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IMMARKA ✓ ĦDEJN IL-KLIEM LI TAF XI JFISSER:ĦEJJI RUĦEK:

Aħna persuni awtentiċi
jew inkella kopji?

Kif nistgħu niddefinixxu 
l-imħabba tagħna
għall-oħrajn?



Mhux l-ewwel darba li meta 
tmur biex tixtri xi ħaġa ta’ marka 
rinomata ssibha bi prezz ogħla 
minn oħrajn, meta din tkun kważi 
bħalha imma ta' kwalità inferjuri. 
Illum fis-swieq mad-dinja kollha 
għaddejja battalja kontra l-ikkupjar 
ta' oġġetti li joħorġu fis-suq bħala 
awtentiċi bit-rimbru ta' marki 

magħrufa imma fil-fatt ikunu biss 
kopja, u allura inferjuri. Sikwit anke 
aħna stess ingergru minħabba 
f’hekk, imma fl-istess ħin, kif 
jgħid il-Malti, ‘l-irħis għali’ għax 
meta tixtri xi ħaġa ippreżentata 
lilek bħala awtentika u ma tkunx, 
għalkemm tkun qed tiffranka 
l-flus, imma għandek xi ħaġa mhix 

awtentika. Fil-ħajja rridu nagħrfu 
x'inhi d-differenza bejn l-awtentiku 
u l-falz!

Li xi ħaġa tkun awtentika tfisser 
li tkun l-oriġinali, u mhux xi 
ħaġa kkupjata u mgħoddija 
bħala oriġinali. Tfisser li bħalha 
m’hawnx. Il-kwadru tal-Caravaggio 
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Itlob
Oqgħod ftit għal kwiet u aħseb fuq dan il-
kliem. Kif tista’ tqabblu ma’ dak li taħseb 
fuqek innifsek, fuq sħabek u fuq tal-familja?

U l-Mulej qal lil Samwel: “Tħarisx lejn is-sura 
tiegħu, jew it-tul ta' persuntu, għax jien diġà 
warrabtu. Għax il-Mulej ma jarax bħalma jara 
l-bniedem, dak biss li jidher fl-għajn, imma 
l-qalb.” (1 Sam 16, 7)
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li għandna fil-Kon-Kattidral ta' 
San Ġwann il-Belt hu uniku, ma 
ssibx oħrajn bħalu. Hu awtentiku. 
Li tkun awtentiku bħala persuna 
hija s-sejħa ta’ kull bniedem. 
L-ebda bniedem ma huwa kopja ta’ 
ħadd. Alla ma jagħmilx kopji. Kull 
bniedem hu uniku għax għandu 
d-DNA tiegħu li mhix bħal ta' 
ħaddiehor, anzi li tagħmlu differenti 
minn ħaddieħor. Minnha jingħaraf 
hu biss għax iġġorr il-karatteristiċi 
li huma tiegħu biss.

Forsi mhux l-ewwel darba li xi 
ħadd qalilna ‘m’hawnx bħalek’! 
Kien aktarx kumpliment żgħir biex 
inħossuna tajjeb. Imma aktar ma 
tibda tikber, aktar tinduna li vera 
bħalek m’hawnx, mhux għax inti 
l-aqwa, imma għax kull wieħed 
u waħda minna lkoll għandna 
karatteristiċi li huma tagħna 
biss minkejja l-ħafna xebh ukoll 

li nistgħu niskopru bejnietna. 
Anke tewmin li aħna normalment 
ngħidulhom 'identiċi' għandhom 
il-karatteristiċi partikulari li 
jiddistingwuhom minn xulxin. Dan 
hu li ried ifisser il-Papa Ġwanni 
Pawlu II meta kien qal li kull 
bniedem hu uniku u irrepetibbli.

Madankollu xi drabi ngħaddu minn 
fażijiet li fihom flok niċċelebraw 
l-uniċità tagħna din tbeżżagħna u 
nfittxu iktar li nkunu f'kollox bħall-
oħrajn. Probabbli nibżgħu li ma 
nkunux aċċettati minn sħabna jew 
dawk li nammiraw u allura nħossuna 
aktar komdi li nsiru bħalhom 
mingħajr ma nirrealizzaw li nkunu 
qed nitilfu aktar milli niggwadanjaw.

