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ĦSIEB TAL-EDITUR

Reġa’ wasal Sajf ieħor u miegħu waslu l- l-opportunita’ li tisimgħu lil xi ħadd jirrakkonta
affarijiet kollha li dan l-istaġun iġib miegħu. din il-ġrajja. Madankollu se nħallikom bilBħal sħana, ikel frisk, frott li jgħaxxqek bit- kurżita’ u nistidinkom iddawwru l-paġna.
tjubija tiegħu u għaliex le, it-tgawdija tal-bajjiet Iż-żewġ artikli l-oħra nixtieq nabbinhom mat-

F’din il-ħarga
__________________
Ħsieb tal-editur
__________________

sbieħ Maltin bil-baħar ikħal, li l-kulur tiegħu tema tal-Live-in ta’ din is-sena. Din is-sena itjikkalmak anke jekk biss tħares lejh jew tisma’ tema kienet “Jiena, Int u aħna: Flimkien
iċ-ċafċif mal-blat.

nagħmlu d-Differenza”. Naraha tema li tmur

Il-baħar żaqqu ratba imma rasu iebsa jgħidu, tajjeb ħafna mas-Sajf. Fis-sajf il-ħin ta’ mistrieħ
pero’ aħna l-iktar li nagħtu kas f’dan il-perjodu nużawh biex noħorġu ma’ sħabna u nqattgħu
tas-sena huma l-kreaturi ta’ ġo fih...bħal ngħidu aktar ħin ma’ dawk li verament inħobbu.
aħna l-bram. F’din il-ħarġa għandna artiklu Hawnhekk ma nistax ma nsemmix l-artiklu ta’
partikolari li jgħinna nifhmu kemmxejn aktar il- Ruth u Jurgen. L-artiklu jitratta dwar irbram u l-konsegwenzi ta’ meta jigdmuna. Imma relazzjonijiet tagħna ma’ ħaddieħor u allura fisfuq din se nħalli f’idejn Chris biex jispjegalkom Sajf nistgħu niffukaw biex insaħħu dawn iraħjar.

relazzjonijiet. Kull ħin ipprova ftakar li, l-ebda

Is-sajf huwa wkoll sinonimu mas-safar, li kif bniedem mhu gżira, mela allura nħeġġek biex
tafu aħna l-Maltin magħrufin għalih. Antonio tibża’ għan-nies li taf u li juruk li jħobbuk.
kitbilna artiklu propju fuq dan is-suġġett tas- Ftakar li b’hekk tkun qed tibża’ għal li għandek,
safar. Is-safar huwa esperjenza ta’ mistrieħ, li fl- u li biex fil-ħajja ma taqtax qalbek, xi kultant
istess ħin jgħinna nirrilassaw filwaqt li nsiru ikollok bżonn spalla. Għaldaqstant nissuġġerilek
nafu kulturi differenti u postijiet ġodda madwar taqra l-artiklu ta’ Josmarie. Aqrah u żommu
id-dinja. Antonio għażel li jitkellem fuq l- f’moħħok għal meta xi darba tħoss li ġej kollox
esperjenza tiegħu fl-Art Imqaddsa...għal min kontra.
qatt

m’esperjenza

dal-post

hekk

qaddis, Imma

fuq

kollox

nitolbok

ħaġa,

żomm

nissuġġerilkom biex tfittxu ftit għal dan l- f’moħħok li l-akbar spalla li qatt jista’ jkollok hi
artiklu.

