
IR-RUĦ TAS-SBUĦIJA 
 

Is-sbuħija tal-baħar, il-kampanja mżejna bil-libsa tal-istaġuni, il-ġmiel ta‟ persuna, il-ħlewwa 

ta‟ wiċċ,… jerfgħu ir-ruħ „il fuq. Quddiem id-drammi li mmarkaw is-seklu 20, il-vjolenzi, il-

katastrofi naturali u ekoloġiċi, id-dieqa kollettiva u l-pessimiżmu tal-epoka tagħna, ikollna l-

impressjoni li d-dinja qed tiġri lejn il-qerda tas-sabiħ tagħha. Imbeżża‟ mill-kotor tan-

negattiv, mill-ħsara u mill-ħażen, nistaqsu: “Imma din x‟dinja hi?” It-tweġiba għal din il-

mistoqsija nsibuha f‟realta‟ li hi kuntrarju għall-dak li hu ikrah, kuntrarju għad-dwejjaq u 

kuntrarju għall-ħażen. Din hi s-sbuħija. Sbuħija f‟kull sens. Is-sbuħija tagħmel il-ħajja ta‟ 

min jgħixha.  

 

Xi darba jew oħra lkoll għexna mumenti ta‟ ferħ li allura kienu wkoll mumenti sbieħ. F‟nofs 

it-tbatija, il-mard, l-uġigħ, id-diffikultajiet u d-diżappunti, tiġina n-nostalġija tas-sbuħija. 

Quddiem fjura mlibbsa lwien sbieħ, siġra bi friegħ iħaddru u jitħarrku maż-żiffa, quddiem 

għasfur ċkejken li jferraħna bl-għana tiegħu, quddiem tarbija li fetħet għajnejha għall-ħajja, 

naraw li kull ħaġa li tgħix, b‟xi mod jew ieħor  qed twassal biex il-preżenza tagħha tagħmel 

dinja isbaħ u li ta‟ min jgħix fiha. Il-bniedem iridha s-sbuħija. Hu mxennaq għaliha, imma 

liema sbuħija?  

 

S 

Il-ħlewwa ta‟ wicċ jerfa‟ r-ruħ „il fuq 

 

Il-vera sbuħija 

 

Is-sbuħija kienet qabel il-bniedem. Lil Alla għoġbitu. Imma l-vera sbuħija mhix biss dik 

formali, it-taħlita‟ ta‟ ħwejjeġ sbieħ li jidhru. Anzi din tista‟ xxejjen il-vera sbuħija li tinsab 

fil-bniedem. Sbuħija li mhix mibnija fuq it-tajjeb hi fiergħa. Bil-kontra, kull att ta‟ tjubija hu 

att ta‟ sbuħija tassew. Meta xiħadd jagħmel azzjoni tajba, ġieli ngħidu li għamel ġest sabiħ. 

Il-kelma „sabiħ‟ nassoċjawha ħafna mat-tjubija, għax it-tjubija hi kwalita‟ li tiggarantixxi s-

sbuħija. Is-sbuħija fiżika, is-sbuħija morali u s-sbuħija spiritwali huma marbutin flimkien. 

Għandhom armonija li tgħaqqadhom, inkella jibqgħu bla ruħ. Saħansitra s-sbuħija femminili 

mhi sbuħija xejn jekk tieqaf biss mad-dehra; hemm it-tbissima li tmiss il-qalb, il-leħen li 

jfakkar lill-oħrajn li teżisti l-ħlewwa tal-kelma. Dak kollu li hu sabiħ, jekk iżolat, jekk 

mingħajr ruħ, hu vojt. Min-naħa l-oħra, ukoll wiċċ imqanqal bil-korla ġusta, jekk jirrifletti l-

ġenwinita interna, jista‟ jitqies bħala sabiħ. Dan jgħodd aktar għal wiċċ f‟talba profonda jew 

f‟waqt ta‟ abbandun. Hu l-ispirtu li hemm fil-bniedem li joħroġ il-veru sabiħ.  