Meta jiġri hekk inkunu biss qed 
naħbu min aħna tassew wara 
maskra b'mod li ma nħallux lil 
ħaddieħor jara min verament 

aħna. Ġeneralment il-maskri 
nilbsuhom biex naħbu l-identità 
tagħna jew nistgħu nilbsuhom 
biex nogħġbu lil ħaddieħor u 
nħossuna aċċettati. L-awtentiċità 
hija trasparenza u trasparenza 
tfisser sinċerità, tkun fil-verità ma' 
ħaddieħor bla ħabi u bla biża’.

Il-maskra taħbi l-identità vera 
tagħna u allura hija gidba. 
Relazzjoni ma' persuni oħra, sew 
jekk ta' mħabba kif ukoll jekk ta' 
ħbiberija, qatt ma tista' tinbena fuq 
gidba. Il-gidba, barra li tgħawweġ il-
verità, tqarraq. U iktar ma nqarrqu 
bl-oħrajn, iktar inkunu qed inqarrqu 
bina nfusna għaliex finalment 
nispiċċaw biex saħansitra aħna 
stess inkunu qed insibuha diffiċli 
naċċettaw lilna nfusna kif aħna. 
Imma l-isbaħ rigal li nistgħu nagħtu 
lil xulxin hu li nkunu ta’ veru, dak li 
aħna fil-verità.
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Din kont tafha?
Bidwi minn Xi’an fiċ-Ċina 
kien qiegħed iħaffer biex 
isib ftit ilma għall-għelieqi 
tiegħu meta sab waħda 
mill-akbar sejbiet fl-istorja 
reċenti. Mirdumin fl-art sab 
għexieren ta’ eluf ta’ statwi 
tat-terrakotta li kienu 
nħadmu bħala protezzjoni 
tal-Imperatur wara mewtu. 
L-Imperatur, Qin Shi Huang, 
kien l-ewwel imperatur 
li għaqqad iċ-Ċina u 
għalkemm kien magħruf 
għall-qilla tiegħu huwa 
stmat bħala wieħed mill-
aktar mexxejja viżjonarji li 
rat iċ-Ċina. Qatt qabel ma 
saret sejba hekk kbira u 
f’kundizzjonijiet bħal dawn. 
Mur għidlu lil dak il-bidwi 
x'kellu jsib fl-għalqa tiegħu 
hu u jfittex ftit ilma!
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Ħadd ma jaf il-valur ta’ biċċa 
xogħol tal-arti daqs l-artist innifsu. 
L-Iskrittura tuża t-tixbieha ta’ Alla 
artist li jsawwar lill-bniedem u 
wieħed minn dawk li nsejħulhom 
Missirijiet il-Knisja tal-ewwel sekli, 
Sant’Atanasju, jitkellem fuq Alla 
bħala skultur li joħloq lill-bniedem 
billi jnaqqax il-forma tiegħu mill-
irħama li jkollu quddiemu. Alla li 
ħalaqna, jaf tajjeb il-valur tagħna. 
Fil-ktieb tal-Profeta Isaija naqraw 
li hu naqqax fuq il-pala ta’ idejh 
l-ismijiet tagħna u f’Salm 139 
naqraw li “f‘ġuf ommi int insiġtni”.

Fit-Testment il-Qadim insibu ħafna 
ġrajjiet li fihom dawk li verament 
f’ħajjithom qed ifittxu li jagħrfu 
lil Alla jgħaddu minn esperjenzi 
li jgħinuhom jiskopru l-valur 
tagħhom f’għajnejn Alla.
Thomas Green, kittieb ta'
ħafna kotba b'temi spiritwali, 
f'wieħed mill-kotba tiegħu jikteb li 
l-għarfien ta' Alla naslu għalih id 
f'id mal-għarfien tagħna nfusna.
Li tfittex tagħraf min int u li 

taċċetta l-verità dwarek
innifsek mhumiex l-iktar affarijiet 
faċli fil-ħajja. Imma lanqas ma 
nistgħu nibqgħu naħarbu minna 
nfusna, għax inbatu iżjed.

Fil-Ktieb tal-Ġenesi naqraw 
l-istorja tal-aħwa tewmin, it-tfal 
ta' Iżakk u Rebekka. Bejn Ġakobb 
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u Għesaw qam konflitt dwar il-
primoġenitura li magħha kien 
hemm marbuta l-barka tal-missier. 
Ġakobb, biex jieħu post ħuh li fil-
fatt kien dak li kellu dritt għall-
primoġenitura, ipprova jqarraq 
b'missieru u rnexxielu jippoża 
taparsi kien ħuh Għesaw. Libes 
maskra u seraq bil-qerq il-barka 
ta’ missieru peress li missieru kien 
tilef id-dawl u għalhekk ma setax 
jagħrfu. Ġakobb kellu jgħaddi minn 
ħafna tbatija sakemm sab tassew 
lilu nnifsu u rnexxielu jiskopri Alla 
għal xiex kien qed isejjaħlu f'ħajtu.