l-ispalla ta’ Missierna li hu fis-smewwiet u li

Il-mistrieħ tas-Sajf mhux sinonimu biss mas- qatt ma jista’ jagħtik salib akbar milli tiflaħ. Ma
safar. Hemm ukoll l-interess fil-qari, ċinema u nafx qattx ħassejt il-bżonn li titolbu jibgħatlek
ħafna oħrajn. L-artiklu ta’ Rowena u Kim, lil xi ħadd biex jgħannqek tgħanniqa għax vera
għalkemm għaddew ħafna snin, ħa jgħinuna jkollok bżonnha. F’dan il-każ jista’ jkun li
nerġgħu ngħixu fatt storiku li seħħ f’wieħed mill jibgħatlek lill-akbar ħabib tiegħek...għalhekk l-aktar ibħra kesħin madwar id-dinja...it-traġedja aħħar ħaġa li nissuġġerilek hi - Għożż lil dawk
tat-Titanic. Bħalma tafu din l-istorja kienet bażi qrib tiegħek u rringrazzjah kull ħin u kull
ta’ film mill-isbaħ, pero’ ma nafx jekk kellkomx mument talli għoġbu jimlilek ħajtek bihom.

Mill-pinna ta’ Marquita Formosa
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“M’iniex kapaċi!”

Ħafna drabi fil-ħajja nsibu ruħna f’ċirkustanzi fejn
irridu naffrontaw sitwazzjoniet ġodda u ta’ sfida.
Mumenti hekk, jistgħu jġibu magħhom sfidi kbar u
anke ħafna emozzjonijiet. Sfida ġdida, tista’ iġġib
magħha inċertezza, biża` u anke dubji fuqna nfusna.
Mhux dejjem faċli, li wieħed iħossu kunfidenti li
jista` jaffronta kull sfida jew li jista` jwettaq kull
ambizzjoni li jkollu. Nemmen li dan iseħħ, għax filpassat inkunu għaddejna minn xi diżappunti u
fallimenti. B’hekk nispiċċaw naqtgħu qalbna u ngħidu, “M’iniex kapaċi.”
Ftit ilu ltqajt mal-istorja ta’ Thomas Edison. Meta kien żgħir, l-għalliema tiegħu kienu jgħidulu li hu kien wisq
injorant biex jitgħallem xi ħaġa. Meta kiber u beda jaħdem, tkeċċa mill-ewwel żewġ impjiegi li kellu, bir-raġuni tkun
li ma kienx qed jaħdem b’mod produttiv. Meta imbagħad, sar inventur, Edison għamel elf tentattiv biex jivvinta lbozza tad-dawl, imma dawn spiċċaw kollha f’falliment. Madankollu fl-aħħar huwa rnexxielu joħloq din il-bozza taddawl. Meta ġurnalist staqsieh: “Kif ħassejtek li fallejt elf darba?”, it-tweġiba ta’ Edison kienet din: “Ma fallejtx elf
darba. Il-bozza tad-dawl kienet invenzjoni ta’ elf pass.”
L-esperjenza ta’ Thomas Edison turina, li għalkemm fil-ħajja nistgħu niltaqgħu ma’
ħafna ostakli u diffikultajiet, għandna nibqgħu kontinwament naħdmu biex
naffrontaw l-isfidi tal-ħajja, ħalli finalment inwettqu l-ambizzjonijiet u lħolm tagħna. Kemm hu sabiħ, kieku d-diżappunti u l-fallimenti kollha
tagħna, narawhom bħala passi li jressquna lejn dak li noħolmu u
li nixtiequ nagħmlu f’ħajjitna.
Xi kultant ma nkunux nistgħu naslu waħidna, imma jkollna
bżonn l-għajnuna u s-support ta’ nies li jħobbuna. Nemmen li dejjem
għandna nkunu lesti li nisimgħu l-pariri ta’ nies li jridulna l-ġid, għax jista`
jkun li permezz tal-esperjenza u l-viżjoni tagħhom, aħna nkunu nistgħu naslu
aħjar għax-xewqat u l-ambizzjonijiet tagħna.
Fil-ħajja, naffrontaw anke l-isfida biex nagħżlu bejn it-tajjeb u l-ħażin, u dan jista` jnissel fina biża` għax naħsbu li
llum-il ġurnata diffiċli li tagħmel it-tajjeb. Il-fidi tagħna f’Alla hija sors ta’ kuraġġ u tama. Fil-kitba ta’ Isaiah, insibu
vers li nemmen li jista’ jkun ta’ kuraġġ għalina lkoll f’diversi mumenti tal-ħajja: ‘Jiena l-Mulej, Alla tiegħek,
nwieżnek minn idek il-leminija, u ngħidlek: "La tibżax, jiena l-għajnuna tiegħek."’ (Isaiah 41:13)

Mill-pinna ta’ Josmarie Portelli
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Tifkira ta’ ġrajja li ma tintemm qatt!

