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

Għandna ninteressaw ruħna 
f’reliġjonijiet oħra?

Il-fidi tagħna hija xi ħaġa 
privata jew le?



tintiseġ il-katina ta’ tradizzjonijiet 
ħajja li jikkaratterizzaw lil kull 
poplu u nazzjon. 

L-edukazzjoni tagħna hija l-proċess 
li matulu aħna nkunu nirċievu dan 
kollu u hekk tissawwar l-identità 
tagħna. F’dan il-proċess ir-Reliġjon 
għandha rwol importanti ħafna 
għaliex tmiss dawk il-mistoqsijiet 
il-kbar li l-bniedem minn dejjem 
iġorr f’qalbu u li għalihom tista’ 
tgħid l-ebda ġenerazzjoni ma 

sabet tweġiba sodisfaċenti. Ix-
xjenza, it-teknoloġija, l-informatika, 
u tant u tant oqsma oħra huma 
kollha għejun ta’ għerf li l-ħajja 
tagħna jagħmluha isbaħ u aħjar. 
Imma hemm dak l-aspett f’ħajjitna, 
li aħna nsejħulu l-aspett spiritwali, 
li jibqa’ ’l fuq minn dan kollu u li 
l-bniedem meta jinjorah ikun qed 
jittraskura aspett fundamentali tal-
eżistenza tiegħu. Il-bniedem għandu 
moħħu biex jaħseb, biex jirraġuna, 
biex iħaddmu u jkun kreattiv. Imma 

Thomas Merton fil-ktieb tiegħu No Man 
is an Island jgħidilna li l-bniedem mhux 
maħluq biex jgħix maqtugħ mill-oħrajn 
anzi għandu bżonn tal-oħrajn biex tassew 
jilħaq il-potenzjal tiegħu.

“Għalhekk huwa importanti ħafna li 
ngħixu mhux għalina imma għall-oħrajn… 
Meta nagħmlu hekk, inkunu kapaċi, 
qabel kollox, naffaċċjaw u naċċettaw il-
limitazzjonijiet tagħna… nibdew naraw li 
aħna umani bħal kulħadd, bin-nuqqasijiet 
tagħna, u li dawn il-limitazzjonijiet huma 
importanti f’ħajjitna. Hu minħabba 
fihom li għandna bżonn lill-oħrajn u 
ħaddieħor għandu bżonn lilna. Min hu 
dgħajjef f’ħaġa u min f’oħra u allura 
nikkumplimentaw lil xulxin u nagħmlu 
lil xulxin aktar sħaħ billi nagħmlu tajjeb 
għan-nuqqasijiet ta’ xulxin.”

Minn meta nitwieldu kull wieħed u 
waħda minna jidħol fi tradizzjoni 
ta’ twemmin u valuri. F’kull soċjetà 
u kultura dawn jgħaddu minn 
ġenerazzjoni għal oħra u jsawru 
l-identità ta’ popli u individwi. Il-
kelma ‘tradizzjoni’ ġejja mill-kelma 
Latina ‘tradere’ li tfisser tgħaddi 
minn id għal oħra. Aħna nirtu dak 
li rċevew ta’ qabilna u li jkunu 
qed jgħaddu lilna. Imbagħad aħna 
suppost ngħaddu lil ta’ warajna 
dak li nkunu rċevejna. Hekk 
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mbagħad għandu qalbu li hija dinja 
oħra, differenti. Dik hija d-dinja 
tas-sentimenti, tal-emozzjonijiet, 
tal-imħabba li lill-bniedem tagħmlu 
bniedem sħiħ. “Qalbna hija maħluqa 
għalik”, kiteb Santu Wistin, “u ma 
tistrieħx jekk mhux fik”. Ir-Reliġjon, 
li kultant aħna nirriduċuha għal 
ħafna liġijiet u regoli, għandha 
x’taqsam ma‘ dak li jiġri ġo fina u li 
jsawwarna tul ħajjitna. 

L-identità kemm ta’ kull individwu 
kif ukoll ta’ poplu tissawwar 
dejjem minn valuri, sentimenti, u 
emozzjonijiet li jiffurmaw kultura 
sħiħa. Is-sentiment reliġjuż, ħafna 
drabi, jispikka fin-nisġa ta’ kultura, 
f’ċerti kulturi iżjed minn oħrajn. 
Hekk kien minn dejjem, jekk 
immorru lura eluf u eluf ta’ snin 
u niskopru kif żviluppaw il-kulturi 
u r-reliġjonijiet il-kbar f’partijiet 
differenti tal-globu. Ir-reliġjon f’dan 
is-sens għandha wkoll l-aspetti 
tagħha kulturali u dan hu f’ċertu 
sens is-sabiħ tagħha għaliex tolqot 
l-aspetti differenti kemm tal-
ħajja ta’ kull soċjetà kif ukoll tal-

personalità tagħna bħala individwi. 
Fil-ktieb tas-sena l-oħra rajna li 
r-reliġjon tista’ tgħinna niskopru 
‘d-dinja ta’ ġo fina’. Din is-sena 
qegħdin naraw kemm ir-reliġjon 
tista’ tgħin biex noħorġu minna 
nfusna u nkunu kapaċi nirrelataw 
mal-oħrajn u mad-dinja ta’ 
madwarna. 

