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Ħejji ruĦek:

Żgur li taf kemm hu 
importanti li meta tmur 
xi mixja twila mal-ħbieb 
tkun qgħadt attenta li tħejji 
sew il-ħaversakk ħalli ma 
jonqsok xejn matul it-triq.

Qatt ħsibt 
kemm hu 
importanti 
li anki għall-
ħajja jkollna 
l-‘ħaversakk’ 
imħejji sew?

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

  responsabbiltà

  ktieb-gwida

  ispirazzjoni

  it-Testment il-Qadim

  it-Testment il-Ġdid

  evanġelju

  messaġġ

  kmandamenti

  Ewkaristija



F’dan il-kapitlu se naraw x’se nqiegħdu 
fil-‘ħaversakk’ tal-ħajja. Se nħarsu 
lejn l-importanza tal-Bibbja bħala 
l-messaġġ li għandu Alla għalina. Se 
naraw ukoll kif f’Ġesù nsibu l-qofol ta’ 
dan il-messaġġ. Dawn huma l-aktar 
affarijiet importanti fil-‘ħaversakk’
ta’ ħajjitna.



Tgħid x’nieħu miegħi?
Fl-ewwel lezzjoni se nirriflettu fuq ir-
responsabiltà tagħna li nagħrfu u nagħżlu dak 
li jista’ jgħinna nimxu tul il-vjaġġ ta’ ħajjitna. 

Għandi ktieb-gwida!
Hawn se nikkunsidraw il-Bibbja bħala l-ktieb-
gwida għall-ħajja tagħna. Għalhekk se naraw 
x’nifhmu eżattament fil-Knisja Kattolika meta 
ngħidu li l-Bibbja hija l-Kelma ta’ Alla.

Librerija ta’ kotba
F’din il-lezzjoni se naraw li l-Bibbja hi bħal 
librerija ta’ kotba. Se nitgħallmu dwar kif 
inhuma mqassmin u kif jissejħu t-taqsimiet 
prinċipali tagħha.

Nitgħallem infittex
Wara dan se nitgħallmu nfittxu riferenzi 
mill-Bibbja. Dan nistgħu nagħmluh kemm 
manwalment kif ukoll bl-użu tal-kompjuter.

il-messaġġ 
Imbagħad se nħarsu lejn ġrajjiet importanti 
fil-Bibbja li juru kif il-messaġġ bażiku ta’ Alla 
fihom huwa messaġġ ta’ mħabba, salvazzjoni 
u milja.

il-kelma ssir bniedem
F’din il-lezzjoni nidentifikaw lil Ġesù bħala 
l-persuna li fih jiġbor il-messaġġ ta’ mħabba, 
salvazzjoni u milja li jagħtina Alla. 

Aktar għajnuna!
Hawnhekk se nqisu l-Kmandament il-Kbir ta’ 
Ġesù bħala l-ġabra tal-għaxar kmandamenti. 
Se naraw kif dan il-Kmandament għandu jkun 
il-prinċipju ewlieni li jmexxina biex nagħmlu 
għażliet tajba matul il-vjaġġ ta’ ħajjitna.

il-ħobż li jagħti l-ħajja
Fl-aħħar tal-kapitlu naraw kemm hi 
importanti l-Ewkaristija fil-ħajja tagħna bħala 
Nsara. Il-preżenza reali ta’ Ġesù fl-Ewkaristija 
hija għalina l-ħobż spiritwali fl-avventura ta’ 
ħajjtina.



X’inhuma dawk l-affarijiet li żgur 
ma tgħaddix mingħajrhom?

Għalkemm forsi l-preparamenti 
mhumiex l-aktar ħaġa li tieħu 
gost tagħmel, żgur li dawn se 
jaffettwaw ħafna kif se tkun 
l-avventura tiegħek fuq il-gżira. 
Għaldaqstant minn jiem qabel 
tibda l-esperjenza trid tipprepara 
sew u tagħmel lista ta’ dak li 
verament se tiġi bżonn. Trid tkun 
kapaċi tħalli warajk dak li tista’ 
tgħaddi mingħajru. Dan kollu jrid 
isir b’responsabbiltà. Jekk tinsa 
affarijiet bżonjużi warajk żgur li se 

jkollok ħafna problemi matul il-
ġimgħa tiegħek fuq il-gżira. Barra 
minn dan, jekk tieħu affarijiet li 
m’għandekx bżonn tkun qed taħli 
l-ispazju mill-ħaversakk u fl-istess 
ħin titgħabba għalxejn.

Qabel tiddeċiedi x’jaqbillek tieħu 
miegħek jiswa ħafna li tiskopri 
aktar fuq il-post fejn sejjer. Kemm 
jiswa kieku jirnexxilek issib xi 
ktieb-gwida biex jgħinek tkun taf 
il-post aħjar! Kemm jiswa jekk 
jirnexxilek issib xi mappa għal ġol-
ħaversakk! Jiswielek ħafna wkoll 
jekk jirnexxilek tistaqsi persuni li 

emm hu importanti li 
nkunu lesti għal kulma jista’ 
jinqala’ waqt il-vjaġġ ta’ 
ħajjitna! Tgħid x’inhuma 

l-affarijiet li se jkollna bżonn 
inqiegħdu fil-‘ħaversakk’ li se 
nġorru magħna tul dan il-vjaġġ?

Immaġina li se tieħu sehem fi 
programm televiżiv. Għal ġimgħa 
sħiħa se jkollok tmur tgħix fuq 
gżira fejn ma joqgħod ħadd. 
Għal din l-esperjenza tista’ tieħu 
miegħek ħaversakk mimli b’dak 
kollu li tixtieq. Tgħid biex se 
timlieh? X’għandek bżonn l-aktar? 

(Tkompli minn paġna 105)
Iddeċidejt li ma tmurx. Għall-ewwel 
bdejt tiddieħak bi sħabek li marru u 
għedtilhom li qed jaħlu l-ħin. Imma 
meta mort mal-ġenituri għall-
quddiesa ta’ nofsillejl u smajt il-ġmiel 
ta’ kant li kantaw it-tfal, iddispjaċik li 
ma kontx magħhom.
TMIEM

X’se tagħżel?
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marru diġà u allura jistgħu jgħinuk 
tkun taf aħjar ħwejjeġ bħal x’temp 
jagħmel fil-post u x’inhu l-aktar 
meħtieġ biex tgħix hemm. 

Ħajjitna wkoll nistgħu nqabbluha 
ma’ din l-esperjenza. Bħalma biex 
tgħix fuq gżira diżabitata trid il-
preparazzjoni għax ma tafx ma’ 
xiex se tiltaqa’; hekk għall-ħajja 
jeħtieġ nippreparaw il-‘ħaversakk’. 
Irridu nibnu lilna nfusna biex 
naffaċjaw l-avventura ta’ 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel!
Agħmel lista ta’ ħames 
affarijiet li kieku żgur 
tieħu miegħek fuq 
il-gżira diżabitata. 
Poġġihom wara xulxin 
billi tagħti n-numru 
wieħed lill-aktar 
importanti u tkompli 
sakemm tagħti n-numru 
ħamsa lill-inqas 
importanti.

Għaliex għażilt dawn 
l-affarijiet? X’jagħmel 
ħaġa aktar importanti 
mill-oħra? Taħseb li kont 
responsabbli biżżejjed 
fl-għażliet tiegħek?

