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ITLOBDin kont tafha?
Il-Ktieb ta’ Kohelet jitkellem fuq bniedem għaref li wara ħajja 
twila u mimlija jirrifletti fuq l-esperjenzi tiegħu u fuq id-dinja ta’ 
madwaru. Għaliex l-għorrief ibatu bħalma jbatu l-kumplament 
tan-nies? Għaliex xi minn daqqiet it-tajbin jgħixu ħajja ta’ 
tbatija waqt li l-ħżiena jagħmlu suċċess? Għaliex fil-ħajja mhux 
kulħadd jieħu dak li ħaqqu? Dawn il-mistoqsijiet iressqu lil 
Kohelet lejn Alla li hu t-tama ta’ dawk li jintelqu f’idejh.

Fost il-Kotba tat-Testment il-Qadim 
insibu l-Ktieb ta’ Koħelet li hu parti 
mill-kotba tal-Għerf. Dawn huma 
kotba li mhux neċessarjament 
jitkellmu fuq Alla jew dwar il-fidi, 
imma jirriflettu l-għerf ibbażat fuq 
ir-raġuni tal-bniedem. Dan għaliex 
il-fidi u r-raġuni jmorru flimkien fil-
mixja ta’ ħajjitna li hija wkoll mixja 
ta’ tfittxija ta’ Alla u tas-sinjali tiegħu. 

Fit-tielet kapitlu tal-Ktieb ta’ 
Koħelet insibu silta li tirrifletti 
verità kbira dwar il-ħajja u dak li 
ngħaddu minnu. 

“Kollox għandu żmienu, u kull 
ħaġa għandha waqtha taħt 
is-sema: Żmien li titwieled, u 
żmien li tmut; żmien li tħawwel, 
u żmien li taħsad l-imħawwel; 
żmien li toqtol, u żmien li tfejjaq; 
żmien li ġġarraf, u żmien li tibni; 
żmien li tibki, u żmien li tidħak; 
żmien li tagħli, u żmien li tiżfen; 
żmien li tgħannaq, u żmien li 
tiċċaħħad  mit-tgħanniq; żmien li 
tiskot, u żmien li titkellem; żmien 
li tħobb, u żmien li tobgħod; 
żmien it-taqbid, u żmien il-paċi.” 
(Koħelet 3, 1-3)
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Minn din is-silta nindunaw kemm 
il-bniedem jgħaddi minn fażijiet 
differenti fil-ħajja. Qatt tajt kas 
ta’ dawn il-fażijiet? Alla jagħtina 
ż-żmien biex nikbru, niskopru, 
nitgħallmu u nġarrbu x’inhi l-ħajja u 
x’jagħmilha sabiħa jew kerha. Hu fiż-
żmien li nitgħallmu x’inhi l-imħabba 
kif ukoll għaliex hawn il-mibegħda 
fid-dinja. Hu fiż-żmien li nitgħallmu 
napprezzaw jew nistmerru dak li 
hu tajjeb, ħażin, sabiħ jew ikrah. 
Tul il-ħajja niġu lkoll wiċċ imb wiċċ 
mal-ferħ u n-niket, mat-tama u 
mal-qtigħ il-qalb. Ħafna drabi l-ferħ 
u n-niket għandhom wiċċ, jiġifieri 
niltaqgħu magħhom f’nies li jkunu 
ferħanin jew imnikkta. Qawl Malti 
jgħid, ir-rota dejjem iddur, daqqa 
tkun minn fuq u daqqa minn taħt. U 
fil-fatt hekk hi l-ħajja. 

L-isfida ta’ min jemmen f’Alla hi 
propju din: li l-fidi f’Alla tibqa’ 
hemm, sew jekk inkunu minn fuq 
u sew jekk inkunu minn taħt. Il-fidi 
f’Alla fil-fatt tagħtina l-kapaċità 
li tkun xi tkun il-fażi li nkunu 
għaddejjin minnha, nibqgħu nfittxu 
lil Alla biex nifhmu u niskopru fejn 
hu u anke x’jista’ jkun qed jgħidilna 
permezz tal-esperjenzi li nkunu 
għaddejjin minnhom. Mhux faċli 
tibqa’ temmen f’Alla quddiem il-
ħażen u t-tbatija. Mhux faċli tibqa’ 
tfaħħar u tirringrazzja lil Alla meta 
l-affarijiet ma jkunux favur tiegħek 
u ma jkunux qed jiġuk sew. L-Ittra 
lil-Lhud għandha silta interessanti 
ħafna: “Insejtuha għal kollox il-
kelma ta’ twissija li qalilkom ta’ 
wlied li intom: ‘Ibni la twarrabx it-
twiddib tal-Mulej, u la taqtax qalbek 
meta jċanfrek. Għax il-Mulej iwiddeb 
lil min iħobb, jolqot lil kull min 
jilqa’ b’ibnu’. Hu għall-edukazzjoni 
tagħkom li intom qegħdin tbatu. 
Alla qiegħed jimxi magħkom ta’ 
wlied. Min hu dak l-iben li missieru 
ma jwiddbux? Jekk intom tibqgħu 
bla twiddib, bħalma kellhom l-ulied 
kollha, intom tkunu qiskom tfal ta’ 
ħaddieħor, mhux ulied”. (Lhud 12, 5-8) 

Interessanti li Alla, kuntrarju għal 
dak li sikwit ħafna jemmnu, mhux 
qiegħed hemm biex jikkastiga, 
jew inkella ma jagħtix kas xi jkun 
jiġri f’ħajjitna. Ħafna affarijiet 
fil-ħajja jiġru għax aħna ngħixu 
fil-limitazzjoni taż-żmien. Allura 
nimirdu, inweġġgħu u nweġġgħu 
lil xulxin, inbatu u nġiegħlu lil 
min ibati, ma nifhmux u ma 
narawx biżżejjed fil-bogħod. Alla 
f’dan kollu mhux sempliċement 
spettatur, li qed jara u jagħżel li 
ma jagħmel xejn. Alla qiegħed 
hemm biex fid-dgħufija u t-tbatija 
tagħna jsostnina, jekk inħalluh 
ikun preżenti u nfittxu l-preżenza 
tiegħu. Il-preżenza tiegħu ma 
teliminax l-ħażen u t-tbatija, imma 
ssostnina biex ma nispiċċawx 
vittmi tagħhom.