Ir-reliġjon mhijiex biss duttrina 
u veritajiet li rridu nemmnu. Ir-
reliġjon hija wkoll emozzjonijiet u 
sentimenti, u tista’ tkun għodda 
biex tressaq lill-bnedmin iktar lejn 
xulxin. Sfortunatament irridu però 
nammettu li sikwit fl-istorja tal-
umanità, ir-reliġjon serviet bħala 
mezz ta’ firda bejn ġens u ieħor, 
bejn popli u oħra, u saħansitra fi 
ħdan l-istess popli. Imma dan hu 
l-aspett l-iktar kontradittorju tar-
reliġjon għax jiċħad dak li r-reliġjon 
suppost teżisti għalih. Għalhekk 
illum id-djalogu bejn ir-reliġjonijiet 
il-kbar fid-dinja sar obbligu u 
neċessità. Għal żmien twil dejjem 
irraġunajna li ma jistax ikun hemm 
ħafna reliġjonijiet li kollha huma 

tajbin jew li kollha għandhom 
raġun. Allura dejjem irraġunajna 
u ġġilidna dwar liema hi r-reliġjon 
il-vera u t-tajba. Illum inħarsu lejn 
id-diversità ta’ reliġjonijiet bħala 
rikkezza ta’ tradizzjonijiet ta’ 
għerf li żviluppaw tul iż-żminijiet 
u li juruna kemm il-bniedem sa 
mill-bidu tal-eżistenza tiegħu kellu 
għatx biex ifittex barra minnu 
tweġibiet għall-iktar mistoqsijiet 
profondi li kien iġorr f’qalbu.DIN KONT

TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Kull reliġjon maż-żmien 
żviluppat numru ta’ 
tradizzjonijiet. Fost l-oħrajn 
aħna l-Insara għandna 
ċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi 
tal-qaddisin, il-Musulmani 
jieklu u jixorbu b’idhom il-
leminija, l-irġiel Lhud jilbsu 
mantar msejħa t-tallit jew 
tallis biex jitolbu. Fittex ftit 
tradizzjonijiet reliġjużi oħra
u ara x’inhi t-tifsira warajhom.
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madwar il-Knisja u d-dehra mill-
għoli ta’ Malta turi kemm jispikkaw 
il-koppli u l-kampnari tal-knejjes 
tagħna. 
 
Il-komunità Nisranija f’Malta taf 
il-bidu tagħha lil San Pawl bil-
miġja tiegħu fostna li tmur lura 
għas-sena 60 wK. Pajjiżna f’dak 
iż-żmien kien jaqa’ taħt il-provinċja 
ta’ Sqallija u r-rappreżentant ta’ 
Sqallija f’Malta, jew kif isejjaħlu 
l-Atti, il-Ħakem tal-gżira kien 

Publju. It-tradizzjoni tgħid li 
mal-wasla ta’ San Pawl, Publju 
kkonverta u sar l-ewwel Isqof 
ta’ Malta. Minn dan iż-żmien il-
Kristjaneżmu baqa’ mifrux f’Malta 
għalkemm jidher li fi żmien 
l-Għarab (870wK – 1090 wK) 
l-insara kienu naqsu ħafna.

Wara dan iż-żmien, il-Kristjaneżmu 
reġa’ beda jinfirex u dan għandna 
prova tiegħu fil-kappelli li bdew 
jinbnew fil-kampanja Maltija. Fi 

Ir-reliġjon kattolika f’pajjiżna għal 
ħafna sekli kienet il-kultura ta’ 
pajjiżna. Ir-reliġjon u l-kultura fil-
fatt kienu ħaġa waħda għal ħafna 
żmien u sawru l-identità ta’ ġensna 
u ta’ gżiritna. Ir-reliġjon kienet 
tista’ tgħid iċ-ċentru u l-qofol 
tal-ħajja tagħhom. Kollox kien 
jinbena madwar ir-reliġjon b’mod 
li l-kalendarji tagħna bħala poplu 
kienu mfassla dejjem skont il-
kalendarju tal-Knisja. Anke l-irħula 
tagħna dejjem tista’ tgħid inbnew 
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żmien il-Kavallieri (1530-1798) 
il-Fidi Nisranija kienet b’saħħitha 
ħafna. Bdew jidħlu drawwiet li xi 
wħud għadhom magħna sal-lum u 
nbnew bosta knejjes sbieħ u kbar, 
fosthom il-Kon-Katidral ta’ San 
Ġwann fil-Belt Valletta. Mhux biss, 
imma fl-Assedju l-Kbir tal-1565, 
il-Maltin mhux biss iddefendew lil 
arthom, imma anke twemminhom. 
L-istess għamlu meta keċċew lill-
Franċiżi minn Malta wara sentejn 
(1798-1800) minħabba li fost 
affarijiet oħra, Napuljun kien qed 
jordna s-serq mill-Knejjes li tant 
kienu għal qalb il-Maltin. 

Fil-qalba tal-kultura Maltija tista’ 
tgħid dejjem kien hemm ir-reliġjon 
Nisranija. Dan hu fatt imnaqqax 
fil-mod kif ngħixu, fil-kwantità ta’ 
knejjes mferrxa mal-gżira kollha, 
kif ukoll f’tant tradizzjonijiet ta’ 
festi u ċelebrazzjonijiet li wara tant 
sekli, u minkejja tant tibdil soċjali 
u kulturali li għaddejjin minnu, 
għadhom ħajjin sal-lum. 

Anke bħala nazzjon, il-Maltin riedu 
jnaqqxu saħansitra fil-Kostituzzjoni 
Maltija, kemm dik tal-Indipendenza 

fil-1964 kif ukoll dik Repubblikana 
fil-1974, li r-reliġjon ta’ Malta hi 
r-reliġjon Kattolika Appostolika 
Rumana. Il-Kostituzzjoni għadha 
sal-lum tipprovdi li r-reliġjon 
kattolika hija parti integrali 
mill-proċess edukattiv fl-iskejjel 
tagħna.

