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Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

Merħba! Il-Papa Franġisku jistidinna sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu: 

Biex l-Insara ppersegwitati jsibu għajnuna fit-talb u ħtiġijiet materjali mill-Knisja 

kollha. 

Ninġabar: 
Insib pożizzjoni komda. Nikkonċentra fuq in-nifs li qed nieħu għal ftit minuti u noqgħod nisma’ l-ħsejjes ta’ 

madwari. Nirringrazzja lil Alla għal dan il-ħin li qed inqatta’ nirrifletti. 

Naħseb ftit: 

Qatt soffrejt xi tip ta’ persekuzzjoni, anke żgħira minħabba li jien Nisrani? Jekk iva, bqajt fidil/a lejn Alla? 

Nitlob: 
Mulej Ġesù, agħtini l-kuraġġ biex nibqa’ nafda fik meta sħabi jwarrbuni minħabba t-twemmin Nisrani 

tiegħi. 

Kliem ta’ dawl: 
Aħna nħobbu daqs kemm aħna lesti li nsoffru.                       Fr John Hardon sj 

X’nista’ nagħmel: 

Naħseb f’dawk l-Insara li qed jiġu ppersegwitati minħabba l-fidi tagħhom, u noffri s-sapport tiegħi billi 

nitlob għalihom ħalli huma jibqgħu jafdaw lil Ġesù, l-aqwa ħabib tagħhom. Nista’ wkoll nagħti sapport 

finanzjarju lill-movimenti missjunarji li jissapportjaw lill-Insara ppersegwitati. 

Fatt ċkejken: 
Meta l-mexxejja Komunisti ħadu l-kontroll tal-Unjoni 

Sovjetika, huma ppruvaw iwaqqfu lill-Insara milli jitkellmu 

dwar Ġesù. Huma ma ridux li n-nies jaqraw il-Bibbja jew 

jafdaw f’Alla. Allura meta l-ġenituri kuraġġużi ta’ Jean, tifel 

ta’ disa’ snin, komplew jitkellmu man-nies dwar Alla, 

tefgħuhom il-ħabs u qiegħdu lit-tifel f'kamp ta’ taħriġ 

speċjali. Poġġewh hemm biex jiddottrinawh ħalli jsir 

Komunista u jinsa lil Alla. Iżda Jean ma nesiehx. Hu kien 

jippreferi li jiġi mwarrab milli jkollu ħbieb li jobogħdu lil 

Alla.  

L-għalliema tiegħu ma ħadux gost u kienu jimbarazzawh quddiem l-istudenti l-oħra. Jean kien qed ibati 

ħafna, iżda ma setax idur fuq il-ġenituri tiegħu għall-għajnuna. Minflok, huwa talab lil Alla, u Ġesù sar          

l-aqwa ħabib tiegħu. Jum wara jum, Ġesù ta lil Jean il-kuraġġ li jgħid "le" lill-mexxejja Komunisti li riedu 

jeqirdulu l-fidi. Jean qatt ma biddel fehmtu u baqa’ fidil lejn Alla.  

U Alla kien qed iħarsu u jipproteġih il-ħin kollu. Għalhekk wieħed ma jistagħġibx meta darba waħda, lil 

Jean ħallewh jitlaq mill-kamp u bagħtuh lura għand il-familja tiegħu. Iżda hu qatt ma nesa l-affarijiet sbieħ 

li kien tgħallem permezz tat-tbatija tiegħu għal Ġesù. Huwa kien jaf, mingħajr ebda dubju, li Ġesù kien 

dejjem miegħu. Mhux ta’ b’xejn Jean kien jemmen li l-persekuzzjoni hija rigal speċjali li Alla jagħti lill-aqwa 

ħbieb tiegħu. 