X’inhuma l-fażijiet li l-bniedem 
jgħaddi minnhom f’ħajtu? Il-ħajja 
dejjem fi proċess, dejjem tinbidel 

u dejjem tippreżenta esperjenzi 
ġodda. Il-problema ta’ ħafna hija 
li xi drabi m’aħniex kapaċi nieqfu 
u naħsbu, kif ukoll nesprimu dak li 
nħossu. Jekk irridu nkunu bnedmin 
sħaħ irridu nkunu kapaċi nagħtu 
isem għal dak li nkunu għaddejjin 
minnu.  Fl-età li qegħdin bħalissa 
fiha, aħna nibdew inħossuna li 
m’għadniex tfal, li issa qed nikbru 
u naħsbu b’mod differenti. Nibdew 
ukoll inħossu fina ċerti sentimenti li 
qabel qatt ma ħassejna. Xi kultant 
inkunu ferħanin se ntiru u mumenti 
oħra jaqbduna dwejjaq mingħajr 
ebda raġuni jew spjegazzjoni. Dan 
huwa l-proċess naturali tal-ħajja li 
fil-fażi tal-adolexxenza probabbli 
jkun jagħfas iżjed fuqna. Kemm 
din l-esperjenza f’dan iż-żmien 
partikulari se tgħinna nikbru u 
nimmaturaw, jiddependi minn kif 
naffaċċjawha. Dan jista’ jkun żmien 
mill-isbaħ ta’ opportunità biex 
ninżlu iżjed fil-fond tal-fidi tagħna. 
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dwar ħajtu u dwar l-eżistenza 
ta’ kollox. Hemm min jipprova 
jispjega kollox bir-raġuni, hemm 
min jara x-xjenza bħala dik li tista’ 
tispjega r-raġuni tal-affarijiet u 
kif jiġru, imma hemm ukoll min 
f’dan kollu għadu jara l-preżenza 
ta’ Alla. Sfortunatament l-istorja 
għaddietna minn żminijiet fejn

ir-raġuni u l-fidi kienu kontra 
xulxin, u fejn kważi konna naħsbu li 
x-xjenza ma tħallix spazju għall-fidi.

Illum jidher li l-bilanċ hu possibbli. 
Ir-raġuni u x-xjenza ma jeliminawx 
il-fidi. Il-bniedem irid juża r-raġuni 
f’kulma jagħmel u l-iskoperti tax-
xjenza jrid jiċċelebrahom bħala 
skoperti li lill-bniedem ikattrulu 
l-għarfien tiegħu nnifsu u tad-
dinja madwaru. Il-fidi f’dan kollu 

xorta għandha l-ispazju tagħha, 
għaliex tispjegalu kemm 

tispjegalu affarijiet ix-
xjenza, il-bniedem 

Illum qed ngħixu f’soċjetà li 
ngħidulha ‘pluralista’, jiġifieri mhux 
kulħadd għandu l-istess twemmin, 
l-istess valuri, u mhux kulħadd 
jaħsibha l-istess anke fil-mod 
kif inħarsu lejn il-ħajja u nifhmu 
u ninterpretaw ċerti esperjenzi 
tal-bniedem. Kien hemm żmien 
meta konna naħsbu li l-bniedem 
min-natura tiegħu stess għandu 
element reliġjuż fih. Imma mhux 
kulħadd jaqbel magħha din. 
Fl-istess ħin, kull bniedem, 
jemmen x’jemmen, 
iġorr fih ċerti 
mistoqsijiet 
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xorta jibqa’ jistaqsi l-mistoqsijiet 
il-kbar f’ħajtu li x-xjenza u r-raġuni 
waħedhom mhumiex biżżejjed 
biex jissodisfawh. Il-bniedem barra 
moħħ għandu qalb ukoll u l-qalb, 
iktar milli spjegazzjoni tal-affarijiet 
trid tifhem. Il-qalb għandha 
r-raġunijiet tagħha, kien qal ħafna 
żmien ilu Blaise Pascal li kien 
fost l-oħrajn bniedem tax-xjenza. 
U Santu Wistin, li hu magħruf 
fl-ewwel sekli tal-Kristjaneżmu 
għalkemm għamel mistoqsijiet u 
pprova jiskopri r-raġuni ta’ kollox, 
jibqa’ magħruf għall-istqarrija 
tiegħu li : “Qalbna Mulej hi maħluqa 
għalik u ma tistrieħx jekk mhux fik”.

