
Ħejji ruĦek:

int ukoll, bħal kull 
bniedem ieħor fid-dinja, 
żgur li ġieli ndunajt li 
mhux kollox madwarek 
huwa ward u żahar.

Qatt waqaft taħseb 
ftit għaliex hawn 
tant ħażen u tbatija 
fid-dinja?

X’jurina Ġesù 
dwar kif għandna 
naffaċċjaw din 
l-isfida?
Immarka ✓ ħdejn il-kliem
li taħseb li taf sew
xi jfisser:

  tajjeb

  ħażin

  tbatija

  egoiżmu

  dnub

  Olokawst

  ġenoċidju

  Il-Qaddej ta’ Alla

  Kristu Rxoxt

  tama
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F’dan il-kapitlu se nirriflettu fuq il-
problema tal-ħażen u t-tbatija fid-
dinja u fil-ħajja personali tagħna. Se 
naraw ukoll u nevalwaw x’għandha 
x’tgħidilna r-reliġjon Nisranija fuq dan 
is-suġġett.



it-tajjeb vs il-ħażin
Se nibdew billi nagħtu ħarsa lejn il-fatt li t-triq tal-
ħajja ma fihiex biss dak li hu tajjeb u sabiħ. Spiss 
niltaqgħu wkoll mal-ħażen u mat-tbatija. Kultant 
il-ħajja qisha ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin. 

it-tbatija fil-ħajja
Fit-tieni lezzjoni se nħarsu lejn dak li jikkawża 
t-tbatija. Se nindunaw li ħafna drabi t-tbatija tiġi 
riżultat tal-għażliet ħżiena li jagħmlu l-bnedmin.

il-kruha tal-ħażen
Imbagħad se naraw sa fejn jista’ jasal il-bniedem 
meta jħalli l-ħażen jaħkmu u jmexxih. Ħa nirriflettu 
fuq il-kruha tal-Olokawst jew ġenoċidji oħra li 
seħħew mhux tant żmien ilu u li rridu nibqgħu 
niftakru biex ma nħallux li jerġgħu jseħħu.

Għaliex?
F’din il-lezzjoni se nikkunsidraw dak li jemmnu 
l-Lhud jew dak li jemmnu l-Musulmani fuq ir-
raġuni li fid-dinja nsibu tant ħażen u tbatija.

Mit-Testment il-Qadim 
Imbagħad se naraw dak li jgħallimna t-Testment 
il-Qadim dwar il-problema tal-ħażen u t-tbatija.

Ġesù t-tweġiba tagħna
Hawn se nagħrfu kif Ġesù, l-Iben ta’ Alla li sar 
bniedem, jagħtina t-tweġiba għall-problema tal-
ħażen u t-tbatija. Dan jagħmlu mhux permezz ta’ 
ħafna kliem imma billi hu jkun il-Qaddej ta’ Alla li 
jbati u jsofri magħna u għalina.
  
il-għala tat-tama tagħna
F’din il-lezzjoni se nittrattaw l-esperjenza li 
kellu San Ġwann, u ħafna oħrajn, ta’ Ġesù ħaj 
wara l-qawmien tiegħu mill-mewt. Ħajjithom ma 
setgħetx tibqa’ l-istess. Issa kienu ċerti li l-aħħar 
kelma ma kellhiex tkun dik tal-ħażen u t-tbatija 
imma ta’ Alla.

Tama li tbiddel
Fl-aħħar lezzjoni tal-kapitlu se naraw li 
l-esperjenza ta’ Kristu Rxoxt biddlet il-ħajja tal-
appostli u d-dixxipli l-oħra u wasslithom biex 
ixandruh mad-dinja. Hekk ukoll il-fidi tagħna fi 
Kristu Rxoxt trid twassalna biex inħabbruha mhux 
biss bil-kliem imma fuq kollox bl-għemil.



Is-sbuħija, it-tjubija, il-kruha u 
l-ħażen jeżistu; qegħdin madwarna 
u anki ġewwa fina. Il-mużika, 
l-istejjer, il-films u l-arti sabu 
diversi mezzi kif jesprimu din ir-
realtà. Spiderman u Green Goblin, 
Harry Potter u Voldemort, il-fairy 
godmother u s-saħħara l-ħażina 
huma ftit mill-ħafna eżempji tat-
tajjeb u l-ħażin u tal-ġlieda ta’ 
bejniethom. Sa mill-bidu nett il-
bniedem induna b’dan il-kuntrast 
u għaraf li r-realtà tal-ħażen tmur 
kontra n-natura tal-bniedem.
 
Fil-Bibbja nsibu li Alla ħalaq lill-
bniedem ġewwa ġnien sabiħ mimli 
b’affarijiet tajbin. Kien minħabba 
d-dnub li l-bniedem beda jbati u 
jagħraf il-ħażen. L-istejjer kollha 
li nsibu fil-Bibbja juru l-ġlieda 
bejn it-tajjeb u l-ħażin. Naraw lil 
Alla u dawk li jimxu fuq il-Kelma 
tiegħu f’taqbida kontinwa kontra 
l-qawwiet tal-ħażen li ħafna drabi 
huma mmexxija mis-suppervja, 
mill-egoiżmu u mir-regħba.  Ix-xitan 
jgħir għall-bniedem u jrid iwaqqgħu 
fil-kruha, fit-tbatija u fil-ħażen. Iżda 
f’din it-taqbida l-bniedem għandu 
l-arma l-iżjed importanti f’idejh: 
l-għażla. 

Meta kont iżgħar il-ġenituri 
tiegħek u dawk kollha li kienu 
jieħdu ħsiebek, ippruvaw 
jipproteġuk bl-aħjar mod possibbli 
mill-uġigħ u mill-ħażen. Imqar jekk 
tkun il-kesħa kienu jgeżwruk fil-
kowts u fix-xalel biex ma timradx. 
Min jaf kemm qalulek biex ma 
tmurx ma’ xi ħadd li ma tafx. Imma  
ebda protezzjoni tad-dinja ma 
tista’ twaqqaf milli xi darba tara 
l-ħażen jew tħoss l-uġigħ.

eta timxi għal għonq it-
triq mhux bilfors tiltaqa’ 
biss ma’ affarijiet sbieħ. 
Anzi, kwalunkwe triq fiha 

t-tlajja’ tagħha, xi ġebla ’l hawn u ’l 
hemm, u ħofor jew ħotob. L-istess 
it-triq tal-ħajja. 
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Meta fil-ħajja ta’ kuljum tagħżel it-
tajjeb tkun qed tibni lilek innifsek u 
dinja isbaħ madwarek. Mill-banda 
l-oħra, meta tagħżel il-ħażin tkun 
qed tkisser lilek innifsek u ġġib 
it-tbatija fuq l-oħrajn. Permezz 
tal-libertà tiegħek tista’ minn issa 
tilħaq il-qdusija u tgawdi s-sbuħija 
ta’ Alla. Inkella tista’, minflok, taqa’ 
fil-kruha tad-dnub u tesperjenza 
d-dwejjaq ta’ min jinsab ’il bogħod 
minn Alla.

Il-bniedem huwa maħluq għat-
tajjeb. Huwa ġie maħluq fis-sbuħija 
tal-ġnien tal-Għeden u għalkemm 
jista’ jaqa’ fid-dnub, Alla dejjem lest 
li jagħtih il-qawwa biex iqum, ikeċċi 
l-ħażen u l-kruha u jgawdi lil Alla 
minn issa u għal dejjem fil-Belt il-
qaddisa tas-sema.

Mill-Ktieb tal-Apokalissi

U rajt sema ġdid u art ġdida, 
għax is-sema ta’ qabel u l-art ta’ 
qabel għabu, u ma kienx hemm 
iżjed baħar. U l-Belt il-qaddisa, 
Ġerusalemm il-ġdida, rajtha 
nieżla mis-sema mingħand 
Alla, imħejjija bħal għarusa 
mżejna għall-għarus tagħha. 
U smajt leħen qawwi ġej mit-
tron jgħid: “Din hi l-għamara 
ta’ Alla mal-bnedmin; u hu 
jgħammar magħhom, u huma 
jkunu l-poplu tiegħu, u Alla 
nnifsu jkun magħhom, Alla 
tagħhom. Hu jixxuttalhom kull 
demgħa minn għajnejhom; ma 
jkunx hemm iżjed mewt, anqas 
biki jew għajat jew tbatija ma 
jkun hemm iżjed, għax għabu 
l-ħwejjeġ ta’ qabel.” (Apk 21, 1-4)

Hawn Alla qed jurina li għad jiġi 
żmien meta t-tajjeb jirbaħ fuq 
kollox u ma jkunx hemm aktar 
ħażen u tbatija. Kif tħossok 
quddiem din il-wegħda ta’ Alla?

