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

Qatt ħsibt li l-isfidi f’ħajjitna 
jistgħu jkunu ta’ għajnuna 
għalina biex nikbru?

Aħna dejjem inkunu 
verament liberi?



Il-ħajja mimlija sfidi u gambetti. 
L-isfidi huma kbar jew żgħar skont 
kif tħares lejhom u tiffaċċjahom. 
Niltaqgħu ma’ problemi fil-ħajja 
li jekk nidħlu għalihom b’attitudni 
tajba, isiru sfidi li jgħinuna nikbru. 
Imma jekk l-attitudni tagħna 
quddiem ċerti problemi, tkun 
ħażina, flok jgħinuna nikbru jistgħu 
ikissruna. 

Hemm min jgħid li l-ħajja hi bħall-
baħar. Il-proverbju Malti jgħid li 
l-baħar żaqqu ratba u rasu iebsa. 
Hekk il-ħajja. Żaqqha ratba u rasha 
iebsa għaliex jekk tissara magħha 
taf tkun rasha iebsa miegħek, imma 
jekk teħodha bil-ħlewwa taf ma 
tkunx daqshekk iebsa. Quddiem 
il-ħajja u l-problemi tagħha 
importanti li nibqgħu liberi, ma 
nikkundizzjonawx lilna nfusna jew 
ma nħossuniex ikkundizzjonati, 

speċjalment minn dak li jgħid 
ħaddieħor. Tajjeb li dejjem nieħdu 
parir. Imma fl-aħħar mill-aħħar 
aħna rridu niddeċiedu għalina u 
nagħmlu il-pass. 

F’dan kollu l-fidi tagħna tista’ tkun 
ta’ għajnuna u dawl kbir. Kultant lil 
Alla ninsewh jew induru lejh b’mod 
żbaljat. Meta nisimgħu lil xi wħud 
jitkellmu, nistgħu faċilment nieħdu 
l-impressjoni li Alla qiegħed x’imkien 
hemm fuq u ma jagħmel xejn ħlief 
jibgħat il-problemi lin-nies, qisu biex 
jippruvahom. Dan mhux minnu, u 
tajjeb li meta qed nirriflettu dwar il-
ħajja u dak li ġġib magħha, kif ukoll 
dwar kif l-aħjar niffaċċjaw il-ħajja, 
ikollna wkoll ideat ċari dwar Alla kif 
jaħdem f’ħajjitna. 

Fil-ħajja aħna ngħaddu minn 
diffikultajiet differenti. Imma Alla 
qiegħed hemm il-ħin kollu biex 
isostnina f’dak li nkunu għaddejjin 
minnu. Minħabba li l-preżenza 
tiegħu hi siekta, aħna rridu 
nitgħallmu nisktu biex nisimgħuh 
u nħossuh. Fl-istorbju tal-ħajja, 
jew meta nkunu f’paniku u tgerfix, 
inqas hemm ċans li nieqfu biex 
nisimgħu leħnu. 

Fil-mixja tal-ħajja faċli nsibu lil 
min jagħtina l-gambetti u jfixkilna 
u daqstant ieħor hi faċli li aħna 
stess inkunu ta’ tfixkil għall-oħrajn. 
Drabi ngħaddu mill-esperjenza 
li xi ħadd minn sħabna flok 
insibuh ta’ għajnuna, ifixkilna. 
Ġieli għamilna hekk aħna wkoll, 
meta xi ħadd li kellu bżonn min 
jgħinu flok għamilnielu kuraġġ 
komplejna kissirnieh b’kelma jew 
sempliċement għax injorajnieh. 
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fIdI lI ssalva
Probabbilment lil dan ġieli smajtu 
bih jew rajtuh fuq it-TV. Imma ftit 
jafu l-istorja tiegħu lil hinn mill-
programmi ta' sopravvivenza fuq 
it-TV u l-avvenutri tiegħu fin-natura. 
Edward Michael Grylls, jew kif inhu 
magħruf Bear Grylls, twieled f'familja 
ta' klassi għolja u minn ċkunitu kellu 
ċ-ċans jitgħallem dak kollu li xtaqet 
qalbu. Mountaineering, Yachting u 
Shotokan huma ftit mill-affarijiet li 
ntefa’ b’ruħu u ġismu fuqhom f’dawn 
is-snin. Wara li ggradwa qatta’ 3 snin 
fis-servizz militari mal-21 SAS tal-
Armata Ingliża. 

Sa dan iż-żmien ħajtu kienet 
avvenutra waħda iżda fl-1996, 
waqt missjoni fiz-Zambia, Bear 
kellu inċident waqt manuvra bil-
parachute. 4,900 metru mill-art, 
Bear ipprova jiftaħ il-parachute 
meta żviluppat tiċrita li ma ħallitux 
jinfetaħ kollu kemm hu. Hu ħaseb li 
kellu żmien biżżejjed biex jagħmel 
xi manuvri u jiftħu sew iżda dan 

ma kienx il-każ. Bear niżel mal-art 
b’veloċità kbira u waqa’ fuq dahru 
b’tali mod li kiser tliet vertebri minn 
dahru. Din kienet daqqa kbira fil-
ħajja ta’ Bear. It-tobba kienu qed 
jitkellmu fuq possibbiltajiet li jibqa’ 
pparalizzat għal għomru jew inkella 
li jitlef l-użu ta’ riġlejh. Għall-ewwel 
beda jidher li l-ħajja ta’ Bear kienet 
sabet ostaklu li ma jistax jingħeleb.

