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Riflessjoni

Maturità

Dinjità

Personalità

Filosofija tal-ħajja

Kultura

Valuri

Immarka ✓ ħdejn Il-klIem lI taf xI jfIsser:ħejjI ruħek:

Jien kif nidher li qed nikber?

Jien differenti, jew ħaddieħor 
ukoll għaddej minn dak li qed 
inħoss jien?



Is-sabiħ tal-ħajja hu li hi avventura. Qatt ma 
nibqgħu l-istess. Jgħaddi ż-żmien u ninbidlu, 
nikbru, u suppost nimmaturaw. Ngħidu 
‘suppost’ għax mhux bilfors meta tikber fiż-
żmien tkun qed tikber ukoll fl-għerf, fl-għaqal 
jew fil-maturità. Dawn huma meħtieġa fil-ħajja 
speċjalment f’dawk il-mumenti ta’ deċiżjoni li 
jitolbu minna iktar konċentrazzjoni. 

Tkellimna dwar dak li sa mill-bidu nett
ta’ ħajjitna inżera’ fina, dwar kif l-esperjenzi 
tal-ħajja jagħġnuna u jgħinuna niżviluppaw 
jekk nagħrfu ngħixuhom kif suppost.
Fil-ħajja, l-aktar meta nkunu żgħar,
kważi hu dejjem ħaddieħor li jagħmel
id-deċiżjonijiet għalina. Imma jiġi
żmien meta aħna rridu nibdew
infendu għal rasna. 
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Għixha!
Qabel ma tieħu deċiżjoni, 
x’tagħmel? Taħseb dwar 
il-konsegwenzi? Kif din se 
teffetwak? Ġieli ħadt parir 
mingħand xi ħadd qabel ma 
wasalt għad-deċiżjoni? Lil 
min tistaqsi? Ġenituri, ħbieb, 
religious counsellor? Hemm
xi ħadd ieħor li tkellimt miegħu 
u sibtu ta’ għajnuna biex inti 
tasal tieħu deċiżjoni tajba?
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Dan hu żmien li jitlob minna 
li nkunu moħħna hemm, li ma 
nħallux kollox jgħaddi bla ma 
jġegħelna naħsbu u nirriflettu 
fil-fond. Ma nistgħux ngħixu għall-
mument, kif naħsbuha dak il-ħin 
mingħajr ma nqisu l-konsegwenzi 
tal-għażliet tagħna għax inkella 
l-esperjenzi li ngħaddu minnhom 
ma jgħinuniex nikbru. U l-agħar 
ħaġa li tista’ tiġrilna fil-ħajja hi li 
nikbru fl-età u nibqgħu żgħar fil-
moħħ u fil-qalb.

Fiż-żmien meta fiżikament 
aħna nibdew niskopru iżjed min 
aħna u nibdew inħossu l-bżonn 
ta’ relazzjonijiet ma’ oħrajn, 

hu importanti wkoll li nibdew 
inħaddmu moħħna biex l-għażliet li 
nagħmlu nagħmluhom b’maturità. 
F’dan iż-żmien nibdew inħossuna 
ninbidlu fil-mod kif inħarsu lejna 
nfusna, kif nirrelataw mal-oħrajn 
u anke kif nifhmu r-relazzjoni 
tagħna ma’ Alla. L-imġiba tagħna 
taf tibda tkun differenti minn qabel 
u nibdew inbatu bil-burdati. Anke 
l-attitudnijiet tagħna għal ħafna 
affarijiet jibdew jinbidlu forsi iktar 
spiss. Il-karattru tagħna donnu 
jibda jgħaddi minn ħafna taqlib 
u allura jibda jinbidel anke kif 
ħaddieħor iħares lejna.

Dan iż-żmien f’ħajjitna faċli ħafna 
jkun żmien meta aħna stess ma 
nkunux kuntenti bina nfusna. 

Propju għalhekk hu żmien delikat, 
hu żmien meta m’għandniex 
nieħdu deċiżjonijiet mgħaġġla u 
weħedna, m’għandniex ninqatgħu 
mill-oħrajn u ngħaddsu rasna. 
Dan hu żmien fejn il-ferħ u 
d-dwejjaq jibdew ta’ spiss 
jalternaw u jikkundizzjonawna fil-
burdati tagħna. Madanakollu dan 
iż-żmien huwa xorta żmien tad-
deheb f’ħajjitna. Jekk nagħraf 
nagħmel id-deċiżjonijiet it-tajba, 
bil-mod il-mod nibda ninbidel u 
mhux talli nsir aħjar, talli nkun 
kapaċi nilħaq il-potenzjal kbir li 
hemm mistur ġewwa fija. Għax 
aħna mhux biss ħolqien ta’ Alla 
fost il-ħafna affarijiet li ħalaq 
imma aħna l-kapolavur tal-
ħolqien kollu tiegħu.

