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Ħejji ruĦek:

Ġieli ħsibt dwar l-effett 
li qed iħallu fuqek il-
ħbieb u persuni oħra li 
tagħmilha magħhom?

Qatt għaddielek minn 
moħħok kemm dawn 
jistgħu jinfluwenzaw 
l-għażliet li tagħmel?

Trid ikollok ħabiba jew 
ħabib li dejjem jgħinek biex 
tieħu l-aħjar deċiżjonijiet?

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

  ħbiberija

  influwenza pożittiva

  influwenza negattiva

  prijoritajiet

  dixxiplu

  midneb

  konverżjoni

  għalliem

  parabbola

  xhud



F’dan il-kapitlu se nħarsu lejn l-offerta 
ta’ Ġesù li jkun hu t-Triq, il-Verità 
u l-Ħajja tagħna. Se nirriflettu fuq 
kemm hi importanti l-ħbiberija tagħna 
ma’ Ġesù biex f’ħajjitna nagħmlu 
deċiżjonijiet tajbin għall-ġid veru 
tagħna u tal-oħrajn.



Ma’ min se nagħmilha?
L-ewwel se nħarsu lejn l-influwenza li jkollhom 
fuqna dawk il-persuni li magħhom nirrelataw. 
Se naħsbu dwar l-importanza li, sa fejn nistgħu 
nagħżlu aħna, noqogħdu attenti ma’ min 
nagħmluha. 

Ma’ min irrid nagħmel ħbieb?
Se naraw imbagħad l-opportunità li jagħtina 
Ġesù li jkun hu l-ħabib ta’ veru tagħna. Se 
nqisu wkoll jekk irridux inkunu ħbieb tiegħu 
u għaliex. Irridu naħsbu dwar x’post lesti li 
nagħtuh f’ħajjitna.

Dixxipli ta’ Ġesù 
Fil-lezzjoni li jmiss se nitgħallmu dwar 
l-influwenza ta’ Ġesù fuq id-dixxipli tiegħu. 
Dan se nagħmluh billi naraw kemm inbidlet 
il-ħajja ta’ Marija oħt Marta jew dik ta’ Pietru 
meta dawn iltaqgħu ma’ Ġesù u ħallewh ikun 
l-ewwel u l-akbar ħabib tagħhom.

Żakkew – midneb li nbidel 
Wara dan se nanalizzaw il-bidla li ġab Ġesù 
f’Żakkew, raġel li, bħala pubblikan, kellu l-fama 
ta’ ħalliel.

Ġesù l-aqwa għalliem 
Ikun imiss imbagħad li niflu l-kobor ta’ Ġesù 
bħala għalliem u naraw kif hu għex tabilħaqq 
dak li għallem.

Dixxipli ta’ Ġesù llum
F’din il-lezzjoni ħa naraw kif Ġesù, anki llum, 
elfejn sena wara li għallem fid-dinja, ħafna 
għadhom jagħżlu li jimxu warajh u jkunu 
dixxipli tiegħu. 

it-Triq, il-Verità, il-Ħajja
Fl-aħħar tal-kapitlu se naħsbu dwar il-kliem 
ta’ Ġesù meta qalilna li hu t-Triq, il-Verità u 
l-Ħajja. Se nirriflettu fuq dan xi jfisser fil-ħajja 
tagħna jekk naċċettaw li nkunu aħna wkoll 
dixxipli ta’ Ġesù.



għlaq ftit għajnejk u 
aħseb. Min huma n-nies 
l-aktar importanti 
f’ħajtek? Għaliex huma 

importanti għalik? L-ewwel kuntatt 
tiegħek mad-dinja kienet ommok. 
Minnha kont tiddependi għal kull 
bżonn tiegħek.

Ftit ftit bdejt tibni rabtiet ma’ 
persuni oħra. Nistgħu ngħidu li 
f’ħafna aspetti inti sirt dak li int 
minħabba n-nies li ltqajt magħhom. 
Pereżempju, titkellem bil-Malti 
għax kellmuk bil-Malti.

Inti bħall-bnedmin kollha 
nħlaqt biex tgħix f’relazzjoni 
ma’ ħaddieħor. Il-persuni ta’ 
madwarek bilfors li influwenzawk 
fil-mod kif taħseb, iġġib ruħek, 
titkellem, tilbes, tiċċajta u f’tant 
affarijiet oħra.
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DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Hemm adulti li fuq l-internet jippretendu li 
huma tfal jew żgħażagħ tamparek ħalli b’hekk 
ikun eħfef għalihom li jagħmlu ħbieb ma’ min 
hu tal-età tiegħek. Qatt m’għandek tgħaddi 
permezz tal-internet informazzjoni personali 
dwarek innifsek bħalma huma l-indirizz, in-
numru tat-telefon u fejn tmur skola, mingħajr 
il-permess tal-ġenituri tiegħek.

(Tkompli minn paġna 105)
Isseħibt fil-kor u billi raw it-talent 
tiegħek tawk parti biex tkantaha 
waħdek.  Dakinhar tal-quddiesa 
tgħidx kemm ħadt gost tkanta.  
Kulħadd feraħlek għas-sehem li 
tajt.  Illum għandek memorji tassew 
sbieħ ta’ dik il-lejla.
TMIEM

X’se tagħżel?

Mod ġdid kif ħafna qed 
jikkomunikaw mal-oħrajn hu 
dak magħruf bħala s-social 
networking. Hawn int tista’ tuża 
l-internet biex tikkomunika ma’ 
persuni li fil-verità mhumiex 
qegħdin ħdejk. Minkejja dan, 
xorta waħda jinfluwenzawk fil-
valuri u fl-imġiba tiegħek.

Fil-vjaġġ tal-ħajja tiegħek issir 
taf ħafna nies differenti. Uħud 
tagħżilhom int, oħrajn ma jkollokx 
għażla, bħal fil-każ tal-membri 
tal-familja li minnha ġej. Il-ħbieb 
tagħżilhom int, speċjalment dawk 
li huma għalik il-ħbieb tal-qalb. 
Għalhekk tajjeb li tagħżel ħbieb li 
jistgħu jgħinuk issir persuna aħjar u 
tagħmel għażliet tajba f’ħajtek.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel!
Immarka kemm jagħmel 
sens għalik kull wieħed 
minn dawn il-proverbji
(1 = xejn / 5 = ħafna)

Ma’ min rajtek 
xebbahtek.

Għidli ma’ min 
tagħmilha u 
ngħidlek x’int.

Meta hemm xi ħadd li 
tkun taf lil sieħbu, tkun 
taf hu min hu.

Meta tikseb ħabib, 
iksbu wara li tkun 
ippruvajtu.

Kenn sod il-ħabib 
ta’ min jafda fih 
u min isib wieħed 
ikun sab teżor.