ħajjitna b’mod tajjeb. Jeħtieġ li 
nippreparaw lilna nfusna sew biex 
ngħixu din il-ħajja bl-aħjar mod 
possibbli! Matul dan il-kapitlu 
se nippruvaw niskopru x’nistgħu 
nqiegħdu fil-‘ħaversakk’ tal-ħajja 
biex din tkun waħda verament 
bis-sens.

Trid tkun int, iżda, li tagħraf 
tipprepara l-‘ħaversakk’ tiegħek 
sew. Bħalma ma tistax tikber 
u tibqa’ tistrieħ fuq ommok 

biex tippreparalek il-basket tal-
iskola, aktar u aktar ma tistax 
tikber u tħalli l-‘ħaversakk’ tal-
ħajja f’idejn ħaddieħor. Filwaqt 
li se ssib l-għajnuna ta’ ħafna, 
ir-responsabbiltà ta’ ħajtek hija 
tiegħek.

Din kont tafha?
Il-motto tal-iskawts huwa “Kun lest!”
L-iskawts jemmnu li għandhom ikunu dejjem 
lesti għal kulma jista’ jinqala’ billi jaħsbu 
minn qabel dwar dak li jista’ jiġri u fil-każ 
x’għandhom jagħmlu. Jemmnu li għandhom 
ikunu lesti wkoll billi jżommu rwieħhom 
f’saħħithom u attivi ħalli meta jinqala’
l-bżonn ikunu kapaċi jagħmlu dak li jmiss 
f’ħinu u f’waqtu. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI
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inkejja li Malta u 
Għawdex huma gżejjer 
pjuttost żgħar, xorta 
ma nistgħux ngħidu li 

nafu ’l pajjiżna minn tarf sa tarf. 
Biex napprezzaw ċerti postijiet 
aħjar, żgur li nħossu bżonn ta’ 
gwida li jispjegalna xi dettalji li ma 
nkunux nafu.

Gwida jista’ jkun persuna li taf sew 
dawk l-inħawi li tkun qed turina u 
tispjegalna dwarhom. Iżda gwida 
jista’ jkun ukoll ktieb miktub 
apposta biex jgħinek issir taf il-
post billi taqra, tara r-ritratti, tuża 
l-mapep u ħwejjeġ bħal dawn. Bl-
istess mod, aħna għandna bżonn ta’ 
gwida għall-vjaġġ tal-ħajja tagħna 

biex hekk ngħixu bl-aħjar mod 
possibbli. Min taħseb li tista’ tkun 
dik il-persuna li tagħtina l-aħjar 
gwida biex nieħdu l-aħjar minn dan 
il-vjaġġ? Taħseb li hemm ukoll xi 
ktieb-gwida li nistgħu nużaw? 

Qatt ħarist lejn il-Bibbja bħala 
ktieb-gwida għal ħajjitna? Il-
Bibbja tirrakkuntalna l-ġrajja ta’ 
diversi persuni. Tgħidilna dwar 
nies li kienu kuraġġużi bħal David, 
b’saħħithom bħal Sansun, jew 
għaqlija bħal Salamun. Tgħidilna 
wkoll dwar l-iżbalji li huma stess 
għamlu. Iżda fuq kollox il-Bibbja 
turina kif dawn il-persuni skoprew 
iktar lil Alla f’ħajjithom pass pass, 
ħafna drabi anki permezz tan-

(Tkompli minn paġna 69)
Issa li qed tlaħħaq tajjeb max-
xogħol tal-iskola qed issib ftit ħin 
biex tilgħab bil-kompjuter u tara 
t-TV ukoll. Qed tħossok kuntent 
li għandek varjetà ta’ attivitajiet 
bejn xogħol tal-iskola, logħob id-
dar, TV, laqgħat tal-katekiżmu, u 
taħriġ sportiv.
TMIEM

X’se tagħżel?
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nuqqasijiet tagħhom. Il-Bibbja 
hija rakkont ta’ ġrajjiet ta’ persuni 
huma u mexjin f’ħajjithom ma’ 
Alla. Il-Bibbja turina li l-ħajja tal-
bniedem hija mixja – mixja li rridu 
nimxuha ma’ Alla.

Minbarra dan, iżda, il-Bibbja hija 
fuq kollox il-messaġġ ta’ Alla 
għalina. Fiha Alla jkellimna b’mod 
li aħna nistgħu nifhmuh. Kien 
Alla li nebbaħ lil bosta persuni 
biex jiktbu dak li għaddew minnu 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI
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IDĦOL
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Din kont tafha?
Il-Bibbja hija l-ktieb 
l-aktar stampat ta’ kull 
żmien. Wieħed mill-ewwel 
kotba li ħadem l-ewwel 
stampatur Ewropew, 
Johannes Gutenberg, 
kien propju l-Bibbja. Minn 
dak iż-żmien, jiġifieri 
mill-1454 ’il hawn, ġew 
stampati biljuni ta’ kopji 
tal-Bibbja, ħafna aktar 
minn kull ktieb ieħor. 

Mis-Salmi

Fanal għal riġlejja
l-kelma tiegħek,
u dawl fil-mogħdija tiegħi.
(Salm 119, 105)

Salm 119 huwa l-itwal salm 
fil-Bibbja. Fittex dan is-salm. 
Innota li hu mqassam fuq 22 
stanza, waħda għal kull ittra tal-
alfabett Lhudi. Sib tliet versi li 
fihom tissemma l-kelma ta’ Alla. 
Ikkupjahom u żejjinhom.

huma jew ħaddieħor u b’dan il-
mod iwasslu l-messaġġ tiegħu 
lill-bnedmin. Hekk, Alla ried li 
permezz ta’ nies bħalna juri lil 
kull bniedem l-imħabba li għandu 
għalih. Alla ma qagħadx jiddetta 
kulma hemm fil-Bibbja kelma 
b’kelma. Il-kelma li nużaw biex 
nirreferu għal din il-ħidma ta’ Alla 
hija ‘ispirazzjoni.’ B’din nifhmu 
li l-Ispirtu s-Santu ta l-idea lill-
kittieba dwar liema messaġġ 
kellhom iwasslu.

Trid tfittex li tkun qrib ta’ dan il-
ktieb li jiggwidak fil-vjaġġ tiegħek 
lejn Alla? Taħseb li għandek tfittex 
li tkun taf sew dan il-messaġġ li 
Alla ħalla għalik?

Min ifittex li jaqra l-Kelma ta’ Alla 
jkun jista’ jiskopri aħjar min hu 
Alla, u kif jista’ jersaq aktar lejh. 
Min jaqra l-Bibbja jrid jiftakar li 
dak li qed jaqra qed jgħidu Alla 
lilu llum minkejja li għadda ħafna 
żmien minn meta nkitbet!
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tal-Bibbja f’kemm jista’ jkun 
lingwi u djaletti. L-ewwel 
traduzzjoni tal-Bibbja sħiħa mil-
lingwi oriġinali għall-Malti saret 
minn Monsinjur Pietru Pawl 
Saydon bejn l-1929 u l-1959.

