
Ħejji ruĦek:

Ġieli ħsibt dwar 
ħajtek bħala 
avventura jew 
bħala vjaġġ?

Liema kelma tolqtok 
l-iżjed – ‘Vjaġġ’ jew 
‘Avventura’?

X’rabta tara bejn
iż-żewġ kelmiet?
Immarka ✓ ħdejn il-kliem
li taħseb li taf sew
xi jfisser:

  bidla

  żvilupp

  għażla

  pellegrinaġġ

  Lhud

  Insara

  Musulmani

  l-Istorja tas-Salvazzjoni

  Ġerusalemm
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F’dan il-kapitlu se naħsbu fuq ħajjitna 
bħala vjaġġ. Se naraw ir-rabta bejn 
il-vjaġġ personali tagħna u dak ta’ 
oħrajn. Sejrin ukoll infittxu li nagħrfu 
x’inhi d-dimensjoni spiritwali tal-
avventura ta’ ħajjitna. 



il-mixja ta’ ħajti
Se nibdew billi nagħtu ħarsa lejn il-bidliet 
li għaddejjin minnhom aħna u nikbru. Hekk 
nindunaw kemm dawn huma parti importanti 
mill-vjaġġ ta’ ħajjitna. 

Mixja mimlija għażliet
Imbagħad se naħsbu ftit fuq l-għażliet li 
nagħmlu fil-ħajja tagħna u nqisu kemm kull 
għażla għandha l-effett tagħha fuq il-mixja ta’ 
ħajjitna. 

Għal għonq it-triq 
Fil-lezzjoni ta’ wara se nitgħallmu dwar il-
pellegrinaġġ. Dan hu tip ta’ vjaġġ importanti 
f’ħafna reliġjonijiet differenti. 

Alla jimxi magħna 
Wara dan, se nħarsu lejn l-istorja li nsibu fil-
Bibbja bħala l-mixja ta’ Alla ma’ poplu. Din il-
mixja sabet il-qofol tagħha f’Ġesù Kristu. 

L-avventura ta’ Abraham jew ta’ rut 
Niffukaw imbagħad fuq il-ħajja ta’ wieħed jew 
waħda mill-persunaġġi tat-Testment il-Qadim 
u naraw kif ħajjithom kienet ukoll mixja ma’ 
Alla. 

il-vjaġġ ta’ Ġesù 
Fil-lezzjoni li jkun imiss inħarsu lejn il-ħajja ta’ 
Ġesù u naraw li din kienet f’sens speċjali mixja 
lejn Ġerusalemm, lejn it-twettiq tar-rieda ta’ 
Alla l-Missier bil-mewt u l-qawmien tiegħu. 

L-avventura ta’ Marija jew ta’ Pawlu 
Fit-Testment il-Ġdid insibu l-istorja ta’ 
persunaġġi importanti oħra bħal Marija omm 
Ġesù u San Pawl. Se nagħtu ħarsa lejn il-ħajja 
ta’ xi ħadd minnhom bħala vjaġġ-avventura 
ma’ Alla. 

… u l-mixja tiegħi?
Fl-aħħar tal-kapitlu se nirriflettu fuq kemm 
aħna lesti li nħallu lil Alla jimxi magħna f'dan 
il-vjaġġ – l-avventura ta’ ħajjitna. 



l-ħajja hija avventura li bdiet 
xi disa’ xhur qabel ma twelidt. 
Żgur li t-twelid tiegħek kien 
ġurnata importanti ferm 

f’ħajtek; il-ġurnata li fiha int bdejt 
tieħu n-nifs billi timla l-pulmuni 
bl-arja u bdejt tiskopri d-dinja ta’ 
madwarek. Mill-ewwel bdejt tfittex 
l-imħabba u l-protezzjoni ta’ min 
jieħu ħsiebek. Sibt lil min ikellmek u 
jilgħab miegħek.

Wara ftit ġimgħat, il-ġenituri 
tiegħek riedu jaqsmu miegħek 
ir-rigal tal-fidi u ħaduk biex 
titgħammed. Int u tikber sibt 
persuni li kienu jkellmuk fuq kemm 
Alla jħobbok – kemm tak ħwejjeġ 
sbieħ u kemm jieħu ħsiebek.

Ftit snin wara ħaduk l-ewwel darba 
fi skola biex tibda tidra tilgħab ma’ 
tfal oħra, titkellem magħhom u 
tagħmel il-ħbieb. 

Komplejt tikber u bdejt titgħallem 
tpinġi, tkanta, tirreċta, tagħraf 
l-ittri u n-numri u ħafna affarijiet 
oħra li għenuk tiskopri t-talenti 
tiegħek.

Bdejt tmur għall-katekeżi u meta 
kellek madwar seba’ snin irċevejt 
l-Ewwel Tqarbina. Din kienet 
okkażjoni importanti li kompliet 
turik kemm Alla jħobbok u li jrid li 
int u hu tkunu ħaġa waħda.

idħol fil-fond
Min jaf kemm-il darba 
smajt lil xi zija jew xi ħbieb 
tal-mamà jgħidulek, “Alla 
jbierek kemm qed titwal!” 
Int qed tinbidel. Għalissa, 
meta tħares lejn l-istudenti 
li waslu fil-Form 5, forsi 
tħossok żgħir jew żgħira. 
Imma int dalwaqt tkun 
bħalhom u għalkemm 
għalik jidher li baqa’ ħafna 
żmien għad tinduna kemm 
iż-żmien jgħaddi malajr. Il-
ġisem jagħtik l-ewwel sinjali 
li int qed tikber. La għandek 
tibża’ u lanqas tistħi. Il-
bidla li qed tara hija mixja 
sabiħa li ġejja bħala rigal 
mingħand Alla. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
F’pajjiżi Asjatiċi bħaċ-
Ċina u l-Korea hemm 
tradizzjoni li tqis 
tarbija tat-twelid bħala 
diġà għandha sena. 

4 ▶ Il-Vjaġġ Tiegħi
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Int u tikber aktarx li tħajjart 
tiżviluppa xi talent partikulari 
bħal xi sport, żfin, kant jew 
mużika. Jekk għamilt dan żgur 
li llum tħoss li tgħallimt ħafna u 
probabbli tixtieq tkompli ssaħħaħ 
dan it-talent fik.

Tul dan iż-żmien kollu kbirt mhux 
biss fit-tagħlim u t-talenti. Kbirt 
ukoll fiżikament. Illum int ħafna 
akbar milli kont meta għamilt 
l-Ewwel Tqarbina!

Żgur li mhux kollox kien ward u 
żahar. Kien hemm ġranet li kienu 
koroh u mumenti li forsi ħallew 
marka inqas sabiħa minn oħrajn. 

Issa bdejt l-iskola 
sekondarja …
Probabbli trid 
tagħmel ħbieb 
ġodda …
Dan hu żmien li fih se 
tkompli tikber u tiżviluppa 
fiżikament ukoll …

Trid tkompli 
titgħallem affarijiet 
ġodda u ssaħħaħ
it-talenti li għandek …

Mill-Evanġelju skont San Luqa

Kif nistgħu naraw mis-silta
t’hawn fuq, Ġesù wkoll, bħalek
u bħal sħabek, inbidel u kiber.
Jekk titgħallem tfittex fil-Bibbja 
tkun tista’ taqra l-kuntest
tas-silta u tiskopri xi kemm kellu 
żmien Ġesù fil-ġrajja li tissemma.

Imbagħad Ġesù niżel magħhom
u raġa’ mar Nazaret; u kien 
jobdihom. U ommu kienet 
tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ 
kollha. U hekk Ġesù baqa’ jikber 
fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja, 
quddiem Alla u quddiem
il-bnedmin. (Lq 2, 51-52)

Imma dawn ukoll huma parti 
mill-mixja tagħna l-bnedmin u 
jistgħu jgħinuna nikbru.