Dan ma jfissirx li f’Malta ma tiġix 
rispettata l-libertà reliġjuża. 
Il-fatt li bħala Maltin għandna 
r-reliġjon tagħna, mgħoddija minn 
ġenerazzjoni għal oħra, ma jfissirx 
li aħna ma nagħrfux il-kobor u 
r-rikkezza ta’ reliġjonijiet oħra 
differenti minn tagħna. Iktar u 
iktar illum meta Malta m’għadhiex 
gżira maqtugħa mill-kontinent, 
u meta minħabba l-pożizzjoni 
ġeografika tagħna qegħdin 
inservu ta’ passaġġ għal tant u 
tant refuġjati li jitilqu mill-Afrika u 
jsalpaw lejn l-Ewropa biex ifittxu 
futur aħjar għalihom. Il-preżenza 
ta’ ħafna immigranti fostna, barra 
li tisfidana biex ngħixu l-ospitalità, 
karatteristika importanti tal-fidi 
tagħna, tgħinna wkoll biex niġu 
wiċċ imb wiċċ ma’ reliġjonijiet 
oħra. Id-diversità ta’ reliġjonijiet 

bl-ebda mod m’għandha 
tfisser theddida għal dak li 
aħna nemmnu fih. Illum Malta, 
kulturalment u ġeografikament, 
hija parti mill-Kontinent Ewropew. 
Malta għamlet għażla politika 
biex tkun tifforma parti integrali 
mill-Ewropa u, bħal kollox fil-
ħajja, din l-għażla ma kienx jonqos 
li magħha jkun hemm marbut 
kemm tajjeb kif ukoll inqas tajjeb. 
Malta llum m’għadhiex iżolata, 
maqtugħa mill-bqija tal-kontinent, 
u dan minkejja li għadha 
imdawwra bil-baħar.

Għalkemm iċ-ċiviltà Ewropea 
tista’ tgħid li kienet magħġuna 
mill-valuri tal-Kristjaneżmu, 
f’dawn l-aħħar 400 sena dan il-
kontinent inħakem minn mewġa 
ta’ ‘sekularizzazzjoni’ li bidel u 
għadu qed ibiddel l-irwol tar-
reliġjon f’soċjetà moderna. Malta 
llum ukoll qiegħda tgħum fl-istess 
baħar u, minkejja li mqabbla mal-
bqija tal-kontinent għadha pajjiż 
reliġjuż, qed tinbidel fil-mod kif 
tħares lejn ir-reliġjon u fil-mod kif 
ir-reliġjon tibqa’ tinfluenza l-istil 
ta’ ħajja tal-Maltin.

Idħol fil-fond
Qatt tajt kas li 
l-maġġoranza tal-festi 
nazzjonali u pubbliċi hawn 
Malta huma marbuta ma’ 
festa reliġjuża? Agħmel 
lista ta’ dawn il-festi u 
ara meta jiġu. Agħżel 
waħda minnhom u ara 
x’inhu l-iskop u l-messaġġ 
ewlieni wara din il-festa li 
niċċelebraw ta’ kull sena.

DIN KONT
TAFHA?
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MILL-ARTI

MUDELL TA’
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‘Kattoliku’  tfisser ‘universali’, u 
bdiet tintuża wara l-firda minn 
mal-Protestanti fis-seklu sittax.

Il-Kristjaneżmu żviluppa mir-
reliġjon Ġudajka u baqa’ jiżviluppa 
f’konfront ma’ kulturi oħra waqt 
li jifforma identità propja bħala 
twemmin. Mill-kultura Lhudija 
l-fidi nisranija iltaqgħet mal-
kultura Griega, l-aktar permezz 
tal-Appostlu San Pawl, li għalhekk 
huwa msejjaħ Appostlu tal-Ġnus 
jew Appostlu tal-Ġentili. B’ġentili 
ħafna drabi nifhmu dawk li ma 
kienux jemmnu f’Alla tal-Lhud. 
F’dan iż-żmien bdew jiffurmaw 
ruħhom il-komunitajiet tal-
Insara, magħmula minn Lhud u 
pagani li kkonvertew għall-fidi 
nisranija. Imma anke fi ħdan dawn 
il-komunitajiet, nies b’mentalità 
Lhudija jew pagana kienu qed 

għaddiet minn stejjer ta’ firda li 
għadha tbati minnhom sal-lum. 

Qabel xejn, tajjeb li niċċaraw xi 
jfissru xi kliem li normalment 
nużaw. Il-kelmiet ‘Kristjani’ u 
‘Nsara’ jfissru l-istess u jirreferu 
għal dawk kollha li jemmnu li 
Ġesù hu l-Iben t’Alla, minkejja 
d-differenzi li jista’ jkollhom 
fil-mod kif jifhmu xi aspetti 
partikolari tal-fidi jew kif 
jiċċelebraw din il-fidi. Filwaqt li 
l-kelma ‘Kristjani’ tidher ċara li 
qed tirreferi għalina bħala segwaċi 
ta’ Kristu, ftit jafu li l-kelma ‘Nsara’ 
hija kelma b’oriġini semitika li qed 
tirreferi għalina bħala segwaċi ta’ 
Ġesù n-Nazzarenu, jew kif jissejjaħ 
bl-Għarbi, ‘an-Nāsirī’. Minn 
hemm ħarġet il-kelma ‘nasārā, 
li minna tnisslet il-kelma Maltija 
‘Insara’. Min-naħa l-oħra, il-kelma 

Waqt li nagħrfu l-importanza tal-
identità tagħna kulturali bħala 
poplu, identità magħġuna mir-
reliġjon, fl-istess ħin, il-mixja 
tagħna bħala Nsara rridu nibqgħu 
nagħmluha mal-kumplament tal-
Knisja mxerrda fid-dinja.

Il-Kristjaneżmu għandu storja ta’ 
elfejn sena li matulha baqa’ jikber 
u jiżviluppa fil-ħajja u fil-kulturi ta’ 
ħafna popli. Ir-reliġjon ma tistax 
tistaġna u tieqaf milli tiżviluppa 
għax hemmhekk ma tibqax tkun 
ta’ għajnuna għall-bniedem. Il-fidi 
nisranija sa mill-bidu tax-xandir 
tagħha mill-Appostli, għaddiet 
dejjem l-ewwel minn żmien ta’ 
persekuzzjoni u mbagħad minn 
żmien ta’ firdiet li l-ereżiji, jew in-
nuqqas ta’ qbil fil-komunitajiet tal-
insara, kienu jikkawżaw. Il-Knisja, jew 
il-ġemgħa ta’ dawk li jemmnu f’Ġesù, 
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jilqgħu l-fidi u jifhmuha b’modi 
differenti. Il-konsegwenza 
kienet li bdew jitfaċċaw l-ereżiji, 
interpretazzjonijiet differenti tal-
istess tagħlim u dawn wasslu għal 
diversi firdiet fi ħdan il-komunitajiet 
tal-Insara. Kien hawnhekk li beda 
jinħass il-bżonn ta’ kjarifiki fejn 
jidħol it-tagħlim u allura kienu 
jissejħu Konċilju biex jiċċaraw x’kien 
it-tagħlim li għaddew l-Appostli u 
jifformulaw id-duttrina.