Meta tiġi biex tuża l-Bibbja bħala 
l-ktieb-gwida ta’ ħajtek, tajjeb li 
minbarra li jkollok traduzzjoni 
tajba (bħalma hi dik ta’ Saydon 
jew dik tal-Għaqda Biblika 
Maltija), ikollok ukoll idea ta’ kif 
inhi mqassma l-Bibbja. Il-Bibbja 
nistgħu nqisuha bħala librerija ta’ 
kotba. Il-Bibbja, fil-fatt hi ġabra 
ta’ 73 ktieb. Dawn il-kotba nkitbu 
minn awturi differenti fi żminijiet 
differenti. Iżda, kif diġà rajna, 
kollha kemm huma nkitbu għax 
kienet ir-rieda u x-xewqa ta’ Alla. 
Infatti nistgħu ngħidu li huwa Alla 
l-awtur ewlieni tal-Bibbja għax 
kien Hu li nebbaħ lil dawn in-nies 
biex iwasslulna l-messaġġ tiegħu.
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Din kont tafha?
Fid-daħla għall-kotba tal-
Bibbja li beda jippubblika 
fl-1929, il-Professur Saydon 
kiteb: “Dawn il-kotba jissejħu 
wkoll ‘rabta’, ‘għaqda’, għax 
fihom Alla, biex ngħid hekk, 
intrabat mal-bniedem.” Fil-
fatt, Saydon kien sejjaħ iż-
żewġ taqsimiet principali tal-
Bibbja l-Għaqda l-Qadima u 
l-Għaqda l-Ġdida.

af li l-Bibbja hija l-ktieb 
li l-aktar ġie tradott 
f’lingwi differenti? Skont il-
United Bible Societies saru 

traduzzjonijiet tal-Bibbja jew ta’ 
partijiet minnha f’aktar minn 
2,500 lingwa jew djalett. X’inhi 
r-raġuni għal dan? 

Jista’ jkun li wieħed jaħseb f’aktar 
minn raġuni waħda, iżda huwa 

żgur li waħda minnhom hi li 
għal ħafna u ħafna nies il-

Bibbja hija l-ktieb-gwida 
tal-ħajja tagħhom. Billi 

l-Bibbja nkitbet ħafna 
snin ilu bl-Ebrajk 
u bil-Grieg, huma 
ftit dawk in-nies li 
jistgħu jaqrawha 
u jifhmuha bil-
lingwi oriġinali. 
Għalhekk saru u 

għadhom isiru 
traduzzjonijiet 
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Il-Pentatewku
l-ewwel ħames kotba tal-Bibbja, 
magħrufin mil-Lhud bħala it-Torah, 
jiġifieri l-Liġi. 5 kOtbA

Il-kotba Storiċi
kotba bil-ġrajjiet tal-poplu ta’ Alla 
mid-dħul fl-Art Imwiegħda sal-
Makkabin. 16-Il ktIeb

Il-kotba tal-Għerf
kotba ta’ talb u tagħlim. 7 kOtbA

Il-kotba tal-Profeti
kotba bit-tagħlim tal-profeti.
18-Il ktIeb

l-evanġelji
kotba li jwasslu l-Bxara t-Tajba li l-Iben ta’ Alla
sar bniedem, ta ħajtu għalina u qam rebbieħ
għas-salvazzjoni tagħna l-bnedmin. 4 kOtbA

l-Atti tal-Appostli
ktieb li jurina kif dak li għamel Ġesù baqa’
jsir permezz tal-Knisja. ktIeb WIeĦeD

l-Ittri tal-Appostli
ittri li l-mexxejja tal-Knisja bħal San Pawl kitbu 
lill-ewwel Insara biex jagħtuhom gwida għal kif 
għandhom ikunu tassew dixxipli ta’ Ġesù. 21 IttrA

l-Apokalissi
l-aħħar ktieb tal-Bibbja. ktIeb WIeĦeD

It-testment il-Qadim
46 ktIeb

It-testment il-Ġdid
27 ktIeb
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att ingħatajt xi proġett tal-iskola u 
ħassejtek ma taf xejn fuq is-suġġett? 
Ġieli smajt lil sħabek jitkellmu fuq xi ħaġa 
li int ma kontx tifhem fiha u għalhekk ma 

komplejtx magħhom? 

Meta nindunaw li ma nafu xejn fuq xi 
suġġett, malajr inħossu l-bżonn li nfittxu ftit 
informazzjoni. Illum bit-teknoloġija li għandna, 
b’mod speċjali permezz tal-internet, kapaċi 
nsibu ħafna informazzjoni fi ftit ħin. Xi kultant 
ukoll, ikollna bżonn nżuru xi librerija għal xi ktieb 
partikulari.
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Il-gvernatur Ruman f’Atti 23, 24
Il-mara profeta f’Mħ 4, 4
Il-kap tas-sinagoga f’Mk 5, 22
Is-sultan f’2 kron 19, 1
It-tfajla li ħabb Ġakobb
f’Ġen 29, 18
Ir-raġel kampjun tal-Filistin
f’1 Sam 17, 4
Il-mara ta’ Ħuża f’Lq 8, 3
Is-sultan f’Dan 2, 46
Koppja kollegi ta’ Pawlu
f’rum 16, 3
Il-mara ta’ Mosè f’eż 2, 21

Agħmel!
Ikteb l-ismijiet ta’ dawn il-
persunaġġi li jissemmew fil-
Bibbja billi ssibhom fis-siltiet 
imsemmija. L-ewwel ħamsa 
fittixhom fil-Bibbja stampata 
u l-oħrajn fittixhom onlajn.
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Iżda biex issib dak li tixtieq u tapprezzah trid 
tkun l-ewwel kapaċi tfittex sew. Inutli jkollok 
l-internet jekk m’għandekx brawżer li tkun taf 
tuża tajjeb. Għalxejn tmur f’librerija jekk ma 
tkunx kapaċi tfittex. Anki biex tuża l-Bibbja bħala 
l-ktieb-gwida ta’ ħajtek, trid titgħallem tfittex 
fiha sew.

Meta nkunu rridu nfittxu silta mill-Bibbja,
ħafna drabi jkollna riferenza bħalma hi din: 
2Tess 3, 10-13. Xi jfisser dan? Kif se ssib din is-
silta fil-Bibbja? Xi trid tagħmel?

Kważi kull ktieb ikun imqassam f’numru ta’ kapitli. 
Fil-Bibbja wkoll, il-kotba huma mqassma b’dan 
il-mod. Dan sabiex inkunu nistgħu nsibu silta 
partikulari aktar malajr. In-numru tal-kapitlu jkun 
dejjem l-ewwel numru wara l-isem tal-ktieb.

Kif rajna fil-lezzjoni ta’ qabel, il-Bibbja hi librerija 
ta’ kotba u l-ewwel ħaġa li trid tagħmel huwa li 
tidra kif inhi mqassma. Trid titgħallem tagħraf 
ktieb minn ieħor u fejn tista’ ssibhom fil-Bibbja. 
Il-werrej jgħin ħafna għal dan. Mill-werrej 
tinduna wkoll li ġieli jkun hemm aktar minn ktieb 
wieħed bl-istess isem. F’dak il-każ in-numru 
li ssib fil-bidu tar-riferenza jurik tridx tfittex, 
pereżempju, fl-ewwel jew fit-tieni ktieb. 

Il-versi li jkun hemm f’kull kapitlu jgħinuk issib 
saħansitra s-sentenza jew sentenzi li jkollok bżonn. 

Jekk tfittex fuq l-internet żgur issib il-Bibbja 
hemm ukoll. Jeżistu siti li tista’ tuża biex tfittex 
xi silta partikulari jew biex tfittex x’tgħid il-Bibbja 
dwar xi suġġett partikulari.

idħol fil-fond
Aħseb ftit fuq il-vantaġġi u 
l-iżvantaġġi tal-modi differenti 
kif tfittex fil-Bibbja? Liema 
taħseb hu l-aħjar mod kif 
tfittex, li tuża l-Bibbja stampata 
jew li tfittex onlajn?