Il-vjaġġ ikompli …

Din hi 
l-avventura 
ta’ ħajtek …

L-Avventura ta’ Ħajti ▶ 5 



l-ħajja mimlija għażliet. Minn 
x’ħin tiftaħ għajnejk filgħodu 
sakemm torqod billejl, tagħżel 
x’se tagħmel. Jekk f’ħin l-ikel 

tagħżel li ma tikolx, wara ftit se 
jaqbdek il-ġuħ. Jekk tagħżel li 
tiekol iżżejjed, wara ftit se jaqbdek 
uġigħ ta’ żaqq. Jekk kważi dejjem 
tagħżel ikel li mhux daqstant tajjeb 
għas-saħħa, għada pitgħada jkollok 

issofri l-konsegwenzi għax jiżdied 
bil-kbir iċ-ċans li jkollok ċertu 
mard. Jekk, min-naħa l-oħra, b’mod 
regolari tippreferi ikel tajjeb għas-
saħħa, tkun qiegħed tagħmel ħafna 
ġid lilek innifsek, ħaġa li tgawdi 
minnha issa u fil-futur.

Jekk tħares lura lejn il-vjaġġ 
ta’ ħajtek s’issa, tinduna li diġà 
għamilt ħafna għażliet. Veru li 

U jekk dejjem tagħżel hekk, x’se jkunu 
l-konsegwenzi fil-futur?

Minn dawn, liema tagħżel?

6 ▶ Il-vjaġġ tiegħi
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Imbagħad qalet Marija:
“Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: 
ħa jsir minni skont kelmtek.”
U l-anġlu telaq minn 
quddiemha. (Lq 1, 38)

Mill-Evanġelju skont San Luqa

Jekk tfittex is-silta t’hawn fuq 
tinduna li Marija kellha tieħu 
deċiżjoni diffiċli ħafna. Staqsiet, 
ħasbitha sew u mbagħad 
iddeċidiet. Għażlet li tagħti 
l-ewwel post f’ħajjitha lil Alla u 
r-rieda tiegħu. X’konsegwenzi 
kellha l-‘iva’ ta’ Marija? 

wħud mill-għażliet tiegħek kienu 
influwenzati minn dak li riedu 
l-ġenituri, imma ħafna drabi kien 
jiddependi wkoll minn kemm int 
qbilt u ħadt l-affarijiet bis-serjetà.

Aktar ma tikber aktar tibda taħseb 
qabel ma tagħżel. Hawn jibda jidħol 
il-proċess li jwassal għal deċiżjoni. 

Tibda tinduna, pereżempju, kemm 
hu importanti li qabel tiddeċiedi 
tara sew x’se jkunu l-konsegwenzi, 
sew jekk tagħżel mod u sew 
jekk tagħżel ieħor. Il-qawl Malti 
jgħidilna: “Qis mitt darba u aqta’ 
darba.” Biex nagħmlu għażla tajba 
rridu naħsbuha sew.

Għalkemm fil-ħajja hemm xi 
affarijiet li ‘jiġrulna’, il-parti 
l-kbira ta’ dak li jiġri f’ħajtek hu 
marbut ma’ dak li tiddeċiedi int. Ir-
responsabbiltà ta’ ħajtek hi f’idejk.

Lest tagħti post lil Alla
fid-deċiżjonijiet li tieħu?

Int x’kont tagħmel?
Immaġina li meta kellek sitt snin bdejt turi interess
f’xi sport bħall-ġinnastika, il-futbol jew l-għawm.
Il-ġenituri bdew jibagħtuk għal sessjonijiet ta’ taħriġ darba fil-
ġimgħa. Meta għalaqt xi tmien snin il-kowċ tiegħek beda jara 
kemm kont qed issir kapaċi. Riedek tibda tmur għat-taħriġ 
aktar spiss.
Tmur aktar spiss? Mur paġna 117
Tibqa’ tmur darba fil-ġimgħa biss? Mur paġna 31 DIN KONT

TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Jekk trid tista’ tagħmel riċerka dwar il-mard li 
jista’ jġib miegħu zokkor żejjed, xaħam żejjed, 
jew melħ żejjed. Ara tagħmilx poster dwar 
l-importanza ta’ ikel bilanċjat. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
Din kont tafha?
Il-verb ‘iddeċieda’ ġej
mil-Latin ‘decaedere’ li 
tfisser ‘li taqta’ barra,
telimina’. Meta tiddeċiedi 
tkun qiegħed tagħżel li 
twarrab ċerti possibbiltajiet 
għax temmen li hemm
xi ħaġa aħjar. 
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h uma ħafna dawk in-nies li 
jħobbu jivvjaġġaw. Hemm 
min jivvjaġġa biex jistrieħ 
u oħrajn biex jitgħallmu, 

jew sempliċiment għas-sens 
tal-avventura. Hemm ukoll min 
jagħmel vjaġġ bi skop reliġjuż 
u spiritwali. Vjaġġi bħal dawn 

insejħulhom pellegrinaġġi.
Il-pellegrinaġġ mhuwiex biss 
vjaġġ lejn xi post qaddis. Huwa 
wkoll vjaġġ spiritwali li jgħin lil 
min jagħmlu jikber fil-fidi. Ħafna 
reliġjonijiet differenti jagħtu 
importanza lill-pellegrinaġġ.

Qatt sifirt lejn xi pajjiż ieħor?

Qatt mort xi mkien fejn
qatt ma kont mort qabel?

Ħassejt l-entużjażmu u s-sens
ta’ avventura int u tiskopri
affarijiet ġodda?

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Għixha!
Ipproponi lill-ġenituri
jew lil min jieħu ħsiebek li 
tmorru ħarġa lejn post
ta’ pellegrinaġġ f’Malta
jew Għawdex. Itlob 
lill-għalliem jagħtik xi 
informazzjoni dwar fejn 
tistgħu tmorru u
x’tistgħu tagħmlu hemm 
jew intom u sejrin.

Is-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu
8 ▶ Il-vjaġġ tiegħi
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DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Sakemm kien għad hemm it-
Tempju, l-irġiel Lhud kienu 
obbligati jmorru Ġerusalemm ta’ 
kull sena għat-tliet festi l-kbar – 
l-Għid, Għid il-Ħamsin u l-Festa 
tat-Tined. Spiss dawn kienu 
jmorru bil-familja b’kollox. Ġesù 
wkoll kien jieħu sehem f’dawn il-
pellegrinaġġi. Dawn kienu jkunu 
għalihom bħall-għejxien mill-ġdid 
tal-ġrajjiet il-kbar li minnhom 
għaddew missirijiethom.

Il-pellegrinaġġ lejn il-Mekka huwa 
wieħed mill-ħames pilastri tal-
Iżlam. Il-Musulmani kollha li jistgħu, 
nisa u rġiel, huma obbligati li darba 
f’ħajjithom jagħmlu dan il-vjaġġ. 

Agħmel!
Segwi l-istruzzjonijiet tal-għalliem ħalli tuża
l-internet biex issib ritratti u informazzjoni dwar
postijiet li lejhom isiru pellegrinaġġi mil-Lhud,
mill-Insara u mill-Musulmani.

Għalkemm għall-Insara 
l-pellegrinaġġ mhux obbligu, huma 
ħafna li jagħmlu vjaġġi ta’ dan it-
tip lejn postijiet differenti b’rabta 
reliġjuża. Isiru pellegrinaġġi 
lejn l-Art Imqaddsa, il-pajjiż fejn 
twieled, għex u miet Ġesù; u lejn 
Ruma, minn fejn sa minn żmien 
San Pietru l-Papa jmexxi l-Knisja. 
Isiru wkoll bosta pellegrinaġġi 
lejn postijiet oħra bħal Lourdes u 
Fatima.

