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

Il-virtujiet għandhom post 
f’ħajtek? Jew dan tagħlim 
tan-nanniet?

Xi jkun preġudizzju?



Fil-ktieb tal-Ġenesi naqraw li Alla ħalaq “it-tjur 
fuq l-art fil-wesgħa tas-smewwiet. Alla ħalaq il-
ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru, li bihom 
miżgħud l-ilma, skont ġenshom, u t-tajr bil-ġwienaħ 
skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb.”

U qal Alla: “Ħa tnissel l-art ħlejjaq ħajja skont 
ġenshom: bhejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru, 
u bhejjem selvaġġi, skont ġenshom.” U ra Alla 
li kien tajjeb. Fl-aħħar Alla ħalaq lill-bniedem. 
Ħalqu xbieha tiegħu. “U ħares Alla lejn kulma 
kien għamel, u, ara, kollox kien tajjeb ħafna”. 
Alla ħalaq kollox tajjeb, imma l-bniedem huwa 
l-kapulavur tal-ħolqien għax Alla lill-bniedem 
għamlu skont ix-xbieha tiegħu stess. Libbsu 
bi kwalitajiet li jwassluh biex ikun jixbah lilu 
u tah il-potenzjal biex isir bniedem sħiħ, 
imżejjen b’dawk il-kwalitajiet li nsejħulhom 
‘virtujiet’ u li permezz tagħhom il-
bniedem isir komplut.

Il-kelma virtù hi traduzzjoni tal-Grieg 
‘arete’ li tfisser ‘eċċellenza morali’. Fil-
Katekiżmu tal-Knisja Kattolika naqraw 
li l-virtù hi bħal drawwa li tagħmel it-
tajjeb. “Tippermetti lill-persuna umana 
li tagħmel mhux biss għemil tajjeb, 
imma ukoll li tagħti dak li hu l-aħjar fiha 
nnifisha. Persuna mżejna bil-virtù, bil-
forzi kollha tagħha tar-ruħ u tal-ġisem, 
tinġibed lejn dak li hu tajjeb, tfittxu u 
tagħżlu b’għemil, bil-fatti.” (KKK 1903)

San Girgor ta’ Nissa kien jgħid li 
‘l-għan ta’ ħajja mżejna bil-virtù hu 
li ssir tixbah lil Alla’. Mela ‘virtù’ 
hija l-attitudni, jew id-drawwa, 
li tagħmel it-tajjeb. Għalhekk 

bniedem virtuż hu bniedem li 
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għandu d-drawwa li jagħmel it-
tajjeb u allura huwa bniedem ta’ 
qawwa morali.

Fost il-virtujiet insibu dawk imsejħin 
virtujiet kardinali li huma l-virtujiet 
fundamentali tal-umanità. Dawn 
huma l-għaqal, kultant imsejjaħ 
prudenza, il-ġustizzja, il-qawwa 
jew kif kultant insejħulu l-kuraġġ, 
u fl-aħħar nett il-qies li bih 
nikkontrollaw l-aptiti tagħna.

L-GĦAQAL
“Mark mar tajjeb fl-eżamijiet għax 
għandu min jgħinu”, qal Joseph 
lil missieru. “Mark mar tajjeb 
għax studja u għax huwa tifel bil-
għaqal ħafna,” wieġeb missieru. 
“X’jiġifieri tkun bil-għaqal, pà?” 
kompla Joseph. “Tkun bil-għaqal 
jiġifieri li dejjem tfittex li tagħmel 
id-dmir tiegħek tajjeb u bil-ħeġġa 
kif inhu xieraq, mhux bl-addoċċ. 
Għalhekk Mark mar tajjeb. Studja 
bis-serjetà u r-riżultati kienu l-frott 
tal-għaqal tiegħu.”

Hi ħaġa sabiħa li tgħid fuq persuna 
li hi bil-għaqal. L-għaqal hu dik 
il-virtù li tħejji r-raġuni prattika 
biex tagħraf fiċ-ċirkostanzi kollha 
x’inhu l-veru ġid tagħna u tagħżel 
il-mezzi ġusti biex jinkiseb. Fil-ktieb 
tal-Proverbji naqraw li “min moħħu 
jilħaqlu jqis sewwa l-passi tiegħu 
qabel jitkellem” (Prov 14, 15).

IL-ĠUSTIZZJA
L-aħbar kienet ċara daqs il-kristall. 
Toni weħel sitt snin ħabs fuq is-
sejba ta’ kilo droga li kellu. Is-Sur 
Cutajar ma qabilx ma’ dan għax 
ħass li Toni kien ħaqqu ħafna 
iżjed minn hekk, iżda omm Toni, 
mara twajba, bkiet ħafna għal din 
l-aħbar. Mhux hekk kienet rabbietu 
lil binha. Min seta’ jsabbarha!

Il-ġustizzja hi waħda mill-pilastri 
tas-soċjetà u biha ma nifhmux biss 
meta min żbalja jingħata kastig, 
imma anke meta l-bniedem ikun 
rispettat u mogħti d-dinjità tiegħu. 
Fejn m’hemmx ġustizzja nsibu soċjetà 

marida. Il-ġustizzja hija virtù li tirregola 
wkoll ir-relazzjonijiet ta’ bejnietna.

IL-QAWWA
Rita kien l-hena tagħha li fil-brejk 
tmur fil-kappella ta’ San Ġlormu 
tisma’ quddiesa. Sħabha ta’ spiss 
kienu jinkuha u jgħidulha li dak kien 
kollu ħela ta’ ħin. Iżda Rita hekk 
baqgħet sa mill-ewwel ġurnata li 
bdiet taħdem f’din il-fabbrika.

