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

X’jolqtok fil-frażi ‘ftit inqas 
mill-anġli għamiltu’?

Qatt ħsibt dwar x’inhu 
importanti għalik f’ħajtek?



Kienet ġurnata b’ħafna riħ. Kont 
sejjer lura lejn id-dar meta xi 
trab daħal f’għajnejja. Ħassejt 
ħruq kbir! Ma stajtx nara xejn, 
la min kien ħdejja u anqas fejn 
kont miexi. Għalxejn ippruvajt 
nogħrok għajnejja, għax il-ħruq 
hemm baqa’! Biex ma nsemmux 
li kull darba li ppruvajt niftaħ 
għajnejja l-ħruq bħal donnu 
kien jiżdied. Biex tagħqad ir-riħ 
kompla jonfoħ u miegħu kompla 
jġib aktar trab. Madankollu, b’xi 
mod irnexxieli norjenta ruħi u 
nsib roqgħa kennija fejn ir-riħ 
ma kienx qed jaħkem. Għajnejja 
tgħidx kemm kienu qed idemmgħu 
imma wara ftit tal-ħin bħal donnu 
l-ħruq beda jonqos. Ftit ftit bdejt 
inħossni aħjar u f’kemm ilni 
ngħidlek il-ħruq kien telaq għal 
kollox. Filgħaxija spjegawli kif 
dak id-dmugħ li kelli kien mod 
kif il-ġisem jipproteġi lilu nnifsu. 
Fil-ġisem hemm ko-ordinazzjoni 
tal-ġenn!

Mhux darba jew tnejn ngħaddu 
minn esperjenzi simili li juruna 
l-meravilja tal-ġisem tal-bniedem 
li fih stess hemm il-kapaċità ta’ 
ko-ordinazzjoni u protezzjoni 
għall-ġid tal-bniedem sħiħ – 
ġisem, emozzjonijiet, sentimenti 
u ruħ. F’sitwazzjoni ta’ diffikultà 
l-ġisem donnu kapaċi jikkonċentra 
l-enerġija kollha propju fejn ikun 
hemm bżonnha.
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MAĦLUQIN FUQ XBIHATU
Il-bniedem huwa parti minn 
ħolqien sħiħ u rridu narawh 
bħala parti integrali mix-xenarju 
ikbar tal-ħolqien. Jekk nirreferu 
għall-verżjoni tal-ħolqien kif 
insibuha fil-Bibbja, il-bniedem 
huwa meqjus bħala l-kapolavur, 
maħluq fuq ix-xbieha ta’ Alla għax 
jixbah lil Alla. Alla fil-bniedem 
poġġa kwalitajiet li lill-bniedem, 
minkejja li hu maħluq u allura 
bil-limitazzjonijiet kollha tiegħu, 
jagħtuh il-potenzjal li jilħaq il-
milja tiegħu u jmur lil hinn minnu 
nnifsu. Il-bniedem mhuwiex 
ġiesem biss. 

F’Salm 8, waħda mill-isbaħ 
għanjiet fuq il-kobor tal-bniedem, 
naqraw: “Ftit inqas mill-anġli 
għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel 
żejjintu.” Il-ġisem huwa rigal. 

Rigal jagħtihulek xi ħadd u inti 
tiftħu u tapprezzah, speċjalment 
jekk ikun mogħti minn xi ħadd 
tal-qalb. Il-ġisem tagħna rridu 
niskopruh għax huwa permezz 
tal-ħajja tagħna fil-ġisem, bħala 
nies tad-demm u l-laħam, 
li aħna jkollna sentimenti u 
aspirazzjonijiet li jgħinuna nikbru u 
noħorġu minna nfusna biex nilħqu 
l-potenzjal kbir li hemm moħbi 
fina. Għall-kuntrarju persuna tista’ 
tingħalaq fiha nfisha u tibqa’ ma 
tiskoprix it-tajjeb u s-sabiħ li hemm 
fiha. Hu permezz tal-ġisem li aħna 
niżviluppaw il-ħafna talenti u 
l-kapaċitajiet tagħna, hu permezz 
tal-ġisem li nidħlu f’relazzjonijiet 
mal-oħrajn, li nħobbu, u anke li 
nweġġgħu u ningħalqu fina nfusna. 

Għax aħna ngħixu fil-ġisem, 
il-ġisem irridu nikkurawh, 

immantnuh, nieħdu ħsiebu, 
u nipproteġuh. Mens sana in 
corpore sano, kienu jgħidu 
l-Latini. Jiġifieri biex il-moħħ ikun 
f’sikktu importanti li l-ġisem ikun 
f’saħħtu. Għax il-moħħ u l-ġisem 
jiddependu minn xulxin. Anke 
r-ruħ u l-ġisem jikkundizzjonaw 
lil xulxin. Biex inkunu tassew 
f’saħħitna fis-sens wiesa’ tal-
kelma, importanti li f’ħajjitna jkun 
hemm ko-ordinament u armonija 
bejn il-ġisem u r-ruħ, il-qalb u 
l-moħħ. Meta ma nagħtux kas 
tal-emozzjonijiet tagħna jew tas-
sentimenti tagħna, meta naġixxu 
mingħajr ma naħsbuha jew bla ma 
nagħtu kas x’qed tgħidilna qalbna, 
inkunu qed nużaw vjolenza fuqna 
nfusna. Bħal meta tiekol bl-addoċċ 
jew ma tiekol xejn. Bħal meta ma 
torqodx u l-ġisem ma tagħtihx il-
ħin tal-mistrieħ li jeħtieġ. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Sib Salm 8 u ddiskuti ma’ sħabek 
x’sentimenti jixtieq jesprimi l-awtur. 
X’messaġġ insibu f’dan is-salm?
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Din il-paġna mid-djarju ta’ Maya 
tirrifletti l-istil ta’ kif qed tagħżel 
li tgħix ħajjitha. Hawn tajjeb li 
nirriflettu fuq xi stil ta’ ħajja qed 
ngħixu, għaliex il-ħajja kif nagħżlu 
li ngħixuha m’hemmx dubju li 
jkollha effett fuqna stess: kif 
nirrelataw magħna nfusna u anke 
fl-aħħar mill-aħħar kif inħarsu lejn 
l-eżistenza tagħna. 

