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

Għalfejn taħseb li l-bniedem 
ikollu ħsibijiet negattivi?

X’tagħmel qabel ma tieħu 
deċiżjoni?



Jekk nieqfu ftit mill-ħajja sfrenata 
li ngħixu u nħarsu ftit madwarna, 
naraw li l-ħajja fiha ħafna 
kuntrasti. Naraw nies li jħobbu u 
oħrajn li jobogħdu; naraw nies li 
huma ġenerużi filwaqt li oħrajn 
huma xħaħ u egoisti għall-aħħar. 
Ħafna nies sempliċiment jaċċettaw 
il-ħajja kif tidher, bis-sabiħ u l-ikrah 
tagħha waqt li oħrajn għandhom 
tendenza li jaraw l-ikrah biss. Żgur 
li dawn ir-realtajiet inisslu fina 
ħafna mistoqsijiet. Għaliex aħna 
differenti minn xulxin? Għaliex 
hemm il-ħażen fina flimkien 
mat-tajjeb? Għaliex aħna qisna 
għandna ċerta ġibda għall-ħażin? 
Dawn il-mistoqsijiet mhux il-
bniedem tal-lum biss jistaqsihom. 
Anzi tista’ tgħid li ilhom jeżistu 
kemm ilu jeżisti l-bniedem innifsu.

Kif niftħu l-Bibbja, fil-bidu tal-ktieb 
tal-Ġenesi, insibu li l-Kelma ta’ Alla 
tipprova twieġeb għal dawn il-

mistoqsijiet fiż-żewġ rakkonti
tal-ħolqien. L-ewwel rakkont, li 
nsibuh fl-ewwel kapitlu tal-Ġenesi 
u jibqa’ sejjer sa’ vers 3 tat-tieni 
kapitlu, huwa ppreżentat bħala innu 
jew poeżija li tirrakkonta x’ġara 
f’sebat ijiem. Naqraw, kif wara li 
ħalaq id-dinja u l-kreaturi ta’ ġo 
fiha, “Alla ħalaq il-bniedem fuq 
xbihetu, fuq xbihat Alla ħalqu, raġel 
u mara ħalaqhom” (Ġen 1, 27).
Il-kittieb qiegħed jgħinna naraw 
li qabel xejn, huwa Alla li ħalaq 
kollox, inkluż il-bniedem. Lill-
bniedem Alla ħalqu fuq ix-xbieha 
tiegħu stess, li tfisser li l-bniedem 
b’xi mod jirrifletti lil Alla f’ħajtu, 
l-istess bħalma pittura tirrifletti 
l-kreattività u l-kwalitajiet tal-
pittur jew kif vażun tal-fuħħar 
jirrifletti l-gosti u l-kapaċità tal-
fuħħari li jkun ħalaq il-vażun.

L-awtur tal-ewwel rakkont jurina 
li l-ħolqien kollu kif ħalqu Alla kien 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
L-eqdem sejbiet ta’ 
oġġetti tal-fuħħar 
jixhdu li kienu ffurmati 
bl-idejn u msajra fuq 
in-nar f’temperatura 
baxxa, u mhux ġo fran 
bħall-fuħħar tal-lum. 
Dan il-fuħħar li jinstab 
mill-arkeologi jgħin 
biex wieħed ikun jista’ 
jiftaħ tieqa fuq il-kulturi 
tal-qedem. Minħabba li 
l-fuħħar huwa materjal 
li jdum biex jispiċċa u 
jitmermer jgħin biex 
jiffurmaw teoriji dwar 
il-kultura, l-ekonomija, 
ir-reliġjon u s-soċjetà ta’ 
dawk iż-żminijiet. Ir-rota 
li tintuża mill-fuħħari 
ġiet ivvintata madwar 
6,000 u 4,000 sena QK 
fil-Mesapotamja.
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tajjeb ħafna. Inkluż fl-aħħar tas-sitt 
jum tal-ħolqien, il-jum li fih l-awtur 
jiddeskrivi l-ħolqien tal-bniedem. 
L-awtur jgħidilna “u ħares Alla lejn 
kulma kien għamel, u, ara, kollox 
kien tajjeb ħafna” (Ġen 1, 31). 
Dan ifisser li l-bniedem fin-natura 
tiegħu, kif maħluq minn Alla kien 
tajjeb. Fih għandu s-sejħa ewlenija 
biex iħobb u jkun maħbub.

Fit-tieni rakkont tal-ħolqien (Ġen 
2, 4 - 3, 24) li huwa ppreżentat 
bħala parabbola storika, naraw li 
l-kittieb qiegħed jgħinna niskopru 
mill-ġdid il-viżjoni oriġinali li 
Alla kellu għall-bniedem: li jgħix 
f’armonija sħiħa ma’ Alla, miegħu 
nnifsu, mal-bqija tal-umanità 
u mal-ħolqien kollu. Naraw il-

bniedem li jgħix bħala bniedem 
sħiħ, mingħajr ebda diffikultà biex 
jikkomunika ma’ Alla u jifhem li 
Alla jħobbu. Ir-rakkont juri lil Alla 
u lill-bniedem ifittxu lil xulxin: 
“U l-Mulej Alla sejjaħ lil Adam u 
staqsieh: ‘Fejn int?’”(Ġen 3, 9).

Għandna quddiemna stampa 
ta’ bniedem li jgħix f’paċi sħiħa 
miegħu nnifsu u mad-dinja ta’ 
madwaru. Naqraw li ‘t-tnejn kienu 
għerja… u ma kinux jistħu minn 
xulxin’ (Ġen 2, 25). Dan ifisser li, fi 
ħsieb Alla, il-bniedem kellu jgħix 
liberu u mingħajr ebda sens ta’ 
biża’ jew mistħija.

