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Ninġabar: 
Insib post komdu u nipprova ninġabar biex nidħol fil-preżenza t’Alla. Nitlob biex permezz tat-talb 

tiegħi inkun nista’ verament ngħix l-għaqda ma’ ħuti li jħaddnu reliġjonijiet oħra. 

Merħba! Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu 

sabiex il-Mulej jagħtina l-grazzja li ngħixu f’għaqda waħda ma’ ħutna li jħaddnu reliġjonijiet 

oħra, billi nitolbu għal xulxin b’qalb miftuħa. 

X’nista’ nagħmel: 
Nagħmel riċerka dwar reliġjonijiet oħra u dak li jgħaqqadhom. Ninforma ruħi u nuża dan l-għarfien 

biex, permezz ta’ djalogu u kompassjoni, nibni pontijiet ma' nies li jħaddnu reliġjonijiet oħra.    

Kliem ta’ dawl: 

Jekk irridu li jkollna l-paċi fid-dinja, il-lealtajiet tagħna għandhom ikunu ekumeniċi aktar milli 

sezzjonali. Il-lealtajiet tagħna għandhom jiżbqu t-tellieqa tagħna, it-tribù tagħna, il-klassi tagħna u    

n-nazzjon tagħna; u dan ifisser li rridu niżviluppaw perspettiva dinjija.                  Martin Luther Jr.                                                           

Nitlob: 
Mulej, għinna biex ngħarfu l-qawwa tal-fidi biex ngħixu f’għaqda ma’ ħutna l-bnedmin li jħaddnu 

reliġjonijiet oħra. Għinna nifhmu li permezz tal-fidi, nistgħu niksbu l-paċi u l-għaqda mal-oħrajn. 

Naħseb ftit: 
Jiena ngħix f’soċjetà multikulturali u għalhekk ta’ spiss niltaqa’ ma’ nies li jħaddnu reliġjonijiet 

differenti. Nirrealizza li t-twemmin differenti mhumiex punt ta’ firda, iżda opportunità biex insaħħu   

l-għaqda u l-fraternità bejnietna? Kif nuża l-fidi tiegħi biex nibni pont li jgħaqqad lil dawk li jħaddnu 

reliġjonijiet oħra? Kif qed ngħix fil-prattika l-fraternità umana? 

Fatt ċkejken: 
Meta l-online class webinar spiċċa, xi studenti baqgħu hemm. Huma 

ma kellhomx aptit jitilqu. Kien propju fin-nofs tal-lockdown tal-Covid

-19 u ma kien hemm xejn x'wieħed jagħmel jew imkien fejn wieħed 

seta’ jmur. Is-suġġett ewlieni tal-konversazzjoni kien il-pandemija.  

Sarah, li hi Kattolika, kienet taf li ħafna mill-membri tal-klassi tagħha 

kienu ġejjin minn sfondi reliġjużi differenti u kienet kurjuża biex issir 

taf kif it-twemmin rispettiv tagħhom kien qed jipprovdilhom sostenn matul dawn iż-żminijiet 

partikolari. Hija bdiet biex qalet, "Naħseb f'nofs kriżi, jkun hemm stedina profonda." Sarah tkellmet 

b’passjoni dwar il-Ġenesi: "L-Ispirtu s-Santu qed jittajjar fuq il-kaos, u mbagħad joħroġ il-ħajja minn 

dak il-post kaotiku. Bl-istess mod inħoss li Alla huwa miegħi f'din il-kriżi biex joħroġ il-ħajja minn din 

is-sitwazzjoni." Yavuz, li hu Musulman, qabel magħha u qal li, minkejja l-beżgħat u l-inċertezza, Alla 

kien qed jaġixxi fl-aħjar interess tagħna u argumenta li "l-affarijiet li jidhru li jiġru lilna qed jiġru 

għalina." Avni huwa Bhuddist u jħares lejn il-virus bħala mod kif aħna ma niħdux l-affarijiet for 

granted billi jġegħelna niddubitaw mill-eżistenza tagħna stess. "Aħna nirrealizzaw il-fraġilità tagħna, 

niltaqgħu mas-sofferenza u fl-aħħar nett nilliberaw lilna nfusna billi niffukaw fuq in-non-self. 

Daqq nofsillejl. Ħadd ma kien induna kif kien għadda l-ħin daqshekk malajr. Yavuz ikkonkluda billi 

osserva li d-diskussjoni tagħhom kienet il-punt fejn ir-reliġjonijiet jiltaqgħu, u rrealizza li kollha kienu 

qed ifittxu l-istess verità, iżda minn angoli differenti. Huma wiegħdu lil xulxin li kienu se jitolbu għal 

xulxin u wrew ix-xewqa biex jerġgħu jiltaqgħu. 


