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Immarka ✓ ħdejn Il-klIem lI taf xI jfIsser:ħejjI ruħek:

Qatt ħsibt dwar kif żerriegħa 
tant żgħira tikber fi pjanta 
sabiħa bil-frott jew fjuri?

Taħseb li l-ħajja tagħna 
tixbah din iż-żerriegħa?



Tgħidx kemm nieħu gost immur 
għand in-nanniet tiegħi u meta 
nkun hemm l-hena tiegħi ndur 
man-nannu fir-razzett antik 
tagħhom, inpoġġu l-frott li jkun 
għadu kemm qata’ ġol-kaxxi. 
Illum x’ħin wasalt, sibt lin-nannu 
fil-bitħa li għandhom fid-dar 
jirranġa qsari vojta ħdejn xulxin 
biex fihom ikun jista’ jiżra’ 
l-ħwawar tal-kċina u xi pjanti 
oħra. Qalli kemm hu tajjeb li 
jkollok dejjem il-ħwawar friski 
biex it-togħma tal-ikel tkun 
aktar bnina. Kelli seba’ mitt 
sena biex nara x’jagħmel biex 
ikollu l-ħwawar. Għentu jimla 
l-qsari bil-ħamrija, imbagħad 
daħħalni fil-kamra żgħira li 
għandu fil-bitħa u wrieni diversi 
pakketti mimlija żrieragħ ta’ 

kull tip li kellu fuq il-mejda. In-
nannu qalli li dawn iż-żrieragħ 
kien ġabarhom minn xhur qabel 
biex issa jkun jista’ jiżragħhom. 
F’moħħi bdew għaddejjin diversi 
mistoqsijiet dwar dawn iż-
żrieragħ... jekk ilhom dawk ix-
xhur hemm fil-boroż, dawk issa 
nixfu u mietu u mhux se jikbru 
ħwawar minnhom! U kif jista’ jkun 
minn dik iż-żerriegħa ċkejkna 
se jikbru l-ħwawar? In-nannu 
rani ftit imħasseb u staqsieni 
x’kien għaddej minn moħħi. Malli 
spjegajtlu dak li kont qed naħseb, 
ħa f’idejh ftit żrieragħ, poġġa 
bilqiegħda fuq kantun żgħir li kien 
ħdejn il-bieb tal-kamra u beda 
jispjegali l-proċess li tgħaddi 
minnu ż-żerriegħa.

“Iż-żerriegħa qisha bħal bagalja! 
Ġo fiha hemm dak kollu meħtieġ 
biex meta tkun fl-ambjent tajjeb 
tagħha, tibda l-proċess sabiex issir 
tursina, karfusa jew kwalunkwe 
xitla oħra. Il-qoxra ta’ barra tkun 
qiegħda tipproteġi lil dak li hemm 
ġewwa biex ma ssirlux ħsara. Meta 
ż-żerriegħa tinżera’ u jkun hemm 
il-kundizzjonijiet kollha meħtieġa 
biex tibda tikber, iż-żerriegħa 
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tnibbet, il-qoxra tinfetaħ, u jibda 
jikber għerq u jinżel ’l isfel fil-
ħamrija biex isib l-ilma u nutrijenti 
oħra. Tibda tifforma wkoll ix-xitla 
li tinbet minn taħt il-ħamrija u 
tikber ’l fuq lejn id-dawl. Wara ftit 
ġranet jibdew jiżviluppaw il-weraq. 
Bl-għajnuna tad-dawl tax-xemx 
u sustanzi oħra fil-ħamrija, maż-
żmien din iż-żerriegħa tiżviluppa 
fil-ħxejjex jew f’siġar tal-frott.”

Jiena bqajt imbellah nisma’ lin-
nannu jispjega kif ġo żerriegħa li 
bilkemm tidher, hemm dak kollu 
miġbur fiha. In-nannu ħallieni b’dan 
il-kliem u kompla fuq xogħlu jiżra’ 
ż-żrieragħ: “Kieku ż-żerriegħa ma 
taqax fil-ħamrija u tmut, tibqa’ 
weħidha mingħajr ma tagħti frott”.

Jiena bqajt nirrifletti dwar dak li 
qalli n-nannu. Indunajt kemm kollox 
huwa ppjanat b’mod perfett għal 
dik id-daqsxejn ta’ żerriegħa. Imma 
jekk xi ħadd bħali ma jindunax bil-
pjan li għandha mfassal għaliha din 
iż-żerriegħa u jħalliha fuq l-ixkaffa, 
qatt mhu se joħroġ il-potenzjal li 
hemm moħbi fiha. Biex jiena jkolli 

karfusa, tursina jew kwalunkwe 
pjanta oħra, jiena rrid nidfen din 
iż-żerriegħa biex tkun tista’ tibda 
l-proċess ta’ tibdil tagħha. Kull 
ħaġa fil-ħajja ta’ din iż-żerriegħa 
għandha tifsira. F’moħħi ġie wkoll 
dak li nafuh bħala d-dudu tal-ħarir, 
li jingħalaq fil-fosdqa u jinbidel 
f’farfett! X’meravilja ta’ ħolqien! 
Kollox bil-pjan tiegħu, jeħtieġ li 
jkun hemm it-tibdil, u kull pass li 
jseħħ fil-proċess ta’ tibdil għandu 
tifsira u ma jistax jinqabeż jew 
jitħalla barra.

