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ħejjI ruħek:

Il-bniedem dejjem emmen
u fada f’xi poter aqwa minnu?

Taf li Abraham huwa importanti 
mhux biss għall-Insara iżda wkoll 
għall-Musulmani u għal-Lhud?



Il-qalb tal-bniedem iġġorr fiha 
ħafna xewqat u mistoqsijiet. Sa 
mill-bidu tal-eżistenza tiegħu 
l-bniedem dejjem ittawwal il-
barra minnu biex ifittex tweġibiet 
għall-mistoqsijiet l-iżjed profondi 
dwar għarfien sħiħ tiegħu nniffsu, 
dwar min ħalqu u dwar l-iskop 
tal-eżistenza tiegħu. L-arkeoloġija 

llum tgħallimna ħafna kif kien 
jgħix il-bniedem sa minn żmien il-
qedem, dwar x’kien jemmen u kif 
kien jesprimi dak li kien jemmen 
fih, speċjalment it-tfittxija lil hinn 
mid-dinja tiegħu ta’ realtà ’l fuq 
minnu. Ir-reliġjonijiet primittivi 
jeħduna lura eluf ta’ snin u huma 
xhieda ta’ dan kollu. 

X’kien l-iskop li l-bniedem jonqox, 
ipinġi jew joħloq xbihat u li lilhom 
kien jagħti qima? Minn fejn ġej 
dan is-sens ta’ tfittxija u s-sens ta’ 
stagħġib li donnu hemm ħallieq 
li ta bidu għal dak kollu li jeżisti? 
Dan hemm min isejjaħlu l-istint 
reliġjuż fil-bniedem tant li għal 
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ħafna żmien kienu jemmnu li 
l-bniedem huwa min-natura tiegħu 
stess ‘reliġjuż’. Imma hemm 
ukoll min dan ma jaċċettahx u 
jikkonkludi li r-reliġjon, ladarba 
titkellem dwar dak li ma nistgħux 
naraw u nesperimentaw, hija biss 
fantasija.

F’pajjiżna għandna tempji u siti 
li llum huma meqjusa wirt tal-
umanità għat-tifsira tagħhom u 
għal dak li jixhdu għalih tul medda 
ta’ sekli. M’hemmx dubju li huma 
postijiet ta’ qima. L-istatwa tal-
mara l-ħoxna hija simbolu marbut 
ma’ dawn u ma’ tant sejbiet 
oħra li jeħduna lura fiż-żmien u 
jikkonfermaw dan is-sens reliġjuż li 
dawn il-postijiet jirrappreżentaw.

Dan is-sens reliġjuż hu universali, 
imur lil hinn minn kulturi, razez u 
popli. Jekk insemmu pereżempju 

l-poplu Inca u tribujiet Afrikani, 
naraw li għalkemm espressament 
ma kinux jesprimu xi twemmin 
f’xi alla kif nafuh u nemmnu fih 
aħna, xorta waħda kienu jemmnu 
f’xi ħadd li hu aqwa minnhom u 
li għandu kontroll ta’ affarijiet li 
l-bniedem qatt ma jista’ jkollu. 
Ħafna  drabi kienu jassoċjaw l-allat 
mar-realtà tan-natura, u t-tibdil 
jew it-taqlib fin-natura għalihom 
kien sinjal mingħand l-allat.

Fl-Amerika t’Isfel hemm 
indikazzjonijiet simili dwar tribù 
li bħal ħafna tribujiet oħrajn 
kien jadura lix-xemx bħala alla 
tagħhom. Hemm elementi qawwija 
ta’ xejra reliġjuża li dawn it-
tribujiet kienu diġà qed jaraw u 
jqisu l-ġlieda bejn id-dawl u d-dlam 
fin-natura bħala taqbida li tista’ 
titfa’ dawl fuq dak li l-bniedem 
iġarrab fil-ħajja tiegħu ta’ kuljum. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Għall-poplu Maya r-reliġjon 
kien ħajtu, ta’ kuljum kien 
jagħti l-qima tiegħu lill-
allat huma msejjsa fuq 
il-fenomeni li kienu jaraw 
madwarhom. Fittex ftit 
aktar dwar ir-reliġjon tal-
popli tal-qedem fl-Amerika 
t’isfel bħall-Maya u l-Incas.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Kont taf li l-eqdem 
struttura reliġjuża 
hija Göbekli Tepe fit-
Turkija?  Wara dawn 
imbagħad insibu 
t-tempju tal-Ġgantija, 
ix-Xagħra, Għawdex.  
Dawn l-istrutturi huma 
eqdem mill-piramidi 
fl-Eġittu.
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Minn meta konna tfal żgħar dejjem 
indunajna li jekk għamilna xi ħaġa 
tajba jkun jistħoqqilna rigal, filwaqt 
li nkunu nistennew kastig jekk 
nagħmlu l-ħażin. Din l-attitudni 
dejjem tinbeda l-ewwel f’relazzjoni 
mal-ġenituri. Huwa interessanti 
però li nindunaw li din l-attitudni 
hija bbażata wkoll fuq ir-raġuni 
u li tagħmel sens għal kulħadd. 
Għalhekk meta l-bniedem ikun 
f’relazzjoni ma’ Alla jinduna li din 
l-attitudni hija wkoll preżenti.