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel
Ħares sew lejn dawn ir-
ritratti. Agħżel wieħed 
minnhom. Xi tħoss li qed 
jgħidlek dwar it-tajjeb u 
l-ħażin?
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i kultant it-tbatija tiġi 
minħabba fin-natura bħal 
meta jagħmel xi terremot 
jew meta jimrad jew imut 

xi ħadd għal qalbna. Dawn huma 
affarijiet koroh li qajla għandna 
kontroll fuqhom. Iżda mhux 
l-ewwel darba wkoll li t-tbatija 
tkun il-frott tal-egoiżmu u l-ħażen 
tal-bniedem.

Tiftakar fl-istejjer u fil-ħrejjef li 
kienu jgħidulek meta kont iżgħar? 
Anki hemm mhux kollox ward u 
żahar! F’ħafna minn dawn l-istejjer 
hemm il-karattri t-tajbin u dawk 
ħżiena. Imqar fl-istorja ta’ Snow 
White jew dik tat-tifla li kienet 
tbigħ is-sulfarini. Fit-tnejn li huma 
nsibu tbatija li ġejja mill-ħażen tal-

bniedem. Fi Snow White, it-tbatija 
tiġi mir-reġina l-kattiva li hija 
wkoll saħħara ħażina, mentri f’dik 
tat-tifla li kienet tbigħ is-sulfarini, 
it-tbatija tiġi mill-indifferenza tan-
nies ta’ madwarha.
  
Fid-dinja ta’ vera ma jeżistux 
sħaħar, orki jew vampiri, imma 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel
Fittex fuq l-internet 
l-istorja tat-tifla li kienet 
tbigħ is-sulfarini. Aqra 
l-istorja jew ara vidjo 
tagħha. Ikteb dwar dak 
li ħassejt int u taqra jew 
tara l-istorja.

Liema minnhom huma tort tal-bniedem?

Aħseb f’sitwazzjonijiet ta’ 
tbatija li rajt jew smajt bihom.

Liema mhumiex?
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l-ħażen jeżisti. Sfortunatament 
aħna wkoll spiss nisimgħu 
b’sitwazzjonijiet ta’ tbatija 
ġejja mill-ħażen tal-bniedem. 
Nisimgħu, pereżempju, bil-
bullying u bil-ġlied, kemm bejn 
nies li qatt ma ħamlu lil xulxin 
kif ukoll bejn persuni li xi darba 
kienu jħobbu lil xulxin.

Jekk tisma’ jew tara l-aħbarijiet 
malajr tinduna li d-dinja tal-
bnedmin hija mimlija bis-sabiħ 
u bl-ikrah, ħafna drabi riżultat 
tal-għażliet li jagħmlu l-bnedmin. 
Traġedja tat-traffiku tista’ tkun 
riżultat tal-ħażen u d-dnub ta’ 
min isuq bl-addoċċ, bħalma 
azzjoni filantropika tiġi mill-
ġenerożità u t-tjubija ta’ min 
jagħmilha. Kollox jibqa’ marbut 
mad-deċiżjonijiet li aħna nieħdu u 
l-azzjonijiet li nwettqu.

Ħadd ma jrid ibati. Kulħadd irid 
ikun kuntent u ferħan. Il-midja 
dan tafu sewwa u tipprova tbigħ 
dak li skontha hu sabiħ. Il-midja 
tgħidlek biex taħrab dak kollu li 

jista’ jweġġgħek u jdejqek. Id-dinja 
tgħallimna li biex tirnexxi trid 
taħseb fik innifsek u li int trid tkun 
alla sid tiegħek innifsek. Imma 
huwa proprju dan li jwassal għal 
aktar tbatija. Meta xi ħadd jaħseb 
fih innifsu biss, għid li xi ħadd ieħor 
se jbati.  Il-faqar tad-dinja huwa 

r-riżultat tal-egoiżmu tas-sinjuri.  
Meta inti tagħmel ta’ rasek, ta’ 
madwarek se jbatu minħabba 
s-suppervja tiegħek. Tinsiex li 
int responsabbli tal-għażliet 
li tagħmel. Tinsiex tuża dak li 
għandek fil-‘ħaversakk’ tal-ħajja 
biex tagħmel għażliet tajbin!

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

idħol fil-fond
Il-Madonna tas-Sokkors
(Il-Mużew tal-Katidral, l-Imdina)

Ħares sew lejn din il-
pittura. Agħmel lista 
tal-karattri li fiha. Lil 
min jew lil xiex taħseb 
li qed jirrappreżentaw? 
X’għandha l-Madonna 
f’idha l-leminija?
X’qed tagħmel bl-id 
l-oħra? Tinsiex li fit-tbatija 
u fil-ġlieda kontra l-ħażen 
inti m’intix waħdek. 
Barra li hemm ħafna nies 
madwarek li jħobbuk 
u jistgħu jgħinuk, Alla 
ma jħallik qatt waħdek. 
Barra minn dan, Ġesù 
fuq is-salib tana lil ommu 
biex tkun ukoll ommna. 
Il-Madonna żgur li tidħol 
għalina u tgħinna negħlbu 
t-tiġrib tal-ħajja.

Din kont tafha?
Ħafna drabi meta nisimgħu li 
seħħ xi terremot mill-ewwel 
moħħna jmur fuq kemm taf tkun 
kiefra n-natura mal-bniedem. 
Qatt ħsibt li numru ta’ mwiet 
li jkun hemm f’każi bħal dawn 
huma wkoll tort tad-dnub tal-
bniedem? Taf li xi nies li jmutu 
jiġrilhom hekk minħabba l-mod 
kif isir il-bini? Taf li hemm 
każi fejn ġie kkonfermat li bini 
waqa’ u mietu n-nies għax min 
bnieh, biex jaqla’ aktar flus, uża 
materjal ta’ kwalità inferjuri 
minn dak li tħallas għalih?
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d-dnub mhux biss firda minn Alla, 
imma wkoll tkissir tal-bniedem 
innifsu, firda mill-bnedmin 
l-oħra u firda mill-ħolqien kollu. 

Huma d-dnubiet tal-bniedem li 
joħolqu tant tbatija bla bżonn 
għal bnedmin oħra. Meta tinħema 
gwerra bejn il-pajjiżi, ħafna drabi 
tkun minħabba n-nuqqas ta’ qbil, 
il-kilba jew l-egoiżmu. L-Ewwel u 
t-Tieni Gwerra Dinjija u tant gwerer 
oħra ħolqu ġuħ, mard u mwiet. 
Minħabba l-egoiżmu u l-għira tal-
ftit ibatu l-ħafna.

Meta ntemmet l-Ewwel Gwerra 
Dinjija fl-1918 ħadd ma stenna li 
ftit aktar minn għoxrin sena wara 

kellha tibda gwerra dinjija oħra, 
aktar kiefra u qalila. L-Ewwel 
Gwerra kienet ħalliet il-Ġermanja 
mirbuħa u umiljata. Meta Adolf 
Hitler sar il-mexxej tal-Ġermanja 
fl-1933 ma damx ma ħa l-kontroll 
assolut fuq kull qasam tat-
tmexxija fil-pajjiż. Gidba kbira 
li Hitler u sħabu n-Nażi kienu 
ilhom jimbuttaw kienet li t-tort 
tal-problemi li kellha l-Ġermanja 
kienu l-Lhud. Issa li l-poter kien 
f’idejhom bdew programm 
maħsub biex jeħilsu minnhom. 
Ftit xhur qabel ma bdiet it-Tieni 
Gwerra Dinjija, Hitler kien qal li 
jekk din tibda kien ikun kollu tort 
tas-sinjuri l-kbar Lhud. Fl-istess 

waqt iddikjara li bħala riżultat 
ta’ tali gwerra kellha tinqered 
kompletament ir-razza Lhudija 
minn wiċċ l-Ewropa.