F’dan iż-żmien, hu jirrakkonta, il-
fidi ħadet rwol importanti ħafna 
f’ħajtu. Hu stess jiddeskriviha 
bħala “backbone of my life”. Issa 
li esperjenza l-fraġilità tiegħu 
seta’ aktar jara l-qawwa tal-fidi li 
ssostnih. Beda wkoll tnax-il xahar ta’ 
riabilitazzjoni u bil-mod bdew jidhru 
sinjali pożittivi ħafna. F’qasir żmien 
dak li qabel kien hemm dubju serji 
jekk ikunx jista’ jimxi issa beda juri 
sinjali pożittivi ta’ fejqan u hekk kif 
temm ir-riabilitazzjoni, tefa’ l-enerġija 
kollha tiegħu fuq ħolma li kellu meta 
kien żgħir – li jitla’ fuq l-Everest!

Tmintax-il xahar wara l-inċident, 
Bear Grylls, li kellu 23 sena, qata’ 
din ix-xewqa u kiser ir-rekord ta’ 
żmienu bħala l-iżgħar żagħżugħ 
li tela’ fuq l-Everest. Sal-lum 
Bear għadda minn ħafna u ħafna 
avventuri fosthom qasam it-
tramuntana tal-Atlantiku fuq 
dgħajsa miftuħa!

Darba staqsewh jekk il-fidi tiegħu 
kinitx għalih bħal krozza li żżommok 
meta tkun imweġġa’ imma wara 
ma tużahiex aktar. Bear wieġeb li 
l-krozzi jużahom vera sikwit, għax 
barra li magħruf għall-avventuri, 
magħruf ukoll għal kemm-il darba 
jikser xi għadma wkoll! Imma għalih 
il-fidi hi ’s-sinsla ta’ dahru‘ li terfa’ 
fuqha dak kollu li jiltaqa’ miegħu fil-
ħajja tiegħu. Kemm jgħodd għalih 
il-kliem ta’ Isaija meta jgħid, “Imma 
dawk li jittamaw fil-Mulej jieħdu 
saħħithom, itellgħu l-ġwienaħ bħall-
ajkli, jiġru bla ma jegħjew, jimxu bla 
ma jintelqu” (Is 40,31).

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Qatt smajt b’xi ġrajja ta’ xi ħadd ieħor bħal 
Bear Grylls li l-fidi salvatu mid-dlam li daħal fih 
minħabba l-inċident li kellu? Fittex dwar xi ħadd 
ieħor li meta daħal fi kriżi sab l-iskop biex ikompli 
jgħix fil-fidi tiegħu.

Id-dinja ta’ ġo fija ▶ 45 



Ġesù kien ilu madwar erbgħin 
ġurnata fid-deżert. Id-deżert fil-
Bibbja hu dejjem l-ispazju fejn 
Alla jkellem lill-qalb tal-bniedem, 
imma huwa wkoll l-ispazju fejn 
il-bniedem jgħaddi mill-provi 
tal-ħajja. Ix-xitan jidħol fil-ħajja 
ta’ Ġesù propju f’dan il-mument 
u b’dan il-mod il-Vanġeli juruna 
x’kienu l-mistoqsijiet il-kbar dwar 
l-identità vera ta’ Ġesù kif ukoll 
dwar il-missjoni tiegħu bħala 

l-Messija. Kien hemm ħafna 
stennija għall-Messija f’dak iż-
żmien partikulari u ħafna kienu 
qed jistennew Messija politiku li 
jkollu poter biżżejjed biex jeħles 
lil-Lhud darba għal dejjem mill-
ħakma li kienu fiha. Ġesù, kif jidher 
diġà mill-istess Bibbja fil-Profeti, 
ma kellux ikun Messija politiku. 
Imma t-tentazzjoni li jkun hekk biex 
jintgħoġob u jkun popolari kienet 
hemm, kif ippreżentahielu b’mod 

ċar ix-Xitan fid-deżert. It-tweġiba 
ta’ Ġesù għal dan it-tfixkil kienet 
l-istess Kelma t’Alla. 

Dawn it-tentazzjonijiet li Ġesù 
kellu fid-deżert, huma rakkuntati 
mhux tant biex jgħidulna Ġesù 
minn xiex għadda, daqskemm biex 
fihom aħna stess naraw x’inhuma 
t-tentazzjonijiet l-iktar komuni li 
l-bniedem iħoss u li sikwit iċedi 
għalihom. 
 

Kien ilu diġà 40 jum fid-deżert, 
fis-skiet u l-ġabra jitlob u jirrifletti 
meta ġie biex jittentah il-qarrieq.

