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Id-drittijiet kollha miżmuma.
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Jekk bħall-iben iż-żgħir tal-parabbola tħossok ‘il
bogħod minn Alla, u ruħek tixxennaq għallimħabba tiegħu, dan il-ktejjeb hu maħsub għalik
biex jgħinek tqum u tmur lura għand il-Missier.
Minn qalbi nixtieqlek il-paċi tal-Mulej.
JM, Marzu 2014.
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Alla l-Missier jieħu gost jara ‘l uliedu jikbru filgrazzja, u jsiru jixbħu aktar u aktar lil Ibnu flimħabba, umiltà u qdusija. Bħalma xitla tikber
fid-dawl u

bl-ilma, u

kif it-tfal jikbru

u

jiżviluppaw bl-ikel u l-imħabba, hekk ukoll ulied
Alla jikbru bil-kelma u l-imħabba tal-Missier.

1. Nixfa
Hi ħaġa ta’ dispjaċir meta l-Insara, minflok jikbru,
kultant jaqgħu lura u bħal xitla jitbielu u jinxfu. LIskrittura tqabbel dan iż-żmien fil-ħajja Kristjana
ma’ marda, nixfa u infedeltà lejn Alla.
Minkejja li mifdija, għandna qalb ġdida u l-Ispirtu
jgħammar fina, aħna għadna ngħixu f’dinja
ħażina bil-ġibdiet u t-tlellix tagħha, u x-xitan ma
jedhiex iħuf madwarna. L-agħar għadu hu aħna
stess – id-dnub li għadu jgħammar fina. Iva, inNisrani jista’ u fil-fatt jaqa’!
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Sikwit il-poplu ta’ Israel mar wara allat oħra
minflok ma kien jaqdi u jqim ‘l Alla l-Feddej
tiegħu. Fit-Testment il-Ġdid il-knejjes ta’ Kristu
ma

kienux

mingħajr

il-problemi

tagħhom.

Biżżejjed insemmu l-knisja ta’ Korintu bil-firdiet,
ġlied, abbuż tad-doni spiritwali u tagħlim ħażin.
L-Iskrittura tagħtina wkoll eżempji tal-falliment
ta’ wħud mill-qaddisin t’Alla. Hekk ġralu David,
raġel għal qalb Alla u l-kittieb tas-Salmi; spiċċa
biex wettaq adulterju u ċappas idejh b’demm
innoċenti. Pietru, appostlu ewlieni ta’ Kristu,
ċaħad lis-Sid li tant kien iħobb għal tlett darbiet
wara xulxin.
Għamel kuraġġ, ħija, jekk bħalissa tinsab lbogħod minn Alla. Dak li ġara lilek hu lesperjenza ta’ ħafna minn ħutek. Jekk bħalissa
tinsab sod u miexi ‘l quddiem, ara li ma
tiġġudikax lil ħuk; anzi qis li turi simpatija
miegħu. Ftakar li inti wkoll saqajk tat-tafal, u ħu
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ħsieb tiegħek innifsek. “Għalhekk, min jaħseb li
hu wieqaf fis-sħiħ ħa jara li ma jaqax” (1 Kor
10:12).

2. Kawzi
X’iwassal għal din in-nixfa spiritwali? Għaliex
ulied Alla ma jibqgħux jikbru?
Dan l-aħħar it-tifel talab lil Ġesù għal oħtu: “Ġesù
għamel li Betty tixrob il-ħalib biex tikber.” Iridha
titwal biex inkunu nistgħu mmorru Eurodisney.
Kif it-tfal għandhom bżonn il-ħalib u l-ikel, hekk
ukoll ulied Alla jikbru bil-Kelma li toħroġ minn
fomm il-Mulej. Imma jekk jonqosna l-aptit,
nisimgħu priedka b’nofs kedda, inħallu l-Bibbja
fuq l-ixkaffa, ma napplikawx u ma nobdox dak li
jgħidilna Alla, allura minflok nikbru, naqgħu
f’anemija spiritwali.
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Mhux biss. It-tfal għandhom bżonn l-imħabba
biex jikbru. Tfal li jitħallew weħidhom ma
jiżviluppawx

il-lingwa,

il-ħiliet

soċjali

u

emozzjonali. Bl-istess mod ulied Alla jikbru u
jimmaturaw fl-esperjenza tal-imħabba t’Alla.
Issa Alla qatt ma jitlaq ‘l uliedu; huwa aħna li
nitbiegħdu mill-imħabba tiegħu, u dan nagħmluh
meta nittraskuraw il-Kelma, kif diġa’ semmejna, u
t-talb, ix-xirka mal-aħwa, l-ikla tal-Mulej u l-qima
t’Alla fil-knisja.
Jistgħu

jkunu

diversi

r-raġunijiet

għaliex

nittraskuraw il-mezzi tal-grazzja – għażż, nuqqas
ta’ dixxiplina personali, tqassim ħażin tal-ġurnata,
jew għax inkunu bieżla wisq fix-xogħol jew
divertiment. Ħasra li nsibu ħin biex nisimgħu laħbarijiet, u ma nsibux ħin biex nisimgħu l-Aħbar
it-Tabja

fl-Iskrittura?

