
NIMXU MA’ ĠESÙ U
KARATTRI OĦRA

FIL-PASSJONI TIEGĦU

IS-SEBA’
WAQFIET



Taħt is-salib kien hemm grupp żgħir
ta’ nisa. Meta ħafna mid-dixxipli ta’
Ġesu beżgħu u ħarbu jiġru, dawn in-
nisa b’ħafna kuraġġ baqgħu ma’
Ġesù. Aħna wkoll, fil-ħajja tagħna,
niltaqgħu ma’ mumenti li jaqtgħulna
qalbna u li jbeżżgħuna, iżda dawn in-
nisa jagħmlulna ħafna kuraġġ.

Dawn in-nisa baqgħu ma’ Ġesu fil-passjoni tiegħu kollha
għax kienu ilhom ħafna jafuh sew, u jimxu warajh u
jħobbuh. Huma kienu esperjenzaw l-imħabba ta’ Ġesù
għalihom u issa huma riedu jħobbuh lura billi jibqgħu
miegħu sal-aħħar. Dawn in-nisa jgħallmuna kif inġibu
ruħna quddiem it-tbatija. Fl-Evanġelju skont San Ġwann
(19:25) naqraw hekk:

“Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta’ Ġesù ommu, oħt
ommu, Marija ta’ Kleofa, u Marija ta’ Magdala.”

Huma batew ħafna għax li tara lil xi ħadd li tħobb qiegħed
ibati mhix ħaga faċli, u aħna mistednin nagħmlu bħalhom. 

IN-NISA TAĦT
IS-SALIB
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Ġesù,
nixtiequ nitolbu 
għal dawk kollha
li qegħdin ibatu.
Nitolbuk ukoll
għal dawk kollha
li mhumiex kuraġġużi 
jkunu ħdejn min qed ibati.
Ammen.

Missierna, Sliema, Glorja

Inħobbuk, o Ġesù, għax 
bis-salib  tiegħek inti salvajtna.

TALBA

In-nisa ta’ taħt is-salib jgħallmuna li
meta jidher li ma nistgħu nagħmlu
xejn, fil-fatt nistgħu nagħmlu ħafna
billi nkunu viċin ta’ min qiegħed ibati.
Bħal dawn in-nisa aħna wkoll
imsejħin biex l-imħabba li Alla juri
magħna, issa aħna nuruha ma’ min
qiegħed ibati.
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Nikodemu huwa deskritt bħala
Fariżew. Il-Fariżej kienu grupp ta’
Lhud li kienu attenti ħafna biex
iħarsu l-Liġi, u ħafna drabi ġġieldu
ma’ Ġesù matul ħajtu. Bħall-Fariżej,
aħna wkoll spiss irridu li dejjem
ikollna raġun. Iżda nafu wkoll li
Nikodemu kien raġel tajjeb, u li kien
qed ifittex il-verità. Fil-fatt, huwa mar
ikellem lil Ġesù.

Tafu x’qallu Ġesù? Ġesù qallu wieħed mill-aktar versi
magħrufa fil-Bibbja, li nsibuh fl-Evanġelju skont San Ġwann
(3:16):

“Għax Alla tant ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex
kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta
dejjem.”

Nafu wkoll li Nikodemu kien mexxej tal-Lhud. Fil-fatt,
Nikodemu kien wieħed min-nies li kellhom jiddeċiedu jekk
Ġesù għandux imur quddiem Pilatu, u lkoll nafu x’ġara
meta Ġesù mar quddiem Pilatu: Pilatu bagħtu biex jiġi
msallab. Aħna wkoll, bl-għażliet li nagħmlu f’ħajjitna,
naffettwaw - b’mod tajjeb jew ħażin - lil dawk ta’ madwarna.

NIKODEMU
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Ġesù,
illum nixtiequ ngħidulek
li aħna wkoll, bħal Nikodemu,
nixtiequ nemmnu aktar fik.
Nitolbuk ukoll
għal dawk li bħalissa
ma jemmnux fik,
biex huma wkoll isiru
dixxipli tiegħek.
Ammen.