ProVerbju MAlTi

ProVerbju MAlTi

bin SirAk 6, 7

bin SirAk 6, 14

ProVerbju AFrikAn
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Tħobb tisma’ l-istejjer? Din li ġejja 
hi storja antika b’messaġġ sabiħ li 
għadu u jibqa’ jgħodd.
Darba waħda kien hemm sultan 
li kellu ħafna qaddejja. Hu ried 
jagħzel wieħed minnhom biex ikun 
iktar viċin tiegħu. Allura qal lill-
qaddejja kollha biex imorru miegħu 

għal vjaġġ. Rikeb ġemel u poġġa 
żewġ xkejjer fuq kull ġenb tal-
annimal. Fl-ixkejjer poġġa deheb 
u ġojjelli u għamel toqba żgħira 
f’kull xkora. Hu u għaddej riekeb 
bil-qaddejja mexjin warajh, beda 
jaqa’ t-teżor mill-ixkejjer imma 
s-sultan baqa’ sejjer mingħajr ma 
ħares lura. Il-qaddejja bdew jiġbru 
dak li kien qed jaqa’ u jaħarbu bih 
inkiss inkiss minn wara s-sultan. 
Wara li mxew biċċa sew u l-ixkejjer 
kienu tbattlu, is-sultan dar lura u 
hemm miexi warajh ra li kien għad 

Inti kif tagħżilhom il-ħbieb?

Tara l-ewwel x’se 
tieħu minnhom?
Tara kemm huma popolari, 
biex bis-saħħa tagħhom 
ikollok inti wkoll ħafna ħbieb?

Tara kemm huma 
b’saħħithom biex ikunu 
jistgħu jaqbżu għalik?

baqa’ biss qaddej wieħed. Is-
sultan staqsieh: “Kif bqajt miexi 
warajja u ma tlaqtx int ukoll?” 
Il-qaddej wieġeb: “Għax għalija, 
sultan, mhux it-teżori tas-sultan 
huma l-aktar importanti imma 
s-sultan innifsu.”
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Elfejn sena ilu ħafna nies marru 
wara Ġesù għax kienu mistagħġba 
bit-tagħlim tiegħu u bil-mirakli 
li kien jagħmel. Ħafna kienu qed 
imorru għandu għax riedu jieħdu 
xi ħaġa mingħandu. Kien hemm 
min xtaq xi miraklu. Kien hemm 
min ried xi parir biex isolvi xi 
problema. Kien hemm oħrajn, iżda 
li, bħal fl-istorja li qrajna, riedu lilu, 
riedu jkunu miegħu. Dawn kienu 
d-dixxipli tiegħu. Lilhom Ġesù kien 
isejħilhom ħbieb, kien jagħmilha 
magħhom, kien iħobbhom, 
jgħallimhom, u ried li huma wkoll 
iwasslu l-Aħbar it-Tajba. 

L-istedina biex inkunu dixxipli 
tiegħu Ġesù jagħmilha lil kulħadd. 
Mhux kulħadd, iżda, jaċċetta 
l-istedina ta’ Ġesù li jkun ħabib 
tiegħu. Fl-Evanġelju, fost dawk 
li aċċettaw insibu lil Pietru u ’l 
Marija ta’ Magdala. Min-naħa 
l-oħra, iż-żagħżugħ għani huwa 
eżempju ta’ xi ħadd li m’aċċettax 

li jibni ħbiberija ma’ Ġesù. Dan iż-
żagħżugħ mar jistaqsi lil Ġesù xi 
jrid jagħmel biex jikseb is-Saltna 
ta’ Alla. Kulma ried kien li jikseb 
xi ħaġa, ma kienx jimpurtah minn 
Ġesù. Ġesù min-naħa tiegħu 
qallu biex jitlaq il-ġid li kellu u 
jmur warajh. Il-Bibbja tgħidilna li 
ż-żagħżugħ m’aċċettax l-istedina 
ta’ Ġesù u telaq b’qalbu sewda. 

Int x’se tagħmel? Se tagħżel, bħal 
ħafna mill-qaddejja tal-istorja, it-
teżori tas-sultan? Se tagħżel, bħaż-
żagħżugħ għani, dak li Ġesù jista’ 
jagħtik? Jew se tagħżel, bħal dak 
il-qaddej wieħed, li jkollok is-sultan 
ħabib tiegħek u allura tagħmel 

bħalma għamlu d-dixxipli veri ta’ 
Ġesù? Jekk l-għażla tiegħek tkun 
li taċċetta lil Ġesù bħala l-ħabib 
tiegħek, allura hu żgur li se jgħinek 
tikber tajjeb u tagħmel l-għażliet 
it-tajba f’ħajtek.

Jekk tagħżel li tħalli lil Ġesù jkun 
ħabib tiegħek, ikollok gwida u 
kenn fil-mumenti diffiċli ta’ ħajtek. 
Min-naħa l-oħra jekk tagħżel li 
tagħmel il-vjaġġ tal-ħajja waħdek 
m’għandekx garanzija li se tasal 
għall-ferħ veru. Jista’ jkollok ħafna 
ġid bħalma kellu ż-żagħżugħ għani, 
imma x’jiswa dan jekk imbagħad 
ma jkollokx il-ferħ u bħaż-
żagħżugħ tibqa’ mdejjaq? 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Fi żmien Ġesù, li tkun dixxiplu kien ifisser li tkun 
student li tfittex Rabbi, jiġifieri mgħallem, biex 
jgħallmek dwar kif għandek tgħix. Id-dixxiplu kien 
joqgħod mal-imgħallem tiegħu, jaqdih u jisimgħu, 
sakemm hu stess jasal li jsir mgħallem. Iżda Ġesù 
ma xtaqx li d-dixxipli meta jkun għallimhom kollox 
jitilqu għal rashom. Hu ried li huma jibqgħu ħbieb 
miegħu għal dejjem. 
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Jien, ħija Lazzru u oħti Marta 
kellna dar f’Betanja. Peress li 
Betanja qrib Ġerusalemm, meta 
Ġesù kien ikun sejjer Ġerusalemm 
mal-appostli, spiss kien jieqaf 
għandna jistrieħ u jieħu xi ħaġa 
tal-ikel, hu u kull min ikun miegħu. 
Tista’ taħseb kemm kien ikollna 
nies! Oħti Marta kien jaqbadha xi 
ftit paniku għax dik kienet tkun 
trid tittrattahom sew u tlestilhom 
platt tajjeb. Billi dak iż-żmien la 
kien hemm telefon u inqas u inqas 

mowbajl, ma kinux javżawna 
minn qabel li ġejjin, imma konna 
nsibuhom ma’ wiċċna! Tifhimnix 
ħażin, il-paniku ta’ oħti kont 
nifhmu; kellha raġun, imma jien 
tant kont inkun ferħana x’ħin 
nerġa’ nara lil Ġesù li kont ninsa 
kollox. 

Ġesù kien sar għalija l-akbar 
ħabib. Kont nieħu gost bil-
preżenza tiegħu. Kont noqgħod 
f’riġlejh biex nisimgħu. Issa dak 
iż-żmien, kienu biss l-irġiel li 
setgħu joqogħdu jisimgħu lil xi 
Rabbi, biex jitgħallmu minnu. 
Imma lili Ġesù qatt ma keċċieni. 

MArijA oĦT MArTA
tirrakkonta

56 ▶ Liema triq se nagħżel?

3.3
A



Kliemu kien jagħmel sens għalija, u 
lili kien imissli qalbi. Kien jitkellem 
fuq l-imħabba vera, dik l-imħabba 
ta’ min lest imut għall-oħrajn. Kien 
jgħallem fuq il-maħfra anki lejn 
l-għedewwa, fuq l-umiltà, u ħafna 
affarijiet oħra. Ħdejh kont niskot 
u nisma’. Ma kont ngħid xejn; kont 
nippreferi nisimgħu. Kliemu kien 
jinżel f’qalbi. Minn darba għall-oħra 
sakemm nerġa’ narah, kont insibni 
naħseb fuq kliemu u nagħmel ħilti 
kollha biex kull għażla tiegħi tkun 
tirrifletti dak li għallimni hu.

