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L-għira, il-ġlied, l-inkwiet, il-biżgħa, ir-regħba ........ dawn kollha jistgħu 

jgħassru lill-ispirtu tagħna. Spirtu mjassar itellifna l-paċi ta’ qalbna. 

Min-naħa l-oħra, min jirnexxilu jikkontrolla l-għira, il-ġlied, l-inkwiet, 

il-biżgħa u r-regħba,  jakkwista ħafna paċi f’qalbu. 

 

Hemm bosta modi kif il-bniedem jista’ jasal biex igawdi l-ħajja bi spirtu 

verament ħieles. Hawnhekk ser neżaminaw żewġ modi kif nistgħu naslu 

biex nirbħu dawn l-isfidi tant importanti għall-kuntentizza tagħna: 

(a) l-ewwel mod: m’għandniex inħallu l-esperjenzi negattivi li kellna f’ħajjitna jikkundizjonawlna 

d-deċiżjonijiet tal-futur; 

(b) it-tieni mod: m’għandux ikollna qalbna marbuta mal-ġid tad-dinja. 

 

Nispjegaw ruħna permezz ta’ xi eżempji. Ġużeppi ħass illi fuq ix-xogħol saret inġustizzja miegħu 

meta applika għal promozzjoni u dina l-promozzjoni, minflok, ingħatat lill-kollega tiegħu. 

Minħabba dan id-diżappunt, Ġużeppi tilef ħafna mill-motivazzjoni li kellu għax-xogħol tiegħu, u sar 

ikollu jagħmel sforzi kbar biex sempliċiment jaqdi dmiru kif kien jagħmel qabel. Il-ġimgħa l-oħra 

reġgħu ħarġu applikazzjonijiet ġodda għal promozzjoni oħra. Ġużeppi ħassu konfuż. X’jagħmel? 

Jerġa’ japplika bil-periklu illi ma jirnexxix u jkollu jerġa’ jsofri umiljazzjoni oħra?  Jieħu ċans ieħor, 

forsi did-darba jieħu l-promozzjoni hu? Fortunatament, martu Sandra, tatu parir ġenwin. “Ġuż,” 

qaltlu, “mhux aħjar inħarsu ’l quddiem? X’jiswielna jekk se noqogħdu niffaċċjaw il-futur bil-lenti 

tal-passat? Il-passat nitgħallmu minnu, imma ma nħalluhx jikkondizzjonalna l-futur!”  U Ġużeppi 

lbieraħ rebaħ lilu nnifsu u tefa’ l-applikazzjoni tiegħu.  

 

Meta Ġużeppi ‘rebaħ’ lilu nnifsu u ddeċieda li jerġa’ japplika għall-promozzjoni, kien qiegħed 

jagħmel rebħa kbira interna. Ġużeppi kien qiegħed ‘jeħles’ lilu nnifsu minn xi ħaġa perikoluża 

mmens. Bosta persuni, wara li ma rnexxilhomx jakkwistaw xi ħaġa, waqgħu fid-diżappunt, saru 

mdejqin, pessimisti u ġieli anke ċiniċi. F’kelma waħda, tilfu l-paċi ta’ qalbhom. Tilfu l-fiduċja illi 

jistgħu jagħmlu progress f’ħajjithom. Saru skjavi ta’ esperjenza tal-passat! 

 

Biex ikollok spirtu ħieles, huwa meħtieġ li ma 

jkollokx qalbek marbuta mal-ġid tad-dinja. 

Fid-Diskors tal-Muntanja, fejn ħabbar is-Saltna 

t’Alla, Kristu saħaq: “Imberkin il-foqra tal-ispirtu!” 

Ma qalilniex li l-foqra huma mberkin u waqaf 

hemm; żied il-frażi importanti “tal-ispirtu”. Xi tfisser 

tkun fqir fl-ispirtu?  Darba wieħed saċerdot ħabib 

tiegħi spjegali dan kollu bi storja vera. 