 

Is-sbuħija interjuri għandha rifless f‟għemil il-bniedem. Biżżejjed insemmu l-arkitettura tal-

knejjes, sbieħ f‟kull għamla tagħhom, ta‟ stili differenti. Fihom ir-ruħ tas-sbuħija għax ħarġu 



minn fervur għal ċelebrazzjoni u ħadu s-sura minn dak li kien hemm fil-qalb ta‟ min 

fassalhom. Wirjiet ta‟ arti huma eżempju ta‟ kif artist jikkomunika s-sbuħija ta‟ dak li ra 

sabiħ ġo fih u li jrid jgħaddi lil ħaddieħor. 

 

Waqtiet ta’ sbuħija 

 

Kull wieħed minna jista‟ jaħtaf mumenti ta‟ sbuħija li madwaru joffrilu. Wieħed li jinsab 

f‟kamartu għax ma jistax‟ jiċċaqlaq minħabba l-mard, jista‟ jkun iktar sensibbli għall-għana 

ta‟ għasfur jew għaċ-ċaqliq ta‟ fergħa titbandal barra t-tieqa tal-kamra. Jacob Boehme, 

mistiku Fjamming tas-seklu 17, jirrakkonta kif darba wara nofsinhar kien kalm, waħdu fid-

dar tiegħu. Il-kamra xejn ma kien fiha gost imma ra raġġ ta‟ dawl dieħel mit-tieqa u jieqaf 

fuq biċċa għodda tal-metall li kien hemm mal-ħajt u dak il-ħin ħassu milqut fil-profond, 

bħallikieku kellu żjara mill-Mulej. Min jaf f‟ħajjitna kemm ikollna opportunita‟ ta‟ dwal li 

jagħmlu sbieħ il-mumenti tagħna. Forsi jidhru li ġew b‟kumbinazzjoni, jew b‟koinċidenza; 

fil-fatt ikunu s-sbuħija tal-grazzja ġo fina.  

 

Anzjan jista‟ jiskopri s-sabiħ meta jkollu l-vantaġġ li jikkontempla l-affarijiet tassew żgħar. 

Jista‟ jkun iktar sensibbli għall-ħarsa jew għal-leħen ta‟ xħadd. Ikollu s-sabiħ f‟li  jieħu l-ħin 

tiegħu biex josserva menus f‟iktar dettal. B‟dan il-mod il-ħarsa tiegħu ssir iktar attenta u iktar 

distakkata minn dak li qabel kien jixxennaq għalih. Is-sbuħija tal-persuni jispiraw fina 

sentiment ta‟ gratitudni infinita quddiem is-sbuħija li dejjem tidher ġdida. Xi drabi s-sbuħija 

nnifisha tnikkitna proprju għax tant tkun sabiħa imma dak il-ħin niftakru li din se tgħaddi 

malajr. Imma l-vera sbuħija tibqa‟. Is-sbuħija li fiha ruħ ma tixjiħx, ma tmutx. Hi sbuħija 

spiritwali. Meta anzjan jgħodd is-snin li baqagħlu, dawn jarahom ftit, imma meta 

jgħhoddhom f‟jiem, jara li baqa‟ ħafna. Meta mbagħad iqis il-futur bħala mumenti, jara ż-

żmien infinit. Imqar ġurnata waħda fiha infinita‟ ta‟ mumenti. U ħafna minn dawn il-

mumenti jistgħu ikunu sbieħ. 

 

Naqraw is-sbuħija 

 

Inkunu naïve u nkunu qed ngħixu fis-sħab jekk ngħidu li d-dehra ma tgħoddx. Tal-inqas, 

mhux hekk fil-ħajja. Ħafna fatturi jiiddependu mid-dehra. Jidher li hekk kien minn dejjem. 

L-awtur tal-ewwel Ktieb ta‟ Samwel jurina li kien jafu dan, meta f‟kapitlu 16 jgħid li David 

kien “b‟wiċċ ħelu u bixra sabiħa”. (v. 12) Imma Alla diġa‟ kien qal lil Samwel biex ma 

jħarisx lejn id-dehra, għax Hu “mhux bħalma jara l-bniedem jara, għax il-bniedem jara dak li 

jidher” imma Alla “jara l-qalb”. Is-sbuħija vera hi ħaġa moħbija.  