Marta ma tantx kienet tifhem 
l-imġiba tiegħi. Għaliha li jien 
noqgħod nisimgħu ma kienx 
jagħmel sens. Kienet tqis ħafna 
iktar importanti li naħdmu biex 
nagħtu lilu u lill-appostli xi ħaġa 
x’jieklu. Għalija dan kien importanti 
wkoll, imma ma stajtx ma nfittixx 
il-kumpanija tal-akbar ħabib 
tiegħi meta kien fid-dar tagħna! 
Marta tant ma setgħetx tifhem li 
darba qabżitilha bl-ikrah. Daret 
fuq Ġesù u qaltlu jgħidli xi ħaġa 
biex inqum ngħinha. Jien żammejt 
ħalqi magħluq. Dak il-ħin kisritni. 
Madanakollu għażilt li niskot għax 
Ġesù għallimni nifhem lill-oħrajn 
u nagħdirhom. Żammejt il-kalma 
u ħallejt lil Ġesù jitkellem hu. Lil 
Marta qalilha: “Marta, Marta! Inti 
taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna 
ħwejjeġ; imma ħaġa waħda hi 

meħtieġa. U Marija għażlet l-aħjar 
sehem, li ma jitteħdilhiex.” 

Kliem Ġesù ħassejtu mimli mħabba 
kemm għalija u kemm għal oħti. 
Lil oħti ħadha bil-ħlewwa, filwaqt 
li lili wrieni li jifhem sew il-bżonn 
tiegħi li nkun miegħu. Ġesù kien 
jaħsibha bħali! Ma jagħmilx sens li 
toqgħod tinkwieta fuq ħafna affarijiet; 
l-importanti hu li tgħożż il-ħbiberija 
ta’ Ġesù, li ssib ħin biex tisimgħu u li 

tfittex li tagħmel għażliet li jaqblu ma’ 
dak li tkun smajt mingħandu. Dan li 
jfisser li tkun dixxiplu ta’ Ġesù, dan 
li jfisser li tħalli lil Ġesù jkun ħabib 
tiegħek. Ħabib tajjeb hu teżor għax 
dak li jgħidlek, jgħidhulek għall-ġid 
tiegħek, u jekk tisma’ minnu, żgur li 
ma jiddispjaċikx. Jien għażilt li fost 
il-ħbieb tiegħi, anzi bħala l-ikbar 
ħabib tiegħi, ikolli lil Ġesù, u l-ferħ li 
tagħtini din il-ħbiberija, ħadd ma jista’ 
jeħodhuli. Ġesù hu t-teżor tiegħi.

idħol fil-fond
X’hemm fl-esperjenza li rrakkuntat 
Marija oħt Marta li juri kemm
Ġesù kellu influwenza kbira fuq
ħajjitha? B’liema mod, bis-saħħa 
tal-ħbiberija tagħha ma’ Ġesù, 
Marija saret persuna isbaħ
u aħjar?

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

U int qed tħalli post għal Ġesù f’ħajtek?

Tixtieq tkun dixxiplu ta’ Ġesù?

Trid tibda tqatta’ ftit ħin miegħu, 
tisimgħu jkellmek f’qalbek, u tħallih 
jgħinek fid-deċiżjonijiet tiegħek?
Trid li inti wkoll f’ħajtek ssib l-istess teżor
li sabet Marija oħt Marta?

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Fil-mappa tal-Palestina li hemm fl-ewwel kapitlu, fittex biex 
tara sew fejn kienet Betanja. Uża l-internet biex tfittex b’liema 
isem hu magħruf illum dan ir-raħal fost l-Għarab li joqogħdu 
hemm. Għaliex taħseb li ħa dan l-isem? Il-ġrajja li nsibu fi 
Ġwanni 11, 1-44 tista’ tgħinek twieġeb.
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Ħajti qabel iltqajt ma’ Ġesù kienet 
bħal ta’ ħafna sajjieda oħra ta’ 
Kafarnahum fil-Galilija. Daqqa 
tiġik tajba u jirnexxilek taqbad 
biżżejjed ħut u taqla’ biżżejjed flus 
biex tgħajjex il-familja. Drabi oħra 
tispiċċa ma taqbad xejn. Ma’ sħabi 
spiss kont ingerger għar-Rumani li 
kienu jkomplu jagħmlulna ħajjitna 
diffiċli bit-taxxi esaġerati li kienu 
jitolbu minna. Konna nistennew 
il-jum li fih pajjiżna jeħles mir-
Rumani. Konna nistennew il-miġja 
tal-Messija magħżul minn Alla biex 
isalvana.

Darba minnhom għaddejna lejl 
sħiħ nitħabtu forsi naqbdu xi 
ħaġa. Bqajna ma qbadna xejn. 
Tista’ taħseb x’nervi tlajt bihom 
fuq ix-xatt! Ma kelli aptit ħadd 
u qbadt naħsel ix-xbiek ħalli ma 
ndumx ma mmur lejn id-dar biex 
nistrieħ. F’daqqa waħda nġabret 
folla nies. F’nofshom kien hemm 
ċertu wieħed jismu Ġesù, mill-
Galilija bħalna. Kont smajt xi ħaga 
fuqu. Skont jien kellu ħafna ħolm 
u kliem, imma xejn iktar. Kliemu 
ma kienx se jitma’ l-familja tiegħi 
meta ma mmurx tajjeb f’xogħli!

Bdejt inħares, nipprova narah, 
filwaqt li bqajt għaddej b’li kont 
qed nagħmel. Ma kellix aptit 
tpaċpiċ. Kont għajjien. Imma 
f’daqqa waħda resaq lejja u 
b’ħarsa li nifditni, talabni jitla’ 
fid-dgħajsa tiegħi biex jipprietka 

XMun PieTru
jirrakkonta
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minn fuqha. Dak il-ħin ħasadni. 
Xtaqt neħles minnu u nitlaq lejn 
id-dar, imma f’qalbi ħassejt li 
ma stajtx ngħidlu ‘le’. Wara li 
lesta li kellu jgħid lin-nies, qalli 
biex nerġa’ naqdef ’il barra u 
nitfa’ x-xbiek għall-ħut. Dak il-
ħin kienet se taqbiżli. Dan min 
hu biex lili sajjied bħali, jiġi 
jgħidli x’għandi nagħmel? Imma 
ngħidlek il-verità, il-ħarsa tiegħu 
kkonvinċietni li kien jaf x’inhu 
jgħid. Għamilt kif qalli. Dak il-
jum ma ninsieh qatt! Kif tellajna 
x-xbiek, għoddu nqasam bit-toqol 
tal-ħut! Mill-ewwel laqgħa tiegħi 
ma’ Ġesù, għaraft li nagħmel 
tajjeb jekk nisma’ minnu! 
L-attitudni tiegħu … kliemu … 
saħħruni. Ridt insir nafu; insiru 
ħbieb. Dakinhar tlaqt kollox u 
mort warajh għax għaraft li biex 
Ġesù jista’ jkun ħabib għalija, irrid 
nitgħallem nafdah, u ħabib tajjeb 
ħaqqu l-fiduċja kollha tiegħi. 