Immaġina li kont bla dar u kellek tgħix tiġġerra 
mat-triq. Kif kont tgħix? B’xi mod trid ta’ lanqas 
issib x’se tiekol u ħwejjeġ x’tilbes. Din il-ħajja żgur 
mhix waħda faċli. Fl-1857 fl-Italja ma kinitx xi 
ħaġa rari li tfal jispiċċaw jiġru mat-toroq. Michele 
Magone kien wieħed minnhom. Bħal sħabu kien 
jisraq biex jgħix, il-kumpanija li kien iżomm ma 
tantx kienet xi waħda tajba. Darba waħda, meta 
kellu tlettax-il sena iltaqa’ ma’ Don Bosco u dan 
ħa interess fih. Michele ma kienx ferħan bil-ħajja 
li kellu. X’uħud minn sħabu kienu diġà spiċċaw 
il-ħabs. Ħadd qabel ma kien waqaf ikellmu. Don 
Bosco kellu Oratorju fejn kien jieħu ħsieb tfal oħra 
bħal Michele. F’dan il-post Michele sab ħajja oħra, 
post fejn seta’ jistudja u sab ukoll għajnuna biex 
jibdel il-mod ta’ kif kien iġib ruħu, speċjalment kif 
jitkellem! Għall-ewwel li wasal l-Oratorju ma tantx 
kien jieħu gost imur il-knisja u meta kien imur 
ma tantx kellu kwiet. Imma nbidel ukoll; u jekk 
seta’ jgħin lil xi ħadd kien ikun minn tal-ewwel. 
F’Jannar tal-1859, Michele ma tantx ħassu sew. 
Lanqas biss ried jilgħab ma’ sħabu!  Kellu marda 
li ma setax ifiq minnha. Minkejja t-tfulija diffiċli li 
kellu Michele ried li jinbidel u bid-determinazzjoni 
qawwija li kellu rnexxielu. Aħna wkoll ma rridux 
naqtgħu qalbna.  Waħedna forsi diffiċli imma jekk 
inħallu lil min jgħinna jirnexxilna żgur.
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Din il-familja tiegħi ma tifhimnix! Kull 
xħin inkunu flimkien dejjem nispiċċa 
niġġieled. Qisu xi ħaġa fija timbuttani 
biex ninqata’ minnhom. Il-ħin kollu 
nippruvahom billi nimbotta bil-kontra 
tagħhom. Meta smajthom jitkellmu fuq 
kemm jixraqli xagħri twil, rajt kif għamilt 
biex naqtgħu; kull meta jgħiduli nistudja 
biex la nikber naqbad karriera, ngħidilhom 
li rrid ngħix ħajti. Kull meta nħoss li qed 
jissikkawni, nirrabja u nagħmel skoss 
storbju, inkella nitlaq ’il barra mingħajr ma 
ngħid kelma.

Imma tgħid Petra kellħa raġun meta qaltli 
li jekk iħalluni nagħmel li rrid, kont ngħid 
li ma jħobbunix jew li ma jimpurtahomx 
minni? Min jaf?! Lanqas jien stess ma naf.
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Min jaf kemm-il darba ħassejna 
sentimenti jixbhu lil dawn imsemmija 
fil-paġna tad-djarju! Forsi mhux 
eżatt jew ma nagħmluhiex daqstant 
bi kbira. Imma fil-fond ta’ qalbna 
hemm sentimenti li ma nistgħux 
nifhmuhom. 

Qatt tħossok li qisu ħadd
mhu jifhmek?

Taħseb li waħdek qed 
tħosshom dawn is-
sentimenti jew sħabek 
ukoll qed iħossuhom?

Kif tistgħu tgħinu lil xulxin 
tifhmu x’inhu jiġri fikom u 
x’inhu l-aħjar? 

Għalkemm għaddej minn żmien 
ta’ bidliet kbar, tħoss li għandek 
tagħmel sforz biex tapprezza 
l-imħabba tal-oħrajn? 