Għalhekk fl-ewwel sekli tal-
istorja tiegħu l-Kristjaneżmu 
l-ewwel għadda minn żmien ta’ 
persekuzzjoni, li ntemm mal-
Imperatur Kostantinu bl-Editt 
ta’ Milan fis-sena 313, imbagħad 
għadda minn żmien ta’ ereżija, li 
wassal biex ir-reliġjon nisranija 
tistabilixxi l-identità tagħha kemm 
bħala reliġjon kif ukoll bħala 
twemmin. Dawk li nsejħulhom 
Missierijiet il-Knisja kellhom sehem 
mill-iktar importanti f’dan iż-

żmien. Dawn kienu ġeneralment 
Isqfijiet, u allura mexxejja u 
għalliema fil-komunitajiet, li 
bil-kitbiet u t-tagħlim tagħhom 
għaddewlna l-fidi kif kienu 
għallmuha l-Appostli fil-bidu. 
Sa dan iż-żmien il-Kristjaneżmu 
kien qed jixtered f’dinja li kienet 
qed tiżviluppa anke politikament, 
speċjalment wara s-seklu sitta bil-
waqa’ tal-Imperu Ruman u l-bidu 
tar-reliġjon Iżlamika. Mhemmx 
dubju li l-iżviluppi politiċi, kif ukoll 
it-tixrid tal-Iżlam kien qed ikollhom 
impatt fuq il-Kristjaneżmu. 

Wara l-ewwel Millennju, fis-sena 
1054 il-Kristjaneżmu ġarrab 
l-ewwel firda kbira fi ħdanu bejn il-
Lvant u l-Punent. Din il-firda seħħet 
fuq kwistjonijiet ta’ duttrina, 
imma kienet kwistjoni politika 
iktar milli reliġjuża. L-Insara tal-
Lvant kienu jissejħu ‘Ortodossi’ 
u l-Knisja fil-Lvant tal-Ewropa 
kienet tħoss li dik fil-Punent, 

b’Ruma bħala ċ-ċentru tagħha, 
kien qed ikollha aktar importanza 
minn dik ta’ Kostantinopli. Dan 
wassal biex fis-sena 1054 il-
Papa, u l-Patrijarka bħala l-kap 
tal-Knisja fil-Lvant, skomunikaw 
lil xulxin. Din l-iskomunika kienet 
spiċċat wara l-Konċilju Vatikan 
it-Tieni b’deċiżjoni komuni meta 
fil-1964 il-Papa Pawlu VI u 
l-Patriarka Atenagoras iltaqgħu 
f’Ġerusalemm. Kien b’mod 
partikulari l-Papa Ġwanni Pawlu II, 
li wara l-Konċilju Vatikan it-Tieni, 
saħaq fuq il-bżonn ta’ għaqda 
mill-ġdid bejn l-insara tal-Lvant u 
tal-Punent, għax, kif kien isostni 
hu, il-Kristjaneżmu jeħtieġ “żewġ 
pulmuni” mnejn jieħu n-nifs. Hu 
stess kien ġej mill-Polonja u kien 
trabba f’kultura tal-Lvant.

Tul it-tieni Milennju, wara l-firda 
bejn il-Lvant u l-Punent, seħħet 
firda oħra kbira li ħalliet impatt 
kbir mhux ftit fuq il-Kristjaneżmu 
tal-Punent. Fis-seklu sittax, 
Martin Luteru, patri Agostinjan 
Ġermaniż, ried riforma fil-Knisja. 
Il-bżonn ta’ riforma kien ilu 
jinħass. Imma l-affarijiet qishom 
baqgħu ma nbidlux.  Luteru kien 
jemmen li Ruma kienet wisq 
ċentru ta’ poter u li l-Knisja 
kienet teħtieġ serjament bidla 
fl-istruttura tagħha. Dan wasslu 
biex fis-sena 1517 Luteru kiteb 
lista twila ta’ dawk li hu kien iqis 
żbalji li kienu qed iseħħu fil-Knisja. 
Hawnhekk seħħet it-tieni l-ikbar 
firda li wasslet mhux biss għall-
iskomunika ta’ Luteru u sħabu, 
imma wkoll għal sensiela ta’ firdiet 
oħra f’dak li sal-lum bqajna nsibuh 
bħala Protestantiżmu. 

Matul l-istorja naraw kif r-rabta 
mill-qrib bejn reliġjon u politika 
fit-territorju Ewropew wasslet 
għal firdiet li ma kienux biss dwar 
duttrina u tagħlim u li wasslu anke 
għal dawk li nsibuhom fl-istorja 
bħala gwerer tar-reliġjon. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel
Martin Luteru kien patri agostinjan 
li, quddiem id-drawwiet ħżiena li xi 
membri għolja tal-Knisja kellhom, 
beda r-Riforma Protestanta. Jibqa’ 
jissemma għal meta sammar il-95 
teżi tiegħu mal-bieb tal-knisja ta’ 
Wittenberg. Fittex dwar dawn il-95 
teżi famużi ta’ Luteru.
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wiċċ l-umanità kollha. Din wasslet 
biex anke l-istituzzjonijiet il-kbar 
tal-politika jibdew jiċċaqilqu u 
fl-1948 nsibu d-Dikjarazzjoni tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem 
u l-impenn ta’ diversi politiċi li 
bdew jaħdmu biex l-Ewropa tinbena 
mill-ġdid u mill-qiegħ.