Missierna, Sliema, Glorja

Inħobbuk, o Ġesù, għax 
bis-salib tiegħek inti salvajtna.

TALBA

Nikodemu fl-aħħar emmen li Ġesù
kien l-iben ta’ Alla. Huwa għen biex
jidfen lil Ġesù b’mod xieraq u huwa
deskritt ukoll bħala dixxiplu ta’ Ġesù,
u dan ifisser li verament emmen.
Aħna wkoll mistiedna biex bħal
Nikodemu, nemmnu f’Ġesù.
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Iċ-ċenturjun kien suldat ikkunsidrat
bħala raġel qalbieni u kburi; għalih, l-
Imperu Ruman kien jiġi l-ewwel u
qabel kollox, u għalkemm Ġesù kien
Lhudi, il-Lhud ta’ żmien Ġesu kienu
taħt il-ħakma Rumana. Aħna wkoll,
bħaċ-ċenturjun, mistiedna nieħdu x-
xogħol tagħna - fl-iskola u fid-dar,
per eżempju - bis-serjetà.

Taħt il-kmand tiegħu, iċ-ċenturjun kien ikollu mitt suldat
Ruman ħalli jara li kulħadd jobdi l-liġi Rumana. Fir-rakkont
tal-passjoni naraw liċ-ċenturjun jgħid frażi importanti ħafna,
kif naqraw fl-Evanġelju skont San Mark (15:39):

“Iċ-ċenturjun li kien wieqaf biswitu, meta rah jgħajjat u
jmut hekk, qal: ‘Dan il-bniedem kien tassew Bin Alla!’”

Imma x’kien li wasslu jgħid hekk? Waħda mir-raġunijiet
kienet li ċ-ċenturjun ra lil Ġesù juri ħniena ma’ dawk li
minħabba fihom hu kien qiegħed ibati. Aħna wkoll nistgħu
nuru l-ħniena tagħna mal-oħrajn. Li nħennu tfisser li tħobb,
u xejn ma jista’ jagħmilna aktar kuntenti u ferħanin mill-
imħabba li biha nħobbu lill-oħrajn.

IĊ-ĊENTURJUN
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Ġesù,
nixtiequ nitolbuk
għall-ħaddiema kollha,
biex huma wkoll, 
bħaċ-ċenturjun, 
jiltaqgħu miegħek 
fuq il-post tax-xogħol tagħhom.
Ammen.

Missierna, Sliema, Glorja

Inħobbuk, o Ġesù, għax 
bis-salib tiegħek inti salvajtna.

TALBA

Iċ-ċenturjun induna b’din l-
imħabba li kellu Ġesù u għalhekk
għarfu li kien tassew Bin Alla.
Mela, meta nħobbu lil xulxin
mhux biss inkunu qed nagħmlu
kif qalilna Ġesu, imma nkunu
wkoll qegħdin nixbhuh, Hu li hu
Bin Alla.

7



Kien jisimha Marija. Ngħidulha
‘Madalena’ għax kienet minn belt
jisimha ‘Magdala’. Kienet waħda
mill-ikbar ħbieb ta’ Ġesù. Kif bdiet
din il-ħbiberija? Marija kienet ma
tiflaħx u Ġesù fejjaqha; l-Evanġelju
jgħidilna li Ġesù keċċa seba’ spirti
ħżiena minnha! Dan il-fejqan biddel
il-ħajja ta’ Marija. 

