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Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb 

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

Biex, fil-Lvant tal-Qrib, jitnissel u jikber spirtu ta’ djalogu, laqgħat u 

rikonċljazzjoni, meta diversi komunitajiet reliġjużi jaqsmu ħajjithom flimkien.  

Ninġabar: 

Wara li nsib post komdu, nieħu ftit nifsijiet fil-fond u nwarrab il-ħsibijiet li jiġuni ħalli nidħol          

fil-preżenza t’Alla. Waqt li nirringrazzja ’l Alla għal dak kollu li rċivejt illum, nieħu ftit tal-ħin biex 

niftakar f’dawk il-persuni li ġew feruti jew tilfu ħajjithom fl-attakki vjolenti li jitwettqu fil-Lvant 

Qarib. 

Fatt ċkejken: 

Magda Haroun hija l-kap tal-komunità Lhudija fl-Eġittu. 

F’intervista ma’ Al-Hurra TV, hi qalet li hi miżżewġa lil raġel 

Kattoliku, u li għandha żewġt ibniet Musulmani. “Għandi żewġt 

ibniet Musulmani għax kont miżżewġa raġel Musulman. 

Imbagħad erġajt iżżewwiġt din id-darba ma’ raġel Kattoliku, u 

flimkien rabbejna liż-żewġ uliedi.” Magda emfasizzat li huma 

jgħixu lkoll flimkien fil-paċi taħt saqaf wieħed u li l-ħajja 

tagħhom hi pjuttost waħda trankwilla. Hi qalet ukoll li ta’ sikwit jiddiskutu suġġetti differenti li 

għandhom x’jaqsmu mar-reliġjon biex b’hekk isiru jafu iktar dwar xulxin. Magda qalet ukoll: “Jien 

dejjem għallimt lil uliedi biex jirrispettaw lil kulħadd bħala persuni. Aħna niċċelebraw                       

l-okkażjonijiet reliġjużi kollha. Niċċelebraw il-festi Lhudin ma’ ommi. Immorru nitolbu fil-knisja     

fl-24 ta’ Diċembru, li jkun lejliet il-Milied, u niċċelebraw ukoll ir-Ramadan.” 

Il-qraba tagħha ma jistagħġbux bil-mod kif tgħix din il-familja. Madankollu, in-nies li mhumiex 

daqshekk qrib tagħhom ħafna drabi jistagħġbu dwar kif jirnexxielhom jgħixu flimkien. Magda 

Haroun tisħaq: "Wieħed hu dak li ħalaqna, li kieku ried li jkollna l-istess twemmin, hu kien 

jagħmel hekk." 

Naħseb ftit: 

Qatt għaddejt xi kummenti jew komplejt ma’ sħabi li kienu qed iwaqqgħu għaċ-ċajt lil xi ħadd 

minħabba l-mod kif jitlob? Qatt ippruvajt inwaqqa’ għaċ-ċajt it-twemmin ta’ xi ħadd li jħaddan 

reliġjon differenti minn tiegħi? 

X’nista’ nagħmel: 

Nipprova nfittex fuq reliġjonijiet oħra, ħalli nneħħi xi preġudizzju li jista’ jkolli kontra min iħaddan 

reliġjon differenti. 

Kliem ta’ dawl: 

Jista’ jkollna reliġjon differenti, lingwa differenti, kulur tal-ġilda differenti, imma aħna lkoll parti 

mill-familja umana.                                            Kofi Annan 

Nitlob: 

Mulej, agħtini l-kuraġġ biex meta niltaqa’ ma’ xi ħadd li jħaddan reliġjon differenti, ma nfittixx dak 

li jifridna imma dak li jgħaqqadna.  