Din kienet biss l-ewwel 
esperjenza tiegħi ma’ Ġesù. Ġesù 
wera fiduċja kbira fija, u jien 
afdajtu wkoll. Lili u tnejn oħra 
minn sħabi, Ġwanni u Ġakbu, 
kien jeħodna kullimkien miegħu. 
Beda jsejjaħli ‘Pietru’, li tfisser 
‘blata’, u xtaq li meta hu jħallina 
biex jerġa’ jmur ħdejn il-Missier, 
jien nieħu ħsieb sħabi u flimkien 
inkunu nistgħu nkomplu dak li 

beda hu. Min-naħa tiegħi jien tant 
kont nafdah, li ma kontx nibża’ 
ngħidlu kulma kont inkun qed 
naħseb jew inħoss. Fil-fatt, spiss 
kont nitkellem f’isem sħabi wkoll. 
Kultant kont naqla’ xi waħda, għax 
dak li kont inkun qed naħseb, mhux 
dejjem kien skont il-ħsieb ta’ Ġesù. 
F’okkażjonijiet bħal dawn, Ġesù 
kien jurini li għadni m’iniex nara 
l-affarijiet kif jarahom hu, li qed 
naħseb wisq fija nnifsi u hemm 
bżonn nimmatura. Minkejja li ħadd 
ma jieħu gost meta juruh dan, jien 
kont napprezza ħafna li Ġesù kien 
jgħidli l-verità. Tgħallimt li ħabib 
ta’ veru, li jixtieqlek il-ġid, jgħidlek 
il-verità biex tkompli tikber, u 
mhux joqgħod iżiegħel bik bil-
konsegwenza li tibqa’ ġġib ruħek 
ħażin. 

Iktar ma kelli esperjenzi tiegħu, 
iktar bdejt nagħraf li dan Ġesù, 
li kien sar għalija l-akbar ħabib, 
huwa l-Messija li tant konna ilna 
nistennew. Indunajt li kien dak li 
seta’ jsalvani, mhux billi jqallagħni 
aktar flus, imma billi jagħtini dak li 
ebda flus ma jistgħu jixtru: fiduċja 
fija nnifsi, fiduċja fl-oħrajn, imħabba 
lejn kulħadd, paċi u ferħ veru. 

Madanakollu, illum naf li lil Ġesù 
lanqas dak iż-żmien ma kont għadni 
fhimtu sew. Tant hu hekk li meta 
ġejna għall-iktar mument diffiċli, 

jien, wieħed mill-ikbar ħbieb tiegħu, 
tlaqtu waħdu. Kont ħsibt li lil Ġesù 
u lid-dixxipli tiegħu jiġihom kollox 
tajjeb, li ma jiġrilhom xejn ħażin. 
Kont għadni egoist u fil-mument 
tal-prova, meta Ġesù ġie arrestat, 
l-għazla tiegħi kienet waħda ħażina; 
ċħadt li nafu għal tliet darbiet.

Meta ġejt f’tiegħi, bkejt ħafna. 
Għalija Ġesù kien għażiż ħafna u 
l-ħsieb li ċħadtu u ħallejtu waħdu 
qasamli qalbi. Ħsibt li issa stajt 
ninsa l-ħbiberija tiegħu. Imma hu 
ħafirli u bil-mod f’qalbi ħassejt 
il-paċi li tiġi mill-maħfra tiegħu. 
Indunajt li d-dixxiplu mhuwiex dak 
li ma jiżbaljax, imma huwa dak li 
kapaċi jdur lura biex għal darb’oħra 
jagħmel ħiltu biex jisma’ minn 
Ġesù. 

Meta rajna b’għajnejna lil Ġesù 
wara li qam rebbieħ fuq il-mewt, 
fhimna sew min hu. Fhimna li Ġesù 
mhux biss il-Messija imma l-Iben ta’ 
Alla l-ħaj innifsu. Il-ħbiberija tagħna 
kibret. Issa li Ġesù bagħat fina 
l-Ispirtu tiegħu, jien bdejt inħossni 
iktar viċin tiegħu minn qatt qabel 
u għamilt ħilti kollha biex inħallih 
imexxini f’kull għażla li nagħmel. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Fil-mappa tal-
Palestina li hemm 
fl-ewwel kapitlu; fittex 
biex tara sew fejn 
kienet Kafarnahum. 
Uża l-internet biex 
tfittex ritratti ta’ 
fdalijiet arkeoloġiċi
li nstabu fl-inħawi.

idħol fil-fond
X’hemm fl-esperjenza li rrakkonta 
Xmun Pietru li juri kemm Ġesù
kellu influwenza kbira fuq ħajtu? 
B’liema mod, bis-saħħa tal-
ħbiberija tiegħu ma’ Ġesù, Xmun 
Pietru sar persuna differenti?

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?
Fi żmien Ġesù, il-
Palestina kienet 
maħkuma mir-Rumani. 
Kien il-ġeneral Pompej 
li ħataf il-Palestina taħt 
idejh fis-sena 63 q.K. 
Ħafna mil-Lhud kienu 
jistennew b’ħerqa kbira 
li Alla jibgħat il-Messija 
sabiex jeħlishom mill-
ħakma ta’ dawn in-nies 
li ma kinux jemmnu 
f’Alla l-veru.
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INTERESSANTI

Pietru
Propjament, ismu 
kien Xmun. Kien 
Ġesù li sejjaħlu 
Kefa, jiġifieri 
‘blata’, li bil-Grieg 
tiġi Petros. Fuqu 
Ġesù ried jibni 
l-Knisja tiegħu u 
għalhekk ħatru 
bħala l-ewwel 
mexxej tagħha. 
Pietru xandar 
il-Bxara t-Tajba 
ta’ Ġesù fil-
Palestina u nħawi 
oħra sakemm 
imbagħad mar fil-
belt imperjali ta’ 
Ruma. Ħallielna 
wkoll żewġ ittri li 
llum huma parti 
mit-Testment il-
Ġdid.

Ġwanni
Ġwanni kien 
ħu Ġakbu u 
fl-evanġelji 
nsibuhom it-
tnejn bħala 
wlied Żebedew. 
Huma msejħa 
wkoll “ulied ir-
ragħad.” Ġwanni 
jispikka fost 
l-appostli bħala 
dak li baqa’ 
ma’ Ġesù sal-
aħħar – l-uniku 
Appostlu li kien 
taħt is-salib 
ta’ Ġesù fuq il-
Kalvarju. Isem 
Ġwanni huwa 
marbut mar-
raba’ evanġelju, 
tlieta mill-Ittri, 
u l-Apokalissi. 
Huwa l-aħħar 
wieħed li miet 
fost l-appostli 
u miet mewta 
naturali.

indrì
Dan kien ħu 
Pietru, akbar 
minnu fl-età.
Indrì huwa 
magħruf bħala 
l-ewwel mill-
appostli li wieġbu 
għas-sejħa ta’ 
Ġesù u marru 
warajh. Bħal ħuh 
Pietru huwa kien 
sajjied imwieled 
Betsajda u jaħdem 
f’Kafarnahum. 
Wara l-mewt 
u l-qawmien 
ta’ Ġesù huwa 
mar iwassal 
l-Evanġelju 
fl-inħawi tat-
tramuntana tal-
Greċja u l-artijiet 
qrib il-Baħar 
l-Iswed sakemm 
irċieva l-martirju 
fuq is-salib 
f’forma ta’ X.