Dan ir-rakkont jurina wkoll li 
Alla ħalaq il-bniedem biex jgħix 

f’serenità mal-bqija tal-ħolqien 
meta naqraw li ‘l-Mulej Alla ħa 
lill-bniedem u qiegħdu fil-ġnien 
tal-Għeden biex jaħdmu u jħarsu’ 
(Ġen 2, 15). Il-bniedem kellu post 
speċjali fil-ħolqien kollu, kien 
privileġġat. Naqraw li l-Mulej Alla 
sawwar mill-art annimali selvaġġi 
u t-tajr kollu tal-ajru, u ġiebhom 
quddiem il-bniedem biex jara 
xi jsemmihom; u skont ma jkun 
il-bniedem semma lil kull ħliqa 
ħajja, dak ikun isimha’ (Ġen 2, 19). 
Alla ta lill-bniedem is-setgħa li 
jagħraf, li jifhem, li jiddeċiedi u li 
jagħti ismijiet lill-annimali. Għall-
kittieb bibliku li tagħti isem tfisser 
tagħti identità u dan juri kif Alla 
lill-bniedem stmah billi għamlu 
kollaboratur tiegħu fil-ħolqien.

Il-kelma waslet lil Ġeremija mingħand il-Mulej u 
qallu: "Qum u inżel għand il-fuħħari: u hemm jiena 
nsemmgħek kliemi." Jiena nżilt għand il-fuħħari, u sibtu 
qiegħed jaħdem fuq ir-rota. U hekk kif il-ġarra li kien qed 
jaħdem ħarġitlu ħażin, kif jiġrilu t-tafal f'idejn il-fuħħari, 
dan raġa' għamel oħra minnha kif għoġob lilu. Imbagħad 
il-Mulej kellimni u qalli: "Dar Iżrael, jaqaw ma nistax 
nimxi magħkom bħal dan il-fuħħari?" Oraklu tal-Mulej. 
Bħalma hu t-tafal f’idejn il-fuħħari, hekk intom f’idejja 
dar Iżrael. Hekk jien xi drabi naqtagħha li poplu jew 
saltna naqlagħha, nġarrafha u neqridha;  jekk imbagħad 
dan il-ġens jindem mill-ħażen li kontrih inkun tkellimt, 
jiena nindem mill-ħsara li nkun qtajt li nagħmillu."Drabi 
oħra naqtagħha li poplu jew saltna nibniha u nħawwilha; 
jekk imbagħad dan il-poplu jagħmel il-ħażen li ma 
jogħġobnix billi ma jismax kliemi, jiena nindem mill-ġid 
li nkun qtajt li nagħmillu.” (Ġer 18, 1-10)

“Mulej, int missierna; aħna t-tafal, u inti l-fuħħari; aħna 
lkoll għemil idejk.” (Is 64, 7)

Aħseb dwar dak li għadek kemm qrajt.  Taqbel mal-
ħsieb li Alla hu l-fuħħari u aħna t-taffal f’idejh? Kien 
hemm żmien meta ma fhimtx xi jrid jagħmel Alla bik, 
x’forma ried jagħtik? Kien hemm żmien meta ma qbiltx 
mal-forma li l-fuħħari kellu f’moħħu għalik? Itlob biex 
meta tħossok imkisser u mdejjaq, meta d-dinja ta’ 
madwarek titlef il-kulur, tħalli kollox f’idejn Alla biex 
joħloq minnha l-kapolavura li għandu f’moħħu.
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Mark u Maria marru għand tal-ħanut 
biex jixtru x’jixorbu billi kellhom l-għatx. 
Fil-ħanut kien hemm bosta nies anzjani 
qiegħdin jistennew biex jixtru wkoll. 
Kif daħlu fil-ħanut, Mark ħa qatgħa u 
ddeċieda jara kif jagħmel u jipprova 
jaqbeż lil kulħadd. Ħalla lil Maria fejn 
il-bieb u, jimbotta ftit ’l hawn u jirfes u 
jonfoħ fuq oħrajn, wasal quddiem. Tal-
ħanut kien qiegħed jaqdi mara li kienet 
ilha tistenna xi kwarta. Mark sejjaħ 
lil tal-ħanut u talbu ice tea. Tal-ħanut 
kompla jaqdi lill-mara. Mark, meta ra li 
tal-ħanut kien injorah, beda jgħolli leħnu 
b’ton aggressiv. Tal-ħanut xorta kompla 
jaqdi lill-mara. Mark, biex tgħaddi 
tiegħu, beda jsabbat u jitkellem ħażin. 
Imma tal-ħanut fil-pront sikktu u qallu 
biex jitgħallem iġib ruħu ta’ nies. Mark 
issuppervja u telaq ’l barra. Maria qabdet 
fih għax kien vera tpastaż f’ħanut nies u 
wara kollox xorta baqgħu bil-għatx. Mark 
iżjed issuppervja u qabad jeħodha ma’ 
Maria u jwaħħal fiha. Imma hi ma felħitx 
tarah jittrattaha hekk, u telqitu. 