F’Malta u Għawdex ukoll għandna 
diversi postijiet ’il fejn ħafna nies 
imorru b’sens ta’ pellegrinaġġ. 
Fost dawn insemmu l-Grotta 
ta’ San Pawl (ir-Rabat, Malta), 
is-Santwarju tal-Madonna tal-
Mellieħa, u s-Santwarju tal-
Madonna ta’ Pinu (Għawdex). 

il-kumpless Al-Aqsa:
Għall-Musulmani, Ġerusalemm hija 
t-tielet belt l-aktar importanti wara 
Mekka u Medina. Huma jemmnu li 
minn fejn illum hemm il-kumpless 
Al-Aqsa, fl-istess inħawi fejn dari 
kien hemm it-Tempju, Muħammed 
kellu esperjenza speċjali ħafna. 
F’lejl wieħed huwa ttieħed minn 
Mekka għal Ġerusalemm u minn 
hemm ittella’ s-sema fejn kellmu 
Alla qabel reġa’ lura lejn Mekka.

Ġerusalemm hi meqjusa bħala post qaddis mil-Lhud,
mill-insara, kif ukoll mill-Musulmani.







il-Ħajt tal-Punent: 
Ġerusalemm ilha fiċ-ċentru 
tar-reliġjon Lhudija minn żmien 
is-Sultan David. Ibnu Salamun 
kien bena hemm l-ewwel 
Tempju. Illum il-Lhud imorru 
Ġerusalemm biex jitolbu 
quddiem l-unika ħaġa li għad 
fadal wara li t-tieni Tempju kien 
inqered mir-Rumani fis-sena
70 w.K. – il-Ħajt tal-Punent.

il-knisja tal-Qabar imqaddes: 
L-Insara jżuru Ġerusalemm biex 
jgħixu mill-ġdid l-aħħar ġranet 
tal-ħajja ta’ Ġesù, il-passjoni, 
il-mewt u l-qawmien tiegħu. 
L-aktar post importanti huwa 
l-Knisja tal-Qabar Imqaddes, 
magħrufa wkoll bħala l-Knisja 
tal-Qawmien, mibnija fuq 
il-post fejn miet Ġesù u fuq 
il-qabar viċin li fih indifen u li 
minnu qam mill-mewt.

Din kont tafha?
Il-Kavallieri ta’ San Ġwann
li mexxew lil Malta bejn
l-1530 u l-1798 kienu 
oriġinarjament
Ospitalieri bl-iskop
li jagħtu kura 
lill-pellegrini li kienu
jivvjaġġaw lejn 
l-Art Imqaddsa. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
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il-Bibbja nsibu ħafna ġrajjiet li flimkien 
jiffurmaw dik li tissejjaħ “L-Istorja tas-
Salvazzjoni”. Meta Alla ħalaq il-bniedem huwa 
ħalqu fuq is-sura u x-xbieha tiegħu. Minħabba 

dan, il-bniedem imsejjaħ jgħix f’rabta ta’ ħbiberija 
intima ma’ Alla. Fl-istorja ta’ Adam u Eva nsibu li 
Alla kien jinżel jippassiġġa fil-ġnien mal-bnedmin 
– simbolu tar-relazzjoni sabiħa li kellu jkun hemm 
bejn il-bniedem u Alla.

Minkejja li l-bniedem iddeċieda li ma jagħtix kas ta’ 
Alla u għażel li jagħmel fattih, Alla baqa’ dejjem lest 
biex joffrilu l-ħbiberija tiegħu u ħejja pjan li permezz 
tiegħu l-bniedem kellu jerġa’ jikseb il-possibbiltà li 
jidħol f’rabta sħiħa u dejjiema ma’ Alla.

Meta Alla sejjaħ lil Abram huwa talbu biex iħalli 
artu u jmur fejn imexxih hu. Abram hekk għamel. 
Minkejja li kemm hu kif ukoll martu Saraj kienu 
kbar fl-età u qatt ma kellhom tfal, Abram emmen 
il-kliem ta’ Alla li hu għad ikun missier ta’ poplu 
kbir. Abram laqa’ lil Alla f’ħajtu u sar ‘Abraham’, 
‘missier ta’ ħafna ġnus’. Saraj saret ‘Sara’, mill-
prinċipessa ta’ wieħed saret ‘il-prinċipessa’. 
Twieled Iżakk u l-wegħda ta’ Alla bdiet titwettaq.

Iżakk kellu lil Ġakobb u dan wiled 12-il iben, 
fosthom Ġużeppi li kien inbiegħ minn ħutu u 
spiċċa l-Eġittu. Minkejja d-diffikultajiet li ltaqa’ 
magħhom fl-Eġittu, Ġużeppi għaraf kemm Alla 
kien miegħu u li qatt ma telqu. Ġużeppi spiċċa biex 
sar viċirè fl-Eġittu u meta l-għaks ħakem ukoll 
l-art ta’ Kangħan fejn kienu jinsabu niesu, missieru 
Ġakobb u l-familja kollha emigraw lejn l-Eġittu fejn 
kienu milqugħin tajjeb ħafna. Hawn huma reġgħu 
raw il-kobor tal-imħabba ta’ Alla li kien qiegħed 
imexxihom f’din l-istorja ta’ ħajjithom.

10 ▶ Il-vjaġġ tiegħi
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Għaddew ħafna u ħafna snin u laħaq Fargħun ġdid li 
beda jibża’ li l-Lhud kienu qed jikbru wisq fin-numru 
u setgħu jkunu ta’ theddida għas-sigurtà tal-pajjiż. 
Għalhekk huwa beda jgħakkishom tant li spiċċaw 
ilsiera. Hawn ukoll Alla wera li kien għadu mal-poplu 
Lhudi u bagħat lil Mosè biex joħroġhom mill-Eġittu.

Il-mixja tal-poplu Lhudi ma’ Alla kompliet fis-snin li 
għamlu fid-deżert. Hemmhekk Alla tahom x’jieklu 
u x’jixorbu u, fuq kollox, għamel Patt magħhom 
li hu u huma jkunu ta’ xulxin. Meta daħlu fl-Art 
Imwiegħda, Alla baqa’ magħhom permezz ta’ 
persuni bħal Sansun u Debora li baqgħu magħrufa 
bħala l-Imħallfin.

Għadda ż-żmien u l-poplu Lhudi xtaq Sultan. Alla, 
permezz ta’ Samwel, tahom lil Sawl u, meta dan 
tbiegħed minnu, għażel lil David. Alla kien jibgħat 
ukoll il-profeti tiegħu, bħal Natan fi żmien David, 
biex jgħinu lis-Slaten imexxu l-poplu fit-triq it-
tajba u jwissu u jikkoreġu lilhom u lill-poplu meta 
jitbiegħdu minnu. 

Ukoll meta l-poplu safa maħkum minn qawwiet 
barranin bħalma kienu l-Assiri u l-Babiloniżi, Alla 
kien juri li ma nsihomx. Hu għenhom biex mit-
tbatija tal-eżilju ’l bogħod minn arthom jieħdu 
esperjenza ta’ bidla li permezz tagħha kibru u 
fehmu aktar Alla min hu u xi jrid mill-bniedem.

Il-mixja ta’ Alla mal-poplu Lhudi laħqet il-qofol 
tagħha meta l-wegħdiet li huwa għamlilhom 
permezz ta’ Abraham, ta’ Mosè, ta’ David u oħrajn 
seħħew fl-Iben ta’ Alla li sar bniedem u ta ħajtu 
għalina. Permezz tal-qawmien tiegħu u l-għoti tal-
Ispirtu s-Santu, kull bniedem, bla ebda distinzjoni, 
jista’ jsir ħaġa waħda ma’ Alla li ħalaqna. 
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Ħares sew lejn din l-istatwa ta’ 
Santu Rokku. Liema taħseb li huma 
s-simboli li jistgħu jgħinuk tagħraf 
ta’ min hi l-istatwa? Qiegħed tinnota 
x’għandu mwaħħla ma’ ħwejġu?
Taf għaliex din qiegħda hemm?
Dak x’inhu li għandu f’idu?