Anke l-Knisja, wara ħafna sforzi 
fi ħdanha stess li kienu ilhom 
għaddejjin, għarfet il-ħtieġa li 
tinfetaħ b’mod ġdid għad-dinja u 
għall-ħtiġijiet ġodda tal-umanità 
fiż-żmien modern. Il-Papa Ġwanni 
XXIII kien strumentali biex sejjaħ 

il-Konċilju Vatikan it-Tieni li 
għaraf il-ħtieġa tal-Knisja li tkun 
iktar miftuħa għad-dinja, għal 
reliġjonijiet oħra, u li fi ħdan 
l-istess Kristjaneżmu jsiru sforzi 
ikbar għall-għaqda. 

INSARA U MUSULMANI
Mal-firxa tal-Iżlam mis-seba’ seklu 
’l quddiem bdew konflitti bejn 
l-Insara u l-Musulmani. Dawn il-
konflitti ġabu magħhom il-Kruċjati 
li seħħew bejn is-sena 1095 u 
s-sena 1291, taqtiegħa kontinwa 
bejn l-Insara u l-Musulmani għall-
kontroll tal-belt ta’ Ġerusalemm. 

Minkejja li r-reliġjon fiha nnifisha 
għandha l-iskop li tgħaqqad u 
twassal lill-bniedem biex imur lil 
hinn minn dak li hu materjali u 
jagħraf li hemm Ħallieq f’ħajtu, 
kienu ħafna ċ-ċirkustanzi fejn 
r-reliġjon serviet ta’ firda bejn il-
popli u l-ġnus. Fis-seklu għoxrin, 
seklu li kellu jkun ta’ paċi, fil-fatt 
wassal għal żewġ gwerer qliel li 
kissru ċiviltà sħiħa. Kien hemm 
ħafna ġrajjiet u ċirkustanzi li lill-
bniedem fetħulu għajnejh għal 
dak li kien tassew qed jiġri. Nieħdu 
b’eżempju l-Olokawst fit-tieni 
Gwerra Dinjija, ġrajja li tħammar 
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Din il-belt kienet importanti għaż-
żewġ reliġjonijiet. Għall-Insara, 
għaliex kien fiha li seħħew il-mewt 
u l-qawmien ta’ Ġesù Kristu, u 
għall-Musulmani għaliex kien f’din 
il-belt li Mohammed deher għall-
aħħar darba.

L-Ordni tal-Kavallieri ta’ San 
Ġwann kienet twaqqfet f’dan iż-
żmien bil-għan li tieħu ħsieb il-
pellegrini Nsara foqra jew morda, 
li kienu jżuru l-Art Imqaddsa. Fil-
fatt huma ħadu l-isem tagħhom 
minn sptar li kien għadu kif 
reġa’ nbena fejn kien hemm 
monasteru ddedikat lil San Ġwann 
il-Battista. Madankollu, hekk kif 
bdew il-Kruċjati, din l-Ordni ħadet 
rwol aktar militari u bdiet tikko-
ordina d-difiża tal-Art Imqaddsa 
mill-Musulmani. Mal-waqgħa 
ta’ Ġerusalemm huma kellhom 
jitilqu, rebħu l-gżira ta’ Rodi, imma 

eventwalment reġgħu tkeċċew 
għal darb’oħra mill-Musulmani 
u minn hemm il-Providenza 
wasslithom Malta!

INSARA U LHUD
Sa mill-ewwel snin wara l-mewt 
ta’ Ġesù, l-Insara bdew jitfgħu 
l-ħtija tal-mewt ta’ Ġesù mhux 
biss fuq il-mexxejja Lhud, imma 
fuq ir-razza kollha Lhudija. 
Dan is-sentiment, li jissejjaħ 
anti-semitiżmu, baqa’ jikber u 
għalkemm huwa veru li l-qofol 
tiegħu kien l-Olokawst tat-tieni 
gwerra dinjija, ftit jafu li diġà kien 
hemm episodji ta’ attakki fuq 
komunitajiet Lhud sa mis-seklu 9. 
Fil-fatt l-akbar attakk seħħ propju 
meta tħabbret li se ssir l-ewwel 
kruċjata fil-1095. Din l-aħbar 
qanqlet rabja kontra kull min kien 
meqjus għadu tal-Insara. Fi Franza 
u l-Ġermanja ħafna rraġunaw li 

m’hemmx bżonn wieħed imur 
l-Art Imqaddsa jiġġieled lil 
dawn l-għedewwa meta hemm 
l-għedewwa Lhud fosthom! Fil-
fatt, sena wara, seħħet din il-
mewġa ta’ vjolenza, li ħafna jqisuh 
l-ewwel attakk kbir anti-semita.

Tul l-istorja nbnew wisq ħitan 
u preġudizzji bejn it-tliet 
reliġjonijiet tal-Mediterran li 
jagħrfu lil Abraham bħala Missier 
wieħed tagħhom. Il-Knisja ma 
setgħetx ma tieqafx u tagħraf 
ir-rabta u r-rikkezza li toħroġ 
minn din ir-rabta bejn dawn 
it-tliet reliġjonijiet. Għalhekk 
l-ekumeniżmu kien muviment 
qawwi u importanti ħafna biex 
il-Knisja tinfetaħ lejn id-dinja 
u tagħraf li ma jagħmilx sens 
li f’isem ir-reliġjon jew il-fidi 
nibqgħu nsostnu l-preġudizzji u 
nkabbru l-firdiet fi ħdan l-umanità.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Il-Kruċjati, li damu għal madwar 
200 sena, kienu ġlied bejn l-insara 
u l-musulmani. Dawn bdew wara 
li l-musulmani ħadu f’idejhom lil 
Ġerusalemm u lill-insara pellegrini 
ma ħallewhomx jidħlu aktar l-Art 
Imqaddsa. Fl-aħħar il-gwerra 
intrebħet mill-Musulmani u keċċew 
lill-insara minn Ġerusalemm u 
l-artijiet ta’ madwarha.
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Il-Konċilju Vatikan it-Tieni jissejjaħ 
konċilju ekumeniku għaliex fittex 
li jmur għal dak li hu essenzjali 
u jwaqqa’ l-ħitan tal-firda 
darba għal dejjem. Kienu diġà 
saru diversi sforzi u tentattivi 
ekumeniċi qabel. Fosthom 
insemmu bħala importanti dak 
li jissejjaħ il-Parlament tar-
Reliġjonijiet li twaqqaf fl-1893 
f’Chicago l-Istati Uniti u mbagħad 
diversi inizjattivi oħra li sostnew 
il-Moviment Ekumeniku fl-
isforzi tiegħu għall-għaqda bejn 
l-insara ta’ denominazzjonijiet 
differenti u għall-djalogu ikbar 
mar-reliġjonijiet il-kbar imxerrda 