Jitqanqlu fik xi ħsibijiet int u taqra dan ir-rakkont? Tinduna kif isir 
il-bniedem meta jkun moħħu fih innifsu biss u jissuppervja? Meta 
nagħtu ħarsa madwarna, jidher ċar li t-tbatija u l-firda huma parti 
mill-ħajja tal-bniedem. Qatt ippruvajt taħseb u tiskopri minn fejn jiġu 
dawn l-attitudnijiet żbaljati li lill-bniedem jagħtuh timbru negattiv?
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Fit-tieni rakkont tal-ħolqien li nsibu 
fil-ktieb tal-Ġenesi (Ġen 2, 4 - 3, 24),
il-Kelma ta’ Alla turina kif, 
minħabba d-dnub u s-suppervja 
tiegħu, il-bniedem jitlef il-grazzja 
oriġinali li biha kien ġie maħluq 
minn Alla. F’dan ir-rakkont naraw 
li Alla jwissi lill-bniedem li jrid 
joqgħod attent kif juża l-libertà li 
tah meta jgħidlu: “mis-siġar kollha 
tal-ġnien tista’ tiekol, imma mis-
siġra ta’ tagħrif it-tajjeb u l-ħażin, 
la tikolx minnha, għax dak in-nhar 
li tiekol minnha żgur li tmut” (Ġen 
2, 16-17).

Meta l-bniedem jiddeċiedi li jrid 
jagħżel hu bejn dak li hu tajjeb 
għalih u dak li mhux, il-bniedem 
jissuppervja ma’ Alla u jitbiegħed 
minnu. La darba l-bniedem jieħu 
din id-deċiżjoni, in-natura tiegħu 
kif kienet maħluqa minn Alla 
titbiddel darba għal dejjem. Jekk 
il-ħsieb oriġinali ta’ Alla kien li 

l-bniedem jgħix f’armonija sħiħa, 
jidher li dan il-pjan oriġinali 
tħarbat bid-dħul tad-dnub. Il-
bniedem jitlef dik l-għaqda u 
l-fiduċja sħiħa li kien igawdi. U 
mhux biss! Il-konsegwenzi tad-
dnub huma t-tbatija, it-taħwid, 
il-firda u l-mewt. Fl-aħħar mill-

aħħar dawn huma l-konsegwenzi 
tal-użu żbaljat tar-rieda ħielsa tal-
bniedem. Bid-diżubbidjenza tiegħu 
l-bniedem jgħid ‘le’ għall-imħabba 
ta’ Alla għalih.

Minħabba d-dnub il-bniedem 
jinbidel fin-natura tiegħu, jinfired 
minn Alla, u jitbiegħed saħansitra 
minnu innifsu, min-nies l-oħra u 
mill-ħolqien. L-għażliet ħżiena li 
l-bniedem jagħmel għax hu liberu 
għandhom dejjem il-konsegwenzi 
tagħhom li jeffettwaw lill-bniedem 
kif jgħix fir-relazzjonijiet miegħu 
innifsu, mal-oħrajn u ma’ Alla. 

Fil-fatt fil-ħajja hemm tbatija li tiġi 
fuqna għax hija parti mill-ħajja. Din 
it-tbatija mhux faċli nispjegawha u 
lill-bniedem minn dejjem ħolqitlu 
problemi kbar biex jifhem ir-raġuni 
warajha. Imma hemm tbatija li hija 
konsegwenza ta’ għażliet żbaljati 
li aħna stess inkunu għamilna. Hija 
din it-tbatija, li nkunu aħna stess li 
ġibnieha fuqna b’idejna stess jew 
ġibnieha fuq ħaddieħor. Hija din 
it-tbatija, li ħafna jgħaddu minnha 
minħabba l-egoiżmu tal-oħrajn, 
minħabba s-suppervja, l-għira, il-
mibegħda, u tant sentimenti oħra 
li jġibu tant firdiet fir-relazzjonijiet 
ta’ bejnietna u anke fuq is-soċjetà 
kollha kemm hi. 
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Fittex
Fil-Bibbja nsibu numru ta’ eżempji ta’ għażliet ħżiena. 
Kajjin u Abel, Iżakk u Rebekka u t-tfal tagħhom Għesaw 
u Ġakobb, David u Urija l-Hitti, iċ-ċaħda ta’ Pietru, Sawl u 
l-persekuzzjoni tal-Insara. Fittex dawn il-ġrajjiet u ddiskuti 
ma’ sħabek fejn kien l-iżball u x’kienet ir-rieda ta’ Alla.
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Il-libertà hija l-ikbar don li 
l-bniedem jista’ jkollu f’ħajtu. Imma 
hija xi ħaġa li faċli nitilfuha. Kull 
meta l-bniedem jorbot qalbu ma’ 
oġġett jew mal-affarijiet tal-ħajja 
b’mod żbaljat, faċli jkun qed jitlef 
il-libertà tiegħu. Ma jibqax ħieles! 
Għalkemm jistgħu jkunu affarijiet 
utli fil-ħajja jew anke importanti, 
meta nsiru skjavi tagħhom, inkunu 
qed nitilfu l-libertà tagħna. 

Alla ħalaq il-bniedem xbieha tiegħu 
għax xtaq li jkollu ħbiberija sinċiera 
miegħu. Iżda l-bniedem jista’ 

jaċċetta li jgħix din il-ħbiberija ma’ 
Alla jekk, l-ewwel u qabel kollox, 
jibqa’ verament ħieles minn dak 
kollu li jtellef din il-ħbiberija.