Immaġina mitt sena ilu… ilbies ta’ klassi, nies maqsuma fi klassijiet soċjali differenti, bidu tal-evoluzzjoni fejn
tidħol teknoloġija u mekkanika, u t-Titanic. Ġrajja ta’ vapur li kien imsejjaħ: ‘’dak li qatt ma jista’ jgħereq – il-vapur
tal-ħolm, djamant tal-baħar”. Dawn huma ftit mill-ismijiet li dan il-vapur hekk uniku, kien magħruf bihom.
Immaġina, opportunita’ ta’ vjaġġ, f’wieħed mill-akbar vapuri ta’ dak iż-żmien, fejn ma nistgħux inħallu barra l-lussu
u d-dettall artistiku, li kien imżewwaq bihom dan il-vapur.
U hawn jien, Eva Hart, 7 snin, nirrakkonta l-aħħar nifs tat-Titanic.
‘’L-istorja bdiet meta RMS Titanic ħareġ ibaħħar għall-ewwel darba f’Southampton, fl-10 t’April 1912, bi kważi
2,223 persuna abbord. Kollox kien preparat, biex il-vapur, jilqa’ fih l-aħjar persuni tal-pajjiż u jdewwaq esperjenza
mill-isbaħ lill-passiġġieri, li għall-ewwel darba kienu se jitilgħu fuq dan il-vapur. Mibni bl-aħjar metall, bl-ifjen
injam u bl-aqwa kmamar possibbli, l-vapur seta’ joffri esperjenza tal-ġenn għal kull min felaħ iħallas biljett u jieħu ssogru li jirkeb fuq RMS Titanic.”
Il-ġurnata 14 t’April 1912: “Qatt ma rajna baħar daqshekk kalm, kesħa xxoqq il-għadam b’atmosfera tal-ħolm.
Kellna nippreparaw għall-ikla ta’ filgħaxija, fejn dommna ħafna nippreparaw l-aħjar ilbies possibbli u l-isbaħ
ġojjellerija li stajt issib. Jien kont hemm, parti minn dik l-esperjenza tant emozzjonanti.”
Konna waqt l-ikla ta’ filgħaxija, inbid mill-ifjen u ikel li ġġib għajnejk wara widnejk; esperjenza ta’ vera. F’daqqa
waħda ħassejna li ħbatna ma’ xi ħaġa, li qatatna lkoll minn ġewwa. Ilkoll indunajna li din ma kinitx normali,
madankollu kienu ftit dawk in-nies li marru jiċċekkjaw biex jaraw x’ġara. F’daqqa waħda, inqala’ paniku kbir minn
nies ta’ madwari, xejn fiċ-ċert imma rajt in-nies jippruvaw jilħqu dgħajjes ta’
salvataġġ biex isalvaw ħajjithom. Il-vapur ħabat u beda jegħreq bil-mod… 20
dgħajsa ta’ salvataġġ għal 2,223 persuna. Għajjat, biki, paniku, twerżieq..
kollha f’daqqa mal-melodija malinkonika tal-vjolini, flimkien mat-tpaċpiċ ta’
dawk in-nies li xorta emmnu li dan il-vapur qatt ma seta’ jgħereq.
Katina ta’ għajjat li jwaħħax il-widnejn u nies li qatt ma’ emmnu; esperjenzi li
jweġġgħu l-għajnejn u jimlew il-qalb tal-bniedem bil-biza’ li mhux ser isalva
ħajtu. Kienu biss 703 persuni li salvaw, il-kumplament...silenzju. Spiċċa ttwerżieq, il-melodija malinkonika tal-vjolin u t-tpaċpiċ ta’ dawk il-nies li
emmnu fil-potenzjal tat-Titanic.
U jiena.. Eva Heart, persuna li salvajt minn din l-esperjenza u nqisha biss
bħala ħolma kerha li xi darba ħlomt fit-tfuliti. U b’dan kollu hi esperjenza li
ser tibqa’ miegħi, sakemm għajnejja jingħalqu.
Mistoqsijiet ħafna,.. tweġibiet.. fil-qiegħ mat-Titanic.
( Eva Heart – Survivor )