Bħalma aħna f’dan iż-żmien 
tal-ħajja ma nkunux komdi fir-
relazzjonijiet mal-oħrajn, l-istess 
jista’ jkun iħossu ħaddieħor 
magħna. Dan qisu żmien meta 
rridu nagħmlu iżjed ta’ rasna, 
meta rridu naqtgħu rabtiet ta’ 
dipendenza anke fid-dar u fil-
familja, meta noħolmu libertà 
ikbar, meta nippretendu anke 
li noħorġu iżjed bla ma nkunu 
kontrollati x’ħin nidħlu. 
Dan ifisser li nibdew nidħlu f’ħafna 
konflitti li qabel ma kellniex. 

F’din l-età partikulari l-ħbieb 
huma importanti ħafna u għalhekk 
hu ħafna importanti t-tip ta’ 
ħbiberiji li nagħżlu. Mal-ħbieb 
nibdew inħossuna iżjed komdi 
u naslu anke niftħu iktar qalbna 
magħhom għax nibdew inħossu li 
l-ħbieb biss jistgħu jifhmuna f’dak 

li għaddejjin minnu. Imma filwaqt 
li fih il-pożittiv tiegħu li nibdew 
inserrħu iżjed fuq ir-relazzjonijiet 
mal-ħbieb, jibqa’ importanti ħafna 
li nżommu wkoll relazzjoni tajba 
mal-ġenituri tagħna u fid-dar. 
Niftakru li għalkemm lill-ġenituri, 
u oħrajn li jieħdu ħsiebna bħan-
nanniet u z-zijiet, mhux qed 
narawhom f’dawl sabiħ, l-akbar 
interess tagħhom huwa l-akbar
ġid tagħna.

Idħol fil-fond
Min huma l-ħbieb tagħna? 
Xi nfittex fi sħabi? 
Nagħti aktar importanza 
lejn il-mod kif jidhru u 
l-fama tagħhom mal-
oħrajn jew aktar kif 
inhuma minn ġewwa u 
l-karattru tagħhom? Huwa 
importanti ħafna li l-ħbieb 
jgħinuni biex jien nimxi ’l 
quddiem fil-ħajja tiegħi 
u jien ukoll irrid nkun ta’ 
għajnuna għalihom.
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Itlob
Meta nkunu nħossuna 
waħedna, forsi anke sħabna 
jkunu warrbuna, naħsbu 
li Alla wkoll insiena. Mhux 
aħna biss nirranġunaw hekk. 
F’salm 42, is-salmista juri 
eżatt din l-attitudni.  Is-
salmista iżda jagħraf li Alla 
hu fil-qrib u li ma nsiehx. 

Bħalma għażżiela tixxennaq 
għan-nixxigħat tal-ilma,
hekk tixxennaq ruħi għalik,
o Alla... Ngħid lil Alla,
il-blata tiegħi: 
“Għaliex tlaqtni? 
Għax għandi ngħix imdejjaq 
taħt it-tagħkis tal-għadu?”
Kull meta jgħajruni 
l-għedewwa tiegħi, 
qishom qed ikissruli għadmi,
meta jgħiduli l-ħin kollu… 
Ittama f’Alla,
għax jien nibqa’ nfaħħru; 
hu l-għajnuna tiegħi
u Alla tiegħi!
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Żmien bħal dan f’ħajjitna, barra 
li jġib taqlib fir-relazzjonijiet 
tagħna mal-oħrajn u fil-mod kif 
inħarsu lejhom, iġib ukoll miegħu 
inċertezzi kbar anke dwarna 
nfusna. Dan jaffettwa wkoll il-
mod kif inħarsu lejn il-ħajja u lejn 
Alla f’ħajjitna.

Dan hu żmien meta nibdew 
nagħtu ħafna iżjed kas ta’ kif 
nidhru quddiem l-oħrajn. Imma 
daqskemm hu importanti kif 
nidhru minn barra, daqstant 
ieħor hu importanti li nieħdu 
ħsieb tagħna nfusna minn 
ġewwa. Hemm id-dinja li qed 
ngħixu fiha, imma mbagħad 
hemm dinja oħra ġo fina. U 
rridu nagħtu kas xi jkun qed 
jiġri hemm ġew. Għax jekk 
ma niżviluppawx relazzjoni 
tajba magħna nfusna, nistgħu 

nitilfu lilna nfusna u jkun 
hemm ħafna affarijiet f’ħajitna 
li ma nifhmuhomx u li ma 
naċċettawhomx.  

