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Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

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

flimkien u nitolbu: 

Sabiex ħutna li tbiegħdu mill-fidi, bil-għajnuna tat-talb flimkien max-xhieda tagħna, jerġgħu 

jiskopru kemm hu qrib il-Mulej fil-ħniena tiegħu u kemm hi sabiħa l-ħajja Nisranija. 

Ninġabar: 

Insib post għall-kwiet u ninġabar. Inqiegħed lili nnifsi fil-preżenza ta’ Alla u nirringrazzjah ta’ dak 
kollu li jagħmel miegħi u tal-preżenza tiegħu f’ħajti.  

Naħseb ftit: 

X’jista’ jkun li hemm fil-ħajja tiegħi li qed ibegħedni milli jkolli relazzjoni intima ma’ Ġesù?  
Kemm insibha faċli biex bix-xhieda u t-talb tiegħi, kif ukoll b’għajnuna konkreta, ngħin lil xi ħadd li 
jkun tbiegħed minn Alla? 

Nitlob: 

Mulej, grazzi talli tħobbni u takkumpanjani fil-ħajja tiegħi ta’ kuljum. Nitolbok Mulej biex meta 
nkun se naqta’ qalbi, tgħinni ħalli niftakar fl-imħabba immensa tiegħek lejja u fil-ħniena infinita 
tiegħek. 

Kliem ta’ dawl: 

Mhux possibbli li tkun Nisrani mingħajr ma titlob daqskemm mhux posibbli li tgħix mingħajr ma 
tieħu nifs.                             Martin Luther 

X’nista’ nagħmel: 

Nitlob għal xi ħadd li għaddej minn xi diffikultajiet u li tilef it-tama fil-Mulej. Inkun pront li noffri      
l-għajnuna tiegħi meta jkun hemm bżonn. 

Fatt ċkejken: 

Samwel kien żagħżugħ ta’ għoxrin sena u kien tilef lil missieru 
meta kien għad kellu ħmistax-il sena. Kien talab fuq li talab 
għall-fejqan ta’ missieru. Iżda Alla la sema’ t-talb tiegħu u 
lanqas ta’ ommu. Hu ħass li Alla kien daħak bih. Għadda           
ż-żmien u bħal donnu t-telfa ta’ missieru kien aċċettaha. Imma 
ma riedx jaf iktar b’Alla. Dan l-aħħar, sar moħħu biss fil-ħruġ, u 
ma riedx jaf iżjed bi studju. Ommu tgħidx kemm kienet 
tinkwieta għalih u titlob għalih! Darba ħareġ ma’ sħabu bħas-soltu u ma tantx dam wisq biex 
spiċċa f’sakra fuqu ma jarax art. Huma u sejrin lura d-dar, sħabu u hu kellhom inċident ikrah. 
Meta stenbaħ, sab ruħu l-isptar u ommu kienet tinsab ħdejh, bid-dmugħ f’għajnejha u titlob.     
Fis-sodda l-oħra kien hemm sieħbu, mitluf minn sensih u jilgħabha mal-mewt.  

Dam xhur sħaħ fis-sodda biex irkupra mill-inċident ikrah li kellhom u li fih sieħbu Mark kien tilef 
ħajtu. Kien joqgħod jhewden għax ma mietx hu flok Mark. Jekk qabel ħajtu kienet vojt kbir, issa 
saret abbiss. Ommu qatt ma waqfet titlob għalih biex isib il-paċi. Kienet tmur tarah kuljum iżda 
sħabu ma baqgħux jiġu jarawh iktar. Darba minnhom, ġie jarah patri u qagħad jitkellem miegħu. 
Meta telaq beda jaħseb fuq il-kliem li kien qallu. Beda jħossu iktar kalm u seren. Iddeċieda li jibda 
jitlob u minn dakinhar ’il quddiem beda jħossu aħjar u ftit ftit beda jiskopri lil Ġesu mill-ġdid. 
Kemm ferħet ommu li t-talb tagħha kien instema’. 