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

ITLOBDin kont tafha?
Fl-Iżlam il-ktieb 
qaddis jismu l-Qur’an. 
Dan ukoll hu mqassam 
f’kapitli u versi. 
B’kollox, il-Qur’an fih 
114-il sura (kapitlu).
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San Luqa huwa wieħed mill-erba’ 
evanġelisti. Minbarra l-evanġelju, hu 
kiteb ukoll l-Atti tal-Appostli. Huwa 
maħsub li Luqa kien ta’ nisel Grieg u 
qabel sar Nisrani kien pagan. 

Skont l-Atti tal-Appostli, San Luqa 
kien sieħeb San Pawl f’uħud mill-
vjaġġi missjunarji tiegħu, fosthom 
meta ġie Malta. Pawlu, fl-Ittra lill-
Kolossin, isejjaħ lil Luqa “it-tabib 
għażiż.” Luqa kellu kwalitajiet ta’ 
kittieb mill-aqwa u l-mod kif kiteb iż-
żewġ kotba tiegħu għadu jaffaxxina 
lil ħafna sal-ġurnata tal-lum.

L-Evanġelju skont San Luqa jagħti importanza 
kbira lill-fqar u ’l dawk li, speċjalment fis-soċjetà 
Lhudija, kienu mwarrbin u meqjusa bħala inqas 
mill-oħrajn. Fil-fatt fih insibu bosta parabboli fuq 
dawn in-nies bħal ngħidu aħna l-parabbola tal-
għani u Lazzru. Insibu wkoll l-innu ta’ tifħir lil Alla, 
magħruf bħala l-Magnificat, li fih Marija tistqarr 
“Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, u 
għolla ċ-ċkejknin. Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ 
u l-għonja bagħathom ’il barra b’xejn.”

INTERESSANTI
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F’dan il-evanġelju naraw lil Ġesù juri apprezzament 
speċjali lejn dawk li ma kinux Lhud. Il-parabbola tas-
Samaritan it-Tajjeb insibuha biss f’San Luqa. Insibu 
wkoll it-tifħir ta’ Ġesù għall-fidi tal-armla ta’ Sarefta 
u Nagħman tas-Sirja, it-tnejn pagani.

San Luqa juri biċ-ċar li Ġesù ġie għall-midinbin, bħal 
Żakkew, biex ireġġagħhom lura lejn Alla. Huwa juża 
l-parabboli ta’ Ġesù dwar in-nagħġa l-mitlufa, id-
drakma l-mitlufa u l-iben il-ħali biex juri l-kobor tal-
ħniena  u l-maħfra ta’ Alla.

In-nisa, li dak iż-żmien ma kinux irrispettati kif imiss, 
huma mogħtija post speċjali f’San Luqa. Hu jurina biċ-
ċar li Ġesù kellu numru ta’ nisa, fosthom Marija ta’ 
Magdala, fost id-dixxipli l-aktar qrib tiegħu. 

Nistgħu ngħidu wkoll li Luqa jpitter bil-kliem ix-
xbieha ta’ Marija b’mod li ebda evanġelista ieħor ma 
għamel. Huwa biss f’dan l-evanġelju li nsibu l-ġrajja 
tat-tħabbira tat-twelid ta’ Ġesù lil Marija, iż-żjara 
lil Eliżabetta, il-preżentazzjoni ta’ Ġesù tarbija fit-
Tempju, u l-istorja ta’ meta Marija u Ġużeppi tilfu lil 
Ġesù meta kellu tnax-il sena. Huwa forsi minn dan li 
żviluppat it-tradizzjoni li tgħid li San Luqa kien ukoll 
pittur. Jeżistu bosta ikoni jew xbihat tal-Madonna 
li t-tradizzjoni tassoċjahom ma’ San Luqa, fosthom 
dik li hemm fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 
Minħabba din it-tradizzjoni, ħafna mill-pitturi dwar 
San Luqa juru lil dan il-qaddis ipitter lil Marija. Fil-
verità għalkemm forsi qatt ma pitter lil Marija bil-
kuluri, żgur li tana pittura mill-isbaħ tagħha bil-kitba.

Affresk ta’ Giorgio Vasari 1511-1574 
(fil-Bażilika tal-Lunzjata, Firenze, 
l-italja) li juri lil San Luqa jpitter lill-
Madonna. Maġenb San Luqa wieħed 
jista’ jinduna bl-għoġol, is-simbolu 
marbut mal-evanġelju tiegħu.

ix-xbieha antika tal-Madonna b’Ġesù 
tarbija li nsibu fis-Santwarju tal-
Madonna tal-Mellieħa.

Is-simbolu assoċjat ma’ San Luqa huwa 
l-għoġol. Bħall-iljun għal San Mark, il-
bniedem għal San Mattew u l-ajkla għal 
San Ġwann, dawn huma simboli li nsibu 
riferenza għalihom fil-Bibbja u li ġew 
marbuta mal-evanġelji differenti. Fil-
każ ta’ San Luqa hemm l-għoġol għax 
l-evanġelju tiegħu jibda b’xena fit-Tempju 
fejn il-qassisin, bħalma kien Żakkarija 
missier Ġwanni l-Battista, kienu joffru 
l-annimali b’sagrifiċċju lil Alla.
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awn ħafna nies li meta 
jmorru ġo librerija jsibu 
problema xi ktieb jaqbdu 
jagħżlu. Dan għaliex 

f’librerija ssib ħafna tipi ta’ kotba 
bħal pereżempju stejjer tad-
ditektivs, bijografiji, kotba ta’ 
tagħlim u informazzjoni, rumanzi 
u ħafna oħrajn. L-aħjar biex 
f’librerija ma tħossokx mitluf, tara 
minn qabel x’tip ta’ ktieb trid. 
Kultant tajjeb tkun infurmata wkoll 
fuq l-awturi. Meta tkun taf it-tip 
ta’ kotba li jikteb awtur partikulari, 
tkun taf x’tistenna li ssib meta 
tagħżel ktieb minn tiegħu.

Il-Bibbja hija librerija ta’ kotba. 
Għalkemm il-kotba nkitbu minn 
diversi awturi, l-awtur ewlieni ta’ 

kull ktieb huwa Alla nnifsu. Allura 
wkoll fil-każ tal-Bibbja, tajjeb li 
nkunu nafu x’nistennew minn 
dan l-awtur. Alla, l-awtur ewlieni 
tal-Bibbja, ma jridx iwasslilna 
sempliċi storja jew ħafna stejjer, 
imma messaġġ. Dan il-messaġġ 
ta’ mħabba, salvazzjoni u milja 
tal-ħajja nsibuh fl-istejjer kollha 
tal-Bibbja. Min jagħżel li jaqra 
l-Bibbja jista’ jagħmel dan biex isir 
jaf l-Istorja tal-poplu Lhudi, jew 
inkella biex jieħu gost bl-istejjer, 
imma jekk tagħmel dan biss, ma 
tkunx sibt it-teżor li l-awtur irid 
jgħaddilna fil-kitba tiegħu. Meta 
taqra l-Bibbja fittex li ssib il-
messaġġ li jista’ jibdillek ħajtek, il-
messaġġ li Alla nnifsu jrid iwassal 
lil kull bniedem.

