
 

Diċembru 2017 

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Merħba! Il-Papa jistieden lil kulħadd, ikun xi jkun it-twemmin tiegħu, sabiex ningħaqdu 

flimkien u nitolbu: 

Biex l-anzjani, imwieżna mill-familji u mill-komunitajiet Insara, 

jgħinu bl-għerf u l-esperjenza tagħhom biex tinxtered il-fidi u 

jkunu ffurmati l-ġenerazzjonijiet ġodda. 

Ninġabar: 

Insib ambjent kwiet u pożizzjoni komda biex inħejji ruħi għat-talb. Insir konxju ta’ dak li għaddej fija. 

Nieħu nifs fil-fond waqt li nagħraf li Alla qed iħares lejja u lejn ta’ madwari b’għajnejn ta’ mħabba. 

Fatt ċkejken: 

Ftit ġimgħat ilu, Fredu ltaqa' ma' Marju, ħabib antik tal-qalb. Bdew ipaċpċu u spiċċaw jiddiskutu           

l-bidla li ġġib magħha l-età. Fredu esprima kif issa li rtira kien qed iħoss ċertu dieqa. Il-ġurnata saret 

twila wisq, mingħajr rutina u b'ħafna mumenti li fihom ma jkunx jaf x'jaqbad jagħmel. Qal ukoll kif 

iħossu li ta' madwaru ma għadhomx jarawh bħala l-persuna li tagħti risposti siewja għall-mistoqsijiet 

diffiċli imma l-persuna li qed tixjieħ u li ma tista' tagħmel xejn. 

Marju seta' jifhem min xiex kien għaddej Fredu. Iżda fl-istess ħin kien qed jara kif se jħajjar lil Fredu 

biex jinħall minn din il-monotonija ta' ħajja. Qallu: "Fred, inti taf xejn ġeografija?" Dak wieġbu le. 

"Mela ħa ngħallmek din", kompla Marju. "F'Israel hemm żewġt ibħra: Il-Baħar il-Mejjet u l-Baħar      

tal-Galilija. Il-Baħar tal-Galilija mimli ħajja, kuluri, natura u kreaturi. Min-naħa l-oħra, il-Baħar il-Mejjet 

hu qoxqox mill-ħajja u ma fih xejn. Iż-żewġt ibħra jieħdu l-ilma mix-Xmara Ġordan." 

"Allura kif inhuma daqshekk differenti?" skanta Fredu. Marju qallu: "Il-Baħar tal-Galilija jirċievi l-ilma 

minn naħa u l-ilma joħroġ minn naħa oħra. Il-Baħar il-Mejjet jirċievi l-ilma imma m’għandux fejn imur 

u jibqa' staġnat. U l-istess ħajjitna. Jekk ma nkomplux nagħtu mill-esperjenza li rċivejna neħlu u 

ninqerdu imma jekk nibqgħu nagħtu l-pariri siewja nibqgħu nikkreaw lilna nfusna mill-ġdid." L-anzjan 

li jingħalaq fih innifsu jkun qed jinqered iżda l-anzjan li jibqa' jikkontribwixxi jkun qed jissaħħaħ hu u 

jsaħħaħ lil ta' madwaru. 

Naħseb ftit: 

Kif inħares lejn l-anzjani li jagħmlu parti mill-familja tiegħi? Kif naħsibha dwar l-irwol tal-anzjani          

fis-soċjetà? Ngħożż xejn il-pariri li ningħata mingħand l-anzjani jew dawk inqishom antikwati? 

Nitlob: 

Nitolbok Mulej għall-anzjani kollha biex tagħtihom is-saħħa u l-enerġija biex ikomplu jikkontribwixxu 

fis-soċjetà biex jissaħħu u jsaħħu lil ħaddieħor b’kull mod possibbli. 

Kliem ta’ dawl: 

Imbierka s-soċjetà li għandha l-anzjani.                           Lailah Gifty Akita 

X’nista’ nagħmel: 

Matul dan ix-xahar nitlob għall-anzjani. Nipprova nuri l-apprezzament tiegħi lill-anzjani fil-komunità 

tiegħi. 
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