L-istint reliġjuż primittiv, jurina 
li l-bniedem kien iħoss li lil 
alla trid tagħtih xi ħaġa, ħalli 
b’hekk jagħtik xi ħaġa lura. 
Jekk iġġib ruħek tajjeb, alla 
jista’ jippremjak, però jekk ma 
tagħtix lil alla dak li jistħoqqlu 
allura malajr jirrabja u jpatti 
lura b’vendikazzjoni. Dan il-ħsieb 
jidher ċar fil-poeżija ‘Il-Ġgantija 
t’Għawdex’ li l-poeta Ġorġ Pisani 
kiteb b’riflessjoni fuq t-tempju 
tal-Ġgantija.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Fittex il-poeżija ta’ 
Ġorġ Pisani ‘Il-Ġgantija 
t’Għawdex’ u aqra dwar 
it-tfajla “xuxitha tad-
deheb” li tat ħajjitha 
biex pajjiżha ma jibqax 
isofri mill-ġuħ.
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Din il-poeżija, għalkemm frott tal-
fantasija tal-poeta, xorta turina 
realtà li kienet ħajja fost il-poplu 
bikri ta’ gżiritna. Sabiex nifhmu 
aħjar nistgħu nagħtu titwila ħafifa 
fuq il-mitoloġija tal-Greċja. 

Il-Griegi u aktar tard ir-Rumani, 
flimkien ma’ popli oħra ma kinux 

jemmnu li jeżisti alla wieħed biss, 
imma ħafna, u għalhekk ngħidu 
li dawn in-nies kienu politeisti. 
Kienu jemmnu f’diversi allat u 
kienu jirrikorru għandhom għall-
għajnuna. Kienu joffru offerti 
jew sagrifiċċji ta’ annimali biex 
jogħġbu lill-allat tagħhom u jieħdu 
minn għandhom dak li jixtiequ. 

F’dan iż-żmien ma kinitx teżisti 
l-idea ta’ relazzjoni personali ma’ 
Alla, anzi dawn l-allat kienu minn xi 
daqqiet jarawhom bħala entitajiet 
li faċilment ikunu vendikattivi u 
allura kienu jagħmlu minn kollox 
biex jiksbu l-ħniena tagħhom.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Din kont tafha?
Il-Griegi kienu jemmnu li l-allat kellhom karatteristiċi 
umani għalkemm kienu immortali u kellhom qawwiet 
straordinarji. Dawn l-allat kienu jgħixu fuq l-ogħla 
muntanja tal-Greċja, il-Muntanja ta’ Olimpu. Huma 
kienu jagħmlu ħafna ċelebrazzjonijiet għall-unur ta’ 
dawn l-allat. Pereżempju jingħad li biex jiċċelebraw 
lil alla Żews kienu saru l-ewwel logħob olimpjadi,
fis-sena 776 Q.K.
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Il-kelma monoteiżmu ġejja minn 
żewġ kelmiet griegi: ‘monos’ li tfisser 
wieħed u l-kelma ‘theos’ li tfisser 
Alla. Għalhekk il-kelma monoteiżmu 
tfisser twemmin f’Alla wieħed. It-
tliet reliġjonijiet il-kbar li jemmnu 
fl-eżistenza ta’ Alla wieħed huma 
l-Ġudaiżmu, il-Kristjaneżmu u l-Islam.