L-esperjenza reliġjuża hi 
l-esperjenza li jgħaddi minnha 
l-bniedem meta minkejja l-akkwisti 
u l-iskoperti kbar li għamel, jibqa’ 
jfittex lil Alla u jiskopri li Alla hu 
tassew preżenti fil-ħajja u fid-dinja 
ta’ madwaru. Anzi aħna, fid-dawl 
tal-fidi nisranija, nemmnu li l-fidi 
f’Alla lill-bniedem mhux tnaqqaslu 
xi ħaġa imma tgħinu jħares lejn 
ħajtu b’mod sħiħ. Kulħadd f’xi ħin 
jew ieħor isib ruħu f’sitwazzjoni 
fejn jistaqsi dwar l-iskop tal-ħajja 
u dwar ir-realtà li naffaċċjaw fil-
ħajja ta’ kuljum. Ir-reliġjon dejjem 
tipprova tindirizza l-mistoqsija 
‘għaliex?’ (why?), waqt li x-xjenza 
tipprova tindirizza il-‘kif?’ tal-
affarijiet (how?). Biex nieħdu 
eżempju, il-fatt li d-dinja ddur 
max-xemx, huwa fatt li ħadd 
ma jista’ jmerih għax huwa fatt 
ippruvat bħala veru mix-xjenza. 
Mhuwiex xogħol il-fidi jew il-Bibbja 
li jispjegawlna kif dan iseħħ. 
Il-fidi u l-Bibbja jgħinuna biex 
quddiem il-kobor tal-univers, u 
bla ma nippretendu li nafu kollox, 
ħajjitna nifhmuha bħala frott 
l-imħabba t’Alla li ħalaq kollox u 
mhux sempliċement bħala frott il-
kumbinazzjoni. 

Li aħna nemmnu f’Alla ħallieq ta’ 
kollox ma jfissirx li aħna bħala 

bnedmin ma jibqax ikollna l-għatx 
biex insiru nafu iżjed u biex niskopru 
s-sbuħija tad-dinja madwarna. 
L-impenn tagħna bħala bnedmin 
biex bl-iskoperti tax-xjenza nsiru 
nafu iżjed ma jmurx kontra l-fidi 
tagħna f’Alla. Kien Alla stess li 
żera’ fina din ix-xewqa li nagħrfu 
u niskopru, hija parti mill-istess 
natura tagħna bħala bnedmin. Din 
hija kurżità li tpoġġina f’mixja ta’ 
għarfien li fl-istess ħin ma teskludix 
li f’mumenti konkreti fil-ħajja ta’ 
kuljum, nagħmlu esperjenza tal-
qawwa ta’ Alla. 

Tajjeb f’dan il-punt nippruvaw 
nifhmu allura x’inhi l-esperjenza 
ta’ Alla u x’tista’ tfisser meta xi 
ħadd jirrakkonta kif lil Alla f’ħajtu 
jħossu preżenti. Irridu nistaqsu 
lilna nfusna qattx kellna esperjenza 
ta’ dan it-tip. Nistaqsu x’inhi 
esperjenza reliġjuża u jekk naqblux 
li kulħadd, f’xi mument jew ieħor 
f’ħajtu, jgħaddi minn dan it-tip ta’ 
esperjenza. Għax anke min ma 
jemminx f’Alla xorta waħda jiffaċċja 
l-mistoqsijiet il-kbar tal-ħajja. 

Li tħalli spazju għall-fidi f’ħajtek, 
għall-esperjenza reliġjuża, hija 
attitudni tajba li tressqek lejn Alla 
u tagħmel il-fidi fih possibbli. Ejja 
nimmaġinaw bir. Ikun kemm ikun 
kbir il-bir, tagħmel kemm tagħmel 
xita, xorta ma jimteliex jekk dan ma 
jkunx miftuħ. Aħna nieħdu l-istess 
attitudni. Jekk fl-esperjenza ta’ 
ħajjitna ma nħallux spazju għal Alla, 
Alla jibqa’ ’l bogħod u faċli naslu 
għall-konklużjoni li nsiena jew li ma 
jeżistix. 

EspErjEnza rEliġjuża

Turik int min int
Turik x’inhu l-iskop ta’ ħajtek

Iddaħħlek f’relazzjoni 
ma’ min ħalqek
Twasslek għal relazzjoni iktar 
mill-qrib miegħek innifsek

Tressqek lejn l-oħrajn
Biex dan iseħħ irridu nagħmlu 
spazju għalih f’ħajjitna. Metodu 
sempliċi li jista’ jgħinna huwa li 
kuljum f’xi ħin partikolari nieqfu u 
naraw minn xiex aħna għaddejjin, 
naraw kif qed inħossuna, naraw 
kif qegħdin nirreaġixxu għal dak 
li qed jiġrilna, u noħolqu spazju 
għal Alla li jista’ jkun ta’ talb jew 
ta’ riflessjoni anke bl-għajnuna tal-
Kelma t’Alla jew forsi xi kotba oħra. 
Alla jurina fis-skiet dak li fl-istorbju 
aħna ma nisimgħu qatt. F’dan kollu, 
importanti u meħtieġ li nkunu 
moħħna hemm, attenti, kapaċi 
nisimgħu. Għalhekk San Pawl fl-Ittra 
tiegħu lir-Rumani jgħidilna li “Il-fidi 
tiġi mis-smigħ”. Li tisma’ bil-widnejn 
tal-qalb iwasslek tiskopri affarijiet 
dwar ħajtek u dwarek innifsek li ma 
ssibhomx fil-kotba u li forsi ħadd ma 
jista’ jgħidhomlok.

DIN KONT

TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’

ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
F’din il-lezzjoni issemmew Blaise Pascal u Santu Wistin 
ta’ Ippona, nies li użaw l-għerf u t-talenti tagħhom biex 
jersqu lejn Alla. Sib nies oħra bħal dawn li f’ħajjithom 
użaw it-talenti tagħhom u fittxew lil Alla.
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Qatt ħarist lejn nemla? Dejjem 
bieżla għaddejja fil-ġranet tas-
sajf, tiġri ’l hawn u ’l hemm, tfittex 
u tħuf biex issib il-bċejjeċ żgħar 
tal-ikel. Malli ssib xi ħaġa araha 
ddur lura lejn il-bejta tagħha biex 
teħodha u taħżen l-ikel. Imbagħad 
terġa’ toħroġ u tfittex, issib u 
terġa’ tistiva. Proċess mgħaġġel 
b’rutina waħda dejjem l-istess. 
Imma dan kollu għalfejn? In-nemla 
x’qed tagħmel? Sempliċement 
tinħela f’ġenn għall-ikel? X’inhu 
l-valur tagħha wara dan kollu?  
In-nemla trid taħseb għal rasha 

għal meta tiġi x-xitwa u ma tkunx 
tista’ toħroġ mill-bejta biex tfittex 
l-ikel. Il-valur li qed tgħix għalih 
hu l-valur tal-ħajja, il-valur li jekk 
twarbu ssib il-mewt! Altru li mhix 
miġnuna!

