzzjoni: P. Dionisju Mercieca o.c.d.
S. XMUN STOCK
Ta' nisel Ingliż, għex fit-tlettax-il seklu u miet f'Bordeaux fi Franza. Ismu sar
popolari bis-saħħa tat-talba Flos Carmeli [Fjur tal-Karmnu], li ġiet attribwita
lilu, u għad-dehra tal-għoti tal-Labtu, li sa mill-erbatax-il seklu ispirat bosta
artisti. Fl-Ordni tal-Karmelu hu meqjum għall-qdusija u d-devozzjoni tiegħu
lejn il-Verġni Marija, u kien lilha li rrakkomanda l-Ordni fit-taħbit li ltaqa'
miegħu meta mill-Art Imqaddsa wasal fl-Ewropa. Il-labtu l-kannella ta' Marija
ġie mxerred bosta bħala sinjal ewlieni ta' mħabba lejn u minn Marija, bilwegħda mibnija fuq it-tradizzjoni, ta' Marija: “Dan hu l-privileġġ għalik u għal
dawk li huma tiegħek; kull min imut liebes bih, ikun salv”.
AA.VV., Primi scritti carmelitani (ed. Dario Cumer), Ruma 1986.
MEDITAZZJONI 16 ta' Mejju.
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
B. ANNA TA' SAN BARTILMEW
Il-Beata Anna ta' San Bartilmew (Almendral 11 ta' Ottubru 1549 - Anversa 7
ta' Ġunju 1626), minn Kastilja, Spanja, ġiet aċċettata minn Santa Tereża ta'
Ġesù fl-ewwel monasteru tar-Riforma, dak ta' San Ġużepp f'Avila. Għamlet ilprofessjoni reliġjuża fl-1572. Santa Tereża għażlitha bħala seħbitha fil-vjaġġi
u infermiera, u mal-Qaddisa Fundatriċi qasmet l-imħabba kbira tagħha għallKnisja. Xerrdet b'ħerqa kbira l-ispirtu Tereżjan meta waqqfet diversi
monasteri fi Franza u l-Belġju.
Liturġija tas-Sigħat Proprju tal-Karmelitani Tereżjani, 1988.
MEDITAZZJONI 7 ta' Ġunju
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
B. ELIJA TA' SAN KLEMENT
Teodora Fracassi (Bari 17 ta' Jannar 1901 - 25 ta' Diċembru 1927), wara li
kienet inkitbet fit-Terz'Ordni Dumnikan u wriet ix-xewqa li tħaddan il-ħajja
reliġjuża, daħlet fil-Karmelu ta' Bari fit-8 ta' April 1920, fuq suġġeriment tal-
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Ġiżwita P. Di Gioia. Għamlet il-professjoni solenni fil-11 ta' Frar 1925, waqt li
offriet ruħha bħala “vittma lill-Imħabba kollha ħniena”. F'ħajjitha kollha wriet
ħerqa bla heda għall-perfezzjoni sal-jum tal-mewt għal għarrieda tagħha. Ġiet
beatifikata fit-18 ta' Marzu 2006.
Pensieri tratti dagli appunti e dalle lettere, f'Una piccola vittima
dell'amore misericordioso. Suor Elia di S. Clemente, Bari 1938².
MEDITAZZJONI 15 ta' Ġunju.
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
B. ELIŻABETTA TAT-TRINITÀ
Elisabeth Catez (Camp D'Avor, Bourges 18 ta' Lulju 1880 - Dijon 9 ta'
Novembru 1906) daħlet fil-Karmelu ta' Dijon fl-1901. Għexet bħala “tifħir ta'
glorja” lit-Trinità li tgħammar fir-ruħ, waqt li f'dan il-misteru tal-inabitazzjoni
tat-Trinità sabet is-”sema fuq l-art” tagħha, kif ukoll il-grazzja u l-missjoni
tagħha fil-Knisja. Ġiet beatifikata mill-B. Ġwanni Pawlu II nhar il-25 ta'
Novembru 1984. Hija tagħraf kemm il-Kelma ta' Alla għandha tkun iċ-ċentru
tal-għajxien tal-grazzja tal-magħmudija billi nieħdu sehem fil-ħajja intima ta'
Alla Trinità.