Il-qawwa hija dik id-determinazzjoni 
li nżommu sodi f’dak li nemmnu fih, 
ikunu xi jkunu ċ-ċirkustanzi madwarna. 
Biha niġġieldu l-qtigħ il-qalb.

IL-QIES
Il-bniedem li mhux kapaċi jżomm 
il-qies f’kemm jiekol u kif jiekol, fil-
mistrieħ u fix-xogħol, hu bniedem li 
jitgerfex. Il-qies, jew temperanza, 
huwa l-bilanċ li nżommu fl-affarijiet 
li nagħmlu. Meta f’ħajjitna m’hemmx 
regola, m’hemmx riga ma’ xiex 
inkejjlu, inkunu nimxu bl-amment, 
bla qies u se nweġġgħu żgur.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Għixha!
Aħseb ftit u ara liema minn 
dawn il-kwalitajiet għandek. 
Imbagħad qis ukoll fejn inti 
dgħajjef. X’inhi dik il-ħaġa 
li inti ma tantx għandek 
kontroll fiha? Fil-jiem li 
ġejjin ipprova oqgħod ftit 
aktar attent biex tgħix 
din il-kwalità aħjar u tara 
kemm tkun aktar kuntent.
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F’ħajjitna xi darba jew oħra lkoll 
kellna l-esperjenza li waqt li 
tkun imdawwar bil-ħbieb xorta 
waħda tħossok waħdek! X’jagħmel 
persuna li tħossha weħedha? 
Għaliex kultant aħna stess inkunu 
nixtiequ nkunu ftit weħedna? Xinhi 
s-solitudni? Għaliex hawn min ibati 
ħafna mis-solitudni?  

Is-solitudni mhux bilfors tfisser li 
tħossok waħdek f’sens negattiv. Bl-
ingliż hemm żewġ termini għal din 
l-esperjenza: solitude u loneliness. 
Skont Henri J. M. Nouwen, il-
bniedem li jħossu waħdu huwa dak 
li jħossu iżolat u mwarrab mill-
oħrajn. Hemm differenza bejn tkun 
fis-solitudni għax għażilt li tinqata 

ftit għalik waħdek u li tkun tħossok 
waħdek għax iżolat u injorat mill-
oħrajn. Tat-tieni hija esperjenza li 
tweġġa’. 

Din hija waħda mit-tbatijiet tal-
bniedem fid-dinja tal-lum. Hija 
l-għerq ta’ ħafna problemi li 
jkissru lill-bniedem, twassal għal 
qtigħ il-qalb quddiem il-problemi 
tal-ħajja, u sikwit tista’ wkoll tkun 
traġika. Kultant din is-solitudni 
tista’ titfa’ lill-bniedem fin-nasba 
ta’ xi vizzju, bħad-droga, l-alkoħol, 
jew il-logħob tal-azzard.

Tajjeb ngħidu wkoll li nistgħu nsibu 
ruħna f’dan it-tip ta’ solitudni tort 
tal-oħrajn li ma jkunux sensibbli 

biżżejjed jew tort tagħna stess għax 
inkunu aħna qed ninqatgħu mill-
oħrajn jew inkunu persuni li diffiċli 
tikkomunika magħhom. 

Illum il-ġurnata t-teknoloġija saret 
parti importanti minn ħajjitna. Il-
progress li ġabet din it-teknoloġija 
huwa kbir u ta’ ġid għad-dinja li 
ngħixu fiha, speċjalment fejn jidħlu 
r-relazzjonijiet bejn il-bnedmin. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Henri J. M. Nouwen huwa 
saċerdot li kiteb ’il fuq minn 
40 ktieb dwar l-ispiritwalità. 
Il-kotba tiegħu huma fost 
l-aktar imfittxija anke illum. 
Ħafna mill-kitbiet tiegħu 
kienu nfluwenzati mill-
ħbiberija tiegħu ma’ Jean 
Vanier u l-komunitajiet tiegħu 
fejn nies b’diżabbiltà jgħixu 
ma’ dawk li jieħdu ħsiebhom. 
Fil-ktieb tiegħu Reaching Out 
Nouwen jispjega li, “biex tgħix 
ħajja spiritwali l-ewwel irid 
ikollok il-kuraġġ li tidħol fid-
deżert fejn tħossok waħdek u 
bil-mod iżda b’mod kostanti 
tbiddlu fi ġnien ta’ solitudni”. 
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Fi ftit sekondi l-bniedem jista’ 
jikkomunika ma’ nies li qegħdin eluf 
ta’ kilometri ’l bogħod. Is-social 
networking illum ħoloq dinja virtwali 
ta’ komunikazzjoni kontinwa u bla 
limiti. Imma mhux dejjem nindunaw 
li d-dinja virtwali mhux bilfors hija 
d-dinja reali. Allura dan kollu, li 
fih ħafna tajjeb, jagħmilna attenti 
biex ma ngħixux fil-fantasija u 
biex il-komunikazzjoni virtwali ma 
nħalluhiex tieħu post għal kollox 

ir-relazzjonijiet ta’ veru bejnietna. 
Imma s-solitudni għandha 
wkoll l-aspett pożittiv tagħha. 
Il-bniedem, meta jiddeċiedi li 
joqgħod fis-solitudni, li għandu 
bżonn joqgħod ftit waħdu, ma 
jkunx qed iwarrab lill-oħrajn jew 
jinqata’ waħdu imma jkun qiegħed 
isib ħin għalih innifsu. 

