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Daħla
Is-seba’ kelmiet minn fuq is-salib juru l-għana u s-sbuħija ta’ qalb il-Mulej
Ġesù, anke f’dawk is-sigħat mudlama u kiefra ta’ agunija. Kull waħda
minnhom tgħallimna, tisfidana u tinkuraġġina.


L-ewwel, ‘Missier aħfrilhom,’ hi kelma ta’ maħfra u ħniena.



It-tieni, ‘Illum tkun il-Ġenna miegħi,’ hi wegħda ta’ salvazzjoni.



It-tielet, ‘Mara, ara ibnek,’ turi r-rispett ta’ Ġesù lejn ommu Marija.



Ir-raba’, ‘Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?’ tesprimi t-toqol bla qies talkastig li kien fuqu.



Il-ħames, ‘Għandi l-għatx,’ tixhed għall-umanità u t-tbatija talFeddej.



Is-sitta, ‘Kollox mitmum,’ hi għajta trijonfanti.



Is-seba’, ‘Missier, f’idejk nerħi l-ispirtu tiegħi,’ hi talba ta’ fiduċja
sħiħa fil-Missier.

Ejja naqrawhom u naħsbu fuqhom b’attitudni ta’ talb.
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Missier, aħfrilhom
U meta waslu fil-post, li jgħidlu l-Kalvarju, hemm sallbu lilu u lill-ħatjin,
wieħed fil-lemin u l-ieħor fix-xellug. Imbagħad qal Ġesù: ‘Missier, aħfrilhom,
għax ma jafux x’inhuma jagħmlu’ (Luqa 23:33-34).
Ma kiser ebda liġi. Ma kien għamlilhom ebda ħsara. Għamlilhom biss il-ġid.
Xandrilhom l-evanġelju. Fejjaq il-morda tagħhom. Għallimhom jħobbu lil
xulxin u ħabbhom b’ħiltu kollha. Madankollu bagħduh, qabduh, akkużawh,
sawtuh, beżqulu, sammruh ma’ salib u denluh bejn sema u art. ‘Imbagħad,’
... x’ġara? X’naqraw fil-Vanġelu? Forsi qalb Ġesù mtliet bl-imrar u lmibegħda għall-għedewwa tiegħu? Forsi talab lill-Missier biex jeqridhom?
Fetaħ fommu, imma minflok kelma ta’ saħta, ħarġet kelma ta’ ħniena,
‘Missier aħfrilhom!’ Imbagħad, meta nkixfet il-kruha ta’ qalb il-bniedem,
meta l-ħlejjaq refgħu idejhom fuq il-Mulej tal-glorja, ‘Imbagħad Ġesù qal,
‘Missier aħfrilhom!’’ Kemm hi kbira r-rebħa tal-imħabba fuq il-mibgħeda, u
glorjuża l-vittorja tat-tjieba fuq il-ħażen! Tassew, l-ewwel kelma ta’ Kristu,
‘Missier aħfrilhom,’ turi l-iskop tas-salib, il-kisba tal-maħfra u l-fidwa għal
ħafna.
Mulej Ġesù, min nifidlek rasek l-għażiża b’kuruna tax-xewk? Nistqarr bilmistħija u b’indiema li kont jien bil-ħafna dnubiet tiegħi. Ġesù, idħol
għalija quddiem il-Missier. Itolbu jkun ħanin miegħi. Itolbu jaħfirli
minħabba s-sagrifiċċju tiegħek fuq is-salib. Lilek il-Missier jisimgħek żgur.
Mulej, jien nafda fik.
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Illum tkun fil-Ġenna miegħi
Mbagħad (wieħed mill-ħatjin) qal: ‘Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-Saltna
tiegħek.’ U Ġesù wieġbu: ‘Tassew ngħidlek, illum tkun fil-Ġenna miegħi’
(Luqa 23:42-43).
Għall-bidu ż-żewġ ħallelin mislubin ħdejn Ġesù kienu qed jinsultawh.
Għadda l-ħin u l-qalb ta’ wieħed minnhom inbidlet. Ċanfar lil sieħbu,
ammetta li hu kien ħati u jistħoqqlu l-kastig, u stqarr li Ġesù ma kien
għamel xejn ħażin. Sema’ l-Lhud jgħidu biż-żufjett li hu l-Iben t’Alla, forsi