Œuvres Complètes, Pariġi1996.
MEDITAZZJONI 7, 10, 19, 21, 22 ta' Jannar; 8, 11 ta' Frar; 1, 15 ta'
Marzu; 3, 13, 17, 21, 30 ta' April; 15, 27, 30 ta' Mejju; 3, 6 ta' Ġunju; 4,
8, 24 ta' Lulju; 3, 21, 23, 29 ta' Awwissu; 2, 13, 17 ta' Settembru; 4, 8,
24 ta' Ottubru; 5, 8, 25, 30 ta' Novembru; 1, 8, 12, 24, 25 ta'
Diċembru; L-Epifanija tal-Mulej; L-Għid; It-Trinità Qaddisa; Il-Qalb ta'
Ġesù.
Traduzzjoni: P. Juan DeBono o.c.d.
B. FRANĠISK PALAU Y QUER
Francisco Palau y Quer (Aytona, Lérida 29 ta' Diċembru 1811 - Tarragona 20
ta' Marzu 1872) sar Karmelitan Tereżjan fl-1832 u saċerdot fl-1836. Il-ġrajjiet
imqallba ta' Spanja ġagħluh jgħix fl-esklawstrazzjoni u fl-eżilju. F'Barċellona
waqqaf l-”Iskola tal-virtù” (1851), katekeżi ta' tagħlim, imma malajr kellu
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jħalli għal Ibiza (1854-1860). Fil-gżejjer Baleari ta' Spanja waqqaf ilKongregazzjonijiet Karmelitani għall-Patrijiet u s-Sorijiet (1860-1861).
Ippriedka numru kbir ta' missjonijiet popolari, u xerred ma' kullimkien iddevozzjoni lejn il-Madonna. Ġie beatifikat mill-B. Ġwanni Pawlu II fl-24 ta'
April 1988.
Scritti sulla Chiesa (ed. Il Carmelo Missionario), Ruma 1988.
MEDITAZZJONI 6 ta' Jannar; 12 ta' Frar; 5 ta' Ġunju; 25 ta' Lulju; 28, 29
ta' Settembru; 13, 23 ta' Ottubru.
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
BB. LWIĠI MARTIN - ŻELJA GUÉRIN
Louis Martin (Bordeaux 22 ta' Awwissu 1823 - Evreux 29 ta' Lulju 1894) u
martu Zelie Guérin (Saint-Denis-sur-Sarthon 4 ta' Diċembru 1831 - Alençon
28 ta' Awwissu 1877) huma t-tieni koppja miżżewġa li ġew dikjarati Beati
flimkien mill-Knisja. It-tnejn li huma xtaqu għal xi żmien li jsiru reliġjużi,
imma għarfu li s-sejħa tagħhom kienet fiż-żwieġ. Iżżewġu f'Alençon nhar it13 ta' Lulju 1858. Miż-żwieġ tagħhom twieldu disa' wlied, li minnhom ħamsa
baqgħu ħajjin, u saru sorijiet. Ħabrieka għall-aħħar fix-xogħol, l-eżempju
nisrani ta' ħajjithom kellu influss kbir fuq uliedhom, b'mod partikulari fuq
binthom iż-żgħira Tereża tal-Bambin Ġesù, li kellha tiġi dikjarata qaddisa u
Duttur tal-Knisja.
Lettere familiari della madre di S. Teresa di Gesù Bambino, Ruma
1996².
Suor Genoveffa del Volto Santo, Il padre di S. Teresa del Bambino Gesù,
Milan 1957.
MEDITAZZJONI 14 ta' Awwissu; 6 ta' Diċembru.
Traduzzjoni: Ċensina Vassallo o.c.d.s
B. MARIJA TAL-ANĠLI
Maria Anna Fontanella (Turin 7 ta' Jannar 1661 - 16 ta' Diċembru 1717)
daħlet għadha żgħira ħafna fost is-sorijiet Karmelitani Tereżjani ta' Turin.