L-ewwel ktieb li nsibu fil-Bibbja 
huwa l-ktieb tal-Ġenesi. F’dan il-
ktieb naraw biċ-ċar l-imħabba bejn 
Alla u Abraham. Alla juri mħabbtu 
lil Abraham billi jipproteġih u 
jgħinu; saħansitra jagħżlu bħala 
missier ta’ poplu. Abraham 
jirrispondi għal din l-imħabba, billi 
jkun lest anki joffri lil ibnu. F’din 
l-imħabba ta’ Alla lejn Abraham, 
nistgħu naraw l-imħabba ta’ 
Alla għalina, u mir-risposta ta’ 
Abraham nistgħu nitgħallmu kif 
nilqgħu b’fiduċja din l-imħabba.
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GĦIXHA
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Agħmel!
Fittex Salm 63.
Sib mod kreattiv kif tippreżenta 
l-messaġġ ta’ dan is-salm.
Tista’ tagħmel preżentazzjoni 
bil-kompjuter, tikkrea ċart, tikteb 
poeżija, toħloq kanzunetta …
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Jekk inqallbu ftit paġni ’l quddiem, 
insibu l-ktieb tal-Eżodu. F’dan 
il-ktieb naraw lil Alla mhux biss 
bħala dak li jħobb lill-poplu tiegħu, 
imma dak li joffrilu l-ħelsien u 
s-salvazzjoni. Alla bi mħabba 
kbira, meta jara li l-poplu tiegħu 
qiegħed ibati, iħarrbu mill-Eġittu 
permezz ta’ Mosè. Barra minn 
hekk, jagħtihom linji gwida (il-
kmandamenti) biex jgħixu aħjar 
flimkien. Hawnhekk ukoll, nistgħu 
niskopru messaġġ għalina. Fil-
mumenti ta’ tbatija tagħna Alla 
jurina mħabbtu permezz ta’ 
persuni li jgħinuna u jiggwidawna. 
Alla ma jħallina qatt waħedna.

Il-Bibbja tippreżentalna wkoll 
stejjer ta’ persuni oħra li sabu 
l-milja tagħhom f’Alla. Iż-żewġ 
kotba ta’ Samwel jirrakkuntaw il-
ġrajja ta’ David, ragħaj sempliċi 
li jsir l-akbar sultan fl-istorja tal-
poplu ta’ Iżrael. Iżda, meta l-kotba 
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FITTEX

GĦIXHA
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MUDELL TA’
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IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Fil-Bibbja nsibu 150 
salm. Uħud minnhom 
huma tas-Sultan 
David. David kien 
ikanta s-salmi bħala 
talba lil Alla filwaqt li 
jdoqq fuq l-arpa.

tal-Bibbja jirrakkuntaw is-suċċess 
ta’ persuni sempliċi juruna li kien 
Alla dak li wassalhom biex jirnexxu. 
Huwa għalhekk li David stess fil-
ktieb tas-Salmi jistqarr li Alla huwa 
dak li jista’ jaqta’ l-għatx tar-ruħ ta’ 
kull persuna! Għalhekk fil-Bibbja, 

nistgħu nitgħallmu x’inhu l-veru 
suċċess tal-ħajja u x’jista’ jimla 
l-vojt li kultant inħossu f’qalbna. 
Il-midja tagħtina ħafna pariri kif 
nimlew dan il-vojt; l-awtur ewlieni 
tal-Bibbja għandu sigriet differenti. 
Int lest li tiskoprih?
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Jien jisimni Neħemija. Għalija 
l-Kelma ta’ Alla hi teżor; hi Kelma 
ħajja u tgħodd għal kull bniedem 
f’kull żmien. Jien dan nista’ 
ngħidu mill-esperjenza. Fil-Kotba 
Mqaddsa jien ma qrajtx biss 
ġrajjiet li ġraw lil missirijietna u 
li kitbu xi awturi qabilna, imma 
fihom skoprejt il-veru teżor, il-
messaġġ li Alla jrid jgħaddi lili u 
lil kull bniedem permezz ta’ dawn 
il-ġrajjiet. Dan il-messaġġ hu 
wieħed ta’ mħabba, ta’ salvazzjoni 
u ta’ ħajja mimlija ferħ u paċi. 
Jien emmint dan il-messaġġ u kif 
se tara inti stess, kien hu li lili u 
lill-poplu tiegħi, meta kollox kien 
jidher li spiċċa, tana l-qawwa u 
t-tama fi żminijiet aħjar.

Għal żmien twil missirijieti ma 
tantx kienu qed jgħixu ħajja tajba. 
Ma baqgħux iħobbu u jobdu lil 

Alla u kulħadd beda jagħmel 
dak li jiġih f’rasu. Is-slaten 
tagħna kienu jieħdu deċiżjonijiet 
kontra Alla. Ġara mbagħad li 
s-sultan tal-Babilonja attakka lil 
Ġerusalemm. It-Tempju u l-ħitan 
sbieħ tiegħu kollha spiċċaw 
imkissrin, munzell ġebel. Il-poplu 
Lhudi ttieħed fil-Babilonja, eżiljat 
f’art barranija. Xi wħud ħasbu li 
Alla kien nesa l-poplu tagħna u li 
ma baqax jieħu ħsiebna. Iżda kif 
jista’ jkun? Alla kien wegħedna li 
se jkun dejjem magħna!

F’dawn il-mumenti żgur kienu 
jiftakru fi stejjer mill-Kelma ta’ 
Alla – stejjer bħal dik fil-ktieb ta’ 
Ġob. Ġob ibati ħafna iżda jibqa’ 
ċert li Alla jħobbu. Alla hu dak li 
tana kulma għandna u jżommna 
ħajjin. Hu jistenna li f’kull ħaġa 
li tiġrilna nibqgħu nħobbuh jiġri 
x’jiġri, bħalma jibqa’ jħobbna hu.

NeĦeMijA
jirrakkonta
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Din kont tafha?
Li xi ħadd jiġi eżiljat 
tfisser li jkun tkeċċa 
minn art twelidu u 
jkollu bilfors joqgħod ’il 
bogħod minnha.
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It-tama tal-poplu ma kinitx fix-
xejn. Wara madwar 70 sena eżiljati 
fil-Babilonja, is-Sultan Ċiru rebaħ 
fuq il-Babiloniżi u ma damx ma 
ta l-permess lil-Lhud jirritornaw 
lejn l-art maħbuba tagħna. Uħud 
marru, iżda oħrajn, min għal 
raġuni u min għal oħra, baqgħu 
fejn kienu. Familti kienet fost dawn 
tal-aħħar u hekk jien twelidt f’art 
barranija.

Iż-żmien baqa’ għaddej. Sirt 
żagħżugħ u kont bdejt naħdem 
f’dar is-Sultan Artasersi. Qatt ma 
kont għadni rfist art missirijieti 
u dejjem xtaqt li xi darba mmur. 
Meta wasluli aħbarijiet dwar 
l-istat tal-biki li kienet tinsab fih 
Ġerusalemm qalbi mtliet bin-niket. 
Kienet il-Kelma ta’ Alla li għamlitli 
l-qalb. Ftakart fis-sultan tagħna 
David, li nsibu l-ġrajja tiegħu fil-
kotba ta’ Samwel. Dan kien biss 
żagħżugħ bħali meta ġie magħżul 
sultan. Min jaf, forsi anki lili Alla 

kien se jagħżilni biex jien ukoll 
nagħmel xi ħaġa ħalli l-poplu tiegħi 
jerġa’ jieħu r-ruħ u jkun jista’ jgħix 
fis-sliem. 