Jekk inti 
Bin Alla, 

ordna li dan 
il-ġebel isir 

ħobż.
Hemm miktub

li l-bniedem mhux bil-ħobż 
biss jgħix, imma b’kull kelma 

li toħroġ minn fomm Alla.
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Fl-ewwel tentazzjoni, ix-xitan jipprova 
jikkonvinċi lil Ġesù biex jiekol. Imma 
l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix. 
Il-ħobż hawnhekk ifisser dak kollu li 
aħna naħdmu għalih fil-ħajja; Ġesù 
jurina kemm hu importanti li jkollna 
prioritajiet, li nkunu nafu x’inhu 
l-iżjed u l-inqas importanti. Jekk 
inħawdu kollox nispiċċaw biex dak li 
hu l-iżjed meħtieġ nibqgħu ma nsibux 
ħin għalih. 

It-tieni tentazzjoni hija tentazzjoni 
li aħna wkoll sikwit inġarrbu meta 
fil-ħajja nagħżlu mhux l-aħjar imma 
l-eħfef. Ġesù seta’ kien Messija 
politikament qawwi, Messija 
spettakolari, Messija li bil-qawwa 
tiegħu jiġbed ħafna nies warajh. 
Imma Ġesù ried li n-nies temmen 
fih mhux għax tara l-mirakli imma 
għax tifhem li t-triq li qed juri hu hi 
t-triq tal-ħajja vera. It-triq li jindika 
Ġesù hija t-triq tas-salib, it-triq ta’ 
min irid ikun bħall-ħabba tal-qamħ li 

taqa’ fl-art u tmut biex tagħti l-frott. 
Ġesù jibqa’ sal-aħħar ifittex ir-rieda 
tal-Missier. Ħajjitna ma nistgħux 
nipprogrammawha kollha aħna; 
irridu kontinwament nisimgħu l-leħen 
ta’ Alla f’ħajjitna. 

Fit-tielet tentazzjoni x-xitan iwiegħed 
lil Ġesù s-saltniet kollha tad-dinja 
jekk jinżel jadurah. Hija t-tentazzjoni 
tal-idoli f’ħajjitna. Kultant noħolqu 
allat foloz li nserrħu fuqhom u li 
mingħalina jistgħu jsalvawna. Imma 
Ġesù għal darb’oħra jurina li Alla 
biss hu l-Mulej u s-Sid ta’ ħajjitna u 
lilu biss għandna naduraw. Nistgħu 
naduraw bniedem ieħor, nistgħu 
naduraw lilna nfusna, nistgħu 
naduraw affarijiet materjali li 
nagħtuhom importanza esaġerata 
f’ħajjitna. Dan kollu lilna jfixkilna milli 
nikbru u niskopru tassew min hu Alla 
f’ħajjitna u, fil-verità, jien min jien.
It-tentazzjonijiet ta’ Ġesù fil-verità 
huma t-tentazzjonijiet tagħna lkoll u 

aħna rridu naraw kemm qed inkunu 
b’saħħitna biex quddiem it-tentazzjoni 
nkunu kapaċi ma nitfixklux. Il-leħen 
ta’ Alla l-Missier f’ħajjitna għalhekk 
jeħtieġ infittxuh u nisimgħuħ, għax 
dak hu l-leħen tal-verità dwar 
ħajjitna. Tkun dixxiplu ta’ Ġesù jfisser 
timxi warajh, titlob li telgħeb bil-
qawwa it-tfixkil li niltaqgħu miegħu u 
li jiġi sew mill-ambjent ta’ madwarna 
kif ukoll minn ġo fina stess meta 
aħna ma nkunux ċari x’irridu u għal 
xiex qed ngħixu. Il-kmandamenti 
jibdew bid-dikjarazzjoni: “Jien hu 
Alla sidek; ma jkollokx alla ieħor 
għajri.” Jekk f’ħajjitna, kultant bla ma 
nafu, għandna allat oħra, ikun diffiċli 
nifhmu u ngħixu l-kmandament tal-
imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn. Għax 
meta Alla ma jkunx kollox għalina, 
faċli ħafna npoġġu lilna nfusna fiċ-
ċentru u hemm jispikka l-egoiżmu 
mhux is-servizz lejn l-oħrajn, is-
suppervja mhux l-umiltà, il-vendetta 
mhux il-maħfra.

Hemm miktub
ukoll ‘iġġarrabx lill-
Mulej Alla tiegħek.’

Itlaq xitan! Għax
hemm miktub, ‘lill-Mulej

Alla tiegħek għandek tadura 
u lilu biss taqdi.’

Imbagħad qallu biex jaqbeż għal 
isfel biex kif jiġu l-anġli biex 
isalvawh, in-nies jaraw u jemmnu.

Imbagħad ix-xitan 
ħallieh. U minnufih ġew 
xi anġli u kienu jaqduh.

Għal dan il-kliem ix-xitan ma qatax qalbu u ħa 
lil Ġesù fil-quċċata tat-tempju ta’ Ġerusalemm.

Għal darb’oħra, ix-
xitan ħa lil Ġesù 
fuq muntanja għolja 
u offrilu s-saltniet 
kollha tad-dinja jekk 
jinżel jadurah.
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Fil-ħajja tagħna, bħalma se nsibu 
lil min jgħinna, se nsibu min 
ifixkilna. Dan hu l-qofol tal-ħidma 
tax-xitan fid-dinja. Imma x-xitan 
tassew jeżisti?