Jew

kif

matul

il-jum

niltaqgħu ma’ tant ħbieb, u ma niddedikawx
kwarta mal-aqwa Ħabib fit-talb? B’nuqqas ta’
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dixxiplina, nuqqas ta’ ħeġġa, jew hu x’inhu, irriżultat jkun wieħed – nitbegħdu mill-imħabba u
x-xirka mal-Missier.
Ladarba

nitbegħdu

mill-imħabba

t’Alla,

awtomatikament ninġibdu aktar lejn id-dinja u lħażen tagħha. L-Iskrittura twissina, “La tħobbux
id-dinja, lanqas il-ħwejjeġ li huma fid-dinja. Jekk
xi ħadd iħobb id-dinja, l-imħabba tal-Missier
mhix fih. Għax kull ma hemm fid-dinja, xewqat
ħżiena tal-ġisem, xewqat ħżiena tal-għajnejn, u lkburija tal-ħajja, mhux ġej mill-Missier, imma
mid-dinja” (1 Ġwanni 2:15-16).
L-iben “il-ħali” ried jissodisfa x-xewqat ħżiena ta’
ġismu; ried jiddeverti u jitbaħrad ... telaq ilbogħod mid-dar, u wara li “gawda” għal xi
żmien, spiċċa fl-għalqa mal-ħnieżer. David ħares
b’għajn żienja lejn mara, xtaqha, ħa li ried minna,
bil-konsegwenzi traġiċi li ġew wara. Pietru
indieħes mal-għedewwa ta’ Kristu, u spiċċa jiċħad
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lill-Imgħallem tiegħu. Ipprefera jiddefendi lilu
nnifsu milli l-unur ta’ Sidu; din hi l-kburija talħajja.
Il-waqa’ taf tiġi f’daqqa, bħal ma ġralhom David
u Pietru, imma mhux mingħajr raġuni. F’ġurnata
waħda l-istudent jeħel mill-eżami għax qabel kien
ħela ħafna jiem fil-għażż minflok fl-istudju. David
x’kien qed jagħmel fuq is-setaħ meta bħala sultan
suppost kien qed jmexxi l-armata kontra lgħedewwa tal-poplu tiegħu? Kif tridu ma jaqax
Pietru jekk raqad minflok qagħad jishar fit-talb
biex ma jidħolx fit-tiġrib kif kien wissieh lImgħallem? U x’mar jindieħes jagħmel malgħedewwa ta’ Kristu minflok dabbar rasu u
staħba x’imkien? Il-kompromessi żgħar iwasslu
għal konsegwenzi kbar.
Mhux id-dnubiet skandalużi biss ibegħduna minn
Alla, imma anke dawk “żgħar” u moħbija fil-qalb.
Tista’ tispiċċa l-isptar b’daqqa ta’ trakk, imma
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tista’ wkoll tidħol l-ITU b’virus li ma jidhirx.
David

qatel,

ħafna

Insara

jagħmlu

l-istess

b’ilsienhom u bl-imrar f’qalbhom għal ħuthom.
David għamel adulterju, ħafna Insara jagħmlu flistess f’qalbhom permezz tal-pornografija. Israel
kien iqim l-idoli, ħafna Insara jafdaw u jfittxu ssodisfazzjon fil-flus u l-ħwejjeġ tad-dinja – irrebgħa tagħhom hi wkoll idolatrija. L-iben iżżgħir weġġa’ qalb il-missier, imma l-istess għamel
l-iben il-kbir avolja fuq barra kien jidher tifel
bravu. Il-qalb bla ħniena u suppervja tiegħu kienu
jintnu aktar mir-riħa tal-qżieqeż li kellu fuqu ħuh
iż-żgħir.
Ħalli għalhekk kull wieħed jeżamina lilu nnifsu
quddiem Alla li jagħraf il-qlub. “Għarbilni, o
Mulej u agħraf lil qalbi: ġarrabni u kun af
ħsibijieti: u ara jekk hemmx xi triq ħażina fija u
mexxini fit-triq ta’ dejjem” (Salm 139: 23, 24).
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3. Konsegwenzi
X’inhuma
jitbiegħed

l-konsegwenzi
minn

Alla?

