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Alla Missier ta’ Kulħadd 

 

Għeżież ħuti,  

Nitlobkom tħarsu lejja b’għajnejn attenti, tisimgħuni għal kull 

kelma li se ngħid. U mbagħad ħallu l-kelma tiegħi tiżżerżaq għal 

ġo qalbkom. Għalkemm  mit-tul ma nlaħħaqx ma’ ħafna 

minnkom u minħabba fl-età tiegħi għadni ma nsarrafx ħafna, 

ibqgħu ċerti li minn qalbi se joħorġu sentimenti ta’ mħabba u 

pariri ta’ siwi kbir. Għalkemm għadni zgħir, jiena bħalkom 

qiegħed infittex lil Ġesù Bambin. 

Dan l-aħħar kelli bħal ħolma jew xewqa jew tnebbiħa mill-Mulej 

innifsu. Jien stħajjiltni mort inżur il-presepju, mort f’Betlehem 

sabiex nara lil Marija u lil Ġuzeppi u lil Ġesù.  X’ħin dħalt 

ġewwa u ersaqt lejn il-maxtura, intbaħt li Ġesù kien f’dirgħajn 

ommu. U  fil-maxtura kien hemm tifel mill-Asja, b’għajnejn 

sbieħ imġebbda, u b’ġilda kulur il-qoxra tal-qastan. Marija 

fissritli kollox. “F’dal-Milied – qaltli – ibni Ġesù għażel li jsellef 

il-maxtura tiegħu lil tfal oħrajn li bħalu huma fraġli u ħadd ma 

jġibhom”. 

Marija stednitni noqgħod ħdejha bilqiegħda fuq banketta. Iva, 

jien bqajt hemm u fil-ħolma-dehra rajt emigrant dieħel ġewwa l-

għar, jistkenn mill-ksieħ ta’ barra. Kien imxarrab għasra, kollu 

melħ tal-ilma baħar, beżgħan, iħares lejn għajnejn Ġesù, jistenna 

l-ħniena. Warajh daħlet martu, żagħżugħa hija wkoll, bħal 



Sidtna Marija. Poġġiet it-tarbija għal ftit ġewwa l-maxtura u 

mbagħad ma’ binha qagħdet fuq it-tiben, hemm qrib zewġha. 

Wara dawn daħlet mara mill-Palestina, li  kienet omm titħaddet 

ilsien Marija. Marret qrib il-familja Mqaddsa u wara li poġġiet 

lil binha fil-maxtura, qalet hekk lill-Omm imqaddsa: “Dan ibni 

twieled fil-Palestina bħal Ġesù ibnek”. 

Kienet għadha kif refgħet lit-tarbija mill-maxtutra meta f’daqqa 

waħda, donnu kollox miftiehem, tidħol omm kulur l-ebonju, 

b’tifel sbejjaħ, xagħru nokkli rqaq, għajnejn kbar daqs għajn 

baqra u snienu bojod bħas-silġ u qalet l-omm lil ommna Marija: 

“mill-golf ta’ Sirte ħriġna, salpajna għal tlitt ijiem b’mewġ 

jgħatti d-dgħajsa. Nitolbok tbierek lili u lil Ibni”. Idejn Marija 

niżlu fuq ras it-tarbija u Ġesù wkoll ħarrek idejh b’sinjal li jrid 

jilqagħhom. 

U t-tfal baqgħu ġejjin mill-postijiet fejn hemm il-gwerra. Wara 

l-omm li kellha tifel marsus magħha għax kien hemm min ried 

jieħdu u jibdlu f’suldat daqs naqra, daħlet omm mill-bogħod 

mill-Bangladesh: “Jien u ibni ngħixu fl-ikbar kamp tar-refuġjati. 

Tkeċċejt minn pajjiżi u m’għandniex għaxja ta’ lejla”. 

F’mument minnhom Marija daret lejn in-nies li kienu fil-

presepju.  Ma qalet xejn imma f’qalbha kienet taf li minħabba 

Binha hi wkoll kellha titnikket u tinkedd. 

Għeżież skuzawni għall-ħolma li rrakkontajt. Forsi ma tkellimtx 

kif kien imissni fuq il-Bambin. Ridt ngħidilkom biss li x’ħin 

titgħaxxqu bit-tifel tal-maxtura, tarawx jekk ikunx iswed, abjad 

jew kulur il-qamħa. Għax Alla tagħna hu Alla u Missier ta’ 

kulħadd. 

O Ġesù Bambin, għallimna nħobbu t-tfal tal-bogħod, it-tfal tal-

qrib. Agħtina qalb li tħobb lil kulħadd. Għallimna nsellfu l-

maxtura tal-qalb tagħna lill-proxxmu kollu. Ammen. 
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Id-Dawl ta’ Ġesù Bambin 

 

Ħuti għeżież, 

Qed inħoss tferfir kbir ġo fija f’dan il-mument. Ngħidilkom is-

sew, qed ninkwieta ftit, għax forsi dak li studjajt mhux se 

niftakru kollu. Allura nitlobkom tieħdu paċenzja bija. Hekk jew 

hekk, aħna mhux aħwa? Jien hekk għadni kif sejjaħtilkom: “Ħuti 

għeżież!” Qegħdin flimkien bħal aħwa. Aħna familja waħda. 

Aħna l-poplu ta’ Alla. 