Wieħed mill-ikbar perikli huwa li 
ngħidu li x-xitan ma jeżistix jew li 
ma nagħtux kas tal-fatt li jeżisti. 
Fil-Bibbja, mhux biss fit-Testment 
il-Qadim, imma anke fit-Testment 
il-Ġdid insibu ħafna referenzi għall-
eżistenza tax-Xitan, fosthom fil-
ktieb ta’ Ġob u fil-ġrajja meta Ġesù 
jkellem lil-Leġjun minn Gerasin. 
Madankollu Ġesù huwa ċ-ċentru 
tat-twemmin tagħna u l-qawwa 
tiegħu dejjem tegħleb lil dik tax-
xitan. Għalhekk m’għandniex 
għalfejn nibżgħu għax jekk Ġesù hu 
magħna ħadd ma jista’ jkun kontra 
tagħna!

Fil-Katekiżmu l-Knijsa tgħallem li 
l-Ħażin mhuwiex xi ħaġa fl-astratt.
Hemm ħafna esperjenzi ta’ nies 
li ġew ittentati direttament mix-
xitan, speċjalment xi qaddisin bħal 
Padre Pio u Ġwanni M. Vianney. 
Dawn tant kienu qed jagħmlu 
ġid f’isem Ġesù li x-xitan ipprova 
jtellifhom bħalma għamel ma’ 
Ġesù fid-deżert.

‘la ddaħħalnIex fIt-tIġrIb’
Dan il-kliem li ngħidu fil-Missierna
bl-ebda mod m’għandu jinftiehem 
li hu Alla nnifsu li jdaħħalna fit-
tiġrib. Alla m’għandux għalfejn 
iġarrabna. It-tiġrib hu parti mill-
ħajja ta’ kuljum u xi kultant frott 
ta’ xi għażliet li nkunu għamilna 
aħna. San Ġakbu fl-Ittra tiegħu 
jikteb: “Waqt li tkunu mġarrbin, 
araw li ħadd ma jgħid: ‘Alla qed 
iġarrabni’ għax Alla ma jistax 
iġarrab għall-ħażin, u inqas mhu
se jġarrab lil ħadd. Għax kull 
bniedem imġarrab, jinġibed
u jitħajjar mill-passjoni tiegħu
stess’ (1,13-14).

L-isfida tagħna tibqa’ dejjem biex 
nagħrfu xi jkun jiġri ġo fina, fil-qalb 
tagħna għax kif jgħid Ġesù stess:
“Dak li joħroġ minn ġol-bniedem, 
dak hu li jtebba’ lill-bniedem”
(Mark 7, 28). 

48 ▶ Gambetti u tfixkil



Inqas ma nkunu nafu sewwa 
lilna nfusna, iktar inkunu dgħajfa 
u vulnerabbli. Imma mbagħad 
hemm ukoll ir-realtà madwarna 
li tista’ tkun ta’ tfixkil: ħbieb, 
sitwazzjonijiet li ma nkunux 
ippreparati għalihom, affarijiet li 
jiġru u ma nifhmux għaliex, u tant 
u tant ċirkustanzi oħra. Għalhekk 

Ġesù fil-Vanġelu sikwit juża l-kelma 
“ishru” biex jiġbdilna l-attenzjoni! 
Ix-xitan jittentana bħalma wara 
kollox ittenta lil Ġesù stess. Hu 
jipprova dejjem idaħħlilna d-dubju 
dwarna nfusna, dwar il-kapaċità 
tagħna u dwar Alla stess. 

Jekk nieħdu l-Vanġelu ta’ San 
Mark, il-ħajja ta’ Ġesù kienet 
battalja waħda kontra x-xitan. 
Imma Ġesù joffri rimedju jew aħjar 
arma qawwija kontra l-ħażen, 
il-Kelma t’Alla li ddawwalna u 
tiggwidana biex fil-mument tad-
dlamijiet dejjem insibu t-triq.

Għalhekk jekk irridu nkunu 
b’saħħitna quddiem dan it-tiġrib 
tal-ħajja tajjeb li nkunu ppreparati. 

Dan nistgħu nagħmluh bil-qari u 
l-meditazzjoni tal-istess Kelma ta’ 
Alla, kif wara kollox kien jagħmel 
Ġesù. Barra minnhekk għandna 
s-sagramenti, speċjalment il-
Qrar u l-Ewkaristija, li jqawwuna 
u jgħinuna nersqu qrib Alla. 
Imbagħad tajjeb li l-jiem tagħna 
ma jkunux mimlija biss bi storbju 
u xogħol imma anke b’talb u 
sawm. Għax jekk ma nkunux 
kapaċi ngħidu le lil xi ħaġa żgħira 
kif nistgħu ngħidu le quddiem 
tentazzjoni qawwija? Fl-aħħar nett 
il-karità hija mod qawwi ħafna 
biex neħilsu mit-tiġrib tax-xitan li 
jipprova jaqtagħna minn dawk ta’ 
madwarna. Dawn, fil-Knisja minn 
dejjem kienu meqjusa bħala armi 
kontra t-tentazzjoni.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Itlob
Meta tkun għaddej minn
xi żmien diffiċli aqra
dan il-kliem ta’ kuraġġ:

“S’issa ebda tiġrib ma 
laħaqkom li bniedem ma 
jiflaħx għalih; Alla hu fidil u 
ma jħallikomx tiġġarrbu aktar 
milli tifilħu; jaħseb li mat-
tiġrib jagħtikom  il-qawwa u 
l-għajnuna biex tkunu tifilħu 
għalih.” (1 Kor 10,13) 