mad-dinja. Fl-1986 il-Papa 
Ġwanni Pawlu II sejjaħ laqgħa 
f’Assisi l-Italja bejn il-kapijiet tar-
reliġjonijiet kollha tad-dinja. Din 
kienet laqgħa li ssorprendiet lil 
ħafna u fetħet bibien ġodda għad-
djalogu bejn ir-reliġjonijiet il-kbar. 
Fl-istess sena Ġwanni Pawlu II sar 
l-ewwel Papa li żar sinagoga u 
sejjaħ lill-istess Lhud bħala ‘ħutna 
l-kbar.’ Fl-2011, il-Papa Benedittu 
XVI, sejjaħ ukoll laqgħa ta’ talb 
simili, fejn għall-ewwel darba 
sejjaħ ukoll erba’ ateji, nies li ma 
jemmnux fl-eżistenza ta’ Alla, biex 
jieħdu sehem f’dan id-djalogu li 
ħadem l-iżjed fuq il-paċi fid-dinja. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
Din kont tafha?
Dik li nsejħula l-Purtiera 
tal-Ħadid hija konflitt 
ideoloġiku li qasam 
l-Ewropa fi tnejn minn 
wara t-Tieni Gwerra Dinjija. 
Fuq in-naħa tal-Lvant kien 
hemm il-pajjiżi bi twemmin 
u ideat Kommunisti waqt 
li fuq il-Punent kien hemm 
l-pajjiżi hekk imsejħa 
kapitalisti. Kien Winston 
Churchill f’diskors li 
għamel fil-5 ta’ Marzu 
1946 li uża l-frażi ‘Purtiera 
tal-Ħadid’. Eżempju l-aktar 
ċar ta’ din il-firda kien il-
Ħajt ta’ Berlin, li fiżikament 
kien jaqsam il-Ġermanja 
tal-Lvant minn dik tal-
Punent. Beda jinbena 
fit-13 ta’ Awwissu 1961 u 
l-Ġermaniżi ma’ setgħux 
jaqsmu b’mod liberu 
min-naħa għall-oħra. Fid-
9 ta’ Novemberu 1989 
l-awtoritajiet tal-Ġermanja 
tal-Lvant ċedew u ħallew 
liċ-ċittadini tagħha jmorru 
b’mod ħieles lejn Berlin 
tal-Punent.
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Ispirati minn dan is-sens ta’ 
djalogu reliġjuż, li jmur lil hinn 
mid-differenzi fit-twemmin, inħolqu 
ħafna spazji u saru ħafna inizjattivi 
ġodda fil-fidi nisranija. Fost dawn 
insibu l-Komunità ta’ Taizé fi Franza 
u l-Komunità ta’ Bose fl-Italja.

Il-komunità ta’ Taizé hija komunità 
monastika li  twaqqfet minn Roger 
Schutz fl-1940. L-isem Taizé ġej 
mir-raħal fi Franza fejn bdiet din 
il-komunità. Dawk li jagħżlu li 
jissieħbu f’din il-komunità jgħixu 
fiċ-ċelibat, fil-faqar u fis-sempliċità 
u jfittxu li jgħinu lil min hu l-iktar 
fil-bżonn. Din il-komunità sa 
mill-bidu tagħha kienet waħda 
ekumenika, magħmula minn 
brothers ta’ denominazzjonijiet 
differenti. Minkejja d-differenzi fit-
twemmin jagħtu xhieda li kapaċi 
jgħixu b’mod sħiħ il-messaġġ ta’ 
Ġesù. Din il-komunità llum saret 
qisha ‘oasi’ f’nofs deżert, spazju 
li jiġbed eluf u eluf ta’ żgħażagħ 
u nies ta’ kull età li jmorru hemm 
bħala pellegrini u jiskopru kemm 
il-Kelma t’Alla u t-talb huma 
l-elementi bażiċi li fuqhom tinbena 
kull esperjenza spiritwali ta‘ veru. 
F’din l-oasi l-bniedem jiltaqa’ 
l-ewwel nett miegħu nnifsu biex 
imbagħad ikun jista’ jaqsam ħajtu 
mal-oħrajn u ma‘ Alla.

Fuq l-istess linji fl-Italja, hekk 
kif kien għadu kif ġie fi tmiemu 

l-Konċilju Vatikan it-Tieni 
f’Diċembru tal-1965, Enzo Bianchi 
beda l-esperjenza ta’ Bose, 
esperjenza ta’ monastiċiżmu li 
wasslet biex illum fl-istess post 
hemm komunità ta’ Monaċi li hija 
ekumenika u li toffri spazju fejn 
nies ta’ kull età u ta’ twemmin 
differenti jistgħu jagħmlu 
esperjenza ta’ talb. Illum din il-
komunità kibret sew u interessanti 
l-fatt li f’din il-komunità hemm 
kemm nisa kif ukoll irġiel, kattoliċi 
u protestanti, kif ukoll xi saċerdoti. 
Dan hu Monasteru fejn ħafna mill-

Monaċi huma studjużi tal-Iskrittura 
u ta’ testi antiki kemm mil-Lvant kif 
ukoll mill-Punent. 