Dawn it-tlieta għandhom relazzjoni 
intima bejniethom u t-tlieta 
semmejniehom fl-ordni ta’ kif 
insibuhom fl-istorja tal-umanità. It-
tlieta li huma jqisu lil Abraham bħala 
l-missier tagħhom u li minnu beda 

kollox. Dan nistgħu nsibuh f’Ġenesi 
kapitlu 12 minn vers 1 sa vers 9.

Il-ĠudaIżmu
Din hija r-reliġjon tal-Lhud u li fiha 
twieled Ġesù. Kien minn din ir-reliġjon 
li ħarġet ir-reliġjon Nisranija. 

L-iktar kotba importanti għal-Lhud 
huma l-ewwel ħames kotba tat-
Testment il-Qadim li nsibu fil-Bibbja 
li huma jsejħulhom it-Torah. Jemmnu 
li s-Sibt hija l-iktar ġurnata qaddisa 
u jħarsuha billi jmorru fis-sinagoga. 
L-iktar festa famuża hija l-festa tal-

Għid li hija festa li tfakkar il-ħruġ mill-
Eġittu, meta Alla ħelishom mill-jasar.

l-Islam
L-islam hija r-reliġjon tal-Musulmani, 
li bdiet fil-Lvant nofsani mill-profeta 
Muhammed li qal li deherlu l-anġlu 
Gabrijel u qallu biex iwassal il-
messaġġ ta’ Allah. Il-ktieb il-qaddis 
tal-musulmani huwa l-Qu’ran li kitbu 
Muhammed innifsu. Il-Musulmani 
jemmnu li Ġesù huwa profeta bħall-
oħrajn iżda li mhux Alla, filwaqt li 
Muhammed jibqa’ l-akbar profeta. 
Huma jitolbu ħames darbiet kuljum, 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Għixha!
Waqt diversi kunċerti, Bono, 
l-kantant tal-grupp U2, jistaqsi 
għaliex ulied Abraham illum 
huma miġġielda bejniethom. 
Bil-frażi ‘COEXIST’ jipproponi li 
nfittxu modi ġodda biex ngħixu 
flimkien bħala familja waħda. 
Ejjew aħna wkoll nisimgħu 
dan il-messaġġ u bi kliemna u 
dak kollu li nagħmlu nfittxu li 
nkabbru l-għaqda bejnietna.
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Ġesù jurina li aħna għandna 
ninteressaw ruħna fihom, bħalma 
għamel hu meta kien hemm xi 
Griegi li riedu jkellmuh. Nistgħu 
nistaqsuhom dwar fuqiex hi bbażata 
l-fidi tagħhom, kif iħarsu lejn il-ħajja, 
kif jiċċelebraw dak li jemmnu fih, 
kif ukoll ma nibżgħux jekk huma 
jistaqsuna l-istess affarijiet! San 
Pietru f’waħda mill-ittri tiegħu 
qalilna: “Kunu dejjem lesti li tagħtu 
tweġiba lil min jistaqsikom il-għala 
tat-tama tagħkom.” B’hekk inkunu 
ħloqna klima ta’ djalogu.

Ma nistgħux nassumu li l-oħrajn 
huma inferjuri għalina għax 
ma jemmnux bħalna. Dan jista’ 
jwassal għall-fanatiżmu u għall-

ikunu fejn ikunu; jagħtu karità, iħarsu 
s-sawm waqt iż-żmien tar-Ramadan 
u jagħmlu pellegrinaġġ għal Mekka 
darba f’ħajjithom. Għall-musulmani, 
il-jum tal-Ġimgħa huwa l-iktar jum 
qaddis.

Kull reliġjon hi mibnija fuq it-tajjeb. 
Huwa ħażin li aħna ningħalqu fit-
twemmin tagħna u ma nagħtux kas 
ta’ dak li jemmen fih ħaddieħor. 
Il-bnedmin kollha jinsabu fi tfittxija 
dwar x’sens fiha l-ħajja, minn fejn 
ġejjin u l-fejn sejrin. Ir-reliġjonijiet 
kollha huma risposti għal dawn 
il-mistoqsijiet importantissimi tal-
bniedem. Infatti l-kelma reliġjon, 
tfisser ‘re-ligare’ terġa’ tgħaqqad lill-
bniedem ma’ Alla. 

fundamentaliżmu reliġjuż. Ħafna drabi 
min ikun fundamentalist isostni li dak 
li jemmen hu biss tajjeb u li ħaddieħor 
huwa essenzjalment ħażin għax ma 
jemminx bħalu. Il-konsegwenzi ta’ 
dan jistgħu jkunu drastiċi u fatali, kif 
sfortunatament naraw kultant fil-media.  