Nouwen jikteb li “l-vera solitudni 
hi dik tal-qalb, l-attitudni ta’ ġo fija 

li ma tiddependix minn nuqqas ta’ 
persuni madwari!” Is-solitudni tista’ 
tigħixha wkoll fil-qalba ta’ belt 
kbira u kaotika jew f’nofs folla nies.

Il-bniedem li jiżviluppa dan it-tip ta’ 
solitudni huwa bniedem li kapaċi 
jinqata’ biex iħares lejn ir-realtà 
mill-bogħod, huwa bniedem li jista’ 
jara u jifhem id-dinja mill-kwiet ta’ 
ġo fih, mill-fond ta’ qalbu u hekk 
ikollu viżjoni ferm aktar sħiħa.

Fost il-ħafna rigali li Tommy qala fil-birthday il-laptop 
li tah iz-ziju Joe kien l-iktar ħaga li ħa gost biha. Issa 
mhux se jkollu għalfejn jibqa’ juża l-kompjuter antik 
li kien hemm fis-salott imma se jkun jista’ joqgħod 
jaħdem fil-kumdità tal-kamra tiegħu. Għall-ewwel 
beda jħossu komdu jgħaddi ftit ħin jitkellem ma’ sħabu 
mingħajr ħadd ma jtellfu. Kien anke jieħu gost iktar 
jagħmel il-homework u jfittex xi affarijiet. Imma ma 
għaddix wisq żmien sakemm il-ħin fuq l-internet beda 
jiżdied ġmielu u hu u jqalleb mhux l-ewwel darba li 
beda jiltaqa’ ma’ siti li ma kienux jgħoddu għalih.

Għalkemm għall-ewwel bħal donnu beda jaħrabhom 
iżda aktar ma beda jgħaddi ż-żmien aktar qisu beda 
jidrahom u ftit ftit beda saħansitra jfittixhom. F’qasir 
żmien Tommy inħakem mill-pornografija u kien 
jispiċċa mwaħħal mal-laptop għal ħinijiet twal. Id-dar 
għalih saret kważi kamartu biss u spiċċa nqata’ waħdu. 
Anke l-ħruġ ma’ sħabu beda jaqta’. Agħar minn hekk, 
u bla ma jaf kif u għaliex, beda jsir bniedem nervuż 
li taqbiżlu bix-xejn u jaħtaf lil kulħadd. Tad-dar ma 
ndunawx x’kien qed jiġrilu u kienu jaħsbu li kienet 
tensjoni tal-istudju jew tal-età li kien fiha.

Imma l-problema kienet l-addiction li kien daħal fiha 
u li iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar kien qed isir diffiċli 
li joħroġ minnha waħdu. Tad-dar damu ma ndunaw 
x’kien għaddej. It-tfajla li kien qed joħroġ magħha 
spiċċat telqitu għax kienet qed tinduna li kellu mġieba 
stramba ħafna magħha. Ma kinetx tafu hekk. 

Spiċċa kellu bżonn l-għajnuna. Kien missieru li 
rrealizza x’kien qed jiġri meta darba daħal f’kamartu u 
sabu fuq il-laptop fil-fatt. Wara ħafna storbju u għajjat, 
missieru u ommu ħaduh bil-kalma għax f’daqqa 
waħda fehmu x’kienet il-problema vera li kienet ilha 
tinkwetahom dwaru. Minn hemm flimkien iddeċidew 
li jfittxu l-għajnuna. 
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Ilkoll f’xi fażi jew oħra ta’ ħajjitna 
jkollna x-xewqa ‘to belong’, li 
nkunu parti minn grupp, għaqda, 
li nkunu ta’ xi ħadd jew ma’ xi 
ħadd. Din hi xewqa naturali, 
anzi hija bżonn ta’ kull wieħed 
u waħda minna. Dan il-bżonn 
tal-oħrajn f’ħajjitna jnissel fina 
x-xewqa għal ħbiberiji ta’ veru, li 
jkollna ħbieb li nkunu komdi fil-
kumpanija tagħhom għax nistgħu 
nafdawhom. Il-ħbiberija hija 
bżonn ta’ intimità, belonging fuq 
livell personali ħafna. Imbagħad 
hemm bżonnijiet oħra li nkunu 
mal-oħrajn fuq livelli oħra. 
Pereżempju f’għaqda jew  grupp 
li jistgħu jkunu ta’ għajnuna fil-

formazzjoni tagħna fiżika, sportiva, 
reliġjuża u spiritwali. 

F’dawn l-għaqdiet jew gruppi 
l-iktar importanti hu li nħossuna 
parti mill-grupp, li nkunu 
nħossuna parti minn realtà 
fejn nistgħu nikbru u niskopru 
lilna nfusna permezz tal-
oħrajn, kemm soċjalment kif 
ukoll psikoloġikament u fejn 
jidħlu ċerti valuri. Il-ħbiberiji li 
jinbtu f’dawn l-ambjenti jistgħu 
jgħinuna napprezzaw is-sabiħ tar-
relazzjonijiet, jgħinuna nifhmu xi 
tfisser tħobb tassew u titgħallem 
taħdem mal-oħrajn, jgħinuna anke 
nitgħallmu nafdaw u nkunu fdati. 

L-imħabba u l-fiduċja huma 
marbutin ħafna ma’ xulxin. Il-fiduċja 
fl-oħrajn u fina nfusna tagħtina 
ċertu sens ta’ sigurtà li kulħadd 
għandu bżonn iħoss f’ħajtu.