Il-gwerra bdiet meta Hitler 
iddeċieda li jdaħħal l-armata 
tiegħu fil-Polonja biex hekk ikompli 
jwettaq il-pjan tiegħu li jieħu 
l-Ewropa kollha taħt idejh. Sal-
aħħar tal-gwerra, aktar minn 60 
miljun persuna mietu u ħafna aktar 
spiċċaw feruti jew bla dar. Imma 
l-agħar att li seħħ fi żmien din il-
gwerra u li għadu jkexkex lil kull 
min jisma’ dwaru huwa l-Olokawst, 
dak li l-Lhud isejħu x-Xoah (kelma li 
tfisser diżastru bla qjies).

Xena mill-film La Vita é Bella li jirrakkonta l-istorja ta’ missier li jagħmel minn
kollox biex jipproteġi liċ-ċkejken ibnu mill-kruha u l-kefrija tal-Olokawst
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Il-mibegħda lejn il-Lhud ma kinitx 
xi ħaġa ġdida. Iżda l-mibegħda 
estrema li wasslet għall-Olokawst 
kienet xi ħaġa tal-biża’. Għall-ewwel 
in-Nażi għaddew liġijiet razzisti 
kontra l-Lhud. Ma ħallewhomx 
aktar, pereżempju, jaħdmu fis-
servizz ċivili tal-pajjiż. Neħħewlhom 
iċ-ċittadinanza, ma setgħux 
jiżżewġu ħlief lil Lhud bħalhom, 
ma ħallewhomx jipprattikaw 
professjonijiet bħal dawk ta’ tabib 
u avukat … Dan kollu u ħafna 
aktar, sakemm fl-1942 ittieħdet 
id-deċiżjoni li jiġbru lil-Lhud kollha 
u jibagħtuhom f’kampijiet tal-
konċentrament ħalli joqtluhom 
hemm.

Fil-kampijiet kienu jumiljawhom, 
jagħmlu esperimenti fuqhom, 
iġagħluhom jaħdmu sakemm imutu 
u jisirqulhom kollox saħansitra 
xagħarhom u s-snien tad-deheb li 
seta’ kellhom. Sal-aħħar tal-gwerra 
kienu madwar 6 miljuni l-Lhud li 
nqatlu, ħafna minnhom b’mod mill-
aktar brutali.

Waqt l-Olokawst
u anki wara,
il-poplu Lhudi staqsa
dwar ir-relazzjoni tiegħu
ma’ Alla u l-għaliex ta’
dan il-ħażen kollu. In-Nażi
ma ridux jeqirdu biss lil-Lhud
kollha imma wkoll l-idea ta’ Alla 
minn ġo qalb il-bniedem. Kif 
insibu fil-Bibbja, iżda, Alla jinsab 
fl-istess karba tal-poplu li jbati.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel
Qatt smajt b’Anne Frank? Sib 
fuq l-internet is-sit uffiċjali 
tal-Mużew ta’ Anne Frank, 
f’Amsterdam, l-Olanda. Skopri 
min kienet eżattament, kemm 
kellha żmien, għaliex, ma’ min 
u fejn inħbiet, x’kitbet kemm 
damu mistoħbija, kif inqabdu, 
u fl-aħħar nett kif mietet.
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ridux aktar gwerer. Diversi pajjiżi 
bdew jingħaqdu biex iffurmaw dak 
li llum nafu bħala n-Nazzjonijiet 
Uniti. Bl-istess mod, de Gasperi, 
Schuman u Adenauer, tliet  politiċi 
Kattoliċi Ewropej, ħadmu kemm 
felħu biex titwaqqaf dik li llum nafu 
bħala l-Unjoni Ewropea.

Għalkemm ħafna bnedmin 
ħadmu u xtaqu li tixtered il-paċi, 

li jinqered il-ġuħ u l-faqar, kien 
hemm ukoll gruppi ta’ individwi 
li kellhom l-interess li jistagħnew 
u li jkollhom il-poter u l-awtorità. 
Tul dawn l-aħħar snin kien hawn 
għadd kbir ta’ gwerer f’diversi 
postijiet tad-dinja, fosthom 
l-Afganistan, il-Bożnija, l-Iraq u 
s-Somalja. F’ħafna minn dawn 
il-gwerer saru atroċitajiet li ma 

l-għerf u l-intelliġenza li 
tah Alla, il-bniedem jista’ 
jasal għas-sbuħija ta’ veru. 
Imma sfortunatament 

il-bniedem jista’ jbiddel din 
l-intelliġenza f’ħażen ukoll. Aħseb 
ftit fis-sbuħija tal-logħob tan-nar 
f’xi festa. Bl-istess ingredjenti li 
jsiru l-murtali, il-bniedem għamel 
il-bombi qerrieda. Hija dejjem 
kwistjoni ta’ għażla.

Wara l-kruha tal-Ewwel u tat-Tieni 
Gwerra Dinjija u b’mod partikulari 
wara l-Olokawst, kien hemm 
diversi persuni ta’ rieda tajba li ma 
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jitwemmnux. Ir-Rwanda fl-Afrika 
u l-Bożnija fl-Ewropa huma 
tnejn mill-pajjiżi fejn mietu eluf 
kbar ta’ persuni. 

Fl-1994, fir-Rwanda aktar minn 
wieħed minn kull għaxar persuni 
tal-pajjiż inqatel minħabba 
l-mibegħda bejn żewġ gruppi 
etniċi differenti. F’mitt jum 
inqatlu 800,000 persuna. Ħafna 
ġew midfuna f’oqbra komuni 
bil-problema li ħafna familji 
għadhom sal-lum ma jafux fejn 
huma l-maħbubin tagħhom. 
Minħabba l-qtil u l-ġlied aktar 
minn 2,000,000 persuna ħarbu 
mill-pajjiż u spiċċaw mingħajr 
dar, xogħol u sigurtà.

Il-bniedem kapaċi joħloq fih 
innifsu mibegħda lejn ħutu 
l-bnedmin l-oħra.  Id-dnub u 
l-ħażen jiġbdu aktar dnubiet 
u ħażen. Bħalma wara d-dnub 
ta’ Adam u Eva ġie ieħor meta 
Kajjin qatel lil ħuh Abel, hekk 
ukoll il-mibegħda minn persuna 
jew aktar tista’ twassal għal 
aktar inġustizzji u saħansitra 
qtil. Hu għalhekk importanti li 
minn issa titgħallem taċċetta lil 
kulħadd. Inkella l-biża’ minn xi 
persuna jew grupp ta’ persuni 
u l-istmerrija lejhom jistgħu 
faċilment iwassluk biex tagħlaq 
għajnejk għall-inġustizzji li jsiru 
kontrihom jew saħansitra tkun 
inti li tagħmilhom.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOBDin kont tafha?
Skont in-Nazzjonijiet Uniti 
ġenoċidju huwa att imwettaq 
bl-intenzjoni li jeqred, b’mod 
totali jew parzjali, nazzjon, 
grupp etniku, razza jew 
grupp ta’ twemmin reliġjuż 
partikulari.

(Tkompli minn paġna 31)
Il-Kappillan għamel avviż sabiex 
tfal tal-età tiegħek jissieħbu f’kor bi 
tħejjija għall-quddiesa ta’ nofsillejl 
tal-Milied.  Tgħid tmur?
Iva Mur paġna 53 
Le Mur paġna 74

X’se tagħżel?

Fil-film Hotel Rwanda naraw 
il-ġrajja ta’ Paul Rusesabagina 
u kif irnexxielu jsalva 1,268 
refuġjat mill-ġenoċidju 
tar-Rwanda. Kien l-1994 
meta wara l-qtil ta’ Juvénal 
Habyarimana, l-estremisti 
Hutu bdew ġenoċidju kontra 
l-grupp etniku tat-Tutsi.

Huwa stmat li nqatlu madwar 
800,000 f’din ir-rewwixta. 
Il-film jirrakkonta dwar Paul, 
wieħed mill-Hutu li jmexxi 
lukanda importanti. Dan 
jiddeċiedi li jirriskja kollox 
u juża l-kuntatti u l-lukanda 
tiegħu bħala bażi biex isalva 
kemm jista’ nies.

Fil-film naraw kif Paul jirnexxilu 
jżomm l-apparenza li għadu 
jħaddem il-lukanda bi klijenti 
li qed iħallsu, għalkemm dawn 
kollha jkunu fil-fatt refuġjati. 
Din l-apparenza ma ddumx 
wisq u fl-aħħar jirnexxilu 
jikkonvinċi lill-kurunell tan-
NATO biex jgħinhom jaħarbu 
mill-pajjiż. 

