
Episodju 5 - Ir-REBĦA MFAKKRA 

minn ĠESÙ u MARIJA SANTISSMA 

San Mikiel Arkanġlu jirrakkonta:  

Tabilħaqq li qatt ma tista’ tintesa r-rebħa li aħna bil-

qawwa divina ġibna fuq l-għedewwa tal-isem t’Alla. 

Infatti l-Imgħallem divin tal-bnedmin, li wera bil-kelma u 

bl-eżempju li l-UMILTA’ hi l-vera triq waħdanija meħtieġa 

għall-glorja eterna, semma’ l-valur tat-taqbida u tar-

rebħa fuq Satana u sħabu. 

Meta t-tnejn u sebgħin dixxiplu tiegħu ġew lura 

ferħanin u qalulu: “Mulej, ukoll ix-xjaten jintefgħu taħtna 

f’ismek!” Hu qalilhom: “Jiena kont qiegħed nara ’l Satana 

jaqa’ bħal sajjetta mis-sema”. Minn dal-kliem min ma 

jarax is-sebħ li rċieva minna Alla hu u jarana niġġieldu 

għall-ġieħ tiegħu? 

U l-kbira verġni ommu Marija Santissima f’mument 

ta’ ħeġġa mfawra minn qalbha, veru sakrarju ta’ l-Ispirtu 

s-Santu u tempju tal-Mulej, qalet: “Hu keċċa lill-

imkabbrin minn fuq it-tron, u għolla lill-umli”. Għalhekk 

tassew ma jitfissirx l-unur tagħna għax qdejna ’l Alla 

b’vera fedeltà u b’veru radd il-ħajr lejh. 



L-iktar għeżież, noqogħdu fuq il-Kalvarju quddiem 

Kristu Ġesù Msallab ħdejn Marija Santissima Ommu, u 

nieħdu minnu tagħlim tal-ħajja eterna. Kristu Sultan 

Imsallab Ejjew naduraw L-iktar għeżież, itfgħu 

għajnejkom fuq l-Imgħallem Divin tagħkom u aqraw: 

L-UMILTÀ 

Infatti Ġesù Kristu, ir-Re tal-glorja, wassal lilu nnifsu fix-

xejn billi ndaħal bħal seftur biex imut għall-fidwa tal-

bnedmin: ir-re jmut biex jeħles is-seftur, ibaxxi rasu għall-

volontà ta’ Missieru u għall-uġigħat tal-bnedmin; il-ġebla 

li kienet mormija mill-bennejja. 

Tagħlim fuq din il-Paġna Umli min hu persważ li kollox hu 

bil-qawwa ta’Alla u għalhekk lil Alla biss unur u glorja. 

Tifel żgħir huwa mqiegħed mis-Sapjenza Divina b’mudell 

għall-istudju fuq l-umiltà: dan ma jieħu qatt għalih billi 

majifhimx li hu xi ħaġa. 

Il-ħsieb tal-mewt, il-ħmerijiet u d-dnubiet tal-bniedem, l-

inċertezza fuq kollox u l-eżempju ta’Kristu jnisslu b’ċerta 

forza spirtu umli. 
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L-umli huwa magħġub quddiem Alla, eżaltat minnu u 

magħżul biex ikun strument għall-unur tal-isem divin; l-

umli huwa għaref u jgħum fil-paċi. 

Nipproponu illi spiss niftakru fix- xejn tagħna billi 

nistqarru li aħna tassew foqra fir-ruħ u fil-ġisem jekk Alla 

ma jsostniniex f’kollox. 

Tislima lil San Mikiel u l-

Anġli San Mikiel 

Arkanġlu, Difensur 

Qalbieni, Kenn u ħarsien 

tagħna, Itlob ’l Alla 

għalina. 

Lill-anġli ta’ Alla, kull 

ġieħ u glorja, għax lilu 

jaqdu u jagħtu qima: kull 

ġieħ u glorja. 

 

 

 