 

Hemm bżonn li nitgħallmu naqraw is-sbuhija, u li niddixxernu „lil hemm mis-sbuhija 

evidenti, is-sbuħija li quddiemha d-dinja tinkina. Wieħed irid ikun attent biex jinduna bis-

sbuħija għax mhux kulħadd jinduna biha. Kull wiċċ uman hu sabiħ, fit-tjubija, fl-umilta‟ u 

fil-ġenwinita‟ tiegħu. Waqt lecture il-ħarsa ta‟ għalliem fl-universita‟ ħabtet ma‟ dik ta‟ 

student handikappat bilqiegħda quddiemu. Għal xi wħud ma kien fih xejn li jiġbdek. 

Jirrakkonta li tant rah sabih, b‟wiċċu „jixgħel‟, tassew sabiħ. Meta „l quddiem irrakkonta dan 

lill-istudenti, qalulu li meta jkunu fuq it-tren idawru wiċċhom għal xi ħadd hekk. Iħarsu 

x‟imkien ieħor. Imma kien ifiehmhom li jekk iħarsu x‟imkien ieħor, jonqsu mill-

kumpassjoni. Balzac
1
 kien jgħid li mhemmx nies sbieħ u oħrajn mhux sbieħ. Mhemmx ħlief 

nies li mhumiex kapaċi jħarsu b‟imħabba.  Is-sbuhija hi laqgha, ma tezistix ħlief fil-ħarsa tal-

                                                 
1  Honoré de Balzac, (1799-1850), Rumanzier Franċiż. 



oħrajn. Mistiku Musulman qal: “Alla għandu bżonn ta‟ kreaturi li għandhom għajnejn biex 

jarawH”. Jiġifieri hu l-att tagħna ta‟ adorazzjoni li jippermetti lil Alla biex jabqadna bis-

sbuħija tiegħu.  

 

Is-sbuħija timplika laqgħa fil-profond mal-oħrajn. Għalhekk li l-individwaliżmu u l-

edoniżmu ta‟ żmienna huma ħarba kbira mill-imħabba. Iġagħluna  biex ma narawx fl-oħrajn 

ħlief dak li hu użabbli u dak li hu sabiħ u li jaqbel għalina. Inessulna s-sens ta‟ tifħir u ta‟ 

ċelebrazzjoni. Joqtlu t-tjubija u s-sabiħ.  F‟diversi lingwi, it-tajjeb u s-sabiħ jixxiebħu. Bil-

Latin bonus u bellus; bil-Franċiż bon u beau; bit-Taljan bono u bello. Kittieb Ċiniż, Francois 

Cheng, jgħid fiċ-Ċiniż hemm l-istess ideogramma
2
 li tiddisinja l-oriġini ta‟ dawn iż-żewġ 

kelmiet, magħmula minn żewġ simboli, wieħed jirrappreżenta l-omm u l-ieħor it-tarbija. 

Għaliex x‟hemm isbaħ għat-tarbija mill-wiċċ kollu mħabba tal-omm? It-tjubija u s-sbuħija 

imorru flimkien. 

 

 
Fit-tbatija, Ġesu‟ jibqa sabiħ. 

 

Is-sabiħ tal-isfigurat 

 

Waqt il-programm televiżiv A sua immagine
3
 dwar it-tema tas-sbuħija, saċerdot semma li 

hemm ukoll is-“sabiħ tal-isfigurat”. Fl-imsejken hemm is-sabiħ. F‟Ġesu‟ msallab, li ma 

jingħarafx daqskemm maltrattat, hemm is-sbuħija; ħafna sbuħija. F‟pitturi tal-Passjoni naraw 

lil Ġesu‟ msawwat, imma xorta waħda jidher b‟wiċċ kalm u seren. Fit-tbatija, Ġesu‟ jibqa 

sabiħ, filwaqt li dawk li qed isawtuh għandhom bixra oħra. Din il-pittura ta‟ Jerome Bosh 