IL-FIDUĊJA
Marisa u Joan kienu ħbieb tal-
qalb u kienu jafdaw ħafna f’xulxin. 
Kienu fl-istess tim tan-netball, u kull 
meta jiltaqgħu għat-training kienet 
dejjem okkażjoni biex jitkellmu 
ftit. Darba Marisa fetħet qalbha 
ma’ Joan u qaltilha bl-inkwiet li 
kellhom id-dar għax ommha kienet 
telqet. Il-fatt biss li kienet fetħet 
qalbha ma’ Joan kien serraħha 
ħafna. Imma meta reġgħu ltaqgħu 
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l-ġimgħa ta’ wara, Marisa indunat 
mill-aġir ta’ sħabhom li Joan kienet 
tkellmet dwar dak li kienet qaltilha. 
Ommha sadanittant kienet ġiet 
lura u l-affarijiet id-dar kienu bdew 
jikkalmaw. 

Joan ammettiet li kienet tkellmet 
mal-oħrajn u ma kienx faċli għal 
Marisa li toqgħod tgħid l-istorja 
kollha lill-grupp kollu. Il-fiduċja 
kienet ixxellfet sew. Għalkemm 
Marisa baqgħet ħabiba ta’ 
Joan, imma ma kinitx ser terġa’ 
tafdaha malajr b’affarijiet intimi u 
personali. Joan iddispjaċieha ta’ 
veru, imma kien ftit tard. 

Il-fiduċja ddum biex tinbena, 
imma tintilef f’ħakka t’għajn. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fl-2012, l-Aġenzija Żgħażagħ 
u Żgħażagħ Ħaddiema Nsara 
għamlu studju fost 400 żagħżugħ 
u żagħżugħa bejn it-tlettax u tletin 
sena. Fost l-oħrajn dan l-istudju 
juri li 22% tal-parteċipanti kienu 
membri f’xi klabb jew nursery 
tal-isport, waqt li 30% kienu 
membri f’xi għaqda taż-żgħażagħ 
jew jieħdu sehem b’mod attiv fil-
volontarjat. X’taħseb dwar din 
ir-rata ta’ parteċipazzjoni, hija 
baxxa jew għolja?

Idħol fil-fond
John O’Donohue
fil-ktieb tiegħu
Eternal Echoes: Exploring 
our hunger to belong, jikteb 
hekk : “The hunger to 
belong is at the heart of our 
nature. When we become 
isolated, we are prone 
to being damaged; our 
minds lose their flexibility 
and natural kindness. 
We become vulnerable 
to fear and negativity. 
A sense of belonging, 
however, suggests warmth, 
understanding and 
embrace. Our hunger to 
belong is the longing to 
bridge the gulf that exists 
between isolation and 
intimacy”.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Jekk trid tkun taf aktar dwar il-gruppi 
li hawn għall-età tiegħek idħol fis-sit 
www.kdz.org.mt/youth-groups

Fil-ħbiberija hemm il-lealtà lejn 
xulxin. Meta ma nkunux leali, 
m’hemmx fiduċja, u fejn m’hemmx 
fiduċja m’hemmx ħbiberija. 
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Il-‘preġudizzju’ hu ġudizzju minn 
qabel tkun rajt b’għajnejk. Fil-
kultura li nkunu nagħmlu parti 
minnha u li fiha nitrabbew, 
ma’ dak kollu li nirċievu faċli 
jiġu trasmessi lilna anke 
ħafna preġudizzji. L-opinjoni u 
l-imġieba ta’ ħafna jistgħu jkunu 
determinati minn preġudizzji 
bbażati fuq twemmin reliġjuż, 
razza, orjentazzjoni sesswali, 
kulur, opinjoni politika u kultura. 
Il-preġudizzji jġibu u jipperpetwaw 
ħafna firdiet fis-soċjetà. Hu 
l-preġudizzju li jibni l-ħitan tal-
firda flok il-pontijiet tal-għaqda. 

Fl-ambjenti żgħar fejn ngħixu 
kuljum, faċli nħallu preġudizzju 
fuq persuna jżommna milli 
nikkomunikaw magħha. Illum anke 
f’pajjiżna sikwit niltaqgħu ma’ 
nies, li jistgħu anke jkunu studenti 
fil-klassi magħna,  ta’ twemmin 
reliġjuż jew ta’ kulur differenti 
minn tagħna. Sikwit neskludu 
nies minn ħajjitna u mill-ħbiberija 
tagħna minħabba opinjoni politika 
jew minħabba orjentazzjoni 
sesswali. 

Fl-istorja tal-umanità niltaqgħu 
ma’ diversi nies li f’ħajjithom 

ħadmu biex l-umanità tinħeles 
darba għal dejjem mill-preġudizzji 
ta’ bniedem kontra ieħor, ta’ 
razza jew ta’ kulur kontra ieħor, 
ta’ klassi kontra oħra. L-oppost 
tal-preġudizzju huma l-verità u 
l-ġustizzja, li huma tnejn mill-
pilastri kbar li fuqhom tinbena 
soċjetà tassew umana. 