Aktar ma naħseb fuq dan il-
proċess aktar ninduna kemm 
ħajti tixbah lil din iż-żerriegħa u 
lid-dudu tal-ħarir. Donnu hemm 
proċess ta’ żvilupp li jibda u 
għandu tmiem. Qisu hemm mixja 
fejn xi ħadd qed ifittex teżor 
moħbi. Trid issegwi ħjiel wara ħjiel 
biex issib it-teżor. Meta f’idejja 
jkolli l-ewwel ħjiel, ma jkollix idea 
fejn se jwassalni l-aħħar ħjiel, 
imma nimxi pass wara l-ieħor 
sakemm nasal għat-teżor. Kull 
ħjiel huwa importanti biex ikun 
jista’ jwassalni għall-pass li jmiss. 

Dan huwa l-mod kif tiżvolġi ħajti u 
din hija wkoll il-mixja ta’ fidi tiegħi. 
Mhux faċli li jiena nsir naf lil Alla. 
Lil Alla nsiru nafuh ftit ftit. Imma 
Alla juri lilu nnifsu f’tant affarijiet li 
jien niltaqa’ magħhom u lili jgħinuni 
niżviluppa. Alla jagħmel lilu nnifsu 
preżenti f’ħajjitna fl-imħabba li 
nirċievu, pereżempju mill-ġenituri 
u ħbieb, fir-relazzjonijiet bejnietna 
kemm meta jmorru tajjeb u 
meta jmorru ħażin u anke f’ħafna 
emozzjonijiet li ngħaddu minnhom 
fl-iżvilupp tagħna. F’din il-mixja 
sikwit nitfixklu meta per eżempju 
xi ħadd li nafu jimrad jew xi ħadd li 
nħobbu jmut. Alla mhux faċli tarah 
fl-ikrah jew fl-uġigħ. Imma anke 
l-fidi tagħna tiżviluppa bl-istess 
mod kif iż-żerriegħa minn tikka 
kważi ma tidhirx tikber fi pjanta.

Ma rridx naqta’ qalbi imma 
rrid inkompli nfittex lil Alla. 
Ma rridx inħalli emozzjonijiet 
bħar-rabja, il-biża’, id-dwejjaq u 
l-ħsibijiet jaqtgħuli qalbi. Dawn 
l-emozzjonijiet huma l-proċess 
naturali tal-ħajja tiegħi li jgħinuni 
nagħraf Alla min hu u Alla fejn hu.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Idħol fil-fond
“…jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art 
u tmut, hi tibqa' weħidha; imma jekk tmut, 
tagħmel ħafna frott” (Ġw 12, 24). B’dan il-kliem 
Ġesù kien qed jipprepara lid-dixxipli għall-
mewt tiegħu. Madankollu Ġesù ried iwassal 
messaġġ ieħor ukoll. Biex aħna nagħmlu 
“l-frott” irridu nagħmlu sagrifiċċji. Kieku 
ż-żerriegħa tibqa’ dejjem żerriegħa din ma 
tagħtix frott, imma hi tinbidel – tmut – biex 
tagħti l-frott.  L-istess aħna, irridu ninbidlu 
biex insiru aħjar.

Id-dinja ta’ ġo fija ▶ 3 



Nikodemu kien raġel minn fost 
il-grupp tal-Fariżej u kien ukoll 
wieħed mill-kbarat tal-Lhud. 
Darba waħda mar għand Ġesù 
billejl u qallu: “Rabbi, aħna 
nafu li inti Mgħallem mibgħut 
minn Alla; għax ħadd ma jista’ 
jagħmel is-sinjali li qiegħed 
tagħmel int jekk ma jkunx 
Alla miegħu.” U Ġesù wieġbu: 
“Tassew tassew ngħidlek li 
jekk wieħed ma jitwelidx mill-
ġdid, ma jistax jara s-Saltna 
ta’ Alla.” Nikodemu tbissem 

x’ħin sema’ din it-tweġiba u qal 
lil Ġesù “Imma kif jista’ jkun li 
wieħed jerġa’ jitwieled wara li 
jkun xjieħ? Jista’ forsi jerġa’ 
jidħol f’ġuf ommu u jitwieled?” 
Ġesù wieġbu: “Tassew tassew 
ngħidlek, li jekk wieħed ma 
jitwelidx mill-ilma u l-Ispirtu, ma 
jistax jidħol fis-Saltna ta’ Alla.”

Meta ż-żerriegħa tintefa’ fil-
ħamrija jibda l-proċess sabiex 
tibda ħajja ġdida. Dan hu li jseħħ 
fina permezz tal-magħmudija ... 
jibda l-proċess lejn ħajja ġdida 
eżatt kif jiġri fiż-żerriegħu li 
taqa’ fl-art u fid-dudu tal-ħarir li 
jinbidel f’farfett. Il-magħmudija 
tagħtini ħajja ġdida, dik li 
ngħidulha l-ħajja tal-grazzja. 
Hi din il-ħajja tal-grazzja fina li 
tgħinna nikbru u niżviluppaw fil-
fidi tagħna.
 
Il-magħmudija hija l-ewwel 
mis-seba’ sagramenti li nirċievu 
għax permezz tal-grazzja tiftaħ 
quddiemna din it-triq li hija 
mixja. Fl-ewwel żminijiet tal-
Knisja, il-magħmudija kienu 
jirċevuha dawk li kieni jissejħu 
‘katekumeni’, u ġeneralment 
meta dawn kienu jkunu diġà 
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adulti. Il-battisteru kien ikun kbir 
għaliex il-magħmudija kienet issir 
bl-immersjoni u allura kien ikun 
meħtieġ li min se jitgħammed 
jinżel kollu kemm hu fl-ilma. Kien 
ikun forma ta’ qabar bit-taraġ 
fuq kull naħa u mimli bl-ilma. Il-
katekumenu kien jinżel taħt l-ilma 
min-naħa u jitla’ min-naħa l-oħra. 
Dan biex joħroġ ċar li bħalma 
ż-żerriegħa trid taqa’ fl-art u tmut 
biex tagħmel il-frott, hekk in-
nisrani jmut fl-ilma biex jitwieled 
mill-Ispirtu s-Santu. Il-‘mewt’ tan-
nisrani hija l-esperjenza li ssieħbu 
fil-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù 
Kristu. Il-katekumenu kien ikun 
għażel f’ħajtu li jimxi wara Ġesù u 
issa l-magħmudija se tgħinu biex 
jgħix ta’ dixxiplu ta’ Ġesù u jsir 
jixbhu. Hekk dak li ġara f’Ġesù meta 