Il-mod kif inkunu naħsbu fuqna 
nfusna, jista’ jaffettwana wkoll, 
bħal pereżempju l-mistħija. 
F’dan iż-żmien nistgħu nibdew 
nipparagunaw wisq lilna nfusna 
ma’ oħrajn. Is-sensazzjoni tista’ 
anke tkun li nħossuna mwarrba 
mill-oħrajn. Allura dan jista’ 
jwassal biex aħna nagħmlu 
dak li jkun hemm bżonn, basta 
nkunu aċċettati mill-ħbieb. 
Dan jista’ jkollu effett negattiv 
fuqna għax biex inkunu aċċettati 
nistgħu nispiċċaw nagħmlu 
affarijiet sempliċement biex 
ningħoġbu. M’hemmx dubju li 
f’dan iż-żmien tal-ħajja, aħna 
stess nibdew inħossuna skomdi 

ma’ dawk f’ħajjitna li b’xi mod 
jirrappreżentaw l-awtorità, iktar 
u iktar jekk ikunu nies li dejjem 
jimponu fuqna. 

Kollox ma’ kollox, dan hu 
żmien sabiħ! Imma daqstant 
ieħor delikat! Għalhekk tajjeb li 
nħossuna liberi, li jkollna sens ta’ 
tfittxija, li nibqgħu nesploraw, li 
nagħmlu l-mistoqsijiet li jtaqqlu 
lil qalbna u lil moħħna. Imma 
tajjeb ukoll ikollna xi ħaġa soda li 
nistgħu nżommu magħha. 

F’dan iż-żmien ta’ ħajjitna ma 
rridux naraw lil Alla qisu pulizija 
li qiegħed josservana l-ħin kollu 
biex jiksirna jew jiġġudikana. 
Lil Alla rridu niskopruh bħala 
dak li jħobbna u li f’ħajitna jista’ 
jgħinna nifhmu iżjed lilna nfusna 
u x’inhu jiġri. 
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Il-bniedem dejjem irid joqgħod attent li ma 
jdaħħalx f’ħajtu drawwiet ħżiena. Dawn id-
drawwiet, li ħafna drabi nsejħulhom vizzji, 
jistgħu jnaqqsulna l-libertà li Alla tana bħala 
wieħed mill-ikbar rigali għalina. F’dan iż-żmien 
ta’ ħajjitna rridu noqogħdu attenti ħafna 
mill-vizzji għax għalkemm dawn jeffetwaw lil 
kulħadd, imma l-fatt li għaddejjin minn tant 
taqlib ġewwa fina u fir-relazzjonijiet tagħna 
faċli ħafna nkunu aktar dgħajfa u nċedu 
malajr. Xi kultant dawn il-vizzji naqgħu fihom 
mhux għax inkunu rridu aħna iżda biex inkunu 
aċċettati minn xi grupp li nammiraw jew li 
nkunu nixtiequ nsiru ħbieb tagħhom. 

Periklu ieħor f’dan iż-żmien hu li xi drabi meta 
naqgħu għal xi vizzju ma jkunx faċli li noħorġu 
minnu. Dan għaliex hija parti min-natura tal-
vizzji li jsiru parti importanti minn ħajjitna u 
kultant jieħdu l-post ta’ affarijiet li ħajjitna 
tassew għandha bżonn.

Xi jkun vizzju?

Taf lil xi ħadd li f’ħajtu 
sab ruħu jitħabat 
kontra xi vizzju?

Taħseb li faċli 
tirbaħ vizzju?
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X’uħud minn dawn il-vizzji jista’ 
jkollhom effett ħażin ħafna fuq 
ġisimna u saħħitna għalkemm 
dan l-effett ma jidhirx mal-ewwel. 
Fosthom tajjeb insemmu Anorexia 
li hija diżordni fl-ikel li jaqgħu fiha 
żgħażagħ li jibżgħu li se jeħxienu 
u għalhekk jiddeċiedu li joqogħdu 
lura mill-ikel b’detriment kbir għal 
saħħithom.