qara l-iskrizzjoni fuq rasu, ‘Sultan tal-Lhud,’ u emmen! Emmen li lanqas ilmewt ma kellha setgħa fuqu u li Ġesù għad isaltan. Talbu jiftakar fih meta
jiġi fis-saltna tiegħu! Ġesù wieġbu b’wegħda li dakinhar stess ikun il-Ġenna
miegħu. Minkejja d-dnubiet kotrana tiegħu, minkejja n-nuqqas ta’ mertu,
dak ir-raġel illum qed igawdi lil Ġesù fis-sema. Dan huwa l-mezz, l-unika
mezz, biex insalvaw. Aħna wkoll jeħtieġ nagħrfu dnubietna u nindmu
minnhom; jeħtieġ nafdaw ruħna fil-ħniena tas-Sultan Ġesù. Il-wegħda
tiegħu tgħodd għalina wkoll.
Mulej Ġesù, il-ħniena tiegħek issalva l-bniedem li jdur lejk imqar fl-aħħar
siegħa ta’ ħajtu. Mulej, ftakar fija wkoll. Sakemm nibqa’ fuq din l-art irrid
ngħix f’ubbidjenza għalik bi gratitudni u mħabba. Jien nemmen il-wegħda
tiegħek u konvint li dakinhar li nħalli din id-dinja inti tilqagħni miegħek
fil-glorja.
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Mara, hawn hu Ibnek …
Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta’ Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta’
Kleofa, u Marija ta’ Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li
kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: ‘Mara, hawn hu ibnek.’ Mbagħad qal
lid-dixxiplu: ‘Hawn hi ommok.’ U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu
(Ġwanni 19:25-27).
Min jaf kemm sofrew il-ħbieb ta’ Ġesù jarawh f’agunija, imma l-aktar
fosthom Marija, il-mara li ġabitu fid-dinja u rabbietu. Ħadd ma kien jaf lil
Ġesù bħalma kienet tafu hi, kemm kien ħanin, ġust u twajjeb. Kienet hemm
ħdejn is-salib, tara lil binha miċħud, redikolat u batut, b’ruħha minfuda
b’sejf, kif kien ħabbar ħafna snin qabel Xmun meta ħa f’idejh it-tarbija
Ġesù. Is-Salvatur tagħna lemaħ lil ommu, u minkejja t-tbatija li kien
għaddej minna hu, ftakar fiha. Ried li ommu jkollha min jieħu ħsiebha wara
t-tluq tiegħu. ‘Mara, hawn hu ibnek,’ qalilha, fi kliem ieħor, se nħallik f’idejn
id-dixxipli li nħobb, se jkun għalik iben sabiex jieħu ħsiebek; u lil Ġwanni
qallu, ‘Hawn hi ommok,’ jiġifieri, ħu ħsiebha bħallikieku kienet ommok.
Hekk għamel; dakinhar ħadha għandu.
Missier, għallimna mill-eżempju li tana Ġesù fl-ubbidjenza għallkmandament biex inweġġħu lill-ġenituri tagħna. Għalkemm kien f’agunija
waqt li kien qed iġorr fuqu d-dnubiet tagħna, Ġesù ħaseb għal ommu. Lil
dawk minna li għandhom ġenituri ħajjin, agħtina, Missier, li nieħdu
ħsiebhom b’għożża u bil-qalb, u nqisu din il-ħidma bħala parti mill-qima
tagħna lejk, kif tassew hi.
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Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?
Xħin saret is-sitt siegħa waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa’
siegħa. U fid-disa’ siegħa Ġesù għajjat b’leħen qawwi: ‘Eloî, Eloî, lema
sabaqtani!’ li jfisser: ‘Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?’ (Mark 15:3334).
Ħafna sekli qabel, is-salmista kiteb, ‘Kont żagħżugħ, u issa xjaħt, u qatt ma