bħall-ħabba tal-qamħ ħa l-passjoni 
u miet biex seta’ jqum rebbieħ, kif 
wegħedna hu stess, jista’ jibqa’ 
jseħħ fina kull darba li aħna nkunu 
art tajba u allura nagħtu frott fix-
xhieda tagħna.

Aħna l-magħmudija rċevejnieha 
meta konna trabi. Il-ġenituri għażlu 
li jgħammduna biex minn kmieni 
tinżera’ fina ż-żerriegħa tal-fidi. 
Fis-sagrament tal-magħmudija 
hemm ħafna sinjali li għandhom 
tifsira li ġejja mill-ewwel żminijiet 
tal-Knisja: l-ilma, iż-żejt tal-
katekumeni u tal-ġriżma, il-libsa 
l-bajda u d-dawl tal-blandun. Kollha 
huma sinjali li jfissru l-bidla li tista’ 
tibda sseħħ f’ħajjitna jekk dik iż-
żerriegħa tal-fidi nieħdu ħsiebha u 
nikkultivawha.

L-isfida tagħna hi kif ser nikkultivaw 
din iż-żerriegħa li rċevejna u kif 
il-qalb tagħna se tkun art tajba 
għaliha. Il-magħmudija hija l-bidu 
ta’ dan il-proċess li matulu aħna 
nikbru biex dak li rċevejna jibdilna 
f’insara maturi. In-nisrani matur 
huwa l-pjanta li kibret minn dik 
iż-żerriegħa u l-frott ta’ din il-
pjanta huwa l-frott tal-Ispirtu. 
Il-frott tal-Ispirtu skont San Pawl 
huma: l-imħabba, l-hena, is-sliem, 
is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, 
il-ħlewwa u r-rażan (Gal 5, 22-24). 
Dawn huma l-kwalitajiet li iktar ma 
nikbru fihom, iktar ikun jidher fina 
t-twelid ġdid mill-magħmudija li 
għal Nikodemu deher tant diffiċli, 
imma li l-qawwa tal-Ispirtu s-Santu 
tagħmel possibbli fina.

DIN KONTTAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOLFIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Is-sagrament tal-magħmudija huwa mimli simboli 
li jgħinuna nifhmu l-qawwa ta’ dan is-sagrament.

L-ILma huwa sinjal tal-ħajja u allura huwa 
s-simbolu tal-ħajja ġdida li qegħdin nirċievu. 
L-ilma, bħal fid-dilluvju, huwa wkoll sinjal li 
jeqred kull ħażen fina u madwarna.

L-abjaD tal-libsa huwa simbolu ta’ safa u jrid 
ifakkarna li fil-magħmudija aħna nilbsu lil Kristu 
li fittex f’ħajtu li jagħmel ir-rieda tal-Missier.

 IL-bLanDun jirrappreżenta lil Ġesù ħaj u 
x-xemgħa li tinxtegħel mill-blandun ifisser 
id-dawl tal-fidi li fil-magħmudija nirċievu.

Iż-żejt tal-katekumeni juri l-qawwa u l-fejqan u 
l-fwieħa taż-żejt tal-griżma turi l-ferħ u l-grazzja 
li qegħdin nirċievu bħala l-magħżulin tal-Mulej.

Id-dinja ta’ ġo fija ▶ 5 



In-nannu kien semmieli li 
ż-żerriegħa hija bħal bagalja li 
tiġbor fiha dak kollu li jagħmilha 
possibbli biex tinbidel fi pjanta. 
Fil-magħmudija nżergħet fina din 
iż-żerriegħa u beda l-proċess taħt 
il-ħamrija. Issa, permezz tal-Griżma, 
din iż-żerriegħa tinbet u tibda tikber 
u tiġi kkultivata.

Qabel tela’ s-sema, Ġesù wiegħed 
lill-Appostli li se jibagħtilhom l-Ispirtu 
s-Santu biex iwettaqhom b’qawwa 
speċjali, biex il-Kelma ssir laħam 
anke fihom kif kien ġara f’Marija, 
biex il-biża’ issa jinbidel f’kuraġġ u 
hekk ikunu jistgħu jitkellmu f’ismu 
quddiem id-dinja. Meta l-Ispirtu 
s-Santu niżel fuq l-Appostli fil-festa 
ta’ Pentekoste, din kienet l-ewwel 
‘dilka’ bl-Ispirtu. ‘Griżma’ fil-fatt 
tfisser dilka. Fil-ktieb tal-Atti tal-
Appostli nsibu miktub li l-ewwel 
insara kienu jiġu mgħammda u 
mbagħad l-Appostli kienu jqiegħdu 
jdejhom fuqhom, u huma kienu 
jirċievu l-Ispirtu s-Santu. Is-suċċessuri 
tal-Appostli li huma l-Isqfijiet, 
illum ukoll iqiegħdu jdejhom fuq 
dawk l-insara li jkunu se jirċievu 
s-sagrament tal-Griżma u jitolbu lill-
Ispirtu s-Santu sabiex jinżel f’dik il-
persuna. Dan ifisser li bħall-Appostli, 
jiena li issa rċevejt dan is-sagrament, 
se nkun ikkonfermat mill-ġdid fl-
Ispirtu biex ikun jidher Kristu fija 
fil-mod kif ngħix u fix-xhieda li nagħti 
għal dak li nemmen fih. 
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Issa li rċevejt il-Griżma m’għadnix 
tarbija kif kont meta tawni 
l-magħmudija. Issa qed nikber, 
iż-żerriegħa bdiet tinbidel fi 
pjanta u iktar ma nikber iktar se 
jkun hemm bżonn li tissaħħaħ. 
Il-bidwi jikkultiva il-pjanta, 
jagħmel minn kollox biex iħarisha 
mill-insetti u mill-maltemp li 
jagħmlulha l-ħsara u li jistgħu 
anke joqtluha. Is-sagrament 
tal-Griżma lili jagħtini l-qawwa 
u l-għerf biex nagħraf il-perikli 
li jfixkluni fil-mixja tiegħi u nkun 
kapaċi negħleb u nirbaħ il-ħażen li 
jeżisti. Imma rrid inkun il-ħin kollu 
għajnejja miftuħa għalih biex ma 
nitfixkilx u nkompli nikber. 