Diversi drabi prijura, nisslet fin-novizzi spirtu Tereżjan ġenwin. Waqt li
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għaddiet kważi ħajjitha kollha fil-lejl tal-ispirtu, kellha doni kbar ta' talb u
ħalliet lis-sorijiet eżempji sħaħ ta' mħabba mħeġġa lejn Alla u l-proxxmu. Bittalb u l-pariri tagħha, ġabet il-paċi u l-ftehim fost in-nies ta' beltha. Kellha
devozzjoni speċjali lejn San Ġużepp u lilu ddedikat monasteru ġdid li waqqfet
f'Moncalieri. Ġiet beatifikata mill-Beatu Piju IX fil-25 ta' April 1865.
Vita della B. Maria degli Angeli miktuba minn P. Anselmo di S. Luigi
Gonzaga, Turin 1866².
MEDITAZZJONI 7, 16 ta' Diċembru.
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
B. MARIJA TA' ĠESÙ MSALLAB
Mariam Baouardy (Abellin, Galilija 5 ta' Jannar 1846 - Betlehem 26 ta'
Awwissu 1878) twieldet minn ġenituri Griegi-Kattoliċi, imma malajr sfat
iltiema. Ma rċeviet ebda tagħlim ta' skola. Ta' tlettax-il sena rrifjutat bis-sħiħ
li tiżżewweġ, skont tradizzjoni orjentali ta' dak iż-żmien, ma' ġuvni li kien
sabilha zijuha. Fix-xewqa tagħha li tkun ta' Alla biss, baqgħet għal xi snin
taħdem bħala qaddejja fid-djar. Wara diversi ġrajjiet, daħlet fil-Karmelu
Tereżjan ta' Pau (Franza) fl-1867, u fl-1870 marret fil-fundazzjoni l-ġdida
f'Mangalore, l-Indja. Imbagħad, minn Franza marret Betlehem (Awwissu
1875) biex twaqqaf l-ewwel monasteru Karmelitan Tereżjan fl-Art
Imwiegħda. Baqgħet magħrufa għad-doni sopranaturali li rċeviet, l-umiltà, iddevozzjoni straordinarja lejn l-Ispirtu s-Santu, u l-imħabba tagħha għallKnisja. Ġiet beatifikata f'Ruma nhar it-13 ta' Novembru 1983.
Pensieri f'Una stella d'Oriente. Vita e Pensieri della Beata Maria di Gesù
Crocifisso (ed. Karl-Heiz Fleckenstein), Ruma 1996.
Elevazioni spirituali, Ruma 1983.
MEDITAZZJONI 19, 24 ta' Frar; 18 ta' Marzu; 29 ta' Mejju; 25 ta' Ġunju;
9 ta' Lulju; 7 ta' Awwissu; 4 ta' Novembru.
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
B. MARIJA KANDIDA TAL-EWKARISTIJA
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Maria Barba (Catanzaro 16 ta' Jannar 1884 - Ragusa 12 ta' Ġunju 1949),
magħrufa fil-Karmelu bħala Madre Marija Kandida tal-Ewkaristija, għexet
tfulitha u żgħożitha f'Palermo. Minkejja li baqgħet taqdi d-dmirijiet tagħha filfamilja, ikkonsagrat ruħha lil Alla ta' 15-il sena u xtaqet tħaddan il-ħajja
reliġjuża. Fl-1919 daħlet fost is-sorijiet Karmelitani Tereżjani ta' Ragusa, fejn
ġiet eletta diversi drabi prijura u mexxiet il-komunità għal kważi għoxrin
sena. Bniet il-monasteru ġdid ta' Ragusa u tat sehemha biex il-Patrijiet
Karmelitani Tereżjani jerġgħu jmorru Sqallija. Miġbuda lejn il-misteru talEwkaristija, sa mill-adoloxxenza tagħha rabbiet rabta ħajja ma' Ġesù
Ewkaristiku, waqt li ħalliet kitbiet mill-isbaħ dwar ħajjitha u xejn inqas dwar
l-Ewkaristija. Ġiet beatifikata fil-21 ta' Marzu 2004 mill-B. Ġwanni Pawlu II.
L'Eucaristia, (ed. C. Mezzasalma u A. Andreini), Ruma-Firenze 1999.
Nel tuo candore eterno (ed. B. Meucci), Ruma-Firenze 1997.
MEDITAZZJONI 9 ta' Ġunju; 12 ta' Settembru.