Hemm vizzji li jistgħu jħallu 
effetti xejn sbieħ fuq il-karattru 
tagħna bħall-gideb, id-dagħa jew 
l-egoiżmu. Il-gideb ħafna drabi 
jimbuttana f’ċirku ta’ gideb, waħda 
wara l-oħra u dan ser itaqqalna 
u jikkomplika r-relazzjoni tagħna 
mal-oħrajn. Mill-banda l-oħra 

x’uħud jużaw id-dagħa biex jidhru 
kbar jew inkella interessanti 
mingħajr ma jindunaw li qed 
iwaqqgħu lilhom infushom mal-
maġġoranza ta’ sħabhom li fil-
paroli żejjed tagħhom jaraw biss 
lil xi ħadd li jrid jilgħabha ta’ xi 
ħadd li mhux. Hemm imbagħad 
min jibda jġib ruħu qisu hu kien 
iċ-ċentru ta’ kollox u f’qasir żmien 
isib li l-ħbieb tiegħu qed iwarrbuh 
għal oħrajn li huma aktar komdi 
magħhom.

Fl-aħħar nett x’uħud minn dawn 
il-vizzji jbegħduna minn dik il-
verità dwar ħajjitna li lilna tgħinna 
nikbru f’armonija ikbar minn 
ġewwa. Dawn il-vizzji jaqtgħuna 

mill-imħabba ta’ dawk li jridulna 
l-akbar ġid u saħansitra ma 
jħalluniex naraw l-imħabba kbira ta’ 
Alla għalina. Ħafna drabi l-ħajja ta’ 
dawk maħkuma minn dawn il-vizzji 
titlef dawk l-elementi li jagħmlu 
mill-ħajja avventura u l-aqwa rigal 
ta’ Alla. Madankollu dan ma jfissirx 
li Alla jinsiehom lil dawk maħkuma 
minn dawn il-vizzji imma jfisser li 
huma jkunu nsew li Alla jħobbhom, 
mhux għal dak li jagħmlu imma għal 
dak li huma. Meta dawn jindunaw 
b’din l-imħabba kbira tiegħu, ikunu 
bdew l-ewwel pass biex jegħlbu 
dawn il-vizzji li żergħu f’ħajjithom 
u mbagħad jibdew biex jiżirgħu xi 
ħaġa li tħalli frott mill-isbaħ fil-ħajja 
tagħhom – il-virtu!

the human experIence jirrakkonta l-esperjenza ta’ 
żewġt aħwa li kellhom tfulija diffiċli. Jeffrey Azize jistqarr 
li missieru ma kienx bniedem ħażin u jirrakkonta li kien 
hemm jiem li fihom kien iħares lejn missieru bħala l-eroj 
tiegħu. Imma dawk l-iljieli meta kien jiġi lura d-dar fis-
sakra kienu esperjenzi li ħallew marka kbira fuqu. Kien 
għalhekk li meta ħuh il-kbir Clifford kiber ftit iddeċieda 
li jitlaq u jsib dar aħjar għalih u għal ħuh. Madankollu 
Jeffrey iħoss li hu u jikber xorta kellu xi ħaġa nieqsa u 
għalkemm qajla seta’ jesprimi dak li kien iħoss imma 
xi kultant kien iħossu nieqes mit-tama fil-ħajja. Kien 
għalhekk li ż-żewġt aħwa flimkien ma’ xi ħbieb, li bħalhom 
kellhom esperjenza diffiċli, jibdew vjaġġ, jew aħjar numru 
ta’ esperjenza ma’ nies li normalment naħsbuhom 
mingħajr tama. L-ewwel jibdew b’esperjenza fi New York 
qalb nies li m’għandhomx dar. Bħalhom ifittxu li jsibu 
post kenni fl-iljieli kesħin u xi qalb tajba li tagħtihom xi 
ħaġa x’jieklu. Wara din l-esperjenza jmorru f’orfanatrofju 
fil-Perù bi tfal diżabbli. Hawn Clifford u Jeffrey jiltaqgħu 
ma’ tfal li minkejja t-tbatija kbira tagħhom huma mimlija 
mħabba. Fl-aħħar nett jiddeċiedu li jqattgħu l-aħħar 
esperjenza tagħhom f’komunità ta’ lebbrużi fil-Ghana. 
Dawn l-esperjenzi jgħinu liż-żewġt aħwa jaraw u jsibu 
t-tama ta’ dawn in-nies minkejja t-tbatijiet kbar tagħhom 
u din tgħinhom jegħlbu t-tbatija tagħhom. Jeffrey, diversi 
drabi waqt dawn l-esperjenzi jitkellem fuq dak li jkun qed 
iħoss u fl-aħħar tal-film jasal li jerġa’ jiltaqa’ ma’ missieru. 
Hawnhekk il-missier jitlob ’l uliedu jaħfrulu ta’ dak li kien 
għamel sforz il-vizzji tiegħu u wara ħafna snin Jeffrey u 
Clifford jaraw il-qawwa tat-tama fil-ħajja tal-bniedem.
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Qalbna hi spazju sagru u ma 
nistgħux inħalluha miftuħa beraħ 
b’mod li jista’ jidħol fiha minn 
kollox. Irridu nieħdu ħsiebha, 
nikkultivawha u nipproteġuha.