Is-sagrament tal-Griżma 
jsaħħaħni biex nibqa’ b’fedeltà 
insegwi lil Ġesù bħala dixxiplu 
tiegħu. Ġesù offra lilu nnifsu 
fuq is-salib biex isalvani u anke 
lili jagħmilli l-istess stedina 
li għamel lil kull min irid ikun 

dixxiplu tiegħu: stedina biex nerfa’ 
jien ukoll is-salib tiegħi u nimxi 
warajh. Il-Griżma lili tagħtini 
l-qawwa biex nibqa’ nsegwih, biex 
ma negħjix, biex ħajti b’dak kollu 
li ngħaddi minnu ngħixha f’rabta 
miegħu. L-Ispirtu li jikkonfermani 
fil-Griżma jagħtini rieda qawwija 
biex inxandar il-fidi tiegħi b’mod 
għaqli lil dawk ta’ madwari. Fil-
Griżma nirċievi s-seba’ doni tal-
Ispirtu li huma l-kwalitajiet li kull 
nisrani u dixxiplu ta’ Ġesù jeħtieġ 
mhux biss biex jgħix ta’ nisrani 
tassew imma wkoll biex ikun dawl, 
melħ u ħmira għall-oħrajn. 

Uħud minna jifakru sew dak il-
mument meta l-Isqof poġġa jdejh 
fuqna sabiex jitlob lill-Ispirtu 
s-Santu jinżel fuqna u waqt li 
dilkilna moħħna biż-żejt tal-Griżma 
qal il-kliem “Ħu s-siġill tad-don tal-
Ispirtu s-Santu.” Memorja sabiħa 
li tfakkarna li sirna nsara adulti u 
li issa għandna r-responsabbiltà li 

nkunu xhieda tiegħu quddiem id-
dinja kollha.

Illum nista’ nara iktar biċ-ċar kif 
is-sagrament tal-magħmudija 
huwa marbut mas-sagrament tal-
Griżma tal-Isqof. Fil-magħmudija 
jiena twelidt mill-ġdid u sirt iben 
Alla, tpoġġiet fija iż-żerriegħa tal-
fidi bħalma ż-żerriegħa titpoġġa 
fil-ħamrija biex minn hemm jibda 
l-proċess tagħha. Fil-Griżma, din 
iż-żerriegħa tidħol f’fażi oħra, 
tibda tinfetaħ, trabbi l-għeruq 
u tinbet sabiex bil-mod il-mod 
issir pjanta sabiħa. Dak li jiena 
rċevejt fil-magħmudija hija l-ħajja 
nisranija u permezz tal-Griżma 
tal-Isqof, il-ħajja nisranija tiegħi 
se tibda tissaħħaħ u timmatura 
sabiex issir siġra b’saħħitha li 
kapaċi tagħmel il-frott, frott li 
jidher fl-imġiba tiegħi u li juri 
l-ħidma tal-Ispirtu fija minkejja li 
jien, bħal kulħadd, ikolli d-dgħufija 
u d-diffikultajiet tiegħi. 

nItOLbu
Spirtu s-Santu ejja fija
imlieni bl-GĦERF
biex nagħraf aħjar lili nnifsi
u l-kobor tal-imħabba ta' Alla;
żejjinni bil-FEHMA biex nagħraf aħjar
is-sejħa tiegħi bħala nisrani;
dawwalni bl-GĦAQAL
biex nagħraf nagħżel bejn it-tajjeb u l-ħażin;
saħħaħni bil-QAWWA biex ma nibżax
inkun ta' xhieda tal-imħabba kbira
ta' Alla l-Missier;
kattarli x-XJENZA biex nibqa' dejjem
nitgħallem iżjed fuq Alla;
sebbaħni bil-PIETÀ biex nitlob aktar
u nikber fl-imħabba tiegħi lejn Alla
u lejn il-proxxmu;
fawwarni bil-BIŻA TA’ ALLA
sabiex nagħraf li lil Alla biss
għandi nħobb fuq kollox
u lil Ibnu Ġesù li ġie fid-dinja
biex isalvana.
Ammen.
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Idħol fil-fond
Peer pressure hi meta oħrajn ta’ 
tamparna, li jistgħu jkunu sħabna 
stess, jinkoraġġuna u xi drabi bi 
sforz, li nbiddlu l-mod kif inġibu 
ruħna, il-valuri u l-attitutni tagħna. 
Dawn joħolqulna sfida. X’ser 
nagħmel meta oħrajn iħajruni ma 
nidħolx għal xi lezzjoni jew naqbeż 
ġurnata skola; meta jħajruni 
npejjep jew nigdeb biex ma 
nammettix żball li nkun għamilt u 
b’hekk niffranka xi kastig?  Aktar 
ma nikber aktar ser niltaqa’ ma 
okkażjonijiet fejn irrid nieħu 
deċiżjoni. Mhux kull deċiżjoni hi 
faċli, aktar u aktar meta għandi 
pressjoni żejda minn oħrajn ta’ kif 
jien għandi niddeċiedi. X’taħseb 
li għandek tagħmel meta tiltaqa’ 
ma’ sitwazzjonijiet bħal dawn?

