
Immarka ✓ ħdejn il-kliem
li taħseb li taf sew
xi jfisser:

  milja

  xbieha

  Pentekoste

  l-Ispirtu s-Santu

  tempju

  Magħmudija

  Konfermazzjoni

  eroj
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Ħejji ruĦek:

Ġieli staqsejt lilek 
innifsek x’inhu dak li 
hu l-aktar importanti 
għalina bħala bnedmin?

X’inhu dak li jagħmilna 
verament kuntenti?

X’inhu dak li aħna 
maħluqin għalih?



F’dan il-kapitlu se naħsbu fuq x’inhu 
dak li fih il-bniedem isib il-milja 
tiegħu. Se niddiskutu s-sejħa li hemm 
fil-qalb ta’ kull bniedem li jkun ħaġa 
waħda ma’ Alla l-Ħallieq. Se naraw kif 
dan hu possibbli jekk inkunu verament 
tempji ħajjin tal-Ispirtu s-Santu.



X’jonqosni biex inkun veru kuntent?
Se nibdew billi naħsbu ftit dwar dak li nħossu li 
jonqosna bħala bnedmin biex inkunu verament 
kuntenti, aħna lkoll li qed infittxu li nkunu 
bnedmin sħaħ. 

Tgħid Alla għandu x’jaqsam? 
Imbagħad se naraw x’jgħidilna Alla fil-Bibbja 
dwar min aħna u x’inhu dak li jagħmilna 
bnedmin sħaħ. 

konfużjoni vs Armonija 
Wara dan se jkollna l-opportunità nirriflettu 
dwar id-differenzi kbar li hemm bejn meta 
nagħżlu li nħallu lil Alla jaħdem fina u meta 
nwarrbuh. 

L-ispirtu s-Santu f’ħajti
F’din il-lezzjoni se naraw x’inhu s-sehem tal-
Ispirtu s-Santu fil-ħajja tagħna – aħna li fil-
Magħmudija sirna tempji tiegħu. 

Nikbru u nissaħħu 
Il-Griżma tal-Isqof, jew Konfermazzjoni, huwa 
l-pass li jmissna niddeċiedu dwaru fil-mixja 
tagħna bħala Nsara. F’din il-lezzjoni se naraw 
xi jfisser għall-ħajja tagħna dan is-sagrament.

Mill-ħajja ta’ San Ġorġ Preca 
Imbagħad se nħarsu lejn il-frott tal-qawwa 
tal-Ispirtu fil-ħajja ta’ San Ġorġ Preca li b’hekk 
irnexxielu jirbaħ it-tfixkil li ltaqa’ miegħu 
f’ħajtu. 

eroj ta’ veru
Fl-aħħar tal-kapitlu se nikkunsidraw x’għamlu 
diversi Nsara mqawwija mill-Ispirtu ta’ Alla 
fihom u nikkonkludu fuq min huma l-veri eroj 
tal-Istorja. 



att kont qed tilgħab xi logħba 
fuq il-kompjuter u weħilt? 
Tkun taf li hemm xi ħaġa li 
suppost tagħmel biex tkompli 

miexi ’l quddiem imma ma jkollok 
l-ebda idea din x’tista’ tkun. Ikollok 
tistaqsi lil xi ħadd minn sħabek li 
jkun diġà lagħab il-logħba u għadda 
minn dak il-livell. Inkella tfittex xi 
walkthrough tal-logħba fuq l-internet 
ħalli tara x’suppost tagħmel.

L-istess fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. 
Jista’ jiġri li nkunu għaddejjin bil-ħajja 
tagħna meta nsibu xi ntopp … bħal 
neħlu u ma nkunux nafu x’għandna 
nagħżlu, jew x’għandna nagħmlu. U 
hawn, bħal fil-logħba, inħossu l-bżonn 
li nfittxu l-għajnuna. Inħossu l-ħtieġa 
li nistaqsu lil xi ħadd akbar minna jew 
lil xi ħadd li nafu li diġà għadda mill-
istess esperjenza jew iffaċċja l-istess 
problema.

L-ebda bniedem fid-dinja ma jaf 
kollox dwar kull ħaġa. Ebda persuna 
mhi kapaċi tieħu ħsieb waħedha kull 
ħaġa f’ħajjitha. Aħna l-bnedmin ilkoll 
għandna l-limitazzjonijiet tagħna. 
Anki l-aktar bniedem għaref li jista’ 
jkun hawn fid-dinja, kuljum jiġi bżonn 
nies oħra biex jgħinuh jgħix ħajja 
komda u sabiħa. Żgur li għaref kemm 
hu għaref ma jafx jagħmel kollox, u 
lanqas li kieku, żgur li m’għandux il-
ħin biex jieħu ħsieb kollox hu.
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Minbarra dan, hija esperjenza 
komuni ħafna li wieħed iħoss li 
sabiex ikun verament kuntent 
jonqsu xi ħaġa li mhux dejjem ikun 
jaf x’inhi. Ġieli forsi jaħseb li se ikun 
kuntent jekk jakkwista xi oġġett 
sabiħ li s’issa ma kellux. Inkella 
jimmaġina li dak li jonqsu jkun li jsir 
ħabib ma’ xi ħadd li jkun jammira 
jew lejn min iħossu miġbud. 

Forsi anki int ġieli ħsibt dan. Qatt 
xtaqt xi rigal sabiħ, ngħidu aħna xi 
kompjuter ġdid jew xi lbies sabiħ 
u ħsibt li jekk din ix-xewqa sseħħ 
kont se tilħaq is-seba’ sema? 
Inkella, qatt ħsibt li jekk tagħmel 
ħbieb ma’ xi ħadd partikulari kont 
se tkun tant kuntent li xejn ma 
jkun jista’ jdejqek? X’ġara fil-fatt 
meta l-kompjuter inxtara, jew meta 
l-ilbies sar tiegħek, jew għamilt 
ħbieb ma’ dik il-persuna? Għall-
ewwel ħassejtek se ttir bil-ferħ, 

imma ma domtx ma rġajt lura għall-
ħajja tas-soltu u forsi bdejt tixtieq 
oġġetti jew ħbieb differenti biex 
forsi tkun aktar ferħan.

L-esperjenza tal-ħajja turina li 
l-bniedem f’ħajtu jfittex u jibqa’ 
jfittex il-veru ferħ u ma jħossx li 
laħaq il-milja tiegħu sa ma jsibu. 
Imma possibbli nsibu dak
li jagħmilna tassew kuntenti?
Jew din hi biss ħolma, frott
tal-fantasija? Taħseb li Alla
għandu post f’din it-tfittxija?