Mill-pinna ta’ Rowena Testa u Kimberly Muscat
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Ir-Relazzjonijiet

Relazzjoni normalment hija meqjusa bħala konnessjoni bejn żewġ individwi, bħal per eżempju relazzjonijiet romantiċi
jew intimi, relazzjonijiet bejn il-ħbieb u relazzjonijiet bejn ġenitur u wild.
Ġenitur u wild:
Ir-relazzjoni bejn ġenitur u wild tikkonsisti minn elementi bħall-imġieba, sentimenti, u aspettattivi uniċi għal ġenitur u
wild partikolari. Ir-relazzjoni tinvolvi firxa sħiħa ta’ elementi fl-iżvilupp tat-tfal.
Mir-relazzjonijiet differenti li ħafna nies jiffurmaw matul il-kors tal-ħajja, ir-relazzjoni bejn ġenitur u wild hija fost laktar importanti. Il-kwalità tar-relazzjoni bejn ġenitur u wild hija affettwata mill-età tal-ġenitur, l-esperjenzi tal-ħajja,
kunfidenza personali, l-istabbilità taż-żwieġ tal-ġenituri, u l-karatteristiċi uniċi tal-ulied meta mqabbla ma' dawk talġenitur.
Il-kunfidenza personali tal-ġenituri hija sinjal importanti tal-kompetenza tal-ġenituri. Ommijiet li jemmnu li huma
ġenituri effettivi, huma aktar kompetenti minn ommijiet li ma jħossuhomx li huma kapaci għat-trobbija tal-ulied. Barra
minn hekk, l-ommijiet li jaraw lilhom infushom bħala effettivi, għandhom tendenza li jsibuha aktar faċli li jieħdu ħsieb
uliedhom. L-età tal-ġenituri u l-esperjenzi preċedenti huma wkoll importanti. Ommijiet maturi għandhom tendenza li
jkunu aktar reattivi għat-trabi tagħhom, minn ommijiet żgħażagħ. Fl-istess waqt, il-ġenituri li kellhom esperjenzi
preċedenti ma' tfal, kemm jekk għandhom aħwa iżgħar jew minħabba l-karrieri, ħafna drabi huma f'pożizzjoni aħjar biex
ilaħħqu mal-bżonnijiet ta’ uliedhom.
Karatteristiċi li jistgħu jaffettwaw ir-relazzjoni fil-familja, bejn il-ġenitur u wild, jinkludu d-dehra fiżika tat-tfal, issesswalita’ u t-temperament. Mat-twelid, hemm iċ-ċans li d-dehra fiżika tat-tarbija ma’ tilħaqx l-aspettattivi tal-ġenitur.
Bħala riżultat, il-ġenitur jista’, fis-subkonxju tiegħu, jirrifjuta l-wild. Jekk il-ġenituri riedu tarbija ta' sess partikolari,
jistgħu jkunu diżappuntati jekk it-tarbija tkun tas-sess oppost. Jekk il-ġenituri ma jkollhomx l-opportunità li jitkellmu
dwar dan id-diżappunt, huma jistgħu jirrifjutaw it-tarbija.Tfal li huma maħbuba, jirnexxu aktar minn dawk li mhumiex.
In-normi kulturali fil-familja wkoll jistgħu jaffettwaw l-abilitajiet tat-tfal u l-miri li jistgħu jinkisbu permezz ta' żvilupp
partikolari.