Jekk nisimgħu l-kbar jitkellmu, xi 
kultant nisimgħuhom jargumentaw 
fuq il-valuri. Imma xi jkunu dawn il-
valuri li tant nitkellmu dwarhom u 
li llum nisimgħu li qegħdin fi kriżi? 
Oġġett għandu valur fih innifsu 
u jkollu wkoll il-valur li nagħtuh 
aħna. Kultant hemm affarijiet 

f’ħajjitna li għandhom valur imma 
ma nistmawx dak il-valur, u hemm 
affarijiet oħra li m’għandhomx 
fil-fatt il-valur li nagħtuhom. 
Ħares ftit lejk innifsek. X’tagħmel 
minn x’ħin tqum sa x’ħin torqod? 
Għalfejn tagħmel dak li qed 
tagħmel? Għal xiex qed tgħix? 
Hemm affarijiet li tagħmilhom 
għax vera tħobb tagħmilhom, 
oħrajn ftit inqas u oħrajn ma turi 
l-ebda tip ta’ entużjażmu imma 
taf li huma neċessarji u jridu jsiru. 
Niddejqu nqumu kmieni filgħodu, 
imma jekk ma nqumux ma nkunux 
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fil-ħin għall-iskola! Fil-ħajja ma 
nistgħux nimxu bl-aptit. L-aptit 
ħafna drabi joqtol il-prijorità 
tal-valuri, għax jekk nispiċċaw 
nagħmlu dak li għandna aptit biss, 
jew nispiċċaw ma nagħmlu xejn 
minn dak li suppost nagħmlu jew 
inkella nispiċċaw nagħmlu biss dak 
li forsi mhux tabilħaqq meħtieġ. 

Jien immur l-iskola għax nara valur 
fl-istudju u fl-edukazzjoni. L-ikel 
għandu valur għax jgħinna nikbru u 
ngħixu f’saħħitna. L-indafa hija valur 
għax importanti li nżommu ruħna 
ndaf kemm għas-saħħa personali  
tagħna kif ukoll fir-relazzjonijiet 
mal-oħrajn. Jien nistudja għax 
l-istudju hu valur importanti fl-
iżvilupp personali tiegħi kif ukoll 
biex inħejji lili nnifsi għall-futur 
meta jien ukoll ikolli bżonn naħdem 
biex naqla’ l-għejxien tiegħi. 

L-affarijiet għandhom valur f’ħajti 
għax jagħtuni skop għalfejn 
ngħix, għalfejn nagħmel dak li 
nagħmel. Imma barra dawk il-
valuri li għalihom ngħixu bħala 
bnedmin, hemm ukoll valuri li 
huma  essenzjali fil-ħajja nisranija. 
Per eżempju, mhux dejjem tiġina 
naturali li naħfru. Imma l-maħfra 
hija valur fil-ħajja tan-nisrani 
għax hija kwalità li jagħmilna 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Esopu huwa magħruf għal ħafna stejjer ta’ annimali 
jitkellmu u jirraġunaw qishom bnedmin. Kull storja fiha 
tagħlima ta’ kif aħna nistgħu ngħixu aħjar. Fittex u aqra
xi storja ta’ Esopu u ara x’tista titgħallem minnha.

bnedmin sħaħ u nixbhu iktar 
lil Ġesù li tiegħu aħna dixxipli. 
L-istess l-imħabba. Li tħobb lil 
min iħobbok hija xi ħaga naturali. 
Imma Ġesù jgħolli l-livell ta’ kif 
ngħixu l-imħabba billi jistedinna 
mmorru lil hinn minn dak li hu 
naturali biss. Hemmhekk tidħol 
dik il-qawwa tal-Ispirtu li diġà 
tkellimna fuqha u li twassalna fejn 
weħedna mhux faċli naslu.  
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“No man is an island” hija frażi 
użata għall-ewwel darba minn 
John Donne, poeta, avukat u 
kjeriku fiċ-Church of England. 
Għalina llum din il-frażi saret 
kważi prinċipju bażiku fil-ħajja 
propju għaliex illum aktar minn 
qatt qabel qed insiru dejjem iżjed 
konxji minn kemm ma nistgħux 
ngħixu maqtugħa minn xulxin. 
Id-dinja llum, bid-distanzi kollha 
tagħha, saret network wieħed u 
t-teknoloġija pprovditilna għodda li 
kapaċi telgħeb b’mod straordinarju 
d-distanzi bejn pajjiż u ieħor, bejn 
lingwa u oħra, bejn kultura u oħra 
u saħansitra bejn reliġjon u oħra. 
Id-differenzi li jifirduna baqgħu, 
forsi f’xi aspetti żdiedu wkoll. 

Imma sirna ngħixu f’dinja fejn 
niddependu wisq iżjed minn xulxin. 