Il-ħajja wkoll hija rigal li rċevejna. 
Irridu napprezzawha, imma biex 
inkunu nistgħu napprezzawha jrid 
ikollna ċerta ordni f’ħajjitna u fil-
mod kif ngħixu l-ġurnata tagħna. Fil-
paġna tad-djarju hawn fuq naraw li 
waħda mill-prijoritajiet ta’ Maya hija 
li tieħu ħsieb l-apparenza tagħha. 
Kif nidhru huwa importanti ħafna. 
Imma mhux kollox. 

Jien irrid nieħu ħsieb ġismi u 
tiegħi nnifsi, irrid inkun f’saħħti 
fiżikament, mentalment, 
emozzjonalment, u spiritwalment. 
L-isfida kbira tagħna hi kif dawn 

sempliċement biex nagħmlu kif qed 
jagħmel ħaddieħor u forsi anke biex 
nimpressjonaw. Biex tgħid LE, anke 
jekk forsi se tidher ikrah jew kerha, 
trid tkun b’saħħtek. 

Meta nitkellmu fuq l-importanza 
fil-ħajja, li naċċettaw lilna nfusna, 
inkunu qed nirreferu anke għall-
fatt li rridu naċċettaw aħna kif 
aħna fiżikament. Mhux kulħadd 
jaċċetta lilu nnifsu. Anzi llum sar 
hawn negozju sħiħ li jpenġiha 
bħallikieku kienet xi ħaġa faċli li 
tibdel l-apparenza tiegħek, kull 
fejn ma jagħġbokx. Il-ġisem tagħna 
hu magħmul minn ħafna dettalji 
sbieħ u iktar ma nsibuha diffiċli 
biex napprezzaw lilna nfusna u 
kif nidhru, aktar hemm ċans li 
nbatu fil-ħajja u fir-relazzjonijiet 
tagħna. Meta inti ma taċċettax lilek 
innifsek kif int, diġà qed titlaq minn 
żvantaġġ u ma tistax tkun fil-paċi 
miegħek innifsek. Din bla dubju se 
jkollha effett fuq kif inti tirrelata 
mal-oħrajn. Dan hu diskors wiesa’ 

Saturday 16th March

9:00am wake up and treadmill session

10:30am Facebook & shower

11:30am Out with Mom shopping

2:30pm back home & snack

3:00pm Study & again FaceBook

5:00pm watch TV

6:00pm bath

6.30pm mass with parents

9:00pm preparing for night out

9:30pm out with friends

l-aspetti ta’ ħajjitna nżommuhom 
marbutin flimkien għall-istess 
armonija tagħna nfusna. 

INĦARSUH MILL-PERIKLI
Il-ħajja fiha s-sabiħ u l-ikrah 
tagħha. Insibu x’jgħinna imma 
niltaqgħu wkoll ma’ perikli li 
rridu nkunu għajnejna miftuħa 
għalihom. Kultant dawn jistgħu 
jkunu moħbija wara affarijiet li 
mal-ewwel daqqa t'għajn jidhru 
tajbin u attraenti u għalhekk faċli 
nitfixklu. Fl-għażliet li nagħmlu 
kważi qatt m’aħna weħedna għax 
hemm dik li ngħidulha l-peer 
pressure. X’jagħmel ħaddieħor, 
speċjalment il-ħbieb taċ-ċirku ta’ 
ġewwa, b’xi mod jew ieħor dejjem 
se jinfluwenzana. Dan jgħodd għat-
tajjeb u għall-ħażin. L-influwenza 
tal-oħrajn tista‘ tkun ta‘ għajnuna, 
tgħinna nikbru, twassalna għal 
għażliet tajbin. Imma tista‘ wkoll 
twassalna nagħmlu affarijiet li 
qatt ma nkunu ħlomna li nagħmlu, 
jew nesperimentaw f’affarijiet 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel
Matul din il-ġimgħa
żomm djarju ta’ dak li
inti tkun għamilt. Fl-aħħar 
tal-ġimgħa ħares ħarsa
sew lejh u ara kif qassamt 
il-ħin liberu tiegħek.
Hemm xi ħaġa li tista’ 
tirranġa biex dan il-ħin ikun 
aktar ta’ siwi għalik?
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u anke xi ftit kumplikat. Imma rridu 
niffaċċjawh. Importanti, anke f’dinja 
fejn id-dehra saret kważi kollox, li 
nitgħallmu napprezzaw ġisimna u 
nittrattawh bir-rispett u d-dinjità li 
tixraqlu. Il-ġisem mhuwiex oġġett, 
u għalhekk jitlob għożża u rispett. 
Dan japplika wkoll fejn jidħol il-
lingwaġġ tas-sesswalità tagħna. 

Fil-mod kif aħna nirrelataw ma’ 
xulxin, il-ġisem u kif nidhru għandu 
rwol importanti ħafna. Persuna 
qed tħobbok u qed tafdak kif int u 
inti qed tagħmel l-istess. Relazzjoni 
tinbena fuq fiduċja reċiproka u 
fuq l-apprezzament tal-persuna 
l-oħra b’mod sħiħ kif inhi. Iktar 
ma relazzjoni tinżel fil-fond, iktar 
inkunu kapaċi mmorru lil hinn 
mill-apparenza għax inkunu qed 
napprezzaw lill-persuna l-oħra kif 
inhi bħala persuna, minn ġewwa u 
minn barra. F’relazzjoni, importanti 
jkun hemm l-apprezzament u 
l-gratitudni għal xulxin. Bejn tnejn 
li jħobbu u jirrispettaw lil xulxin 
il-komunikazzjoni ssir iktar faċli 
u tkun komunikazzjoni ta’ ħafna 
xorta. Mhux bilfors ikunu jitkellmu 
l-ħin kollu biex jikkomunikaw. Anke 
s-silenzju bejniethom ikun spazju 
ta’ komunikazzjoni. U allura jkunu 
qegħdin jifhmu lil xulxin b’mod li 
kapaċi anke jantiċipaw il-persuna 
l-oħra minn xiex għaddejja, 
hijiex ferħana jew imdejqa, hijiex 
kuntenta jew inkwetata. 