Illum nużaw il-kelma ‘Ikona’ 
biex niddeskrivu nies bħal dawn. 
Martin Luther King kien ikona fl-
Amerika moderna meta ġġieled 
bil-kbir kontra r-razziżmu fil-
kultura Amerikana tas-snin 
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Fittex
Fost l-affarijiet li Martin Luther King jibqa’ 
jissemma għalihom insibu diskors famuż li fih 
qasam ma’ folla kbira ta’ nies il-ħolma tiegħu 
li xi darba wliedu ma jkunux iġġudikati għall-
kulur tal-ġilda tagħhom imma għall-karattru 
tagħhom. Fittex dan id-diskors u ara għaliex dan 
id-diskors għadu attwali sal-ġurnata tal-lum.
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sittin is-seklu l-ieħor. Fil-ġlieda 
tiegħu kontra r-razziżmu, Martin 
Luther King dejjem saħaq fuq 
in-non-vjolenza. Martin Luther 
King jibqa’ l-iktar magħruf għad-
diskors memorabbli tiegħu ‘I Have 
a Dream‘ li fih qasam mad-dinja 
x-xewqa kbira tiegħu li d-dinja 
tkun waħda ġusta. Għalkemm 
Martin Luther King ġie assassinat 
fl-4 t’April 1968, ix-xewqa tiegħu 
għada ħajja f’tant nies li qed 
ikomplu l-missjoni tiegħu.

Minkejja li llum nitkellmu ħafna fuq 
soċjetà inklussiva, għad għandna 

ETTY HILLESUM (Olandiża) Kienet 
Lhudija u kitbet djarju bejn l-1941 
u l-1943. Mid-djarju toħroġ ħafna 
l-personalità qawwija tagħha. Etty 
bdiet tikteb sena wara li l-Ġermaniżi 
okkupaw l-Olanda u fil-ħsieb tagħha 
kienet tissielet biex tifhem lill-
bniedem. Imma fit-tfittxija tagħha 
bniet relazzjoni interessanti m’Alla.

Hi tikteb fuq il-bidla li kienet 
qed issir ġo fiha l-aktar wara li 
ltaqgħet ma’ Julius Spier li kienet 
ħabbet. Lill-Ġermaniżi kienet 
titħassarhom u meta darba wieħed 
għajjat f’wiċċha, kitbet li hi ma 
tibżax malajr għax tipprova tifhem 
għaliex bniedem ikun qed iġib 
ruħu b’dak il-mod. Minn meta wara 
April 1942, il-Ġermaniżi ordnaw 

ħafna preġudizzji u għadna naraw 
ħafna nies esklużi fis-soċjetà u fil-
kultura tagħna. Id-dinja u s-soċjetà 
ġenerali, jeħtieġu l-fejqan f’dan is-
sens. U biex infiqu jeħtieġ niskopru 
r-rimedju. 

Immaġina stained-glass kollha 
ħġieġ ta’ lwien differenti iżda li 
flimkien jiffurmaw figura waħda 
mlewna li s-sbuħija tagħha toħroġ 
l-iżjed meta tiġi x-xemx fuqha u 
jgħaddi d-dawl minnha.  Jeħtieġ 
niskopru kif id-diversità hija xi 
ħaġa li għandna niċċelebraw u 
mhux inħalluha tbeżżagħna.

L-umanità hija bħal imrewħa 
ta’ lwien differenti – għandha 
opinjonijiet differenti tista’ tgħid 
fuq kollox. Imma dan m’għandux 
inissel fina preġudizzji u wisq 
inqas iżommna milli fid-diversità 
ta’ bejnietna niskopru r-rikkezza 
tal-bniedem, wieħed differenti 
minn ieħor. Eżistew nies li fil-
ħajja kellhom raġunijiet serji għal 
fejn ikunu negattivi, pessimisti, 
irrabjati, preġudikati. Imma ma 
ċedewx għal dan u minflok kellhom 
il-forza interjuri biex mid-dlam li 
kienu fih jibqgħu jservu ta’ dawl 
għall-umanità. 

li l-Lhud jilbsu l-istilla ta’ David, 
Etty ikkumbattiet ħafna biex ma 
titlifx il-fiduċja li kellha u l-fidi 
tagħha. Fl-1942, il-Lhud kienu 
ġew trasportati lejn il-Polonja. Fil-
Polonja Etty kienet tgħix mal-foqra 
u ma’ dawk li kienu qed imutu 
bil-ġuħ. Iżda mit-tieqa tagħha 
kienet tħares lejn is-sema u tgħid li 
hemm lok għal kollox fil-ħajja tal-
bniedem.

L-aħħar parti tad-djarju hija 
forma ta’ talba twila lil Alla wara 
l-mewt tal-maħbub tagħha Julius. 
F’Settembru tal-1943, flimkien 
mal-ġenituri tagħha u ma’ ħuha 
Mischa, Etty ttieħdet fil-kamp tal-
konċentrament ta’ Auscwitz fejn 
mietet madwar tliet xhur wara.
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Kien filgħodu kmieni meta xi 
Fariżej u kittieba ġew għalija. 
Qabduni u bdew jimbuttawni. 
Jiena staqsejthom bil-ħniena biex 
jgħiduli fejn kienu se jeħduni iżda 
huma ma qaluli xejn. Baqgħu 
jimbuttawni sakemm wasalna 
fil-bitħa tat-tempju. Kien hemm 
ħafna nies u kien hemm ukoll 
dak li kulħadd kien isejjaħlu 
‘l-Imgħallem’. Minn dejjem 

xtaqt niltaqa’ miegħu imma żgur 
mhux  b’dan il-mod. Kont naf li 
żbaljajt meta bdilt lil żewġi, imma 
ħajti ma xtaqtx nibdilha. Forsi 
dan l-Imgħallem kien se jgħidli 
x’għandi nagħmel. Bdejt nhewden. 
Tgħid kien se jikkundannani? 
Wieħed mill-kittieba qal lill-
Imgħallem, “Mgħallem, din il-
mara nqabdet tiżni fil-fatt.” Dak 
il-ħin bħal donni ħassejt nifsi 

jinqatagħli.Biex tkompli tagħqad, 
il-kittieb kompla, “Fil-Liġi, Mosè 
ordnalna nħaġġruhom nies bħal 
dawn. Inti xi tgħid?” Issa l-paniku 
ħakimni. Mela għalhekk ġabuni 
quddiem l-Imgħallem, biex 
jikkundannawni u jħaġġruni. Ma 
stajt nara l-ebda xaqq ta’ tama!