Ix-xogħol li kelli fil-palazz ta’ 
Artasersi wassalni biex insir ukoll 
ħabib tiegħu. Darba fost l-oħrajn 
innota li kont imħasseb u mdejjaq, 
u staqsieni xi ġrali. Bżajt ngħidlu 
iżda ħassejt li kelli nkun sinċier. 
Semagħni u aċċetta li jibgħatni 
nieħu ħsieb il-bini ta’ Ġerusalemm. 
Żgur li kien bil-għajnuna ta’ Alla 
li s-sultan wasal biex jiddeċiedi 
li jibgħatni. Kien Alla li ppjana li 
jagħżilni, kif għamel liż-żagħżugħ 
David, fil-każ tiegħi biex ngħin lil 
niesi jibnu mill-ġdid is-swar ta’ 
Ġerusalemm. Mingħajr Alla żgur 
li ma kienx ikolli l-kuraġġ nitlob 
l-għajnuna. U Artasersi mhux talli 
bagħatni, talli tani wkoll suldati 
biex jipproteġuni u l-affarijiet li 
kellna bżonn biex nibnu! Mill-ġdid 
ftakart fil-Kelma ta’ Alla. Din id-

darba fil-ġrajja mill-Ktieb tas-
Slaten, fejn Alla jibqa’ jipprovdi 
l-ikel lill-armla ta’ Sarefta 
minħabba li kienet lesta li tgħin 
lill-profeta tiegħu! Alla ma jinsa 
qatt lil dawk li jibqgħu jafdaw fih!

Issa li ħafna mix-xogħol 
huwa lest baqa’ l-aktar ħaġa 
importanti. Jekk irridu nibqgħu 
ngawdu l-belt tagħna jeħtieġ 
nżommu lil Alla f’nofsna. 
Għalhekk ħsibna li ngħallmu 
lin-nies il-liġijiet li tana Alla 
permezz ta’ Mosè. Kull meta 
fil-pjazza prinċipali tal-belt 
qrajna l-liġijiet lill-poplu u 
spjegajniehom, in-nies semgħu 
b’attenzjoni u laqgħu l-messaġġ 
ta’ Alla bil-ferħ. Issa lkoll fhimna 
li Alla huwa verament magħna. 
Fhimna li dak li wegħedna fil-
Kelma tiegħu, verament qed 
iwettqu għax Alla ma jigdibx. Alla 
hu kollox għalina, u l-messaġġ 
tiegħu ngħożżuh u nafdaw fih.

idħol fil-fond
Dan iċ-ċilindru tat-tafal huwa 
dokument storiku importanti
ħafna minn żmien is-Sultan Ċiru 
l-Kbir. Fih hemm il-konferma ta'
dak li nsibu fil-Bibbja dwar id-
deċiżjoni tiegħu li jibgħat lura 
l-Lhud lejn arthom. 
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TAFHA?
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MUDELL TA’
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tiegħek tagħmel differenza kbira. 
Hemm ċans akbar li tħares lejn 
l-esperjenza bħala avventura 
sabiħa għax il-biża’ u l-inċertezza 
jonqsu żgur.

Nistgħu ngħidu li meta l-Iben 
ta’ Alla sar bniedem huwa tana 
l-opportunità li jkollna din il-
persuna-gwida fil-ħajja tagħna. 
Ried isir bħalna u jgħaddi mill-
esperjenzi tagħna. Fuq kollox ried 
li jitkellem magħna direttament. 
Ried li narawh wiċċ imb wiċċ 
u nkellmuh bħalma nkellmu lil 
xulxin. Ried ukoll li ma jkun hemm 
ħadd li jista’ jgħid li Alla ma 

jifhmux, tant li esperjenza kollox 
anki l-ikbar faqar.

Din l-esperjenza għexuha l-ewwel 
in-nies ta’ żmienu. Bħalma jgħid 
San Ġwann fl-ewwel ittra tiegħu 
“Dak li kien mill-bidu, dak li aħna 
smajna, li rajna b’ għajnejna, li 
lejh ħarisna u li missew idejna, 
jiġifieri l-Verb, il-Kelma tal-ħajja, 
dan sejrin inxandrulkom.” Mela 
t-Testment il-Ġdid jirrakkuntalna 
mhux dak li Alla qal permezz 
ta’ ħaddieħor bħal Samwel jew 
Neħemija iżda dak li Alla stess 
għamel u qal fostna.

mmaġina li waqt l-esperjenza 
tiegħek fuq il-gżira, ikollok 
l-għażla bejn ktieb-gwida 
li jurik l-post bl-aħjar mod 

possibbli u persuna-gwida li 
tmexxik minn post għal ieħor. 
Kieku inti x’tagħżel? X’vantaġġi 
hemm li jkollok persuna miegħek 
li tiggwidak?

Żgur li l-ktieb-gwida minkejja 
li jista’ jkun eżatt ħafna, ma 
joffrix il-wens u l-għajnuna 
li tista’ toffri persuna. Ma’ 
persuna tista’ taqsam il-biżgħat 
u l-ferħ tiegħek. Ma’ bniedma 
bħalek tista titkellem u tistaqsi 
sabiex tifhem aħjar. Il-fatt li 
taf li m’intix waħdek fil-vjaġġ 
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Ġesù mhux sempliċiment profeta 
li ġie jwassal messaġġ minn Alla. 
Ġesù nnifsu hu l-messaġġ ta’ Alla 
lill-bnedmin. Ġesù ma ġiex biex 
jgħidilna x’inhi l-imħabba b’xi 
prietka twila, imma billi wriena 
kif għandna nħobbu. L-imħabba 
ta’ Ġesù tidher fil-maħfra li ta, 
fil-ħbiberija tiegħu mal-oħrajn, 
fil-ħniena li wera kull meta fejjaq 
lil xi ħadd u fuq kollox fil-mewt 
tiegħu fuq is-salib. Għax iħobbna, 
bil-mewt u l-qawmien tiegħu 
tana l-ħelsien. Din id-darba mhux 
ħelsien mill-Eġizzjani imma 
ħelsien minn dak li verament 
jagħmlilna l-ħsara, mid-dnub. 

Ġie biex jurina kif għandna 
nġibu ruħna quddiem dak kollu li 
jagħmlilna l-ħsara sabiex kif qal 
hu stess ikollna l-ħajja u l-ħajja 
bil-kotra.

L-esperjenza ta’ Ġesù li għamlu 
n-nies ta’ elfejn sena ilu tista’ 
tagħmilha int ukoll. Tista’ tagħżel 
li Ġesù jkun il-persuna-gwida ta’ 
ħajtek. Hu jaf b’dak li tgħaddi 
minnu l-iskola, id-dar, u fil-gruppi 
li tattendi. Jekk tridu jmexxik, 
jeħtieġ li ssir tafu sew. Tajjeb 
allura tkun midħla ta’ dak li 
għallem u għamel. Mela trid tkun 
midħla sew tal-evanġelji.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Il-kelma evanġelju tfisser 
“il-bxara t-tajba”, jew 
“l-aħbar it-tajba.” B’kollox 
għandna erba’ evanġelji: 
skont San Mattew, skont 
San Mark, skont San Luqa 
u skont San Ġwann. Dawn 
l-erba’ evanġelji nistgħu 
nqisuhom bħala erba’ 
ritratti tal-istess persuna 
– Ġesù – meħudin minn 
angoli differenti.
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FITTEX

GĦIXHA
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MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Għixha!
Illejla qabel ma torqod 
oqgħod ftit għall-kwiet u aqra 
silta liema tiġi mill-Evanġelju 
skont San Luqa. Ara hemmx 
xi sentenza jew kelma li 
tolqtok iżjed mill-oħrajn u 
tħoss li biha Ġesù jrid jgħidlek 
xi ħaġa. Kellem ftit lil Ġesù 
dwar dak li qed tħoss.