Tajjeb hawnhekk nistaqsu ftit 
lilna nfusna kif u kemm aħna 
kapaċi nikkomunikaw dak li 
nħossu u dak li nkunu għaddejjin 
minnu: sentimenti, emozzjonijiet, 
xewqat. Ċerti emozzjonijiet fina 
huma qawwija, sew jekk ikunu 
negattivi, bħal rabja jew għira, 
kif ukoll jekk ikunu pożittivi, bħal 
imħabba u simpatija. Imma rridu 
nikbru fihom it-tnejn biex inkunu 
kapaċi nikkomunikawhom b’mod li 
ħaddieħor jifhimna. 

Jekk le kulma nagħmlu jgħin biss 
biex niżolaw lilna nfusna u nġiegħlu 
lil ħaddieħor jitbiegħed minna. 
Irridu nżommu f’moħħna li aħna 
bħala persuni nġorru ġo fina wirt 
ġenetiku li ma nistgħux ninjorawh. 
Ilkoll għandna l-istorja tagħna, ta’ 
kif trabbejna u ġejna edukati, ta’ 
kemm rajna jew le mħabba u kura fi 
ċkunitna, ta’ kif ħaddieħor ittrattana 
meta konna żgħar. 

Dan ma jfissirx li aħna lesti, 
determinati, jew li mhemmx 
possibbiltà li nikkoreġu xi affarijiet 
fil-karattru tagħna. Il-proċess 
tal-ħolqien hu proċess li ma 
jiqafx f’ħajjitna. Irridu nibqgħu 
ngħinu lilna nfusna u nħallu 
lil min jgħinna biex nikbru u 
norjentaw lil ħajjitna fid-
direzzjoni t-tajba, kienet 
x’kienet l-esperjenza 
fit-tfulija tagħna. 
Dan huwa diskors 
importanti għax 
minnu tista’ tiddependi 
l-viżjoni tagħna tal-ħajja u 
kif inħarsu u niġġudikaw 
ir-realtà madwarna. 

Ħafna problemi li 
kultant insibu ruħna 
fihom f’din il-fażi ta’ 
ħajjitna, fil-fatt mhumiex 
problemi imma biss sintomi ta’ 
problemi iktar profondi li aħna 
ma nkunux ħsibna dwarhom 
imma li bla ma nindunaw inkunu 
qed inġorru ġo fina. Hemm 
problemi ta’ eating disorders, 
per eżempju, bħal anoreksja jew 
bulimja, jew problemi li jkollna 
mal-persuna tagħna stess bħal kif 
nidhru, anke konflitti mal-istess 
sesswalità tagħna. Dawn huma 
kollha aspetti tal-ħajja tagħna, 
fuq livell fiżiku u psikoloġiku, li 
ma nistgħux ninjoraw u li jitolbu 
li nkunu attenti biex ir-relazzjoni 
tagħna magħna nfusna tkun waħda 
iktar kalma u ta’ armonija.
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Kienet ġurnata sabiħa u billi 
n-nannu talabni nagħtih daqqa 
t’id f’li kien qed jagħmel fil-
ġnien tad-dar, sibt ruħi nitkellem 
miegħu fuq ħafna affarijiet. Man-
nannu jien kont ktieb miftuħ u 
għalkemm mhux dejjem aċċettajt 
jew fhimt il-pariri li kien jagħtini, 
imma naħseb li meta tqis kollox 
għandhom raġun meta jgħidu li 
“kliem ix-xiħ żomm fih”! Staqsejtu 
kif kien irnexxielu jagħmel 50 sena 
miżżewweġ mal-istess mara. Bid-
daħka weġibni, “itla’ tarġa tarġa!”

ITLA’ TARĠA TARĠA!
Qalli: “Kull tarġa hija mezz ta’ kif 
żewġ maħbubin jikkomunikaw 
imħabbithom. L-ewwel tarġa 
jitilgħuha meta jagħtu l-ewwel 
ħarsa lil xulxin. L-aktar ħaġa 
importanti hi li kull tarġa jitilgħuha 
flimkien. Iridu jistennew lil xulxin 
sabiex ma jwaqqgħux lil xulxin 
għax mhux kulħadd jimxi bl-istess 

pass. Niftakar li n-nanna tiegħek 
kelli nistennieha ftit għax kienet ftit 
mistħija. Wara bdejna nikkomunikaw 
mhux biss bil-kliem imma anke 
b’ġesti żgħar li llum ninnota li fost 
in-namrati qed jintesew. Dawn juru 
li jaħsbu f’xulxin. L-iskop tagħhom 
hu li jagħmlu lil xulxin kuntenti, anke 
jekk dan jitlob sagrifiċċju. Qatt ma 
ninsa l-ewwel darba li qbadtilha 
jdejha. Fhimtha bla ma tkellmet 
għaliex ħassejt idha għarqana 
minħabba l-eċċitament. In-nies 
donnhom jinsew dan il-ġest ta’ 
komunikazzjoni, jew jassoċċjawh 
biss mal-għerusija. Qatt ma waqaft 
inżommilha idha u l-għafsa nbidlet 
skont iż-żmien u ċ-ċirkustanzi. 
Żammejna id xulxin fl-għersuija, dak 
in-nhar taż-żwieġ waqt il-kunsens, 
fil-mumenti ta’ tbatija u fil-ferħ.

It-tarġa li kien imiss kienet 
t-tgħanniqa u l-bewsa. Tgħanniqa 
tagħtik iċ-ċans tisma’ u tapprezza 

t-taħbita tal-qalb tal-persuna 
li tħobb. Meta tapprezza 
mumenti bħal dawn, titgħallem 
iddur lejn Alla u tirringrazzjah 
li għoġbu jlaqqgħek ma’ din 
il-persuna tant importanti 
f’ħajtek. Meta titla’ tarġa tarġa 
fir-relazzjoni tiegħek, kollox isir 
speċjali, anke l-ewwel bewsa. 

