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X’SOFRA KRISTU 
FIL-PASSJONI 

 

Kollox beda fil-Wied ta’ Kedron, għad-dell tat-Tempju tal-Mulej. 

Ġesù flimkien mad-dixxipli tiegħu wasal f’qasam, jgħidulu l-Ġetsemani, u qal lid-

dixxipli: “Oqogħdu bilqiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob.” U ħa miegħu 

lil Pietru u ż-żewġ ulied ta’ Żebedew, u beda jsewwed qalbu u jiddejjaq. Imbagħad 

qalilhom: “Għandi ruħi mnikkta għall-mewt; ibqgħu hawn u ishru miegħi.” Mexa 

kemmxejn ’il quddiem, inxteħet wiċċu fl-art jitlob u jgħid: “Missier, jekk jista’ jkun, 

biegħed minni dan il-kalċi! Imma mhux kif irrid jien, i żda kif trid int” (Mt 26, 36-39).  

   Ġesù, iż-żewġ naturi tiegħek, in-natura Divina u n-natura Umana, kienu t-tnejn 

involuti f’din it-talba. La Int u l-Missier ħaġa waħda, bħala Alla ma stajtx tbati fis-

sens li jonqsok xi ħaġa u Int il-Verb sirt Bniedem biex tkun tista’ tifdi na. Inti li int 

Alla u Bniedem, it-tbatija tiegħek hi ta’ valur infinit.   Żgur li l-ebda bniedem ma 

jista’ jippenetra l-misteru tat-tbatija tieg ħek fl-Ort tal-Ġetsemani. L-orrur 

psikoloġiku li għaddejt minnu, il-bi ża’, l-ansjetà u d-dulur li ħassejt qabel biss 

ingħatatlek daqqa waħda dewquk minn qabel il-kefrija tat-tbatija tal-Kru ċifissjoni. 

It-tbatija mentali tieg ħek kienet differenti minn dik ta’ bniedem komuni għaliex 

minbarra l-intelli ġenza umana kellek dik Divina. Int bniedem perfett għalhekk 

aktar sensittiv għall-uġigħ. Int bħala Alla taf kollox u tara l-passat u l-futur bħala 

preżent. Fl-Ort ġibt quddiem għajnejk id-dnubiet tal-umanità u li d-dinja kienet se 

twarrab u tmaqdar lil Alla meta ti ċħad lilek. Int xtaqt li d-dinja ma tikkommettix 

att hekk faħxi li twarrab ’l Alla. Int sofrejt agunija u tormen t minħabba dawk li 

jidinbu u ma jindmux. Int rajt li l-mi ġja tiegħek fid-dinja biex issalva u tifdi l-

umanità kienet se sservi wkoll biex tintensifika l-mibegħda ta’ xi wħud lejn Alla. 

Għalhekk ħassejt orrur għal dak li kien ġej fuqek. 

   Minkejja kollox Int hawn irrinunzjajt g ħar-rieda tiegħek biex taċċetta dik ta’ 

Missierek.  Żgur li ma ċedejtx ir-rieda, il-kriterji u l- ħelsien tiegħek mingħajr uġigħ, 

dwejjaq, agunija, u orrur. Kristu int ukoll d ħalt, b’xi mod, fil-misteru tal-

konverżjoni meta ppreferejt lil Missierek għalik innifsek. 
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“Deherlu anġlu mis-sema biex jgħamillu l-qalb, imma hu ħass dwejjaq tal-mewt fuqu 

u beda jitlob b’ħerqa akbar. L-għaraq sarlu bħal qtar tad-demm iċarċar sal-art. 

Imbagħad qam mit-talb, mar ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin minħabba s-swied ta’ 

qalb. ‘Kif! qalilhom: Irqadtu? Qumu u itolbu biex ma tidħlux fit-ti ġrib!”(Lq 22, 43-

46). 

   Ġesù, qed inġibek quddiem għajnejja għarqan. Le, qed tnixxi d-demm. Qed tbati 

aktar milli nista’ nimma ġina. Tħossok abbandunat minn kulħadd. Ħadd mhu qed 

jaqsam miegħek dawn il-waqtiet ta’ solitudni, lanqas id-dixxipli li rawk fil-glorja 

fuq it-Tabor, lanqas dawk li raw il-mirakli. Kienu għajjenin u raqdu. Nitolbok, 

Mulej, agħmel li nifhem aktar xi jfisser li nishar miegħek, nimxi warajk, nemmen fi 

kliemek u nimita għemilek! 