(Tkompli minn paġna 7)
Bdejt turi interess fil-kant. Sirt taf li 
żewġt itfal mill-klassi tiegħek kienu 
qegħdin imorru jitgħallmu għand xi 
ħadd f’raħal ieħor. Tgħid kont tibda 
tmur magħhom int ukoll?
Iva Mur paġna 89 
Le Mur paġna 105

X’ser tagħżel?
DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

idħol fil-fond
Qatt indunajt li kważi r-reklami kollha 
tal-arloġġi bil-minutieri juru l-ħin 
tal-għaxra u għaxra? Qatt staqsejt 
għaliex? Waħda mir-raġunijiet hija li 
f’dik il-pożizzjoni l-arloġġ ikun qisu 
qed jitbissem (bħal smiley face). 
Indirettament inti tkun qed tieħu 
l-messaġġ “Ixtrini biex tkun kuntent.” 
Tista’ tgħid li kull reklam li jsir jipprova 
jikkonvinċina li jonqosna l-oġġett 
imsemmi fir-reklam biex inkunu
tassew kuntenti. Filwaqt li r-reklami 
huma importanti biex inkunu nafu xi 
prodotti hawn għall-bejgħ u jkollna 
għażla ikbar, ma rridux inħalluhom 
ibellgħulna kulma jridu. Uża moħħok!

Aqra dawn 
il-fatti dwar 

persuna 
partikulari 
li f’ħajjitha 

fittxet il-ferħ u 
l-kuntentizza 

imma għall-
ewwel ma 

sabithomx:

Biex tkun taf min kienet 
din il-persuna u tara 
rnexxilhiex issib il-paċi
u l-ferħ veru tal-qalb,
ara l-lezzjoni li jmiss.

Wiret ħafna flus mingħand il-
ġenituri tiegħu li mietu meta kien 
għadu tifel. Bħala żagħżugħ ipprova 
juża flusu biex ikun ferħan iżda ma 
tantx irnexxielu.

Kien iħobb ix-xorb u l-ikel fin u kien 
ifittex il-kuntentizza fid-divertiment 
mal-ħbieb. Imma l-vera kuntentizza 
ma sabhiex f’dawn.

Kellu ħabiba jisimha Mimi li 
magħha kien jgħix daqslikieku 
martu. Xorta waħda kien iħoss li 
ħajtu baqgħet vojta u bla skop.

Fittex is-suċċess fil-karriera 
militari. Issospendewh minħabba 
Mimi u meta reġgħu aċċettawh ma 
damx ma telaq hu stess.

Sar esploratur u fittex il-kuntentizza 
fix-xogħol u fl-avventura. Imma 
lanqas hawn ma sabha.
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if rajna fil-lezzjoni ta’ qabel 
din, fil-ħajja nħossu l-bżonn 
tal-għajnuna ta’ ħaddieħor. 
Rajna wkoll li ta’ bnedmin 

li aħna lkoll qed infittxu dak li 
jagħmilna tassew kuntenti. Tgħid 
Alla għandu x’jaqsam?

Fl-ewwel ktieb tal-Bibbja, il-Ġenesi, 
insibu żewġ stejjer li jgħallmu dwar 
il-ħolqien tal-bniedem u dak kollu 
li naraw madwarna. Huma żewġ 
stejjer differenti ħafna, kemm fl-
istil kif ukoll f’dak li jirrakkuntaw. 
Madanakollu t-tnejn li huma 
għandhom l-istess messaġġ dwar 
Alla u dwar il-bnedmin. It-tnejn 
iwasslulna l-messaġġ li Alla waħdu 
ħalaq kollox u għamel kollox tajjeb. 
Dwarna l-bnedmin juruna li nħlaqna 

minn Alla u għal Alla. L-ewwel 
storja tgħidilna ċar li “Alla ħalaq 
il-bniedem fuq xbihetu, fuq xbihat 
Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom” 
(Ġenesi 1, 27). It-tieni storja 
twassal l-istess messaġġ meta 
tgħidilna li Alla għamel il-bniedem 
u nefaħlu fi mnifsejh nifs il-ħajja 
(ara Ġenesi 2, 7). Alla tant iħobb 
lill-bnedmin li għamilhom speċjali, 
jixbhu lilu, bl-istess nifs tiegħu 
fihom. Alla li hu mħabba ħalaqna 
għax iħobbna u biex inħobbu bħalu.

Il-bniedem għalhekk iħoss il-bżonn 
tal-oħrajn: għax hu maħluq biex 
jgħix ma’ ħaddieħor, l-ewwel u 
qabel kollox ma’ Alla. Ix-xewqa li 
hemm ġewwa fina li nkunu ma’ Alla 
toħroġ meta nħossu l-bżonn għall-
ħbiberija mal-oħrajn. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel
Fittex dwar it-tempji preistoriċi f’Malta u Għawdex. 
Agħmel lista ta’ ħamsa minnhom u ikteb ħdejn kull wieħed 
għal ħabta ta’ meta nbena. Pinġi l-forma ta’ wieħed minn 
dawn it-tempji. Ara jirnexxilekx issib tempju f’Malta li kien 
inbena b’mod biex jimmarka l-bidu tal-istaġuni tas-sena.

L-istess, meta nfittxu l-ferħ u 
l-kuntentizza fil-ħajja, dak li 
propjament inkunu qed infittxu 
huwa lil Alla. Hekk kif tgħallimna 
l-Knisja fil-Katekiżmu, “f’Alla biss 
il-bniedem isib il-verità u l-hena li 
qatt ma jieqaf ifittex” (KKK n.27).

L-eżistenza ta’ reliġjonijiet 
differenti fi nħawi differenti 
tad-dinja u fi żminijiet diversi 
tikkonferma kemm il-bniedem fil-
fatt għandu fih din ix-xewqa għal 
Alla tant li jipprova jiskopri min 
hu u x’tip ta’ relazzjoni għandu 
jkollu miegħu. Meta l-Maltin tal-
qedem bnew it-tempji megalitiċi 
eluf ta’ snin ilu, huma wkoll kienu 
qegħdin jesprimu din ix-xewqa 
għal Alla u jagħmlu ħilithom biex 
jikkomunikaw miegħu.
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DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
Din kont tafha?
Il-Katekiżmu tal-Knisja 
Kattolika ġie ppubblikat 
għall-ewwel darba fl-
1992. Fih insibu ġabra tat-
tagħlim tal-Knisja dwar dak 
li nemmnu aħna l-Insara 
Kattoliċi fuq Alla u dwar dak 
li għandna nagħmlu biex 
infittxuh, insibuh u nsiru 
ħbieb tiegħu. 

itlob
Oqgħod ftit għall-kwiet u 
irrifletti fuq il-kliem ta’ Santu 
Wistin ta’ Ippona. Irrepeti dan 
il-kliem għal għaxar darbiet, 
b’pawsa qasira bejn darba u 
oħra u  tkellem ma’ Alla fuq 
dak li tħoss. 

