
Fl-1924, Eric Liddell kien l-aktar 
atleta veloċi fl-Ingilterra fit-
tellieqa tal-mitt metru. Kulħadd 
kien qed jafda fil-kapaċitajiet 
tiegħu għall-Olimpjadi, u Eric 
qatt ma ttraskura t-taħriġ tiegħu 
biex fil-kompetizzjoni jirnexxi. 
Imma meta nduna li waħda mit-
tlielaq kienet se tkun il-Ħadd 
l-affarijiet inbidlu ħafna għal Eric. 
Għal snin twal kien ħalla l-jum 
tal-Ħadd liberu biex ikun jista’ 
jiddedikah għal Alla u ma kienx se 
jibdel ħsiebu issa. Tgħidx kemm 
nies ippruvaw jagħmlu pressjoni 
fuqu biex jibdel ħsiebu, imma 
kollu għalxejn sakemm fl-aħħar 
sabu soluzzjoni. It-tellieqa tal-
mitt metru kien se jikkompetu 
fiha ħaddieħor filwaqt li Eric kien 
se jipprova għall-ewwel darba 
jikkompeti fit-tellieqa tal-erba’ 
mitt metru, li kienet se ssir f’jum 
ieħor li ma kienx il-Ħadd. Dan 
kien ifisser ħafna aktar sforz 

imma Eric kien kuntent sakemm 
ma jitlifx il-jum tal-Ħadd u, biex 
ma ntawwalx l-istorja, kemm Eric 
kif ukoll l-atleta li tellaq minfloku 
l-mitt metru, rebħu l-medalja 
tad-deheb.

L-istorja ta’ Eric ma tiqafx hawn. 
Snin wara ddeċieda li jmur iċ-
Ċina bħala missjunarju. Qatta’ 
snin twal jaħdem f’diversi 
postijiet differenti iżda meta 
faqqgħet it-tieni gwerra dinjija 
Eric spiċċa internat f’kamp tal-
konċentrament fejn minħabba 
l-kundizzjonijiet iebsa tilef 
ħajtu. Wara mewtu l-mara 
tiegħu bdiet tirċievi ħafna ittri 
ta’ ringrazzjament għal kemm 
żewġha kien għenhom fil-
mumenti diffiċli ġewwa l-kamp 
ta’ konċentrament. Qatt ma qata’ 
qalbu u għalkemm saħħtu bdiet 
sejra lura dejjem sab ħin biex 
jgħin lil dawk li kellhom bżonn.
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Qallu Ġesù: “Min iqiegħed idu fuq il-moħriet
u jħares lura mhuwiex tajjeb għas-Saltna ta’ Alla.”

Snin wara kien hemm direttur 
tal-films li ħolom li jagħmel film 
fuq Eric. Il-mara tiegħu ħasbet li 
ħadd ma kien se joqgħod jinqala’ 
biex jara film fuq żewġha, imma 
ma setgħetx tkun iktar imqarrqa. 
Il-film, Chariots of Fire, mhux 
talli kien suċċess, anzi rebaħ fost 
l-ikbar unuri fid-dinja taċ-ċinema.

Imma tgħiduli: “Għaliex ma riedx 
itellaq nhar ta’ Ħadd. Ma setax 
għamel eċċezzjoni waħda għall-
olimpijadi?” Probabbilment seta’ 
jagħmel eċċezzjoni kieku kienet 
daqshekk importanti imma 
għal Eric Alla kien ferm aktar 
importanti. Il-Vanġelu tal-lum 
irid iwasslilna l-istess tagħlima. 
Kemm hu importanti Alla 
għalina? Lesti li nagħtuh l-ewwel 
post f’ħajjitna? Jew Alla għandu 
postu wara xi ħaġa oħra? Jalla 
jkollna l-kuraġġ li lil Alla nagħtuh 
l-ewwel post f’ħajjitna.
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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.
MESSAĠĠIERA, SAMARIJA, NAR, SEMA, VOLPIJIET, GĦERIEN, GĦASAFAR, BEJTIET, MOĦRIET, SALTNA.
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F’dawn ix-xhur il-kalendarju ta’ pajjiżna 
mimli festi ddedikati lil qaddisin 
differenti. Għalkemm ħafna minnhom 
għexu ħajjiet ferm differenti minn xulxin, 
kollha f’mument minnhom iddeċidew 
li jiddedikaw ħajjithom lil Alla. Mhux 
dejjem kienet għażla faċli imma fil-
mumenti iebsa Alla kien isostnihom biex 
ma jaqtgħux qalbhom. Ejjew aħna wkoll 
nimxu fuq il-passi ta’ dawn il-qaddisin 
u fuq fommna nżommu l-kliem ta’ San 
Injazju biex nitolbuh jgħinna nkunu 
nixbhu lil dawn il-qaddisin.

Mulej għallimni nkun ġeneruż. 
Għallimni nservik kif jistħoqqlok: 
li nagħti bla ma nistenna xejn lura; 
li nitħabat għalik bla ma nagħti kas 
kemm iweġġgħuni, li naħdem għalik 
bla ma negħja jew nistenna xi premju 
lura. Ħaġa waħda nixtieq: li nkun naf 
li qed nagħmel dak li trid minni.
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ta’ diversi voluntiera u benefatturi. Għandna bżonn 
ukoll ta’ ħafna talb biex din il-ħidma tħalli l-frott 
mixtieq. Min jixtieq jgħin,
finanzjarjament, bit-talb 
jew b’xi ħidma oħra jista’ 
jibagħtilna fuq

info@sayitmalta.com

Issa tista’
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fuq dan il-fuljett
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