Il-bniedem mal-libertà għandu 
wkoll ir-responsabbiltà. Il-bniedem 
għandu r-raġuni wkoll biex 
jirrifletti qabel jaġixxi. Fl-għażliet 
li jagħmel u fid-deċiżjonijiet li 
jieħu, il-bniedem irid iqis dak 
li se jagħmel u x’konsegwenzi 
jista’ jkun hemm għalih innifsu 
u għall-oħrajn. Barra minn hekk, 
il-bniedem irid ukoll jara u jqis 
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Agħmel
Immaġina li qabad in-nar fid-dar tiegħek u 
għandek ħames minuti biex tiġbor l-affarijiet 
l-aktar għeżież għalik. Liema jkunu? Ikteb 
lista tagħhom u għaliex huma importanti 
għalik. Fl-aħħar iddiskuti ma’ sħabek fil-klassi 
x’kienu l-oġġetti li salvajt u kemm tħossok 
marbut ma’ dawn l-oġġetti.

kif id-deċiżjonijiet li jieħu jistgħu 
jeffettwaw ir-relazzjoni tiegħu ma’ 
Alla, jekk ikun jemmen li Alla hu 
importanti għal ħajtu. Il-bniedem 
ma jistax jiddeċiedi skont l-aptit 
tal-mument, għax dan mhux 
għaqal. Ġesù fil-Vanġelu jitkellem 
fuq tnejn minn nies, wieħed 
għaqli li bena daru fuq il-blat u 
l-ieħor iblah li bena daru fuq ir-
ramel. Hawnhekk Ġesù mhux qed 
jitkellem dwar il-bini tal-ġebel, 
imma dwar fuq xiex aħna qed 
nibnu ħajjitna - jekk hux fuq il-blat 
jew fuq ir-ramel. 
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Fl-aħħar mill-aħħar, id-dnub ifixkel 
il-pjan oriġinali ta’ Alla fina u ma 
jħalliniex inkunu dak li aħna. Ir-
rakkont ta’ Adam u Eva fil-Ġenesi 
juri dan b’mod ċar meta Adam u 
Eva beżgħu u nħbew minn Alla. 
Meta aħna nitilfu l-libertà nsiru 
skjavi. Meta ma nibqgħux naduraw 
lill-ħallieq, nibdew naduraw dak 
kollu li naħsbu li jista’ jagħmilna 
kuntenti. 

Fl-ittra lill-Galatin, San Pawl 
jgħallem: “Kristu ħelisna biex 
ngħixu ta’ nies ħielsa. Żommu 
sħiħ, u terġgħux tmiddu għonqkom 
għall-madmad tal-jasar” (Gal 5, 
1). Alla ħalaqna xbieha tiegħu 
u dik ix-xbieha tiegħu tibqa’ ġo 
fina anke meta aħna nitgerfxu u 
niżbaljaw. Hu Alla stess li jibqa’ 
magħna u jgħinna nindunaw 
fejn żbaljajna biex nerġgħu lura. 
L-imħabba tiegħu hija infinita. U 

jibqa’ jistenniena bħall-Missier tal-
parabbola li meta ibnu reġa’ lura 
għax induna li kien żbalja, lanqas 
biss ta kas tad-dnub li kien għamel 
imma għamillu festa. Alla hu 
għani fil-ħniena, u l-maħfra tiegħu 
tfejjaqna minn dak kollu li jifridna 
fina nfusna u mill-oħrajn. 

"Għalhekk, kull min jisma' dan kliemi 
u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir 
jixbah lil bniedem għaqli li bena 
daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew 
il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu 
fuq dik id-dar, iżda ma ġġarrfitx għax 
kellha s-sisien tagħha fuq il-blat.
Imma kull min jisma' dan kliemi
u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, 
isir jixbah lil bniedem iblah
li bena daru fuq ir-ramel.
Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu 
l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, 
u ġġarrfet; u kbira kienet il-qerda 
tagħha!" (Mt 7, 24-27)

X’aktarx iż-żewġt irġiel riedu jieħdu 
l-aħjar deċiżjoni. Dak li bena fuq ir-
ramel seta’ kien iħobb ħafna l-baħar 
u ried ikun kemm jista’ jkun qrib 
tiegħu waqt li l-ieħor ried is-sigurtà. 
X’taħseb li jkun l-aħjar li nagħmlu 
qabel ma nieħdu deċiżjoni u nagħmlu 
għażla tajba u matura?

Xi tfisser tibni 
ħajtek fuq il-blat? 

Kif tista’ tibni ħajtek
fuq ir-ramel?

Fil-ħajja ġieli nintebħu aħna stess 
li nkunu żbaljajna f’xi deċiżjoni 
li nkunu ħadna meta nindunaw 
li nkunu tlifna l-ferħ u l-paċi tal-
qalb. Dan iġib fina sens ta’ telfa 
u sens ta’ ħtija li jtaqqlu l-qalb 
u jtellfuna l-kuntentizza. Dan hu 
s-sens ta’ dnub fina, meta aħna 
nkunu nafu u nħossu li ma tajniex 
kas tal-vuċi t’Alla fina, u poġġejna 
r-rieda tagħna qabel dik ta’ Alla. 
Meta l-bniedem jinqata’ minn Alla, 
faċli jiddominawh is-suppervja u 
l-arroganza fl-imġiba mal-oħrajn, 
il-biża’ u l-inċertezza jaħkmu 
l-qalbu, u jidħol f’ċirku vizzjuż li 
jtelliflu l-armonija kollha.
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Fittex
Darba Nelson Mandela 
qal: ‘Tkun ħieles mhux 
meta sempliċement ma 
tkunx marbut bil-ktajjen 
iżda li tgħix tali mod li 
tirrispetta u tkabbar il-
libertà tal-oħrajn.’
Fuq l-internet sib 
kwotazzjonijiet oħra 
ta’ nies famużi dwar il-
libertà u ddiskutihom fil-
klassi ma’ sħabek.
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Ajma x’ġurnata kelli llum! Dalgħodu tnejn minn sħabi qabdu jiġġieldu 
l-iskola. Billi m’iniex ġellied, iddeċidejt li aħjar ma nindaħalx. Smajt 
li t-tnejn spiċċaw quddiem is-Surmast u issa ma jaħmlux lil xulxin. 
Issa nħoss li kelli nagħmel xi ħaġa avolja ppreferejt ma nagħmel xejn. 
Tgħid għamilt sew? Xi stajt nagħmel aħjar? Issa  x’nista’ nagħmel?