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
B. TEREŻA TA' SANTU WISTIN U SĦABHA MARTRI
Huma s-sittax-il soru Karmelitana Tereżjana tal-monasteru tal-Inkarnazzjoni
ta' Compiègne, fi Franza. Hekk kif ir-rivoluzzjoni Franċiża bdiet thedded bilbiża' lil min ma jkomplix magħha, huma offrew lilhom infushom lil Alla bħala
vittmi ta' tpattija biex jiksbu l-paċi għall-Knisja u għal Franza. Ġew
ikkundannati għall-mewt minħabba l-fedeltà tagħhom għall-Knisja u l-ħajja
konsagrata u għad-devozzjoni tagħhom lejn il-Qlub ta' Ġesù u Marija. Ilmartirju tagħhom bi qtugħ ir-ras seħħ f'Pariġi nhar is-17 ta' Lulju 1794, huma
u jkantaw innijiet u wara li ġeddu l-voti tagħhom f'idejn il-prijura, Tereża ta'
Santu Wistin. Ġew beatifikati minn S. Piju X fit-13 ta' Mejju 1906.
Claude Saint-Yves, Il vero dialogo delle Carmelitane, Ruma 1978.
MEDITAZZJONI 17 ta' Lulju.
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
B. TEREŻA MARIJA TAS-SALIB
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Teresa Manetti (Campi Bisenzio, Firenze 2 ta' Marzu 1846 - 23 ta' April 1910)
hi l-Fundatriċi tas-Sorijiet Karmelitani ta' S. Tereża ta' Firenze (1874), li hi
nfisha bagħtithom ukoll fil-Libanu u fl-Art Imqaddsa. Għexet il-misteru tassalib billi bil-ferħ ingħaqdet mar-rieda ta' Alla. Baqgħet magħrufa għall-ħeġġa
li kellha lejn l-Ewkaristija u l-ħlewwa tagħha ta' omm lejn iż-żgħar u l-umli,
sensibbiltà li għaddiet lill-ulied spiritwali tagħha. Ġiet beatfikata ġo Firenza
mill-B. Ġwanni Pawlu II fid-19 ta' Ottubru 1986.
Lettere (ed. Suore Carmelitane di S. Teresa di Firenze), Ruma 1986.
MEDITAZZJONI 22 ta' Marzu
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
B. TITU BRANDSMA
Twieled f'Bolsward (l-Olanda) fl-1881, u daħal għadu żagħżugħ fl-Ordni
Karmelitan. Sar saċerdot fl-1905 u llawrja fil-filosofija ġewwa Ruma.
Imbagħad għallem il-filosofija u storja tal-mistika fl-Università Kattolika ta'
Nimega, l-Olanda. Ġurnalista professjonali, fl-1935 ġie nominat Konsulent talKnisja għall-ġurnalisti Kattoliċi. Tqabad kontra d-diffużjoni tal-ideoloġija
nażista u għal-libertà tal-iskejjel Kattoliċi u tal-istampa. Minħabba f'hekk ġie
arrestat u fl-aħħar ġie internat f'Dachau, l-Olanda. Hemm ġie maqtul fis-26 ta'
Lulju 1942. Ġie beatifikat mill-B. Ġwanni Pawlu II fit-3 ta' Novembru 1985.
Bellezza del Carmelo. Appunti storici di mistica carmelitana, Ruma
1994.
Pace e amore per la pace, f'Bellezza del Carmelo, ċitat, pp. 147-160.
Via Crucis, f'Bellezza del Carmelo, ċitat, pp. 121-143.
R. Valabeck, Maria e noi portatori di Dio f'La Madonna del Carmine,
(39), 1985, 7-8, pp. 23-24.
MEDITAZZJONI 13 ta' Frar; 14, 16, 20, 27 ta' Lulju; 21 ta' Novembru; 14,
15 ta' Diċembru; Il-Ġimgħa l-Kbira.
Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
VEN. ANITA CANTIERI
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Anita (Lucca, l-Italja, 30 ta' Marzu 1910 - 24 ta' Awwissu 1942) ddeċidiet li
tingħata kollha kemm hi lil Alla meta kellha tnax-il sena. Fl-24 ta' Mejju 1930
daħlet bħala postulanta mas-Sorijiet Karmelitani ta' S. Tereża ġo Firenza,
imma sena wara kellha tħallihom minħabba saħħitha. Imbagħad ġiet
milqugħa bħala Sekulara fit-Terz'Ordni tal-Madonna tal-Karmnu. Fl-aħħar
żmien ta' ħajjjitha, imqar jekk ma setgħetx tiċċaqlaq mis-sodda tagħha
minħabba l-mard, Anita bdiet tippromovi u tanima bosta inizjattivi
parrokkjali u appostoliċi.
Relazioni al Direttore Spirituale, f'P. Pietro della Madre di Dio, Anita
Cantieri, Capannori (Lucca), 1955.
MEDITAZZJONI 14 ta' Jannar.
Traduzzjoni: Ċensina Vassallo o.c.d.s.
VEN. ĠWANNI TA' ĠESÙ MARIJA
Juan de San Pedro y Ustarroz (Calagorra 27 ta' Jannar 1564 - Montecompatri
28 ta' Mejju 1615), wara li għamel l-istudji klassiċi fl-Università ta' Salamanca
(Spanja), daħal fin-novizzjat ta' S. Pietru ġo Pastrana fl-1582 – is-sena li fiha
mietet Santa Tereża – u ħa l-isem ta' Ġwanni ta' Ġesù Marija. Għamel ilprofessjoni tiegħu s-sena ta' wara, u mbagħad il-Provinċjal P. Nikola Doria
bagħtu l-Italja fl-1584, fil-kunvent ġdid ta' Ġenova. Ordnat saċerdot (1590),
inħatar Surmast tan-novizzi, ministeru li qdieh b'ħila eċċezzjonali għal diversi
snin kemm f'Ġenova (1593-98) kif ukoll f'Ruma (1601-11). Qeda uffiċċji oħra
ta' responsabbiltà u fl-1611 ġie magħżul Superjur Ġenerali tal-Fergħa Taljana
tal-Ordni Karmelitan Tereżjan. Kiteb bi stil ta' umanista eleganti dwar oqsma
bħall-eseġeżi, axxetika, mistika, pedagoġija monastika u storja. L-Opera
Omnia tiegħu ġew pubblikati għall-ewwel darba f'Cologne fl-1622.
Istruzione dei novizi, Ruma 1961.
Scuola di orazione (pp.5-46) u Delle virtù (pp. 47-119) f'In Salita.
Dalle opere del venerabile Padre Giovanni di Gesù Maria, carmelitano
scalzo, Milan 1925.
MEDITAZZJONI 11 ta' Jannar; 9, 26 ta' Frar; 3 ta' Marzu; 3 ta' Lulju; 18
ta' Settembru.
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Traduzzjoni: P. Manwel Schembri o.c.d.
VEN. ĠWANN TA' SAN SANSUN
Jean Moulin (Sens, Borgogne 29 ta' Diċembru 1571 - Dol 1636) tilef id-dawl
ta' għajnejh meta kellu biss tliet snin u ta' 19-il sena safa ltim mill-ġenituri
tiegħu. Ġie edukat minn zijuh, f'Pariġi, għand ħuh, u b'hekk studja sewwa lawturi klassiċi tal-ispiritwalità bħal Kempis u Ruysbroeck. Fl-1606 ġie
milqugħ fost il-Karmelitani tal-kunvent ta' Dol bl-isem ta' Ġwann ta' San
Sansun. Id-doni mistiċi u spiritwali tiegħu ma damux ma ġew meqjusin bħala
straordinarji u l-kitbiet tiegħu juru għerf spiritwali mhux komuni. Dan l-għerf
ġie apprezzat minnufih mill-Ordni, l-aktar minħabba l-kitba tiegħu, u lilu
tawh ħidmiet fil-formazzjoni tar-reliġjużi u fil-Knisja ta' Franza.
Il vero spirito del Carmelo (ed. T.G. Cioli), f'Il vero spirito del
cristianesimo, Arezzo 1958.
MEDITAZZJONI 22 ta' Frar; 9 ta' Marzu; 16 ta' Ġunju; 12 ta' Lulju.
Traduzzjoni: P. Sandro Vella o.carm. (22 ta' Frar u 9 ta' Marzu)
P. Manwel Schembri o.c.d. (16 ta' Ġunju u 12 ta' Lulju)
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