Itlob lil Alla biex jgħinek 
tegħleb dak li qed jittantak 
biex tagħmel il-ħażin, itlob 
għall-għerf biex tagħraf 
l-aħjar triq li trid tieħu biex 
timxi ’l quddiem.
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Kien hemm raġel li kellu żewġ 
ulied. Iż-żgħir qal lil missieru: 
‘Missier, agħtini s-sehem li jmiss 
lili mill-ġid.’ U dak qassmilhom 
il-ġid. Ma kinux għaddew wisq 
ġranet, meta ż-żgħir sarr kollox 
u telaq minn beltu lejn pajjiż 
imbiegħed, u hemm berbaq ġidu 
kollu f’ħajja mtajra. Meta ħela 
kulma kellu, fuq dak il-pajjiż 
waqa’ ġuħ kbir u beda jħoss 
ruħu fil-bżonn. U mar daħal 
ma’ wieħed minn dak il-pajjiż, 
li bagħtu fir-raba’ tiegħu jirgħa 
l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla 

żaqqu mqar bil-ħarrub li kienu 
jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma 
kien jagħtih. Imbagħad daħal 
fih innifsu u qal: ‘Kemm lavranti 
ma’ missieri għandhom ħobż 
bix-xaba’, u jien qiegħed hawn 
immut bil-ġuħ! Ha nqum u 
mmur għand missieri u ngħidlu: 
“Missier, dnibt kontra s-sema u 
kontra tiegħek; ma jistħoqqlix 
iżjed nissejjaħ ibnek; żommni 
b’wieħed mil-lavranti tiegħek”. 
Qam u telaq għand missieru. 
Iżda kif kien għadu fil-bogħod, 
missieru lemħu u tħassru, u 
b’ġirja waħda mar inxteħet fuq 
għonqu u biesu. (Lq 15, 11-20)
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deĊIŻjOnIjIet
F’din il-parabbola Ġesù juri kif 
anke meta aħna bl-għażliet li 
nagħmlu ninfirdu minn Alla, jew 
nitbiegħdu mit-tfittxija tiegħu, Alla 
bħall-Missier tal-parabbola jħallina 
liberi u qatt ma jimponi xejn fuqna. 
Madankollu hu jibqa’ jistenna 
sakemm aħna niġu f’tagħna u 
nifhmu x’inkunu għamilna. 

L-iben kien liberu u allura għamel 
id-deċiżjonijiet li hu ħass li kienu 
tajbin għalih għalkemm finalment 
dan ma kienx il-każ. Fil-fatt dawn 
id-deċiżjonijiet ġabu konsegwenzi 
ferm differenti minn dak li kien qed 
jistenna! 

L-ewwel deċiżjoni kienet li jieħu 
s-sehem tiegħu mill-ġid filwaqt 
li t-tieni deċiżjoni kienet li jitlaq 
lejn pajjiż imbiegħed biex jara 

l-iżball miegħu nnifsu u 
jiddeċiedi li jinbidel. Imbagħad 
kellu jqum u jmur lura għand 
missieru filwaqt li t-tielet pass 
kien li jammetti li kien naqas 
lil missieru u jagħmel kulma 
jista’ biex jirranġa l-ħsara li kien 
għamel.

Hekk kif jasal lura f’pajjiżu 
l-istorja tinbidel mil-lejl għan-
nhar. L-imħabba tal-Missier 
tiżboq is-sentiment tal-iben u 
l-maħfra kbira tiegħu tfejjaq kull 
weġgħa li kien hemm. 

Il-libertà mhijiex li tagħmel li 
trid, imma li tagħżel dak li se 
jgħinek, meta tinduna li żbaljajt, 
ikollok il-kuraġġ terġa’ lura minn 
dawk id-deċiżjonijiet sabiex issib 
it-triq li tieħu għall-ħelsien veru.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Il-missirijiet f’dak iż-żmien 
kienu josservaw numru ta’ 
regoli ta’ mġiba. Waħda 
minnhom kienet li ma 
jiġrux. L-ilbies tagħhom kien 
twil sal-art għalhekk biex 
jiġru kien ikollhom jgħollu 
ħwejjiġhom. Din żgur ma 
kinitx tkun imġiba dinjituża 
ta’ raġel Lhudi!

Il-missier kien ukoll jistenna 
li qabel ma jwieġeb, it-tfal 
kellhom l-ewwel ikellmuh 
b’rispett.  Dan il-missier 
iżda mhux talli ma stenniex, 
talli telaq jiġri biex ibus u 
jgħannaq lil ibnu.  Ġesù ried 
juri li l-imħabba ta’ Alla 
għalina hi bla qies.

d-dinja x’kellha toffri. Fl-aħħar nett 
iddeċieda, forsi bla ma ħaseb wisq, 
li jberbaq ġidu kollu.

Kienu deċiżjonijiet li ħa liberament 
imma li fetaħ għajnejh dwarhom 
meta daq il-konsegwenzi. 
L-għażliet li kien għamel kienu 
ġabu riżultati ferm differenti minn 
dak li kien qed jistenna u flok 
kien qed jgħix aktar liberu spiċċa 
waħdu, fit-tbatija u bil-ġuħ. 