U qisu dan ma kienx biżżejjed! L-istess Surmast qal lill-klassi li 
student irrapporta li l-ġimgħa l-oħra nsterqulu xi flus mill-basket 
tiegħu tal-iskola. Il-bieraħ smajt xi studenti jitkellmu u għandi 
suspett qawwi li jafu min kien li seraq il-flus. X’għandi nagħmel? 
Għandi nirrapporta dak li smajt? U x’jiġri meta sħabi jsiru jafu li kont 
jien li rrappurtajthom? Ma nafx x’għandi nagħmel u x’inhu l-aħjar. 
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Għixha!
Qatt għaddejt minn xi 
esperjenza bħal din?
Int x’inhu l-aktar importanti 
għalik: x’jaħsbu sħabek 
dwarek jew xi jkun l-aħjar 
mod li ġġib ruħħek?
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Kull jum ta’ ħajjitna aħna nieħdu 
ħafna deċiżjonijiet. Meta nkunu 
għadna żgħar ikollna t-tendenza li 
nagħmlu dak li jfettlilna mingħajr 
wisq ħsieb. Meta nilħqu l-età fejn 
nibdew nirraġunaw, inħossuna 
mbuttati biex nagħmlu dak li 
naħsbu li hu tajjeb u nippruvaw 
inwarrbu dak li nqisuh bħala ħażin. 
Fil-fatt meta nagħmlu dak li hu 
tajjeb, inħossuna sodisfatti, ferħana, 
u kuntenti. Meta nagħmlu dak li 
mhux tajjeb, inħossu ċertu sens ta’ 
ħtija u qisha xi ħaġa fina tniggiżna. 
Imma għaliex inħossuna hekk?

Dan kollu għandu x’jaqsam 
mal-kuxjenza. Imma l-kuxjenza 
x'inhi? Ġa semmejna li l-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)

Il-kuxjenza hija meqjusa bħala 
ċ-ċentru l-aktar moħbi tal-bniedem 
fejn ikun waħdu ma’ Alla u fejn Alla 
jsemmagħlu leħnu. Il-bniedem irid 
ikun ippreparat u jsib il-ħin u s-skiet 
biex ikun jista’ jisma’ dan il-leħen u 
jagħti widen. Meta m’aħniex kapaċi 
nieqfu, jew meta kważi nkunu 
nibżgħu noqogħdu ftit weħedna 
fis-skiet, allura jkun diffiċli ħafna 
nisimgħu l-kuxjenza.

Il-kuxjenza fil-fatt hija vuċi 
interjuri, ġo fina, fil-profond tal-
qalb tagħna. Hija fejn nagħrfu 
x’inhu tajjeb jew ħażin u fejn 
niddeċiedu x’se nagħmlu meta 
nkunu rridu nagħżlu. Il-kuxjenza 
twissina bħala ħabib u tiġġudikana 
bħala mħallef. Il-kuxjenza tasal 
għal ġudizzju bil-għajnuna tar-
raġuni u r-rieda ħielsa. Permezz 

ta’ dawn il-kwalitajiet, flimkien 
maż-żmien biex nagħmlu riflessjoni 
tajba, naslu għal għażliet maturi. 

KUXJENZA LI TIFFORMA RUĦHA
Il-bniedem tul ħajtu kollha jibqa’ 
jifforma l-kuxjenza tiegħu. Dan 
hu proċess li qatt ma jieqaf, li 
jiltaqa’ anke ma’ ħafna tfixkil li 
ma jħalliniex naraw ċar liema 
huma l-għażliet it-tajbin, li anke 
jwassalna biex nitfixklu bejn x’inhu 
tajjeb u x’inhu ħażin. Għalhekk 
hu importanti ħafna li niftħu 
għajnejna għal dak kollu li jista’ 
jfixkilna u ma jħalliniex liberi li 
nagħżlu t-tajjeb. L-injoranza, jew 
meta aħna m’aħniex infurmati 
tajjeb fuq l-affarijiet, tista’ 
tkun tfixkil serju. L-istess meta 
nħallu emozzjonijiet qawwija 
jmexxuna jew sentimenti mħawdin 
jikkundizzjonawna, ma nkunux 
liberi biex nagħmlu l-aħjar 
għażliet. Imbagħad hemm ukoll 
l-ambjent ta’ madwarna li jista’ 
jkollu effett fuqna meta niġu 
biex nagħżlu bħal, pereżempju, 
meta l-konformità ma x’qed 
jagħmel kulħadd tkun l-element li 
jwassalna biex niddeċiedu.

Meta ma nitgħallmux mill-
esperjenzi li nkunu għaddejna 
minnhom, allura naslu nirrepetu 
l-istess żbalji li nkunu għamilna. 
L-istess jiġri meta nħallu jmexxuna 
emozzjonijiet qawwija, bħal 
ngħidu aħna r-rabja jew l-għira, 
u ma nkunux kapaċi rrażżnuhom.  
Hemmhekk nistgħu nibqgħu ċerti 
li se nagħmlu għażliet żbaljati. 
Meta nkunu nikbru fl-età imma 
ma nkunux nimmaturaw, faċli 
jkun qed isir dejjem iżjed diffiċli 
nikkontrollaw id-drawwiet ħżiena 
jew anke dawn l-emozzjonijiet 
li semmejna li jagħmluna  
lsiera tagħhom u mhux kapaċi 
niddeċiedu l-aħjar għalina u għal 
ħaddieħor. Il-konformità l-istess, 
hija t-tentazzjoni li nagħmlu eżatt 
bħal ħaddieħor bla ma nirriflettu, 

għax nippreferu nintgħoġbu u ma 
nitilfux ħbiberiji.