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Iż-żerriegħa issa żviluppat u saret pjanta. Imma biex din il-pjanta 
tikber ħajja u b’saħħitha, għandha bżonn kontinwament ta’ diversi 
affarijiet bħalma huma l-ilma u d-dawl tax-xemx. Għandha bżonn 
ukoll li kull ċertu żmien, il-bidwi jiżborha u jnaddfilha l-ħamrija u 
jekk ikun hemm bżonn jagħtiha wkoll il-vitamini. Mingħajr din il-kura 
bażika, il-pjanta ma tistax tkompli tikber b’saħħitha.
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L-istess prinċipji japplikaw għall-
ħajja tagħna, jekk irridu nikbru 
f’saħħitna, u għall-ħajja ta’ fidi fina. 
Mhux biżżejjed li nkunu rċevejna 
s-sagramenti tal-magħmudija u tal-
Griżma tal-Isqof. Bħall-pjanta, aħna 
wkoll għandna l-bżonn kontinwu 
ta’ min jiżborna minn żmien għal 
ieħor sabiex inkomplu nikbru 
b’saħħitna bħala persuni maturi. 
Issa aħna sikwit nistaqsu lilna 
nfusna x’inhuma dawk l-affarijiet li 
jgħinuna biex nimmaturaw. X’inhi 
l-kura kontinwa li jien neħtieġ biex 
il-fidi fija ma tmutx imma tagħti 
frott? It-tweġiba suppost mhix 
daqshekk diffiċli, imma fl-istess 
ħin mhux dejjem inkunu moħħna 
hemm biex nikkultivaw lilna nfusna 
sew u biex l-attitudnijiet it-tajba 
jibqgħu jikbru fina. L-esperjenzi 
personali li ngħaddu minnhom 
kuljum huma importanti, jekk ma 
niqfux u ma nippruvawx nifhmu 
xi jkun qed jiġri. Nistgħu ngħixu 
aljenati, u allura jiġru ħafna 
affarijiet li qatt ma jgħinuna 
tassew biex nikbru. Mhux kulma 
jiġri f’ħajjitna awtomatikament 
isir esperjenza li tgħallimna. 
Tant li ħafna nies, jgħaddu minn 
xiex jgħaddu, qishom qatt ma 
jitgħallmu. 

L-esperjenza tal-ħajja hija dejjem 
imżewqa. Ngħaddu minn mumenti 
sbieħ u minn esperjenzi koroh li 
nixtiequ, kieku jiddependi minna, 
qatt ma jkunu ġraw. Imma kull 
esperjenza, pożittiva jew negattiva, 
lilna tista’ tgħinna biex nitgħallmu 
minnha u hekk nikbru, nimmaturaw, 
u nkunu dejjem iżjed b’saħħitna 
biex naffaċċjaw il-ħajja b’dak kollu 
li jiġri ġo fina u madwarna. L-istess 
bħall-pjanta li jekk issib min 
jikkuraha bis-serjetà, tkun tassew 
b’saħħitha anke meta l-elementi 
tan-natura jaħbtu magħha. Kollox 
hekk fil-ħajja. Bħal dik l-irħama 
lixxa li l-iskultur jibda jnaqqaxha 
daqqa daqqa bl-iskarpell biex 
minnha joħroġ l-istatwa li diġà jkun 
qed jimmaġina. L-esperjenzi huma 
dawk id-daqqiet żgħar jew kbar tal-
iskarpell mill-iskultur imma li huma 
meħtieġa biex tifforma l-istatwa.

Il-magħmudija u l-griżma tal-Isqof, u 
magħhom l-ewkaristija, huma t-tliet 
sagramenti li jkomplu jdaħħluna 
fil-ħajja nisranija fi proċess twil 
li ma jistax jieqaf. Dan il-proċess 
ma jseħħx jekk aħna maqtugħin 
mill-oħrajn. Aħna nistgħu nikbru 
tassew bħala nsara fil-fidi tagħna 
flimkien ma’ oħrajn. Dik li jsejħulha 

l-‘peer group pressure’ mhijiex biss 
xi ħaġa negattiva, qisu l-ħbieb jistgħu 
jinfluwenzawna biss biex nagħmlu 
l-ħażin. Flimkien ma’ sħabna nistgħu 
ngħinu lil xulxin b’ħafna modi.