Il-Knisja fil-Konċilju Vatikan it-Tieni 
fehmet li jeħtieġ tkompli d-djalogu 
tas-salvazzjoni mal-bniedem u mad-
dinja li kien beda Ġesù Kristu nnifsu. 
Il-Knisja Kattolika ma setgħetx 
tibqa’ tippriedka r-rikonċiljazzjoni 
meta hi stess fi ħdanha kellha ħafna 
firdiet. Il-Knisja fehmet lilha nnifisha 
bħala strument fid-dinja tal-għaqda 
tal-bniedem ma’ Alla u tal-bnedmin 
kollha bejniethom.

Thomas Merton twieled fil-31 ta’ 
Jannar 1915. Hu kien ġej minn 
familja Anglikana imma ta’ 18-il 
sena sar Kattoliku u eventwalment 
daħal fl-Ordni tat-Trappisti, ordni 
reliġjuża li tenfasizza s-silenzju 
u l-klawsura. Ta’ 22 sena beda 
jiskopri wkoll ir-reliġjonijiet tal-
Lvant fosthom il-Buddiżmu u 
l-Induiżmu u reliġjonijiet oħra li 
mbagħad studjahom fid-dettal. 
Hu kien isostni li hija ħasra li fir-

reliġjon Kattolika tlifna ħafna 
l-aspett ta’ talb u meditazzjoni 
profonda, u li r-reliġjonijiet tal-
Lvant għandhom ħafna x’joffru 
lill-Kattoliċiżmu rigward il-mod 
kif wieħed jifhem aħjar lilu nnifsu. 
Inċidentalment hu miet meta kien 
it-Tajlandja biex jattendi laqgħa 
bejn patrijiet Kattoliċi u oħrajn 
li mhumiex, fl-1968. Kiteb aktar 
minn sebgħin ktieb li għamluh fost 
l-akbar kittieba tas-seklu 20.

Il-Monasteru ta’ Bose fit-tramuntana tal-Italja

Il-Komunità ta’ Taizé fi Franza
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X’inhu r-rwol tar-reliġjon 
f’soċjetà li m’għadiex kif 
kienet dik ta’ żmien ilu?

Fil-ħajja tal-lum, meta l-bniedem 
hu iktar liberu li jirraġuna b’rasu, 
ir-reliġjon ma tistax tidher bħala 
xkiel għal din il-libertà?

Jekk jeżistu ħafna reliġjonijiet 
u kollha rridu nirrispettawhom, 
allura kif nagħrfu liema hi dik 
tajba għalina?

Ħafna jaħsbu li r-reliġjon hija xi 
ħaġa tal-imgħoddi. Kif nistgħu 
nuru li dan mhux minnu?

Dan il-kapitlu bdejnieh billi rajna 
kif ir-Reliġjon, fil-każ tagħna dik 
Kattolika, sa minn kmieni ħafna 
intagħġnet mal-kultura ta’ pajjiżna 
u sawret l-identità tagħna bħala 
poplu. Għadda ħafna żmien u 
ġenerazzjoni wara l-oħra r-reliġjon 
baqgħet bħala tradizzjoni ħajja, 
marbuta mal-ħajja ta’ kuljum tan-
nies, b’mod li tagħmel sens għall-
bniedem. Imma llum, fid-dawl ta’ 
żviluppi kbar li seħħew fil-ħajja tad-
dinja u li jeffettwaw b’mod radikali 
l-mod kif ngħixu u naħsbu, qed 
jinħolqu ħafna mistoqsijiet dwar ir-
rwol tar-reliġjon kemm fis-soċjetà 
kif ukoll fil-ħajja tal-bniedem. 

Id-dinja tal-lum hija dinja 
globalizzata. Hija dinja kbira 
b’ħafna diversitajiet anke fejn 
tidħol ir-reliġjon. Fl-istess ħin 
d-dinja saret ukoll żgħira minħabba 
t-teknoloġija tal-komunikazzjoni 
li saret ħafna iżjed effettiva u 
li biddlet il-mod kif naħsbu u 
nikkomunikaw bejnietna. Dan 
m’hemmx dubju li jeffettwa 
ħafna r-reliġjon li f’dinja li nbidlet 
daqshekk ma tistax tibqa’ qisha 
xi ħaġa tal-imgħoddi. Ir-reliġjon, 
kwalunkwe reliġjon, tibqa’ ħajja 
tant kemm tibqa’ tgħin lill-bniedem 
jesprimi tassew dak li jħoss u 
jemmen. Ħafna nies jirrifjutaw li 
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jibqgħu jipprattikaw ir-reliġjon li 
jkunu trabbew fiha propju għaliex 
iktar ma jikbru u jgħaddu minn 
esperjenzi ġodda, iktar iħossu 
li r-reliġjon mhix twieġeb il-
mistoqsijiet tagħhom. Il-mument 
li l-bniedem ma jibqax jara li 
r-reliġjon tgħinu, jibda jaraha mhix 
iktar relevanti għal ħajtu. 

Illum anke fil-kultura tagħna 
għandna nies li għadhom jemmnu 
u jipprattikaw ir-reliġjon li rċevew 
meta kienu żgħar imma li fittxew 
li l-mod kif jgħixuha jkun jagħmel 
sens għaż-żmien tal-lum. Għandna 
wkoll nies li waqfu jipprattikaw 
u telqu r-reliġjon kompletament 
għax jargumentaw li m’għadux 
żmien t’hekk, jew li r-reliġjon 
kienet utli meta l-bniedem kien jaf 
ferm ftit minn dak l-għerf li kiseb 
illum. Imbagħad għandna nies li 
baqgħu jipprattikaw kważi minn 
barra biss, jiġifieri jipprattikaw 
ir-reliġjon sempliċement bħala 

kultura. L-għażliet ta’ ħajjithom 
mhuma effettwati xejn minn dak li 
suppost tgħidilhom ir-reliġjon. 