Għalhekk huwa importanti ħafna li 
f’ħajjitna nibqgħu dejjem  infittxu 
l-verità sħiħa. Kuxjenza b’saħħitha 
trid tinbena fuq il-verità mhux 
sempliċement fuq opinjonijiet. Il-
kuxjenza trid tkun  imdawla, fil-każ 
ta’ min hu Nisrani mill-Kelma t’Alla 
u mit-tagħlim tal-Knisja. Għal dan 
importanti li nkunu umli biżżejjed 
li nfittxu l-għajnuna meta jkollna 
bżonnha u minn nies li jistgħu 
tassew jgħinuna, kif ukoll permezz 
tat-talb.

‘Kuxjenza tajba u safja hi mdawla 
minn fidi vera. Dan għaliex 
l-imħabba toħroġ fl-istess waqt 
minn qalb safja, minn kuxjenza 
tajba u minn fidi vera’ (KKK 1794).

Il-ferħ li għalih jistedinna Ġesù 
mhux sempliċiment emozzjoni jew 
sensazzjoni tal-mument. Huwa 
iżjed permanenti minn hekk u 
dejjem jaddatta għall-esperjenzi 
u għaċ-ċirkostanzi li l-bniedem 
ikun għaddej minnhom. Huwa 
l-bniedem li jqiegħed it-tama u 
l-fiduċja tiegħu f’Alla li jirnexxilu 
jibqa’ ħieles, ġenwin u ferrieħi.
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Idħol fil-fond
Hemm diversi affarijiet 
li nista’ nagħmel biex 
nifforma l-kuxjenja tiegħi. 
Fost l-oħrajn nista:
1. naqra, nitgħallem u 

nitlob jekk jista’ jkun 
kuljum,

2. nirċievi l-Ewkaristija u 
nqerr b’mod regolari,

3. naqra l-Bibbja,
4. insir midħla tat-tagħlim 

tal-Knisja.

Hemm xi ħaġa oħra li tħoss 
li tista’ tgħinek biex tifforma 
l-kuxjenza tiegħek?
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Ġesù jorbot il-ferħ mhux ma’ kemm għandek imma ma’ kemm inti 
kapaċi tagħti u tkun miftuħ għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Fil-Vanġelu ta’ 
San Ġwann, Ġesù jgħid: “Kif ħabbni Missieri, hekk ħabbejtkom jiena. 
Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom 
tibqgħu fi mħabbti, kif jiena ħarist il-kmandamenti ta’ Missieri u 
qiegħed fi mħabbtu. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom, u 
biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ” (Ġw 15, 9-11).

Diġà tkellimna fuq x’jagħmilna awtentiċi, fuq x’jagħmilna bnedmin 
sħaħ, u meta tkellimna fuq l-identità tan-Nisrani tkellimna dwar 
il-Beatitudnijiet kif insibuhom fil-Vanġelu ta’ Mattew 5, 3-12 jew 
Luqa 6, 20-23. Fihom Ġesù jurina li l-bniedem li jsib il-ferħ veru 
huwa wkoll dak li jifhem xi tfisser li tgħix verament ħieles. Il-ferħ 
veru hu ħafna drabi frott tal-għażliet li nagħmlu fil-ħajja.

Il-Beatitudnijiet huma t-tweġiba ta’ Alla għal dawk it-
tentazzjonijiet, ix-xewqat, jew il-ġibdiet li f’ħajjitna jbegħduna 
milli nkunu awtentiċi u jtellfuna milli nfittxu l-ferħ ta’ veru. 
Aħna lkoll nixtiequ fil-ħajja jkollna l-ferħ, u ferħ li jibqa’. Għal 
ftit ħin ejja nimmaġinaw li qegħdin fi treasure hunt fejn is-
soltu jkollna ħafna sinjali mferrxin li aħna rridu nfittxu, u li 
meta nibdew insibuhom juruna l-fejn irridu nimxu biex insibu 
t-teżor. Il-Beatitudnijiet huma dawn is-sinjali, huma r-road 
map li Ġesù jagħtina għal ħajjitna. It-teżor, li huwa l-ferħ sħiħ 
u ta’ veru, qatt mhu se nsibuh weħedna, bil-ħila tagħna 
biss. 

Issa Ġesù fil-Beatitudnijiet jgħid “Henjin” jew 
“Imberkin” li tfisser xi ħaġa iżjed minn “ferħanin”. 
Fil-mentalità tagħna, xi ħadd li qed ibati ma jistax 
ikun ferħan imma għal Ġesù jista’. Ġesù permezz 
tal-Beatitudnijiet jissuġġerilna liema hi t-triq tal-
virtù li tista’ tfejjaqna minn dawk id-drawwiet 
ħżiena u negattivi li kultant jistgħu jkunu jikbru 
f’qalbna u jbegħduna mill-ferħ tassew.
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Itlob
Henjin dawk li triqthom bla ħtija,
li jimxu fil-liġi tal-Mulej.
Henjin dawk li jħarsu l-preċetti 
tiegħu, u li jfittxuh b'qalbhom kollha.
Huma ma jagħmlux ħażen, imma 
jimxu fit-triqat tal-Mulej. (Salm 119)

Ieqaf ftit u aħseb dwar liema minn 
dawn tħoss li l-aktar diffiċli tgħix.
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Henjin il-foqra fl-ispirtu,
għax tagħhom hija s-Saltna 
tas-Smewwiet. 
Il-kontra ta’ dan hu li tkun supperv, 
mimli bik innifsek, egoist, taħseb 
biss fik innifsek.