Din l-istorja ta’ Ġakobb faċilment 
tkun l-istorja tagħna wkoll kull 
meta nkunu lesti li għall-egoiżmu 
u l-aspirazzjonijiet tagħna nqarrqu 
bl-oħrajn. Alla f'ħajjitna jista' 
jagħtina ħafna qawwa u kuraġġ 

biex inkunu fil-verità magħna 
nfusna u mal-oħrajn.

Salm 51 jirrakkonta l-esperjenza 
qarsa li David is-Sultan għadda 
minnha meta nesa għal kollox min 
kien u x'kien għamel Alla miegħu 
u ħalla l-egoiżmu u l-ħsibijiet 
ta' moħħu jiġru bih u spiċċa 
saħansitra qatel. F’dan is-Salm 
David jiskopri tassew x'għamel u 
quddiem Alla jiskopri min kien fil-
verità u fejn wasslitu d-dgħufija 
tiegħu.

“Int li tħobb il-qalb sinċiera, 
għallimni l-għerf fil-fond ta’ qalbi. 
Roxxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u 
aktar mis-silġ nibjad. Is-sagrifiċċju 
tiegħi huwa l-qalb niedma, 
qalb maqsuma u sogħbiena ma 
twarrabhiex o Alla.” (Salm 51)

Fittex
Il-Bibbja tlaqqgħana
ma’ persuni differenti
li f’ħajjithom jagħmlu 
diversi żbalji imma li
meta jindunaw bl-iżball 
tagħhom jibdew mixja 
sabiex jinbidlu u jsiru 
persuni aħjar. Fittex fil-
Ġenesi, l-istorja ta’ Ġakobb, 
sabiex tara kif bil-mod dan 
il-bniedem inbidel minn 
xi ħadd li jagħmel dak li 
jaqbillu għal wieħed mill-
missirijiet tal-poplu ta’ Alla.
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“Rita kienet miexja fi triqtha ’il 
bogħod mid-dar. Il-kliem li kienet 
għadha kif semgħet ħallieha 
mbellha. L-għarus t’oħtha qatt 
ma ħamlitu. Dak li jgħaddi minn 
moħħu b’xi mod jew ieħor kien 
jgħidu. Ma tantx kien joqgħod idur 
mal-lewża. L-intenzjoni tiegħu 
qatt ma kienet li jweġġa’ lil ħadd 
imma lilha ħadd ma kien kellimha 
hekk qabel... “Int vera egoista, taf 
kemm tbati oħtok minħabba fik. 
Tiġi d-dar u tippretendi li kollox 
jieqaf u jdur miegħek. Għadek 
ma tafx kemm iddejjaqhom lil ta’ 
madwarek. Ikber ftit u oħroġ minn 
dil-bużżieqa li tgħix fiha.’ Kliem 
bħal dan weġġagħha, imma kienet 
taf li kien qed jgħid il-verità.”

Int qatt ġralek xi ħaġa simili? Qatt 
ġie xi ħadd fuqek u kkonfrontak 
bl-aktar mod ċar? Qatt spiċċajt 
bla kliem għax dak li qalulek kont 
tħoss li kien il-verità imma inti qatt 
ma ridt taċċettaha? 

Biex tassew napprezzaw u ngawdu 
ħajjitna rridu qabel xejn ninżgħu 
l-maskri li għandna – maskri li 
kultant nilbsu aħna stess biex 
nibqgħu nagħtu lil ħaddieħor 
l-image li rridu nipproġettaw 
tagħna nfusna. Ħa niftiehmu, kif 
nidhru quddiem ħaddieħor għandu 
l-importanza tiegħu. Imma ma 
nistgħux nagħtu image falza 
tagħna nfusna.

Ġesù qalilna ċar u tond ‘il-verità 
teħliskom’. Però m’niex teħlisna? 
X’inhuma dawk l-affarijiet li aħna 
skjavi tagħhom, u li minħabba 
fihom nilbsu l-maskri?