FiliPPu
Bħal Pietru u 
Indrì, Filippu 
kien minn 
Betsajda. Meta 
Ġesù sejjaħ lil 
Filippu, dan ma 
kienx kuntent 
iżomm dan 
għalih u mar 
iħaffef jgħid lil 
Bartilmew biex 
imur jiltaqa’ 
ma’ Ġesù hu 
wkoll. Jingħad 
li kien ma’ oħtu 
Marjamne u 
ma’ Bartilmew 
li huwa xandar 
il-Bxara t-Tajba 
f’artijiet 
barranin, 
fosthom is-Sirja.

Ġakbu
l-kbir
Dan kien 
sajjied minn 
Kafarnahum. 
Flimkien ma’ 
ħuh Ġwanni, kien 
wieħed mill-
ewwel dixxipli ta’ 
Ġesù. Iż-żewġt 
aħwa, flimkien 
ma’ Pietru, 
esperjenzaw 
direttament 
ġrajjiet 
importanti 
bħall-qawmien 
mill-mewt ta’ 
bint Ġajru u 
t-Trasfigurazzjoni 
ta’ Ġesù. Huwa 
kien l-ewwel 
Appostlu li 
miet martri 
taħt l-ordni ta’ 
Erodi Agrippa 
f’Ġerusalemm.

bartilmew
Bartilmew kien 
minn Kana, il-
post fejn Ġesù 
wettaq l-ewwel 
miraklu tiegħu. 
Fl-Evanġelju 
skont San 
Ġwann insibuh 
bħala Natanjel. 
Meta Filippu 
mar jgħidlu li 
sab il-Messija, 
Bartilmew 
stagħġeb kif dan 
kien ġej minn 
Nazaret imma 
xorta mar ma’ 
Filippu. Meta 
ltaqa’ ma’ Ġesù, 
Bartilmew ma 
damx ma għaraf 
lil Ġesù bħala 
l-Iben ta’ Alla.
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mattew
Mattew kien 
magħruf ukoll 
bħala Levi. Qabel 
ma sejjaħlu Ġesù 
biex jiltaq kollox 
u jimxi warajh, 
Mattew kien 
pubblikan, jiġbor 
it-taxxi għar-
Rumani. Huwa 
l-awtur ta’ wieħed 
mill-evanġelji. 
Hemm tradizzjoni 
li tgħid li San 
Mattew wettaq 
il-missjoni tiegħu 
f’diversi artijiet, 
fosthom l-Etjopja.

Xmun 
l-imĦeĠĠeĠ
Dwar dan Xmun 
ukoll nafu ftit li 
xejn. Hu probabbli 
li l-laqam tiegħu 
“l-Imħeġġeġ” ġej 
mill-ħeġġa li kellu 
għal-Liġi ta’ Alla 
sa minn qabel 
Ġesù sejjaħlu biex 
ikun wieħed mit-
tnax-il appostlu.

tumas
Tumas it-tewmi 
huwa magħruf 
l-aktar bħala 
dak li ma riedx 
jemmen li Ġesù 
qam mill-mewt 
u deher lil 
sħabu l-appostli 
qabel ma jara 
b’għajnejh u 
jmiss b’idejh il-
pjagi ta’ Ġesù. Ta’ 
Tumas ukoll hija 
l-istqarrija ta’ fidi 
meta fil-fatt ra 
lil Kristu Rxoxt: 
“Mulej tiegħi 
u Alla tiegħi.” 
Jingħad li San 
Tumas ivvjaġġa 
saħansitra sal-
Indja fejn sal-
lum għad hemm 
Insara li huma 
magħrufa bħala 
l-Insara ta’ San 
Tumas.

Ġuda
ta’ Ġakbu
Aktarx huwa 
l-awtur ta’ 
waħda oħra mill-
Ittri tal-Appostli 
u allura hu ħu 
Ġakbu u qarib 
ta’ Ġesù. Hu 
magħruf ukoll 
bħala Ġuda 
Taddew. Bosta 
drabi jiġi mpitter 
bil-fjamma tan-
nar fuq rasu, 
simbolu li jfakkar 
li hu wkoll kien 
ma’ dawk li 
rċevew l-Ispirtu 
s-Santu f’jum il-
Pentekoste. Bħal 
Sant’Antnin ta’ 
Padova u Santa 
Rita ta’ Cascia, 
hu magħruf 
bħala “qaddis 
tal-impossibbli”.

Ġakbu
ta’ alFew
Ftit nafu dwar 
l-appostlu 
Ġakbu ta’ 
Alfew jew 
Ġakbu ż-Żgħir. 
Hemm min 
jaħseb li dan 
kien jiġi minn 
Ġesù u li huwa 
l-istess wieħed 
li jissemma 
fl-Atti tal-
Appostli bħala 
l-ewwel mexxej 
tal-Knisja 
f’Ġerusalemm, 
l-awtur ta’ 
waħda mill-
ittri li nsibu 
fit-Testment 
il-Ġdid. Mhux 
kulħadd, iżda, 
jaqbel dwar dan.

Ġuda 
l-iskarjota
Fost l-appostli 
ta’ Ġesù dan 
kien li ttradieh. 
Huwa kien 
ftiehem mal-
kbarat tal-Lhud 
li jagħtihom 
lil Ġesù. Meta 
ra r-riżultat 
tat-tradiment 
tiegħu, Ġuda 
minflok ma 
dar lejn Alla u 
talab maħfra, 
iddispra u qatel 
ruħu b’idejh. 
L-Evanġelju 
jgħidilna wkoll 
li Ġuda kien 
il-kaxxier fost 
l-appostli. Wara 
l-Qawmien tal-
Mulej, minfloku 
ntgħażel Mattija 
biex jingħaqad 
mal-Ħdax l-oħra.
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Ġesù ma kienx ifittex biss li jkun il-ħabib ta’ dawk li kienu jkunu lesti jilqgħuh

Kien ifittex li joffri l-ħbiberija tiegħu lil kulħadd anki lil midinbin kbar

Darba waħda Ġesù kien 
għaddej minn Ġeriko, 
belt ftit bogħod minn 
Ġerusalemm. Bħalma 
kien jiġri dejjem 
inġabret folla kbira 
biex tarah u tisimgħu. 
Fosthom kien hemm 
wieħed raġel sinjur 
jismu Żakkew li kien 
il-kap tal-pubblikani. 
Minħabba li kien qasir 
ħafna, dan ma setax jara.

U għalhekk Żakkew 
iddeċieda li jipprova 
jitla’ fuq siġra li kien 
hemm viċin.

Ma nistax 
nara!

Issa kif se 
nagħmel?

Iva naf
x’nagħmel!
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Kieku kont Żakkew u Ġesù waqaf 
taħt is-sigra u għajjatlek b’ismek, 
int kif kont tħossok? Forsi 
imbeżża’, jew mistħi; forsi kont 
tkun sorpriż li jafek b’ismek, jew 
forsi kont tħossok speċjali. 