Inti ħlaqtna għalik 
Mulej, u qalbna ma 
ssib qatt kwiet jekk 
ma tistrieħx fik.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
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L-istorja tat-Torri ta’ Babel 
Fil-Ġenesi hemm storja magħrufa 
bħala t-Torri ta’ Babel. Fiha 
jingħad li l-bnedmin ftiehmu li 
jibnu torri li jilħaq sas-sema. Dan 
ifisser li riedu juru li xejn ma jista’ 
għalihom. Riedu juru li waħedhom 
kienu kapaċi biżżejjed – ma 
kellhomx bżonn lil Alla f’ħajjithom. 
Ġara, iżda, li huma u jibnu dan 
it-torri bdew jitkellmu b’ilsna 
differenti b’mod li ma baqgħux 
jiftiehmu bejniethom u hekk infirdu 
u xterdu mal-erbat irjieħ.

il-ġrajja ta’ Għid il-Ħamsin 
mill-Atti tal-Appostli
“Meta wasal jum Għid il-Ħamsin, 
huma kienu lkoll flimkien f’post 
wieħed. F’daqqa waħda ġie mis-
sema ħoss bħal ta’ riħ qawwi, 
u mela d-dar kollha fejn kienu 
qegħdin. U dehrulhom ilsna 
qishom tan-nar, li tqassmu u 
qagħdu fuq kull wieħed minnhom. 

Imtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu 
u bdew jitkellmu b’ilsna oħra, 
skont mal-Ispirtu kien jagħtihom 
li jitkellmu. F’Ġerusalemm kien 
hemm xi Lhud, nies twajba minn 
kull nazzjon li hawn taħt is-sema. 
Malli nstama’ dan il-ħoss, inġabret 
kotra kbira, ilkoll imħawdin 
għax kull wieħed minnhom kien 
jismagħhom jitkellmu bl-ilsien 
tiegħu. Miblugħin u mistagħġbin, 
bdew jgħidu: ‘Dawn li qegħdin 
jitkellmu mhumiex ilkoll mill-
Galilija? Mela kif kull wieħed minna 
qiegħed jismagħhom jitkellmu bi 
lsien art twelidu? Partin, Medin u 
Għelamin, nies mill-Mesopotamja, 
mil-Lhudija, mill-Kappadoċja, 
minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, 
mill-Pamfilja, mill-Eġittu, mill-
inħawi tal-Libja madwar Ċireni, 
nies li ġew minn Ruma, kemm 
Lhud u kemm prosèliti, oħrajn 
minn Kreta u Għarab, aħna lkoll 
qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-
ilsna tagħna l-għeġubijiet ta’ Alla.’ 
U lkoll, mitlufa bl-għaġeb, bdew 
jgħidu wieħed lill-ieħor: ‘Dan xi 
jkun?’” (Atti 2, 1-12)
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Babel u Ġerusalemm
Ħares sew lejn is-silta mill-Atti 
tal-Appostli u qabbilha mal-
istorja tat-Torri ta’ Babel. Tara 
xi xebh u fl-istess ħin differenzi 
bejniethom? 

Fl-istorja tat-Torri ta’ Babel 
naraw lill-bniedem jipprova jieħu 
post Alla. Għalkemm id-dettalji 
– bħal li bdew jitkellmu b’ilsna 
differenti u li xterdu mad-dinja – 
mhumiex fatti storiċi, il-messaġġ 
ewlieni huwa veru. Il-messaġġ li 
ried iwassal min kiteb din l-istorja 
huwa li meta l-bniedem iwarrab 

lil Alla jispiċċa jitlef il-kapaċità li 
jikkomunika ma’ sħabu.

Min-naħa l-oħra, fil-ġrajja ta’ Għid 
il-Ħamsin (jew Pentekoste) l-Ispirtu 
s-Santu niżel fuq id-dixxipli u dawn 

setgħu jinftiehmu min-nies li kienu 
jitkellmu lingwi differenti. Hekk 
naraw li meta l-bniedem jilqa’ lil Alla 
u jħallih jaħdem fih jikseb il-kapaċità 
li jidħol f’relazzjoni tajba mal-oħrajn 
biex flimkien jibnu komunità. L-Atti 
tal-Appostli, fil-fatt, jgħidilna li 
dakinhar tal-Pentekoste ingħaqdu 
mad-dixxipli madwar tlitt elef ruħ.

Għalhekk, f’Għid il-Ħamsin ġara bil-
maqlub ta’ dak li tgħidilna l-istorja 
tat-Torri ta’ Babel. Jidher ċar li 
biex niftiehmu tassew bejnietna u 
ngħixu fil-paċi u l-armonija rridu 
l-ewwel inħallu lil Alla jgħix fina.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
Din kont tafha?
Għall-poplu Lhudi Għid il-Ħamsin 
kien it-tiġdid tal-Patt li Alla għamel 
miegħu permezz ta’ Mosè fuq is-
Sinaj. Hekk huma kienu bħal jgħixu 
mill-ġdid dik il-ġrajja li fiha Alla 
tahom il-Liġi tiegħu. Drawwa li 
għadha teżisti sal-lum il-ġurnata 
fost il-Lhud hija li jgħaddu l-lejl li 
jagħti bidu għal din il-festa jaqraw 
u jistudjaw il-Liġi ta’ Alla.
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il-Kredu li nistqarru fil-
quddiesa tal-Ħadd ngħidu li 
nemmnu “fl-Ispirtu s-Santu, 
il-Mulej li jagħti l-ħajja.” 

L-Ispirtu s-Santu huwa l-preżenza 
ta’ Alla fik. Bħalma n-nifs huwa 
meħtieġ biex tgħix f’din id-dinja, 
hekk ukoll l-Ispirtu s-Santu hu 
meħtieġ biex tgħix bħala iben 
jew bint Alla. Ħafna drabi lanqas 
biss tinduna li qed tieħu n-nifs, 
għax tant hi ħaġa bażika tal-ħajja. 
L-istess, forsi ftit li xejn qatt ħsibt 
dwar in-nifs ta’ Alla fik, dwar dak li 
jagħmel fik l-Ispirtu s-Santu.

Inti rċevejt l-ewwel darba l-Ispirtu 
s-Santu ġewwa fik dakinhar li 
tgħammidt. L-Ispirtu s-Santu ġie 
jgħammar fik u hekk inti sirt bħal 
dar għal Alla, it-tempju tiegħu.

Ġieli ħsibt fuq għaliex ħafna mill-
knejjes tagħna huma mżejna 
b’tant tiżjin sabiħ u prezzjuż? 
Missirijietna dejjem riedu li lil Alla 

jagħtuh l-aħjar. Aħna wkoll 
nieħdu ħsieb u nżommu 
sabiħa u nadifa l-knisja 
għax hi t-tempju ta’ Alla. 
Kemm aktar għandna nieħdu 
ħsieb tal-ġisem tagħna li fih 
jgħammar Alla nnifsu! Jekk 
għandna nuru rispett meta 
nidħlu fi knisja, kemm aktar 
għandu jkollna rispett lejn 
il-persuna tagħna u dik ta’ 
ħaddieħor li hu wkoll tempju 
ta’ Alla!

X’post għandu fil-ħajja tiegħek?

Min hu l-Ispirtu s-Santu?

36 ▶ Il-qawwa ta’ ġo fija

2.4



X’inhi d-differenza
li jagħmel fik l-ispirtu 
s-Santu?
L-Ispirtu s-Santu jagħtik karattru li 
ma jitħassar qatt – jagħmlek tixbah 
lil Kristu, jagħmlek Kristu ieħor.