ħelsIen mIll-passat
Wara l-ħolm fil-vojt li wassluh 
biex jagħmel għażliet mgħaġġla u 
żbaljati, iż-żagħżugħ kellu ċ-ċans 
jaħseb fuq dak li għadda minnu 
u jidħol fih innifsu. Hawn jinduna 
li jrid jagħmel tliet deċiżjonijiet 
ġodda biex jagħmel tajjeb għad-
deċiżjonijiet ħżiena li kien għamel. 
L-ewwel pass kien li jammetti 
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Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika 
jiddeskrivi l-libertà bħala s-setgħa 
li ‘tagħmel għemil maħsub sewwa 
minnek’ u ‘qawwa fil-bniedem 
li biha l-bniedem jikber u jilħaq 
il-kobor sħiħ tiegħu fil-verità u 
t-tjieba’ (1731-1732). Dan ifisser 
li aħna liberi li nagħżlu bejn it-
tajjeb u l-ħażin u din il-kapaċità 
tal-għażla hija r-raġuni għaliex 
jeżisti l-ħażen fid-dinja. Il-bniedem 
xi minn daqqiet jagħżel dak li hu 
ħażin għax jaħseb li jkun jaqbillu 
u li b’hekk se jkun aktar liberu. 
Meta jiġri hekk, il-bniedem ġieli 
jinduna li daħal fi sqaq li jwassal 
għal skjavitù. Ikun ħolom il-libertà, 
imma sab ruħu mjassar. 

Xi tfisser inkunu liberi?

X’ inhi l-libertà?

Il-bnedmin, joħolmu l-libertà u 
jixtiquha, meta jkunu mċaħħda 
minnha. Hekk ġara tista’ tgħid fl-
istorja ta’ kull poplu. L-Istorja hija 
miżgħuda bi ġlied għal-libertà u 
b’kisbiet li taw identità lill-popli. 
Fl-2011 id-dinja moderna rat il-
proċess tar-‘Rebbiegħa Għarbija’ 
f’diversi pajjiżi, proċess li wassal 
biex dawk il-popli jibdew il-mixja 
biex jiksbu d-drittjiet tagħhom. 

Aħna x’lesti li nagħmlu biex il-
libertà tagħna niksbuha u biex 
imbagħad ma nitilfuhiex għal kull 
ħaġa ta’ xejn? 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Wieħed mid-dokumenti li ħareġ mill-
Konċilju Vatikan II, Dignitatis Humanae, 
jitkellem propju dwar il-libertà reliġjuża. 
Dan id-dokument isostni li wieħed ma 
għandu qatt iħossu li hemm xi tip ta’ 
pressjoni mis-soċjetà fil-qima tiegħu. 
Tkompli biex tgħid li ħadd ma għandu jkun 
imġiegħel li jmur kontra l-kuxjenza tiegħu.  
Id-dinjità tal-bniedem titlob li hu jkollu 
libertà reliġjuża.
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mOsè
Mosè hu figura ċentrali fl-istorja 
tal-poplu Lhudi. Mhux ta’ b’xejn 
jissemma xejn inqas minn 750 darba 
fit-Testment il-Qadim u 80 darba fit-
Testment il-Ġdid. Ma riedx jibqa’ jara 
l-poplu tiegħu fit-tbatija u aċċetta 
s-sejħa u l-isfida li għamillu Alla biex 
jidher għall-poplu u jkun strumentali 
għall-ħelsien mill-iskjavitù taħt 
l-Eġizzjani. Xorta beża’ u kellu d-dubji 
dwar din l-isfida, imma quddiem 
l-wegħda ta’ Alla li se jkun miegħu 
din l-isfida laqagħha. 

Mosè għamel minn kollox biex 
jikkonvinċi lill-Fargħun biex iħalli lill-
Lhud jitilqu. Imma dan ma riedx. U 
minn hemm bdiet battalja bejn Mosè 
f’isem Alla u l-Fargħun. Il-Bibbja 
tirrakkonta li waqgħu għaxar kastigi 
fuq l-Eġittu, iżda l-Fargħun ma ċediex 
ħlief wara l-aħħar wieħed. U anke 
wara li ħalliehom jitilqu, il-Fargħun 

reġa’ webbes rasu u biddel fehemtu. 
Kien hawnhekk, meta l-poplu wasal 
quddiem il-Baħar l-Aħmar, li Alla 
wera l-qawwa tiegħu u l-Eġizzjani 
sofrew telfa kbira minħabba l-ebusija 
ta’ rashom. 

ġesù u Israel
Ħafna jqabblu l-istorja tal-ħelsien 
tal-poplu Lhudi ma’ dik ta’ Ġesù li ġie 
biex jeħlisna mill-qawwa tal-ħażen 
u d-dnub. Dan il-paralleliżmu jidher 
l-aktar meta l-poplu jaqsam il-Baħar 
l-Aħmar li jingħalaq warajhom biex 
jeħlishom mill-qawwiet li riedu 
jeqirduhom. Dan jaqbel ħafna mal-
magħmudija ta’ Ġesù fix-xmara 
Ġordan li kellu jkun il-bidu ta’ 
sagrament li jeħlisna mill-qawwa 
tad-dnub tan-nisel.