Kull tarġa hija importanti. 
Tgħaġġilx, għax ikollok il-
konsegwenzi. Naf li tkun tixtieq 
ħafna tagħmel esperjenzi 
ġodda, iżda żomm f’moħħok 
li jekk tħobb persuna ma 
tużahiex biex tissodisfa lilek 
innifsek u tifhem li s-sesswalità 
hija l-mod sabiħ kif tnejn 
jikkomunikaw ma’ xulxin b’mod 
sħiħ. Għalhekk kollox għandu 
l-ħin u l-waqt. Jekk tgħaġġel 
tispiċċa tbati l-konsegwenzi u 
titlef iċ-ċans li flimkien tikbru 
fir-relazzjoni tagħkom.

34 ▶ Relazzjonijiet



Ir-relazzjoni tibda tesprimi ruħha 
sesswalment meta tnejn ikunu 
waslu tassew biex qed jagħtu 
lilhom infushom lil xulxin b’mod 
sħiħ u b’fedeltà. Għalhekk il-Bibbja 
tgħid: ‘Ir-raġel iħalli lil missieru u 
lil ommu u jingħaqad ma’ martu u 
jsiru t-tnejn ġisem wieħed’.

Fil-ħajja intima tal-koppja, huwa 
importanti li jkun hemm mhux 
biss imħabba u rispett, imma anke 
l-element ta’ fedeltà. Il-fedeltà hi 
sinjal li hemm rabta li qed tniżżel 
l-għeruq tagħha fil-fond. Meta 
hemm il-fedeltà, il-konflitti li 
jinqalgħu, kbar jew żgħar, se jsibu 
lit-tnejn kapaċi jistennew, jaħfru, 
jifhmu lil xulxin, u anke jċedu. Xi 
ħadd darba qal li l-maħfra hija 
l-ogħla forma ta’ mħabba. Jekk 
ir-relazzjoni ma tinbeniex fuq 
valuri bħal dawn, ir-riskji huma 
kbar. U f’dik it-tip ta’ relazzjoni 
se jkun hemm iktar ċans ta’ 
tensjoni u forsi anke biża’, biex ma 
nsemmux il-kelma goffa ‘abbuż’. 

L-espressjoni sesswali hija aspett 
importanti ħafna tar-relazzjoni, 
imma mhux kollox. Anzi jekk ma 
jkunx hemm il-pedament tal-valuri 
li semmejna u oħrajn, l-imħabba 
taf tibqa’ superfiċjali u ma jkunx 
hemm għotja bis-serjetà lil xulxin 
u fiduċja totali. Flok armonija jkun 
hemm diżordni u flok serenità jkun 
hemm tensjoni. 

Tnejn minn nies fil-ħajja tagħhom 
bħala koppja, iridu jibżgħu għal 
xulxin, mhux minn xulxin. Hija 
l-atmosfera li tinbena fil-ħajja ta’ 
koppja li tagħti sens u tifsira ferm 
iktar profonda lill-aspett sesswali 
tar-relazzjoni u tal-imħabba. 
L-istess imħabba u armonija bejn 
il-koppja jitolbu anke li nagħrfu 
nirrispettaw is-sentimenti u 
l-emozzjonijiet ta’ xulxin kif ukoll 
ix-xewqat f’mumenti partikulari. 
Din hija wara kollox il-maturità ta’ 
koppja meta żewġ persuni tant 
isiru intimi li kapaċi jifhmu mill-
bogħod il-persuna l-oħra kif qed 

tħossha u x’tixtieq. Kultant anke li 
noqogħdu bogħod minn xulxin biex 
nagħtu spazju lil xulxin, hu mod ta’ 
mħabba. Parti mill-mixja flimkien 
hi li nitgħallmu ma neħdux lil 
xulxin u xejn for granted. Aħna 
nifhmu ħafna lil xulxin u dawn 
il-mumenti ma kinux frustranti 
għaliex fl-għerusija konna diġà 
għallimna lilna nfusna x’jiġifieri 
tistenna. Biż-żmien titgħallem 
ukoll tant forom u modi differenti 
kif tesprimi l-imħabba. Jekk u 
meta jkun hemm xi ħaġa fil-fond, 
biżżejjed ħarsa, għafsa tal-id, 
tgħanniqa jew bewsa. Meta koppja 
tgħix hekk, allura l-fedeltà ssir 
possibbli u jgħaddi kemm jgħaddi 
żmien l-imħabba ma tiqdiemx”. 

MILL-ESPERJENZA
L-intimità fir-relazzjonijiet ta’ 
mħabba tkun esperjenza sabiħa 
u ġġib serenità u armonija jekk 
niskopruha u ngħixuha flimkien, 
jekk naslu għaliha skont il-pass
ta’ xulxin.

Idħol fil-fond
Aktar ma nikbru, aktar nibdew 
nindunaw li l-importanti mhux 
in-numru ta’ ħbieb imma 
t-tip ta’ ħbieb. X’inhuma 
l-kwalitajiet li għandek tfittex 
fil-ħbieb? Għalkemm iż-żwieġ 
mhux sempliċi ħbiberija, jibda 
jinbena fuq dawn il-pedamenti: 
il-komunikazzjoni, li tagħti 
spazju biex il-persuna l-oħra 
tibker u ssib lilha nnifisha, li 
taċċetta lill-persuna kif inhi 
u mhux tipprova tbiddilha, 
li jkollok fiduċja fil-persuna 
u li taqsam dak li int mal-
persuna l-oħra. X’taħseb li hu 
importanti f’relazzjoni bejn 
maħbubin, kemm qabel, kif 
ukoll wara ż-żwieġ?