Liema huma l-ispazji fejn aħna l-iktar 
niltaqgħu mal-ħbieb tagħna? Kif 
inqattgħuh il-ħin tagħna flimkien? 
X’nagħmlu l-iktar meta jkollna 
ħin liberu flimkien? Kemm kapaċi 
nkunu attenti għal dak li kull wieħed 
u waħda minna nkunu għaddejjin 
minnu? Jew kultant lanqas biss 
nindunaw li xi ħadd minna jkun 
għaddej minn żmien diffiċli? Forsi 
mdejjaq jew forsi mweġġa’. Forsi 
għaddej minn żmien diffiċli d-dar. 
Kemm nindunaw b’dan kollu biex 
inkunu tassew preżenti f’sens pożitiv 
fil-ħajja ta’ xulxin? Lesti mhux 
niġġudikaw imma ngħinu u nsostnu lil 
xulxin. Dawn huma l-ħbiberiji ta’ veru! 
Dawn huma r-relazzjonijiet bejnietna 
li tassew jgħinuna biex nibnu lil 
xulxin. B’dan il-mod, għalkemm 
kultant inkunu differenti minn xulxin 
fil-karattru u t-temperamenti, il-
mixja ta’ fidi tagħna tpoġġina f’mixja 
waħda fejn nistgħu niskopru s-sabiħ 
tal-fidi f’Ġesù, speċjalment meta 
nkunu preżenti għal xulxin, l-iktar 
għal dawk fil-bżonn. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Il-bidwi jiżbor is-siġar tiegħu 
biex jagħtihom is-saħħa. Ma 
jaqbadx jaqta’ kif ġie ġie iżda 
bil-galbu jneħħi z-zkuk mejta, 
morda jew miksura. Xi kultant 
ikollu jneħħi wkoll xi parti li 
hija ħajja u qiegħda tagħtih il-
frott. Dan jagħmlu għax ikun 
jaf li qed toħnoq il-bqija tas-
siġra minħabba li ma tkunx 
qed tħalli jidħol biżżejjed 
dawl jew ma jkunx hemm 
ċirkolazzjoni ta’ arja. Dan 
jagħmlu b’ħafna galbu, biex 
is-siġra tkompli tikber u ssir 
aktar b'saħħitha.
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Fittex
Ara jirnexxilekx issib liema huma l-erba’ virtujiet 
kardinali u xi jfissru. Fl-aħħar nett ara kif dawn il-
virtujiet jistgħu jgħinuna nkunu persuni aħjar.
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L-iktar elementi essenzjali għall-
pjanta meta tkun tikber huma 
l-ilma u d-dawl tax-xemx. Mingħajr 
dawn, il-pjanta ma ssibx mnejn 
tieħu saħħitha, u tkun dgħajfa biex 
tissielet mal-istess elementi tan-
natura li sikwit ikunu b’saħħithom 
wisq fuqha. Bħall-pjanta, jien 
għandi bżonn l-enerġija biex nikber 
f’saħħti u rrid niskopri x’inhuma 
għalija f’ħajti l-ilma u d-dawl tax-
xemx li mingħajrhom iż-żerriegħa 
tal-fidi fija tmut. Permezz tal-
magħmudija tiegħi jiena ġejt 
mogħti ċ-ċavetta sabiex inkun 
nista’ nirċievi b’abbundanza d-dawl 
u l-ilma li huma l-Ewkaristija u 
l-Kelma t’Alla. Aktar ’il quddiem, 
permezz tal-griżma tal-Isqof, jiena 
ġejt ikkonfermat fil-qawwa tal-
Ispirtu li jnissel fija d-doni tiegħu 
biex, issa li qed nikber u nkun 
bdejt diġà niffaċċja ħajti, inkompli 
nissaħħaħ f’dawk il-virtujiet li 
lili jagħmluni l-ewwel u qabel 
kollox bniedem b’karattru sod, u 
mbagħad nisrani li dawk il-virtujiet 
kapaċi jgħixhom fil-konkret u 
l-iktar fir-relazzjonijiet mal-oħrajn.

In-nannu tiegħi m’għallimnix biss 
kif jikbru l-pjanti minn daqsxejn 
ta’ żerriegħa, imma kien ikellimni 
wkoll fuq dak li lili jagħmilni 
nisrani. Sikwit kien ifakkarni bil-
mod prattiku tiegħu li għalkemm 
iż-żminijiet illum inbidlu u ma 
ngħixux l-istess stil ta’ ħajja kif 
kienu jgħixu huma meta kienu 

għadhom tal-età tiegħi, imma ċerti 
affarijiet jibqgħu meħtieġa u aħna 
importanti nibqgħu nagħtuhom 
l-importanza tagħhom. Anke 
n-nannu kien ikellimni per 
eżempju fuq il-ħtieġa tal-
Ewkaristija jew tal-qari tal-Bibbja 
għax, tinbidel kemm tinbidel il-
kultura, dawk jibqgħu l-għajn tal-
enerġija spiritwali tagħna bħala 
insara. In-nannu kien isaħħarni kif 
kien jirnexxilu jkellimni fuq Alla u 
fuq l-esperjenzi ta’ ħajtu qisu qed 
jitkellem fuq xi ħaġa maqgħuda, 
dak li kien jgħaddi minnu u 
l-fidi tiegħu minsuġa flimkien u 
magħġuna b’mod li l-fidi kienet 
tassew tgħinu jikber u jiffaċċja 
l-ħajja b’mod prattiku. Bi kliemu 
u bil-mod kif kien jgħix kien jurini 
ċar li t-twemmin għalih kien 
l-ilma li jagħtih il-ħajja: 
l-Ewkaristija u l-Kelma 
t’Alla għalih kienu 
tassew għejun ta’ ħajja 
u ta’ enerġija spiritwali 
fil-ħajja tiegħu ta’ 
kuljum. Għalkemm 
kellu l-età, xorta kien 
għadu jfittex f’ħajtu 
u jiskopri l-imħabba 

t’Alla li qisha t-teżor li fil-mixja 
ta’ ħajjitna jkollna ħjiel wara ħjiel 
biex niskopruha bil-mod, imma li 
iktar ma niskopruha iktar tagħmel 
differenza fil-mod kif nifhmu lilna 
nfusna, lil ħajjitna, u dak li jkun 
jiġri madwarna. Dan għalija kien 
mod ċar u konkret kif in-nannu 
kienet ħajja fih il-griżma tal-
Isqof li kien irċieva sebgħin sena 
qabel. Għalija in-nannu mhux 
biss kien raġel ta’ fidi, imma 
kien għaqli anke fil-mod kif kien 
iġib ruħu magħna u fit-tattika 
li kellu magħna meta jkellimna 
dwar problemi konkreti tal-lum. 
Għalhekk in-nannu għalija kien il-
hero tiegħi u nixtieq inkun bħalu 
meta nasal ikolli l-età tiegħu! 