Wara li l-poplu Lhudi jaqsam il-baħar 
l-Aħmar jgħaddu 40 sena fid-deżert 
jivvjaġġaw u bil-mod il-mod jinbidlu 

minn poplu li kultant jiżbalja għall-
poplu l-magħżul tiegħu. Din taqbel 
ħafna mal-40 jum li Ġesù jagħmel fid-
deżert hekk kif jitgħammed u fihom 
jiġġieled kontra t-tentazzjonijiet li 
jagħmillu x-xitan.

Il-Magħmudija fil-ħajja tan-nisrani 
tagħti bidu għall-vjaġġ li hu mixja lejn 
il-ħelsien tal-persuna. L-imgħammed 
jirċievi d-dilka biż-żejt tal-katekumeni 
u biż-żejt tal-griżma sabiex jirċievi 
l-qawwa biex ikun jista’ b’mod ċar u 
determinat jiċħad lix-xitan. (KKK 1237)

Li ssir nisrani jfisser li nżergħet fik iż-
żerriegħa tal-ħajja l-ġdida, li inti tkun 
bdejt, u li bdejt vjaġġ li jieħu ħajja ta’ 
bniedem. F’dan il-vjaġġ ir-relazzjoni 
tagħna ma’ Ġesù tibdilna bil-mod 
il-mod u turina fejn hu d-dnub biex 
teħlisna minn dak kollu li jżommna 
milli nikbru u nkunu tassew ħielsa biex 
ngħixu ħajjitna b’mod sħiħ.
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Il-karattru jew il-personalità 
tagħna huma ġabra ta’ 
karatteristiċi li jagħmluna 
differenti minn xulxin. Għalkemm 
hemm diversi elementi li nitwieldu 
bihom hemm ukoll oħrajn li 
niffurmawhom tul ħajjitna. Ħafna 
huma ċ-ċirkustanzi u l-esperjenzi 
li jistgħu jħallu effett fuq il-
karattru tagħna u dawn l-effetti 
jistgħu jkunu kemm pożittiv kif 
ukoll negattivi. Għalhekk il-bini 
tal-karattru hu sfida kbira. Irridu 
nagħżlu ċ-ċirkustanzi li jistgħu 
jaffettwawna. Din hi biċċa xogħol 
importanti ħafna għalina.

Fil-ħajja nikbru u nimmaturaw 
iktar ma nkunu liberi biex inkunu 
dak li aħna tassew, bla ma 
noqogħdu nħallu tant affarijiet u 
nies jikkundizzjonawna. Lil Alla xi 
ħadd darba xebbhu ma’ skultur 
li quddiemu għandu rħama kbira 
u f’idejh il-martell u l-iskalpell. 
B’ħafna paċenzja Alla qiegħed 
inaqqax fina dak il-karattru, dik 
ix-xbieha li hu għandu tagħna 
sakemm joħloqna kif jarana hu. 
Tul dan il-proċess aħna nistgħu 
nirreżistuh. Imma iktar ma nkunu 
u nsiru dak li tassew aħna, iktar se 
nkunu persuni ħielsa, bla maskri, 
bla pretensjonijiet, u fis-sinċerità. 
 

L-ittra lil-Lhud fit-Testment il-Ġdid 
issemmi xi aspetti tal-personalità 
ta’ Mosè li jibdew joħorġu ċari 
mill-mument meta Mosè wieġeb 
għas-sejħa li għamillu Alla u beda 
jħalli lil Alla jmexxih. L-istess jiġri 
f’ħajjitna. 

kIen kapaĊI jgħId le
‘Permezz tal-fidi, Mosè meta kiber 
ma riedx jissejjaħ bin it-tifla tal-
Fargħun...’ (Lhud 11,24). ‘Le’ 
tista’ tinstema’ kelma negattiva. 
Imma ħafna drabi tista’ ssalvana 
minn ħafna problemi. Il-qawwa 
tal-karattru ta’ persuna tidher fil-
kapaċità li jgħid le quddiem dak 
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li mhux sew. Ġesù, quddiem it-
tentazzjonijiet, kien kapaċi jżomm 
sod u jgħid le biex jgħid iva għar-
rieda tal-Missier. 

kIen kapaĊI jIeħu deĊIŻjOnI… 
lI twasslu għall-veru ferħ
‘...għażel li aħjar ikun imkasbar 
flimkien mal-poplu t’Alla milli 
jgawdi l-hena tad-dnub, hena li 
jgħaddi f’qasir żmien.’ (Lhud 11,25)
L-għażla ta’ Mosè ma kinitx faċli. 
Ċeda l-kumdità u r-rikkezzi tal-
palazz fejn trabba biex iwieġeb 
għas-sejħa t’Alla. Il-karattru 
ta’ bniedem jintgħaraf mid-
deċiżjonijiet u l-għażliet li jagħmel

kIen bnIedem ta’ fIdI
u kuraġġ 
‘bil-fidi ħalla l-Eġittu bla ma beża’ 
mill-għadab tas-sultan’ (Lhud 
11,27). Mosè ma kienx bniedem 
perfett. Bħal kulħadd kellu d-difetti 
u l-biżgħat tiegħu. Imma l-fidi 
tiegħu f’Alla tatu l-kuraġġ meħtieġ 
biex jaffronta s-sitwazzjoni diffiċli li 
sab ruħu fiha. Il-ħajja tagħna tista’ 
toffri mumenti illi fihom ninħakmu 
mill-biża’. Għalhekk għandna 
bżonn il-kuraġġ. Kuraġġ ma 
jfissirx li ma tibżax imma tfisser 
li minkejja l-biża’, tibqa’ għaddej 
u tagħmel dak li temmen li hu 
tajjeb. Kuraġġ biex niftħu qalbna, 

nitkellmu fuq dak li qed idejjaqna u 
biex nibdlu t-triq li nkunu qbadna.