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA
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Alla tant għandu stima għolja tal-
bniedem, u jixtieq l-aħjar għalina, 
li tana l-kapaċitajiet biex f’ħajjitna 
noħolqu armonija mużikali li fl-
aħħar mill-aħħar hija rifless tal-
imħabba tiegħu għalina. Imma ma 
tistax tkun f’armonija ma’ ħaddieħor 
jekk qabel ma jkollokx armonija ġo 
fik, f’qalbek, u jekk ma jkunx hemm 
l-armonija bejn dak li tixtieq u trid 
il-qalb u dak li jaħseb il-moħħ. 

STUNATA
X’effett tħalli nota stunata f’kunċert! 
Hija dejjem stunatura, nota żbaljata 
mhux f’postha. U skont kemm tkun 
gravi u ripetuta, tista’ fil-fatt tħarbat 
orkestra sħiħa. 

L-istess jiġri fil-ħajja tagħna. 
Meta bl-għażliet li nagħmlu nitilfu 
l-armonija u nħallu l-istinti u 
x-xewqat tagħna jieħdu l-kontroll 
fuq ir-raġuni, nispiċċaw biex bl-

azzjonijiet tagħna, indejqu jew 
inweġġgħu lil min mingħalina 
nħobbu u saħansitra nistgħu nkunu 
qed nagħmlu ħsara lilna nfusna. 

Hemm ħafna eżempji ta’ kif dan 
jista’ jiġri u jikkawża diżordni fir-
relazzjonijiet ta’ bejnietna u fir-
relazzjoni magħna nfusna:
- meta fir-relazzjonijiet sesswali 

nibdlu l-partner bl-addoċċ u ssir 
qisha ħaġa mhi xejn; 

- meta f’relazzjoni stabbli ta’ tnejn 
li jħobbu lil xulxin, ma nkunux 
kapaċi nistennew lil xulxin u 
nirrispettaw id-dinjità ta’ xulxin;

- meta ma nirrealizzawx biżżejjed 
li l-pornografija, li hi tant 
aċċessibbli, tirriduċi l-ġisem tal-
bniedem għal oġġett ta’ xewqat 
u tneżżgħu minn kull dinjità li 
tistħoqqlu;

- meta ma nirrealizzawx li l-fatt 
li l-masturbazzjoni tibda ssir 

frekwenti wisq u bla kontroll, jista’ 
jkun sintomu li qed ningħalqu wisq 
fina nfusna;

- meta naħsbu li l-faċilità u l-użu 
tal-kontraċettivi jista’ jagħtina 
l-liċenzja biex ikollna ħajja sesswali 
libera. 

Dak li fil-fatt ikisser l-armonija ġo fina 
u bejnietna hu l-egoiżmu, u wkoll kull 
meta dak li nixtiequ nakkwistaw u 
nagħmlu f’ħajjitna naħsbu li nistgħu 
nakkwistawh issa u malajr. Fil-ħajja 
tajjeb però nżommu f’moħħna 
li ċerta tbatija li niffaċċjaw jew li 
nġiegħlu lil ħaddieħor jiffaċċja tista’ 
tkun konsegwenza ta’ aġir ħażin 
jew egoist. Dan l-aġir jista’ jikkawża 
rabja u sens kbir ta’ ħtija fina nfusna 
u fl-oħrajn. Barra minn hekk, illum 
irridu anke niftħu għajnejna għal 
ċerta imġiaba irresponsabbli li qed 
tiġġenera ċertu mard li fis-soċjetà 
tagħna sfortunatament qed jiżdied 

X’taħseb li hi l-funzjoni tan-noti? 
Jekk ikollok iċ-ċans li tisma’ biċċa 
minn din il-mużika, tinduna li kull 
meta jinbidel ir-ritmu, tinbidel ukoll 
il-melodija. L-istess jiġri fil-ħajja meta 
l-moħħ u r-raġuni jaħdmu flimkien 
max-xewqat u l-istinti tagħna. Meta 
dawn jaħdmu id f’id, fil-ħajja jkollna 
ċelebrazzjoni t’armonija.

Għalfejn il-kompożitur 
kiteb il-kelma Allegro?

Ħares lejn din il-biċċa mużika.
X’impressjoniji tieħu mit-titlu?

36 ▶ Relazzjonijiet



b’mod allarmanti, bħall-gonorrhea, 
l-iscabies, il-herpies, l-HIV u l-AIDS 
u mard ieħor li hu trasmess 
sesswalment. 

IL-KUXJENZA
Il-bniedem fl-għażliet li jagħmel 
u kif jasal għalihom għandu 
r-responsabbiltà tiegħu personali. 
Barra l-liġi morali li tiggwidah, 
hemm ukoll il-kuxjenza li kif jgħid 
il-Konċilju Vatikan it-Tieni fid-
dokument dwar il-Knisja fid-dinja 
tal-lum, hija l-post l-iktar intimu 
tal-bniedem, is-santwarju fejn il-
bniedem hu waħdu ma’ Alla u fejn 
il-vuċi t’Alla ssemma’ l-eku tagħha. 
(GS 16) 

Fl-ittri tiegħu, San Pawl jitkellem 
ħafna dwar din it-taqbida li lkoll 
inġorru fina nfusna, bejn il-
passjonijiet tal-ġisem u l-kontroll 
li titlob minna l-kuxjenza. Fl-Ittra 
tiegħu lill-Efesin jikteb: “Aħna 
wkoll għexna darba mgħarrqa 
fil-passjonijiet ta’ ġisimna; konna 
nagħmlu l-opri tar-rieda tal-
ġisem u fehmietna; konna minna 
nfusna wlied il-korla, bħall-bqija 
tal-bnedmin. Imma Alla, għani 
fil-ħniena tiegħu, bis-saħħa tal-
imħabba kbira li biha ħabbna, 
meta aħna konna mejta minħabba 
fi dnubietna, tana ħajja ġdida 
flimkien ma’ Kristu - bi grazzja 
intom salvi”. (Ef 2, 3-4) 