Din kont tafha?
Il-kelma kardinali ġejja mill-Latin li tfisser
ċappetta, li l-bieb tħallih jinfetaħ u jingħalaq sew.  
Għalhekk dawn l-attitudnijiet lilna jigwidawna biex 
ninfetħu għat-tajjeb.  Inkun persuna li nħaddan 
dawn il-virtujiet mhux meta xi darba nikkontrolla 
lili nnifsi milli niekol kejk sħiħ! Wieħed ma jkunx 
footballer tajjeb għax xi kultant jirnexxilu jdaħħal 
gowl, imma għax dejjem jagħmel ħiltu u jibqa’ jmur 
għat-training u l-logħob.
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GĦIXHA
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MUDELL TA’
ĦAJJA
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Naf li mhux dejjem faċli inkun 
bħan-nannu. Biex ngħix bħalu 
irrid nieħu ħsieb tiegħi innifsi u 
nikkultiva fija dak li rċevejt. Jiena 
quddiemi għandi mixja twila u li 
għad tgħaddini minn ċirkustanzi 
li jinbidlu l-ħin kollu. Bħall-pjanta 
li xi darba tikber, jiena żerriegħa 
li ntefgħet fil-ħamrija, u l-proċess 
fija għadu fil-bidu tiegħu. Sakemm 
nixref ’l fuq mill-ħamrija u nibda 
nikber l-ewwel fi pjanta żgħira 
u mbagħad pjanta li tiżviluppa 

f’siġra b’saħħitha li tagħti l-frott 
għad irid jgħaddi ħafna żmien u 
għad irrid ngħaddi minn ħafna 
esperjenzi. Mit-tfulija rrid nasal 
għall-adolexxenza, imbagħad 
nidħol fiż-żgħożija tiegħi sakemm 
insir persuna adulta. Imma bħal 
kull proċess ieħor fil-ħajja, din il-
mixja ta’ ħajti tista’ tidher twila u 
mhux faċli, f’mumenti iżjed minn 
oħrajn. Il-pjanta sakemm qed 
tikber trid tiffaċċja ir-riħ qawwi, in-
nixfa u n-nuqqas ta’ ilma, u kultant 

anke xi dudu li jiekol minnha jew 
iġib xi mard. Dawn huma l-isfidi 
tal-pjanta u bħalhom hemm ukoll 
l-isfidi tiegħi li rrid negħleb kuljum 
biex dak li rċevejt fil-magħmudija 
u fil-griżma tal-Isoqf ma nitilfux. 
Dawn l-isfidi jistgħu jkunu ta’ 
kull xorta : kultant jiġu minni 
stess, bħal meta nkun imdejjaq 
u ma nafx għaliex, jew meta 
niffrustra ruħi għax nixtieq xi ħaġa 
u m’għandix paċenzja nistenna. 
Kultant jista’ jkolli sfidi anke minn 
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sħabi stess, meta ma naqblux, 
jew meta ma ngħinux lil xulxin 
u minflok, anke fejn tidħol il-fidi 
tagħna, inwaqqgħu lil xulxin għaċ-
ċajt. Hu importanti li anke fiċ-ċrieki 
tal-ħbieb inkunu sodi fejn jidħlu 
ċerti prinċipji u fejn ikun meħtieġ li 
nżommu sod bħala karattri. Inkella 
nispiċċaw qisna pjanta li tixxejjer 
mar-riħ skont mnejn ikun jofoħ. 
Bilfors bħala ħbieb ninfluwenzaw 
lil xulxin; imma jiddependi minn 
kemm inkunu b’saħħitna kemm se 
ninfluwenzaw lil xulxin għat-tajjeb 
jew għall-ħażin. 

Aħna llum iktar minn qabel qed 
ngħixu f’soċjetà u kultura fejn 
ninfluwenzaw ħafna lil xulxin. 
Madwarna hemm it-tajjeb imma 
hemm il-ħażin ukoll. Jien irrid 
inkun b’saħħti u għaqli biex 
nagħmel id-differenza bejn it-
tajjeb u l-ħażin, u biex ma ninġarrx 
b’ħeffa minn dak li jien nemmen 
li ma jgħoddx għalija. Jiena rrid 
inżomm f’moħħi li qed ngħix f’dinja 
fejn mhux kulħadd jaħsibha l-istess 
u jemmen fl-istess affarijiet. Irrid 
nitgħallem nirrispetta lil kulħadd, 
imma jrid ikolli s-sens biex dak li 
hu ħażin, anke jekk jiġi ppreżentat 
lili bħala tajjeb, nibqa’ ngħidlu 
ħażin. Din hi sfida qawwija għalija 
llum u għal kull min jixtieq jgħix 
ta’ nisrani biex dak li rċieva fil-
magħmudija u fil-griżma jagħmel 
tassew frott li jidher u jinħass. 