L-għorrief tal-Greċja l-Antika, 
l-aktar Platun u Aristotile li kienu 
jgħixu  aktar minn 300 sena 
qabel Kristu, kienu jitkellmu u 
jiktbu dwar liema huma dawk 
il-karatteristiċi fil-bniedem li 

jistgħu jagħmluh aktar tajjeb 
u allura aktar kuntent. Aħna 
jeħtieġ niżviluppaw dik li tissejjaħ 
‘filosofija tal-ħajja’ – jiġifieri 
niżviluppaw l-mod tagħna kif 
naħsbuha u kif nirreaġixxu 
għal dak li jiġri fil-ħajja. Imma 
din il-filosofija tal-ħajja, biex 
niżviluppawha, għandna bżonn 
niskopru l-għejun mnejn nixorbu, 
minn fejn niskopru dawk il-
valuri tal-ħajja li jagħmluna 

tassew bnedmin sħaħ li kapaċi 
nirrispettaw id-dinjità tagħna u 
tal-oħrajn. Daqskemm hu ikrah 
il-vizzju, għax huwa drawwa li 
tgħawġilna d-direzzjoni fil-ħajja, 
daqstant ieħor hu sabiħ li niskopru 
liema huma dawk il-virtujiet li 
joħorġu s-sabiħ ġo fina.

Fit-Testment il-Qadim għandna 
l-kotba msejħa tal-Għerf u 
l-Ktieb tal-Proverbji li jitkellmu 
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ħafna dwar il-virtujiet umani 
li jagħmluha iktar possibbli li 
niskopru lilna nfusna u nkunu 
kapaċi ngħixu mal-oħrajn.
 
Fl-istorja tal-Knisja, insibu 
għorrief kbar li tkellmu fuq dan. 
Fosthom insibu lil San Tumas 
t’Akwinu li qabel jitkellem fuq il-
virtujiet ta’ fidi, tama, u mħabba, 
li bihom aħna nirrelataw ma’ 
Alla, jitkellmu dwar dawk il-
virtujiet li neħtieġu bħala 
bnedmin. San Tumas isejħilhom 
il-virtujiet ‘kardinali’. Il-kelma 
‘kardinali’ ġejja minn kelma bil-
Latin li tfisser ‘ċappetta’. Għax 
bħalma l-bieb ikollu ċ-ċappetti 
li fuqhom iserraħ u jdur biex 
jinfetaħ u jingħalaq, hekk aħna 
għandna bżonn dawn il-virtujiet 
li jagħmluna iktar nies li kapaċi 
nagħrfu x’inhu dak li jgħinna 

nikbru. Dawn huma l-virtujiet li 
nistgħu nqisuhom il-pedament 
tal-umanità tagħna. Fuq dan il-
pedament aħna rridu nibnu lilna 
nfusna bħala bnedmin.

Il-vIrtujIet kardInalI 
L-Għaqal L-għaqal huwa l-għerf 
tal-ħajja li huwa differenti mill-
għerf tal-kotba. L-għerf tal-
ħajja neħtiġuh fid-deċiżjonijiet u 
l-għażliet li nagħmlu, fil-mod kif 
nippruvaw nifhmu l-ħajjitna.

Il-Ġustizzja Meta fil-ħajja jkollna 
sens ta’ ġustizzja kif nimxu mal-
oħrajn, dan jagħmilna ferm iktar 
sensittivi għall-oħrajn u għall-
ħtiġijiet tagħhom. Meta jonqos fina 
dan is-sens ta’ ġustizzja, nitilfu 
r-rispett li għandu jkollna lejn dak 
li hu ta’ ħaddieħor. U fostna jkun 
hawn konfużjoni kbira.