Żgur li għal Żakkew l-ewwel 
laqgħa tiegħu ma’ Ġesù kienet 
laqgħa speċjali ħafna. Żakkew 
kien meqjus minn kulħadd bħala 
raġel ħażin. Hu kien jaf li Ġesù kien 
meqjus bħala raġel tajjeb ħafna – 
raġel qaddis. Żgur li ma stenniex 
li Ġesù jkellmu, aħseb u ara li 
jagħżel li jmur fid-dar tiegħu! Żgur 
li għal Żakkew din kienet sorpriża 
kbira, tant kbira li bidlitlu l-mod ta’ 
kif jaħseb, bidlitlu x’kien iqis bħala 
l-iktar importanti f’ħajtu. Żakkew, 

li qabel kien lest li jisraq lil min hu 
fqir biex jakkwista aktar flus, issa 
jagħżel li jagħti erba’ darbiet iktar 
milli seraq u nofs ġidu lill-fqar. Il-
ħbiberija ta’ Ġesù għamlet bidla 
kbira fil-ħajja ta’ Żakkew. 

Anki lilek, Ġesù jista’ jibdlek. 
M’hemmx għalfejn tkun midneb 
jew midinba kbira biex ikollok 
bżonn tinbidel. Ilkoll kemm aħna 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOBDin kont tafha?
Il-pubblikani kienu dawk 
li jiġbru t-taxxi f’isem 
ir-Rumani. Il-Lhud kienu 
jqisuhom bħala tradituri 
għax kienu qed jaħdmu 
għar-Rumani. Kienu 
jqisuhom ukoll bħala 
ħallelin bla qalb għax il-
pubblikani kienu jiġbru 
aktar milli jmisshom u 
jisolħu n-nies.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel
Fittex Lq 5, 27-32. Qabbel 
din il-ġrajja ma’ dik ta’ 
Żakkew. X’hemm jixxiebah 
fiż-żewġ stejjer? X’hemm 
differenti bejniethom?

għandna x’nibdlu fina. Ilkoll 
niżbaljaw u nidinbu. Hija l-imħabba 
ta’ Ġesù li tagħmilhielna possibbli 
nagħżlu l-imħabba fuq id-dnub.

U hekk wara l-laqgħa 
li Żakkew kellu ma’ 
Ġesù hu nbidel mil-
lejl għan-nhar.

Żakkew, isa,
inżel minn hemm!

Illum jeħtieġli 
noqgħod għandek.

?
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ill-għalliema kollha li 
għallmuk s’issa, liema 
minnhom tħoss li kienet 
l-aħjar? Liema waħda 

influwenzatek l-aktar? Għaliex? 
X’kellha din l-għalliema li ma 
kellhomx l-oħrajn?

Għalliema tkun tajba mhux biss 
għax tkun taf sew dak li qed 
tgħallem, imma wkoll jekk tkun 
taf sew lil min qed tgħallem. 
Għalliema tajba tkun taf tadatta 
dak li tgħallem skont il-bżonnijiet 
tal-istudenti tagħha.

Għad-dixxipli bħal Pietru u Marija 
oħt Marta u għan-nies l-oħra 
ta’ żmienu, Ġesù kien l-aqwa 
għalliem li qatt iltaqgħu miegħu. 
Għalina l-Insara, u anki għal ħafna 
li mhumiex, Ġesù huwa l-aqwa 
għalliem li qatt eżista. Għaliex?

Ġesù kien jaf sew fuqiex kien qed 
jitkellem u jgħallem. Huwa tkellem 
b’awtorità fuq min hu Alla u xi jrid, 
għax hu stess hu Alla nnifsu li sar 
bniedem. Huwa kien jaf tajjeb ħafna 
wkoll il-bniedem min hu u x’jeħtieġ 
biex isib il-ferħ veru.

Għalliem tajjeb jgħallem kull 
fejn ikun. Ġesù ma kienx joqgħod 
jistenna li jasal is-Sibt biex jgħallem 
fis-sinagoga fejn kienu jinġabru 
l-Lhud ta’ żmienu biex jisimgħu 
l-Kelma ta’ Alla u lil xi ħadd li 
jispjegaha. Ġesù kien jgħallem 
f’kull post u f’kull ħin tajjeb. Ġesù 
għallem fit-Tempju u fis-sinagogi, 
imma wkoll fuq l-għoljiet, fid-djar, 
f’xatt il-baħar, fil-kampanja, u 
saħansitra minn fuq xi dgħajsa.

Waħda mill-affarijiet li juruna kemm 
Ġesù kien għalliem kbir hija l-użu 
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li kien jagħmel mill-parabboli. 
Żgur li xi darba jew oħra smajt xi 
parabbola ta’ Ġesù. Taf tirrakkonta 
xi waħda minnhom? Ġesù kien 
jirrakkonta l-parabboli għax kien 
jaf kemm l-istejjer jieħu gost 
jismagħhom kulħadd. Kien jaf ukoll 
li bi storja tista’ twassal messaġġ 
ċar lill-qalb tal-bniedem ħafna aħjar 
milli bi kliem ieħor, li spiss minn 
widna jidħol u mill-oħra joħroġ.

Ħaġa oħra li tispikka f’Ġesù bħala 
għalliem hija l-mod kif kien jgħix 
dak li jgħallem. Il-Malti jgħid: “Il-
kelma tqanqal, imma l-eżempju 
jkaxkar.” Bil-kliem l-għalliem jasal 
sa ċertu punt. Huwa meta tara 

l-għalliem jipprattika dak li 
jgħallem li inti tikkonvinċi 
ruħek li dak li qallek huwa 
tajjeb u ta’ min jagħmlu. Żgur 
li fil-każ ta’ Ġesù ħadd ma seta’ 
jakkużah li kien jgħid ħaġa u 
mbagħad jagħmel oħra. Dak li 
Ġesù kien jgħallem huwa kien 
jgħixu u għamel dan saħansitra 
sal-mewt. Hu li għallem li 
“Ħadd m’għandu mħabba 
akbar minn din, li wieħed jagħti 
ħajtu għal ħbiebu,” għex dak li 
għallem u ta ħajtu għalina.

Mill-Evanġelju skont San Luqa

Alla l-Missier qiegħed hawn juri ċar 
li Ġesù huwa Ibnu u li lilu għandna 
nisimgħu. Inti trid li Ġesù jkun 
l-għalliem ewlieni tiegħek? Trid 
tara x’għallem u tfittex li tgħix dak 
li għallem?

Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil 
Ġwanni u ’l Ġakbu, u tala’ fuq 
il-muntanja biex jitlob. U ġara li 
huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu 
tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru 
ta’ bjuda li tgħammex. U kien 
hemm żewġt irġiel jitħaddtu 
miegħu, Mosè u Elija … Pietru 
qal lil Ġesù: “Mgħallem, kemm 
hu sew li aħna hawn!”… Waqt 
li kien qiegħed jgħid dan, ġiet 
sħaba u għattiethom … U minn 
ġos-sħaba nstama’ leħen jgħid: 
“Dan hu Ibni l-maħtur, lilu 
isimgħu.” (Lq 9, 28-30.33-35)
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Din kont tafha?
Il-parabboli ta’ Ġesù kienu stejjer qosra 
li huma faċli biex tiftakarhom. Fihom 
jissemmew affarijiet mill-ħajja ta’ kuljum ta’ 
dak iż-żmien bħal żerriegħa, xibka bil-ħut, 
nagħaġ, għalqa bil-qamħ u għaġina tal-ħobż. 
B’dawn l-istejjer Ġesù ried jgħin lin-nies 
jifhmu aktar il-messaġġ li ġie jwasslilna. 
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Agħmel
Ikkopja dawn il-versi mill-Evanġelju li fihom Ġesù 
jagħtina tagħlim importanti ħafna: Luqa 6, 27-28; 
Mattew 6, 6; Luqa 12, 33; Mattew 23, 11; Ġwanni 15, 13.