Wara l-Art Imqaddsa fejn twieled Ġesù u Ruma fejn 
hemm il-Papa, l-aktar post li matul is-sekli kien 
magħruf għall-pellegrinaġġi Nsara huwa Santiago 
de Compostela fi Spanja. Hemmhekk jingħad li 
hemm il-fdalijiet tal-appostlu San Ġakbu l-Kbir, 
l-ewwel martri fost l-appostli. Fil-fatt, il-pellegrini 
kienu u għadhom jaqbdu dik li tissejjaħ It-Triq ta’ 
San Ġakbu, jew El Camino de Santiago, minn postijiet 
differenti fl-Ewropa u jimxu sa ma jaslu f’Santiago 
de Compostela.

Il-Katidral ta’ San Ġakbu ta’ Compostela

Qaddis Pellegrin Santiago de 
Compostela

INTERESSANTI
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L-arzella hija simbolu importanti ta’ 
dan il-pellegrinaġġ. Il-linji tal-arzella li 
jiltaqgħu flimkien f’post wieħed ifakkru 
fit-toroq differenti li minnhom kienu 
jgħaddu l-pellegrini Ewropej biex jaslu 
fl-istess post: fuq il-qabar ta’ San Ġakbu. 
Il-pellegrini kienu jwaħħlu l-arzell mal-
kpiepel u l-ilbiesi tagħhom bħala sinjal li 
kienu qegħdin jagħmlu l-mixja. L-arzella 
kellha wkoll funzjoni prattika għall-
pellegrini: meta jkun hemm bżonn kienu 
jittalbu ikel b’kemm tasa’ l-arzella; biha 
kienu jiġbru l-ilma għax-xorb u kienu 
jużawha wkoll bħala mgħarfa biex jieklu.

Ħaġa oħra marbuta mal-pellegrinaġġ lejn 
Santiago de Compostela huwa l-ħatar tal-
pellegrin. Ġeneralment dan ikun bastun 
li fit-tarf ta’ fuq ikollu ganċ li miegħu 
wieħed ikun jista’ jdendel xi ħaġa. Santu 
Rokku, bħala qaddis pellegrin, għalhekk 
jintgħaraf ukoll mill-arzella fuq ħwejġu u 
mill-ħatar f’idejh.

Illum ukoll huma eluf in-nies li jimxu t-Triq 
ta’ San Ġakbu. Uħud jagħmlu hekk b’sens 
ta’ avventura jew inkella bħala esperjenza 
kulturali. Oħrajn iżda, bħall-Insara tal-
passat, jagħmlu din il-mixja fis-sens ta’ 
pellegrinaġġ. F’din il-mixja huma jgħixu 
b’mod aktar qawwi r-realtà ta’ ħajjithom 
bħala vjaġġ lejn Alla u l-ħajja miegħu għal 
dejjem fil-Ġenna.
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AbrAhAM
jirrakkonta

Twelidt f’Ur tal-Kaldin u missieri 
kien semmieni Abram. F’żgħożiti 
żżewwiġt lil Saraj, imma bqajna 
bla tfal. Konna noqogħdu Ħaran u 
kellna ħafna qaddejja u ġid. Wara li 
miet missieri għaraft li Alla riedni 
naqbad it-triq u mmur fejn jurini 
hu. Ma kinitx deċiżjoni faċli għalija. 
Kelli nħalli l-kumdità u s-sigurtà 
ta’ dari u mmur f’art barranija. 
Alla wegħedni li minni kellu 
joħroġ poplu kbir u li bija kellhom 
jitbierku l-ġnus kollha tal-art. 
Ngħid is-sew, jien ma fhimtx, iżda 
ddeċidejt li nafda kliemu u nħallih 
imexxini. Tlaqna għal għonq it-triq 
li wasslitna Kangħan.

Il-ħajja f’Kangħan ma kinitx faċli. 
Ġieli batejna l-għaks u l-ġuħ. 
In-nies tal-inħawi mhux dejjem 
laqgħuna. Imma Alla baqa’ dejjem 
viċin tiegħi u, għalkemm kollox 
kien jindika bil-maqlub, hu ssokta 
jwegħedni li għad ikolli iben.

Marti Saraj qatgħet qalbha li 
xi darba kien se jkollha t-tfal. 
Għalhekk, ippruvat issib soluzzjoni. 
Għamlet kif kienet id-drawwa 
dak iż-żmien u tatni lill-qaddejja 
tagħha Ħagar. Minn Ħagar twelidli 
iben – Ismagħel. Imma Alla wrieni 
biċ-ċar li mhux din kienet ir-rieda 
tiegħu. Il-wegħda li jkolli iben 
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Isem: Abram/
Abraham
Post fejn twieled: Ur

Ulied: Iżakk
u Ismagħel
Karatteristika 
prinċipali: 

Dejjem 
afda f’Alla 
anki meta 
kollox deher 
kontra

Stat: Miżżewweġ
(lil Saraj/Sara)

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Abraham għandu post importanti 
ferm fi tliet reliġjonijiet kbar:
ir-reliġjon Lhudija, dik Nisranija, 
u l-Iżlam. Minn ibnu Iżakk ħareġ 
il-poplu Lhudi. Aħna l-Insara 
nemmnu li l-wegħda li b’nislu 
jitbierku l-ġnus kollha seħħet fi 
Kristu Ġesù. Il-Musulmani jqisuh 
bħala profeta tal-Iżlam u xi wħud 
jemmnu li hu antenat tal-profeta 
Muħammed, minn ibnu Ismagħel. 

saħħaħt il-fidi tiegħi li Alla
kien dejjem miegħi u hu
ġedded il-wegħda li kien
għamilli li b’nisli għad
jitbierku l-ġnus kollha tal-art.

Tista’ ssir taf aktar dwar din 
l-avventura ta’ ħajti jekk taqra 
dwarha fil-Bibbja – Ġenesi 11, 
27 sa 25, 11. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

idħol fil-fond
Fir-reliġjonijiet pagani tal-inħawi u ż-żminijiet li għex fihom 
Abraham ma kinitx ħaġa rari li n-nies joffru bnedmin oħra 
bħala sagrifiċċju tal-ħruq lill-allat tagħhom bil-ħsieb li 
jogħġbuhom. Għorrief Lhud jinsistu li permezz ta’ dak li ġara 
meta Alla talab lil Abraham joffri lil Iżakk u mbagħad waqqfu, 
hu kien qed jurih li żgur ma riedx li min jemmen fih iwettaq att 
bħal dan. Is-sagrifiċċju uman hu xi ħaġa li żgur Alla ma jridx. 

kien se jwettaqha hu bil-mod 
tiegħu. L-iben tal-wegħda kellu 
jkun bin Saraj. Tant hu hekk li lili 
issa sejjaħli ‘Abraham’, ‘missier 
ta’ ħafna ġnus’, u lil Saraj sejħilha 
‘Sara’, ‘il-prinċipessa’.

Darba żaruna tlett irġiel li jien 
ħadt ħsieb u lqajt tajjeb ħafna. 
Kienu qaluli li fi żmien sena marti 
Sara kellha tiled iben. Sara ma 
riditx temmen u daħket. Minkejja 
li għalija wkoll din dehret ħaġa 
impossibbli, stajt nagħraf li dan 
kien messaġġ minn Alla. Wara 
sena, Sara wildet lil Iżakk – li bil-
Malti tiġi ‘Jidħak’ – għax bih Alla 
ġabilna l-ferħ f’ħajjitna.