   F’daqqa waħda, is-skiet tal-Wied inkiser mill-passi mgħaġġla tal-għassiesa tat-

Tempju msieħba minn Ġuda.  

U minnufih resaq fuq Ġesù u qallu: “Is-sliem għalik Rabbi!” U biesu. U Ġesù qallu: 

“Ħabib, għalhekk ġejt int!” Huma resqu lejh, meddew idejhom fuq Ġesù u qabduh” 

(Mt 26, 49-50). 

Ġesù, min xi darba ġarrab xi tradiment forsi jista’ jifhem xi ftit x’ ħassejt f’qalbek 

dak il-ħin. Wara dawk l-eżempji tajbin kollha, pariri u tag ħlim kellu jagħmel hekk? 

Sa fl-Aħħar Ċena int ħabbart it-tradiment ta’ Ġuda bil-kliem:  

“ Tassew, tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini.”  

Wieħed li kont għadek kemm ħsiltlu ri ġlejh. Kont tant ġentili miegħu, sa 

indirizzajtu b ħala ħabib, tajtu ċ-ċans biex jindem imma bil-maqlub spiċċa li ddispra 

u wara mar tgħallaq. Ġuda kien iddisgustat bl-effetti ta’ dnubu. Kien jaf li ttradixxa 

demm innoċenti u minflok ma talab maħfra bagħad lilu nnifsu. Alla jista’ jinbieg ħ 

imma ma jistax jinxtara. Bil-mewt feddejja tiegħek Int igglorifikajt lil Missierek u 

Int kont igglorifikat mill-Missier fil-Qawmien u l- Axxensjoni. 

 

“ Dawk li qabdu lil Ġesù ħaduh quddiem Kajfa, il-qassis il-kbir, fejn kienu nġabru l-

kittieba u x-xjuħ” (Mt 26, 57).  

Pietru flimkien ma’ Ġwanni ġie sad-dar ta’ Anna u Kajfa. Pietru, fil-Ġetsemani, 

minflok ma qagħad jishar u jitlob miegħek, raqad. Issa żamm ftit ‘il bog ħod minn 
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fejn kont Int u wara li għal tliet darbiet qalulu: “Tassew, int ukoll wieħed minnhom, 

għax għandek il-kisra ta’ kliemek tikxfek.” (Pietru) imbagħad qabad jisħet lilu nnifsu 

u jaħlef: “Le, ma nafux lil dan il-bniedem!” U minnufih is-serduk idden.  U Pietru 

ftakar fil-kliem ta’ Ġesù meta qallu li ‘Qabel ma s-serduk jidden, int tkun ġa ċħadtni 

tliet darbiet.’ U ħareġ ’il barra jibki biki ta’ qsim il-qalb” (Mt 26, 73-75). 

Pietru sogħob bih talli ċaħdek u beka għax offendik. Int li taf kollox kont taf x’se 

jagħmel u xorta għażiltu bħala l-blata biex fuqu tibni l-Knisja tiegħek. Għalhekk il-

midinbin u d-dgħajfa ma għandhomx għalfejn jaqtgħu qalbhom mis-salvazzjoni. 

 

“ L-ir ġiel li kienu qegħdin iżommu lil Ġesù bdew jgħadduh biż-żufjett u jsawtuh, u 

għattewlu wiċċu u bdew jistaqsuh u jgħidulu: ‘Aqta min tahielek din id-daqqa!’ U 

qagħdu jgħajruh b’ħafna kliem ieħor” (Lq 22, 63). 

Maħbub Ġesù, xi ġralhom dawn in-nies? Għaliex kienu daqshekk kiefra miegħek? 

Matul dak il-lejl, int Mulej tad-dawl kont me ħud fid-dlam. Int, il-Mulej tal-

imħabba, kont imsawwat u mkasbar mill-għassiesa. 

 

“L-għada filgħodu l-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu ftiehmu lkoll bejniethom biex 

lil Ġesù jaqtgħuhielu għall-mewt. Rabtuh u ħaduh magħhom biex jagħtuh f’idejn 

Pilatu, il-gvernatur“ (Mt 27, 1-2). 