Bejn il-ħbieb:
Il-ħbieb huma parti integrali mill-ħajja, u kulħadd kellu jew għandu mill-inqas ħabib wieħed. Ħabib huwa persuna li taf
sew, tafdah u tirrispetta.
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Meta persuna tibda tikber, xi wħud mill-ħbiberiji jibdew jinbidlu, filwaqt li oħrajn jistgħu isiru aktar profondi. Wieħed
jista’ ukoll jibda jsir jaf ħafna iktar nies, għalkemm dan ma’ jfissirx li ser isiru kollha ħbieb tal-qalb. Bidla oħra li tista’
sseħħ hija li persuna tibda tinqata’ mill-ġenituri tiegħha biex tqatta’ iktar ħin mall-ħbieb. Bidliet fir-relazzjonijiet huma
naturali imma mhux dejjem faċli.
Jekk persuna tkun mistħija jew mhix ċerta minnha nnfisha, tista’ ssibha diffiċli biex tagħmel u żżomm il-ħbieb. L-aħjar
mod biex persuna tagħmel ħbieb ġodda, hu li tinvolvi ruħha aktar fl-attivitajiet tal-iskola u fil-komunità, fejn hemm
nies oħra tal-istess età. Mezz ieħor biex tagħmel ħbieb, hu li tkun dejjem ferrieħi u ta’ għajnuna għal ħaddieħor.
Kellem lill-persuni, sir afhom u nnota l-affarijiet komuni ta’ bejnietkom.
Il-pressjoni mill-ħbieb jista’ jkollha rwol ewlieni fil-ħbiberiji. Jekk xi ħadd huwa vulnerabbli għall-pressjoni millħbieb, ir-relazzjoni ma tkunx bilanċjata. Wieħed irid jiftakar li għandu d-dritt u d-dmir li jiddefendi dak li jaħseb li
huwa tajjeb. Jekk wieħed jibża’ li jitlef il-ħbiberija għal dak li jqis li huwa tajjeb, allura dan jinsab fi ħbiberija
instabbli.

Aktar minn hekk persuna għandha tikkomunika l-ideat tagħha filwaqt li tirrispetta l-opinjonijiet tal-ħbieb tagħha. Billi
l-ħbieb jappoġġjaw lil xulxin, kemm jekk wieħed jaqbel jew le, din il-ħbiberija ser tkun aktar stabbli.

Relazzjoni Romantika:
Relazzjoni intima hija waħda fejn wieħed jista' verament ikun huwa nnifsu ma xi ħadd li jirrispetta u li jkun rispettat
lura. Hija konnessjoni emozzjonali li tista' tkun wkoll fiżika. M’għandiex tkun bilfors fil-kuntest ta' relazzjoni
romantika jew sesswali.
Ħafna nies jaħsbu li "relazzjoni intima" tfisser li tkun fiżikament intimu, bħal fil-każ ta’ relazzjonijiet sesswali.
Madankollu, relazzjoni intima tista' tkun ma' persuna li int verament qrib tagħha u ma' min tista' tkun kompletament
miftuħ u onest. Relazzjonijiet intimi jagħtuk l-opportunità li tikber bħala individwu.
Kulħadd jesperjenza tipi differenti ta’ relazzjonijiet, u n-nies jiffurmaw relazzjoni għal ħafna raġunijiet differenti. Flistess waqt relazzjonijiet tajba għandhom affarijiet komuni bejniethom. Meta wieħed ikun jaf il-prinċipji bażiċi ta'
relazzjonijiet b'saħħithom, dan jgħin biex iżommhom sinifikanti, sodisfaċenti u eċitanti, kemm fi żminijiet sbieħ u
kemm fi żminijiet diffiċli. Fost l-oħrajn il-prinċipji bażiċi jinkludu li koppja tkun involuta kontinwament fil-ħajja ta’
xulxin, li tkun kapaċi targumenta mingħajr ma tgħolli leħinha jew tweġġa’ lil persuna l-oħra, li żżomm relazzjonijiet
oħra fosthom mall-ħbieb, li jkollha passatempi u li jkollha komunikazzjoni tajba f’kull sitwazzjoni.