Ġesù huwa l-aktar bniedem 
sħiħ, il-bniedem tassew liberu u 
awtentiku. Qatt ma mexa fuq dak 
li jaqbillu jew ħalla lil ħaddieħor 
jinfluwenzah, imma kien dejjem 
jara li jagħmel dak li ried il-Missier. 
Huwa wkoll ried jeħles lil dawk ta’ 
madwaru mill-falsità tagħhom li 
kienet twassalhom biex fir-reliġjon 
tagħhom u fir-relazzjoni tagħhom 
ma’ Alla jagħtu iktar importanza 
kif jidhru quddiem l-oħrajn. Imma 

Idħol fil-fond
Int qatt kellek okkażjoni 
biex lil xi ħadd minn sħabek 
tkellmu kif dak il-ġuvni 
kellem lil Rita? X’ġagħlek 
titkellem hekk? Kif kienet 
ir-reazzjoni tal-persuna 
l-oħra? Kieku tista’ tmexxi 
ż-żmien lura terġa’ tagħmel 
l-istess? Għalfejn? 
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Alla jara fil-fond u ma jiġġudikax 
bħall-bnedmin, dak li jidher biss.

Fil-Vanġelu joħroġ ċar li ma’ nies 
bħal dawn Ġesù kien isibha diffiċli 
jibni relazzjoni. Il-Fariżej kienu 

meqjusin li jħarsu l-liġi ta’ Alla 
minn barra biss, għal għajn in-
nies, imma ma kienu awtentiċi 
xejn. Il-motivazzjoni tagħhom 
f’dak li jagħmlu kienet iktar kif 
se jidhru milli li jkunu fil-verità 
ma’ Alla u magħhom infushom. 
Kien għalhekk li mhux darba jew 
tnejn Ġesù jeħodha kontrihom 
u saħansitra għajjarhom ‘oqbra 
mbajda’, għax minbarra jidhru 
sbieħ imma minn ġewwa ma ssib 
xejn ħlief mewt. Aħna, fil-fatt, 
baqgħet fil-lingwaġġ tagħna li 
‘fariżew’ tfisser ‘ipokrità’, xi ħadd 
li juri wiċċ b’ieħor.

Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann naqraw 
dwar fariżew jismu Nikodemu, li 
Ġesù laqtu fil-laħam il-ħaj. Mar 
għandu bil-lejl biex jitkellem 
miegħu b’mod aktar personali. 
Ġesù qallu li hemm bżonn li 
wieħed jitwieled mill-ġdid, jiġifieri 
jibdel il-mentalità ta’ kif jaħseb. 

Titwieled mill-ġdid Nikodemu 
fehemha litteralment u sabha bi 
tqila biex jifhem Ġesù x’ried jgħid.

F’parabbola fil-Vanġelu ta’ San 
Mattew Ġesù jitkellem dwar 
teżor moħbi f’għalqa li meta 
inti ssibu tbigħ kollox biex tixtri 
l-għalqa. Qisu hawnhekk Ġesù 
jrid jispjega aħjar dak li ried jgħid 
lil Nikodemu. It-teżor huwa jien, 
ħajti. Nixtri l-għalqa biex dak 
it-teżor niskoprih bil-mod. Biex 
tassew niskopru dan it-teżor u 
ngawduh hemm bżonn li bħar-
raġel tal-parabbola neħilsu minn 
dak kollu li jista’ jżommna aljenati 
u jfixkilna milli niskopru min aħna 
fil-verità.

“Is-saltna tas-smewwiet tixbah lil 
teżor moħbi f’għalqa, li wieħed 
raġel isibu u jaħbih, u kollu
ferħan ibigħ kulma jkollu u jixtri 
dik l-għalqa.” (Mt 13, 44)
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Għixha!
Xi jfisser li terġa’ titwieled 
mill-ġdid? Aħseb dwar dak 
li lilek qed iżommok lura 
milli ‘titwieled mill-ġdid’. 
Matul din il-ġimgħa agħmel 
sforz biex tegħleb ta’ lanqas 
waħda minn dawn id-
diffikultajiet. Taqtax qalbek, 
tista’ tħajjar lil xi ħadd 
minn sħabek biex tilqgħu 
din l-isfida flimkien. Meta 
jirnexxilek tegħleb l-ewwel 
ostaklu imxi għat-tieni. Issa 
se tibda b’vantaġġ għax 
il-fatt li għelibt l-ewwel 
diffikultà jagħtik kunfidenza. 
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Id-deheb huwa wieħed mill-aktar 
elementi prezzjużi fid-dinja u 
l-affarijiet li jkunu magħmula 
mid-deheb jiswew ħafna. Imma 
d-deheb ikun għadda minn 
proċess twil ħafna biex jasal 
għandna mirqum u b’dehra hekk 
sabiħa. Id-deheb minn kif iħaffru 
għalih u jsibuh jgħaddi minn 
proċess ta’ purifikazzjoni biex 
fl-aħħar isir deheb pur. Permezz 
tan-nar id-deheb jinħall u 
l-materjal l-ieħor jinħaraq sabiex 

fl-aħħar ma jkun hemm xejn xi 
jniġġes jew inaqqas mill-preġju 
tiegħu.