Lill-Korintin iwissihom:
“Il-ġisem mhuwiex għaż-żina iżda 
għall-Mulej, u l-Mulej huwa għall-
ġisem. . . Aħarbu ż-żina! Kull dnub 
li wieħed jagħmel hu ’l barra minn 
ġismu, iżda min jagħmel iż-żina 
jkun qiegħed jidneb kontra ġismu 
stess. Jew ma tafux li ġisimkom hu 
tempju tal-Ispirtu s-Santu, li jinsab 
jgħammar fikom, li għandkom 
minn Alla? Ma tafux li intom 
m’intomx tagħkom infuskom? Bil-
għoli kontu mixtrija! Mela agħtu 
ġieħ lil Alla permezz ta’ ġisimkom”. 
(1 Kor 6, 13.18-20)

Il-bniedem għandu bżonn gwida u 
ma jistax ikun immexxi biss mill-
bżonnijiet u x-xewqat tiegħu. Meta 
jiġri hekk ikun hemm diżordni fil-
ħajja tal-bniedem u d-diżordni, li hija 
l-oppost tal-armonija, iġġib magħha 
ħafna konsegwenzi ta’ tbatija. 
Sant’Irinew, wieħed mill-għorrief 
tal-ewwel sekli tal-Knisja jikteb li 
l-glorja t’Alla hija li l-bniedem jgħix. 
Għax Alla ħalaqna biex ngħixu, biex 
ngħixu ħajjitna fil-milja tagħha, biex 
inkunu bnedmin sħaħ.

DIN KONT
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Għixha!
Għal min jaf il-mużika jaf 
li hemm ħafna termini 
li jgħinuk biex idoqq dik 
il-biċċa mużika sew. L-istess 
fil-ħajja, ngħaddu minn żmien 
ta’ ferħ, ieħor ta’ dwejjaq, ħin 
li jtir u ieħor li qisu ma jrid 
jgħaddi b’xejn. F’San Ġwann 
Ġesù jgħidilna “Jiena ġejt biex 
ikollkom il-ħajja, u ħajja bil-
kotra” (Ġw 10, 10). Kif nistgħu 
ngħixu kif jixtieqna Ġesù, meta 
l-ħajja tlaqqagħna ma tant 
sitwazzjonijiet differenti?
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Il-qawsalla tirrappreżenta bidu 
ġdid wara l-maltemp. Insibu 
referenza għaliha fil-Ktieb tal-
Ġenesi. Wara d-dulluvju, dehret 
fis-sema qawsalla li Noè u 
l-kumplament tal-kreaturi biha 
setgħu jifhmu li l-maltemp kien 
spiċċa u li beda żmien ġdid.

Għalhekk ħafna drabi dawn il-
kuluri tal-qawsalla jidhru fuq xi 
bandiera meta jkun hemm ġlieda 
għall-ugwaljanza u r-rispett. Xi 
drabi din il-bandiera hija magħrufa 
bħala l-bandiera tal-ħelsien minn 
maltemp fis-soċjetà. Fost dan 

il-maltemp, insibu l-preġudizzji, 
l-omofobija (biża’ min-nies 
omosesswali), ir-razziżmu u 
inġustizzji oħra. Illum din il-
bandiera tintuża bħala simbolu 
tal-LGBT (LGBT hija l-inizjali għal 
the lesbian, gay, bisexual, and 
transgender community) fil-ġlieda 
għall-ħelsien mill-preġudizzji lejn 
nies ta’ orjentazzjoni sesswali 
differenti. Il-lesbjani huma persuni 
tas-sess femminili li jħossu ġibda 
lejn persuni tal-istess sess; il-gay 
huma persuni tas-sess maskili 
li jħossu ġibda lejn persuni tal-
istess sess; meta persuna tħoss 

attrazzjoni lejn persuni kemm 
tal-istess sess kif ukoll ta’ sess 
differenti nsejħulha bisesswali; 
u t-transesswali huma persuni 
li jħossu l-bżonn li jaġixxu u 
jilbsu b’mod li jikkontradixxi 
dak li fiżikament huma. Bħal 
fil-każ tal-eterosesswali 
(persuni li jħossu ġibda lejn 
persuni tas-sess l-ieħor), 
jeħtieġ li nifhmu li mhux il-
persuni jagħżlu l-orjentazzjoni 
sesswali tagħhom imma din 
tiġi kkondizzjonata mil-livell ta’ 
ormoni fil-ġisem kawża tad-
daqs tal-pituitary gland.
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Huwa fatt li madwarna nsibu diversi 
episodji fejn id-dinjità tal-persuni 
b’orjentazzjoni sesswali differenti hi 
mkasbra permezz ta’ kliem, 
azzjonijiet u ħsibijiet imqiegħda 
f’kitba. Din ir-realtà ġġibna wiċċ 
imb’wiċċ mar-raġuni għala Ġesù 
kien daqstant dirett fi kliemu meta 
qalilna: “Smajtu xi ntqal lin-nies ta’ 
dari, ‘La toqtolx.’ Mela jekk xi ħadd 
joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. 
Imma jien ngħidilkom li l-kundanna 
tistħoqq ukoll lil min jinkorla għal 
ħuh. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuh 
jgħidlu, ‘Ġifa’, ikun ħaqqu 
l-kundanna tas-Sinedriju; u jekk 
jgħidlu, ‘Iblah’, ikun ħaqqu n-nar ta’ 
l-infern” (Mt 5, 21-22). Hawnhekk Ġesù 
ma kienx qiegħed jirreferi biss 
għall-qtil fiżiku imma wkoll għall-
qtil psikoloġiku li jinvolvi insulti, 
tgħajjir, bullying u kwalunkwe 
preġudizzju li jġib diskriminazzjoni 
fuq persuni minħabba 
l-orjentazzjoni sesswali tagħhom.

Jekk inżommu f’moħħna t-tifsira 
tal-kuluri li fiha din il-bandiera, 
ikun aktar faċli għalina li ngħixu 
f’armonija u nirrispettaw lill-
persuni bl-orjentazzjonijiet 
sesswali kollha tagħhom. F’dan 
il-kuntest, il-persuni eterosesswali, 
omosesswali, u bisesswali 
jirrispettaw u jaraw li bl-imġiba 
matura u responsabbli tagħhom, 
ma jweġġgħu u jurtaw lil ħadd. 