Smajt silenzju kbir. B’għaġeb 
kbir ta’ kulħadd, l-Imgħallem 
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beda jikteb xi ħaġa b’sebgħu fit-
trab tal-art. Tgħid x’inhu jikteb? 
Tgħid il-kundanna tiegħi?! Imma 
donnu l-Fariżej u l-kittieba 
jidhru kuntenti. F’daqqa waħda 
l-Imgħallem dawwar ħarstu 
lejhom u b’ton sod qalilhom, “Min 
minnkom hu bla dnub ħa jitfa’ 
l-ewwel ġebla.” Meta qal hekk, 
reġa’ tbaxxa u kompla jikteb 
fl-art. Kien hawn li ġara dak li 
qatt ma stennejt. Il-Fariżej u 
l-Kittieba bdew idabbru rashom 
wieħed wara l-ieħor! Mela dawk 
għandhom dnubiet? Mela mhux 
jien biss kont il-ħażina? Fl-aħħar 
spiċċajna jien u l-Imgħallem biss. 
Tgħid x’kien se jagħmel? Ħares 
lejja u staqsieni, “Mara, fejnhom? 
Ħadd ma kkundannak?” Dik 
il-ħarsa tiegħu messitli qalbi. 
Qatt f’għomri ma kont rajt 
ħarsa ta’ raġel mimlija ħniena u 
mogħdrija! B’biża’ u rogħda kbira 
fuqi weġibtu, “Ħadd, Mulej.” U 
l-Imgħallem reġa’ ħares lejja b’dik 
il-ħarsa ta’ ħniena u qalli, “Lanqas 
jien ma nikkundannak. Mur u la 
tidnibx iżjed!”

Il-kelma Griega għall-maħfra 
tfisser ‘tillibera mill-jasar’ u 
kienet tintuża għall-ħabsi meta 
kien jiġi meħlus. Dan ifisser  x’inhi 
tassew il-maħfra u x’jiġri fil-qalb 
tal-bniedem meta jħossu maħfur. 
Id-dnub, ikun xi jkun, fil-qalb tal-
bniedem hu toqol. 

L-imħabba lejn l-għadu u l-maħfra 
huma fil-qalba tal-Kristjaneżmu. 
Ġesù jgħid, “ħobbu lill-għedewwa 
tagħkom, agħmlu l-ġid lil min 
jagħmlilkom id-deni, bierku lil 
min jisħetkom, itolbu għal min 
iżeblaħkom.” (Lq 6, 27-28) 

Għalkemm kultant naħsbu li 
l-maħfra hi karatteristika ta’ 
karattru dgħajjef, ta’ xi ħadd li ma 
jafx jieqaf għad-drittijiet tiegħu, 
madankollu l-maħfra hi sinjal 
ta’ qawwa speċjali. Għal Ġesù, 
il-maħfra u l-fejqan għandhom 
l-istess tifsira, iżda n-nies ta’ 
żmienu ma kinux jifhmuh hekk. 
U xi kultant lanqas aħna ma 
napprezzaw dan. Darba Ġesù 
daħal ġo dar u hemm beda 
jgħallem. Xi nies ġabu raġel 
mifluġ iżda peress li kien 
hemm ħafna nies, lanqas 
mill-bieb ta’ barra 
ma setgħu jidħlu 
biex iwassluh ħdejn 
Ġesù. Għalhekk, 
għamlu toqba fis-
saqaf u niżżluh 
mis-saqaf. Ġesù
ra l-fidi li kellhom iżda 
lkoll inħasdu meta 
semgħu lil Ġesù jgħid 
lill-mifluġ, “Dnubietek 
maħfura!” Dal-kliem 
ħawwad lil ħafna minn 
dawk li semgħuh iżda 
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Idħol fil-fond
Darba San Pietru staqsa lil Ġesù 
kemm-il darba kellu jaħfer lil ħuh. 
Fittex it-tweġiba ta’ Ġesù fil-Vanġelu 
ta’ San Mattew 18, 21-22 u ma’ 
sħabek tal-klassi ddiskuti x’ried jgħid 
Ġesù b’dan il-kliem. Hemm limitu 
kemm-il darba għandek taħfer?

Ġesù, li għaraf x’kien hemm 
f’moħħhom, staqsiehom, 
“X’inhu l-eħfef? Tgħid 
lill-mifluġ: ‘dnubietek 
maħfura’, jew tgħidlu, 
‘qum erfa’ friexek u 
imxi?’” Ħadd minnhom ma 
wieġeb għal dan il-kliem. Fl-
aħħar Ġesù fejjaq lill-mifluġ 
u “kulħadd stagħġeb u beda 
jfaħħar ’l Alla u jgħid, ‘Qatt 
ma rajna hekk’”.
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Kollha kemm aħna għandna nies 
li nammiraw, nies li f’għajnejna 
jidhru li laħqu l-potenzjal tagħhom. 
Madanakollu xi drabi s-suċċess ta’ 
dawn il-persuni jimliehom xi ftit 
bihom infushom u mhux l-ewwel 
darba li jispiċċaw iħalluna delużi 
bl-imġiba tagħhom.