Illum Paul Rusesabagina jgħix 
il-Belġju flimkien mal-familja 
tiegħu waqt li l-imħuħ wara 
l-ġenoċidju ġew arrestati fl-2002 
min-Nazzjonijiet Uniti. Stejjer 
bħal ta’ Paul juruna li l-ebda 
dlam ma jista’ qatt jitfi d-dawl li 
hemm f’qalb il-bniedem.
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Li kieku kellek tiltaqa’ ma’ Raymond 
Kolbe meta kellu 10 snin ftit li xejn kien 
jgħaddilek minn moħħok li dan kien se 
jkun reliġjuż mimli qawwa u qdusija. 
Kien tifel fuq ruħu u ta’ moħħu jilħaqlu. 
Sfortunatament it-talenti kbar tiegħu kien 
jużahom biex jinkwieta lil ommu. Darba 
tant inkwetaha li din daret fuqu u qaltlu li 
ma kinitx taf x’se jiġri minnu la jikber. It-
ton ta’ delużjoni li kellha ommu u dawk il-
kliem damu jiġru f’moħħu. Induna li jekk 
jibqa’ sejjer hekk kien se jispiċċa ħażin u 
għalhekk minn dakinhar Raymond beda 
jinbidel. Beda jkun aktar ubbidjenti, beda 
jieħu l-istudju aktar bis-serjetà u ommu 
saħansitra bdiet issibu jitlob quddiem 
xbieha tal-Madonna fi knisja fil-viċin.

Il-familja tiegħu kienet fqira u ma 
setgħetx tħallaslu l-istudji, imma l-bidla 
li seħħet fih wasslet biex l-ispiżjar tar-
raħal jagħtih daqqa t’id u għenu jidħol 
fl-iskola sekondarja ta’ Leopoli. F’qasir 
żmien Raymond flimkien maż-żewġ 
ħutu rnexxielhom jidħlu fis-seminarju 
minuri ta’ Galicia. Hawn Raymond wera 
kapaċità kbira fejn jidħlu x-xjenzi. Arah 
fil-ħin liberu tiegħu jħażżeż mudelli li 
jkunu kapaċi jtiru barra mill-atmosfera 
tad-dinja u ma’ sħabu kien sikwit isostni 
li f’qasir żmien il-bniedem se jirnexxilu 

jinżel fuq il-qamar. Dan Raymond 
kien qed jgħidu madwar ħamsin 
sena qabel Armstrong, Aldrin u Collins 
niżlu fil-fatt fuq il-qamar.

Madankollu Raymond kellu sejħa differenti għal 
ħajtu. Din is-sejħa kien ilu jħossha tħabbatlu u issa 
ddeċieda li jiftħilha l-bieb. Fl-1910 beda n-novizzjat 
mal-Franġiskani Konventwali u bħala sinjal li dan 
kien bidu ġdid għalih bidel ismu għal Maximilian. Max 
studja bil-ħsieb f’moħħu li jgħin lil dawk kollha li jiltaqa’ 
magħhom biex jagħrfu l-bżonn li għandna lkoll ta’ Alla 
f’ħajjitna. Kolbe kellu post speċjali għall-Madonna. Hu 
kien iħares lejha bħala mudell għal kull min irid iħobb lil 
Alla u għalhekk meta beda jgħaqqad in-nies f’moviment 
poġġielhom bħala mudell lil Marija. Bil-għajnuna ta’ 
ħafna nies li ngħaqdu f’dan il-moviment, Kolbe xtara 
stamperija u beda jħaddimha biex iwassal l-Aħbar 
it-Tajba. L-istamperija, għalkemm qadima u mimlija 
affarijiet x’issewwi, kienet bidu ta’ missjoni ġdida. 
Ir-rivista li beda joħroġ f’qasir żmien laħqet 70,000 
abbonat u l-moviment kiber għal 126,000.

Imma ma kienx kollox ward u żahar. Fl-1939, il-
Ġermanja, taħt it-tmexxija tal-Partit Nażista, invadiet il-
Polonja u mill-ewwel ordnaw li tieqaf kull pubblikazzjoni. 
Dan ma kienx biżżejjed għax ftit wara Kolbe ġie arrestat 
minħabba li kien qed jagħti l-għajnuna tiegħu lil dawk 
li kienu feruti fil-gwerra. Għalkemm ftit żmien wara ġie 
lliberat, ma tantx damu sakemm reġgħu arrestawh u 
din id-darba bagħtuh fil-kamp ta’ konċentrament ta’ 
Auschwitz. Hawn għal darb’oħra Kolbe bidel ismu, din 
id-darba għal 16670.

Taħt it-tmexxija tal-Komandant Fritz il-kefrija ma kinitx 
tonqos, b’mod speċjali għas-saċerdot Pollakk. Imma 
Kolbe qatt ma tilef il-paċi, għalkemm ittrattat ħażin 
mis-suldati, kellu lil Alla miegħu. Il-paċi u l-qawwa 
tiegħu kienu saħansitra sinjal ta’ tama għal dawk ta’ 
madwaru li kienu jħarsu lejh b’ammirazzjoni kbira. 
Kolbe kien ifittex li jgħin lil kulħadd. Kultant billi jagħti 

INTERESSANTI
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l-ikel tiegħu lil xi ħadd ieħor u kultant bil-kelma 
t-tajba. Xi ljieli saħansitra kien iqarar lil xi wħud 
bil-moħbi. Il-missjoni tiegħu kienet għadha l-istess 
waħda – li jwassal l-Aħbar it-Tajba. Kulma nbidel 
kienu ċ-ċirkustanzi.

Madankollu ġurnata minnhom wieħed mill-
priġunieri ħarab u minħabba li wara jum sħiħ ifittxu 
dan il-priġunier ma nstabx, il-piena kienet waħda 
iebsa ħafna. Kellhom jintgħażlu għaxra biex jinqaflu 
ġo bunker biex imutu bil-ġuħ. Wieħed minn dawk 
magħżula, Francis Gajowniczek, mal-ewwel infexx 
jibki għax kien se jħalli lil martu u ’l uliedu. Kien 
hawn li Kolbe resaq lejn il-Komandant u talbu jieħu 
post Francis. Fritz baqa’ bla kliem imma għamel 
sinjal biex jitilqu lil Francis u jieħdu lil Kolbe.

Is-sigħat fil-bunker kienu twal imma Kolbe ma 
naqasx milli jagħmel kuraġġ lil sħabu li flimkien 
kienu qed jaqsmu l-aħħar sigħat fuq din l-art. 
Flimkien talbu u faħħru lil Alla. L-aħħar wieħed li 
miet kien Kolbe, imma l-mewt tiegħu impressjonat 
mhux biss lill-priġunieri l-oħra imma wkoll lill-istess 
suldati. Il-Papa Ġwanni Pawlu II għażlu bħala wieħed 
mill-qaddisin tal-Knisja, qaddis mudell għall-Insara 
kollha li f’qalbhom iħossu l-bżonn li jxandru l-Aħbar 
it-Tajba mhux biss bil-kliem imma wkoll bl-għemil.
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li dan kien il-kastig għall-ħażen li 
huma jkunu wettqu. 

Anki fuq il-livell tal-ħajja tal-
individwu, il-Lhud kellhom l-istess 
twemmin. Darba minnhom id-
dixxipli ta’ Ġesù staqsewh għaliex 
raġel agħma kien twieled hekk. 
Huma riedu jifhmu jekk it-tort 
kienx minħabba d-dnubiet tiegħu 
jew minħabba d-dnubiet tal-
ġenituri tiegħu. Ġesù mar kontra 
din l-idea li għal ħafna żmien wara 
baqgħet parti importanti mit-
twemmin Lhudi.

Tul dawn l-aħħar żewġ millennji 
l-Lhud batew minn ħafna 
persekuzzjonijiet. Ġieli ġew 
misruqa, imkeċċija minn djarhom 

jew imġiegħla jibdlu r-reliġjon 
tagħhom. L-akbar persekuzzjoni, 
iżda, żgur li kienet ix-Xoah 
(l-Olokawst) fi żmien it-Tieni Gwerra 
Dinjija.