Fil-Bibbja nsibu diversi kittieba 
li jużaw is-simbolu tat-tisfija 
permezz tan-nar biex ifissru 
l-proċess li rridu ngħaddu minnu 
aħna wkoll. Fil-Ktieb tal-Profeta 
Malakija insibu: “U joqgħod isaffi u 
jnaddaf il-fidda, u jnaddaf ‘l ulied 
Levi, u jsaffihom bħad-deheb u 
l-fidda, u huma jsiru għall-Mulej 

nies li jagħmlu l-offerta bis-
sewwa” (Mal 3, 3). Fil-Bibbja n-nar 
huwa simbolu tal-imħabba vera 
u allura jekk hemm proċess fejn 
aħna nistgħu nsiru aktar awtentiċi 
żgur li dan il-proċess hu dak tal-
imħabba.

San Pawl fl-Ewwel Ittra tiegħu lill-
Korintin jagħtina l-innu tal-imħabba 
li juri kemm anke l-imħabba trid 
tissaffa biex issir imħabba vera. 
Ħafna nies jemmnu fl-imħabba, 
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imma faċli jkollna ideat differenti 
ta’ kif nifhmu x’inhi l-imħabba. 
San Pawl jistedinna biex nikbru, 
nimmaturaw, naspiraw għal dik 
l-imħabba vera msoffija minn kull 
egoiżmu u interessi personali.

“Li kont nitkellem bl-ilsna tal-
bnedmin u tal-anġli bla ma kelli 
l-imħabba, kont inkun qisni 
strument tar-ram iżarżar jew platti 
jċekċku.

U kieku kelli d-don tal-profezija u 
kont naf il-misteri kollha u l-għerf 
kollu, kieku kelli l-fidi tiegħi sħiħa 
li nqanqal il-muntanji, imma ma 
kellix imħabba, jiena ma kont 
inkun xejn.

U kieku kelli nqassam ġidi kollu 
fil-karità u nagħti ġismi għall-ħruq 
bla ma jkolli mħabba, xejn ma 
jkun jiswieli ta’ ġid.

L-imħabba taf tistabar u tħenn; 
l-imħabba mhijiex għajjura, 
ma tintefaħx biha nfisha, ma 
titkabbarx fuq l-oħrajn; ma 

kollox tissaporti. L-imħabba ma 
tintemm qatt.” (1 Kor 13, 1-8)

Hija l-imħabba vera, li kapaċi 
tpoġġi l-interessi tal-oħrajn ’il fuq 
minn tagħna nfusna, li tagħmilna 
nies kapaċi nħobbu u allura 
awtentiċi. L-awtentiċità tagħmilna 
liberi, ħielsa minn kull biża’ ta’ kif 
se nidhru jew kif se jiġġudikana 
ħaddieħor. L-awtentiċità 
tagħmilna persuni sħaħ li kapaċi 
nħobbu u naċċettaw l-imħabba. 
Għax ġeneralment min ma jafx 
iħobb, diffiċli jaċċetta l-imħabba 
ta’ ħaddieħor. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel
Mis-silta 1 Kor 13,
1-8, x’inhi d-definizzjoni
ta’ mħabba għalik? 
Taħseb li xi ħadd jista’ 
jasal għal dan it-tip ta’ 
mħabba? Diffiċli li tħobb 
il-ħin kollu b’dan il-mod. 
L-emozzjonijiet tagħna 
anke għall-istess persuna 
jinbidlu ġeneralment mal-
mod kif jimxu magħna. 
Ftakar iżda li Alla ma jimxix 
hekk magħna, l-imħabba 
tiegħu għalina mhix 
ikkundizzjonata minn kif 
inħobbuh aħna. L-imħabba 
ta’ Alla “ma tintemm qatt”, 
l-imħabba ta’ Alla għalina 
hija perfetta.