Henjin l-imnikkta, għax huma 
jkunu mfarrġa. 
Il-kontra ta’ dan hi l-għira, li inti ma 
tissaportix li ħaddieħor ikun ferħan.

Henjin ta’ qalbhom ħelwa, 
għax huma jkollhom 
b’wirthom l-art.
Il-kontra ta’ dan hija r-rabja jew il-
korla, meta inti ma tfittixx dak li hu 
tajjeb u tħalli n-negattività tmexxik.

Henjin dawk li huma bil-ġuħ 
u l-għatx tal-ġustizzja, għax 
huma jkunu mxebbgħin. 
Il-kontra ta’ dan hu l-għażż, meta 
inti tintelaq mal-kurrent, ma 
jkollokx saħħa tiġġieled il-ħażin, ma 
temminx f’ideali.

Henjin dawk li jħennu,
għax huma jsibu ħniena. 
Il-kontra ta’ dan hi r-regħba, li trid 
kollox għalik, li ma taħsibx fl-oħrajn.

Henjin dawk li huma safja 
f’qalbhom, għax huma
jaraw ’l Alla. 
Il-kontra ta’ dan hija ż-żina, meta 
tintelaq għall-ġibdiet tal-ġisem u 
titgerfex u ttaqqal l-qalb bix-xewqat 
tagħha.

Henjin dawk li jġibu l-paċi, 
għax huma jissejħu
wlied Alla.
Il-kontra ta’ dan hi meta tkun 
strument ta’ firda.

Henjin dawk li huma 
ppersegwitati minħabba 
s-sewwa, għax tagħhom hija 
s-Saltna tas-Smewwiet. 
Il-kontra ta’ dan hu li l-ħin kollu 
trid, li qatt ma tkun kuntent b’dak li 
għandek, qatt ma tixba’.
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ITLOBDin kont tafha?
Danta Alighieri fil-kapolavur 
tiegħu La Divina Commedia 
jimmaġina li qiegħed fi vjaġġ 
li jibda’ mill-infern, jgħaddih 
mill-purgatorju u fl-aħħar 
jasal il-ġenna. Fil-kantiku tal-
Purgatorju, Dante jimmaġina 
li l-purgatorju huwa 
muntanja għolja li n-nies 
iridu jitilgħu biex jissaffew 
mid-difetti tagħhom. Kull 
livell tal-muntanja hija kors 
biex wieħed jirbaħ id-difett 
li qed iżommu milli jilħaq il-
potenzjal tiegħu. Għal Dante 
dawn id-difetti li jżommu lill-
bniedem huma s-seba’ vizzji 
kapitali: il-vanaglorja, l-għira, 
il-korla, il-letarġija, ir-regħba, 
il-gula u ż-żina.
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Il-libertà u l-ġid qatt m’għandhom 
jitqiesu bħala interessi personali li 
għandhom x’jaqsmu ma’ persuna 
waħda biss. Anzi, jekk nirriflettu 
fuq ħajjitna, nindunaw li l-libertà 
u l-ġid ta’ kull persuna jiddependu 
ħafna mil-libertà u mill-ġid tal-
bqija tan-nies li jiffurmaw is-
soċjetà. Nindunaw li kull azzjoni li 
ssir, tajba jew le, ikollha effett fuq 
is-soċjetà kollha.

IL-ĠID KOMUNI
Kull persuna għandha tqis kemm 
id-drittijiet kif ukoll id-dmirijiet 
tagħha għall-ġid komuni. Id-
dokument li jitkellem dwar 
il-Knisja fid-dinja tal-lum, tal-
Konċilju Vatikan II jgħidilna li b’ġid 
komuni għandna nifhmu “dawk 

il-kondizzjonijiet soċjali kollha li 
jħallu kemm il-gruppi kollha tas-
soċjetà u kemm kull wieħed mill-
membri tagħhom jilħqu l-iżvilupp 
u l-maturità b’mod mill-aktar sħiħ 
u bl-aktar mod faċli” (GS 26).

Sabiex dawn il-kondizzjonijiet 
ikunu preżenti, l-ewwel u qabel 
kollox, irid ikun hemm tqassim 
ġust tal-ġid ħalli għal kull 
persuna jkunu mħarsa mill-anqas 
il-bżonnijiet bażiċi. F’soċjetajiet 
fejn għad hemm nies li jmutu 
bil-ġuħ, nies li jiġu arrestati jew 
maqtula minħabba t-twemmin 
reliġjuż li jħaddnu jew minħabba 
l-opinjoni politika tagħhom 
lanqas nistgħu nibdew naħsbu 
dwar il-ġid komuni. 

Idħol fil-fond
Il-film Invictus (Warner, 
2009) jirrakkonta l-istorja 
tal-iSpringboks, it-tim tar-
Rugby tas-South Africa 
li minn qiegħ il-klassifika 
jirbħu r-Rugby World Cup 
tal-1995 u jirnexxilhom 
jgħaqqdu nazzjon li kien 
ilu mifrud fih innifsu għal 
snin twal ħafna bejn in-
nies ta’ ġilda skura u dawk 
ta’ ġilda ċara. Fil-bidu tal-
film insibu lill-President 
Nelson Mandela li fost il-
bodyguards tiegħu jagħżel 
persuni miż-żewġ gruppi 
etniċi u din ma tantx tinżel 
tajjeb mal-kap tas-sigurtà, 
Jason Tshabalala, li jgħidlu 
li sa ftit żmien ilu dawn in-
nies kienu qed jippruvaw 
jeħilsu minnhom. Hawn
il-president jgħidlu:
“Yes, I know. Forgiveness 
starts here, too. Forgiveness 
liberates the soul. It removes 
fear. That is why it is such a 
powerful weapon…”
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SOĊJETÀ INKLUSSIVA
Soċjetà nsejħulha inklussiva meta 
kull bniedem ikun liberu li jsib 
postu f’dik is-soċjetà billi jiġu 
mħarsa d-drittijiet u l-bżonnijiet 
partikolari ta’ kull persuna. Dan 
ifisser li kollha għandna l-istess 
dinjità ta’ bnedmin iżda xorta 
waħda kulħadd huwa maħluq uniku 
u speċjali. F’soċjetà inklussiva, 
apparti t-tqassim ġust tal-ġid, 
wieħed isib firxa ta’ opportunitajiet 
ta’ edukazzjoni u ta’ xogħol li 
jkunu addattati ħalli kull persuna 
tkun tista’ tiżviluppa t-talenti u 
l-kapaċitajiet tagħha kemm għall-
ġid tagħha kif ukoll għall-ġid tas-
soċjetà kollha. B’hekk biss jista’ 
l-bniedem jgħix il-vera libertà.