(Tkompli minn paġna 31)
Fil-kant bdejt tmur tajjeb 
u l-għalliema riditek tmur 
aktar spiss.  Biex tagħmel 
dan kien hemm bżonn 
tabbanduna għal kollox 
it-taħriġ fl-isport favorit 
tiegħek.  Ġejt dahrek mal-
ħajt u ridt bilfors tagħżel 
bejn il-kant u l-isport.
Tieqaf mit-taħriġ fl-isport? 
Mur paġna 16 
Tieqaf mill-kant?
Mur paġna 111

X’se tagħżel?
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rġa’ ftakar ftit fil-gżira 
diżabitata. Immaġina li sirt 
taf li minflok waħdek se 
tkun esperjenza fi grupp. 

Taħseb li se tmur aħjar milli kieku 
tkun waħdek? Jew tibża’ minn dak 
li jista’ jiġri sakemm tidraw sew lil 
xulxin? X’hemm bżonn isir biex ma 
tispiċċawx tiġġieldu bejnietkom?

Meta taħdem fi grupp u, aktar u 
aktar meta tgħix fi grupp, tħoss il-
bżonn li jkun hemm ċertu ftehim u 
ordni. Tħossu l-ħtieġa li tqassmu 
dak li jrid isir biex ix-xogħol isir 
kollu u sewwa filwaqt li fl-istess ħin 
jiġi evitat il-ġlied u l-kompetizzjoni 

bla bżonn. Biex il-grupp jaħdem 
sew, tiftiehmu fuq regoli bażiċi li 
kulħadd irid isegwi.

L-istess esperjenza għaddew 
minnha l-Lhud meta ħarġu 
mill-Eġittu u sabu ruħhom 
jgħixu bejniethom fid-deżert. 
Kellhom bżonn sett ta’ regoli 
li jgħinuhom biex jgħixu 
flimkien bl-aħjar mod. Kien 
għalhekk li Alla tahom l-għaxar 
kmandamenti. L-armonija ta’ 
veru bejn il-bnedmin jeħtieġ li 
tinbena fuq l-għaqda ma’ Alla. 
Għaldaqstant hu tahom l-ewwel 
tliet kmandamenti biex jgħinuhom 
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Għixha!
Aħseb f’xi ħadd li dan 
l-aħħar ma tantx mort 
tajjeb miegħu. Matul din il-
ġimgħa pprova ara x’tista’ 
tagħmel biex tħobbu kif irid 
Ġesù. Fl-aħħar tal-ġimgħa, 
imbagħad, ikteb fid-djarju 
tiegħek dak li għamilt u kif 
qed tħossok dwaru.
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iżommuh dejjem preżenti fil-ħajja 
tagħhom. Is-seba’ kmandamenti 
l-oħra Alla tahomlhom mhux biss 
sabiex ma jweġġgħux lil xulxin, 
imma fuq kollox biex jgħixu bħal 
aħwa flimkien.

Ġesù, l-Iben ta’ Alla li sar bniedem, 
ma neħħiex l-kmandamenti ta’ qabel 
imma ġabarhom f’dak li jissejjaħ il-
Kmandament il-Kbir: “Ħobb lill-Mulej 
Alla tiegħek b’qalbek kollha, b’ruħek 
kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa 
tiegħek kollha. Ħobb lil għajrek 
bħalek innifsek.”

Ġesù jurina wkoll x’tip ta’ mħabba 
qiegħed jirreferi għaliha meta 
jgħidilna nħobbu lill-proxxmu, 
meta jagħtina dak li hu sejjaħlu 
l-Kmandament il-Ġdid:

“Ħobbu lil xulxin bħalma 
ħabbejtkom jien.”

Ġesù qed jgħidilna li dak li għamel 
hu għalina rridu nkunu lesti 
nagħmluh aħna għall-oħrajn. Li 
nħobbu lill-oħrajn bħal Ġesù huwa 
l-aħjar mod ta’ kif ngħixu flimkien 
mal-oħrajn. Jekk f’ħajjitna tkun din 
ir-regola li tiggwidana, allura żgur 
li l-għażliet li nagħmlu jkunu dawk 
tajbin u jwasslu għall-veru ġid.

San Pawl fl-Ewwel Ittra lill-Korintin, 
f’kapitlu tlettax, jispjegalna dwar 
x’tip ta’ deċiżjonijiet din l-imħabba 
bħal ta’ Ġesù twassalna nieħdu. 
Jekk naraw lil sħabna jirnexxu u 
jaslu fejn aħna ma naslux irridu 
nħobbu bi mħabba li ma tgħirx. 
Jekk xi ħadd minn sħabna għaddej 
minn żmien ħażin u forsi ftit qed 
naraw ħbiberija minnu, irridu 
nifhmu li l-imħabba taf tħenn u 
tistenna. Fuq kollox quddiem il-
problemi fil-ħbiberija tagħna u forsi 
anki xi nuqqasijiet għandna niftakru 
li l-imħabba kapaċi taħfer. U bħalma 
Ġesu ħabb sal-punt li kien lest 
jagħti ħajtu għalina, hekk aħna biex 
inħobbu ta’ veru lill-oħrajn irridu 
nkunu lesti għas-sagrifiċċju.
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Agħmel!
Ħafna mill-għaxar 
kmandamenti jgħidulna dak li 
m’għandniex nagħmlu. Ġesù 
għallimna x’għandna nagħmlu – 
inħobbu. Ipprova ikteb l-għaxar 
kmandamenti fil-pożittiv, b’mod 
li turi x’għandna nagħmlu biex 
inħobbu. Pereżempju, minflok 
it-tieni kmandament ‘La 
ssemmix l-isem t’Alla
fix-xejn’ tista’ tikteb
‘Faħħar l-isem
qaddis ta’ Alla.’
Flok il-ħames
kmandament
‘La toqtolx’ tista’
tikteb ‘Ħu ħsieb il-ħajja
u s-saħħa tiegħek
u tal-oħrajn.’

Ġesù mill-film Jesus of Nazareth ta’ Franco Zeffirelli
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tfajjel bl-isem ta’ Tarċisju li 
kien jgħix f’Ruma fi żmien meta 
l-Imperatur ried li jeqred ir-
Reliġjon Nisranija.

Tarċisju kien jaf li min kien 
jinqabad li kien Nisrani kien ikun 
qed jirriskja ħajtu. Madanakollu 
xorta baqa’ jgħix ta’ Nisrani u 
kellu mħabba kbira lejn Ġesù fl-
Ewkaristija. Darba waħda meta 
s-saċerdot staqsa min kien lest 
li jmur iqarben l-Insara li kienu 
l-ħabs, Tarċisju offra li jmur 
hu. Ħadd ma ħaseb li setgħu 
jissuspettaw li tfajjel ta’ dik l-età 
kien se jmur iqarben lin-nies hu 
u għaldaqstant il-qassis aċċetta 
waqt li fakkru fil-bżonn li jieħu 
ħsieb li l-Ewkaristija ma taqax 
f’idejn dawk li ma jemmnux.

Fi triqtu lejn il-post fejn kellu 
jmur, waqqfuh xi tfal biex jilgħab 
magħhom. Iżda Tarċisju ma 

setax jieqaf. Ried iwassal lil Ġesù 
lil dawk in-nies li tant xtaqu 
jirċevuh u li tant kellhom bżonnu 
f’dan il-mument diffiċli. It-tfal 
l-oħra ġiethom il-kurżità jkunu 
jafu x’kien qed iġorr Tarċisju. 
Għaldaqstant qabdu jiġru warajh 
biex jeħdulu dak li kellu f’idejh, 
iżda Tarċisju aktar beda jżomm 
sod u jipproteġi miegħu lis-
Sagrament. Minħabba f’hekk 
ippruvaw iwaqqfuh bil-vjolenza.