Id-dinja llum, u anke s-soċjetà 
li ngħixu fiha, saru realtajiet 
pluralisti. Il-bniedem jibqa’ 
bniedem, huma x’inhuma l-kulur, 
ir-razza, il-kultura, u r-reliġjon li 
jiddistingwuh. Lil hinn minn dawn 
id-differenzi, hemm il-bniedem 
li jistaqsi, li jbati u li quddiem it-
tbatija jitfixkel. Hemm il-bniedem 
li għandu kurżità u jrid jiskopri. 
Hemm il-bniedem li jħoss u jrid 
jifhem. Hemm l-esperjenza umana 
li hija l-art komuni għal kulħadd. 
L-isfida f’dinja pluralista, f’dinja li 
għadha kbira imma li ċkienet bit-
teknoloġija tal-komunikazzjoni, hija 

kif id-differenzi nibqgħu narawhom 
bħala valur mingħajr il-ħtieġa li 
jnisslu firdiet bejn in-nies u bejn il-
popli. 

Aktar ma ninżlu fil-fond tal-qalb 
tal-bniedem, aktar niskopru 
l-umanità li tgħaqqadna. Aktar 
ma niksbu għerf u għarfien tal-
affarijiet, aktar nindunaw kemm 
il-mistoqsijiet fil-qalb tal-bniedem 
huma l-istess dejjem u kullimkien. 
Il-kulturi u t-tradizzjonijiet 
reliġjużi żviluppaw sa minn żmien 
’il bogħod ħafna f’rabta ma’ 
dawn il-mistoqsijiet u ma’ din it-
tfittxija min-naħa tal-bniedem 
li dejjem ried jifhem. Għandna 
l-Mitoloġiji mill-iktar antiki li 
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Fittex
Il-frażi ‘No man is an island’ hija l-ewwel vers ta’ 
poeżija ta’ John Donne li nkitbet fl-1624. Fittex 
il-poeżija u ikteb fil-qosor x’taħseb li l-poeta jrid 
iwassal fil-poeżija.
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huma frott l-immaġinazzjoni stess 
tal-bniedem li ħoloq rakkonti 
biex jispjega u jifhem u jfiehem. 
Għandna r-reliġjonijiet il-kbar 
li żviluppaw fi tradizzjonijiet ta’ 
għerf u li żejnu tant kulturi waqt 
li servew biex il-bniedem tul iż-
żmien jesprimi sentimenti reliġjużi 
li ħass li kellu jesprimi quddiem 
il-kobor tan-natura jew ta’ allat 
li kien jadura. Sakemm niġu 
għar-reliġjonijiet li huma iktar 
qrib tagħna u tal-kultura tagħna: 
il-Ġudaiżmu, il-Kristjaneżmu, u 
l-Iżlam. F’dawn ir-reliġjonijiet il-
bniedem għamel qabża ’l barra 
mill-esperjenza tiegħu u ħass u 
emmen li hemm Alla personali 
li ta bidu għal kollox u li hu parti 
integrali fl-għaġna tal-esperjenza 
tal-bniedem tul l-istorja. 

Il-bniedem għalhekk fl-istorja 
mhuwiex iżolat, la fil-mistoqsijiet u 
lanqas fit-tweġibiet. Fl-esperjenza 
tiegħu mhuwiex waħdu, u fit-
tfittxija għat-tweġiba u għat-tifsira, 

hu parti waħda minn tradizzjoni 
sħiħa. Tkellimna fuq l-esperjenza 
tal-bniedem in ġenerali u fuq 
l-esperjenza reliġjuża. Il-proċess 
tal-edukazzjoni tagħna fil-fatt hu 
proċess ta’ kif aħna nirċievu dik it-
tradizzjoni li tagħtina identità. Dan 
il-proċess bil-mod il-mod jgħinna 
nħossuna parti minn soċjetà, minn 
reliġjon, minn komunità ta’ nies li 
magħhom naqsmu ħafna affarijiet 
komuni. Hu mis-soċjetà fejn ngħixu 
li nirċievu dawk il-valuri li jgħaqqdu 
dik is-soċjetà. Imma fl-istess 
ħin imbagħad, is-soċjetà stess 
tiddependi mill-impenn ta’ kull 
wieħed u waħda minna biex dawk 
il-valuri jissarrfu u aħna li aħna 
ħafna, bid-differenzi tagħna, inkunu 
nistgħu ngħixu flimkien u fil-paċi. 

F’pajjiżna per eżempju qed naraw 
quddiem għajnejna realtà soċjali, 
kulturali u reliġjuża li nbidlet 
ħafna u li għadha qed tinbidel 
b’ritmu mgħaġġel. Malta sa ftit 
ilu kellna soċjetà li l-valuri li kienu 