Mill-pinna ta’ Ruth Cefai u Jurgen Attard
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Il-Bram

Reġa’ wasal is-Sajf, u miegħu wkoll jibdew jaslu diversi

ċirkulatorja. Fl-istess ħin it-tentakoli tal-brama jeħlu mal-

rapporti ta’ bram fil-bajjiet tagħna, li jtellef ħafna mill-

vittma. It-tossiku jerħi minnu kimiċi u medjaturi

pjaċir li dan l-istaġun iġib miegħu.

infjammatorji, li jaffetwaw l-organi tal-ġisem, fosthom
liċ-ċelloli nervużi u lill-kliewi. L-ewwel reazzjonijiet
għal velenu tal-bram, normalment ma jkunx wieħed
allerġiku, imma aktar tossiku u li jikkaġuna uġiegħ. Issintomi li jsegwu t-tingiża ta’ brama regolarment
jikkonsistu f’uġiegħ partikolari fil-parti milquta, ħakk,
raxx u marki mqabbża fuq il-ġilda.

X’ għandek tagħmel meta tniggżek brama?
Bram hu speċi ta’ invertebrata, l-istruttura tiegħu tixbah
lil dik tal-ġelatina u għandha forma bażika ta’ umbrella.

Huwa importanti ħafna illi qatt ma tuża l-ilma

Hu meqjus bħala organiżmu sempliċi; għax m'għandu l-

ħelu,

ebda ras, moħħ, qalb, għajnejn, jew widnejn. Il-bram

jinxtered aktar. Preferibilment għandhom jittieħdu dawn

għandu fetħa gastrovaskulari waħda, li tintuża għad-

il-miżuri:

għax dan ikompli jgħin biex it-tossiku tagħha

diġestjoni u għaċ-ċirkolazzjoni. Għandu wkoll sett ta’
tentakoli, qishom swaba’ twal, illi fihom hemm maħżun

o Xarrab il-parti li tniggżet mill-brama bl-ilma baħar.

ammont ta’ velenu. Tajjeb li wieħed ikun jaf, illi anki

o Neħħi t-tentakoli tal-brama b’xi biċċa zokk, kartuna

meta t-tentakoli jitqaċċtu minn mal-bram, dawn jibqgħu

jew b’xi pinzetta. Oqgħod attent li dawn ma jmissux ma’

perikolużi peress illi l-velenu jibqa’ hemm għal ġimgħat

partijiet oħra tal-ġisem sabiex tevita li terġa’ titniggeż.

sħaħ.

o Applika xi tip ta’ alkoħol fil-parti milquta; bħal ngħidu

F’dawn l-aħħar snin, il-kwantità ta’ bram żdied drasti-

aħna l-ħall.

kament. Huma diversi l-fatturi li qed jikkaġunaw din iż-

o Tħokkx il-parti milquta.

żieda, fosthom: is-sajd eċċessiv; li qed jaffetwa wkoll il-

o Tapplikax silġ jew ilma jaħraq.

ħut iż-żgħir u l-predaturi l-kbar, il-bidla fil-klima u t-

o Fittex trattament mediku mill-aktar fis possibbli jekk

tibdil tal-abitat tal-ħlejjqiet marini.

tinnota li għandek diffikultà biex tieħu n-nifs jew biex

Fil-biċċa l-kbira tal-każi t-tingiż mill-bram isir b’mod
aċċidentali. Awtomatikament, kif xi ħaġa tmiss mal-

tibla’, jew jekk tħoss xi uġiegħ f’sidrek jew inkella
uġiegħ qawwi fil-parti milquta.

brama, din tirreaġixxi billi tarmi ammont ta’ tossiku floġġett li jmiss magħha. Kollox isir b’ħeffa kbira u
b’penetrazzjoni qawwija li kapaċi tasal sa fond ta’
0.9mm. Meta jintlaħaq dan il-fond, it-tossiku jiġi
ddepożitat fil-ġilda u wara jiġi assorbit mis-sistema

Mill-pinna ta’ Chris Farrugia
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L-esperjenzi tiegħi fl-Art Imqaddsa