meta

Il-Missier

n-Nisrani
jirrabja

u

jiddispjaċih bħal kull missier ieħor meta l-ulied
ikunu stinati u diżubbidjenti. Ix-xirka ħelwa malMissier tinkiser. David jistqarr, “Meta bqajt sieket,
għadmi ntemm bil-krib tiegħi l-jum kollu. Għax
lejl u nhar idek tqalet fuqi: saħħti nfniet bħal
f’nixfa tas-sajf” (Salm 32:3, 4). Bħal David aħna
wkoll inħossu l-id tqila tad-dixxiplina u lkonsegwenzi li d-dnub iġib miegħu.
Id-dnub hu qarrieq; iwiegħed pjaċir, imma jisraq
il-ferħ u l-paċi mill-qalb, u minflokhom jidħlu ddwejjaq, il-mistħija u l-miżerja. L-għana ta’ ferħ
jiskot; it-talb isir formalità; il-qalb tiddallam.
B’kuxjenza tqila wieħed qajla jkun jista’ jwettaq
dmirijietu sewwa. Ibati hu u miegħu ibatu lfamilja u l-ministeru tiegħu fil-knisja. Mhux biss,
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jitlef ukoll il- kredibilità tax-xhieda Kristjana
quddiem id-dinja. Irid jew ma jridx in-Nisrani
jġorr l-isem ta’ Kristu miegħu, u b’imġibtu ħażina
jiddiżonora ‘l Alla.
Kemm miżerja u kemm mrar iġib miegħu d-dnub!

4. Tama
Jekk

mhux

għall-grazzja

t’Alla,

in-Nisrani

jiddispra meta jaqa’ f’dan l-istat miskin. Imma
nirringrazzjaw ‘l Alla li jħobbna b’imħabba
eterna, u minkejja l-fallimenti tagħna, hu jerġa’
jġibna lura d-dar. Alla Trinità huwa t-tama tagħna
meta nkunu messejna l-qiegħ.
Alla l-Missier jiddixxiplina ‘l ulieda, u għalkemm
is-sawt mhux ta’ pjaċir, l-għan tiegħu hu tajjeb
għax jeħlisna mit-telfien u jerġa’ jdewwaqna lhena tal-qdusija. Il-Missier juża’ mezzi differenti
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biex imiss il-qalb ta’ wliedu mqarbin; l-istess
miżerja tagħhom taf iġġibhom f’sensihom; l-hena
tad-dar tiegħu wkoll tiġbidhom lejh. Daqqa juża
profeta, bħal Natan, jew il-leħen ta’ serduq ... hu
x’inhu, il-Missier jaħdem fil-qalb ta’ wliedu biex
jiġbidhom lejh bil-kordi ta’ mħabbtu.
L-Iben ukoll jaħdem għar-restawrazzjoni taddixxipli tiegħu. Kien jaf il-Mulej li Pietru kien se
jiċħdu. Talab għalih biex il-fidi tiegħu ma
tonqosx. Ma kienitx kumbinazzjoni li mat-tielet
ċaħda

idden

is-serduq.

Lanqas

kienet

kumbinazzjoni li dak il-ħin Ġesù kien għaddej,
dar u ħares f’għajnejn Pietru. Ir-Ragħaj jagħti
ħajtu għan-nagħaġ tiegħu, u ma jitlifx imqar
waħda minnhom. Meta nagħġa tintilef, ir-Ragħaj
iħalli d-99 l-oħra u jmur ifittixha, u jibqa’ jfittixha
sakemm isibha u jġibha lura fil-merħla.
L-Ispirtu s-Santu jaħdem mal-Missier u l-Iben
ukoll. Hu li jitnikket bid-dnub tagħna, l-istess
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Spirtu jqawwina biex immewtu d-dnub fina u
jiftħilna fommna biex bil-ġdid biex ngħajjtu,
“Abba, Missier.”

5. Indiema
Il-Missier isejjaħ ‘l uliedu biex jerġgħu lura
għandu. Il-profeta Ħosegħa jappella lil Israel, ilmara li telqet lir-raġel biex tmur tiżni ma’ rġiel
oħra, biex tmur lura lejn żewġha: “Erġa’, o Iżrael
lejn il-Mulej, Alla tiegħek għax int tfixkilt
minħabba

l-ħażen

tiegħek”