tagħmilx dak li mhux xieraq; ma 
tfittixx dak li hu tagħha, xejn ma 
tinkorla; ma żżommx f’qalbha għad-
deni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma 
tifraħ bil-verità; kollox tagħder, 
kollox temmen, kollox tittama, 

In-Nawfraġju ta’ San Pawl, pittura ta’ Willie Apap li tinsab fin-Nunzjatura Appostolika, Tal-Virtù
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Christopher għoddu miet 
mat-twelid minħabba 
kumplikazzjonijiet fin-nifs. 
Għalkemm it-tobba rnexxielhom 
isalvawh kien laħaq għadda wisq 
ħin u kellu ħsara permanenti 
f’moħħu li ħallietu ma jistax 
jitkellem u f’wheelchair.

Madankollu, bl-għajnuna tat-
teknoloġija beda jitgħallem kif 
jikkomunika mal-oħrajn u meta 
kiber saħansitra sar awtur ta’ 
diversi kotba u poeżiji. Fil-ktieb 
tiegħu Under the Eye of the Clock, 
rebbieħ tal-Premju Whithead, 
Chris jirrakkonta l-esperjenza 
tiegħu tal-ewwel ġurnata tal-iskola.

Kien mimli ansjetà u biża’ għax 
kien se jkun għall-ewwel darba 
fi klassi ma’ tfal li ma kellhomx 
bżonnijiet speċjali. Kien ġa qed 
jimmaġina s-sigħat twal waħdu 
minsi minn kulħadd. Iżda hekk 
kif daqqet il-qanpiena tal-
ewwel brejk sab ruħu fil-bitħa 
mdawwar b’diversi minn sħabu 
tal-klassi li fil-fatt spiċċaw biex 
saru l-ikbar ħbieb tiegħu.

Din kienet l-ewwel ġurnata ta’ 
snin veri sbieħ li fihom Chris 
qatt ma ħassu waħdu u li 
wassluh biex snin wara jaqsam 
din l-esperjenza li bidlitlu ħajtu 
permezz tal-kitba.

Il-kelma ‘ħbieb’ għandha l-għeruq 
tagħha fil-kelma ‘imħabba’ u dan 
bir-raġun għax l-imħabba hi dik li 
twassal biex tinbena ħbiberija vera 
u sinċiera. Jekk bejn il-ħbieb ma 
jkunx hemm imħabba reċiproka 
allura dik il-ħbiberija ma tkun 
xejn ħlief gidba. Ħbiberija vera hi 
mibnija fuq l-imħabba, twassal għal 
relazzjonijiet awtentiċi, u tirbaħ kull 
biża’ li jista’ jidħol bejnietna. Jingħad 
li Shakespeare kiteb hekk fuq il-
ħbiberija.

“A friend is one that knows you as 
you are, understands where you have 
been, accepts what you have become, 
and still, gently allows you to grow”.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Hawn ħafna diski li 
t-tema tagħhom hija 
dwar ħbiberija. Xi wħud, 
li forsi qatt ma smajt 
bihom, huma Friends will 
be friends, You’re my best 
friend, That’s what friends 
are for. Fittex diski oħra 
bl-istess tema li saru 
aktar reċenti. X’nistgħu 
nitgħallmu minnhom?
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“Ħabib huwa dak li jafek kif tassew 
int, jifhmek għax jaf minn xiex 
għaddejt, jaċċettak kif int u jagħtik 
l-ispazju sabiex tikber.” Ħbiberija 
vera twasslek biex tikber u ssib lilek 
innifsek. Il-ħbieb veri bl-ebda mod 
ma jħalluk tibża’ turi min int, anzi 
jnisslulek fiduċja fik innifsek biex 
ma tħoss l-ebda bżonn li tinħeba. 
Il-ħbiberija toffri dik l-imħabba 
sinċiera biex tegħleb kull biża’ u 

tagħder kull difett. Fil-ktieb ta’ Bin 
Sirak naqraw:

“Kenn sod il-ħabib ta’ min jafda fih,
u min isib wieħed ikun sab teżor.
Ma tibdlu ma’ xejn ħabib tafdah,
u m’għandekx kejl biex tkun taf
xi jsarraf.