Huwa dak li f’ħajtek ta’ kuljum 
ifakkrek fi Kristu u jmexxik fit-
tagħlim tiegħu. Huwa jgħallmek 
ukoll tikkomunika ma’ Alla l-Missier 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
Din kont tafha?
Filwaqt li normalment huwa l-isqof, 
is-saċerdot jew id-djaknu li jista’ 
jgħammed, f’każ ta’ ħtieġa jista’ 
jgħammed kulħadd. Il-Magħmudija 
sseħħ meta bl-intenzjoni propja 
jingħad il-kliem “[Isem] jiena 
ngħammdek fl-isem tal-Missier, u 
tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu” waqt 
li jissawwab għal tliet darbiet l-ilma 
fuq ras dak li jitgħammed. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Għixha!
Meta ma tkunx ċert 
dak li se tgħid jew 
tagħmel hux ħaġa 
xierqa jew le, staqsi 
lilek innifsek “Jixraq 
li jien bħala post li fih 
jgħammar l-Ispirtu 
ta’ Alla ngħid jew 
nagħmel din il-ħaġa?”

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

idħol fil-fond
Fil-Magħmudija s-simbolu 
prinċipali li nużaw huwa l-ilma. 
Bħalma aħna kbirna f’ġuf 
ommna mdawrin bl-ilma sabiex 
nitwieldu għall-ħajja naturali, 
hekk fl-ilma tal-Magħmudija 
l-Ispirtu s-Santu jagħtina ħajja 
ġdida spiritwali. 

permezz tat-talb bħalma kien 
jikkomunika miegħu Ġesù fil-
ħajja tiegħu f’din id-dinja. Fuq 
kollox, l-Ispirtu s-Santu jagħtik 
il-kuraġġ tgħix tabilħaqq ta’ 
dixxiplu ta’ Kristu.

L-Ispirtu s-Santu jsejjaħlek ukoll 
biex tuża d-doni li jagħtik ħalli 
tkompli tinbena l-komunità li hi 
l-Knisja.

(Tkompli minn paġna 126)
Webbist rasek u ma ridtx taf bi skola.  
Fl-aħħar tas-sena kien ċar li ma kontx 
ilħaqt il-livelli mistennija għas-sena 
tiegħek, mhux għax ma kontx kapaċi, 
imma għax ma ridtx taħdem.  Issa 
l-ġenituri tiegħek għandhom jiddeċiedu 
jekk jitolbux li tirrepeti s-sena.
TMIEM

X’se tagħżel?
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INTERESSANTI

is-seba’ doni

L-GħaqaL
Dan id-don jgħinna fil-ħajja 
ta’ kuljum ħalli nagħrfu 
t-tajjeb mill-ħażin u 
nagħżlu li nagħmlu 
dak li hu tajjeb. Persuna 
li għandha d-don tal-għaqal 
tevita d-dnub u tgħix il-valuri 
li għallem Ġesù.

Xi jkunu dawn id-doni?
X’differenza jagħmlu fija?

L-Għerf
Bis-saħħa tad-don tal-
għerf, aħna nagħrfu 
l-ħidma ta’ Alla fina 
u madwarna.

Bih, anki xi ħadd li qatt 
ma mar skola kapaċi 
jersaq lejn Alla u jħares 
lejn kollox – ferħ u niket, 
gost u tbatija, suċċess u 
falliment – mill-għajnejn 
ta’ Alla u jara skop u valur 
f’kull ħaġa li tiġri.

Id-dehen
Bid-don tad-dehen aħna 
naraw kif irridu ngħixu 
biex inkunu tabilħaqq 
dixxipli ta’ Ġesù. Min 
għandu dan id-don ma jitfixkilx 
meta jiltaqa’ ma’ ideat li ma 
jaqblux mal-Evanġelju.
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IL-bIża’ ta’ aLLa
Bis-saħħa ta’ dan id-
don nistgħu nagħrfu 
kemm Alla huwa 
kbir u jista’ kollox. 
Bil-Malti ngħidu 
“Nibża’ għalik għax int 
importanti.”
Il-biża’ ta’ Alla mhuwiex 
li tibża’ minnu imma li 
tibża’ għar-relazzjoni li 
għandek miegħu. Tibża’ li 
tonqos mill-imħabba lejn 
Alla u tinfired minnu.

IL-qawwa
Il-qawwa tgħinna 
ma nibżgħux 
nirriskjaw għal 
Ġesù u naħdmu 
għal dak li hu 
tajjeb quddiem 
Alla, anki jekk ikun 
ifisser li jwarrbuna, 
jgħajruna, jew 
iweġġgħuna b’xi 
mod ieħor.

IL-pjetà
Id-don tal-pjetà 
jagħtina sens 
qawwi ta’ rispett 
u qima lejn Alla. 
Il-pjetà tgħinna nħarsu 
lejn Alla bħala l-Missier 
li jħobbna u lejn xulxin 
bħala aħwa, ulied 
l-istess Missier. Dan id-
don jgħinna nagħmlu 
dak li hu tajjeb mill-qalb 
u bl-imħabba.

Ix-xjenza
Dan id-don ma 
jirreferix għat-tagħrif 
u l-informazzjoni fuq 
dak li hu materjali, bħal 
fix-Xjenza li nitgħallmu 
l-iskola.

Id-don tax-xjenza 
jgħinna nifhmu 
min hu Alla. Hekk ma 
nagħtux l-importanza li 
tixraq lilu lil ħwejjeġ oħra.

Meta fil-Magħmudija nirċievu fina l-Ispirtu s-Santu huwa 
jagħtina ħafna rigali sbieħ li jgħinuna ngħixu tajjeb 
skont dak li jrid minna Alla l-Missier, fuq il-passi ta’ 
Ġesù. Fil-Konfermazzjoni huwa jsaħħaħ fina dan kollu. 
Il-lista ta’ dawn ir-rigali jew doni li jagħtina l-Ispirtu 
s-Santu hija bbażata fuq dak li nsibu f’Isaija 11, 1-3.
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ost is-seba’ sagramenti, 
tlieta jissejħu s-sagramenti 
tad-dħul fil-ħajja Nisranija. 
Dawn huma l-Magħmudija, 

il-Griżma tal-Isqof u l-Ewkaristija. 
Fil-ħajja naturali tagħna aħna 
twelidna, qegħdin nikbru, u 
għandna bżonn l-ikel li jgħinna 
nżommu f’saħħitna. L-istess, 
fil-ħajja Nisranija twelidna 
bil-Magħmudija. Il-Griżma tal-
Isqof, li nsibuha wkoll bħala 
l-Konfermazzjoni, tgħinna nikbru 
f’din il-ħajja. L-Ewkaristija, 
imbagħad, hi għalina l-ħobż tal-
ħajja ta’ dejjem.