Il-Qawwa Il-qawwa tista’ anke 
tfisser kuraġġ, dak li l-bniedem 
għandu bżonn biex jiffaċċja 
l-ħajja. L-oppost tal-kuraġġ 
hu l-biża’. Bniedem beżgħan 
joqgħod lura, jibża’ jagħmel
dak li għandu jagħmel, għax 
forsi jibża’ li jiżbalja. Il-qawwa
hi virtù li tagħmilna b’saħħitna 
fil-karattru, nafu fiex nemmnu
u kapaċi nieqfu għall-ħażen. 

It-Temperanza Jew ‘qies’ 
hija l-virtù li tagħmilna kapaċi 
nikkontrollaw l-esaġerazzjonijiet 
fil-ħajja. Ma nistgħux inkunu 
nies ta’ estremi, mingħajr 
it-triq tan-nofs. Il-kontroll 
jagħmilna nies meqjusa, nafu 
meta għandna nitkellmu u meta 
għandna nisktu. Inkunu nies ta’ 
kontroll tfisser ma nħallux iċ-
ċirkustanzi jmexxuna.

nelson mandela
Nelson Mandela twieled fl-Afrika t’Isfel fit-18 ta’ Lulju 
1918. Daħal fil-politika biex jagħti sehmu fil-ġlieda 
f’pajjiżu kontra d-diskriminazzjoni li kienet sistematika 
bejn il-bojod u s-suwed. Kienet dik li tissejjaħ il-politika 
tal-‘Apartheid’. Din kienet mifruxa f’kull aspett tas-
soċjetà. Biżżejjed insemmu li kien hemm karozzi tal-
linja differenti għas-suwed u għall-bojod, li kienu anke 
jieqfu f’’bus stops’ differenti. Mandela spiċċa b’sentenza 
t’għomru l-ħabs. Kellu 44 sena. Seta’ kieku ried jinħeles, 
basta jibdel l-opinjoni tiegħu, imma s-sens ta’ ġustizzja 
li kellu, l-imħabba li kellu għal pajjiżu u l-poplu tiegħu, 
kif ukoll il-qawwa li kellu bħala karattru li kien lest 
jagħti ħajtu għal din il-kawża, wassluh biex jirrinunzja 
għal-libertà. Minn ġol-ħabs imma xorta beda jikseb 
fama ta’ mexxej li seta’ jeħles lill-Afrika minn dak li kien 
qed jiġri, inkluż vjolenza kbira fil-pajjiż. Fl-1990, wara 
kważi 27 sena, inħeles mill-ħabs. Id-dinja kollha rat dan 
l-avveniment fuq it-televiżjoni. Irnexxielu jasal saħansitra 
jsir president ta’ pajjiżu fl-1994 b’mod li mbagħad kien 
f’pożizzjoni li bil-mod imma b’determinazzjoni jżarma 
sistema ta’ inġustizzja u jħejji t-triq biex f’pajjiżu r-razez 
differenti jkun kapaċi jgħixu flimkien f’armonija. Nies bħal 
Mandela d-dinja tħares lejhom mhux biss bħala eroj għal 
dak li għamlu għal pajjiżhom, imma anke bħala xempji ta’ 
qawwa li kapaċi jispiraw tant u tant nies oħra.
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DIN KONT
TAFHA?

FITTEX
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MILL-ARTI

MUDELL TA’ĦAJJA

IDĦOL
FIL-FOND

ITLOB

Fittex
Qatt smajt b’Santa Tereża t’Avila jew Thomas 
Merton. Dawn huma żewġ persuni importanti 
ħafna fil-Knisja. Fittex ftit dwarhom u ara 
x’tista’ titgħallem mill-ħajjiet tagħhom.
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Santa Tereża t’Avila, qaddisa 
Spanjola tas-seklu sittax, qabblet 
ir-ruħ tagħna ma’ kastell b’sebat 
ikmamar, waħda wara l-oħra. Ix-
xewqa li nikbru fil-ħajja spiritwali 
hija mxebbha max-xewqa li 
noħorġu mill-kamra li nkunu 
u nidħlu niskopru l-kamra ta’ 
warajha. Fi kliem sempliċi, il-
kmamar jissimbolizzaw passi 
differenti li lkoll irridu nagħmlu 
biex bil-mod u b’ħafna paċenzja 
magħna nfusna niskopru min 
aħna. Għax kultant ma’ nindunawx 
li l-ewwel rridu nkunu kapaċi 
niltaqgħu magħna nfusna sabiex 
imbagħad niltaqgħu verament 
mal-oħrajn u finalment anke ma’ 

Alla. Din il-mixja titlob li aħna 
ninbnew f’nies maturi, b’karattri 
b’saħħithom, b’mod li tispikka
fina l-ewwel u qabel kollox 
l-umanità tagħna. 