Diversi għorrief Lhud, Rabbini, 
ippruvaw jifhmu l-għaliex ta’ dan 
kollu. Wara dak li għaddew minnu 
fix-Xoah, ħafna Lhud ħassew 
li ma setgħux jibqgħu jħarsu 
lejn it-tbatija bħala kastig minn 
Alla. Uħud mir-Rabbini spjegaw 
li t-tbatija tal-Lhud setgħet 
isservi ta’ tpattija għall-ħażen 
tal-bnedmin kollha. Oħrajn, iżda, 
ċaħdu li jista’ jeżisti Alla li jista’ 
kollox, jaf kollox u jixtiqilna l-ġid 
u li fl-istess ħin ħalla li jseħħ 
l-Olokawst. Hemm min spjega 

l-ħażen u t-tbatija huma 
problema għal kull bniedem. Kif 
tista’ temmen f’Alla li hu tajjeb 
meta tara tant ħażen u tbatija? 

Jekk Alla jista’ kollox għaliex 
jippermetti l-ħażen?  Kull reliġjon 
ippruvat tagħti risposta għal dawn 
id-domandi.

Il-Lhud tal-qedem kienu jemmnu 
li kull tbatija hija r-riżultat tal-
ħażen u tpattija għalih. Alla daħal 
f’Patt mal-Lhud. Hu kellu jkun Alla 
tagħhom li jieħu ħsiebhom u huma 
kellhom ikunu l-poplu tiegħu li 
jimxi mal-liġijiet li tah. Kull meta 
kienet tiġri xi traġedja, bħal meta 
kien ikun hemm xi nixfa kbira 
jew meta sfaw maħkuma minn 
ħaddieħor, il-Lhud kienu jemmnu 

Skont il-Lhud
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li Alla bħal jaħbi wiċċu minna 
fi ġrajjiet bħal dawn għax ma 
jridx iwaqqaf lill-bniedem milli 
jħaddem il-libertà tiegħu.

Lhud oħra jsostnu li, quddiem 
it-tbatija, minflok nistaqsu fejn 

hu Alla jmissna nistaqsu fejn hu 
l-bniedem u x’qed jagħmel dwarha. 
Aktar milli tistaqsi “Għaliex ġrali 
hekk?” jew “Jien ħaqqni din it-
tbatija?” ikun ferm aħjar kieku 
tistaqsi “Issa li ġrali hekk, x’nista’ 
nagħmel dwarha?”

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel
Dan wieħed mill-oqbra Lhud li nstabu 
fil-katakombi tar-Rabat. X’hemm fih li 
juri biċ-ċert li kien qabar Lhudi? 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Il-Lhud f’Malta 
għandhom storja twila 
ħafna. Uħud jaħsbu li 
diġà kien hawn komunità 
Lhudija f’pajjiżna fi żmien 
Puniku. Żgur li xi Lhud 
kienu jgħixu f’Malta fi 
żmien il-ħakma Rumana 
u ta’ dan għandna xhieda 
numru ta’ oqbra. Ix-
xorti tal-Lhud f’Malta 
tvarja minn żmien għal 
żmien. Kien hemm 
perijodi, speċjalment 
fi żmien l-Għarab u fi 
żmien in-Normanni, 
meta numru ta’ Lhud 
kellhom rwol importanti 
fil-pajjiż. Kien hemm 
ukoll żminijiet, iżda, meta 
kienu ppersegwitati. 
Fl-1492, bħalma ġara 
fl-artijiet kollha taħt il-
ħakma Spanjola, dawk li 
ma għażlux li jikkonvertu 
għar-reliġjon Kattolika 
sfaw saħansitra mkeċċija 
minn Malta.

Martin Gray
(1922 –      )

Martin Gray (Mietek Grayewski), wieħed minn dawk li rnexxielhom isalvaw mit-terrur tal-Olokawst, fil-ktieb tiegħu Għal Dawk li Ħabbejt, jispjega kif wara l-gwerra rnexxielu jibni ħajtu mill-ġdid, għamel suċċess fin-negozju, iżżewweġ u rabba familja. Meta fl-1970 martu u wliedu mietu kollha maħruqa minħabba nar fil-foresta li qerdilhom darhom, Martin ħassu mfarrak. Ħafna ħajruh biex ifittex għad-danni, imma hu, minflok, iddedika r-riżorsi u l-enerġija tiegħu għall-ħarsien tan-natura minn nirien bħal dak li qered il-familja tiegħu. Martin ra kif għamel u fit-tbatija ispira ruħu biex jagħmel xi ħaġa sabiħa u tajba. 
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ull reliġjon tipprova tifhem 
għaliex jeżistu l-ħażen 
u t-tbatija. X’jemmnu 
l-Musulmani dwar dan? 

It-tbatija, skont l-Iżlam, tista’ 
tkun ġejja mid-dnub tal-bniedem. 
Il-Musulmani jemmnu li d-dnub 
huwa r-riżultat ta’ meta l-bniedem 
jinsa lil Alla. Kull bniedem għandu 
fih innifsu ġibda biex jagħmel it-
tajjeb u xewqat li fihom infushom 
mhumiex ħżiena. Iżda meta 
l-bniedem iwarrab lil Alla, dawn 
ix-xewqat jistgħu jagħmluh skjav. 
Biex nifhmu ftit dan xi jfisser 
nistgħu naħsbu dwar meta xi 
ħadd tant jieħu gost jilgħab fuq il-
kompjuter li jinsa l-affarijiet l-oħra 
bħall-ikel, l-indafa, ix-xogħol li 

Skont l-Iżlam

suppost jagħmel … dan isir skjav 
(jew addict) tal-gost u l-pjaċir li 
jieħu meta jilgħab bil-kompjuter. 
B’dan il-mod ikun qed iġib ħsara 
u tbatija kbira fuqu nnifsu u forsi 
fuq ħaddieħor ukoll. L-istess, aktar 
ma l-bniedem jitbiegħed minn Alla 
aktar jinsa dak li Alla jrid minnu 
u jintilef fil-ġibda għall-pjaċir u 
għall-ġid materjali. Minħabba 
f’hekk il-bniedem jagħmel il-ħażin 
u jġib it-tbatija.

Skont l-Iżlam, xi drabi, it-tbatija 
tista’ sservi wkoll biex wieħed 
jitgħallem. Permezz tagħha 
l-bniedem jinduna bl-iżball tiegħu 
u jirritorna lejn Alla. Hekk, jekk il-
bniedem jindem Alla jaħfirlu.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOBDin kont tafha?
Il-Ħadit huma stejjer 
dwar dak li qal u għamel 
Muħammed, il-profeta 
tal-Iżlam. F’waħda minn 
dawn l-istejjer insibu 
rrappurtat li Muħammed 
għallem hekk:  “Min itaffi 
t-tbatija ta’ wieħed minn 
ħutu f’din id-dinja, Alla 
jtaffilu mit-tbatija tiegħu 
f’Jum il-Qawmien.”
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DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel
Fittex fuq l-internet il-
kelma ‘zakat’. X’inhu? 
X’għandu x’jaqsam mas-
suġġett ta’ din il-lezzjoni?

Min-naħa l-oħra għall-Musulmani 
t-tbatija hija wkoll parti mill-
ħajja. Jista’ jkun, pereżempju, 
li timrad u dan ma jkunx tort 
tiegħek. Hawn Alla jinqeda bit-
tbatija, bħall-mard, sabiex jara 
x’hemm tabilħaqq fil-qalb tal-
bniedem. It-tbatija hija għalhekk 
il-mument tal-prova. Permezz 

tagħha l-bniedem jista’ jasal biex 
isaħħaħ il-fidi tiegħu billi jibqa’ fidil 
għar-rieda ta’ Alla.

Il-Musulmani jemmnu li Alla qatt 
ma jitlob minn xi ħadd aktar milli 
dan jiflaħ. Għaldaqstant, huma 
jemmnu li l-bniedem m’għandux 
jirreżisti t-tbatija u lanqas ma 

għandu jistaqsi għaliex. Il-
Musulman li jemmen għandu 
jaċċetta t-tbatija bħala r-rieda 
ta’ Alla għalih.

Min-naħa l-oħra kulħadd 
għandu jagħmel ħiltu biex 
itaffi t-tbatija tal-oħrajn billi 
jgħinhom mill-aħjar li jista’. 
Bħalma t-tbatija hija frott tad-
dnub tal-bniedem, hekk ukoll 
l-azzjonijiet tajba tal-bniedem 
tajjeb jistgħu jtaffu mit-tbatija.