L-isem ‘Konfermazzjoni’ jgħinna 
nifhmu aktar x’inhi l-Griżma tal-
Isqof. F’dan is-sagrament l-Ispirtu 

s-Santu jikkonferma l-preżenza 
tiegħu fina. Hu jagħtina qawwa 
speċjali ħalli nkunu nistgħu nikbru 
bħala Nsara. Ir-rabta tagħna mal-
Knisja ssir aktar sħiħa. L-Ispirtu 
s-Santu jdaħħalna wkoll f’impenn 
akbar għall-missjoni li nwasslu 
lil Kristu kull fejn inkunu, kemm 
bil-kliem kif ukoll bl-għemil. Hu 
jgħinna, pereżempju, biex meta xi 
ħadd iħajjarna nagħmlu xi ħaġa 
ħażina nkunu nafu ngħidulu le. 
Jagħtina l-qawwa biex meta naraw 
lil xi ħadd fil-bżonn ngħinuh. Fil-
Griżma, aħna wkoll inkunu qed 
nikkonfermaw li rridu nkunu Nsara 
bis-serjetà. L-għażla li għamlu 
għalina l-ġenituri meta konna 
għadna trabi, issa nagħmluha aħna 
għax irridu.

L-isem ‘Griżma’ wkoll jgħinna 
nifhmu x’jiġri f’dan is-sagrament. 
Dan l-isem ġej minn kelma bil-
Grieg li tfisser dilka u tirreferi 
għad-dilka biż-żejt li ssir meta 
xi ħadd jingħażel għal missjoni 
importanti. Infatti, il-Griżma sseħħ 
permezz tad-dlik biż-żejt fuq il-
ġbin, flimkien mat-tqegħid tal-
idejn, waqt li jingħad il-kliem: “Ħu 
s-siġill tal-Ispirtu s-Santu.” Hekk 
l-Ispirtu s-Santu jgħaqqadna b’mod 
aktar sħiħ ma’ Kristu, il-Midluk ta’ 
Alla, il-magħżul tiegħu.

Biex nifhmu aħjar il-qawwa li 
jagħtina l-Ispirtu s-Santu fil-
Konfermazzjoni tajjeb nikkunsidraw 
xi simboli marbuta mat-tielet 
Persuna tat-Trinità Qaddisa:

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Iż-żejt tal-Griżma 
għad-djoċesi kollha jiġi 
kkonsagrat mill-Isqof 
nhar Ħamis ix-Xirka fil-
Quddiesa tal-Griżma.
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ĦAMieMA
Meta Ġesù tgħammed minn Ġwanni l-Battista, l-Ispirtu 
s-Santu niżel fuqu qisu ħamiema. Il-ħamiema hi simbolu tal-
paċi għax kif insibu fil-Ġenesi hija ħamiema li turi lil Noè li 
reġgħet bdiet issaltan il-paċi bejn Alla u l-bniedem. L-Ispirtu 
s-Santu huwa Alla fina li jagħtina l-vera paċi tal-qalb u 
l-kwalitajiet li neħtieġu sabiex ngħixu fil-paċi mal-oħrajn.

ir-riĦ
Meta f’nhar Għid il-Ħamsin l-Ispirtu s-Santu niżel fuq 
l-Appostli ġie mis-sema ħoss bħal ta’ riħ qawwi. L-istess 
kelma ‘spirtu’ hi traduzzjoni tal-kelma Lhudija ‘ruah’ li tfisser 
ukoll riħ. Anki fil-Malti, ‘riħ’ u ‘ruħ’ għandhom l-istess għerq. 
Ir-riħ ma narawhx, imma nistgħu naraw l-effetti tiegħu. Bl-
istess mod, għalkemm l-Ispirtu s-Santu ma narawhx, naraw 
l-effetti tal-ħidma tiegħu fina u f’dawk ta’ madwarna.

iN-NAr
Kien f’sura ta’ ilsna qishom tan-nar li l-Ispirtu s-Santu niżel 
fuq l-Appostli. In-nar għandu l-qawwa li jibdel. Aħseb ftit, 
pereżempju, meta jissajjar xi kejk – kejk misjur hu ferm 
differenti fil-forma u fit-togħma mit-taħlita li tiddaħħal fil-
forn. L-istess meta jinħema t-tafal, il-fuħħar li jinħareġ mill-
forn ikollu kwalitajiet differenti ħafna minn dawk tat-tafal 
li jiddaħħal. In-nar jista’ wkoll isaffi xi metall prezzjuż bħad-
deheb u l-fidda. Hekk ukoll l-Ispirtu s-Santu għandu l-qawwa 
li jnaddafna mid-dnubiet u d-difetti tagħna. Għandu l-qawwa 
jagħtina kwalitajiet ġodda u jibdilna f’persuni isbaħ u aħjar.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel
Fittex x’għallem San Pawl 
dwar il-frott tal-Ispirtu fina 
f’Galatin 5, 22-23. Liema 
minn dan il-frott juri li 
l-Ispirtu s-Santu jagħtina 
l-vera paċi tal-qalb? Liema 
huma meħtieġa biex ngħixu 
fil-paċi u l-imħabba mal-
oħrajn? Ikteb paragrafu li 
fih tiddeskrivi kif taħseb li 
tkun persuna li għandha fiha 
l-Ispirtu s-Santu.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Għixha!
Matul din il-ġimgħa li ġejja oqgħod attent aktar
għall-bżonnijiet tal-oħrajn u ara kif tista’ tgħinhom. 
Pereżempju, jekk tinduna li xi ħadd mill-klassi nesa 
l-ikel agħtih ftit minn tiegħek. Jekk tkun fuq il-karozza 
tal-linja u jitla’ xi ħadd anzjan ċedilu postok. Jekk tara 
lil xi ħadd għalih waħdu mur kellmu u ara tilagħbux 
flimkien. Ħalli l-Ispirtu s-Santu jagħmel minnek
Kristu ieħor!
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llum lil San Ġorġ Preca lkoll 
nafuh bħala l-ewwel Malti li ġie 
ddikjarat qaddis mill-Knisja. 
Ilkoll nafu bis-soċjetà li waqqaf 

ta’ nisa u rġiel li jiddedikaw 
ħajjithom għat-tixrid tal-Evanġelju 
u l-formazzjoni speċjalment tat-
tfal u ż-żgħażagħ. Forsi ftit jafu, 
iżda, li San Ġorġ f’ħajtu għadda 
minn bosta sitwazzjonijiet diffiċli. 

Inti ġieli ħassejtek imweġġa’ 
għax sħabek warrbuk u ma ridukx 
tilgħab jew toħroġ magħhom? 
It-tfajjel Ġorġ Preca kien spiss 
jgħaddi minn din l-esperjenza. 
Meta t-tfal kienu jaqtgħu bix-
xorti biex jinqasmu fi gruppi 

jlaqqa’ grupp ta’ żgħażagħ li 
kellhom ikunu l-bidu tas-soċjetà li 
llum ilkoll nafu bħala l-MUSEUM. 
Ma għaddiex wisq żmien li tfaċċa 
inkwiet ieħor. Mhux kulħadd fehem 
dak li kien qed jagħmel Dun Ġorġ. 
Bdew jinkitbu ittri kontra tiegħu 
fil-gazzetti. Saħansitra l-kapijiet 
tal-Knisja spiċċaw bagħtu għalih 
u qalulu jagħlaq iċ-ċentri kollha li 
kien fetaħ. Hu kien qed jiddedika 
tant ħin u enerġija biex bi mħabba 
kbira jxerred il-messaġġ tal-
Evanġelju ma’ Malta kollha u minn 
fuq kien qed isib tant tfixkil u 
bsaten fir-roti. Min jaf int kif kont 
tħossok u x’kont tagħmel kieku 
kont minfloku? Taf hu x’għamel?