Għalkemm din il-bandiera, 
normalment tintuża f’ħafna gay 
pride parades, għandha wkoll 
tifsira li tapplika għas-soċjetà in 
ġenerali u tfakkarna fir-rispett 
lejn id-dinjità ta’ kull persuna 
li huwa s-sies ta’ kull soċjetà 
ċivili. Il-kulur l-aħmar ifakkar 
li l-ħajja ta’ kull individwu trid 
tiġi rrispettata mill-bidu sat-
tmiem tagħha. Madanakollu 
kulħadd suġġett għall-iżbalji u 
għalhekk wara l-kulur l-aħmar, 
insibu l-kulur oranġjo li jfakkar 
fis-sens ta’ fejqan. Il-fejqan hu 

neċessarju meta l-persuni jsofru 
mhux biss fiżikament imma wkoll 
psikoloġikament u spiritwalment. 
L-isfar huwa l-kulur relatat mad-
dawl tax-xemx. Dan il-kulur 
ifakkarna li kulħadd għandu 
l-potenzjal li jkun raġġ ta’ dawl fis-
soċjetà. Nistgħu nkunu dawl għall-
oħrajn permezz tat-talenti u l-ħiliet 
tagħna. Meta Alla ħalaq il-bniedem 
ħaseb ukoll li jagħnih b’ambjent 
u natura mill-isbaħ biex ikun 
jista’ jgħix b’mod aktar ħolistiku. 
Bħalma għandna nirrispettaw 
l-ambjent, tant ieħor għandna 
nirrispettaw lil kull bniedem 
maħluq minn Alla. Wara l-kulur 
l-aħdar li jissimbolizza n-natura, 
insibu l-kulur blu li jfakkarna fl-
armonija li l-bniedem irid ikollu 
internament miegħu innifsu, mad-
diversità tal-bnedmin madwaru, 
kif ukoll ma’ Alla. Il-bniedem huwa 
wkoll esseri spiritwali u dan hu 
aspett li l-bniedem ma jistax jinsa. 
Għalhekk il-kulur vjola. 

Il-konklużjoni hija li minkejja 
d-diversità li semmejna anke fejn 
tidħol l-orjentazzjoni sesswali, 

jibqa’ l-fatt li lkoll għandna l-istess 
dinjità umana. Kull persuna, hi 
ta’ liema orjentazzjoni sesswali 
hi, xorta hija msejħa biex tilqa’ 
l-isfidi tal-ħajja, biex tasal għall-
milja ta’ ħajjitha bħala persuna u 
bniedem sħiħ. Kull sfida hija mezz 
biex nikbru u nimmaturaw fir-
relazzjonijiet tagħna.

Ir-rieda t’Alla għall-bniedem hija li 
l-bniedem jasal għall-milja tiegħu, 
jiġifieri li jkun sħiħ u rispettat 
għad-dinjità tiegħu ta’ persuna 
għax hu bniedem. Wieħed mill-
mezzi kif il-bniedem jista’ jilħaq 
dan huwa meta jagħraf jingħata 
u jħobb bla ma juża jew jabbuża 
mid-dinjità tiegħu jew minn dik 
tal-oħrajn. Kull bniedem, għax 
hu persuna bid-dinjità u bid-
drittijiet u d-dmirijiet tiegħu, lil 
hinn mill-orjentazzjoni sesswali, 
għandu jkun rispettat u m’għandu 
qatt jisfa vittma ta’ preġudizzji 
jew diskriminazzjoni. Il-valuri 
tat-tolleranza, tar-rispett u tad-
djalogu huma sisien importanti 
għas-soċjetà ċivili u biex inkunu 
nistgħu ngħixu flimkien.
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Il-familja hija nukleu importanti 
ħafna għas-soċjetà. Hu fil-familja li 
aħna nitwieldu, nitrabbew, nirċievu 
l-ewwel formazzjoni tal-karattru, 
u nġarrbu l-ewwel imħabba. Il-
familja tradizzjonalment dejjem 
kienet mibnija fuq iż-żwieġ, u 
ż-żwieġ il-Knisja dejjem fehmitu 
u għallmet u għadha tgħallem li 
għandu jkun bejn raġel u mara li 
jiżżewġu bil-ħsieb li jrabbu familja. 

Illum il-familja hija diskussa 
ħafna propju għax hija importanti 
ħafna. Ħafna llum għandhom 
idejat differenti dwar x’jagħmel 
familja. Mhux kulħadd jemmen li 
familja bilfors trid tkun mibnija 
fuq iż-żwieġ. Ħafna pajjiżi llum 
saħansitra qegħdin idaħħlu liġijiet li 
jippermettu lil tnejn tal-istess sess 

jiżżewġu. Pajjiżi oħra ma jaqblux 
ma’ dan u minflok jipproponu dak 
li jissejjaħ ‘unjoni ċivili’, fejn tnejn 
tal-istess sess jistgħu igawdu mill-
istess drittijiet u dmirijiet bħall-
koppja miżżewġa imma l-għaqda 
tagħhom ma titqiesx bħala żwieġ. 
llum is-soċjetà tagħna għandha 
ħafna fehmiet fuq dawn il-
kwistjonijiet. Hija soċjetà pluralista 
u m’għadx hemm l-istess valuri u 
prinċipji li jservu ta’ pedament għal 
kull soċjetà. 