(pittura) hi wahda minn dawn. In-nies twajba ta‟ madwar Ġesu‟ huma wkoll b‟wiċċ sabiħ, 

f‟dan il-każ il mara li xxuttatlu wiċċu hi wkoll b‟wiċċ seren. Darba sibt talba, ispirata minn 

xiħadd fuq l-oratorio Stations of the Cross, ta‟ Henry Bryan Hays, li tara lil-Ġesu‟ sabiħ fil-

mewt tiegħu. (ara s-silta f‟p.   ) 

 

Kristu hu dak li biex juri li teżisti l-imħabba sal-aħħar, imħabba assoluta u li l-ebda ħażen ma 

jista‟ jirbaħ fuq dan, għażel is-salib għax ried hu. Dak li għamel hu wieħed mill-isbaħ ġesti li 

l-umanita‟ taf bihom.  Is-sabiħ li wieħed jagħti ħajtu għal ħaddieħor jidher ukoll fl-aħħar 

kliem tar-rumanz ta‟ Charles Dickens, Ġrajja ta’ Żewgt Ibliet, meta l-avukat Sydney Carton, 

fi triqtu għall-giljottina jgħid li hi ħaġa wisq u wisq sabiħa li se jagħti ħajtu għal Charles 

Darnay, personaġġ ieħor f‟din il-ġrajja. 

                                                 
2 Ideogramma, simbolu jew karattru grafiku li jikkorrispondi ma’ kelma, hekk li jippermetti 

komunikazzjoni miktuba anke għal nies ta’ lingwa differenti. 
3  Programm reliġjuż, RAI 1, nhar ta’ Ħadd a.m. 



 

Fi frażi ċelebri minn tiegħu, Dostoievski
4
 jgħid li “s-sbuħija ssalva d-dinja”. Fil-figura ta‟ 

Kristu u fil-figura ta‟ esperjenzi oħra, naraw li s-sbuħija, dik vera, fiha l-qawwa ta‟ fidwa. 

Romain Gary, kitteb Litwan, li miet fl-1980, jgħid: “Ma nemminx li qatt kien hemm etika 

denja tal-bniedem aktar minn dik li assuma dak li Hu l-Ħajja, dik tas-sagrifiċċju tal-istess 

Ħajja. Iva, hemm bżonn li nifdu d-dinja bis-sabiħ tagħha, bis-sabiħ tal-ġesti, bis-sabiħ tal-

innoċenza, bis-sabiħ tas-sagrifiċċju u bis-sabiħ tal-ideal”. 

 

 
 

Kemm int sabiħ, 

Ġesu‟ msallab! 

La s-swat, 

la l-bżieq, 

la x-xewk,... 

xejn m‟għamlek inqas sabiħ minn qabel. 

 

Rabtuk. 

Gidbu fuqek. 

Dawru n-nies kontrik. 

Qatgħuhielek għall-mewt. 

Sawtuk. 

Beżqu f‟wiċċek. 

Għafsu x-xewk f‟rasek. 

Tawk bil-qażba. 

Għabbewk is-salib. 

Kaxkruk mat-triq. 

Ġibduk biex timxi sa fejn rieduk. 

Sammruk. 

Sallbuk. 

Għajruk. 

Qatluk. 

 

Imma bqajt sabiħ. 

Għajnejk magħluqa 

f‟wiċċek imtertaq. 

Imma wiċċek baqa‟ hieni, 

                                                 
4  Fyodor Dostoyevsky, 1821-1881, Russu, kittieb ta’ rumanzi, fosthom Crime and Punishment 

u L-Aħwa Karamazov.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_and_Punishment


baqa‟ wiċċ ta‟ raġel tajjeb, 

li bil-ħlewwa tiegħu jirbaħ il-qlub. 

Ibqa‟ Ġesu‟, sabiħ. 

}ares hieni lejna mis-salib tiegħek. 

Il-wiċċ sabiħ tiegħek hu wens għat-tbatija tagħna. 

 