“Pilatu qal lill-qassisin il-kbar u lill-kotra tan-nies: ‘Ebda ħtija ma nsib f’dan il-

bniedem’, Iżda huma baqgħu jinsistu u jgħidu: ‘Qiegħed ixewwex lill-poplu, u 

jgħallem fil-Lhudija kollha, ibda mill-Galilija sa hawn stess.’” 

Pilatu ma setax jifhem għaliex kienu ħaduk quddiemu biex jagħmel ħaqq minnek 

hu. Hekk kif sar jaf li f’dawk il-jiem Erodi kien Ġerusalemm ipprova jeħles u 

bagħtek għandu. U l-ġemgħa telqet bik lejn il-palazz ta’ Erodi. 

   Quddiem Erodi Ġesù  żamm sieket. Għalhekk 

Erodi, flimkien mas-suldati tiegħu, beda jżebilħu u jgħaddih biż-żufjett, libbsu libsa ta’ 

kulur ilellex u reġa’ bagħtu quddiem Pilatu. Issa Erodi u Pilatu fl-imgħoddi kellhom 

għal xulxin, imma dak inhar saru ħbieb (Lq 23,11-12). 

Pilatu qal lill-qassisin il-kbar u l-kapijiet tal-poplu: “Ġibtuli quddiemi lil dan il-

bniedem bħala wieħed li qiegħed ixewwex lill-poplu. Ara, jiena stħarriġtu quddiemkom 
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fuq l-akkużi li qegħdin iġġibu kontra tiegħu, u ma sibt ebda ħtija fih. U anqas Erodi 

ma sab, għax raġa’ bagħtu quddiemna. Qegħdin taraw, mela, li ma għamel xejn li 

ħaqqu l-mewt.  Għalhekk nagħtih is-swat u nitilqu” (Lq 23, 14-16). 

Iżda huma qabdu jgħajtu lkoll f’daqqa. “Agħtih il-mewt lil dan! Itilqilna ’l Barabba!” 

…Pilatu, billi ried jitlaq lil Ġesù, għolla leħnu u reġa’ kellimhom ….Għat-tielet darba 

qalilhom: “Ma sibt ebda ħtija li ħaqqu l-mewt. Mela nagħtih is-swat u nitilqa”(Lq 

23,18-22). 

Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesù u jagħtuh is-swat. Is-suldati nisġu kuruna 

tax-xewk u qegħduhielu fuq rasu, u libbsuh mantar aħmar. U bdew ġejjin quddiemu u 

jgħidulu: Is-sliem għalik, ja sultan tal-Lhud! U bdew jagħtuh bil-ħarta (Ġw 19, 1-3)… 

qegħdulu fuq rasu kuruna minsuġa mix-xewk u qasba f’idu l-lemenija… u ħadulu l-

qasba minn idu u bdew jagħtuh biha fuq rasu. Imbagħad, wara li għaddewh biż-żufjett, 

neżżgħulu l-mantar u xeddewlu ħwejġu (Mt 27, 29-31). 

 

Maħbub Ġesù, min jista’ jiddeskrivi l-uġigħ taħt id-disgħa u tletin daqqa tas-sawt. 

Imma xorta bqajt hemm wieqaf u marbut tilqa’ fuqek id-daqqiet mis-suldati żelanti 

li waslu sa nkurunawk bix-xewk. Riedu jgħadduk biż-żmien u bħall-għases Lhud 

fid-dar ta’ Kajfa jumiljawk. G ħażiż Ġesù, x’ħassejt f’dak il-waqt tal-biża? 

Kif stajt ma tagħtix kas tal-velenu li bdew jobżqulek f’wi ċċek? F’dik il-bit ħa nista’ 

nistħajjel għajnejk baxxi lejn l-art u f’qalbek talba lill-Missi er għad-dnubiet tal-

ħafna, inkluża jiena. Ġesù għallimni nkun ġwejda fis-sitwazzjonijiet diffi ċli ta’ ħajti. 

 

“U ħaduh magħhom biex isallbuh” (Mt 27, 31). 

