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Għaqda Mużikali Imperial
IL-MELLIEĦA

“Il-Verġni Marija
kienet meħtieġa għal Alla
fl-inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla”

Mons. Mosè Debono

Fil-kitba ta’ San Louis-Marie Grignion De
Montfort: “IL-VERA DEVOZZJONI LIL
MARIJA”, fost il-ħafna tifsiriet tal-“Vera
Devozzjoni lil Marija”, insibu li: “Marija kienet
meħtieġa għal Alla fl-Inkarnazzjoni tal-Iben
ta’ Alla”. L-“Inkarnazzjoni”. Din il-kelma ma
tinstabx fil-Bibbja bħala “kelma”, iżda bħala
“fatt”—l-ikbar għemil ta’ Alla l-Missier għassalvazzjoni tal-bnedmin—il-Miġja ta’ Ibnu fiddinja, meta ħa n-natura tagħna l-bnedmin, Hu li
kien minn dejjem fi ħdan il-Missier, u wriena min
hu Alla fil-kobor u l-ħniena tiegħu lejna l-bnedmin.
San Louis-Marie De Montfort, fl-ewwel artiklu
tal-ktieb, jgħarrafna li: “Kien biss permezz ta’
Marija li Alla l-Missier tana lil Ibnu l-Waħdieni
lid-dinja kollha”. Dak kollu li xtaqu, b’ħerqa kbira
l-Patrijarki tat-Testment il-Qadim, biex jaraw isSalvatur imwiegħed lilhom minn Alla, u t-talb talProfeti u tal-Qaddisin ukoll tat-Testment il-Qadim,
matul erbat elef sena, madankollu, kienet biss
l-Imqaddsa Verġni Marija li stħaqqilHa li ssib grazzja
quddiem Alla (Luqa 1,30), bil-qawwa tat-talb tagħHa
u bil-kobor tal-virtujiet tagħHa. Santu Wistin jgħid:
“Id-dinja ma kienx jistħoqqilha li tirċievi direttament
lill-Iben ta’ Alla minn idejn il-Missier. Il-Missier ta
lil Ibnu lil Marija, sabiex id-dinja (il-popli kollha taddinja), jirċevuH permezz ta’ Marija”.
L-Iben ta’ Alla sar Bniedem biex isalvana: iżda
kien f’Marija u biHa, li Alla l-Ispirtu s-Santu fforma
lil Kristu f’Marija, imma dan sar wara li l-Ispirtu
s-Santu talab l-approvazzjoni tagħha (tal-Madonna),
permezz ta’ wieħed mill-ogħla ministri tat-Tron ta’
Alla—l-Arkanġlu Gabrijel.
17. Alla l-Missier ta l-qawwa lil Marija biex issir
Omm, u f’dak kollu—għalkemm kreatura maħluqa
— kien meħtieġ biex issir Omm, mhux biss ta’ Binha
Ġesù, imma wkoll tal-Membri tal-Ġisem Mistiku,
jiġifieri tal-Knisja li kellu jwaqqaf dak l-istess Binha
Ġesù. Din l-Għaqda, li tissejjaħ “Mistika”, għax
għandha sehem mill-misteri ta’ Kristu, permezz tas-
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Sagramenti—“il-Misteri Qaddisa”—u fi Kristu, filMisteru tat-Trinità Qaddisa, Alla jsejħilna lkoll għal
din l-Għaqda intima miegħu.
18. Alla l-Iben, niżel fil-ġuf verġinali ta’ Marija
bħala Adam il-Ġdid, fil-ġenna ta’ din id-dinja,
biex jieħu gost hemm (fid-dinja), u biex fil-moħbi,
jagħmel għeġubiet tal-grazzja.
Alla, li sar Bniedem (Ġesù), sab il-libertà tiegħu
billi jara Lilu nnifsu magħluq fil-ġuf tagħHa (ta’
Marija). Huwa (Ġesù), għamel li l-qawwa Tiegħu
ta’ Alla, tiddi b’qawwa kbira billi jħalli Lilu Nnifsu
mġarr minn Xbejba umli. Ġesù sab il-glorja Tiegħu
u l-glorja tal-Missier, billi jaħbi l-għeġubijiet tiegħu
mill-ħolqien kollu, hawn fid-dinja, filwaqt li wrihom
biss, lill-Verġni Marija. Huwa faħħar l-indipendenza
u l-kobor Tiegħu billi ħalla Lilu Nnifsu jiddependi
minn dik il-Verġni ħelwa, fit-Tnissil tiegħu f’ġufHa,
fit-Twelid Tiegħu, fil-Preżentazzjoni fit-Tempju,
fil-ħajja moħbija tat-tletin sena f’Nażaret, u anke
waqt il-Mewt Tiegħu fuq il-Kalvarju, fejn kienet Hi
(Marija) preżenti, sabiex Hi, flimkien Miegħu (ma’
Binha), jagħmlu l-istess sagrifiċċju wieħed, u offrut
lill-Missier Etern, bil-kunsens tagħHa, l-istess
bħalma Iżakk tal-qedem, kien offrut bil-kunsens ta’