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
Din kont tafha?
Fid-disa’ xahar tal-kalendarju Musulman jiġi ċċelebrat 
ir-Ramadan u jdum minn 29 sa 30 ġurnata. Dan iż-żmien 
huwa assoċjat mas-sawm, minħabba li wieħed jista’ 
jiekol u jixrob biss wara li tinżel ix-xemx. Għalkemm din 
tidher diffiċli huma jarawh bħala opportunità biex huma 
jagħmlu għadd ta’ affarijiet tajbin, bħal iqattgħu aktar 
ħin mal-familja, ma jgħidux gideb u jgħinu lill-oħrajn!

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Il-Lhud jiċċelebraw 
ħafna festi, fosthom 
il-Festa tal-Għid, 
tal-Għarejjex, tad-
Dedikazzjoni u l-Purim. 
Fittex dwar xi festa tal-
Lhud u l-ħsieb wara din 
iċ-ċelebrazzjoni.
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Aħna minn meta twelidna sa ma mmutu 
dejjem inħarsu biex naraw lil min ser  
nimitaw, u kif ser nimitawhom. Dan ma 
jfissirx li hu ħażin, anzi jurina biċ-ċar li 
aħna dejjem ikollna lil xi ħadd f’ħajjitna 
lejn min inħarsu, lil min nammiraw. Din hi 
xi ħaġa naturali. Irridu nitgħallmu minn 
oħrajn li forsi b’dak li għaddew minnu 
kisbu ċerta esperjenza u għerf li lilna jista’ 
jiswielna. Ma tistax tammira lil kulħadd! 
Ikun hemm min jogħġbok u min le. Imma 
qisu dejjem ikollok lil xi ħadd li jolqtok 
b’mod partikulari. Kultant ċerti nies li 
jolqtuna lanqas aħna stess ma nindunaw 
kemm ikunu qed iħallu effett fuqna. 
L-importanti f’dan kollu hu li nagħrfu 
nagħżlu bejn influwenza għat-tajjeb 
jew il-kontra. Ma nistgħux inħallu kollox 
jinfluwenzana bla ma nagħżlu. 

Meta qed nitkellmu fuq nies li f’ħajjitna 
nistgħu nżommuhom b’mudell għax 
inkunu nammirawhom, m’aħniex qed 
nitkellmu l-iżjed fuq l-apparenza, fuq in-
nies kif jidhru minn barra. M’hemm xejn 
ħażin li l-apparenza nagħtu kas tagħha 
wkoll! Imma lil min nammiraw u nħalluh 

Xi jkun mudell?

Inti għandek mudelli f’ħajtek?

X'tip ta’ mudelli għandek?
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jinfluwenzana, importanti li nidħlu 
fil-ħsieb tiegħu jew tagħha, fil-qalb, 
għaliex il-bniedem huwa qalbu, 
kien jgħid il-Papa Ġwanni Pawlu II.
Jeżistu f’kull qasam tal-ħajja nies 
bis-sens li għandhom valuri u 
f’kulma jagħmlu jesprimu dawn 
il-valuri li jħaddnu. Bħalma jeżistu 
wkoll nies li għall-popolarità 
kapaċi jbigħu kollox, anke lilhom 
infushom u qalbhom. Tajjeb 
għalhekk li nidentifikaw lil xi ħadd 
li nammiraw b’mod partikulari 
u nistaqsu x’nammiraw fih jew 
fiha. Meta nitkellmu fuq nies li 
nammiraw, ovvjament m’hemmx 
għalfejn nirreferu biss għad-dinja 
tad-divertiment jew tal-ispettaklu, 
għall-artisti fil-films jew għall-