Qed inġib quddiem għajnejja tlett ikkundannati ħerġin mill-bieb tal-fortizza, kull 

wieħed iġorr l-għuda l-minduda tas-salib. Għażiż Ġesù, x’għadda minn quddiem 

għajnejk meta s-suldati Rumani offrewlek l-għuda l-minduda tiżen kważi 30 

kilogramma? X’ħassejt meta t-toqol tal-għuda serraħ fuq għonqok? L-umiltà 

tiegħek ġiegħlitek taċċetta t-toqol tal-għuda u permezz tagħha lqajt fuq spallejk id-

dnubiet tagħna, biex iġġorrhom miegħek lejn l-“ għolja tas-salvazzjoni”. Iva, għażiż 

Ġesù, jiena nemmen li l-“ubbidjenza” tiegħek ġabitilna l-ħelsien għaliex “għad li 

kellu n-natura ta’ Alla ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu 
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billi ħa n-natura ta’ lsir; sar jixbah lill-bnedmin, u deher minn barra bħala bniedem, 

ċekken lilu nnifsu, billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib” (Fil 2, 6-8). 

 Għażiż Ġesù, għallimni nkun lesta nagħti lili nnifsi g ħall-oħrajn!  

   Ġesù, b’dinjità kbira bdejt it-triq lejn il-Golgota,  dgħajjef u bilkemm tista’ tieqaf 

fuq saqajk, riġlejk kienu jirtog ħdu taħt it-toqol tal-għuda, wiċċek sfigurat u ġismek 

idemmi bid-daqqiet tal-frosta li kont qlajt. Id-dem m iċarċar ma’ wiċċek mill-

kuruna tax-xewk li kont għadek iġġorr.  

 

Meta toħroġ mill-belt it-triq ma kinitx fa ċli għax kienet tinżel lejn il-Wied tat-

Tyropeon u minn hemm titla’ lejn il-Golgota. It-tre jqa lejn il-għolja kienet aktar 

iebsa. X’umiljazzjoni ħassejt għal kważi żewġ kilometri ta’ triq. Ġesù tul it-triq 

waqajt tliet darbiet i żda qomt u mxejt sa fuq l-għolja bl-għajnuna  ta’ Xmun iċ-

Ċirinew. Fuq l-għolja kienu diġà ħejjew l-għodda għat-tislib. Meta bdejt toqrob 

bdejt tisma’ l-krib tal- ħatjin li kienu ħarġu mill-fortizza miegħek. Malli wasalt fuq 

il-Golgota, is-suldati neħħewlek l-għuda l-minduda minn fuq għonqok u spallejk u 

neżżgħulek ħwejġek u ġiegħluk timtedd wi ċċek ’il fuq. Fetħulek idejk beraħ u 

sammruhomlok mal-għuda l-minduda. Il-firxa ta’ dirg ħajk, maħbub Ġesù, tgħinna 

nifhmu ‘x’inhu l-wisa’ u t-tul, l-g ħoli u l-fond’  (Ef. 3, 18) tal-imħabba ta’ Alla 

għalina. Il-ħbula twaħħlu  maġenbhom u l-ġisem imqaddes tiegħek, imsammar mal-

għuda l-minduda tas-salib, ġie merfugħ u mwaħħal mal-għuda l-wieqfa li kienet 

imsammra mal-art. Min jista’ jimma ġina l-uġigħ li għadda bħal xokkijiet qawwija 

mill-idejn imsammra għall-ġwienaħ tal-ispallejn stirati li kienu qed jerfgħu fuqhom 

il-pi ż waqt li ġibduh bil-ħbula. Imbagħad sammrulek riġlejk mal-għuda l-wieqfa. 

 

   Kemm tħobbni maħbub Ġesù! Biex tifdini ridt tmut bl-ag ħar mewta li kienet 

tingħata lill-kriminali. M ħux l-ikkundannati kollha kienu jissallbu permezz tal-

imsiemer fl-idejn u fis-saqajn. Ġesù lilek sammrulek idejk b’imsiemer twal madwar 

il-15 u 20 ċentimetru b’ponta ta’ 6 ċentimetri. Ġismek dgħajjef kien jitg ħawweġ bl-

uġigħ, id-demm iċarċar minn idejk minfuda. Kont qed tbati biex tieħu n-nifs għax 

kont qed titlef l-arja mill-pulmuni. Kont sfurzat t agħmel il-forza biex tissapportja l-

ġismek fuq il-musmar imsammar f’saqajk, li kien itwal minn dawk ta’ idejk. Saqajk 
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it-tnejn kienu poġġuti fuq xulxin u msammrin flimkien. Billi saqajk ma  setgħux 

iżommuk għal ħafna ħin mingħajr ma ji ċċarrtu, kont sfurzat ti ċċaqlaq biex tkun 

tista’ tieħu n-nifs. Kemm batejt maħbub Ġesù f’dawk it-tliet sigħat ta’ agunija. Ma 

kienx baqgħalek demm aktar xi xxerred. Mill-feriti u l-pjagi t iegħek ilma biss kien 

ħiereġ. Il-pjagi tiegħek kienu jinfdu ‘il ġewwa f’ġismek. Kellek tlett imsiemer 

imsammrin ma’ ġismek u kuruna tax-xewk f’rasek. Kemm swat  tawk, minn meta 

qabduk fil-Ġetsemani sa fuq l-għolja tal-Golgota.  