misssieru Abraham, skont ir-rieda ta’ Alla. Kienet
Hi, il-Madonna li rabbietu (lil Ġesù), għenitu u
nkuraġġietu, u wasslitu saż-żmien stabbilit, għasSagrifiċċju tas-Salib, u fuq kollox, offrietu lil Alla
għalina.
Oh! X’affarijiet tal-għaġeb u li ma jitfissrux f’dak
li għandu x’jaqsam mad-dipendenza (li toqgħod
taħt l-awtorità ta’ Alla) ta’ Alla, li l-Ispirtu s-Santu,
ma jistax ikun li ma jkunx magħruf fil-Vanġelu—
għalkemm Hu stess (l-Ispirtu s-Santu), ħbielna
kważi l-affarijiet kollha tal-għaġeb, li l-Għerf ta’
Alla magħmul Bniedem (Ġesù), ġarrab fil-ħajja
moħbija Tiegħu—bħallikieku Hu (l-Ispirtu s-Santu),
ried jgħinna nifhmu, almenu, bir-rivelazzjoni tiegħu
(b’dak li kellu jiġri iktar tard), fuq il-glorja bla qies
Tiegħu (tal-Ispirtu s-Santu).
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Ġesù Kristu ta tifħir lil Alla l-Missier, bil-bosta
aktar, billi qagħad għar-rieda ta’ Ommu Marija,
matul dawk it-tletin sena fil-ħajja f’Nażaret, milli
kieku kkonverta n-nies kollha tad-dinja bil-mirakli
kbar u tal-għaġeb li għamel. Oh! Kieku kemm
konna iktar infaħħru lil Alla u nogħġbuH ħafna
iktar, kieku aħna noqogħdu għar-rieda ta’ Marija,
bħalma għamel Ġesù għar-rieda ta’ Ommu, li Hu
l-uniku eżempju għalina!
19. Kieku aħna neżaminaw iktar fil-fond il-ħajja
tal-Imqaddes Mulej tagħna Ġesù, malajr nindunaw
li kienet ir-rieda tiegħu li jibda l-mirakli tiegħu
b’Marija. Huwa qaddes lil San Ġwann (il-Battista)
fil-ġuf ta’ ommu Eliżabetta, imma dan ġara permezz
tal-kliem ta’ Marija. Bilkemm kienet għadha kif
spiċċat titkellem li San Ġwann kien imqaddes; u dan
kien l-ewwel miraklu tiegħu (minn Ġesù) tal-grazzja.
Fit-Tieġ ta’ Kana, Ġesù biddel l-ilma f’inbid,
imma dan il-miraklu sar wara li Ommu Marija
talbitu, b’umiltà, biex jagħmel xi ħaġa; u dan kien
l-ewwel miraklu minn Ġesù. Ġesù beda u kompla
jagħmel il-mirakli permezz ta’ Ommu Marija, u
għadu jkomplihom, u jibqa’ jagħmel hekk, permezz
tagħHa, sal-aħħar tad-dinja.
20. Alla l-Ispirtu s-Santu, li ma nissel lil ħadd
f’Alla—jiġifieri li ma pproduċiex persuna oħra
divina—issa qiegħed jagħti l-frott tal-qawwa Tiegħu
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ta’ Alla, permezz ta’ Marija, li lilHa (lil Marija),
issa, għamilHa l-Għarusa Tiegħu. Kien permezz
tagħha, u biHa, li, l-Ispirtu s-Santu, għamel l-Aqwa
Kapolavur—jiġifieri li Ġesù Alla, sar Bniedem, u
l-Ispirtu s-Santu, se jibqa’ kuljum inissel, sal-aħħar
tad-dinja, lil dawk li huma ppredestinati (dawk li
huma magħżulin minn qabel), u lill-Membri talĠisem (il-Knisja ta’ Kristu), li tagħHa Hu r-Ras.
Din hi r-raġuni l-għala Hu—l-Ispirtu s-Santu—iktar
kemm ifittex lil Marija—il-Maħbuba u qatt mifruda
minnu (mill-Ispirtu s-Santu), permezzz tagħHa,
l-Ispirtu s-Santu jsir dejjem iktar attiv u b’saħħtu,
filli jnissel lil Ġesù Kristu fir-ruħ tal-bniedem, u
r-ruħ tal-bniedem f’Ġesù Kristu.
Meta aħna jirnexxielna nifhmu mqar xi
ftit mill-missjoni li Alla fada f’idejn il-Verġni
Mqaddsa Marija, f’dak li għandu x’jaqsam
mas-salvazzjoni ta’ ruħna, aħna dejjem aktar
napprezzaw l-imħabba ta’ Alla lejna lkoll, billi
tana lill-istess Ommu biex tkun Ommna wkoll.
Jekk, wara dan l-għarfien fuq l-Imqaddsa
Verġni Marija, li qrajna mill-għerf u l-qdusija
ta’ San Louis-Marie Grignion De Montfort,
inżommuh u nipprattikawh tul ħajjitna kollha,
inkunu verament iċċelebrajna, kif jixraq, ilFesta tal-Bambina—il-Vitorja.
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