KNISJA LI TIMXI MAŻ-ŻMINIJIET
Il-Konċilju Vatikan it-Tieni sar 
propju biex il-Knisja tagħraf aħjar 
x’hemm u x’inhu għaddej mill-qalb 
tal-bniedem u hekk tkun tista’ 
timxi spalla ma’ spalla miegħu 
f’dak kollu li jgħaddi minnu u f’dak 
kollu li jagħmel. Il-Knisja trid tkun 
fid-dinja u lill-bniedem ma tridx 
timponilu l-verità imma tgħinu 
jasal għaliha b’ħafna paċenzja u 
mħabba. Dan hu dak li għamel 
Ġesù fil-Vanġelu. U dan hu dak li 
l-Knisja f’kull żmien hi msejħa biex 
tagħmel. Il-Knisja, kif għamel Ġesù 
fit-toroq tal-Palestina, triq tkun 
preżenti fid-dinja biex takkumpanja 
lill-bniedem f’dak kollu li jgħaddi 
minnu. L-hena  u t-tama, in-niket u 
t-tħassib tal-bnedmin tal-lum fuq 
kollox tal-foqra u ta' dawk kollha li 
jbatu, huma wkoll il-hena u t-tama, 

in-niket u t-tħassib tal-Knisja vera 
ta’ Kristu.

Dan nistgħu nagħmluh billi nwasslu 
l-istess messaġġ ta’ Ġesù imma 
b’modi u f’lingwaġġ li jiftiehem. 
Dan għandu jsir b’rispett sħiħ għall-
libertà ta’ kull individwu;
mingħajr theddid jew biża’. Fuq 
kollox dan jista’ jsir biss b’ħafna 
umiltà waqt li tagħraf li llum hija 
vuċi waħda fost ħafna vuċijiet oħra 
li l-bniedem għandu x’jisma’.

Il-fidi hija xi ħaġa personali ħafna, 
imma qatt ma hija privata. In-
Nisrani hu msejjaħ biex ikun dawl, 
melħ, u ħmira fis-soċjetà u l-Knisja 
hi msejħa biex tirrifletti d-dawl ta’ 
Kristu li hu ċ-ċavetta biex nifhmu 
iktar fil-fond min hu l-bniedem illum 
u x’jeħtieġ tassew biex ikun sħiħ, 
kuntent, u jsib it-tifsira u r-raġuni 
għalfejn qiegħed jgħix f’dinja fejn 
jiġru affarijiet li mhux dejjem 
jgħinuna naraw is-sens tal-affarijiet.

“Morru, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha” 
kienet it-tema tat-28 Jum Dinji taż-
Żgħażagħ li sar Rio de Janeiro. Fl-omleija 
tal-quddiesa li saret Copacabana, il-Papa qal 
hekk: “Morru, mingħajr biża’, biex taqdu.” 
U kompla fihem li Ġesù ma qalx ‘jekk tridu’ 
jew ‘jekk għandkom żmien, morru‘… imma 
qal ‘Morru, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha’. 
Il-Papa kompla jispjega kif li naqsmu mal-
oħrajn l-esperjenza tal-fidi u li nagħtu xhieda 
tal-fidi tagħna waqt li nħabbru l-Vanġelu 
huwa l-kmand li Ġesù ħalla lill-Knisja kollha. 
Xi ħadd jista’ jaħseb: “Imma jien x’nista’ 
nagħmel? Mela jien kapaċi?” Dawn il-
ħsibijiet jiġu lil kulħadd. Ġeremija, meta kien 
imsejjaħ minn Alla sabiex ikun profeta ntela’ 
bil-biża imma Alla kelmu u qallu: “La tibżax… 
għax jien miegħek biex neħilsek” (Ġer 1, 
7.8). Dan il-kliem Alla jgħidu lilna wkoll. Li 
nxandru l-Vanġelu jfisser li nagħtu xhieda 
b’ħajjitna stess tal-imħabba t’Alla, ifisser 
nirbħu l-egoiżmi tagħna, ifisser naqdu billi 
nitbaxxew u naħslu riġlejn ħutna bħalma 
għamel Ġesù.
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NARAW X'TGĦALLIMNA

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

b’dan	il-kliem:
 ▶	 Tradizzjoni
 ▶	 Kristjaneżmu
 ▶	 Ekumeniżmu

B IDEAT PRINĊIPALI
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	 Inkunu	qegħdin	ngħidu	sew	li	r-reliġjon	

ħalliet	impatt	fuq	il-kultura	Maltija?	Agħti	
raġuni	għat-tweġiba	tiegħek.

 ▶	 X’tifhem	b’anti-semitiżmu?
 ▶	 Il-komunità	li	tgħix	Taizé.

Ċ AĦSEB B’MOĦĦOK
	 Uża	dak	li	tgħallimt	biex	twieġeb	dawn:
 ▶	 “Kienu	ħafna	ċ-ċirkostanzi	fejn	ir-reliġjon	

serviet	ta’	firda	bejn	il-popli	u	l-ġnus.”	
Dan	għadu	jogħod	għal-lum	ukoll?	Agħti	
eżempji	minn	ġrajjiet	kurrenti.

 ▶	 X’taħseb	li	għandu	jsir	biex	ir-reliġjon	
tibqa’	ħajja?

D IDDISKUTI D-DAR
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar	dawn:
 ▶	 Sib	ħin	biex	titkellem	mal-ġenituri	u	forsi	

anke	nanniet	dwar	tradizzjonijiet	reliġjużi	
li	kienu	josservaw	huma	u	li	llum	ftit	jew	
xejn	għadna	niċċelebrawhom.

 ▶	 Kif	tista’	l-familja	tiegħek	tkun	dawl,	melħ	
u	ħmira	fis-soċjetà	u	fil-Knisja?