Imma l-kbir kien għadu ġej. Wara 
xi żmien, Alla talabni noffrilu lil 
Iżakk b’sagrifiċċju tal-ħruq. Erġajt 
ma stajt nifhem xejn. Kif seta’ jkun 
li Alla li tani lil Iżakk, il-mimmi ta’ 
għajnejja u l-iben tal-wegħda, issa 
kien qed jitlobni noqtlu? 

Minkejja kollox, emmint li Alla li 
dejjem kien miegħi fil-mixja ta’ 
ħajti kien jaf x’qiegħed jagħmel. 
Afdajt fih u ħadt lil Iżakk fejn qalli 
hu. Imma hekk kif erfajt idi biex 
noqtol lil ibni, anġlu tal-Mulej 
waqqafni milli nagħmel dan. Hekk 
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Twelidt fl-art ta’ Mowab, illum 
parti mill-Ġordan. Kont sirt inħobb 
ġuvni minn Betlehem ta’ Ġuda 
jismu Kiljon. Kien ġie Mowab ma’ 
ħuh Maħlon u l-ġenituri tagħhom 
minħabba l-ġuħ li kien hemm 
f’pajjiżhom. 

Lil missieru ma lħaqtux għax miet 
xi żmien qabel ma sirt naf lil Kiljon. 
Tgħarrasna u żżewwiġna. Għal 
għaxar snin għexna ħajja kuntenta 
flimkien, avolja t-tfal li tant 
xtaqna baqgħu ma waslux. Imma 
mbagħad Kiljon marad u miet 
f’qasir żmien. Ħuh Maħlon ukoll 
ma damx ma marad u bħalu miet 

ruT
tirrakkonta

f’qasir il-għomor. Martu Għorfa u 
jien spiċċajna romol, it-tnejn bla 
wlied. 

Nagħomi, omm żewġi, riedet 
tmur lura lejn Betlehem. Kienet 
tħobbna daqslikieku konna 
wliedha. Kien għalhekk li qaltilna 
biex immorru lura lejn dar il-
ġenituri tagħna bit-tama li nsibu 
futur ġdid għalina t-tnejn. Insistiet 
ħafna li nħalluha u nitilquha. 
Għorfa fl-aħħar ċediet imma jien 
ma stajtx nitlaqha waħedha. Kont 
inħobbha daqs ommi l-għażiża, u 
filwaqt li ommi kellha ’l missieri u 
’l ħuti, Nagħomi kienet waħedha. 

(Tkompli minn paġna 89)
Żidt fil-lezzjonijiet tal-kant.  Wara ftit 
żmien dħalt f’festival nazzjonali għal 
kantanti tal-età tiegħek.  Tant mort 
tajjeb li ġejt mal-ewwel tlieta.  Issa li 
dhert fuq it-televiżjoni diġà kellek xi 
nies imdaħħla sew fix-xena mużikali 
li avviċinawk u offrewlek l-għajnuna 
tagħhom biex tkompli timxi ’l 
quddiem fil-karriera tal-kant.  Jidher 
li hemm għalik futur sabiħ ħafna.
TMIEM

X’se tagħżel?
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Kif stajt inħalliha? Fuq kollox, 
Nagħomi kienet l-unika persuna li 
magħha stajt naqsam il-fidi tiegħi 
f’Alla li laqqagħni miegħu Kiljon. 

Għalhekk tlaqt minn art twelidi 
u magħha mxejt lejn artha. Kont 
konvinta li Alla hekk ried minni.

Meta wasalna Betlehem, ta’ 
fuqna senduqna, tlabt lil Nagħomi 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
Din kont tafha?
Skont il-Liġi ta’ Mosè,
meta l-Lhud kienu
jaħsdu l-qamħ u meta
jaqtgħu ż-żebbuġ jew
l-għeneb, huma kellhom
iħallu dak li jaqgħalhom
jew jinsew jiġbru warajhom
u ma jmorrux lura għalih.
Dan kellhom jagħmluh
ħalli jkunu jistgħu jiġbruh
il-fqar, partikularment
il-barranin, l-iltiema u
r-romol, biex b’hekk dawn 
ikollhom x’jieklu.

tħallini mmur niġbor is-sbul minn 
wara l-ħassada. Kemm ħassejtni 
xxurtjata meta ġie sid il-għalqa, 
sejjaħli u qalli biex ma niddejjaq 
xejn u nibqa’ mmur kemm irrid. 
Minn kif tkellem, mill-ewwel 
indunajt li kien bniedem ta’ fidi 
kbira f’Alla. Bogħaż, għax hekk 
kien jismu, offrieli saħansitra 
niekol man-nisa qaddejja tiegħu li 
kienu qegħdin jaħdmu fl-għalqa.

Malajr skoprejt kemm kien 
verament Alla li qiegħed jurini 

t-triq. Bogħaż ma damx ma wrieni 
li ħa grazzja miegħi u wara ftit taż-
żmien iżżewwiġna. Kellna tifel u 
semmejnieh Għobed. Illum naf li 
ibni kellu jkun in-nannu tas-Sultan 
David li minn nislu kellu jitwieled  
il-Messija mwiegħed.

Tista’ tkun taf aktar dwar 
l-avventura ta’ ħajti billi taqra taqra 
mill-Bibbja l-Ktieb ta’ Rut. 
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Meta Ġesù kellu madwar tletin sena huwa 
ħareġ jgħallem u jfejjaq in-nies fl-ibliet
u l-irħula tal-Galilija. 

Diġà sa minn qabel inbidel fuq 
il-muntanja quddiem Pietru, 
Ġwanni u Ġakbu, Ġesù kien 
tkellem dwar it-tbatija kbira li 
kellu jgħaddi minnha, il-mewt 
kiefra, u l-qawmien fit-tielet 
jum. Ftit wara t-trasfigurazzjoni, 
imbagħad, Ġesù “b’rieda sħiħa 
dar u telaq lejn Ġerusalemm” (Lq 
9, 51). Jidher ċar li hawnhekk 
Ġesù beda l-vjaġġ lejn il-post li 

fih kellu jwettaq dak li ġie għalih 
fid-dinja: li jagħti ħajtu għalina 
u jqum rebbieħ fuq il-mewt u 
l-ħażen biex permezz ta’ dan 
aħna niksbu s-salvazzjoni. Fl-
Evanġelju skont San Luqa, il-
mixja ta’ Ġesù lejn Ġerusalemm 
tieħu kważi għaxar kapitli – 
minn ftit wara t-trasfigurazzjoni 
sa ma Ġesù daħal f’din il-belt 
riekeb fuq felu.

1.6
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DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
Din kont tafha?
Is-Samaritani għadhom
jeżistu sal-lum. Il-parti
l-kbira tagħhom joqogħdu
fl-inħawi tal-muntanja
Gariżim fejn darba huma 
kellhom tempju rivali għal
dak ta’ Ġerusalemm. 

Il-ħajja ta’ Ġesù nistgħu 
ngħidu li kienet mixja, mhux 
sempliċiment fis-sens ta’ 
vjaġġ minn post għal ieħor 
iżda, fuq kollox, fis-sens ta’ 
mixja spiritwali. Fiha hu 
fittex li jwettaq ir-rieda ta’ 
Alla l-Missier, ukoll meta 
kien jidher ċar li dan kien 
se jinvolvi tbatija kbira, 
saħansitra li jagħti l-istess 
ħajtu.

inti lest li timxi 
fit-triq li jurik Alla 
anke meta din 
titlob minnek li 
tbati biex tagħmel 
it-tajjeb?

beTLeheM

ĠerusALeMM beTANjA

Ġeriko

GAriżiM

sikeM

NAjN
TAbor

NAZAreT

kANA

kAFArNAhuM

Il-post fejn 
twieled Ġesù.

Hawn Ġesù trabba u 
għex il-parti l-kbira 
ta’ ħajtu ma’ Marija u 
Ġużeppi.

