
Waħda mill-affarijiet li tgħaqqad 
ħafna persuni hija l-mużika. Jien 
għandi ħafna minn sħabi li sirna 
ħbieb meta ndunajna li nħobbu 
l-istess stil ta’ mużika. U l-istili ma 
jonqsux tafux! Hemm mużika li 
tikkalmak u oħra li tgħinek meta 
tkun trid tagħmel xi ħaġa għax 
imqajma u qisha tagħtik l-enerġija 
biex taħdem. Hemm mużika 
tajba meta tkun qed tilgħab xi 
logħba fuq il-kompjuter u hemm 
min jgħid li hemm ċerta mużika li 
tgħinek waqt li qed tistudja! Fi ftit 
kliem hemm mużika għall-gosti u 
l-pjaċiri ta’ kulħadd. Fil-fatt hemm 
anke mużika għall-ħinijiet tat-talb 
u għal waqt il-quddiesa.

Fost il-ħafna nies li kitbu mużika 
u innijiet għal waqt il-quddiesa 
nsibu lil Frances Jane li żgur li tista’ 
tgħinna nifhmu aħjar il-messaġġ 
tal-Evanġelju tal-lum. Meta 
Frances kien għad kellha biss sitt 

ġimgħat kellha infezzjoni żgħira 
f’għajnejha imma minħabba li 
ngħatat mediċina ħażina minn xi 
ħadd li taparsi kien tabib, spiċċat 
tilfet id-dawl t’għajnejha fi ftit 
jiem. Frances, jew aħjar Fanny 
kif kienu jafuha ħafna, qatt ma 
rat il-kobor tal-ħolqien ta’ Alla; 
l-annimali u t-tajr tas-sema, jew 
inkella s-siġar u l-fjuri. Imma Fanny 
ma ħallietx dan itellfilha l-ferħ 
f’qalbha.

Forsi ġieli smajt il-qawl, “Alla 
jagħlaq bieb u jiftaħ mija”. Alla 
fil-verità ma jagħlaqx bibien, imma 
veru, meta jiġri xi ħaġa f’ħajjitna u 
jingħalqilna bieb, Alla żgur se jkun 
hemm biex jiftħilna bibien oħra, 
għax l-akbar pjaċir tiegħu hu li 
jarana kuntenti. Hekk għamel ma’  
Fanny! F’qasir żmien intebħet li 
kellha talent. Ta’ tmien snin kitbet 
l-ewwel poeżija tagħha u minn 
hemm qatt ma waqfet tikteb 

innijiet ta’ tifħir li llum jitkantaw 
madwar id-dinja kollha. F’ħajjitha 
kitbet ’il fuq minn 8000 innu jew 
poeżija!

Fl-Evanġelju tal-lum smajna 
l-ġrajja ta’ meta Ġesù fejjaq lil 
dak ir-raġel agħma, u kif dan 
il-miraklu wasslu biex ifaħħar lil 
Alla. Forsi tgħiduli: “Imma Fanny 
baqgħet ma tarax!” Tassew li 
baqgħet ma tarax, imma fid-
diffikultajiet tagħha Fanny ma 
qatgħetx qalbha, anzi saret aktar 
b’saħħitha u fittxet fiha nfisha 
sakemm skopriet il-bieb il-ġdid li 
kien fetħilha Alla.

Filwaqt li nkomplu nitolbu biex 
Alla jħarisna mid-deni, imma ejjew 
nitolbu lil Alla biex meta niltaqgħu 
ma' xi diffikultà kbira, nagħmlu 
bħal Fanny u ma naqtgħux qalbna 
imma nafdaw f’Alla li se jiftħilna 
bibien ġodda.
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“Sakemm għadni fid-dinja,
jiena hu d-dawl tad-dinja.”
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Sib il-Kelma

Fost l-ittri t’hawn taħt għandek issib dawn il-kelmiet moħbija marbuta mas-silta
li għadna kif qrajna. Aqbad lapes u dur dawn l-ittri biex issib il-kliem mistur.
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����Agħti l-kulur

“Sakemm għadni fid-dinja,
jiena hu d-dawl tad-dinja.”
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L-UMILTÀ Donnu f’kull ħaġa 
nsibu li għandna biċċa raġun. 
Donnu dejjem ħaddieħor 
għandu tort. Qisna sirna 
mkabbrin wisq biex nammettu 
li niżbaljaw. Din l-attitudni 
fiha element ta’ kburija. Ma 
togħġobx lil Alla u tbiegħed 
lill- ħbieb minna. Ma jaqbillekx 
li tipprova timpressjona. 
In-nies jindunaw. Anzi, Alla 
jridna nkunu umli bħal Marija. 
L-umiltà hi wisq ta’ min 
ifaħħarha għax tgħinek tgħaraf 
il-verità fuqek innifsek u tkun 
dak li veru int! Min hu umli 
jgawdi l-paċi f’qalbu. 

IL-MAĦFRA Kemm insibuha 
bi tqila din! Qisna rridu lil min 
jaħfrilna u nsibuha diffiċli naħfru 
lil ħaddieħor li naqasna. Ftakar 
li kulħadd għandu nuqqasijiet. 
Min kbar u min żgħar. Ta’ min 

jidhru u ta’ min ma jidhrux 
daqstant. Anke inti. Il-bniedem 
meta tagħmilha miegħu/
magħha tkun taf x’inhu. Veru? 
U nsiru qisna tazzi nċekċku fuq 
gabarrè. Iktar ma nkunu qrib 
xulxin iktar naħbtu ma’ xulxin! 

FIL-VERITÀ dak li jaħfer hu dak 
li għandu raġun!! Mela agħmel 
kuraġġ u itlob maħfra jekk inqast 
u ġġibhiex daqshekk bi tqila biex 
taħfer lil ħaddieħor. Ftakar li Alla 
jaħfirlek kull meta titolbu. Minnek 
jonqos!
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Grazzi.
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