Madankollu kultant tisma’ b’xi 
ħadd li f’ħajtu tassew għamel 
suċċess imma li s-suċċess ma 
telagħlux għal rasu, anzi jqis lilu 
nnifsu xxurtjat u ma jaħsibx li hu 
aħjar mill-oħrajn. Hekk ikun laħaq 
tassew il-potenzjal tiegħu għax 
barra li għamel suċċess irnexxielu 
jikber u jsir persuna aħjar. Nies 
bħal dawn żgur li jispikkaw u jiġbru 
l-ammirazzjoni ta’ ħafna, u dan 
għaliex għandhom kwalità mill-
isbaħ, dik tal-umiltà.

X’INHI L-UMILTÀ?
Bla dubju ta’ xejn, l-umiltà perfetta 
wrihielna Alla stess meta ħa s-sura 
ta’ bniedem u niżel mis-sema 
biex jgħammar fostna. Tneżża’ 
minn dak li hu ta’ Alla u sar jixbah 
lill-bniedem. Ġesù jgħallimna xi 
tfisser li tkun umli meta fl-aħħar 

ċena neħħa l-mantar minn fuqu, 
libes fardal u beda jaħsel saqajn 
l-appostli. 

L-umiltà hija kwalità partikulari 
fil-mod kif tħares lejk innifsek u kif 
tirrispetta lil ħaddieħor. L-umiltà 
ma tfissirx tbaxxi lilek innifsek. 
L-umiltà m’għandhiex x’taqsam 
ma’ dak li nsejħulu low self-esteem. 
L-umiltà hija l-virtù ta’ min kapaċi 
jagħraf il-kapaċitajiet tiegħu u ma 
jikbirx fuq ħaddieħor. L-umiltà hija 
l-virtù li toħloq l-ispazju fija għal 

ħaddieħor, hija l-virtù li twassalni 
biex napprezza dejjem iktar lil 
ħaddieħor f’ħajti. 

Bniedem umli qatt ma jitkabbar 
bih innifsu. Bniedem umli kapaċi 
jagħraf u jirrispetta d-dinjità 
tal-oħrajn. Il-kelma umiltà ġejja 
mill-Latin ‘humilitas’ kif ukoll 
mill-kelma ‘humus’ li tfisser art. 
L-umiltà tagħmilna attenti għall-
oħrajn. L-oppost tal-umiltà hija 
l-pretensjoni, is-suppervja, il-vanità, 
l-arroganza, in-narċiżiżmu. 
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Idħol fil-fond
F’Ħamis ix-Xirka tal-
2013, Papa Franġisku 
ċċelebra t-tifkira 
tal-Aħħar Ċena ma’ 
grupp ta’ żgħażagħ 
priġunieri fil-ħabs ta’ 
Marmo. Iddiskuti fil-
klassi t-tifsira wara din 
id-deċiżjoni tal-Papa u 
liema kwalitajiet qed 
iħeġġiġna biex ngħixu.
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Fil-Bibbja naqraw li għalkemm 
l-umiltà ġġib magħha ħafna 
sagrifiċċji, min ikun umli jaħsad 
il-frott ukoll. Fost l-oħrajn 
naqraw: “Ħlas tal-umiltà u tal-
biża t’Alla hu għana, ġieħ u ħajja.” 
(Prov 22, 4)“. Ġesù kien ċar u 
iebes fuq kif għandna nżommu 
postna fil-komunità u fejn jidħlu 
r-relazzjonijiet mal-oħrajn: “L-akbar 
fostkom ikun il-qaddej tagħkom. 
Min jitgħolla, jitbaxxa; u min 
jitbaxxa, jitgħolla.” (Mt 23, 11-12).

Dan hu prinċipju li fuqu Ġesù 
tista’ tgħid jibni kollox. Is-Saltna 
t’Alla li Ġesù sar bniedem biex 
jibni fost il-bnedmin hija ta’ min 
jiċċekken u mhux ta’ min jitkabbar. 
Darba Ġesù sejjaħ tifel u lin-nies 
qalilhom: ‘Ngħidilkom is-sewwa, 
jekk ma terġgħux issiru bħat-
tfal, ma tidħlux fis-Saltna tas-
Smewwiet. Min mela jiċċekken 
bħal dat-tfajjel ikun l-akbar fis-
Saltna tas-Smewwiet.’ (Mt 18, 2-4)

Il-PAĊENZJA
Kwalità oħra li twassal biex 
bniedem jilħaq il-milja tiegħu hi 
dik tal-paċenzja. Għalkemm ħafna 
jaħsbu li l-paċenzja hija kemm 
inkunu lesti u kapaċi nittolleraw, 
fil-Bibbja l-kelma paċenzja tieħu 
xejra ftit differenti. Fl-Ittra lil-Lhud 
naqraw, “Ladarba aħna wkoll 
għandna madwarna sħaba hekk 
kbira ta’ xhieda, ejjew inwarrbu 
minna kull xkiel u kull dnub li 
malajr ifixkilna, u b’qalbna qawwija 
nibqgħu niġru t-triq tal-prova li 
għandna quddiemna” (Lhud 12, 1).