(Tkompli minn paġna 89)
Iddeċidejt li tieqaf mill-kant. Illum 
xi drabi jiddispjaċik xi ftit li ħadt din 
id-deċiżjoni, speċjalment meta tara 
kemm stajt timxi ’l quddiem f’dan 
it-talent. Mill-banda l-oħra kuntent 
li għadek tipprattika l-isport favorit 
tiegħek u meta tara kemm sħabek li 
komplew qed ikollhom jiddedikaw ħin 
u enerġija biex ikomplu javvanzaw 
tħoss li kollox ma’ kollox din kienet 
l-aħjar deċiżjoni għalik.
TMIEM

X’se tagħżel?
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“O frugħa tal-frugħat! kollox frugħa! Xi qligħ għandu 
l-bniedem mit-taħbit tiegħu kollu, li jġarrab taħt ix-
xemx? … kollox fih it-taħbit tiegħu, u dan il-bniedem ma 
jasalx li jfissru … Dak li ġa sar hu dak li għad isir, li ġara 
huwa dak li għad jiġri; xejn ġdid m’hemm taħt ix-xemx.”

koħèlet 1, 2-3. 8-9

t-taħbit, il-ħażen u l-mewt huma 
parti mill-ħajja. Xi drabi nħossu 
li dawn ma nifilħux għalihom. It-
tbatija ssir wisq tqila meta ma 

tifhimx is-sens tagħha. Kif ġa rajna, 
il-Kotba tat-Testment il-Qadim huma 
ġabra ta’ esperjenzi u riflessjonijiet 
ta’ ġenerazzjonijiet differenti fuq 
medda ta’ aktar minn elf sena. Fihom 
individwi, kif ukoll komunitajiet 
sħaħ, kienu id f’id ma’ Alla, jitolbu 
u jirriflettu fuq il-ħajja ta’ kuljum 
tagħhom. Ma setax jonqos li huma 
rriflettew ukoll fuq ir-realtà tat-
tbatija fil-ħajja. 
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Mis-Salmi

Ġieli għaddejt minn xi esperjenza 
tixbah lil din tas-salmista? Ġieli 
gideb fuqek xi ħadd li kont tafda u 
kont taħseb li kien ħabib tiegħek? 
Offri dak li tħoss lil Alla fit-talb 
tiegħek u għidlu jgħinek tfiq mill-
ġerħat ta’ qalbek.

O Alla, li jiena nfaħħar,
tibqax sieket!
Għax nies ħżiena u qarrieqa 
fetħu fommhom kontrija;
tkellmu u gidbu fuqi.
Bi kliem il-mibegħda dawruni,
għal xejn b’xejn
ħaduha kontrija.
Għad li jien ħabbejthom,
huma jixluni;
imma jiena bqajt nitlob.
Iħallsuni għall-ġid bid-deni,
u għal imħabbti bil-mibegħda.
(Salm 109, 1-5)

Inti qatt ħassejt li minkejja li 
tipprova tgħix tajjeb u titlob lil 
Alla, ikun hemm ħaddieħor li 
qisu ma jagħtix kas u xorta jmur 
aħjar minnek? Anki fil-Bibbja, 
f’diversi postijiet insibu lil min 
jilmenta ma’ Alla fuq dak li 
fid-dinja jidher li mhux ġust. Is-
Salmista, pereżempju, jinnota 
li “l-ħżiena jimxu ’l quddiem. 
M’għandhomx taħbit bħall-
bnedmin tad-dinja; mhumiex 
imsawtin ma’ wlied Adam” 
(Salm 73, 3. 5). Mhux għalina 
biss huwa diffiċli li nifhmu 
s-sens tat-tbatija.

Mill-esperjenza tiegħu, il-
poplu ta’ Alla tgħallem li Alla 
hu Alla tajjeb u ħanin. Mela 
allura t-tbatija u l-ħażen 
mhumiex ġejjin minn Alla. 
Skont it-Testment il-Qadim it-
tbatija u l-ħażen huma frott 
id-dnub. Fl-istorja ta’ Adam 
u Eva nsibu li l-bniedem ma 
kienx maħluq biex ibati. Imma 
meta l-bniedem għażel li ma 
jobdix lil Alla tbiegħed mill-
għajn tal-ħajja u l-ferħ veru. 
Awtomatikament daħħal it-
tbatija f’ħajtu. Fil-Bibbja naraw 
li aktar ma l-bniedem jidneb 
aktar tiżdied it-tbatija. Bħal 
meta l-Lhud ċaħdu lil Alla 
biex bdew jaduraw allat foloz. 
Għax għażlu li jkunu ’l bogħod 
minn Alla ma baqgħux poplu 
magħqud u għalhekk popli oħra 
rebħulhom u spiċċaw eżiljati.

Iżda, daqskemm il-poplu ta’ 
Alla tgħallem li t-tbatija hi frott 
id-dnub, hekk ukoll tgħallem li 
Alla jibqa’ dejjem preżenti u lest 
biex isalvah. Meta l-Lhud kienu 
qegħdin ibatu l-ħruxija tal-
jasar fl-Eġittu huma skoprew 
li Alla jara u jisma’ l-karba 
tal-poplu u jagħraf l-uġigħ 
tagħhom. F’dik l-okkażjoni, 
bħal f’ħafna mumenti oħra fl-
istorja tagħhom, Alla niżel biex 
jeħlishom. 
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idħol fil-fond
Il-ktieb ta’ Ġob, wieħed mill-kotba li nsibu
fit-Testment il-Qadim, jittratta proprju t-tema
tal-ħażen u t-tbatija. Fih insibu l-istorja ta’ Ġob, raġel 
tajjeb u sinjur li jitlef kulma kellu: il-ġid materjali, 
uliedu, u saħansitra saħħtu stess. Minkejja t-tbatija 
kollha li jsofri, Ġob ma jeħodhiex kontra Alla. Filwaqt 
li jħoss li ma kienx ħaqqu din it-tbatija u jistaqsi lil Alla 
għaliex, huwa jibqa’ jemmen fih u jistqarr “Il-Mulej tani, 
il-Mulej ħadli: ikun imbierek isem il-Mulej.”
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ul s-sekli, Alla wera 
lill-poplu tiegħu li hu 
qiegħed magħhom u 
jixtieq ikun fosthom. 

Anki jekk il-bniedem jiċħad lil 
Alla, xorta waħda Alla jibqa’ 
jiġri warajh.

Tant iħobbna Alla li għażel li 
jsir wieħed minna. Ħafna drabi 
ma nifhmux biżżejjed kemm 
din hija ħaġa kbira. Alla li ma 
jonqsu xejn, u li xejn ma jista’ 
jwaqqfu għażel li jsir bħalek 
u bħali. Għażel li jsir bħalna 
li jaqbadna n-ngħas u rridu 

itlob
Ġesù qalilna: “Ejjew għandi, intom ilkoll 
li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena 
nserraħkom.” (Mt 11, 28)

Sib ftit ħin u aħseb fuq xi tbatija li qed 
tesperjenza bħalissa, jew li għaddejt 
minnha fil-passat u li għadha ttaqqlek xi 
ftit. Uża d-djarju tiegħek biex fih tikteb 
ittra lil Ġesù li fiha taqsam miegħu 
l-ħsibijiet u dak li qed tħoss.
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AGĦMEL
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MUDELL TA’ĦAJJA
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norqdu, li rridu bilfors nieklu u 
nixorbu, li xi minn daqqiet nibżgħu, 
li minn żmien għal ieħor nimirdu, 
li ma nistgħux nagħmlu kulma 
nixtiequ …. Imma, fuq kollox, 
għażel li jsir bniedem li jista’ jbati 
u saħansitra jmut.

Id-deċiżjoni li jsir bniedem bħalna 
f’kollox ħlief id-dnub Alla ħadha 
mal-mument li fih il-bniedem 
infired minnu bl-ewwel dnub. 
Seba’ mitt sena qabel ma twieled 
Ġesù, il-profeta Isaija kien diġà 
tkellem dwar it-tbatijiet li kellu 
jgħaddi minnhom l-Iben ta’ Alla. 
Huwa jikteb dwar il-Qaddej ta’ Alla 
li kellu jbati biex isalva lill-poplu 
mid-dnub tiegħu. Ġesù, l-Iben ta’ 
Alla li sar bniedem u li hu Alla 
nnifsu, hu li qatt ma għamel dnub, 
fil-fatt ħa fuqu l-konsegwenzi tad-
dnubiet kollha li nagħmlu aħna 
l-bnedmin.