Għal kull waħda mill-kwotazzjonijiet, semmi xi ħaġa li 
għamel Ġesù f’ħajtu li turi li Ġesù wettaq fil-prattika dak 
li għallem bil-kliem.

L-Avventura ta’ Ħajti ▶ 65 



ull sentejn jew tlieta mijiet 
ta’ eluf, xi drabi anke 
miljuni, ta’ żgħażagħ minn 
kulturi u pajjiżi differenti 

jinġabru flimkien għall-Jum Dinji 
taż-Żgħażagħ. Fost il-postijiet 
fejn saret din iċ-ċelebrazzjoni 
internazzjonali mill-1985 ’il hawn 
insibu Buenos Aires fl-Arġentina, 
Toronto fil-Kanada u Sydney 
fl-Awstralja. Min imur għal din 
l-attività, iqatta’ ġimgħa sħiħa 
jitgħallem aktar fuq Ġesù, jitlob, u 
jiddiskuti ma’ żgħażagħ oħra fuq 
il-fidi Nisranija. Ikun hemm quddies 
u qrar. Jiltaqgħu wkoll mal-Papa. 

X’inhu dak li jwassal dawn iż-
żgħażagħ kollha jagħmlu vjaġġi 
bħal dawn biex jieħdu sehem fil-
Jum Dinji taż-Żgħażagħ?

Żgur li l-parti l-kbira ta’ dawn iż-
żgħażagħ imorru għax għalihom 
Ġesù hu importanti. Huma 
jammiraw lil Ġesù u jixtiequ jsiru 
jafuh aktar ħalli jkunu bħalu u 
jimxu warajh.

Int min hi dik il-persuna li l-aktar 
tammira? Għaliex? Fiex tixtieq 
tkun bħalha?
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Mill-ħajja ta’ Iqbal Masih
(1983 – 1995)

Nhar il-Għid il-Kbir tal-1995 Iqbal Masih, tifel Pakistani ta’ 12-il sena, 

inqatel b’tir ta’ arma tan-nar. Tifel Nisrani f’pajjiż fejn l-Insara huma 

minoranza żgħira, Masih għadda nofs ħajtu jaħdem ġo fabbrika tat-

twapet. Meta kellu erba’ snin il-familja tiegħu tatu, skont sistema 

magħrufa bħala l-pexgi, lil sid il-fabbrika sakemm tħallas lura daqs 

€10 li kellha tissellef. Sa sitt snin wara Iqbal kien għadu jaħdem u l-flus 

dovuti flok naqsu żdiedu!

Il-kundizzjonijiet fil-fabbrika fejn kien jaħdem Iqbal kienu mill-agħar. 

It-tfal-ilsiera kienu mġiegħla jaħdmu talanqas 14-il siegħa kuljum 

fi sħana taqtagħlek nifsek. Waqt ix-xogħol ma setgħux jitkellmu 

bejniethom. Min ma jobdix jew iħossu ma jiflaħx kien jiġi kkastigat 

bl-aħrax. Dawn il-kundizzjonijiet lil Iqbal ma ħallewhx jikber kif imiss 

u ta’ għaxar snin ma kienx fih aktar minn tifel ta’ sitta.

Propju meta kellu għaxar snin bil-moħbi tas-sid attenda laqgħa fejn sar 

jaf li l-pexgi kienet saret illegali fil-Pakistan u d-djun marbuta ma’ din 

is-sistema kienu tħassru. Iqbal għaraf li kellu d-dritt għal-libertà. Sab 

min jgħinu jakkwista d-dokumenti meħtieġa u kiseb il-ħelsien. Hekk 

kif għallimna Ġesù, “Ħobb lil għajrek bħalek innifsek,” Iqbal ma kienx 

kuntent li nħeles hu ... ħadem u stinka biex jinħelsu sħabu wkoll.

Beda jmur l-iskola u malajr wera kemm kien intelliġenti. Kien jidher 

ċar ukoll li kellu sens qawwi ta’ tmexxija. Ħa sehem f’diversi attivitajiet 

kontra l-pexgi u rnexxielu jikseb il-ħelsien ta’ aktar minn tlett elef tifel 

u tifla. Tkellem ukoll ma’ nies minn barra l-pajjiż fuq dak li kien jiġri 

fil-Pakistan. Mar anki l-Istati Uniti biex jirċievi premju għall-ħidma 

tiegħu favur id-drittijiet tal-bniedem. Kien deċiż li meta jikber isir 

avukat ħalli jkun jista’ jkompli jiddefendi dawn id-drittijiet.

Imma mhux kollox kien ward u żahar. Kien hemm ħafna li kellhom 

interess qawwi li jbeżżgħu lil Iqbal u jwaqqfu ħidmitu. Kienu ħafna 

t-theddidiet ta’ mewt li rċieva, imma hu qatt ma ta kashom.

Kif u għaliex inqatel Iqbal f’April tal-1995 għadu misteru. Uffiċjalment 

ingħad li l-qtil kien inċident. Ħafna nies, iżda, jaħsbu li nqatel minn 

xi ħadd imqabbad mis-sidien tal-fabbriki tat-twapet li riedu jwaqqfuh 

darba għal dejjem.
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Il-problema tax-xogħol 
furzat tat-tfal għadha 
teżisti sal-lum. Miljuni ta’ 
tfal-ilsiera, speċjalment 
fil-Pakistan u fl-Indja, 
huma mġiegħla jaħdmu 
fil-fabbriki f’kundizzjonijiet 
mill-agħar jixbhu lil dawk li 
sofra Iqbal Masih.

Fil-ħajja ta’ kuljum, meta naħsbu 
sew fuqna nfusna, nintebħu li 
aħna nħobbu li jkollna mudelli 
fuqiex nimxu, tipi ta’ nies speċjali 
li nixtiequ nkunu bħalhom. Insibu 
stilel taċ-ċinema, tal-mużika jew 
tal-moda. Insibu stilel tal-isport 
jew tax-xjenza li nippruvaw 
inkunu bħalhom.

Qatt ħarist lejn Ġesù bħala xi 
ħadd li tammira u tixtieq tkun 
bħalu? Għaliex? Fiex tixtieq tkun 
bħalu?

Matul dawn l-aħħar elfejn sena 
ħafna u ħafna dawk li riedu jkunu 
ta’ Alla billi jkunu bħal Ġesù. Mhux 
ftit minnhom kienu tfal meta ħadu 
din id-deċiżjoni u żammewha 
sakemm mietu. Uħud daħlu fid-
dinja tal-isport, oħrajn fil-politika 
ta’ pajjiżhom, uħud iżżewġu u 
oħrajn saru saċerdoti jew membri 
ta’ ordnijiet reliġjużi. Minnhom 
kien hemm min saħansitra ħalla 
ħajtu għal Ġesù. Ma tantx nisimgħu 
bihom għax il-bniedem tajjeb ma 
jdoqqx trombi.
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att kont miexi u ġejt f’salib 
it-toroq? Kellek aktar minn 
triq waħda quddiemek 
u ma kontx taf liema 

trid tieħu biex tasal fil-post fejn 
ippjanajt li tmur. Meta jiġri hekk, 
bir-raġun tinfixel. Tħossok tassew 
ixxurtjat jekk ikun għaddej xi ħadd 
u tkun tista’ tistaqsih minn fejn 
trid tgħaddi. Kemm tħossok aħjar 
meta tisimgħu jgħidlek: “Din hi 
t-triq!” Hekk tkun tista tkompli miexi 
b’moħħok mistrieħ li żgur se tasal.