Meta kienu jiktbu kontrih fil-
gazzetti Dun Ġorġ qatt ma naqas 
milli jaħfer lil min ma fehmux 
u lill-membri tal-MUSEUM kien 
jgħidilhom biex ma jweġbux 
għall-ittri li kienu jinkitbu kontra 
s-soċjetà tagħhom. Quddiem 
il-kapijiet tal-Knisja, Dun Ġorġ 
baxxa rasu u qalilhom li la huma 
kienu superjuri tiegħu hu kien se 
jobdihom u jagħlaq iċ-ċentri kollha 

għal xi logħba, lilu kienu dejjem 
iħalluh għall-aħħar. Anzi, x’ħin 
kienu jintgħażlu t-tfal kollha, min 
kien imissu jagħżel kien idur fuq 
l-oħrajn u jgħidilhom, “Lil Ġorġ 
ħuduh b’xejn!” Min jaf kemm kien 
iweġġa’ meta kienu jgħidu hekk! 
Ġorġ anki ġieli kien ibbuljat minn 
tfal oħra. Min jaf kif kien iħossu 
f’dawk l-okkażjonijiet!

Meta kiber Ġorġ ukoll sab ħafna 
xi jfixklu. Meta kien wasal biex jiġi 
ordnat saċerdot marad sew tant 
li t-tabib tiegħu kien qatagħha li 
Ġorġ ma kienx fadallu wisq ħajja. 
Fil-fatt, iżda, Ġorġ irkupra, sar 
saċerdot, u ma damx ma kompla 
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li kien fetaħ. Dan ma seħħx mhux 
għax Dun Ġorġ reġa’ bdielu jew 
webbes rasu iżda għax tkellmu 
numru ta’ kappillani dwar il-ġid 
li kien qed isir bil-ħidma tal-
MUSEUM.

X’inhu li żamm lil San Ġorġ qawwi 
fil-fidi u l-valuri li kien iħaddan anki 
fil-waqtiet l-aktar diffiċli ta’ ħajtu? 
X’inhu li jista’ jżomm lilek ukoll sod 
fil-fehma li tagħżel u tagħmel it-
tajjeb?

Huwa ta’ importanza kbira 
li jkollna nies li jgħinuna u 
jagħmlulna kuraġġ – Alla jħobbna 
u jsostnina permezz ta’ dawn 
in-nies. San Ġorġ, pereżempju, 
meta kellu sbatax-il sena sab 
ħafna għajnuna fil-kliem li kien 
qallu l-għalliem tiegħu tat-Taljan 
u l-Latin, Dun Erkole Mompalao: 
“Preca, int għad tikber u nies 
li jirrispettaw ’l Alla jidħlu fil-
familjarità miegħek u inti 
magħhom. Int għad issib xortik 
permezz tagħhom u huma għad 
isibu xortihom permezz tiegħek.”

Fuq kollox, iżda, huwa l-Ispirtu 
ta’ Alla li jaħdem fina li jagħtina 
l-qawwa li niffaċċjaw u nirbħu fuq 
it-tfixkil, kemm dak li ġej mid-
difetti tagħna kif ukoll dak li ġej 
mill-persuni ta’ madwarna. Kien 
għax San Ġorġ kellu fih il-qawwa 
tal-Ispirtu s-Santu li seta’ jrażżan 
lilu nnifsu milli jwieġeb lil dawk li 
kitbu kontrih fil-gazzetti. Kienet 

il-qawwa ta’ Alla fih li għenitu 
jobdi s-superjuri tiegħu 

u jgħidilhom li hu kien 
se jagħlaq iċ-ċentri 

tat-tagħlim hekk kif qalulu 
jagħmel.

Inti kemm qed tħalli lill-
Ispirtu s-Santu jaħdem fik u 
jibdlek f’persuna ta’ qawwa u 
kuraġġ li tkun kapaċi tagħżel u 
tagħmel it-tajjeb?

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
Din kont tafha?
L-akronimu ‘MUSEUM’ jirrappreżenta l-kliem 
Magister Utinam Sequatur Evangelium 
Universus Mundus li jfisser ‘Mgħallem mhux 
li kien id-dinja kollha timxi wara l-Evanġelju 
tiegħek!’ Kien ċertu Salvu Muscat li ħareġ
bl-idea tal-isem għax deherlu li Mużew kien
isem tajjeb għax fih jinżammu ħwejjeġ
prezzjużi u ta’ valur bħalma hu ta’ valur ferm 
kbir it-tagħlim spiritwali. San Ġorġ, imbagħad, 
sab motto li joqgħod mal-ittri tal-kelma.
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in jaf kemm rajt films jew 
forsi qrajt kotba li fihom il-
karattru prinċipali jġib ruħu 
b’mod li jagħmlu l-eroj ta’ dik 

il-ġrajja! Għandek xi eroj favorit? Liema 
kwalitajiet jagħmlu lil xi ħadd eroj?

Dak li jagħmel persuna eroj huwa 
l-kuraġġ quddiem il-kuntrarju u 
l-periklu. L-eroj fl-istejjer spiss isibu 
ruħhom f’diffikultajiet kbar. Minkejja dan 
ma jaqtgħux qalbhom. Anzi jkunu lesti 
jissugraw kollox għall-ġid tal-oħrajn.

F’din il-lezzjoni se nħarsu lejn dak li 
għamlu numru ta’ rġiel u nisa mimlija 
bl-Ispirtu ta’ Alla, għemil li jagħmilhom 
il-veri eroj tal-Istorja.

Perpetwa kienet mara żagħżugħa 
ta’ tnejn u għoxrin, miżżewġa raġel 
imlaħħaq u ġejja minn familja tat-
tajjeb. Għal mara tal-età tagħha, 
f’Kartaġni fis-sena 203 w.K., x’seta’ 
kien jonqosha?

Kien hemm ħaġa waħda li 
Perpetwa xtaqet b’qalbha kollha – li 
titgħammed u hekk issir Nisranija. 
Ommha u wieħed minn ħutha kienu 
tgħammdu xi żmien qabel. Hi kienet 
katekumena, jiġifieri persuna li 
qiegħda tipprepara ruħha għall-
Magħmudija.