Il-paċenzja hija perseveranza: 
kemm kapaċi nibqa’ nemmen, 
nittama, inħobb, nagħder u 
nirrispetta minkejja d-diffikultajiet 
li jkunu jipprovokawni biex nieqaf. 

Mhux ta’ b’xejn il-Latini kienu 
jqisu l-paċenzja bħala r-reġina tal-
virtujiet. Għax biex tħobb u tibqa’ 
tħobb irid ikollok il-paċenzja. Biex 

tibqa’ tagħder, biex tibqa’ taħfer, 
biex tibqa’ tirrispetta… irid ikollok 
il-paċenzja. Din mhijiex dgħjufija 
imma qawwa, u qawwa li fiha rridu 
nkunu mħarrġa.

San Pawl fl-Ittra lill-Kolossin 
jikteb hekk: “titwettqu bil-qawwa 
kollha li tiġi mill-qawwa tal-glorja 
tiegħu, biex tkunu tifilħu ġġarrbu 
kollox bis-sabar” (Kol 1, 11). Din 
hija kwalità li tassew neħtieġu 
f’ħajjitna biex nikbru b’mod sħiħ.

Mill-banda l-oħra, jekk xi ħadd ma 
jfittixx li jilħaq tassew il-potenzjal 
tiegħu biex isir bniedem sħiħ, jasal 
fejn jasal fil-ħajja, faċli f’ħakka 
t’għajn jitlef kollox. Il-bniedem 
sħiħ hu l-bniedem matur. Imma 
l-bniedem li ma jikbirx f’dawn 
il-virtujiet u kwalitajiet jibqa’ 
ma jikbirx, jibqa’ immatur, u 
jsibha diffiċli biex jiffaċċja l-ħajja. 
L-immaturità toħroġ l-iktar 
fir-relazzjonijiet ma’ xulxin. Il-
bniedem immatur diffiċli jibni 
relazzjoni b’saħħitha ta’ ħbiberija, 
ta’ mħabba. 

L-IMĦABBA
L-imħabba hija l-aktar kwalità 
importanti u magħquda mal-
kwalitajiet tal-umiltà u tal-

paċenzja. In-Nisrani ma jistax 
jikkuntenta biss li ma jagħmilx 
ħsara lil ħaddieħor u li jirrispetta 
d-drittijiet ta’ ħaddieħor. Għan-
nisrani li tħobb ifisser li l-ewwel 
tħares lejn il-ġid ta’ ħaddieħor, 
qabel ma tħares lejn il-ġid u 
l-interessi tiegħek. Li tħobb ifisser 
li tagħti minn dak li hu tiegħek, li 
ċċedi l-opinjoni u l-gosti tiegħek. 
Fi ftit kliem li tħobb ifisser li toffri 
lilek innifsek. F’ħajtu Ġesù ma 
kkuntentax billi jimxi bil-ġustizzja 
biss. Kieku rraġuna hekk ma kienx 
jidħol għal tant inkwiet biex ifejjaq 
il-morda, jgħin lill-foqra, jaħfer 
il-midinbin u jfittex lill-imwarrbin. 
Kieku rraġuna hekk, żgur li ma 
kienx sejjer iħalli ħajtu għalina. Bl-
eżempju u bit-tagħlim tiegħu, Ġesù 
wriena li aktar mill-ġustizzja, irridu 
nimxu bl-imħabba. Il-kmandament 
il-ġdid jgħidilna: “Bħalma 
ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu 
intom lil xulxin” (Ġw 13, 34). Hekk 
l-imħabba tieħu r-rwol l-aktar 
importanti f’ħajjitna. Kull għażla u 
azzjoni li nagħmlu jridu jiġu ispirati 
mill-imħabba kbira li Ġesù għandu 
għalina.
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NARAW X'TGĦALLIMNA

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

b’dan	il-kliem:
 ▶	 Virtù
 ▶	 Solitudni
 ▶	 Dinja	virtwali
 ▶	 Dinja	reali
 ▶	 Fiduċja
 ▶	 Libertà
 ▶	 Maħfra
 ▶	 Maturità

B IDEAT PRINĊIPALI
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶ Għid	xi	jfissru	d-dinja	reali	u	d-dinja	virtwali.
 ▶	 X’nifhmu	meta	ngħidu	preġudizzji?	Qatt	

tkellimt	kontra	dawk	li	huma	preġudikati	
jew	taqbeż	għalihom?	Temmen	verament	
f’dak	li	tgħid	u	taħseb?

 ▶	 Semmi	u	fisser	il-karatteristiċi	ta’	
bniedem	matur	.

Ċ AĦSEB B’MOĦĦOK
	 Uża	dak	li	tgħallimt	biex	twieġeb	dawn:
	 ▶	 Ikteb	eżempju	ta’	kif	iġib	ruħu	bniedem	

bil-għaqal	u	ġust.
	 ▶	 X’inhi	d-distinzjoni	bejn	‘loneliness’	u	

solitudni.	Agħti	eżempji.
	 ▶	 Taħseb	li	aħna	l-Maltin,	bnedmin	li	

nippreġudikaw?	Agħti	eżempji.

D IDDISKUTI D-DAR
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar	dawn:
	 ▶	 Li	naħfer	biss	mhux	biżżejjed.	Jeħtieġ	li	

ninsa	wkoll.	Dan	kemm	huwa	possibbli?
	 ▶	 Kif	lesti	ngħinu	bħala	familja	biex	ma	

nħallux	il-preġudizzji	jirkbuna?