Ġesù qalilna: “Jiena hu t-Triq, il-
Verità u l-Ħajja.” Imma xi Triq hu 
Ġesù? Fejn iwasslek? Temmen li 
jekk tkun ħabib ta’ Ġesù, jekk tħallih 
ikun it-Triq tiegħek, Ġesù jwasslek 
għall-ferħ veru li jimla lil qalbek, 
Ġesù jwasslek għand il-Missier?

Ġesù huwa l-Verità għax kulma 
jgħidilna huwa veru. Ġesù qatt 
ma jigdbilna. Mhux ħa jagħmlilna 
bħalma spiss tagħmlilna l-midja 
u kultant xi wħud minn dawk li 
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Mulej Ġesù li ssejjaħ lill-bnedmin 
Li fuq idejk isimna minquxin. 
Għax inti lilna tant tħobbna, 
Tridilna ħafna ġid, 
Għax inti twajjeb, inti tagħna ħabib.

Mulej ħanin li tagħder lill-bnedmin 
Jekk mifrudin tixtieqhom magħqudin. 
Għax inti lilna tant tħobbna 
Isimna miktubin 
Fit-triq tal-ħajja, biex ngħixu henjin. 
 
Għax int it-Triq, is-Sewwa u l-Ħajja, 
Il-medjatur quddiem Alla l-Missier; 
U din il-qalb kull ħajr u ġieħ trid troddlok, Mulej, 
Ħallini nfaħħrek, issa u fiż-żmien li ġej. 
 
Ħafna bnedmin fl-iżball, fid-dnub mexjin, 
Jekk joffenduk b’għajnejhom miftuħin. 
Kif jistgħu jagħrfu li tħobbhom? 
Li tridilhom ħafna ġid? 
Għax inti twajjeb, inti tagħna ħabib.

Għax int it-Triq, is-Sewwa u l-Ħajja, 
Il-medjatur quddiem Alla l-Missier; 
u din il-qalb kull ħajr u ġieħ trid troddlok, Mulej, 
ħallini nfaħħrek, issa u fiż-żmien li ġej.

naħsbuhom ħbieb tagħna. Dawn 
xi drabi jgħidulna nagħmlu xi ħaġa 
biex suppost inkunu ferħanin imma 
fil-verità dik il-ħaġa tkun ħażina 
għalina. Kif diġà rajna, jekk irridu, 
Ġesù jista’ jkun għalina l-għalliem 
li b’ħajtu u bi kliemu jurina dak li 
huwa verament tajjeb għalina.

Ġesù huwa l-Ħajja. Xi ħadd jista’ 
jkun verament ħaj jekk jgħix 
daqslikieku mejjet? Qatt iltqajt 
ma’ nies li dejjem bil-geddum 
sal-art jew li ma jafu jieħdu gost 

b’xejn u dejjem imdejqin u rrabjati 
għal kulħadd? Dawn in-nies ħajjin 
kieku, imma ma jafux x’jiġifieri 
ħajja u sbuħija! Min jagħmilha ma’ 
Ġesù ma jistax ikun hekk. Anki 
jekk ikollok il-problemi u kultant 

tħosshom tqal wisq, il-ħbiberija 
ta’ Ġesù tagħtik ferħ li xejn ma 
jista’ jisraqhulek. Il-ħbiberija 
tiegħu tgħinek tagħraf kemm hi 
sabiħa l-ħajja. Tgħinek tapprezza 
kull ħaġa sabiħa fik u madwarek u 
wkoll l-affarijiet sbieħ li ħaddieħor 
jagħmel miegħek. Tkun taf tieħu 
gost, tidħak, tħobb u tħossok 
maħbub, għax taf li għandek 
ħabib ta’ min jafdah. Tkun sibt 
l-ikbar teżor li tista’ ssib. U min 
jista’ jkun imdejjaq meta jkun sab 
dan it-teżor? 
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Għixha!
Jekk trid li Ġesù jkun verament it-Triq li 
twasslek għand il-Missier, idra minn issa, 
qabel tkun se tiddeċiedi x’se tagħmel, 
tistaqsi lilek innifsek, “Kieku kien Ġesù 
f’din is-sitwazzjoni, x’kien jagħmel?” 
Agħmel ħiltek biex dak li tagħmel int ikun 
bħal dak li kieku kien jagħmel Ġesù.

(Tkompli minn paġna 117)
Naqqast mit-taħriġ. Għaddiet sena oħra. 
L-iskola kont qed tlaħħaq tajjeb. Tgħid issa 
l-waqt li terġa’ żżid it-taħriġ sportiv?
Iva Mur paġna 134 
Le Mur paġna 76

X’se tagħżel?

itlob
Santu Wistin kien iħobb jgħid 
li min ikanta jkun qed jitlob 
doppjament! Ara jirnexxilekx 
titlob b’din il-għanja.
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Għanja
lil Kristu

Mużika: Joe Formosa
Kliem: Mons. Carmelo Refalo
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A kliem importanti
	 Ikteb	sentenza	li	tispjega	fil-qosor	x’nifhmu	b’dan	il-kliem:
 ▶	Dixxiplu
 ▶	Parabbola
 ▶	Xhud	ta’	Kristu

b ideat prinċipali
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	Spjega	għaliex	għandna	noqogħdu	attenti	ħafna	ma’	

min	nagħmluha.	
 ▶	Billi	tagħti	almenu	żewġ	eżempji	mill-Evanġelju,	fisser	

kif	Ġesù	bidel	il-ħajja	ta’	dawk	li	ltaqgħu	miegħu.
 ▶	Liema	kwalitajiet	li	kellu	Ġesù	jagħmlu	minnu	l-aqwa	

għalliem?
 ▶	F’liema	sens	Ġesù	huwa	t-Triq,	il-Verità	u	l-Ħajja	

tagħna?

Ċ Aħseb b’moħħok
	 Uża	dak	li	tgħallimt	f’dan	il-kapitlu	biex	twieġeb:
 ▶	Kif	tista’	tinduna	jekk	persuna	hix	verament	ħabiba	

tiegħek	jew	le?
 ▶	X’jistenna	minnek	Ġesù	llum	biex	tkun	verament	

dixxiplu	tiegħu?
 ▶	Kif	taħseb	li	jista’	jgħinek	Ġesù	biex	f’ħajtek	tieħu	

l-aħjar	deċiżjonijiet?	Semmi	sitwazzjonijiet	partikulari	li	
tista’	tiltaqa’	magħhom.

D iddiskuti d-dar
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar:
 ▶	X’tip	ta’	influwenza	qed	inħallu	fuq	xulxin	bil-mod	kif	

nitkellmu	u	nġibu	ruħna	bejnietna	fil-familja?	Kemm	
qed	ngħinu	lil	xulxin	insiru	persuni	isbaħ	u	aħjar?

 ▶	X’post	qed	nagħtu	lil	Ġesù	fil-familja	tagħna?	Qatt	
qrajna	flimkien	xi	silta	mill-Evanġelju?

Naraw x’tgħallimna