rajt il-ġust minsi’ (Salmi 37:25). Imma fuq is-salib il-Ġust kien minsi minn
Alla – hu li m’għamel qatt l-iċken dnub, li dejjem wettaq ir-rieda t’Alla, u li
fih il-Missier isib l-għaxqa tiegħu. Għajta aktar misterjuża u tal-biża’ qajla
qatt ħarġet minn fomm ta’ bniedem. ‘Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex
ħallejtni?’ F’dik is-siegħa mudlama il-Missier telaq lil Ibnu. Għaliex? Kif
jista’ Alla l-Missier jagħti dahru lejn Ibnu l-Maħbub? Kien ħaqqna aħna
nieħdu l-kastig għal dnubietna u nitwarrbu mill-preżenza t’Alla fiddlamijiet ta’ dejjem. Imma Kristu ħa fuqu d-dnubiet tal-poplu tiegħu u
sofra minflokna l-kastig li kien jixraq lilna. Alla telqu biex lilna li nafdaw
f’Ibnu ma jwarrabniex fl-Infern. Fi kliem il-profeta, ‘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’ (Isaija 53:5).
Alla qaddis, għallimni nkejjel bir-riga tas-salib il-kruha tad-dnub u l-kobor
ta’ mħabbtek. F’dik is-siegħa mudlama, Missier, inti tlaqt lil Ibnek ilMaħbub. Tlaqtu għax tfajt fuqu l-ħażen tagħna, u l-ġustizzja tiegħek
tiddomanda il-kastig għad-dnub. Tlaqtu biex lilna li nafdaw fih, minflok
titlaqna fid-dlam tal-infern, tilqana fi ħdanek għal dejjem.
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Għandi l-għatx!
Wara dan, Ġesù, billi issa kien jaf li kollox kien mitmum, biex isseħħ lIskrittura, qal: ‘Għandi l-għatx!’ Kien hemm bieqja mimlija bil-ħall; huma
xarrbu sponża bil-ħall, waħħluha ma’ qasba tal-issopu, u ressquhielu lejn
ħalqu (Ġwanni 19:28-29).
Din il-kelma, ‘Għandi l-għatx,’ hi xhieda tal-umanità ta’ Kristu. Tassew, hu lIben etern t’Alla, Alla veru minn Alla veru, imma daqshekk ieħor Ġesù sar
tassew bniedem bħalna f’kollox minbarra fid-dnub, u bħala bniedem Ġesù
esperjenza t-tbatija wkoll. Kien ilu madwar sitt sigħat espost bla ma xorob
imqar qatra ilma, u minħabba t-telf tad-demm, Ġesù kien niexef qoxqox.
Kien qed joqrob sew lejn it-tmiem ta’ ħajtu. Lissen dawn il-kelmiet u
ġabulu ftit ilma mħallat bil-ħall, u resquhulu lejn xofftejh bi sponża. Anke
f’dan il-mument ta’ tbatija jidher raġġ ta’ glorja. Mingħajr ma kienu jafu, issuldati Rumani kienu qed iwettqu l-profeziji miktuba fuqu fis-Salmi. ‘Ħalqi
niexef bħal xaqqufa, lsieni mwaħħal ma’ ħnieki’ (Salm 22:16); ‘sqewni lħall meta kont bil-għatx’ (Salm 69:22). Din it-twettiq tal-profezija, flimkien
ma’ diversi oħra, jagħtu xhieda li Ġesù ta’ Nażaret hu tassew il-Messija
mwiegħed minn Alla fl-Iskrittura Mqaddsa.
Ġesù, int kont għidt li ‘min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma
jkun bil-għatx.’ Imma fuq is-salib inti stess kellek ħalqek u xofftejk niexfa.
Int, li ħlaqt l-ilmijiet, spiċċajt tittallab naqra ilma. Sirt bniedem bħalna
biex tbati għalina. Sofrejt l-għatx biex tiksbilna l-ilma tal-ħajja. Agħtina,
Mulej, minn dan l-ilma, l-Ispirtu s-Santu, li jwassal għall-ħajja ta’ dejjem.
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Kollox mitmum!
Kif Ġesù ħa l-ħall, qal: ‘Kollox hu mitmum!’ Mbagħad mejjel rasu u radd ruħu