jgħaqqduha kienu prinċipalment 
valuri ġejjin mir-reliġjon Kattolika. 
Ir-reliġjon kienet kważi l-kultura 
tal-Maltin. Imma llum dan qed 
jinbidel għaliex anke f’Malta 
jeżisti pluraliżmu ta’ ideat, ta’ 
kulturi, u anke ta’ twemmin. Din 
id-diversità tista’ tbeżżagħna 
mal-ewwel daqqa t’għajn u 
malajr nibdew nippanikkjaw għax 
naħsbu li dak li kienu jemmnu fih 
ta’ qabilna spiċċa fix-xejn. Imma 
mhux bilfors hu hekk. Il-proċess 
li għaddew minnu pajjiżi oħra 
aħna rridu ngħaddu minnu wkoll. 
Malta għadha gżira imdawra 
bil-baħar, imma kulturalment 
u soċjalment u reliġjożament 
m’għadhiex gżira maqtugħa 
mill-kontinent li tagħmel parti 
minnu. Id-diversità bħall-kuluri tal-
qawsalla m’għandiex tbeżżagħna. 
Id-diversità anzi rridu nitgħallmu 
niċċelebrawha. Hekk nitgħallmu 
anke nirrispettaw lil min hu 
differenti minna u jaħsibha mod 
ieħor jew jemmen mod ieħor.
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idħol fil-fond
B'ritwal nifhmu sett ta’ 
azzjonijiet li għandhom 
tifsira simbolika. Kull 
komunità għandha 
r-ritwali partikolari tagħha. 
Għalkemm jeżistu ritwali 
personali, bħal meta naħsel 
snieni qabel ma norqod, 
ġeneralment ritwal isir fi 
grupp. Wieħed mill-aktar 
ritwali famużi fl-isport huwa 
tat-tim tar-Rugby tan-New 
Zealand All Blacks li jiżfnu 
l-Haka. Hemm imbagħad 
ritwali reliġjużi, li jvarjaw 
mir-radd tas-salib għar-rit 
ta’ sagrament.
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Meta jkollna xi ħaġa vera għal 
qalbna ma nkunux kuntenti 
qabel ma nuruha u naqsmuha 
ma’ sħabna u dawk li huma qrib 
tagħna. Hekk jiġri meta naqilgħu xi 
rigal li nkunu ferħana se ntiru bih. 
Il-ferħ, bħad-dwejjaq, ħafna drabi 
nkunu rridu naqsmuhom. U dan hu 
s-sabiħ tal-ħbieb li aħna jkollna, 
għax fost il-ħbieb ikollna dejjem 
xi ħadd jew xi wħud li magħhom 
inkunu iktar qrib u nħossuna 
nistgħu iktar niftħu qalbna u 
nitkellmu. Għax f’qalbna nġorru 
affarijiet li huma intimi u personali, 
li huma marbuta ma’ min aħna, 
mal-identità tagħna. 

Il-fidi rridu nifhmuha fuq dan 
il-livell. Il-fidi mhijiex biss id-
duttrina jew il-katekiżmu li 
tgħallimna, imma hija xi ħaġa 
ferm iktar personali. Iktar ma 
niskopru l-fidi tagħna fuq dan il-
livell, iktar nistgħu nifhmu kemm 
hu importanti li fil-fidi tagħna u 
bħala nsara nikbru flimkien. Aħna 
nistgħu ninfluwenzaw lil xulxin 
anke fil-fidi, f’dak li nemmnu 
u kif nemmnu. U daqskemm 
nistgħu ninfluwenzaw lil xulxin 
pożittivament, daqstant ieħor 
nistgħu nkunu ta’ influwenza 
negattiva. Fil-gruppi tal-ħbieb 
tagħna nistgħu ngħinu lil xulxin 

biex qalbna tkun miftuħa għal 
dan ir-rigal li tana Alla. Bħal kull 
rigal ieħor nistgħu naċċettawh jew 
nirrifjutawh. Xi ħadd per eżempju 
li jkun għaddej minn żmien diffiċli 
jew ikrah nistgħu ngħinuh mhux 
bilfors bi kliemna, anzi kultant 
l-istess preżenza siekta tagħna 
tkun biżżejjed. 

Hemm diversi modi kif aħna 
naqsmu ma’ ħaddieħor dak li 
nemmnu, u l-preżenza fis-skiet 
f’mument ta’ tbatija jew ta’ 
wġigħ hija waħda minnhom. 
Aspett bażiku tal-fidi nisranija 
hija l-imħabba. Għalhekk kif jgħid 
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idħol fil-fond
Bl-Ewkaristija nifhmu
l-qsim tal-ħobż, il-fatt li
hemm qsim jidher li 
hemm ikla ma’ ħafna.
Fl-Ewkaristija Ġesù 
jsejħilna biex nieklu 
flimkien miegħu. Waqt 
l-Ewkaristija l-ħobż u 
l-inbid jinbidlu fil-ġisem
u d-demm ta’ Kristu, imma 
ma tiqafx hawn, trid issir 
bidla oħra, aħna li nkunu 
preżenti rridu ninbidlu
fil-ġisem ta’ Kristu.
Dan hu sagrament li 
jgħaqqadna lkoll bħala 
familja waħda mingħajr 
differenza u distinzjoni.
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San Ġwann, Alla hu imħabba. 
L-imħabba vera tkabbar 
f’qalbna l-attitudnijiet it-tajbin li 
jiftħuna għall-oħrajn. Aħna lkoll 
għandna bżonn inħobbu u nkunu 
maħbuba. Imma min ma jħobbx, 
diffiċli jinduna bl-imħabba ta’ 
ħaddieħor. Dak hu n-negattiv tal-
individwaliżmu. L-individwaliżmu 
jimblukkana milli nħobbu u ma 
jħalliniex nirċievu l-imħabba ta’ 
min qed jipprova jħobbna. U meta 
aħna ningħalqu b’dan il-mod għall-
oħrajn nkunu qed ningħalqu wkoll 
għal Alla. Alla hu mħabba, u fl-
imħabba biss juri ruħu. L-imħabba, 
sew meta nagħtuha, kif ukoll meta 
nirċevuha, tibnina bħala karattri, 
bħala persuni u tibni wkoll is-sens 
ta’ komunità bejnietna. B’hekk 
ma nkunux biss ħbieb li faċilment 
nistgħu nibqgħu iżolati minn 
xulxin, imma ħbieb tassew li kapaċi 
niċċelebraw il-ħbiberija tagħna. 
Hu biss fil-kuntest ta’ komunità 
li jagħmel sens niċċelebraw kull 
ritwal marbut mal-fidi tagħna. 
Kif iwissi ħafna drabi Ġesù lill-
Fariżej u l-Iskribi, jekk mhemmx 
din l-imħabba vera meta niġu 
flimkien bħala komunità fiċ-
ċelebrazzjonijiet tagħna faċli 
ħafna nkunu ipokriti u superfiċjali. 
Ir-reliġjon li nħaddnu qiegħda 
biex tiftaħna għall-oħrajn u għal 
Alla. Jekk ma sservix għal dan 
il-għan, hi biss ritwal vojt li ma 
jfisser xejn. Ġesù jgħid ċar: “Jekk 
inti tkun tiela’ bl-offerta tiegħek, u 
hemmhekk tiftakar li ħuk għandu xi 
ħaġa kontrik, ħalli hemm l-offerta 

tiegħek u l-ewwel mur u rranġa 
ma’ ħuk.” Ġesù jridna nkunu 
sinċieri, nies ta’ veru. 