L-INĠUSTIZZJI U 
D-DISKRIMINAZZJONI
L-agħar inġustizzji huma dawk 
li jolqtu l-bniedem fid-drittijiet 
fundamentali tiegħu. Ma jistax ikun 
mod ieħor għax dritt fundamentali 

jikkonċerna xi ħaġa li tolqot lill-
bniedem fil-fond ta’ ħajtu, u aktar 
ma ħaġa tolqot fil-fond, aktar ibati 
jekk ikun imċaħħad minnha. Dawn 
huma l-affarijiet li jnaqqsu u li jaslu 
biex itellfu l-libertà tal-bniedem.

Id-dokument Gaudium et Spes tal-
Konċilju Vatikan II ikompli jgħidilna 
li ‘kull sura ta’ diskriminazzjoni li 
tolqot id-drittijiet fondamentali tal-
persuna, minħabba s-sess, ir-razza, 
il-kulur tal-ġilda, il-qagħda soċjali, 
l-ilsien jew ir-reliġjon trid tiġi 
mirbuħa u mwarrba bħala ħaġa li 
tmur kontra l-pjan ta’ Alla’ (GS 29).

San Pawl jikteb fl-ittra tiegħu 
lir-Rumani: “Qisu li l-imħabba 
tagħkom ma tkunx wiċċ b'ieħor; 
taħmlux il-ħażen; żommu mat-
tajjeb. Ħobbu lil xulxin bħal 
aħwa; fittxu li tistmaw lil xulxin. 
Tħallux il-ħrara tagħkom tibred, 
tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lill-Mulej. 
Ifirħu bit-tama, stabru fl-hemm, 

itolbu bla waqfien. Aqsmu 
ġidkom mal-qaddisin li jinsabu 
fil-bżonn; ilqgħu f'darkom lill-
barranin. Bierku lil dawk li 
jippersegwitawkom; bierku, 
u la tisħtu lil ħadd. Ifirħu ma' 
min jifraħ, ibku ma' min jibki. 
Aħsbu f'xulxin l-istess, taħsbux fi 
ħwejjeġ kbar, imma fittxu l-umli. 
Tagħmluhiex ta' għorrief. Troddu 
lil ħadd deni b'deni. Ħa jkun 
ħsiebkom filli tagħmlu t-tajjeb 
quddiem il-bnedmin kollha. 
Jekk jista' jkun, sakemm ikun 
ġej minnkom, għixu fil-paċi ma' 
kulħadd. Tivvendikawx ruħkom 
b'idejkom, għeżież tiegħi, imma 
ħallu l-korla ta' Alla tagħmel hi, 
għax hemm miktub: "Għalija 
l-vendetta, jiena nħallas, jgħid 
il-Mulej." Jekk l-għadu tiegħek bil-
ġuħ, itimgħu; jekk hu bil-għatx, 
isqih. Jekk tagħmel hekk tkun 
qiegħed tiġma' ġamar jaqbad fuq 
rasu. Tħallix il-ħażen jirbħek, iżda 
irbaħ il-ħażen bit-tajjeb.” (12, 9-21)
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NARAW X'TGĦALLIMNA

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

b’dan	il-kliem:
 ▶	 Xbieha
 ▶	 Dnub
 ▶	 Responsabbli
 ▶ Hena
 ▶	 Ġid	komuni

B IDEAT PRINĊIPALI
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	 Għal	xiex	nirreferu	meta	nitkellmu	dwar	

il-viżjoni	oriġinali	ta’	Alla	għall-bniedem?
 ▶	 Id-dnub	b’liema	modi	jagħmel	daqshekk	

ħsara	lill-bniedem?
 ▶	 Xi	tfisser	li	persuna	tkun	verament	libera?
 ▶	 X’nifhmu	bil-kelma	kuxjenza?
 ▶	 Xi	tfisser	li	soċjetà	tkun	inklussiva?

Ċ AĦSEB B’MOĦĦOK
	 Uża	dak	li	tgħallimt	biex	twieġeb	dawn:
 ▶	 Kif	inbidlet	in-natura	tal-bniedem	

minħabba	d-dnub?
 ▶	 Agħżel	waħda	mill-beatitudnijiet	u	pinġi	

jew	sib	ritratt	li	juri	x’ried	jgħallem	Ġesù	
permezz	tal-beatitudni	li	għażilt.	

D IDDISKUTI D-DAR
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar	dawn:
 ▶	 Kif	qegħdin	ngħinu	lil	xulxin	biex	nikbru	

fil-vera	libertà?
 ▶	 X’inhuma	l-modi	kif	aħna	bħala	familja	

ngħinu	s-soċjetà	tagħna	tkun	aktar	
inklussiva?