kantanti. Hemm ukoll nies sempliċi 
anke madwarna li jagħmlu 
sagrifiċċji kbar fis-skiet u b’fedeltà. 
Dawk ma rridux ninsewhom. Kif 
tista’ ma tammirax missier li 
kuljum b’rutina joħroġ għax-xogħol 
biex imantni l-familja tiegħu u 
mbagħad jagħti sehmu fil-kura u 
l-edukazzjoni tat-tfal u fix-xogħol 
tad-dar? Jew omm li l-istess, 
għall-familja toħroġ taħdem, 
minkejja li wara x-xogħol għandha 
t-trobbija tat-tfal u xogħol tad-
dar? Fil-ħajja ta’ kuljum hemm 
ħafna u ħafna nies li jagħmlu 
mirakli kbar fis-skiet, li huma nies 
li jafu jħobbu tassew b’qalb kbira 
u b’fedeltà. Bħal ngħidu aħna 
għalliem li jkun jinteressah minnek 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Agħmel
Numru ta’
nies jiġbdu
l-ammirazzjoni
tagħna għal raġunijiet 
differenti. Aħseb dwar 
xi ħadd li bħalissa qed 
jiġbed l-ammirazzjoni 
tiegħek u għid għaliex.

Idħol fil-fond
Qatt smajt b’Malala 
Yousufzai? Twieldet 
il-Pakisatan fl-1998. 
Magħrufa għall-ħidma 
tagħha favur id-dritt 
li t-tfajliet jirċievu 
edukazzjoni f’pajjiżi fejn 
dan huwa mċaħħad lilhom. 
Dal-kliem u kitbiet tagħha 
waslu biex tkun fil-mira 
tat-Taliban li sparawlha 
waqt li kienet l-iskola.

ħafna aktar mill-marki li ġġib. 
Dawn u ħafna oħrajn ħaqqhom 
l-ammirazzjoni tagħna. Huma 
mudelli li għandna nħarsu lejhom.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB
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Il-fidi tagħna bħala nsara u 
dixxipli ta’ Ġesù, tpoġġilna 
lil Ġesù nnifsu bħala l-akbar 
eżempju għal ħajjitna. Ġesù 
m’huwiex xi ħadd li nammirawh 
biss, imma nimxu warajh 
ukoll. Anzi Ġesù f’ħajjitna 
jippreżentalna sfida biex 
inkunu bħalu, biex nagħrfu 
b’liema mod se nagħtu ħajjitna 
għal min inħobbu bla ma 
noqogħdu nagħmlu l-kontijiet u 
l-kundizzjonijiet. Ġesù jurina li 
ħajtek issibha u tkun sħiħa meta 
tagħtiha, meta titlifha.  

Fil-lejl tal-Għid, waqt it-tberik 
tan-nar li jiftaħ iċ-ċelebrazzjioni 
tal-lejl qaddis, iċ-ċelebrant 
jixgħel il-Blandun u jkanta: 
‘Kristu l-bieraħ u llum, il-bidu
u t-tmiem, tiegħu għal
dejjem hu ż-żmien, lilu kull 
glorja u ġieħ’. Kristu hu ċ-ċentru 
ta’ kollox. Ħajjitna tista’ tkun 
differenti ħafna jekk hu jkun iċ-

ċentru tagħna. Il-Knisja għalhekk 
tpoġġi bħala mudell lil dawk li 
f’ħajjithom lil Ġesù poġġewh 
verament fiċ-ċentru u ħallewh 
jiggwidahom tassew u b’ħafna 
paċenzja jiffurmalhom qalbhom. 
Dawn huma l-qaddisin, li kienu 
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kollha nies tad-demm u l-laħam 
bħalna, li kollha kellhom id-difetti 
u d-dnubiet bħalna, li bħalna 
f’ħajjithom, iddubitaw.  Imma 
f’ħajjithom ukoll għamlu xi ħaġa li 
żammithom wara Ġesù. 

L-appostli kienu jafuh wiċċ imb 
wiċċ, miegħu kielu, xorbu, raqdu u 
vvjaġġaw għal tliet snin sħaħ. Saru 
jafuh sew! L-ewwel komunitajiet 
saru jafu lil Ġesù permezz tal-
esperjenza tal-appostli, u kull 
komunità baqgħet tgħaddi din 
l-esperjenza minn ġenerazzjoni 
għal oħra.

X’inhuma dawk il-kwalitajiet li 
kellu Ġesù, u li permezz tagħhom 
ried jurina l-qalb t’Alla nnifsu? 
X’għandu differenti minna? 