F'Kana tal-Galilija Ġesù għamel 
l-ewwel miraklu tiegħu, meta 
bidel l-ilma fl-inbid. 

 F’Najn Ġesù qajjem 
mill-mewt lil bin armla. 

Nafu li qabel mar Ġerusalemm, 
Ġesù żar lill-ħbieb tiegħu Marta 
u Marija, ħut Lazzru, li kienu 
joqogħdu Betanja. 

Żgur li Ġesù, bħalma 
kienu jagħmlu l-Lhud 
fil-festi l-kbar tagħhom, 
kien imur pjuttost spiss 
Ġerusalemm. Meta Ġesù 
għamel l-aħħar vjaġġ lejn 
Ġerusalemm, huwa kien 
jaf li kien se jmur biex 
iwettaq dak li ġie għalih 
fid-dinja – li jagħti ħajtu u 
jqum rebbieħ għall-fidwa 
tagħna lkoll.

Huwa u sejjer Ġeriko, Ġesù fejjaq 
raġel agħma. Fil-belt, imbagħad, 
lemaħ lil Żakkew fuq siġra u mar 
qagħad għandu.

Wieħed mill-irħula tas-Samarija. In-nies ta’ 
raħal bħal dan fis-Samarija saru jafu li Ġesù 
kien sejjer Ġerusalemm u allura ma laqgħuhx. 
Ftit wara, iżda, Ġesù rrakkonta l-parabbola 
tas-Samaritan it-Tajjeb li fiha wieħed 
Samaritan jagħti eżempju ta’ kif għandna nuru 
mħabba lejn il-proxxmu fil-bżonn. 

Aktarx hawn seħħet it-trasfigurazzjoni ta’ 
Ġesù. Minn hawn beda l-aħħar vjaġġ ta’ 
Ġesù lejn Ġerusalemm.

(Tkompli minn paġna 126)
Stinkajt u wara ftit xhur irnexxielek 
tirkupra sew tant li l-ġenituri 
ddeċidew li jħalluk, jekk trid, terġa’ 
tibda t-taħriġ fl-isport.  Illum tinsab 
kuntent għax tħossok qed tirnexxi 
kemm fl-iskola kif ukoll fl-isport.
TMIEM

X’ser tagħżel?

Meta Ġesù kellu madwar tletin sena 
huwa ħareġ jgħallem u jfejjaq in-nies 
fl-ibliet u l-irħula tal-Galilija, fosthom 
Kafarnahum. Kien minn hawn li Ġesù 
għażel l-ewwel appostli – Pietru, Indrì, 
Ġakbu u Ġwanni.
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Fl-evanġelju tiegħu san Luqa jitkellem ħafna 
fuq Marija, speċjalment fil-ġrajjiet marbuta 
mat-twelid ta’ Ġesù. hawn se nimmaġinaw lil 
Luqa jintervista lil Marija.

Luqa: Allura kif bdiet din 
l-avventura tiegħek 
bħala omm il-Messija?

Marija: Kont għadni għarusa lil 
Ġużeppi meta deherli 
anġlu li sellimli u sejjaħli 
“mimlija bil-grazzja”. 
Tħawwadt ħafna għax ma 
stajtx nifhem x’ried jgħidli 
b’dan il-kliem.

Luqa: imbagħad?
Marija: Imbagħad qalli li kien se 

jkolli iben u nsemmih 
Ġesù. Qalli li kellu jissejjaħ 
Bin il-Għoli u li kellu 
jsaltan għal dejjem. Jien 
aktar tfixkilt. Biss biss, kif 
seta’ jkolli iben jekk lanqas 
kont għadni żżewwiġt?

Luqa: Għandek raġun! u 
l-anġlu x’qallek?

Marija: Qalli li kellu jkun l-Ispirtu 
s-Santu li jaħdem fija. 
Jien xorta ma tantx fhimt, 
imma billi rajt li dan kien li 
ried Alla, jien għedtlu “Ħa 
jsir minni skont kelmtek.”

Luqa: Liema huma l-ġrajjiet 
li l-aktar tibqa’ tiftakar 
bħala omm Ġesù?

Marija: Bħal kull omm, qatt ma 
ninsa dakinhar li twieled. 
Kellna bilfors immorru 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Marija u Ġużeppi kellhom
imorru Betlehem minħabba 
ċensiment. Tista’ tagħmel
riċerka dwar x’inhu ċensiment
u meta sar l-aħħar wieħed
f’Malta. 

Betlehem minħabba 
ċ-ċensiment. Ftit wara li 
wasalna hemm, indunajt 
li kien sar il-waqt li Ġesù 
jitwieled. Post fil-lukandi 
ma kienx hemm u spiċċajt 
wellidtu fi stalla tal-
annimali. Iddispjaċieni 
ħafna li ma kellix aħjar 
minn maxtura fejn 
inqiegħdu jistrieħ imma 
malajr indunajt li dan 
ukoll kien fil-pjan ta’ 
Alla. Ma damux ma bdew 
ġejjin xi rgħajja li wara 
li dehrulhom l-anġli ġew 
jagħtu qima lil Ġesù.

Luqa: jidher li sa mill-bidu
 ma kinitx avventura
 faċli għalik.
Marija: Hekk hu. Fil-fatt, meta 

morna biex nippreżentawh 
fit-Tempju, kien hemm 
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profeta bl-isem ta’ Xmun 
li ħabbarli li sejf kellu 
jinfidli ruħi. Fi kliem ieħor, 
qalli li kont se nbati ħafna 
minħabba f’ibni. Ma ninsa 
qatt kemm inkwetajt meta 
Ġesù kellu tnax-il sena u 
tlifnieh Ġerusalemm fejn 
konna morna għall-festa 
tal-Għid. Iżda ma rridekx 
taħseb li ħajti kienet biss 
niket u dwejjaq, tafx! Ma 
nistax nispjega l-ferħ li 
kont inħoss meta kont 
nara lil Ġesù jikber u jsir 
tfajjel li tant jaf iħobb. 
Kien dejjem attent li jara 
li ma jonqosna f’xejn u 
qatt ma naf li għednielu xi 
ħaġa u ma obdiex.

Luqa: u meta kiber?
Marija: Meta kiber baqa’ d-dar 

sa ma kellu xi tletin sena. 
Imbagħad kellu jħallini 
biex jagħmel dak li Alla 
Missieru bagħtu jagħmel. 
Issa, sa ċertu punt, ma 
baqax tiegħi imma sar ta’ 
kulħadd. 

  
 Darba mort infittxu. Meta 

qalulu bija ma ġiex mal-
ewwel. Kien qal li ommu 
u ħutu kienu dawk li 
jisimgħu l-Kelma ta’ Alla 
u jwettquha. Ma nistax 
ngħid li kien mument 
faċli imma żgur li għeni 

Din kont tafha?
L-ewwel iben f’kull familja Lhudija kellu jkun ta’ Alla.
Il-ġenituri tiegħu kienu jmorru t-Tempju biex jippreżentawh 
u hekk juru li qed jaċċettaw li hu ta’ Alla. Imbagħad kienu 
bħal iħallsu biex jeħduh lura billi joffru ħaruf b’sagrifiċċju. 
Min ma kellux biżżejjed flus seta’ joffri par gamiem jew 
żewġ bċieċen, bħalma għamlu Marija u Ġużeppi. 

Mill-Evanġelju skont San Luqa

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, 
u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla
s-Salvatur tiegħi. 
Għax hu xeħet għajnejh fuq
iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. 
Iva, minn issa ’l quddiem
kull nisel jibda jsejjaħli hienja. 
Għax is-Setgħani
għamel miegħi ħwejjeġ kbar; 
qaddis hu l-isem tiegħu.
(Lq 1, 46-49)

Fittex fl-Evanġelju biex tara fejn u 
ma' min kienet Marija meta qalet 
din it-talba.
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nkompli nifhem kemm 
kont ixxurtjata li dan 
ibni ma kienx tiegħi 
biss imma r-rigal ta’ 
Alla stess lill-bnedmin 
kollha.