Ġesù għadda minn diversi 
esperjenzi ta’ tbatija matul ħajtu 

Mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

F’liema tbatijiet li għadda minnhom 
Ġesù jfakkruk il-versi b’tipa skura?

Araw! Il-qaddej tiegħi jsib 
ir-risq, jintrefa’, jogħla u 
jkun ’il fuq minn kulħadd. 
Bħalma ħafna ndiehxu 
minnu – għax wiċċu tħassar, 
donnu ma kienx bniedem, 
u s-sura tiegħu ma kontx 
tqisha ta’ bniedem – hekk 
għad jistagħġbu ħafna ġnus 
minħabba fih …” (Is 52, 13-15)

“Hu rafa’ fuqu l-mard tagħna, 
tgħabba bin-niket tagħna. 
Aħna ħsibnieh bħal wieħed 
ikkastigat, mitluq minn Alla u 
miġjub fix-xejn. Iżda hu kien 
miġruħ minħabba fi dnubietna, 
misħuq minħabba fi ħżunitna. 
Għas-saħħa tagħna waqa’ 
l-kastig fuqu, u bis-swat tiegħu 
sibna l-fejqan tagħna. Aħna 
lkoll bħal nagħaġ mitlufa, kull 
wieħed minna qabad triq għal 
rasu. U l-Mulej xeħet fuqu 
l-ħażen tagħna lkoll. Ħaqruh, 
u hu qagħad għalihom bla 
biss ma fetaħ fommu; bħal 
ħaruf meħud għall-qatla, u 
bħal nagħġa mbikkma f’id min 
iġiżżha, ma fetaħx fommu. 
Bil-forza u l-ħaqq neħħewh; u 
min qagħad jaħseb fuq xortih? 
Iva, qaċċtuh mill-art  tal-ħajjin, 
minħabba fi dnub il-poplu tiegħi 
kien midrub. U tawh qabar mal-
ħżiena, u mal-għonja difnuh, 
għalkemm ma għamel ebda 
deni, u minn fommu ma ħareġ 
ebda qerq. (Is 53, 4-9)

kollha. Twieled fil-faqar. Bħala 
tifel żgħir għadda żmien ’il 
bogħod minn artu, fl-Eġittu. 
Bata l-ġuħ, is-sħana u l-kesħa, 
speċjalment fl-erbgħin jum 
fid-deżert. Ġieli ġie mwarrab 
min-nies. Il-kbarat ħaduha 
kontrih. Kien ibati meta jmutu 
nies għeżież għalih, bħal meta 
beka għall-mewt ta’ Lazzru. 
Imma l-akbar tbatija li għadda 
minnha Ġesù kienet fl-aħħar 
sigħat ta’ ħajtu. Taf x’kienu 
t-tbatijiet li sofra Ġesù fil-
passjoni tiegħu? Qatt ħsibt 
x’seta’ ħass Ġesù waqt li kien 
qed imut fuq is-salib?

Allura, meta tkun għaddejja 
minn żmien diffiċli, meta 
taħseb li ħadd ma jifhmek jew 
ħadd ma jħoss dak li tħoss int, 
tista’ tħares lejn Ġesù fuq is-
salib, li tilef kollox minħabba 
fina, u hekk tkun taf li Alla 
qiegħed hemm għalik, ibati 
miegħek.
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’l qalbu tħabbat u ridt tgħidlu li 
inti qiegħed miegħu. Wara l-ikel, 
mortu titolbu fil-ġnien. Rajtu 
imbeżża’. Iżda ġie ngħas tqil fuqek 
u għalkemm ippruvajt tibqa’ 
mqajjem ma rnexxilekx.
 
Ħabta u sabta nstema’ ħafna 
storbju li ħasdek u qajmek. 
Madwarek rajt ħafna nies bix-
xwabel u l-lanez. Qabdu lil Ġesù 

u ħaduh magħhom.  Int kellek 
il-ħbieb fil-palazz tal-qassis il-
kbir u rnexxielek tidħol biex tara 
x’kien qiegħed jiġri. Irrabjajt għax 
smajthom jgħidu l-gideb fuq Ġesù. 
Skantajt għax rajt lil Ġesù rasu 
baxxuta ma jgħid xejn.

mmaġina li int San Ġwann, 
żagħżugħ li telaq kollox u ilu 
żmien jimxi wara Ġesù. Ġesù hu 
l-akbar ħabib tiegħek. Imxejt 

miegħu minn post għal ieħor. 
Smajtu jipprietka u rajtu jfejjaq. 
Taf kemm Ġesù hu raġel tajjeb 
u kemm iħobbok.  Waqt l-aħħar 
ikla, int kont ħdejh. Kilt u xrobt 
miegħu. Rajtu inkwetat. Serraħt 
rasek fuq sidru għax ridt tisma’ 
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Lanqas fil-qabar fejn stajtu tibkuh 
ma ħallewh bi kwietu!

Mort tiġri ma’ Pietru biex tara 
l-qabar. Wasalt qablu imma ma 
dħaltx ġewwa. Meta dħalt ma’ 
Pietru rajt il-faxex mitwija. F’daqqa 
waħda fhimt kulma kien qal Ġesù, 
li kellu jmut u li wara tlett ijiem 
jerġa’ jqum. Imtlejt bil-ferħ. Anqas 
kont taf kif wasalt lura fejn kienu 
miġbura d-dixxipli l-oħra. Ma ridux 

jemmnuk. Ħasbuk tlift rasek. Bdew 
imeruk … meta ħdejn il-bieb rajt lil 
Ġesù. Ridt taqbeż fuqu u tgħannqu. 
Imma issa kien hemm xi ħaġa 
differenti. Kien jidher li hu l-Mulej, 
is-Sid ta’ kollox. Issa kien ċar li Ġesù 
hu Alla u mhux bniedem biss.

Il-laqgħa tad-dixxipli ma’ Ġesù ħaj 
wara li miet kienet l-esperjenza li 
biddlet il-ħajja tagħhom mil-lejl 
għan-nhar. Ma kienx hemm aktar 
spazju għall-biża’ u l-qtigħ il-qalb. 
Fil-ħajja tiegħek ukoll il-qawmien 
mill-mewt ta’ Ġesù u l-esperjenza 
li jista’ jkollok tiegħu f’ħajtek tista’ 
tibdel il-mod ta’ kif inti tħares lejn 
il-ħajja u t-tbatija. Meta taqsam 
il-mumenti tat-tbatija tiegħek ma’ 
Ġesù inti mhux biss ma tibqax 
tħossok waħdek imma bħad-
dixxipli timtela b’tama għax taf li 
dawn il-mumenti diffiċli mhux se 
jibqgħu għal dejjem.

Imbagħad ħaduh għand Pilatu. 
Bkejt meta rajt is-suldati Rumani 
jsawtuh. Bżajt meta rajt dak id-
demm kollu. Bqajt timxi warajh 
anki sakemm sallbuh. Qgħadt 
imbikkem taħtu, tħares lejh. Ma 
stajtx temmen dak li kien qed jiġri. 
Forsi kont qed toħlom? Imma 
meta Marija, omm Ġesù, ġiet ħdejk 
indunajt li din ma kinetx ħolma! 
Ġesù qallek biex tieħu ħsieb lil 
Marija u wara smajtu jokrob bl-
uġigħ. Ħassejtek bla saħħa. Xtaqt 
teħodha kontra kulħadd. Xtaqt 
tniżżlu minn fuq is-salib, tieħu 
ħsiebu u taħbih minn dawk in-nies 
bla qalb. Imma ma stajtx u ndunajt 
li hu ried jibqa’ hemm sal-aħħar. 
Mhux talli hekk, imma mal-aħħar 
nifs ħafer lil min qatlu!

Meta miet ma flaħtx tara lil 
ġismu mimli demm u minfud 
bl-imsiemer! Ma’ Ġużeppi ta’ 
Arimatija u ma’ Nikodemu 
daħħaltuh fil-qabar u għalaqtu 
l-qabar b’ġebla kbira. Issa kien 
spiċċa kollox.

Mort id-dar ma’ Marija. Kollox 
kwiet. Kollox vojt. Ħassejt li 
f’ħajtek ukoll ma kien hemm xejn 
ħlief VOJT.

