
Omm Sarah kienet sikwit tibgħat 
lil bintha tixtri l-ħobż. Darba 
minnhom tatha €5 u qaltilha 
biex iġġib żewġ ħobżiet u l-bqija 
żżommha hi ta’ kemm kienet qed 
tobdi. Imma kif ħarġet mill-ħanut 
indunat li kellha aktar bqija milli 
suppost. Tal-ħanut kien ħa żball 
u taha ż-żejjed. X’tagħmel? Tibqa’ 
sejra qisu qatt ma kien xejn jew 
inkella tidħol u tgħidlu?

James kien qiegħed fil-kju tal-
ħanut x’ħin mal-art ra karta ta’ 
€10. X’jagħmel? Hu x’inhu sidha ilu 
li telaq u ħadd ma kien se jinduna 
jekk jinżel jiġborha u jpoġġiha fil-
but. Kieku int x’tagħmel?

Hector mar jixtri flixkun minn 
magna tas-softdrinks. Kif wasal 
ra borża stramba fuq il-magna. 
Dlonk tawwal idu u kif qabadha 
induna li kienet mimlija muniti. 
Malajr stima li kien hemm 

madwar €200 u f’moħħu beda 
jimmaġina x’seta’ jagħmel b’dawn 
il-flus. X’taħseb li kellu jagħmel 
Hector? Iżomm il-flus għalih jew 
inkella jċempel biex jirrapporta li 
sab il-flus?

Għalkemm forsi mhux komuni 
li nsibu borża mimlija flus, 
jew inkella xi karta ta’ €10, 
imma kuljum niltaqgħu ma’ 
okkażjonijiet li jisfidaw il-valuri 
tagħna. Darba Ġesù rrakkonta 
parabbola fuq raġel għani li sema’ 
li dak li kien jieħu ħsieb il-flus 
tiegħu kien qiegħed juża l-ġid kbir 
tas-sinjur biex jimla butu wkoll! 
Malli nduna s-sid irrabja ħafna 
u qallu biex jagħmillu l-kontijiet 
għax kien se jkeċċih.

Issa, l-amministratur tgħidx 
kemm inkwieta u allura qatagħha 
li jipprova jiġbor ġieħu. Sejjaħ 
lil dawk kollha li kienu midjunin 
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“Min hu fidil f’ħaġa tassew żgħira, hu fidil ukoll fil-ħafna;
min hu diżonest f’ħaġa tassew żgħira, hu diżonest ukoll fil-ħafna.”

mas-sid u naqqsilhom id-dejn 
li kellhom. Tgħidx kemm kienu 
kuntenti meta l-kontijiet naqsu 
kollha bin-nofs. Wisq probabbli 
kulma għamel kien li naqqas 
dak li kien imdorri jżid biex jimla 
bwietu, imma, għal dan, is-sinjur 
kien kuntent għax dawk midjuna 
miegħu kienu kuntenti wkoll.

B’din il-parabbola pjuttost 
stramba, Ġesù qed jitkellem fuq 
l-onestà. Għalkemm l-eżempju 
li jġib hu ta’ persuna diżonesta, 
fil-mument tal-prova bidel ftit 
dak li kien jagħmel u pprova jkun 
onest. Ġesù jkompli jgħidilna li 
rridu nkunu dejjem onesti u mhux 
nagħlqu għajnejna jekk ħaġa 
hija żgħira. Anke jekk kulħadd 
jagħmel hekk, jew inkella dak li se 
nieħdu ma tantx jiswa, anzi, dan 
il-valur aħjar nipprattikawh fuq 
l-affarijiet iż-żgħar ħalli meta jiġu 
l-ħwejjeġ il-kbar isibuna lesti.
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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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“Min hu fidil f’ħaġa tassew 
żgħira, hu fidil ukoll fil-ħafna;
min hu diżonest f’ħaġa tassew 

żgħira, hu diżonest ukoll fil-ħafna.”
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Waħda mill-aħħar affarijiet li għamel Ġesù 
qabel ma miet kien li tana lil ommu biex 
tkun ommna. Minn dak iż-żmien, Marija qatt 
ma waqfet tidħol għal dawk kollha li jitolbu 
l-għajnuna tagħha. San Bernard kien iħobb 
jgħid li m’hemm ħadd il-Ġenna li xi darba 
jew oħra ma talabx lil Marija biex tgħinu u 
mbagħad ikompli, li m’hemm ħadd l-Infern li xi 
darba talab lil Marija. Fost l-għadd kbir ta’ talb 
lil Marija li nkiteb u ntalab matul is-snin, insibu 
din it-talba popolari ta’ San Bernard:

Ftakar, ja l-iżjed Omm ħanina,
li qatt ma nstema’ li xi ħadd intefa’
taħt il-ħarsien tiegħek, talbek l-għajnuna
jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux.
Imqanqal minn dan il-ħsieb
għal għandek niġri,
ja Verġni Omm tiegħi; għandek niġi,
quddiemek noqgħod midneb u niedem,
ja Omm l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem.
La tistmerrx it-talb tiegħi,
iżda ismagħni u weġibni. Ammen.
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Aħbar Tajba hija inizjattiva tal-Media Centre flimkien 
mal-Fondazzjoni YOUTHEME u tiddependi mill-ħidma 
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’
tirreklama
fuq dan il-fuljett

Dan il-fuljett joħroġ
kull ġimgħa u jitqassam

fil-parroċċi kollha
ta’ Malta u Għawdex.

Ċemplilna fuq 2569 9100
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