Dan aħna importanti nagħrfuh 
u niftħu għajnejna għal dak li 
qed jiġri biex nifhmu għaliex qed 
jiġri hekk. F’dan kollu, il-Knisja, 
waqt li tagħraf li d-dinja nbidlet 
u l-istili ta’ ħajjitna nbidlu ħafna 
minn kif kienu fl-antik, xorta 

Idħol fil-fond
“Din id-darba din hi għadma 
minn għadmi, u laħam minn 
laħmi… Għalhekk ir-raġel 
iħalli lil missieru u lil ommu 
u jingħaqad ma' martu u jsiru 
ġisem wieħed.” (Ġen 2, 23-24)

Din is-silta tiġbor fiha l-ħsieb 
wara ż-żwieġ. Mill-bniedem 
Alla joħloq tnejn: lir-raġel 
u lill-mara biex imbagħad 
fiż-żwieġ jerġgħu jsiru 
ħaġa waħda. Il-frażi “ġisem 
wieħed” turi l-permanenza 
taż-żwieġ. Hekk kif meta 
twaħħal żewġ biċċiet karta 
bil-kolla ma tistax tifridhom 
mingħajr ma tqatta’, bl-istess 
mod ma jistgħux miżżewġin 
jinfirdu qisu xejn mhu xejn u 
mingħajr konsegwenzi. Wara 
li ddiskutejt dan is-suġġett 
fil-klassi, x’taħseb li huma 
l-fatturi importanti li
għandu jkollu żwieġ hekk
kif ipjannah Alla?
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X’tgħallem il-Knisja
dwar l-omosesswalità
u l-omosesswali?

Il-Kompendju tal-Katekiżmu tal-
Knisja Kattolika jagħtina dawl biex 
nifhmu aħjar x'tifhem il-Knisja bi 
żwieġ u familja.

Alla, li huwa mħabba u li ħalaq 
lill-bniedem għax ħabbu, sejjaħlu 
għall-imħabba. Meta ħalaq lir-
raġel u lill-mara, sejħilhom fiż-
żwieġ għal komunità intima ta’ 
ħajja u ta’ mħabba bejniethom, 
“għalhekk mhumiex iżjed tnejn, 
imma ġisem wieħed” (Mt 19, 6). 
Meta berikhom, Alla qalilhom: 
“Nisslu u oktru, u mlew l-art”
(Ġen 1, 28).

Ġesu’ Kristu mhux biss waqqaf 
mill-ġdid l-ordni tal-bidu hekk kif 
riedu Alla, imma jagħti l-grazzja 
biex il-miżżewġin jgħixu ż-żwieġ 
tagħhom fid-dinjità ta’ sagrament, 
li huwa s-sinjal tal-imħabba tiegħu 
ta’ għarus għall-Knisja: “Intom 
irġiel, ħobbu n-nisa tagħkom, kif 
Kristu ħabb il-Knisja” (Ef 5, 25).

Il-familja hija l-ewwel ċellula tas-
soċjetà umana u tiġi qabel kull 

għarfien mill-awtorità 
pubblika. Il-prinċipji 

u l-valuri tal-familja 
jinsġu l-pedament tal-
ħajja soċjali. Il-ħajja 
familjari hi l-bidu 
tal-mixja lejn il-ħajja 
fis-soċjetà. 

Is-soċjetà għandha 
d-dmir li tgħin u 

ssaħħaħ iż-żwieġ u 
l-familja anki permezz 

tal-prinċipju tas-
sussidjarjetà. Is-setgħat 
ċivili għandhom dmir 
serju li jirrispettaw, 
iħarsu u jiffavorixxu 
n-natura vera taż-
żwieġ u tal-familja, li 
jiddefendu l-moralità 
pubblika, id-drittijiet 
tal-ġenituri u l-qagħda 
tajba tal-familja.

tibqa’ żżomm il-viżjoni tal-familja 
li importanti tkun mibnija fuq iż-
żwieġ u li ż-żwieġ huwa sagrament 
bejn raġel u mara. Importanti 
nkunu nafu għaliex il-Knisja tibqa’ 
temmen f’din il-viżjoni, inkella 
nispiċċaw aħna wkoll naħsbu li 
l-Knisja hija antikwata u ma tridx 
tinbidel. 

Għaliex l-Knisja ssostni li hu 
importanti li l-familja tkun 
mibnija fuq iż-żwieġ?

Għaliex iż-żwieġ għall-
Knisja hu sagrament 
bejn raġel u mara?

X’qed nagħmlu, aħna
bħala nsara, biex waqt
li nżommu sħiħ ma’ dak
li temmen u tgħallem
il-Knisja nibqgħu
nirrispettaw opinjonijiet 
differenti f’soċjetà
pluralista?
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NARAW X'TGĦALLIMNA

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

b’dan	il-kliem:
 ▶	 Xbieha	ta’	Alla
 ▶	 Kuxjenza
 ▶	 Diversità

B IDEAT PRINĊIPALI
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	 X’taħseb	mill-frażi	‘Ġisimna	huwa	rigal’?
 ▶	 X’taħseb	li	jkun	ir-riżultat	jekk	f’relazzjoni
	 	 titla’	t-taraġ	tnejn	tnejn?
 ▶	 Liema	huma	dawk	l-okkażjonijiet	li	jistgħu
	 	 jiksru	l-armonija	f’ħajjitna?

Ċ AĦSEB B’MOĦĦOK
	 Uża	dak	li	tgħallimt	biex	twieġeb	dawn:
 ▶	 Għalkemm	ngħidu	li	l-ewwel	ma	tiekol	

l-għajn,	għalfejn	ma	għandniex	nagħtu	
importanza	żejda	lid-dehra	tal-oħrajn?

 ▶	 Kieku	kellek	tikteb	manwal	għal	żgħażagħ	
li	qed	jaħsbu	biex	jidħlu	f’relazzjoni	
intima	ma’	xi	ħadd,	xi	jkunu	l-punti	l-aktar	
ewlenin	li	tikteb	dwarhom?

D IDDISKUTI D-DAR
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar	dan:
 ▶	 Huwa	u	ġej	lura	mill-Jum	Dinji	taż-

Żgħażagħ	f’Rio	De	Janeiro,	il-Papa	
Franġsiku	qal	hekk:	“A gay person who is 
seeking God, who is of good will, well, who 
am I to judge him?”	Min	dak	li	ddiskutejt	
fil-klassi	u	dak	li	qiegħed	jintqal	dwar	
relazzjonijiet	bejn	persuni	ta’	orjentazzjoni	
sesswali	differenti,	x’taħsbu	bħala	familja	
li	għandha	tkun	l-attitudni	tagħna?