   Fl-aħħar meta kont diġà mejjet, suldat nifidlek il-kustat b’lanza u minnek ħarġu l-

aħħar qatriet ta’ demm u ilma. Is-sejf li nifidlek il- kustat tiegħek Int ma ħassejtux 

imma nifed il-qalb għażiża ta’ ommok. Forsi ma kienx ukoll daqqa ta’ stallett il-

kliem: “Mara, hawn hu ibnek?” X’bidla. Tajtha lil Ġwanni minflokok, il-qaddej 

minflok is-Sid, id-dixxiplu minflok l-Img ħallem, l-iben ta’ Żebedew flok l-Iben ta’ 

Alla, sempliċi bniedem minflok il-veru Alla. Minn fuq is-salib, fil-persuna ta’ 

Ġwanni, Ġesù int tajtni ‘l ommok l-għażiża bħala ommi. Biex saret Ommok kienet 

biżżejjed il-fidi, l-iva tagħha kollha mħabba u l-faqar għeri ta’ Betlehem. Imma biex 

saret ommi kien hemm bżonn it-tbatija terribbli tal-Kalvarju. Ġesù, meta 

ppreżentajtilha lil Ġwanni bħala binha, qisek ridt tfisser li la qasmet miegħek il-

passjoni kellha d-dritt tkun rikonoxxuta uffi ċjalment bħala omm il-bnedmin u saret 

ommna fl-ordni tal-grazzja. Il-maternità ta’ Marija  hi maternità ta’ mħabba u 

dulur. Biex inkun bint denja għandi bżonn nitgħallem inħobb u nbati. Inħobb ’l 

Alla u nagħmel ir-rieda tiegħu, naċċetta b’imħabba t-tbatijiet tal-ħajja u noffrihom 

f’għaqda mal-passjoni tiegħek Ġesù u ta’ Marija ommok għas-salvazzjoni tal-

umanità kollha.  

It-tifkira ta’ ommi Marija f’ri ġlejn is-salib timlieni bil-kura ġġ u tgħinni nsofri 

b’ġenerożità fit-tama hienja li kollox ikun ta’ ġid għal dawk li jħobbu ’l Alla. Int 

tajtni Omm biex tieħu ħsiebi u twassalni sa għandek. Għalhekk minn qalbi 

nitolbha:  

 

Omm qaddisa, isma’ talbi: 
dawk il-pjagi qegħedli f’qalbi 

t’Ibnek Ġesù msallab. 
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Aqsam miegħi dit-tbatija 
għal Ġesù, li mħabba fija 

xerred demmu kollu. 
 

Ħdejn Ġesù nibki dnubieti, 
fis-salib nara ħtijieti 

sakemm ngħix dil-ħajja. 
 

Kemm nixtieqni nibqa’ miegħek 
mas-salib, u fid-dmugħ tiegħek 

nissieħeb minn qalbi. 
 

Verġni mbierka, Omm qalbiena, 
uri miegħi din il-ħniena, 
biex inħoss l-indiema. 

 
Mewt Ġesù q’għedli quddiemi, 

fuq il-pjagi jkun biss kliemi 
u l-Passjoni tiegħu. 

 
G’għalni nħoss il-pjagi fija, 

is-salib u kull tbatija, 
u nissaffa b’Demmu. 

 
Verġni mbierka, ieqaf miegħi 

f’Jum il- ħaqq, biex fit-tmiem tiegħi 
fin-nar qatt nintilef. 

 
Bis-salib fit-triq wennisni, 

u b’mewt Ibnek, Omm, ħarisni, 
żommni sħiħ fil-grazzja. 

 
Meta jmut dal-ġisem fqajjar, 

agħmel int li jien nittajjar 
lejn is-sebħ tal-ġenna. Ammen. 

 
 

 

 

 

 

 