Ftit ħin wara tfaċċa suldat Ruman 
li nzerta kien Nisrani bil-moħbi. 
Hu induna b’dak li kien għaddej u 
waqqaf lil dawk it-tfal. Iżda kien 
tard wisq għal Tarċisju għaliex 
kien ġarrab wisq ġrieħi minħabba 
l-ġebel li waddbulu u d-daqqiet 
li kienu tawh. Tarċisju miet biex 
jipproteġi lil Ġesù fl-Ewkaristija.

ares ftit lejn il-ħames 
affarijiet li fl-ewwel 
lezzjoni ta’ dan il-
kapitlu kont ħsibt li 

kieku tieħu miegħek fil-ħaversakk 
meta tmur fuq il-gżira diżabitata. 
Kont ħsibt f’affarijiet tal-ikel? 
Jew kont assumejt li tkun tista’ 
ssib x’tiekol mill-frott u ħxejjex 
li jikbru fuq il-gżira? Żgur li 
naqblu li waħda mill-affarijiet 
l-iktar essenzjali biex tkampa 
f’esperjenza bħal din hija li jkollok 
biżżejjed x’tiekol u x’tixrob.

Bħalma għandna bżonn nieklu 
biex nibqgħu ħajjin u nikbru, 
hekk ukoll matul il-vjaġġ tal-
ħajja spiritwali tagħna neħtieġu 
ikel ieħor li jżommna ħajjin u 
jgħinna nikbru u nkunu f’saħħitna 
spiritwalment. Dan fehmu tajjeb 
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DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Il-ħobż ilu meqjus bħala ikel bażiku minn ħafna 
popli għal eluf ta’ snin. F’oqbra Eġizzjani nstab 
ħobż li nħabeż aktar minn 5,000 sena ilu!

Mill-Evanġelju skont San Ġwann

”Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel
mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol 
minn dan il-ħobż jgħix għal 
dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti 
huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja.” 

Fuq hekk il-Lhud tlewmu 
bejniethom, u bdew jgħidu:
“Kif jista’ dan jagħtina ġismu
biex nikluh?” 

Ġesù mela qalilhom: “Tassew 
tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux 
il-ġisem ta’ Bin il-Bniedem u ma 
tixorbux demmu, ma jkollkomx 
il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi 
u jixrob demmi għandu l-ħajja 
ta’ dejjem, u jiena nqajmu mill-
imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi 
huwa tassew ikel, u demmi hu 
tassew xorb. Min jiekol ġismi u 
jixrob demmi jibqa’ fija u jiena 
fih.” (Ġw 6, 51-56)

Fittex Ġw 6, 1-15 biex tara liema 
miraklu wettaq Ġesù filgħodu 
tal-jum ta’ qabel. X’taħseb li 
jrid jgħallimna Ġesù b’dan il-
miraklu? Xi jrid jgħallimna bil-
kliem tas-silta t’hawn fuq?

L-imħabba ta’ Tarċisju lejn 
Ġesù f’dan is-Sagrament 
trid tkun ta’ mudell għalina 
lkoll. Ma ċediex dak li kellu 
f’idejh u ddefendieh b’ħajtu 
għax emmen li dak ma kienx 
sempliċiment biċċa ħobż iżda 
l-ġisem ta’ Kristu. Tarċisju 
rriskja ħajtu biex iwassal lil 
Ġesù lill-Insara li kienu l-ħabs 
għax kien jaf li kellhom bżonn 
il-preżenza tal-Ewkaristija u 
fehem x’differenza din kienet 
tagħmel f’ħajjitna.

U x’differenza għandha 
tagħmel f’ħajtek il-preżenza 
ta’ Ġesù fl-Ewkaristija? Taf li 

permezz ta’ din l-ikla qaddisa, int 
issir eqreb ta’ Ġesù u bih viċin 
tiegħek iżżomm aktar bogħod 
mid-dnub? B’Ġesù ġewwa fik 
inti ssib il-qawwa biex matul 
ħajtek tagħżel dak li hu l-aktar 
ta’ ġid għalik u għal dawk ta’ 
madwarek. B’Ġesù miegħek 
inti, bħal Tarċisju, tingħaqad 
ukoll mal-Insara l-oħrajn, anki 
dawk li jinsabu ’l bogħod u forsi 
f’sitwazzjonijiet differenti minn 
tiegħek.

Għaldaqstant, għax ma tfittixx 
bħal Tarċisju li żżomm lil Ġesù 
qrib tiegħek b’dan il-mod speċjali 
fis-Sagrament tal-Ewkaristija? 
Aħseb ftit kemm jiswa li tħaddnu 
miegħek bħalma żammu miegħu 
hu! Aħseb kemm jiswa li tieħdu 
miegħek f’kull post u sitwazzjoni 
li tkun fiha f’ħajtek!
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A kliem importanti
	 Ikteb	sentenza	li	tispjega	fil-qosor	x’nifhmu	b’dan	il-kliem:
 ▶	Ispirazzjoni
 ▶	Evanġelju
 ▶	Il-Kmandament	il-Kbir
 ▶	Il-Kmandament	il-Ġdid

B ideat prinċipali
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	X’tifhem	il-Knisja	Kattolika	meta	tistqarr	li	l-Bibbja	hija	

l-Kelma	ta’	Alla?
 ▶	Semmi	żewġ	ġrajjiet	mit-Testment	il-Qadim	u	uri	

kif	fihom	Alla	jurina	li	hu	jħobb	u	jrid	l-aqwa	ġid	tal-
bniedem.

 ▶	Spjega	għaliex	Ġesù	ma	ġiex	sempliċiment	iwassal	
messaġġ	mingħand	Alla	imma	hu	nnifsu	hu	l-messaġġ	
ta’	Alla.

 ▶	Uri	kif	il-Kmandament	il-Kbir	ta’	Ġesù	jiġbor	fih	l-għaxar	
kmandamenti.

Ċ Aħseb b’moħħok
	 Uża	dak	li	tgħallimt	f’dan	il-kapitlu	biex	twieġeb:
 ▶	Għaliex	hija	r-responsabbiltà	tiegħek	personali	li	taħseb	

sew	dwar	dak	li	għandek	bżonn	fil-‘ħaversakk’	tal-ħajja?
 ▶	Jekk	temmen	tabilħaqq	li	l-Bibbja	hi	l-Kelma	ta’	Alla,	

x’għandha	tfisser	din	f’ħajtek?
 ▶	Spjega	x’jitlob	minnek	il-Kmandament	il-Ġdid	ta’	Ġesù	

f’dak	li	għandu	x’jaqsam	mal-imġiba	tiegħek	mal-
oħrajn.	Semmi	eżempji	mill-ħajja	ta’	kuljum.

 ▶	Kif	tista’	tgħinek	l-Ewkaristija	fil-vjaġġ	ta’	ħajtek?

D iddiskuti d-dar
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar:
 ▶	X’post	għandha	l-Bibbja	fid-dar	tagħna?	Qiegħda	hemm	

biss	biex	iżżejjen	l-ixkaffa	jew	hija	l-ktieb-gwida	għall-
familja	tagħna?

 ▶	Kemm	kulħadd	jagħmel	ħiltu	biex	niċċelebraw	u	
nirċievu	l-Ewkaristija	flimkien	almenu	nhar	ta’	Ħadd?	

Naraw x’tgħallimna