Nistgħu nqabblu l-għaqda ta’ 
bejnietna ma’ strument bil-kordi, 
bħal pereżempju kitarra, biex 
nistgħu nifhmu iżjed. Jekk ikun 
hemm korda waħda skurdata, 
il-melodija kollha ħa tinstema’ 
skurdata. Min-naħa l-oħra jekk 
l-kordi kollha huma kkurdati b’mod 
sew, il-melodija toħroġ b’armonija 
li tpaxxi lil min qed jisma’. L-istess 
nistgħu ngħidu dwar id-diversità 
li teżisti bejnietna. Permezz tal-
imħabba nkunu kapaċi nagħrfu u 
nirrispettaw lil xulxin bid-differenzi 
kollha tagħna. Din l-armonija hi 
frott l-imħabba u fl-istess ħin 
tkompli tkabbar l-imħabba fil-
komunità. Hekk il-Knisja tkompli 
tikber f’komunità vera fejn in-
nies huma tassew attenti għall-
bżonnijiet ta’ xulxin. Ħafna drabi 
b’karità nifhmu tagħti l-flus jew 
nagħtu ħwejjeġ u ikel biex ngħinu 
lil xi grupp tal-missjoni. Din 
hija ħaġa sabiħa u pożittiva 
ħafna. Imma kultant qajla 
nindunaw li fost dawk 
l-aktar qrib tagħna jkun 
hemm min ikollu bżonn 
ftit ħin u attenzjoni 
wkoll. Li nagħtu mill-
ħin tagħna kultant jiswa 
aktar mill-flus. Nistgħu 
wkoll nagħmlu xi xogħol 
ta’ volontarjat u nagħtu 
ftit mill-ħin tagħna b’mod 
regolari biex ngħinu 

lil dawk li huma fil-bżonn. Dan 
jista’ anke jkun mod kif aħna 
niskopru lilna nfusna u t-talenti 
tagħna u żgur li dawn l-esperjenzi 
jimmarkawna u jgħinuna nikbru 
f’persuni maturi.

“Imħabba ikbar minn din ħadd 
m’għandu, li wieħed jagħti ħajtu 
għal ħbiebu.” M’aħniex imsejħin 
biex nagħmlu affarijiet kbar u 
straordinarji, imma l-ordinarju 
b’imħabba kbira. Ġesù jgħidilna 
dak li għamiltu ma ħutkom fil-
bżonn għamiltuh miegħi.
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Din kont tafha?
Kont taf li hawn kitarri b’numru differenti 
ta’ kordi? Minbarra dik ta’ sitta, jeżistu wkoll 
kitarri b’erba’, seba’, tmien, għaxar, ħdax, 
tnax, tlettax u saħansitra wkoll bi tmintax-il 
korda! L-eqdem stampa ta’ kitarra hija waħda 
minquxa fil-ġebel 3,300 sena ilu.
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Hemm ħafna modi kif dak li nħossu 
u nemmnu nesprimuh u ngħadduh 
lill-oħrajn. Kull meta nkunu 
flimkien, aħna ngħaddu lil xulxin 
ideat, valuri, twemmin, sentimenti, 
u emozzjonijiet. 

Mhux l-ewwel darba tisma’ 
l-ġenituri, jew xi persuni oħrajn 
ikbar minna, jargumentaw u 
jgħidu li d-diski ta’ żmienhom 
kienu isbaħ u jagħmlu aktar sens 
minn dawk tal-lum. Forsi mhux 
dejjem naqblu magħhom, imma 
jista’ jkun li hemm raġuni għaliex 
kull ġenerazzjoni tintrabat mal-
mużika ta’ żmienha! Ċerti diski, 
mhemmx dubju kapaċi jqanqlu 
fina emozzjonijiet u sentimenti 
qawwija. Il-mużika u l-lirika minn 
dejjem kienet rifless tal-kultura 
taż-żmien li pproduċietha u fl-
istess ħin dejjem tkompli tagħġen 
il-kultura. Il-mużika u l-lirika 
għandhom seħer kif jesprimu 
sentimenti u emozzjonijiet, u kif 
jindirizzaw dak li kultant aħna 
stess inkunu għaddejjin minnu.

Fost il-kotba tal-Għerf insibu 
l-Ktieb tas-Salmi. Dan kien il-
ktieb uffiċjali tal-Kant tal-Lhud. 
Bħal-lirika ta’ kull żmien, is-
Salmi jesprimu sitwazzjonijiet 
differenti li l-Lhud kienu jgħaddu 
minnhom. Illum iservu biex aħna, 
nidentifikaw mas-sentimenti u 
l-emozzjonijiet li jibqgħu dejjem 
komuni fil-ħajja tal-bniedem.