Ħajti hija mimlija għażliet u jiena 
rrid niddeċiedi b’mod matur. Il-
futur tiegħi se jiġi ffurmat minn 
kull għażla li se nagħmel waqt li 
jien qed nikber. Ma rridx naqta’ 
qalbi meta nkun żbaljajt. Dik ukoll 
hija parti minn ħajti u hija normali 
li tiġri. Dejjem nista’ ninduna fejn u 
għaliex żbaljajt u ndawwar ir-rotta. 
Kultant tajjeb nitgħallem infittex 
ftit mumenti ta’ skiet waħdi miegħi 
innifsi, biex ’il bogħod minn dak 
kollu li jista’ jinfluwenzani nagħraf 
xi jkun qed jiġri f’ħajti u kif inkun 

qed nirreaġixxi għalih. Dan qed 
ngħidu għaliex diġà kelli esperjenzi 
żgħar ta’ rtir ta’ nofs ta’ nhar, 
darba mat-teacher u darb’oħra 
mal-katekist, li swieli ħafna tajjeb 
għaliex skoprejt kemm hu tajjeb 
u sabih li kultant toqgħod ftit 
waħdek, titlob jew tirrifletti. Anzi 
issa qed niskopri wkoll kemm hu 
utli li anke d-dar kultant noqgħod 
ftit waħdi fil-kwiet fil-kamra tiegħi 
għal ftit mumenti mingħajr it-
television u l-kompjuter u l-ipad. 
Sirt inħobbhom mumenti żgħar 
bħal dawn għax jgħinuni niltaqa’ 
miegħi nnifsi. 

Is-siġra nindunaw li hija tajba meta 
din tibda tagħmel il-frott. Jekk 
is-siġra ma tagħtix frott ifisser 
li hemm xi ħaġa mhix sewwa. 
Jiena nagħmel il-frott meta 
nkun kapaċi nwassal lil dawk ta’ 
madwari l-valuri li jiena rċevejt u 
li b’kull ħaġa li nagħmel inkun qed 
inwassal il-messaġġ ta’ Ġesù lil 
dawk ta’ madwari.

F’dan il-proċess kollu ta’ tibdil 
m’għandi qatt naqta’ qalbi għax 
il-bidwi, li huwa Alla, qatt mhu se 
jħalli l-pjanta weħidha. Hu qiegħed 
dejjem hemm jistennieni sabiex 
nissaqqa bil-Kelma tiegħu. Meta 
jara li l-pjanta se jiġrilha l-ħsara 
minħabba l-maltemp, huwa 
jorbtilha zokk magħha sabiex ma 
ssirilha l-ebda ħsara u hekk tikber 
siġra b’saħħitha li tagħti ħafna 
frott. Kemm hu mimli għerf kliem 
in-nannu meħud minn dak li qal 
Kristu: “Jekk il-ħabba tal-qamħ 
ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa’ 
weħidha; imma jekk tmut, tagħmel 
ħafna frott” (Ġw 12,24).

Kieku jiena ma rċevejtx ħajja 
ġdida permezz tal-magħmudija, 
u ma saħħaħtx din il-ħajja bis-
sagrament tal-griżma tal-Isqof, 
jiena ma stajtx nagħraf l-imħabba 
kbira li biha jħobbni Alla minkejja 
l-ħafna sfidi li niltaqa’ magħhom 
u d-dubji li kultant jgħaddu minn 
moħħi u qalbi. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Itlob
Sib ftit ħin biex toqgħod fil-kwiet waħdek.
Aqra s-silta Galatin 5, 22-23, aħseb ftit f’dawk
il-kwalitajiet imsemmija u ara hemmx xi kwalità 
li tixtieq li jkollok u qed isibha diffiċli li tgħixha. 
Itlob l-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu u matul din il-
ġimgħa għid it-talba kuljum u agħmel ħiltek biex 
din il-kwalità ssir parti minn ħajtek.
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naraw x'tgħallImna

a klIem ImportantI
	 Ikteb	sentenza	li	tfisser	fil-qosor	x’nifhmu	

b’dan	il-kliem:
 ▶	 Magħmudija
 ▶	 Griżma	tal-Isqof

B Ideat prInċIpalI
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	 Spjega	kif	is-sagramenti	tal-magħmudija	u	

tal-griżma	ser	jgħinuna	fil-ħajja	tagħna.
 ▶	 X’inhuma	l-isfidi	li	niltaqgħu	magħhom	fid-

dar,	fl-iskola,	mal-ħbieb?
 ▶	 Ikteb	dwar	kif	il-ħajja	tagħna	tixbah	lil	dik	

ta’	żerriegħa.
 ▶	 Ikteb	dwar	xi	personaġġ	li	laqa’	l-isfida	

u	ma	tilifx	dak	li	rċieva	fil-magħmudija	u	
l-griżma.

ċ aħseB B’moħħok
	 Uża	dak	li	tgħallimt	biex	twieġeb	dawn:
 ▶	 Alla	lilna	jagħtina	l-għajnuna	tiegħu	biex	

nilqgħu	u	negħlbu	l-isfidi	li	niltaqgħu	
magħhom.		Kif	nirċevuha	din	l-għajnuna?

 ▶	 Min	dak	li	tgħallimt	u	tkellimt	dwaru,	
x’taħseb	li	għandhom	ikunu	l-kwalitajiet	li	
għandek	tara	li	jkollok?

d IddIskutI d-dar
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar	dawn:
 ▶	 Xi	jfisser	għalina	li	rċevejna	l-magħmudija	

u	l-griżma	tal-isqof?
 ▶	 Kif	nistgħu	ngħinu	lil	xulxin	biex	ngħixu	

dak	li	jitolbu	minna	dawn	is-sagramenti?
 ▶	 Fid-dar	għandna	xi	rokna	li	nistgħu	

nirranġawha	bħala	post	għat-talb?