Il-Ħadd filgħodu Marija ta’ Magdala 
ġiet tgħid li sabet il-ġebla mgerbba 
u li l-qabar kien vojt. Qalbek bdiet 
tħabbat sitt sitta. VOJT!? Kif? 
Min serqu? Kemm kienu bla qalb! 
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idħol fil-fond
“Jekk Kristu ma qamx mill-imwiet, fiergħa 
hi l-predikazzjoni tagħna, u fiergħa wkoll 
il-fidi tagħkom” (1 Kor 15, 14). Xi jfisser 
dan il-kliem ta’ San Pawl?

(Tkompli minn paġna 7)
Komplejt titjieb fl-isport favorit tiegħek. Qamet 
problema, iżda, fil-progress tiegħek fl-iskola. Beda 
jidher li t-taħriġ sportiv kien qiegħed jeħodlok wisq 
ħin u ma kontx qed tlaħħaq max-xogħol li kien 
qiegħed jingħatalek biex isir id-dar. X’kont tagħmel?
Tnaqqas ftit mit-taħriġ Mur paġna 69
Tibqa’ bl-istess numru ta’ ġranet Mur paġna 126

X’se tagħżel?

L-Avventura ta’ Ħajti ▶ 117 



att għaddejt minn xi 
esperjenza sabiħa u 
ħassejt li trid tgħid lil 
kulħadd biha? Forsi sifirt u 

mort xi mkien fejn veru ħadt gost 
u ridt tgħid lil sħabek kollha … forsi 
qlajt xi rigal sabiħ u ridt turih lil 
ħbiebek ….

Hekk ġralhom id-dixxipli meta raw 
lil Ġesù ħaj wara li miet. Huma 
mtlew b’ferħ kbir li ma setgħux 
iżommu għalihom biss. Riedu 

jaqsmuh mad-dinja kollha. Tant hu 
hekk li bdew ixandru l-qawmien 
ta’ Ġesù ma’ kulħadd. Lanqas it-
theddida tal-martirju ma setgħet 
twaqqafhom.

L-esperjenza f’ħajtek ta’ Ġesù 
rebbieħ fuq il-mewt u t-tbatija 
tgħinek biex tirraġuna b’mod 
differenti. Tgħinek tifhem li 
f’ħajtek it-tbatija mhix għal 
dejjem. Tgħinek tifhem li fit-tbatija 
tista’ ssib skop. Meta tħares lejn 
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id-dinja ta’ madwarek, minflok 
taqta’ qalbek quddiem it-tbatija li 
tara, timtela b’kuraġġ biex tagħti 
sehmek biex tnaqqasha.

Bħad-dixxipli, min ikollu din 
l-esperjenza ta’ Ġesù Rxoxt 
f’ħajtu jkun jixtieq jaqsamha 
mal-oħrajn. Tant hi sabiħa din 
l-esperjenza li ħafna Nsara matul 
iż-żminijiet kollha sal-ġurnata 
tal-lum kienu u għadhom lesti 
jbatu u saħansitra jmutu biex 
iwasslu din l-Aħbar it-Tajba.

Int ukoll tista’ twassal din 
l-Aħbar, mhux bil-prietki, 
daqskemm bil-mod kif tirraġuna 
fuq sitwazzjonijiet differenti 
f’ħajtek, kif titkellem mal-ħbieb 
u kif iġġib ruħek. Pereżempju, 
kemm int ottimist fi ħsiebek u fi 
kliemek, jew inkella taqta’ qalbek 
mix-xejn?

Il-qawmien mill-mewt ta’ Ġesù 
hija rebħa fuq il-ħażen u t-tbatija. 
Min jaċċetta lil Kristu Rxoxt f’ħajtu 
jissieħeb miegħu fil-ġlieda kontra 
l-ħażen u t-tbatija. Miljuni kbar 
ta’ Nsara, tul is-sekli, ħadmu biex 
iġibu l-paċi u l-ġustizzja fid-dinja. 
Uħud involvew ruħhom fil-politika 

u saru mexxejja kbar li ġabu bidliet 
importanti fid-dinja. Oħrajn ħadmu 
fl-oqsma tal-volontarjat u ġabu 
bidliet kbar fil-ħajja ta’ nies li kienu 
qed iħossu li ntilfu.

Int ukoll imsejjaħ biex tagħti 
sehmek f’din il-ħidma. Min issa 
tista’ tagħmel ħafna affarijiet li 
forsi jidhru żgħar li, iżda, jistgħu 
jfissru ħafna għal min tgħin. Jekk 
iżżur ħabib marid, għalih jista’ jkun 
ta’ faraġ kbir. Tbissima jew kelma 
ta’ kuraġġ taf tfisser dinja għal xi 
ħadd li jkun imdejjaq.
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Għixha!
Issieħeb jew agħti l-appoġġ 
tiegħek lil xi għaqda li 
bil-ħidma volontarja tal-
membri tagħha tgħin lil 
ħaddieħor ikollu ħajja isbaħ 
u aħjar. Waħda minn dawn 
l-għaqdiet, apposta għat-
tfal, hija t-‘Tfal Jgħinu 
lit-Tfal’ (Children Helping 
Children). Fittex dwar il-
fergħa tagħha f’Malta u ara 
titħajjarx tissieħeb.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel!
Fittex dwar il-ħajja
ta’ Robert Schuman. 
X’bidla ġab fid-dinja
bil-viżjoni u l-ħidma 
tiegħu dan il-politiku 
Kattoliku?
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A kliem importanti
	 Ikteb	sentenza	li	tispjega	fil-qosor	x’nifhmu	b’dan	il-kliem:
 ▶	Dnub
 ▶	L-Olokawst
 ▶	Il-Qaddej	ta’	Alla
 ▶	Kristu	Rxoxt

B ideat prinċipali
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	Ikteb	dwar	eżempju	mill-Istorja	tas-seklu	għoxrin	li	

juri	l-kruha	u	t-tbatija	bla	qies	li	jista’	jikkawża	d-dnub	
tal-bniedem.

 ▶	X’hemm	fit-Testment	il-Qadim	li	jurina	li	aktar	ma	
nidinbu	u	nitbiegħdu	minn	Alla	aktar	se	nġibu	fuqna	
nfusna	dwejjaq	u	tbatija?

 ▶	B’liema	mod	Ġesù,	l-Iben	ta’	Alla	li	sar	bniedem,	
tgħabba	bit-tbatijiet	tagħna	l-bnedmin?

 ▶	Għaliex	il-qawmien	mill-mewt	ta’	Ġesù	hija	
l-pedament	tal-fidi	u	t-tama	tagħna?

Ċ Aħseb b’moħħok
	 Uża	dak	li	tgħallimt	f’dan	il-kapitlu	biex	twieġeb:
 ▶	Minn	dak	li	tara	madwarek	fil-ħajja	ta’	kuljum,	kif	il-

bniedem	ġieli	jġib	it-tbatija	fuqu	nnifsu	jew	fuq	dawk	
ta’	madwaru?

 ▶	X’għandek	titgħallem	mill-esperjenza	tal-Olokawst	
jew	ta’	ġenoċidji	oħra	li	seħħew	fis-seklu	għoxrin	
dwar	l-attitudni	u	l-imġiba	tiegħek	lejn	nies	ta’	razez	
differenti?

 ▶	Liema	minn	dak	li	jemmnu	l-Lhud	jew	il-Musulmani	
dwar	għaliex	jeżistu	l-ħażen	u	t-tbatija	taħseb	li	jaqbel	
ukoll	mat-twemmin	Nisrani?

 ▶	B’liema	mod	tista’	int	ukoll,	mimlija	bil-kuraġġ	li	
tagħtik	il-fidi	fi	Kristu	Rxoxt,	tagħti	sehmek	biex	tibni	
dinja	isbaħ	u	aħjar?

D iddiskuti d-dar
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar:
 ▶	Bħalissa	hemm	xi	membru	tal-familja	li	għaddej	minn	

żmien	ta’	tbatija?	X’nistgħu	nagħmlu	biex	nagħtu	
l-appoġġ	tagħna	lil	xulxin	fi	żminijiet	bħal	dawn?

 ▶	X’nistgħu	nagħmlu	biex	nevitaw	li	nkunu	aħna	li	nġibu	
tbatija	bla	bżonn	lil	xulxin?

Naraw x’tgħallimna