Duwa tal-ħajja ħabib tafdah,
u jsibu minn jibża’ mill-Mulej.
Min jibża’ mill-Mulej
imexxi tajjeb il-ħbiberija tiegħu,
u kif ikun hu, ikun ħabibu.”
(Sir 6, 14-17)

Fil-Bibbja, li hija magħmula 
minn esperjenzi ta’ nies bħalna li 
kellhom jikbru u jissaffew permezz 
ta’ xulxin, naqraw diversi stejjer 
ta’ ħbiberiji kbar bħal dik ta’ 
David u Ġonatan, Rut u Naomi 
u fuq kollox dik ta’ Ġesù mal-

Appostli. F’dawn l-istejjer hemm 
rakkuntati l-istejjer tagħna, għax 
huwa biss meta aħna nħobbu u 
naċċettaw li nkunu maħbuba li 
aħna kapaċi nikbru f’dak li aħna. 
F’kull wieħed u waħda minna 
hemm potenzjal li jrid joħroġ u li 
jagħmel minn ħajjitna rigal għall-
oħrajn. Il-ħbiberija sinċiera dejjem 
kienet esperjenza fundamentali 
f’ħafna qaddisin li tul l-istorja 
tal-Kristjaneżmu ttrasmettew 
il-messaġġ tal-Vanġelu b’mod 
ħaj u awtentiku. Għandna stejjer 
ta’ qaddisin martri bħal Santa 
Perpetwa u Santa Feliċità, jew 
iktar tard San Girgor u l-ħabib kbir 
tiegħu San Bażilju, San Frangisk 
ta’ Assisi u Santa Klara. Dawn 
huma mudelli għalina li juruna li 
l-Kristjaneżmu mhuwiex reliġjon 
ta’ individwi waħedhom jew 
maqtugħin mill-oħrajn.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Idħol fil-fond
Kemm għandek
‘ħbieb’ fuq facebook?
Fil-verità x’relazzjoni 
għandek magħhom? S’issa 
taf li mhux kulħadd huwa 
ħabib l-istess. Aħseb ftit u 
agħmel lista ta’ kwalitajiet 
sbieħ li għandhom il-
ħbieb tiegħek. Minn din 
il-lista hemm xi kwalitajiet 
li tixtieq li għandek inti? 
X’inhuma l-ħsibijiet tiegħek 
wara li qrajt l-istorja ta’ 
Christopher? 
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Marija kienet qed tixtri l-ħaxix 
meta tfaċċat Madlene u pronta 
pronta qaltilha: “Proset Marija 
għall-kunċert tal-bieraħ. Konna 
hemm, rajnieh it-tifel idoqq. 
Tassew għandek biex tkun 
kburija għat-talent li għandu, 
Alla jbierku! Anke wara l-kunċert 
impressjonana kemm kapaċi 
jkompli ma’ kulħadd. Min jaf 
x’bokka għandek bih!”

Imma waqt li Madlene kienet qed 
titkellem, Marija sewdet qalbha 
għax waqt li tapprezza t-talent 
tat-tifel, taf kemm Malcolm 

id-dar magħhom iġib ruħu mod 
ieħor. La qatt imidd idu għal xejn, 
jipprattika l-vjolinċell f’ħinijiet 
x’ħin ifettillu bla ebda rispett lejn 
ħadd, u dejjem kollox kif irid hu. 
Kienet qalbha sewda għax in-nies 
f’dawn l-okkażjonijiet tarah ġentili 
u kapaċi, imma fid-dar mod ieħor.

Aħna lkoll ngħixu fil-familja,
u r-relazzjonijiet fil-familja u ma’ 
tal-familja huma importanti daqs, 
jekk mhux iktar, mir-relazzjonijiet 
ta’ ħbiberija li nibnu barra mid-
dar. Tajjeb għalhekk nistaqsu lilna 
nfusna xi mistoqsijiet.

X’inhu postok u s-sehem 
tiegħek fil-ħajja tal-
familja tiegħek?

X’inhi l-familja 
għalik? Nies li 
neħodhom for 
granted, qegħdin 
hemm u se 
nsibhom dejjem?

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Itlob
Oqgħod għal kwiet u aħseb fuq dan il-kliem.
Irrifletti ftit u ara kif ir-relazzjoni tiegħek mal-
ġenituri tista’ tmur għall-aħjar.