Skont digriet tal-Imperatur ta’ 
dak iż-żmien, iżda, ħadd fl-Imperu 
Ruman ma seta’ jsir Nisrani. 
Perpetwa u erba’ katekumeni oħra, 
fosthom mara jisimha Feliċita, 
sfaw arrestati. Magħhom ma damx 
ma ssieħeb minn jeddu l-katekist 

li kien qed jippreparahom għall-
Magħmudija. Għal ftit żmien 
inżammu arrestati fi djarhom u 
kien f’dawn il-jiem li Perpetwa 
tgħammdet. Missierha, li kien 
pagan, ipprova minn kollox biex 
jikkonvinċiha tiċħad il-fidi. 
Għalkemm Perpetwa ddispjaċieha 
ħafna għalih, ma rnexxilux.

Meta ħaduhom il-ħabs Perpetwa 
tkexkxet bil-kruha, id-dlam u l-iffullar 
li kien hemm. Barra minn dan, is-
suldati trattawhom mill-agħar. 

Wasal il-jum meta Perpetwa 
u sħabha tressqu quddiem il-
prokuratur li talabhom joffru 
sagrifiċċju f’ġieħ l-Imperatur. Huma 
ċaħdu li jagħmlu dan u ammettew 
li kienu Nsara. Il-kundanna kienet 
ħarxa: li jitniżżlu fl-arena flimkien 
mal-bhejjem selvaġġi. Fi kliem 

Perpetwa, marru lura lejn il-ħabs 
mimlijin bil-ferħ.

Il-ferħ ta’ dawn l-Insara fil-ħabs u 
l-kuraġġ li wrew wasslu lil wieħed 
mill-gwardji u wħud mill-ħabsin 
għall-konverżjoni. Fis-7 ta’ Marzu 
tniżżlu fl-arena mal-bhejjem 
selvaġġi. Għalkemm feruta, 
Perpetwa ma mititx u allura spiċċat 
inqatlet bix-xabla tal-gladjaturi.

“Demm il-martri hu ż-żerriegħa 
tar-reliġjon Nisranija.”

Għaliex taħseb li aktar 
ma kienu jmutu Nsara 
martri aktar kien ikun 
hemm konverżjonijiet? 

X’taħseb li kien jagħti 
l-qawwa lil nies bħal 
Perpetwa biex ma jibżgħux 
mit-tbatija u l-mewt?

Santa Perpetwa martri
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L-10 ta’ Awwissu 258 w.K.Il-ħames sena mir-renju tal-Imperatur Valerjanu.L-Insara ta’ Ruma reġgħu sfaw vittma ta’ persekuzzjoni oħra, waħda mill-iżjed 

ħorox. Minn xi sena ilu ma jistgħux jinġabru iżjed flimkien. Lanqas ma jistgħu 

jibqgħu jmorru jitolbu għall-mejtin tagħhom fil-katakombi. Issa ġie deċiż li 

kull isqof, saċerdot u djaknu tal-Knisja għandu jinqatel bla dewmien. Insara 

mlaħħqin se jitilfu l-grad tagħhom, jitteħdilhom il-ġid kollu, u jittieħdu għall-

mewt jekk jibqgħu ma joffrux is-sagrifiċċju lill-allat tal-poplu Ruman.Ftit jiem ilu nqabad il-mexxej tal-Insara, il-Papa Sistu II, u flimkien ma’ sitta 

mid-djakni tiegħu nqatlu mis-suldati tal-Imperatur. L-għada kien imiss lill-

aħħar wieħed mid-djakni, raġel bl-isem ta’ Lawrenz. Skont xi għajdut, il-Prefett 

ta’ Ruma sar jaf li Lawrenz kien dak responsabbli mill-ġid tal-Knisja u ordnalu 

jġib quddiemu r-rikkezzi kollha tagħha. Uħud ħasbu li dan kien l-uniku ċans 

għal Lawrenz sabiex isalva ġildu. Lawrenz deher li se jikkopera u talab lill-Prefett jagħtih tlettijiem ċans. 

Iżda, milli sirna nafu, Lawrenz malajr qassam kulma seta’ lill-fqar tal-belt u lbieraħ resaq kif miftiehem għand il-Prefett. Meta dan qallu biex jippreżentalu t-teżori tal-Knisja, Lawrenz ressaqlu l-fqar, l-għomja u morda oħra filwaqt li qallu li għall-Knisja kienu dawn il-veru teżor. Ħadd ma kien jobsor li dan id-djaknu kellu l-ħila jasal s’hawn. Il-Prefett ma kienx kuntent li Lawrenz jinqatel bħal sħabu billi tinqatagħlu rasu u ordna minflok li jmut aktar tard illum mixwi fuq gradilja.

X’inhu li jagħmel lil Lawrenz 
l-eroj ta’ din l-istorja?
X’kien li lil Lawrenz tah il-qawwa
biex ikun veru eroj?

X’kiseb għalih innifsu Lawrenz 
bl-għażliet tiegħu?
u lilna x’jgħallimna? 

San Lawrenzdjaknu u martri

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
Din kont tafha?
L-ewwel djakni tal-Knisja 
kienu għażluhom l-Appostli. 
Huma għażlu sebat irġiel, 
fosthom lil San Stiefnu, 
sabiex jgħinuhom fil-ħidma 
tagħhom, speċjalment ma’ 
dawk fil-bżonn. Dan ix-
xogħol ta’ karità huwa llum 
ukoll parti importanti ħafna 
mill-ħidma tad-djakni.
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’hemmx għalfejn 
immorru lura għall-bidu 
tal-Knisja biex insibu 
eżempji ta’ nies li kienu 

lesti jagħtu kollox għal Ġesù. Infatti 
hemm studji li juru li matul is-seklu 
għoxrin mietu martri għall-fidi 
Nisranija aktar milli fis-sekli l-oħra 
kollha f’daqqha! Diversi sfaw vittma 
ta’ persekuzzjoni minn gvernijiet 
komunisti u mhux ftit mietu għall-
fidi minħabba l-fundamentaliżmu 
reliġjuż f’pajjiżi fejn l-Insara huma 
minoranza żgħira. Dan għadu jiġri 
sal-lum il-ġurnata.

Probabbli, iżda, l-akbar theddida 
għall-valuri u l-ħajja Nisranija fis-

seklu għoxrin kien
in-Nażiżmu. Adolf Hitler
ried jeqred lil-Lhud minn
wiċċ id-dinja. Fil-fatt, sal-aħħar tat-
Tieni Gwerra Dinjija nqatlu madwar 
6 miljun Lhudi. Il-mibegħda u 
l-vjolenza kontra dawn l-innoċenti 
kienu qed ikissru l-valuri Nsara tas-
soċjetà Ġermaniża. Sfortunatament 
kienu ħafna dawk l-Insara 
Ġermaniżi li kkoperaw man-Nażi u 
aċċettaw dak li kienu qed jagħmlu. 
Kien hemm ukoll, iżda, Insara 
kuraġġużi kemm fil-Ġermanja stess 
kif ukoll fil-pajjiżi l-oħra mirbuħa 
min-Nażi li raw li biex ikunu 
tabilħaqq Insara

riedu jagħmlu minn kollox kontra 
dan il-ħażen. San Massimiljanu 
Kolbe kien wieħed minnhom. Bħalu 
kien hemm ħafna oħrajn. Biss biss 
nafu li fil-kamp ta’ konċentrament 
ta’ Dachau kien hemm 2,579 
saċerdot Kattoliku, b’aktar minn elf 
minnhom jitilfu ħajjithom f’dan il-
post ta’ tbatija kiefra u mewt.
Hawnhekk se naqraw dwar tnejn 
mill-eroj Insara ta’ żmien it-Tieni 
Gwerra Dinjija. 
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Twieldet fl-1910. Lejn il-bidu tal-
1944 isimha kien imniżżel ma’ 
lista ta’ nies li nqatlu min-Nażi fil-
Polonja. Irena, iżda, fil-fatt mietet 
fl-2008, meta kellha tmienja u 
disgħin sena. Għaliex suppost 
kellha tinqatel? Kif ħelsitha minn 
ħalq il-mewt?