Marija riedet issir taf min hu Ġesù, riedet issegwih, riedet
tkun qrib tiegħu. U hekk għamlet! Minħabba f’hekk, Marija
hija t’eżempju kbir għalina: aħna wkoll mistiedna biex bħal
Marija nikbru aktar fil-ħajja tat-talb tagħna. Fil-passjoni ta’
Ġesù, l-Appostli ħarbu għax beżgħu. Marija Madalena ma
ħarbitx, anzi baqgħet ma’ Ġesù sal-aħħar. U meta Ġesù
qam mill-mewt, l-ewwel ma deher kien lilha, kif naqraw fl-
Evanġelju skont San Mark (16:10-11):

“Wara li qam mill-mewt filgħodu kmieni fl-ewwel jum tal-
ġimgħa Ġesù deher l-ewwel lil Marija ta’ Magdala, li
minnha kien keċċa seba’ xjaten. Din marret tħabbar kollox
lil sħabu, li kienu qalbhom sewda u jibku.”

MARIJA
MADALENA
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TALBA

Marija ma stennietx li Ġesù jsejħilha imma xorta marret
warajh, u baqgħet miegħu sal-aħħar. Mill-appostli u d-
dixxipli kollha li kellu Ġesù, Marija Madalena kienet l-
akbar ħabiba tiegħu; hi baqgħet miegħu sal-aħħar u hi
ħabbret lid-dinja li Ġesù qam mill-mewt. Ejjew inkunu
bħalha: infittxu li nkunu qrib ta’ Ġesù bis-serjetà.
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Ġesù,
nixtiequ nitolbuk
għall-ħbieb tagħna kollha
u wkoll għal dawk kollha
li ma tantx inħobbu.
Nitolbu biex aħna wkoll,
bħala Marija Madalena, 
inkunu ħbieb tajba 
għal dawk kollha
ta’ madwarna.
Ammen.

Missierna, Sliema, Glorja

Inħobbuk, o Ġesù, għax 
bis-salib tiegħek inti salvajtna.



San Ġwann l-Evangelista huwa
magħruf bħala wieħed mill-Appostli
ta’ Ġesù. L-ismijiet fl-Ebrajk dejjem
ifissru xi ħaġa. L-isem Ġwanni
jfisser li Alla joffri l-grazzja tiegħu.
Fil-ħajja tagħna, bħal f’dik ta’ San
Ġwann, Alla juri l-grazzji tiegħu. Dan
jidher l-aktar meta Ġesù jagħti lilu
nnifsu b’mod sħiħ għalina.

Ġwanni jirreferi għalih nnifsu billi juża l-espressjoni “id-
dixxiplu l-maħbub”. Din l-espressjoni wasslet lil bosta artisti
biex ipinġu lil San Ġwann qrib ħafna ta’ Ġesù.

Kif naqraw fl-Evaġelju skont San Ġwann (15:12):

“Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif
ħabbejtkom jien.”

F’ħafna pitturi jew ikoni Griegi, Ġwanni għandu rasu
mistrieħa fuq il-qalb ta’ Ġesù. L-artisti użaw din it-teknika
sabiex juru li Ġwanni kien ifittex jifhem il-mod li Ġesù jħobb
lid-dinja. L-istess għandna nagħmlu aħna: nitolbu lil Alla
jurina xi jrid minna, u biex jagħtina l-kuraġġ nagħmluh.

SAN ĠWANN 
L-EVANĠELISTA

10



Ġesù,
nitolbu għall-katekisti, 
għall-għalliema 
u għal-leaders fil-Knisja, 
biex huma wkoll, 
bħal San Ġwann l-Evanġelista,
jibqgħu jimxu warajk.
Ammen.

Missierna, Sliema, Glorja

Inħobbuk, o Ġesù, għax 
bis-salib tiegħek inti salvajtna.

TALBA

Kemm hi tassew ħaġa sabiħa li
wieħed inkunu imsejjaħ dixxiplu
maħbub tal-Mulej. J’Alla aħna ukoll
inkunu viċin tal-qalb ta’ Ġesù u
nippruvaw nagħmlu dak li jitlob minna,
kif kien jagħmel San Ġwann. 
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Marija, Omm Ġesù (jew kif inħobbu
nsejħula aħna l-Maltin, il-Madonna),
kienet ma’ Ġesù sa mill-bidu tal-
ħajja tiegħu. Hi aċċettat li tkun
ommu Ġesù. Kienet hi wkoll li
rabbietu u ħadet ħsiebu meta kien
tifel żgħir u żagħżugħ, u baqgħet
timxi warajh tul ħajjitha kollha. Aħna
wkoll imsejħin biex, bħal Marija,
nimxu wara Ġesù..