Irrid nagħtikom aħbar ta’ ferħ kbir: “Illum, fil-belt ta’ David, 

tweldilkom Salvatur, li hu Kristu l-Mulej!” Din hija l-aħbar li 

semgħu r-ragħajja f’dak il-lejl kiesaħ tal-Milied. Ir-ragħajja 

kienu għassa mal-merħla billejl, u dehrilhom anġlu, u 

madwarhom idda dawl kbir. Ġara eżatt kif kien qal il-profeta 

dwar il-jum li fih kellu jiġi s-Salvatur: “Il-poplu li kien miexi 

fid-dlam, ra dawl kbir!” 

Jien veru niddejjaq nimxi fid-dlam! Missieri u ommi xtrawli 

bħal bozoz ċkejknin biex bil-lejl juruni fejn jien miexi, għax 

kieku naħbat ma’ xi ħaġa żgur. U, bejnietna, kieku nibża’ mhux 

ftit! 

U mur ġibna mexjin fid-dlam kollha f’daqqa. Mur ġibkom 

issuqu billejl mingħajr dawl fit-toroq u bid-dawl tal-karozza 

mitfi. Min jaf kieku kemm tibżgħu, min jaf kemm taħbtu ma’ 

xulxin... u mbagħad min jaf kemm tgorru għal xulxin! 

“Il-poplu li kien miexi fid-dlam, ra dawl kbir!” Għeżież ħuti, 

tgħid min hu dan il-poplu miexi fid-dlam? Ma nagħmlux mod li 



huwa aħna, il-Knisja ta’ Ġesù? Għax mhux l-ewwel darba li 

aħna, il-Knisja ta’ Ġesù, inkunu qisna mexjin fid-dlam. Mhux l-

ewwel darba li nitfixklu u naqgħu fit-tajn. Mhux l-ewwel darba 

li naħbtu ma’ xulxin u nweġġgħu lil xulxin. Mhux l-ewwel darba 

li minħabba l-biża’ nispiċċaw ma mmiddu l-ebda pass.  

Din is-sena, l-Isqof tagħna qed jistedinna naraw fejn aħna, u 

nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Bħal Ġesù li, lid-dixxipli ta’ 

Għemmaws, staqsihom: “X’intom tgħidu?” 

Imma biex naraw fejn aħna, għandna bżonn id-dawl. Għalhekk 

ġejna hawn f’dan il-lejl tal-Milied: għax għandna bżonn id-

dawl! Għeżież ħuti, dan id-dawl huwa Ġesù Bambin. Għax hekk 

qal il-profeta: “Il-poplu li kien miexi fid-dlam, ra dawl kbir! 

Għax tweldilna tifel, ingħatalna iben!” 

Ġesù Bambin huwa d-dawl li għandna bżonn. 

Ġesù Bambin huwa d-dawl li għandna bżonn biex nimxu fit-triq 

iż-żgura. Xi kultant, biex ma nibqax nibża’, ikun biżżejjed li 

nisma’ leħen il-ġenituri tiegħi. Jekk nisimgħu lil Ġesù, il-biża’ 

kollu jisparixxi. Il-Kelma tiegħu hija fanal jiddi fil-mogħdija 

tagħna; hija bħal dawk il-bozoz ċkejknin li għandi fil-kuridur 

tad-dar. Kemm hu sabiħ li nisimgħu spiss lil Ġesù jkellimna! 

Ġesù Bambin huwa d-dawl li għandna bżonn biex nitgħallmu 

nħobbu lil xulxin. Hekk jixtieq minna Ġesù: “Ħobbu lil xulxin 

bħalma ħabbejtkom jien.” Jekk ikollna d-dawl tiegħu, nibdew 

naraw aħjar li aħna tassew aħwa, li aħna familja waħda. Nibdew 

naraw il-bżonnijiet tal-oħrajn. U nindunaw li min hu l-aktar 

ċkejken, huwa l-aktar ta’ min iħobbu. U ibqgħu żguri li fejn 

hemm il-paċenzja u l-imħabba, ikun hemm ukoll il-ferħ. Intom 

lili llejla neħħejtuli l-inkwiet kollu u mlejtuni bil-ferħ, għax 

ħadtu paċenzja tisimgħuni. Mela ejjew inħobbu lil xulxin.  



Ġesù Bambin huwa d-dawl li għandna bżonn biex, bħala Knisja, 

inwettqu l-missjoni tagħna. Ġesù qalilna mmorru mad-dinja 

kollha, u nħabbru li “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-

waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-

ħajja ta’ dejjem.” Ngħid għalija, ftit diffiċli ndur id-dinja kollha 

nxandar din l-aħbar... Imma nistgħu nibdew minn Għawdex 

stess: jien nibda mill-iskola, u intom ibdew mix-xogħol, mit-triq 

u mill-familja. Kemm hawn nies, jaħasra, li ma jafux li Alla 

jħobbhom ħafna! Kemm hawn nies jistennew mingħandna din l-

aħbar ta’ ferħ kbir! 

Għeżież ħuti, f’dan il-lejl tal-Milied, tajru minn fuqkom id-

dwejjaq u l-qtigħ ta’ qalb. Hawn kemm hawn dlam, dan hu lejl 

ta’ dawl kbir. Ħarsu sewwa: hemm dija kbira ħierġa mill-grotta 

ta’ Betlehem. Ejjew immorru mar-ragħajja ħdejn il-maxtura. 

Ejjew nitfgħu ħarsitna lejn Ġesù Bambin, l-Iben ta’ Alla li sar 

bniedem, id-dawl li jiddi fid-dlam. Ejjew inħalluh iberikna, u 

wiċċna żgur li jixgħel bil-ferħ. 

Viva Ġesù Bambin! 