Meta n-Nażi okkupaw il-Polonja, 
Irena kienet social worker Kattolika 
fil-belt kapitali Varsavja. Minkejja li 
kien hemm il-kundanna tal-mewt 
kontra kull min b’xi mod jassisti 
lil-Lhud, Irena kienet taħdem bla 
hedu biex tgħinhom: tqassam l-ikel, 
issibilhom kenn, u tipprovdilhom 
dokumenti foloz biex ma jinqabdux 
li huma Lhud. Meta madwar 
450,000 Lhudi ġew imġiegħla 
joqogħdu flimkien fi kwartieri 
għalihom (ghetto) f’Varsavja, Irena 
ppruvat tħarrab kemm tiflaħ nies. 
Meta tidħol fil-kwartieri kienet 
tilbes l-istilla ta’ David, l-istess stilla 
li n-Nażi kienu jġiegħlu lil-Lhud 
kollha jilbsu, biex turi s-solidarjetà 
tagħha magħhom.

Billi kienet taf x’kien hemm 
jistenniehom fil-kampijiet tal-
konċentrament, kienet tipprova 
tikkonvinċi lill-ġenituri u lin-
nanniet iħalluha tieħu magħha 
t-tfal. Xejn ma kienet biċċa xogħol 
faċli u ħafna minnhom ma ħallewx 
lil uliedhom jitilqu. Fl-aħħar mill-
aħħar Sendler irnexxielha tħarrab 
u tieħu ħsieb issib kenn għal 
madwar 2,500 tifel u tifla Lhud. 
Kienet toħroġhom mill-kwartieri 
bil-moħbi fi xkejjer, bagalji, kaxxi 
u saħansitra twiebet. Ġieli kienet 
tidħol b’ambulanza liebsa ta’ 
infermiera u toħroġ fiha t-tfal 
taparsi morda. Imbagħad kienet 
tara fejn tista’ ssibilhom kenn ma’ 
familji ġenerużi, f’xi dar għall-
iltiema jew f’kunventi tas-sorijiet.

Il-ħsieb ta’ Irena kien li wara 
l-gwerra terġa’ tgħaqqad it-tfal 

Irena Sendler

parti l-kbira maqtula fil-kamp tal-
konċentrament ta’ Treblinka.

Fl-2003, il-papa ta’ dak iż-żmien, 
Ġwanni Pawlu II, kien bagħat ittra 
lil Irena Sendler fejn faħħar is-
sehem qalbieni tagħha fiż-żminijiet 
iebsa tat-Tieni Gwerra Dinjija.

li ħarrbet mal-qraba tagħhom. 
Għalhekk kienet iżżomm rendikont 
tal-ismijiet propja tat-tfal u dawk 
ġodda li ngħatawlhom. Il-listi 
bl-ismijiet, imbagħad, kienet 
tagħlaqhom ġo vażetti tal-ħġieġ u 
tidfinhom fil-ħamrija.

Iżda mbagħad Irena nqabdet min-
Nażi. Minkejja li ttorturawha u 
beżżgħuha bil-mewt, baqgħet ma 
tathom ebda informazzjoni, la 
dwar it-tfal Lhud u lanqas dwar 
sħabha li kienu jgħinuha. Għalhekk 
inqatgħetilha s-sentenza tal-mewt. 
Kienu biss il-flus li ħallsu sħabha 
lil xi ħadd minn dawk li kellhom 
joqtluha li salvawlha ħajjitha. 
Sħabha sabuha f’foresta mitlufa 
minn sensiha, imsawta u bi ksur 
f’idejha u riġlejha. Minn dakinhar 
sa tmiem il-gwerra Irena kellha 
tgħix fil-moħbi, l-istess bħal-Lhud li 
kienet salvat.

Wara l-gwerra Irena ppruvat 
terġa’ tlaqqa’ t-tfal li salvat mal-
ġenituri tagħhom. Iżda kważi 
l-ġenituri kollha kienu għebu, il-

Xena mill-film The Courageous Heart of Irena Sendler
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A kliem importanti
	 Ikteb	sentenza	li	tispjega	fil-qosor	x’nifhmu	b’dan	il-kliem:
 ▶	Il-milja	tal-bniedem
 ▶	Griżma
 ▶	Konfermazzjoni

B ideat prinċipali
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	Fisser	għaliex	huwa	Alla	li	jista’	jagħmel	lill-bniedem	

verament	kuntent	u	sħiħ.	
 ▶	Spjega	għaliex	f’Babel	kien	hemm	konfużjoni	u	

nuqqas	ta’	komunikazzjoni	bejn	il-bnedmin	filwaqt	li	
f’Pentekoste	kien	hemm	il-ftehim	u	l-għaqda.

 ▶	Xi	nfissru	meta	ngħidu	li	l-Magħmudija	tagħmilna	
tempji	tal-Ispirtu	s-Santu?

 ▶	Agħżel	wieħed	mis-simboli	prinċipali	tal-Ispirtu	s-Santu	
u	spjega	sew	it-tifsira	tiegħu.

Ċ Aħseb b’moħħok
	 Uża	dak	li	tgħallimt	f’dan	il-kapitlu	biex	twieġeb:
 ▶	Kif	tista’	tinbidel	il-ħajja	tiegħek	jekk	tgħix	verament	ta’	

tempju	tal-Ispirtu	s-Santu	u	tirrispetta	lil	ħaddieħor	bl-
istess	mod?

 ▶	F’liema	sitwazzjonijiet	taħseb	li	int	ikollok	l-aktar	bżonn	
tal-qawwa	tal-Ispirtu	s-Santu	ġewwa	fik?

 ▶	L-eroj	ta’	veru	huma	dawk	li	ma	jibżgħux	jieqfu	għall-
ħażen	u	jkunu	lesti	jissagrifikaw	irwieħhom	għas-
sewwa.	Aħseb	ftit	f’sitwazzjonijiet	madwarna	fejn	
naraw	il-ħażen.	X’nistgħu	nagħmlu	biex	niqfulu?

D iddiskuti d-dar
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar:
 ▶	Kemm	qegħdin	nirrispettaw	lil	xulxin	u	nieħdu	ħsieb	

xulxin	bħala	tempji	fejn	jgħammar	Alla?

Naraw x’tgħallimna