Taħt is-salib ta’ Ġesù, f’dan il-mument ta’ tbatija kbira, il-
Madonna, Omm Ġesù, kienet hemm ukoll. Fl-Evanġelju
skont San Ġwann (19:26-27) naqraw hekk:

“Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb
wieqaf ħdejha, qal lil ommu: ‘Mara, hawn hu ibnek.’
Imbagħad qal lid-dixxiplu: ‘Hawn hi ommok.’ U minn dak il-
ħin id-dixxiplu ħadha għandu.”

Ġesù tana lil Marija bħala ommna minn fuq is-salib meta
qal lid-dixxiplu, “Hawn hi ommok.” Id-dixxiplu taħt is-salib
qed jirrappreżenta l-bnedmin kollha, il-Knisja, lili u lilek.

IL-MADONNA
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Grazzi Ġesù,
talli minn fuq is-salib
tajtna lil Ommok Marija
bħala Ommna wkoll,
biex tħarisna fil-problemi
u biex tgħallimna
kif inħobbu aktar lil xulxin.
Ammen.

Missierna, Sliema, Glorja

Inħobbuk, o Ġesù, għax 
bis-salib tiegħek inti salvajtna.

TALBA

Marija hija ommok, tħobbok, u tinsab
miegħek dejjem, kemm fil-ferħ u
kemm fit-tbatija. Tkellem magħha fil-
qalb tiegħek u għidilha biex tibqa’
dejjem miegħek bħalma hi baqgħet
dejjem ma’ Ġesù. 
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Nimmaġinaw lil Ġesù jgħidilna: 

It-triq li wasslitni hawn kienet twila.
Mhux qed ngħid għat-triq li fiha
ġarrejt fuq spallejja s-salib, imma
qed ngħid għat-triq tal-ħajja kollha
tiegħi. Niftakarni tifel ċkejken niġri
qalb l-injam u l-għodda ta’ Ġużeppi,
jew bil-qiegħda f’ħoġor ommi
titmagħni.

Niftakarni dakinhar li tgħammidt fix-xmara Ġordan, meta
nbdilt fuq il-muntanja Tabor, u niftakar ukoll b’isimhom tant
u tant nies li fejjaqt, qajjimt mill-mewt, tajthom id-dawl
t’għajnejhom, fost l-oħrajn. Imma bħalissa ninsab imsallab
ma’ salib. U dan għalfejn?

Fil-qosor, ninsab imsallab għaliex il-bniedem, maħluq minn
Alla, ried jagħmel id-dnub. Biex nispjegalek, ninsab hawn
għaliex nixtieq li nsalvak, li nagħtik ċans ieħor, kif għamilt
ma’ dak li kien imsallab miegħi (Luqa 23:42-43):

“Imbagħad qal: ‘Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-Saltna
tiegħek.’ U Ġesù wieġbu: ‘Tassew ngħidlek, illum tkun fil-
Ġenna miegħi.’”

ĠESÙ MSALLAB
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Ġesù, 
jiddispjaċini ta’ meta

nagħmel id-dnub. 
Għinni, Ġesù, sabiex inkun kapaċi

nħobb lil dawk kollha
li niltaqa’ magħhom, 

biex nimxi fuq l-eżempju tiegħek.
Ammen.

 
Missierna, Sliema, Glorja

 
Inħobbuk, o Ġesù, għax 

bis-salib tiegħek inti salvajtna.
 

TALBA

B’dan il-mod, il-bniedem kulma jkun
jonqsu hu li jemmen fija u bħali
jħobb lil kulħadd, jiġifieri huma min
huma, jibda mid-dar u jkompli f’kull
post ieħor li jkun fih.
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