Fost is-salmi nsibu

Salmi ta’ ferħ 
u ta’ ċelebrazzjoni

Salmi ta’ tifħir
u ta’ ringrazzjament

Salmi li jakkumpanjaw 
pellegrinaġġ

Salmi ta’ 
disperazzjoni

Salmi ta’ abbandun 
totali f’idejn Alla
Salmi ta’ tama

Salmi ta’ 
mistrieħ f’Alla
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agħmel
Sib xi diski kemm
mill-passat u kemm minn 
dawk tal-lum u pprova 
oħroġ il-messaġġ ta’ kull 
diska kif ukoll l-effetti li 
jista’ jkollhom fuqna.
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Is-Salmi huma ġabra ta’ poeżiji 
maqsumin f’ħames sezzjonijiet. 
Għalkemm ħafna jaħsbu li s-Salmi 
kitibhom David, bosta minnhom 
huma biss attribwiti lilu u kienu 
miktubin minn awturi differenti. 

Is-Salmi kienu dejjem jiġu kantati
u kienu jintużaw diversi strumenti 
ta’ akkumpanjament. Fil-fatt 
fis-Salmi stess insibu ħafna 
riferimenti mużikali, bħall-arpa, 
iċ-ċetra, it-tnabar u strumenti tan-
nifs differenti.

Il-kant u l-mużika huma forma 
mill-iktar sabiħ ta’ talb. Santu 
Wistin jgħid ‘Meta tkanta tkun qed 
titlob darbtejn!’ Għalina l-Insara 
s-Salmi dejjem kienu għodda 
mill-isbaħ biex nesprimu l-fidi u 
s-sens reliġjuż fil-fond tal-qalb. Il-
Knisja llum għadha tgħożż u tuża 
s-Salmi kuljum fit-tifħir tagħha lil 
Alla. Iktar ma nitgħallmu nużaw is-
Salmi u nitolbu bihom, iktar insiru 
midħla tal-Kelma t’Alla u nħallu 
l-Kelma t’Alla tkellimna u ddawwal 
l-esperjenza tagħna.  

Iktar ma niskopru s-Salmi 
f’atmosfera ta’ talb u flimkien 
ma’ oħrajn, iktar naraw fihom 
espressjoni ta’ dak li jiġri fil-
qalb ta’ kull wieħed u waħda 
minna u iktar nindunaw kemm 
l-esperjenza tal-bniedem tmur 
lil hinn miż-żmien u l-kulturi u 
r-reliġjon. Fis-Salmi hemm kull tip 
ta’ emozzjoni, sentiment, xewqa li 
kienu jimmarkaw lill-poplu Lhudi 
fir-relazzjoni tiegħu ma’ Alla u li 
għadhom jistgħu jitfgħu dawl fuq 
it-tfittxija tagħna ta’ Alla. Fis-Salmi 

nsibu faraġ u tama għal kull niket 
u qtigħ il-qalb. Dan juri kemm 
tabilħaqq il-Kelma t’Alla għadha 
sal-lum isservi ta’ aħbar tajba. 

It-tama nisranija li s-Salmi jistgħu 
jnisslu fina hija l-garanzija li Alla 
joffrilna biex qatt ma naqgħu 
vittmi ta’ dak li jiġri ġo fina jew 
madwarna.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

itlob
Salm 139 juri jemm Alla 
jaf lil kull wieħed u waħda 
minna, u kemm iħobbna, 
wkoll qabel ma nitwieldu!

“Mulej, int tgħarbilni
u tagħrafni; int taf meta 
noqgħod u meta nqum..
Fejn immur 'il bogħod mill-
ispirtu tiegħek? Jew fejn nista' 
naħrab minn quddiem wiċċek?
Jekk nitla' fis-smewwiet,
hemm int; jekk nimtedd 
f'qiegħ l-art, int hemm ukoll...
Raw għajnejk l-għemejjel 
tiegħi: kollha nkitbu fil-ktieb 
tiegħek; u jiemi kienu ġa 
magħduda meta ebda wieħed 
ma kien għad hemm.”
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naraw x'tgħallImna

a klIem ImportantI
	 Ikteb	sentenza	li	tfisser	fil-qosor	x’nifhmu	

b’dan	il-kliem:
 ▶	 Fażijiet	differenti	f’ħajti
 ▶	 Pluraliżmu
 ▶	 Esperjenza	reliġjuża

B Ideat prInċIpalI
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	 Għalfejn	Alla	jippermenti	li	ngħaddu	minn	

esperjenzi	differenti	f’ħajjitna,	anke	minn	
esperjenzi	koroh?

 ▶	 Kif	tista’	x-xjenza	tgħinni	nkabbar	il-fidi	
tiegħi?

 ▶	 Xi	jfissru	l-valuri	f’ħajjitna?
 ▶	 Għalfejn	l-individwaliżmu	għandna	

naħarbuh?

ċ aħseB B’moħħok
	 Uża	dak	li	tgħallimt	biex	twieġeb	dawn:
 ▶ Jista’	jkun	li	qrajna	jew	smajna	dwar	

esperjenzi	reliġjużi	li	kellhom	nies	bħal	
Tereża	t’Avila	jew	Mosè.		Aħna	la	aħna	Santa	
Tereża	u	lanqas	Mosè,	imma	xorta	jista’	
jkollna	esperjenza	reliġjuża.	Iddiskuti	kif.

 ▶	 Kif	tista’	tuża	s-salmi	biex	jgħinuk	tersaq	
aktar	qrib	ta’	Alla?

d IddIskutI d-dar
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar	dawn:
 ▶	 Kif	qed	ngħinu	lil	xulxin	biex	insaħħu	

l-valuri	nsara	bejnietna?
 ▶	 Hemm	xi	mod	li	bħala	familja	nagħtu	

ftit	ħin	biex	inkunu	ta’	għajnuna	għall-
oħrjan?	Pereżempju	nżuru	xi	qraba	li	ilna	
ma	naraw	u	li	jgħixu	waħedhom,	ngħinnu	
fil-parroċċa	bħala	abbatini,	fil-kor,	letturi,	
animaturi	waqt	il-quddies.