Nistgħu nagħmlu lista sħiħa dwar 
il-kwalitajiet sbieħ li għandu Ġesù. 
Nistgħu ngħidu li qatt ma nistgħu 
nsibu xi eżempji ta’ egoiżmu fih, 
għax dejjem jaħseb f’ħaddieħor. 
Kien dejjem jgħix ħajja sempliċi 
mimlija b’ħafna paċi u li dejjem 
wassal din il-paċi, kemm bil-kliem 
u wisq iktar bil-fatti. Kien kalamita, 
kien jiġbed lil kulħadd lejh, għax 
kien speċjali. Però l-iktar ħaġa li 
kien orġinali fiha hija li dejjem kien 
ipatti l-ħażen li jirċievi b’ħafna ġid. 
Kien iħobb lil dawk li jagħmlulu 
l-ħsara. Dejjem joħloq il-ħajja fejn 
kien hemm il-mewt, u kienet din 
l-istess imħabba li wasslitu biex 
imut u jqum mill-mewt għalina. 
Din hi l-ġrajja li fuqha huwa 
mibni l-Kristjaneżmu u li tagħmlu 
reliġjon differenti minn oħrajn. 

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Għixha!
Immaġina li kont tgħix 
fi żmien Ġesù u li kont 
hemm waqt li kien 
qed jgħallem meta ħin 
minnhom jiġi ħdejk 
u jgħidlek “Ejja imxi 
warajja.” Kieku int x’kont 
tagħmel? Għalkemm qed 
ngħixu aktar minn elfejn 
sena minn dan iż-żmien, 
Ġesù għadu jsejħilna biex 
nimxu warajh u nsiru 
nixbhu lilu. Kif qegħdin 
nilqgħu din l-istedina?
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Kull poplu u kull pajjiż għandu l-istil 
ta’ ħajja tiegħu li normalment 
ivarja minn ta’ ħaddieħor. Kif 
jgħixu ċ-Ċiniżi m’huwiex kif 
jgħixu l-Amerikani, u dawn huma 
differenti minn kif ngħixu aħna 
l-Maltin. L-istil ta’ kif poplu jgħix 
huwa wkoll il-kultura tiegħu.  
Kull kultura ħadet ħafna snin 
biex żviluppat u saret kif inhi 
llum b’mod li kull poplu għandu 
t-tradizzjoni tiegħu li jgħaddi minn 
ġenerazzjoni għal oħra. Il-kelma 
‘Tradizzjoni’ tiġbor fiha ħafna 
affarijiet: karatteristiċi, valuri, 
twemmin, drawwiet. Hija xi ħaġa 

ħajja li kull ġens jagħmel minn 
kollox biex iżommha ħajja. 

Aħna qed nitgħallmu minn ta’ 
qabilna u ta’ qabilna tgħallmu 
minn ta’ qabilhom. Din it-
tradizzjoni tinkludi stili ta’ kif 
ngħixu bħala poplu, kultura, 
karatteristiċi, valuri, kif ukoll storja 
ta’ kif issawwarna bħala poplu. 

Il-kelma ‘Tradizzjoni’ tfisser 
eżattament dan. Hija 
t-trażmissjoni ta’ informazzjoni 
jew stil ta’ ħajja li tgħaddi minn 
ġenerazzjoni għal oħra. 
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Il-komunità ta’ dawk li jemmnu, dik 
li aħna nsejħulha l-Knisja, dejjem 
tat importanza kemm lit-testi 
tal-Kotba Mqaddsa li hija l-Kelma 
miktuba, kif ukoll lit-tifsira tagħha 
li minn żmien għal żmien żviluppat 
fi Tradizzjoni u anke influwenzat 
il-kultura sħiħa ta’ poplu. Il-Kotba 
Mqaddsa mingħajr il-ħajja ta’ 
poplu u x-xhieda ta’ tant nies, tista’ 
tibqa’ ktieb li ma jiftihemx. Min-
naħa l-oħra, il-kultura ta’ poplu 
weħedha, mingħajr ma għandha 
għal xiex tirreferi, tista’ faċilment 
tixxejjen bil-bidliet li jseħħu matul 
iż-żmien. 

Darba San Ġilormu qal: ‘Min 
ma jafx l-Iskrittura, ma jafx lil 
Kristu!’ U din hija verità. Lil Kristu 
nistgħu nsiru nafuh mill-Kelma 
tiegħu stess. Però mhux biss. 
Matul iż-żminijiet il-komunitajiet 
li emmnu fih kellhom esperjenza 
tiegħu u ħallewlna ħafna xhieda 

u linji gwida li jiffurmaw it-
tradizzjoni ħajja. Din ix-xhieda 
tagħmel il-messaġġ ta’ Kristu 
sħiħ għax tagħtih forma, issaħħu 
b’esperjenza ħajja ta’ dawk li 
emmnu fih u għexu l-messaġġ. 