(Ġwanni 19:30).
Ġesù għex ħajja perfetta, obda l-liġi t’Alla bla ebda nuqqas, wettaq ilministeru tax-xandir tal-evanġelju, għamel is-sinjali mirakolużi, u fl-aħħar
waslet ukoll is-siegħa meta minn jeddu offra ħajtu b’fidwa għal ħafna nies.
Ftit mumenti qabel miet, il-Mulej Ġesù għajjat: ‘Kollox mitmum!’ X’ried
ifisser b’din il-kelma? Mhux sempliċiment li l-ħajja tiegħu kienet waslet fi
tmiemha. ‘Kollox mitmum’ hi għajta trijonfanti, bħal gwerrier li wara li
jkun issielet, fl-aħħar jiddikjara, ‘Irbaħt!’ jew bħal dak li jixxabbat biex
jilħaq il-quċċata tal-ogħla muntanja, u hemm fuq jgħajjat, ‘Wasalt,’ jew
artist, li meta penġa l-isbaħ kapulavur tiegħu, jħares lejn il-pittura u
jiddikjara, ‘Togħġobni!’ Hekk ukoll Kristu, wara li wettaq fis-sħiħ l-għan li
għalih ġie fid-dinja, u għamel sal-aħħar ir-rieda tal-Missier li bagħtu, meta
ra li kien wettaq kollox, Ġesù iddikjara, ‘Kollox mitmum!’ Kristu wettaq
darba għal dejjem il-fidwa fdata lilu mill-Missier.
Semmagħlna l-eku tal-għajta trijonfanti tiegħek, Mulej! Inti wettaqt irrieda tal-Missier sal-aħħar nifs ta’ ħajtek. Bl-ubbidjenza perfetta tiegħek li
waslitek sas-salib, inti ksibt il-fidwa sħiħa tagħna. Mhux f’għemil idejna,
imma biss fis-sagrifiċċju waħdieni tiegħek nittamaw għall-maħfra ta’
dnubietna. Grazzi, Mulej Ġesù.
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Missier, f’idejk nerħi l-ispirtu tiegħi
U kien issa madwar is-sitt siegħa u waqgħet dalma fuq l-art kollha sad-disa’
siegħa. U x-xemx iddallmet u l-velu tat-tempju ċċarrat min-nofs. U meta Ġesù
għajjat b’leħen qawwi, qal: ‘Missier, f’idejk nerħi l-ispirtu tiegħi.’ U malli qal
hekk, radd ruħu (Luqa 23:44-46).
L-aħħar kelmiet ta’ Ġesù, ‘Missier, f’idejk nerħi l-ispirtu tiegħi,’ hi talba li
tesprimi fiduċja sħiħa f’Missieru. Kien b’fiduċja f’Alla li Ġesù niżel
Ġerusalemm meta kien jaf sew li se jaqbduh, isawtuh u jsallbuh. Fada filMissier meta fil-ġnien talbu biex tkun magħmula r-rieda tiegħu u ħa f’idejh
il-kalċi mqiegħed quddiemu. Esprima l-fiduċja tiegħu f’Alla billi baqa’
b’fommu sieket meta izzikawh li Alla kien jeħilsu kieku tassew kien jafda
fih. Fl-aħħar nett, bl-istess mod kif għex, Kristu miet b’dipendenza sħiħa
fuq Alla. ‘Missier, f’idejk nerħi l-ispirtu tiegħu.’ Ma kinitx inutli l-fiduċja
tiegħu anke jekk wasslitu għal tant tbatija, għajb u għall-mewt fuq salib.
Tlett ijiem wara Alla l-Missier igglorifikah u ddikjarah bil-miftuħ bħala
Ibnu bil-qawmien minn bejn l-imwiet. Ġesù ħasad il-frott tat-tbatija tiegħu,
kiseb b’demmu lil dawk kollha li jafdaw fih.
O Alla, aħna li minħabba s-salib ta’ Ibnek nistgħu nsejjħulek Missierna, agħtina
l-grazzja li bħal Ibnek ngħixu u mmutu b’fiduċja sħiħa fik. Nafdaw fik, Missier,
fil-ferħ u fin-niket, għax ruħna hi sigura fl-idejn ħanina u setgħana tiegħek.
Jistħoqqlok, Missier, kull glorja u tifħir għax meta tgħaddina mill-wied ta’ dell ilmewt, fl-aħħar twassalna wkoll fil-glorja ta’ darek fis-sema.