Fl-ex-Jugoslavja, mal-mewt tal-President Tito, 

mill-ewwel deher illi se jkun hemm l-inkwiet bejn 

il-gruppi etniċi tas-Serbi, tal-Kroati u tal-Bosnijaċi. Matei, raġel ta’ nisel Kroat, li kien jgħix f’raħal 

fejn il-maġġoranza l-kbira kienu Serbi, kellu ħanut tal-merċa li kien jirrendilu dħul verament tajjeb 

biex seta’ jgħix komdu hu, martu u l-erba’ wliedu. Meta beda jberraq l-inkwiet, biex jipproteġi lil 

familtu, ma ħasibhiex darbtejn. Biegħ il-ħanut bil-ftit flus li seta’ jdaħħal, u telaq jgħix f’raħal ftit ’il 

barra minn Zagreb, fejn il-maġġoranza tan-nies kienet Kroata. Bata ħafna sakemm reġa’ ssetilja, 

imma salva ġildu. Fl-istess żmien, Leni, raħħala ta’ nisel Serb li kienet tgħix f’raħal b’maġġoranza 

Kroata, kellha razzett żgħir li minnu kienet tgħix hi u t-tifel tagħha ta’ 12-il sena. Dina rraġunat 

differenti minn Matei; l-għelieqi u r-razzett kienu tagħha u ma riedet bl-ebda mod 



tabbandunahom. Waqt l-eqqel tal-inkwiet etniku, għodwa waħda, lil Leni u lil binha sabuhom 

mejta b’daqqiet ta’ mannara f’għalqa maġenb ir-razzett tagħhom. Li torbot qalbek iżżejjed mal-ġid 

tad-dinja qatt ma jiswielek. 

 

Hawnhekk ta’ min jagħmel punt importanti. Li ma jkollokx qalbek marbuta 

mad-dinja ma jfissirx li ma jimpurtak minn xejn, tiġi taqa’ u tqum minn 

kulħadd u minn kollox; ma jfissirx li tkun cool !  Li ma jkollokx qalbek marbuta 

mal-affarijiet tad-dinja jfisser biss illi inti tkun kapaċi tevita li tagħmel id-deni 

lilek innifsek u lil għajrek minħabba l-ġid li għandek jew li tista’ takkwista fuq 

din l-art.  

 

Persuna bi spirtu tassew ħieles hija persuna li kapaċi tħares b’fiduċja lejn 

il-futur. Hija persuna bil-kapaċità li ma tħallix l-esperjenzi qarsa tal-passat jikkondizjonawlha 

l-futur tagħha u tan-nies ta’ madwarha.  “Min 

jitfa’ idu fuq il-moħriet u jħares lura mhux rajjeb 

għas-Saltna Tiegħi.”  Dan il-kliem mimli għerf 

qalu Sidna Ġesù Kristu. Il-bidwi li jħares lura 

waqt il-ħart ma jista’ qatt jiżra’ tajjeb; ix-xogħol 

ma jiġihx sew u frott ma jiħux. 

 

Fl-Evanġelju nsibu diversi drabi meta Ġesù 

wissiena biex ma nħallux lil qubna jiġu 

maħkuma minn xi forma ta’ jasar. San Ġorġ 

Preca kien iħobb jgħallem permezz tal-LEĦEN IL-MAĦBUB (il-kliem ta’ Ġesù). Huwa kien jinsisti 

biex il-membri tal-MUSEUM jitgħallmu s-sentenzi tal-Leħen il-Maħbub bl-amment biex. Dawn 

iż-żewġ eżempji li ġejjin huma rilevanti għall-punti li qegħdin niddiskutu hawn: 

� “X’jiswielu l-bniedem li jakkwista d-dinja kollha taħt idejh, biex imbagħad jitlef ruħu?” 

� (Mt: 6:19) "Tgeddsux għalikom teżori f'din id-dinja, fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid, u 

fejn il-ħallelin jinfdu u jisirqu. (Mt: 6:20) Iżda ġemmgħu għalikom teżori fis-sema, fejn xejn ma 

jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid, u fejn ma hemmx ħallelin jinfdu u jisirqu. (Mt: 6:21) 

Għax fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm tinsab qalbek ukoll.  

Min jgħożż u jipprattika dawn iż-żewġ pariri li tana Sidna Ġesù Kristu għandu spirtu u qalb ħielsa. 
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