“Intom it-tfal, isimgħu mill-ġenituri tagħkom
fil-Mulej, għax dan hu s-sewwa. "Weġġaħ 'il missierek
u 'l ommok": dan hu l-ewwel kmandament b'wegħda 
sabiex ikollok ir-riżq u jtul għomrok fuq l-art. U intom 
il-missirijiet, iġġarrbuhomx iżżejjed lil uliedkom; iżda 
rabbuhom fid-dixxiplina u t-twiddib tal-Mulej.” (Ef 6, 1-4)
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Hu fil-familja li nibdew il-vjaġġ 
tal-ħajja tagħna. Kienet hi l-ewwel 
għalliema tagħna kif ukoll kien 
hawn li bdejna nikbru. Ħafna drabi 
fil-familja kulħadd isir jaf lil xulxin 
mingħajr maskri, bid-dgħufijiet u 
bil-kwalitajiet sbieħ tal-persuna. 
Hija wkoll x’aktarx l-ewwel post 
fejn aħna nkunu maħbuba għal dak 
li aħna u nkunu mgħejjuna biex 
nikbru u nsiru persuni aħjar. Ħafna 
drabi l-familja tista’ tkun l-ewwel 
ambjent fejn nistgħu nħobbu u 
nkunu maħbuba.  
 
Barra l-familja immedjata tagħna, 
aħna nikbru biex nagħmlu parti 
wkoll minn familji ikbar bħalma 
huma l-belt jew raħal fejn 
noqogħdu, il-parroċċa, il-pajjiż 
li jagħtina l-identità tagħna, kif 
ukoll il-Knisja li hija l-komunità 

Kif iġġib 
ruħek ma’ tal-
familja? Tfittex 
li tkun sinċier? 
Tipprova tifhem 
xi jkun għaddej?

ta’ fidi li nsiru nagħmlu parti 
minnha permezz tal-magħmudija 
u l-formazzjoni li ningħataw. 
Il-komunità ta’ fidi għalina hija 
importanti għaliex hemmhekk 
niskopru li nemmnu l-istess 
affarijiet li jemmnu oħrajn u 
hekk fil-Knisja nkunu nistgħu 
niċċelebraw it-twemmin tagħna.
 
Il-komunità nisranija trid tinbena 
fuq imħabba sinċiera u awtentika 
u fl-istess ħin tgħin lil kull persuna 
biex tasal għall-vera imħabba. 
Il-komunità nisranija għandha 
s-sejħa fid-dinja biex twassal u 
tkabbar l-imħabba ta’ Ġesù u 
għalhekk hija komunità magħmula 
minn nies li Ġesù stess jgħinhom 
jinbidlu biex ikunu dejjem attenti 
għal dawk li l-iżjed huma dgħajfa u 
fejn jeħtieġu l-aktar għajnuna. 

Il-familja għalik hija 
post mnejn tieħu 
biss, bla ma tagħti 
xejn lura?

Fit-12-il Jum Dinji taż-Żgħażagħ, li sar f'Pariġi, Papa Ġwanni Pawlu II 
qal hekk lill-folla kbira ta' żgħażagħ miġbura quddiemu:
“Għeżież żgħażagħ, kunu ġenerużi u responsabbli fil-kontribut 
tagħkom lejn il-bini kontinwu tal-Knisja bħala familja, post fejn 
għandu jkun hemm djalogu u aċċetazzjoni reċiproka, ikun spazju 
fejn hemm il-paċi, ħniena u maħfra.”
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NARAW X'TGĦALLIMNA

A KLIEM IMPORTANTI
	 Ikteb	sentenza	li	tfisser	fil-qosor	x’nifhmu	

b’dan	il-kliem:
 ▶	 Awtentiċità
 ▶	 Ħbieb
 ▶	 Familja

B IDEAT PRINĊIPALI
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	 Li	tkun	awtentiku	tfisser	li	tkun	oriġinali
	 	 mhux	kopja.
 ▶	 Il-familja	u	jien.

Ċ AĦSEB B’MOĦĦOK
	 Uża	dak	li	tgħallimt	biex	twieġeb	dawn:
 ▶	 Faċli	li	tilbes	maskra,	u	hemm	riskju	li	

aktar	ma	nibqgħu	bil-maskra	aktar	diffiċli	
li	neħħuha.	Iddiskuti.

 ▶	 Għalfejn	ma	għandniex	ninħbew	wara	
maskra?

 ▶	 X’relazzjoni	hemm	bejn	il-ħbiberija	u	
l-imħabba?

D IDDISKUTI D-DAR
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar	dawn:
 ▶	 Il-Magħmudija	tagħmilna	parti	minn	

familja	akbar,	insiru	parti	mill-familja	
nisranija.	Li	tkun	parti	minn	familja	
ġġib	magħha	ċerta	responsabbiltajiet.	
X’inhuma	r-responsabbiltajiet	tagħna	
bħala	parti	mill-familja	ta’	Alla?