Ġesù qalilna b’xejn ħadtu u b’xejn 
agħtu. Kelma li tagħtina ħafna 
libertà, li turina kemm hu sabiħ 
li inti dak li rċevejt tgħaddih lil 
ħaddieħor mhux bilfors imma 
liberament, għax tħoss li dak li 
hu tajjeb għalik għandek taqsmu 
ma’ ħaddieħor. Dan iwassalna 
biex anke aħna llum inħossuna 
impenjati li l-ewwel nirċievu dak li 
għaddewlna ta’ qabilna, biex wara 
li nagħmluh tagħna, inkunu nistgħu 
b’konvinzjoni ngħadduh lill-oħrajn. 

Sa minn żminijiet ’il bogħod, 
meta ma kinitx teżisti l-kitba 
jew il-meżżi li għandna llum, 
ġenerazzjoni kienet tgħaddi dak li 
hi lill-ġenerazzjoni oħra permezz 
ta’ rakkonti, stejjer u proverbji. 
Iż-żgħar kienu jitgħallmu ħafna 
bl-amment u b’hekk it-tradizzjoni 
kienet tiġi trasmessa b’mod ħaj u 
permezz tal-memorja. 

Dan nistgħu ngħidu kien l-istess 
oriġini tal-Bibbja li bħala kelma 
miktuba ġiet wara tradizzjoni 
ħajja li ma kinetx miktuba, 
imma li kienet tgħaddi permezz 
ta’ rakkonti u stejjer. Qabel it-
tradizzjoni miktuba kien hemm 
it-tradizzjoni orali, li tfisser 
trasmissjoni bil-fomm. Din it-
tradizzjoni nkitbet ħafna wara u 
kien proċess li ħa mijiet ta’ snin. 
Dan ġara kemm fit-Testment il-
Qadim kif ukoll fil-Ġdid. Qabel il-
kitba kien hemm il-kelma.

DIN KONT
TAFHA?

FITTEX

GĦIXHA

AGĦMEL

MILL-ARTI

MUDELL TA’
ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOBDin kont tafha?
Fis-sena 1946 xi rgħajja 
kienu qrib il-Baħar Mejjet, 
illum magħruf bħala x-Xatt 
tal-Puntent. Biex jgħaddu 
ż-żmien tefgħu ġebla fi 
ftuħ li kien hemm fl-irdum 
u semmgħu ħoss ta’ xi 
ħaġa tinkiser. Daħlu f’xi 
għerien u sabu ammont ta’ 
ġarar tal-fuħħar.  F’sebgħa 
minnhom sabu xi parċmini. 
Wara nstabu aktar fdalijiet 
ta’ kitbiet f’għerien fil-qrib.  
B’kollox instabu fdalijiet 
mill-kotba kollha tat-
Testment il-Qadim, ħlief 
mill-Ktieb ta’ Ester.
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naraw x'tgħallImna

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

b’dan	il-kliem:
 ▶	 Fanatiżmu
 ▶	 Kristu	ċ-ċentru	ta’	ħajjitna
 ▶	 Tradizzjoni

B Ideat prInċIpalI
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	 Uri	għalfejn	inqisu	lil	Abraham	bħala	

l-missier	tal-Insara,	Musulmani	u	Lhud.
 ▶	 Għalfejn	għandna	nieħdu	interess	

f’reliġjonijiet	oħra?
 ▶	 Ġesù	u	jien	...	kif	nista’	nsir	aktar	bħalu.
 ▶	 Għalfejn	it-Tradizzjoni	hija	importanti?

ċ aħseB B’moħħok
	 Uża	dak	li	tgħallimt	biex	twieġeb	dawn:
 ▶ Għalfejn	il-bniedem	dejjem	ifittex	li	jpoġġi	

l-fiduċja	tiegħu	f’xi	ħaġa	jew	xi	ħadd	aqwa	
minnu?

 ▶ Ikteb	dwar	l-importanza	ta’	mudelli	
f’ħajjitna.

d IddIskutI d-dar
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar	dawn:
 ▶	 Minn	huma	n-nies	li	nammiraw	u	għalfejn?