Hemm dinja sħiħa ġo fina lkoll 
u din qiegħda hemm biex aħna 
nesplorawha. Ma nistgħux 
nibżgħu minnha. M’għandniex 
noqgħodu lura milli niskopruha, 
u m’għandniex għalfejn nibżgħu 
niffaċċjaw il-verità mistura 
f’qalbna. 

Jekk nibżgħu niskopru lilna nfusna 
hemm ċans li fina jiżviluppa dak li 
Thomas Merton isejjaħlu ‘the false 

self’. Huwa important ħafna li aħna 
noħolqu spazju biex bil-mod il-mod 
niżviluppaw ‘the true self’. Hekk biss 
niskopru min aħna tassew. Hekk 
biss nistgħu niskopru min huma 
l-oħrajn. Kif ukoll hekk biss nistgħu 
nsibu lil Alla f’ħajjitna. F’dan kollu, 
niskopru li Alla fina għamel ħolqien 
sabiħ li qed jistenna li jesprimi ruħu 
u jsir ħolqien ġdid li jibdel dak kollu 
li hemm madwaru.

Din hi l-istedina li Alla jagħmel 
lilna lkoll. Stedina li din l-avvenutra 
ma nħalluhiex fuq il-karta antika u 
musfara ta' xi mappa imma li lkoll 
kemm aħna ngħixuha billi ngħixu 
ħajjitna b’mod sħiħ.

Itlob
Fl-istorja tal-Knisja niltaqgħu ma’ 
diversi persuni li f’ħajjithom għamlu 
dan il-vjaġġ ġewwieni. Wieħed minn 
dawn huwa San Franġisk t’Assisi, li 
wara ħajja ta’ xalar sab li xejn ma 
seta’ jimlielu ħajtu daqs dak li ħalqu. 
Minn hawn beda l-vjaġġ ġewwieni 
tiegħu u sal-lum għad għandna 
ħafna kitbiet frott ta’ din l-avventura 
ta’ ħajtu. Waħda mit-talbiet ta’ San 
Franġisk, titlob propju biex aħna nsiru 
persuni aħjar u għalhekk nimxu ‘l 
quddiem fil-vjaġġ tagħna.

Mulej agħmilni strument
tal-paċi tiegħek.
Fejn hemm il-mibegħda,
ħallini nħeġġeġ l-imħabba;
fejn hemm il-ħtija,
ħallini nferrex il-maħfra;
fejn hemm id-dubju,
ħallini ndaħħal il-fidi;
fejn hemm il-qtigħ il-qalb,
ħallini nqawwi t-tama;
fejn hemm id-dlam,
ħallini nkebbes id-dawl;
fejn hemm in-niket;
ħallini nxerred il-ferħ…
Għax meta nagħtu,
aħna naqilgħu.
Għax meta naħfru,
aħna nkunu maħfura.
Għax meta mmutu,
inqumu għall-Ħajja ta’ dejjem
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naraw x'tgħallImna

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

b’dan	il-kliem:
 ▶	 Attitudnijiet
 ▶	 Vizzju
 ▶	 Virtù

B Ideat prInċIpalI
	 Ikteb	paragrafu	dwar	dawn:
 ▶	 Il-vizzju	jnaqqasli	l-libertà.
 ▶	 Id-deċiżjonijiet	f’ħajti.	
 ▶	 Tajjeb	li	nirraġuna	‘Ħajti	tiegħi	u	allura	

niddeċiedi	jien?

ċ aħseB B’moħħok
	 Uża	dak	li	tgħallimt	biex	twieġeb	dawn:
 ▶ Faċli	li	taqa’	f’vizzju.	X’tista’	tagħmel	biex	

dan	ma	jibqax	parti	minn	ħajtek?
 ▶ X’tifhem	b’ħajja	spiritwali?		Dan	kif	jaqbel	

mal-ħajja	spiritwali	tiegħek?

d IddIskutI d-dar
	 Tkellem	mal-membri	tal-familja	dwar	dawn:
 ▶	 Kif	nistgħu	ngħixu	l-virtujiet	fid-dinja
	 	 tal-lum.