Minn dejjem kelli xewqa li nżur l-art li fiha twieldet il- Fl-istess waqt żorna wkoll il-baħar tal-Galilija, fejn Kristu
Bibbja u li fiha għex Sidna Ġesu’ Kristu. Għalija din għamel ħafna mirakli. Wara dawn il-jiem, komplejna linqisha xewqa ta’ kull nisrani li jżur dan il-post, u pellegrinaġġ lejn Betlehem, fejn qabel anke għomejna filnemmen li hu obbligu li wieħed, fejn jista’ imqar xi darba Baħar il-Mejjet. Betlehem, hi Belt li taqa’ taħt l-Istat
f’ħajtu jżur dan il-post. Din l-esperjenza għamiltha Palestinjan, allura tinduna li hemm dominanza Islamika.
mal-Kummisarjat tal-Art Imqaddsa tal-patrijiet Franġis- Madankollu xorta hemm rispett kbir lejn il-postijiet Insara
kani li għandhom il-kustodja tal-art.

bħall-Għar fejn twieled Kristu. Wara xi jiem Betlehem,
wasalna għall-aħħar parti tal-pellegrinaġġ fil-Belt ta’
Ġerusalemm. F’din il-Belt, żorna l-Ġetsemani, Golgota, il
- qabar ta’ Kristu, il-post fejn il-Madonna ġiet mtella’ issema u fejn saret l-aħħar Ċena. Hawn hekk is-saċerdoti
ġeddew il-wegħdiet tagħhom tal-ordni sagri. Kellna xxorti anki li nżuru fejn il-Lhud imorru jitolbu. Dak il-post,
li magħna huwa magħruf bħala l-ħajt tal-bikkejja, fejn jien
minkejja li minix Lhudi nżilt nitlob miegħu. L-aħħar
ġurnata imbagħad kienet xi ħaġa speċjali għalina lQriema, għax morna Lidda biex inżuru l-qabar ta’ San
Ġorġ Martri.

Ftit qabel ma mort, ma tantx kien hemm min feraħli għax
kont sejjer hemm. Kemm sħabi u anki tal-familja, Biss kull bidu fih it-tmiem. Meta wasalt lura Malta, barra
inkwetaw minħabba l-ġlied li hemm fil-Lvant Nofsani, li li ħajjart lil sħabi biex xi darba jagħmlu din l-esperjenza,
ilu għaddej is-snin. Jien ngħid id-dritt kont ftit eċitat, għax għidtilhom li hija ħasra li l-post fejn twieldet il-Bibbja u
minkejja li l-post qrajt fuqu u anki saqsejt fuqu, xorta għex Kristu qiegħed fi stat ta’ gwerra. Għalija din ilqisek trid tkun hemm biex tesperjenzah. Imma malli mawra m’użajthiex bħala vaganza, imma bħala esperjenza
wasalna, l-post deher li hu mgħammar b’sigurta’ kbira u li matulha żort postijiet fejn Kristu għex u għamel ilndunajna kemm bħala pajjiż jidher modern f’ċertu missjoni tiegħU. Meta tkun f’ċertu postijiet bħal dawn ma
postijiet, għax l-Istat Izraelit m’ilux wisq li twieled. L- tistax ma tapprezzax il-fatt li tkun nisrani. Nemmen ukoll
ewwel jiem qattajthom Nazzaret, il-post fejn kien hemm it li għandna nitolbu ħafna għall-paċi f’din l-art, sabiex din
-tħabbira mill-anġlu Gabriel lil Madonna li kellha tkun vera tibqa’ għażiża għalina l-pellegrini li mmorru fiha.
omm

Alla.

Żorna

wkoll

Tabor

fejn

saret

it-

trasfigurazzjoni, tlajna l-Karmelu fejn illum hemm il-belt
jisimha Haifa, morna Kana fejn sar l-ewwel miraklu u
hemm hekk il-miżżewġin ġeddew il-wegħdiet tagħhom
taż-żwieġ.

Mill-pinna ta’ Antoine Borg
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