u

f’isem

Alla

jwegħdha restawrazzjoni, “Infejjaq l-apostasija
tagħhom, inħobbhom minn rajja: għax għadbi
twarrab minnhom” (Hos 14:1, 4).
L-istess jagħmel l-profeta Ġoel: “Għalhekk, issa
wkoll jgħid il-Mulej, duru lejja b’qalbkom kollha,
u bis-sawm, bil-biki, u bit-tinwiħ. ċarrtu qalbkom
u mhux ħwejjiġkom, u duru lejn il-Mulej, Alla
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tagħkom, għax twajjeb u ħanin il-Mulej, idum ma
jagħdab, u mimli tjieba, u jisgħobbih għad-deni li
jibgħat” (Ġoel 2:12, 13).
Xi ħlewwa u x’imħabba! Alla jaf li d-dnub
idaħħalna f’nassa, kif qal Ġesù, li min jagħmel iddnub hu l-ilsir tad-dnub. Alla jaf bil-qtugħ il-qalb,
il-mistħija, id-dwejjaq li jipparalizzaw il-qalb u rriġlejn ta’ wliedu. Għalhekk jassigurhom li meta
nduru

lejh

insibu

t-tjieba

u

l-ħniena

jistennewhom. Ftakar fl-iben iż-żgħir; meta ġie
f’sensiħ u telaq lejn id-dar, ma sabx lil missieru
rrabjat għalih. Il-missier kien qed jistennih, u meta
kien għadu l-bogħod ħafna, ġera’ għal fuqu,
għanqu miegħu u biesu!
Qalb maqsuma u sogħbiena Alla ma jwarrabhiex.
Erġa’ lura, mela, jekk kont twarrabt minn Alla,
ejja b’umiltà u b’fiduċja fih. Agħmel il-kliem tasSalm it-talba sinċiera tiegħek: “Ikollok ħniena
minni, o Alla, skond it-tjieba tiegħek: skond il15

kobor tal-ħniena tiegħek naddafli ħtijieti. Aħsilni
kollni mill-ħażen tiegħi, u naddafni minn dnubi.
Għax jien nagħrafhom ħtijieti: u dnubi dejjem
quddiemi” (Salm 51:1-3).

6. Stejqien
Hawnhekk tibda’ l-festa! Isa, ġibu libsa ġdida,
libbsuh iċ-ċurkett, u xiddulu l-qorq! Oqtlu lgħoġol imsemmen u ħejju l-akbar party! Fis-sema
jkun hemm ferħ fost l-anġli, u mhux anqas fuq lart!
David

jirrakkonta

l-esperjenza

tiegħu:

“Stqarrejtlek dnubi u l-ħażen tiegħi jien ma
ħbejtx. Jien għidt: Nistqarr ħtijieti lill-Mulej; u int
ħfirtli l-ħażen ta’ dnubi.” Daqskemm kien jaf innixfa li jġib miegħu d-dnub, daqshekk ieħor kien
jaf x’inhu l-ferħ li ġġib magħha l-maħfra, “Hieni
min ħtijietu maħfura, min dnubu mistur. Hieni l16

bniedem li l-Mulej ma jgħoddlu l-ebda ħtija u li flispirtu tiegħu m’hemm l-ebda qerq” (Salm 32:5; 1,
2).
Il-maħfra tnissel il-ferħ fil-qalb, u ħelsien milljasar tad-dnub, biex bl-għajnuna t’Alla terġa’ tibni
mill-ġdid. Dan ma jfissirx li kollox jista’ jittranġa.
Urija, mart Betseba, ma ġiex lura għall-ħajja meta
David nidem. Hemm konsegwenzi tad-dnub li
ma jitħassrux u dawn jibqgħu wkoll tifkira għal
għomrok

tal-qerq

u

l-kruha

tad-dnub.

Madankollu, bl-għajnuna t’Alla tipprova ssewwi
fejn hu possibli u terġa’ tibda taqdi dmirijietek
b’kuxjenza nadifa, isservi lill-familja tiegħek bilferħ,

twettaq

il-ministeru

tiegħu

fil-knisja

b’entużjażmu ġdid, u tkun tista’ terġa’ tagħti
xhieda ta’ Kristu, is-Salvatur tiegħek.
Dan ikompli jżid ferħ fuq ferħ. Ma kienx biżżejjed
li Ġesù wassal lil Pietru għall-indiema; iltaqa’
miegħu ħdejn il-baħar u għal tlett darbiet ġedded
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l-ministeru li kien fdalu f’idejh. Pietru, li darba
beża’ mill-qaddejja u ċaħad lis-Sid, f’Pentekoste
ma beżax ixandar lil Kristu lill-folla ta’ aktar minn
tlett elef ruħ, u minn dakinhar ma waqafx ixandar
lil Ġesù sakemm issiġilla b’demmu x-xhieda u
imħabbtu għas-Salvatur tiegħu.
Nistgħu nikbru fil-grazzja u l-għarfien ta’ Kristu
minkejja li kultant nogħtru u nimirdu. Għax fi
Kristu hemm il-maħfra bid-demm tas-salib; fih
hemm il-ħelsien u l-qawwa biex ngħixu filġustizzja għall-glorja tal-Missier; u fih hemm, fuq
kollox, l-għaxqa u l-ferħ tal-qalb.
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