Luqa: X’tiftakar mill-aħħar 
sigħat tal-ħajja ta’ 
Ġesù?

Marija: Jien kont hemm ħdejh 
taħt is-salib. Kieku 
staqsejtni dakinhar ma 
nafx x’kont ngħidlek … 
qalbi kienet maqsuma 
… ħassejtni se mmut 
bil-għali. Imma 
d-dwejjaq kbir tiegħi 
ma damx. Ġesù qam 
rebbieħ fuq il-mewt. U 
kull ħin u kull mument 
ruħi tfaħħar il-kobor 
ta’ Alla għax hu għamel 
miegħi ħwejjeġ kbar. 
Fejn qatt bsart x’kellu 
jiġri meta aċċettajt din 
l-avventura li sejjaħli 
għaliha!
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Luqa: Nixtieq inkun naf aktar 
fuq ħajtek qabel ma 
skoprejt lil Ġesù.

Pawlu: Jien ċittadin Ruman, 
twelidt f’Tarsu – illum 
belt fit-Turkija. Meta kont 
żagħżugħ mort nistudja 
Ġerusalemm għand l-aqwa 
fost l-għalliema ta’ dak 
iż-żmien, Gamaljel. Xtaqt 
inkun Fariżew tassew 
imħeġġeġ għal-Liġi ta’ Alla.

san Luqa kiteb ukoll l-Atti tal-Appostli, ktieb li fih insibu l-ġrajja 
tal-bidu tal-knisja. Luqa kiteb b’mod speċjali dwar il-ħidma ta’ san 
Pietru u dik ta’ san Pawl. hawnhekk se nistħajlu lil Luqa jintervista 
lil Pawlu fuq il-ġrajjiet il-kbar ta’ ħajtu.

Luqa: kien f’Ġerusalemm li 
smajt b’Ġesù l-ewwel 
darba?

Pawlu: Iva. Il-kbarat tal-Lhud kienu 
inkwetati ħafna għax ftit 
wara li Ġesù kien inqatel 
fuq is-salib, id-dixxipli 
tiegħu kienu ħarġu b’qawwa 
kbira jħabbru li qam mill-
mewt. Ħafna kienu dawk li 
bdew jissieħbu magħhom. 
Jien imtlejt b’rabja u 
mibegħda kbira għal dawk 
li kienu qegħdin jheddu 

l-fidi tagħna l-Lhud. Meta 
ħaġġru lil ċertu Stiefnu, 
wieħed mid-dixxipli, jien 
kont hemm, nieħu ħsieb 
ħwejjiġhom.

Luqa: imbagħad x’ġara? Ġieli 
smajtek tgħid li kont 
anki tfittex lill-insara u 
tixħethom il-ħabs.

Pawlu: Hekk hu. Saħansitra, 
tlabt il-permess li mmur 
infittixhom fil-belt ta’ 
Damasku fejn diversi 
minnhom kienu marru biex 
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idħol fil-fond
San Pawl, bħal Ġesù, kien 
Lhudi. Ħafna mill-ewwel Insara 
kienu Lhud ukoll. Iżda l-parti 
l-kbira tal-Lhud ta’ dak iż-żmien 
m’emmnux f’Ġesù. Dawn kienu 
jqisu lil-Lhud li saru Nsara bħala 
setta li ċaħdu r-reliġjon Lhudija. 
L-Insara, min-naħa l-oħra, kienu 
dejjem konvinti li f’Ġesù seħħew 
il-wegħdiet kollha tat-Testment 
il-Qadim u li allura kienu fis-
sew. Għalkemm bejn l-Insara u 
l-Lhud tal-lum hemm differenzi 
li ma nistgħux ninjoraw, hemm 
ukoll ħafna affarijiet komuni u 
l-Knisja tgħallimna biex inħarsu 
lejn il-Lhud b’rispett kbir u 
nqisuhom bħala aħwa. 
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ITLOBDin kont tafha?
Il-partit tal-Fariżej, li minnu
kien ġej Pawlu, kien grupp
ta’ nies devoti li riedu jħarsu
l-Liġi tal-Lhud kelma b’kelma.
Il-Fariżej ma kinux jitħalltu ma’ 
nies meqjusa mniġġsa – nies 
bħar-Rumani (għax dawn kienu 
pagani), il-pubblikani (għax kienu 
jiġbru t-taxxi għar-Rumani), u 
l-midinbin (għax ikunu kisru l-Liġi 
bid-dnub tagħhom). 

jaħarbu mill-qilla tiegħi 
u ta’ sħabi. Kien propju fi 
triqti lejn din il-belt li ltqajt 
ma’ Ġesù. Rajt dawl mis-
sema u waqajt fl-art. Smajt 
leħen li qalli li hu kien Ġesù 
ta’ Nazaret, dak li jien kont 
qed nippersegwita. Qalli 
nqum u mmur Damasku 
fejn kelli niltaqa’ ma’ min 
jurini x’għandi nagħmel. 
Id-dija tad-dawl li kont 
rajt għamietni u kellhom 
imexxuni lejn Damasku 
sħabi li kienu miegħi.

Luqa: kemm domt bla dawl?
Pawlu: Għamilt tlett ijiem la 

nara, la niekol u lanqas 
nixrob. Imbagħad ġie raġel 
mibgħut minn Alla jismu 
Ħananija li tani lura d-dawl 
ta’ għajnejja u għammidni. 
Issa kont sirt ta’ Ġesù u 
ngħatajt b’ruħi u ġismi 
biex inwasslu lil kulħadd. 
Il-konverżjoni tiegħi kienet 
bidla fid-direzzjoni tal-
vjaġġ ta’ ħajti. Għalija 
Alla dejjem kellu l-ewwel 
post, imma qabel ma 
għaraft lil Ġesù ma kontx 
għadni fhimtu sewwa. Issa 
li sibt lil Ġesù indunajt li 

Alla mhux xi ħadd li jħobb 
skont kemm tħobbu jew 
skont kemm timxi mal-Liġi 
tiegħu. Għaraft li Alla hu 
dak li ħabbni qabel biss 
kont nafu u qabel għamilt 
xi ħaġa biex inħobbu. Anzi 
ħabbni filwaqt li jien kont 
qed nippersegwita l-Knisja 
tiegħu.

Luqa: Naf li minbarra dan il-
vjaġġ spiritwali, inti 
għamilt bosta vjaġġi 
minn pajjiż għal ieħor u 
minn belt għal oħra. 

Pawlu: Sewwa qed tgħid. Naħseb 
li nista’ ngħid li ħajti saret 
vjaġġ wieħed bla waqfien. 
Mort kemm flaħt postijiet 
differenti, ġieli b’mod 
ippjanat u ġieli le. Fl-aħħar 
vjaġġ tiegħi fi triqti għal 
din il-belt ta’ Ruma, kif taf, 
ma kien hemm ebda ħsieb 
li nżuru l-gżira ta’ Malta. 
Imma hekk ġara ... il-Mulej 
ried li naħbtu ma’ dik il-
gżira. Ħajti nista’ ngħid li 
kienet avventura waħda. 
Illum naf fejn qiegħed u 
għada ma nafx. Ġieli qattajt 
ix-xhur f’post; ġieli tkeċċejt 
kważi mal-ewwel. Ma nafx 
kemm-il darba doqt il-ħabs, 
qlajt is-swat, ħaġġruni, rajt 
l-għarqa, jew b’xi mod ieħor 
sofrejt tul din l-avventura. 
Imma xejn ma jiddispjaċini! 
Ġesù tani f’qalbi paċi u 
ferħ kbir. Imlieni b’ħeġġa li 
ma nistax niddeskrivi. Bih 
miegħi, minn xiex għandi 
nibża’?