kellu vIŻjOnI
‘bil-fidi qasmu l-Baħar l-Aħmar, 
qisu art niexfa’ (Lhud 11,29). Mosè 
kien jaf x’irid, lil min kellu jisma’ 
u minn fejn kellu jgħaddi. Kien 
determinat li jasal minkejja li kien 
jaf id-diffikultajiet li kellu jiltaqa’ 
magħhom. Il-ktieb tal-Eżodu, li fih 
insibu l-ħajja ta’ Mosè, jgħid li Mosè 
‘ma tgħammxux għajnejh’, jiġifieri 
baqa’ jara ċar x’qed jagħmel. Dan 
jurina l-importanza li fil-ħajja jkollna 
direzzjoni ċara sabiex ma nitfixklux. 

Il-vjaġġ ta’ ulIsse
L-Illjade, l-istorja epika ta’ Omeru, tirrakkonta 
l-ġrajja kif is-Saltniet Griegi għelbu lis-Saltna 
ta’ Trojja permezz tal-ġenju ta’ Ulisse. Trojja 
kienet belt magħrufa ħafna mdawra bi swar 
hekk b’saħħithom li ħadd ma seta’ jirbħilhom. 
Għalxejn talbu lill-allat tagħhom biex jegħlbu 
lil din is-saltna sakemm Ulisse ġietu l-idea taż-
żiemel tal-injam. Il-pjan kien sempliċi, jagħmlu 
ta’ bir-ruħhom li qatgħu qalbhom u jħallu żiemel 
kbir tal-injam bħala sinjal ta’ paċi. In-nies ta’ Trojja 
hekk kif raw ix-xwieni jħallu x-xtut tagħhom tgħidx 
kemm ferħu u daħħlu ż-żiemel fil-belt u qattgħu lejl ta’ 
ċelebrazzjoni. Imma qajla immaġinaw li din kienet se 
tkun tfisser it-telfa aħħarija għax ġewwa dak iż-żiemel kbir 
tal-injam kien hemm l-aħjar suldati tal-għadu li fil-ħemda tal-
lejl attakkaw u rebħu l-belt. Dan wassal biex mar-rebħa Ulisse 
jdur lejn l-allat tiegħu u jgħidilhom li l-gwerra rebaħha mingħajr 
l-għajnuna tagħhom. Dan ġab fuqu r-rabja tal-allat, b’mod 
speċjali ta’ Poseidon li qatagħha li joqtlu. Fil-ġrajja tal-Odissea, 
li tkompli eżattament fejn tispiċċa l-Illjade, naraw il-vjaġġ ta’ 
Ulisse lejn artu. Ħafna huma d-diffikultajiet li jiltaqa’ magħhom 
matul it-triq u bil-għajnuna ta’ Atena, l-alla tal-ġustizzja, jirnexxilu 
jegħleb dawn il-perikli. Imma fuq kollox dan il-vjaġġ jgħin lill-
Ulisse jeħles mill-kburija żejda li kellu li wasslitu li jiġġieled mal-
allat l-oħra. It-tbatijiet u t-telfiet kollha li jbati Ulisse waqt il-vjaġġ 
jgħinuh isib l-umiltà li kienet dik il-virtù li kien jonqsu biex ikun 
tassew sultan għaref u tajjeb.
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naraw x'tgħallImna

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

b’dan	il-kliem:
 ▶	 Sfidi	u	gambetti
 ▶	 Tentazzjonijiet
 ▶	 Libertà

b Ideat prInĊIpalI
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	 Kif	nistgħu	nirbħu	l-gambetti	li	naqilgħu?
 ▶	 X’nitgħallmu	mill-ġrajja	ta’	Ġesù	fid-

deżert?
 ▶	 Tajjeb	li	ngħid	‘le’?

Ċ aħseb b’mOħħOk
	 Uża	dak	li	tgħallimt	biex	twieġeb	dawn:
 ▶	 Għalfejn	hu	perikuluż	li	niċħdu	l-eżistenza	

tax-xitan?
 ▶	 Kif	tista’	tuża	l-parabbola	tal-Iben	il-Ħali	

biex	tgħinek	fid-deċiżjonijiet	tiegħek?

d IddIskutI d-dar
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar	dawn:
 ▶	 Xi	ħadd	li	għeleb	id-diffikultajiet	li	ltaqa	

magħhom	u	mexxa	’l	quddiem	b’fidi	aktar	
matura?

 ▶	 Tistgħu	titkellmu	dwar	Bear	Grylls	u	
l-esperjenza	tiegħu.