Luqa: u issa?
Pawlu: Issa qiegħed hawn, Ruma, 

f’din id-dar bl-għassa 
miegħi. Ma nistax immur 
fejn irrid. Imma ma 
jimpurtax. Kif taf, huma 
bosta dawk li qegħdin 
jiġu għandi. Ukoll, m’iniex 
noqgħod lura milli nkompli 
nxandar lil Ġesù permezz 
tal-ittri li qed nibgħat lill-
komunitajiet li ffurmajt 
meta kont nivvjaġġa. 
Il-Mulej li mexxieni tul 
din it-triq iwassalni biex 
intemmha. Żmien it-tluq 
tiegħi għoddu wasal u issa 
qisni dak l-atleta li wasal 
biex itemm it-tellieqa.
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ħal fi żmien il-persunaġġi 
bibliċi li semmejna, illum 
ukoll ħafna huma dawk in-
nies li jagħżlu li jimxu l-mixja 

ta’ ħajjithom flimkien ma’ Alla. 
Oħrajn moħħhom biss fl-affarijiet 
materjali u fil-gost tal-mument. 
Lanqas biss jieqfu jirriflettu fuq il-

ħajja tagħhom, aħseb u ara kemm 
jaħsbu fuq il-post ta’ Alla f’dan il-
vjaġġ. Inti x’se tagħmel?

Filwaqt li Alla qiegħed dejjem hemm 
lest biex jimxi din it-triq miegħek, 
l-għażla tħallihx jidħol f’ħajtek hi 
f’idejk. Dan ma jfissirx li tagħżel 
x’tagħżel xorta. Kif rajna fit-tieni 
lezzjoni, kull għażla li aħna nagħmlu 
għandha l-konsegwenzi tagħha. Qatt 
ħsibt x’inhuma l-konsegwenzi tal-
għażla ta’ Alla? X’jiġri jekk tagħżel li 
tħallih imexxik? X’jiġri jekk twarrbu 
minn ħajtek?
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Għixha!
Biex tgħix aħjar din 
il-mixja tiegħek ma’ 
Alla, ibda żomm djarju 
personali. Fih ikteb 
dak li ġralek matul il-
ġurnata u kif tħossok. 
Fl-aħħar tkellem ukoll 
ma’ Alla dwar dan 
kollu. Dan hu mod ta’ 
kif titgħallem tafda 
aktar lil Alla bil-vjaġġ 
ta’ ħajtek.
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Agħmel
Ikteb ittra, imejl, jew 
poeżija indirizzata lil Alla 
u li fiha turih x’qed tħoss 
dwar l-offerta li hu qiegħed 
jagħmillek li jkun miegħek
u jmexxik fit-triq tal-ħajja.24 ▶ Il-vjaġġ tiegħi
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il-Passi fuq ir-ramel
Darba ħlomt li rajt il-mixja ta’ ħajti 
fuq ramla kbira f’xatt il-baħar. 
F’kull xena ta’ ħajti kien hemm fuq 
ir-ramel il-marki tal-passi ta’ tnejn 
min-nies. Indunajt li kienu l-passi 
tiegħi u l-passi tal-Mulej.

Iżda meta bdejt għaddej minn xena 
għal oħra, bdejt nara li f’xi wħud 
minnhom kien hemm par wieħed 
biss ta’ passi. Skantajt meta għaraft 
li dawn kienu l-waqtiet l-aktar tqal 
u diffiċli ta’ ħajti. Bdejt nhewden 
kif seta’ jkun li l-Mulej iħallini 

Mis-Salmi

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, 
xejn ma jonqosni; 
f’mergħat kollha ħdura 
jqegħedni. 

Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, 
jeħodni; 
hemm hu jrejjaqni. 
Imexxini fit-triq tas-sewwa 
minħabba l-isem tiegħu.
Imqar jekk nimxi
f’wied mudlam, 
ma nibżax mill-ħsara, 
għax inti miegħi. 
Il-ħatar tiegħek
u l-għasluġ tiegħek, 
huma jwennsuni.

Int tħejji mejda għalija 
quddiem l-għedewwa tiegħi. 
Biż-żejt tidlikli rasi, 
u l-kalċi tiegħi tfawwarli.

Miegħi, iva,
jimxu t-tjieba u l-ħniena 
il-jiem kollha ta’ ħajti. 
U ngħammar f’dar il-Mulej 
sakemm indum ħaj!
(Salm 23)
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inti temmen li, jekk 
trid, lilek ukoll Alla 
lest jimxi miegħek 
din il-mixja ta’ 
ħajtek?

Temmen li hu lest 
jerfgħek fil-waqtiet 
diffiċli li tgħaddi 
minnhom?
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waħdi propju meta l-aktar kelli 
bżonn. Għamilt kuraġġ u staqsejtu: 
“Għaliex meta t-triq issir diffiċli 
u perikuluża jidhru biss il-passi 
tiegħi?”

Il-Mulej ħares lejja u qalli bil-
ħlewwa: “Ibni, inħobbok wisq biex 
inħallik waħdek fil-mumenti tqal u 
diffiċli tal-ħajja. Jekk tħares sewwa 
lejn ir-ramel, tara li dawk il-passi 
mhumiex tiegħek, imma tiegħi. 
Meta ma stajtx timxi waħdek, 
erfajtek jien.”

Din kont tafha?
Il-ħatar kien bastun twil 
li kien ikollu t-tarf ta’ 
fuq bl-għonq imdawwar 
sabiex jintuża ħalli 
jżomm in-nagħaġ 
miġbura flimkien. Bih 
ir-ragħaj kien jiġbed 
lil dawk li jkunu se 
jinqatgħu minn mal-bqija. 
L-għasluġ kien bastun 
oħxon li bih ir-ragħaj kien 
jiddefendi n-nagħaġ minn 
annimali selvaġġi. 
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A kliem importanti
	 Ikteb	sentenza	li	tispjega	fil-qosor	x’nifhmu	b’dan	il-kliem:
 ▶	Pellegrinaġġ
 ▶	L-Istorja	tas-Salvazzjoni

b ideat prinċipali
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	Spjega	għaliex	nistgħu	nħarsu	lejn	ħajjitna	bħala	mixja.	
 ▶	Fisser	sew	għaliex	huwa	importanti	li	nagħmlu	għażliet	

tajbin	fil-ħajja	ta’	kuljum.
 ▶	Ikteb	dwar	l-importanza	tal-pellegrinaġġ	f’reliġjonijiet	

differenti.
 ▶	Agħżel	persunaġġ	jew	perijodu	mill-Istorja	tas-

Salvazzjoni	biex	turi	l-preżenza	ta’	Alla	fil-mixja	tal-
poplu	tiegħu.

Ċ Aħseb b’moħħok
	 Uża	dak	li	tgħallimt	f’dan	il-kapitlu	biex	twieġeb:
 ▶	B’liema	mod	Alla	għadu	jimxi	mal-bniedem	illum	

l-istess	bħalma	mexa	mal-poplu	tiegħu	fl-Istorja	tas-
Salvazzjoni?

 ▶	Minn	dak	li	tgħallimt	dwar	il-persunaġġi	mill-Bibbja	
f’dan	il-kapitlu,	x’taħseb	li	għandhom	ikunu	l-kwalitajiet	
li	jgħinuk	tħalli	lil	Alla	jmexxik	fit-triq	tal-ħajja?

D iddiskuti d-dar
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar:
 ▶	Kemm	qed	nagħtu	post	lil	Alla	fil-familja	tagħna?	

Nitolbu	flimkien?	Naħsbu	fuq	xi	jrid	Alla	qabel	ma	
nieħdu	xi	deċiżjoni	li	taffettwa	l-familja?	

Naraw x’tgħallimna


