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L-ARMONIJA FIL-ĦOLQIEN 
 

L-armonija li teżisti fil-ħolqien hi waħda mit-temi fl-Enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si’ 

(Tkun Imfaħħar). Alla ried li l-ħlejjaq ikunu jiddependu minn xulxin. Ix-xemx u l-qamar, is-

siġar u l-iċken fjura, l-ajkla u l-għasfur tal-bejt, il-ħafna diversitajiet ta’ ħlejjaq, li ebda waħda 

mhi daqs l-oħra, juru li ebda ħaġa maħluqa mhi biżżejjed għaliha nfisha. Biex jilħqu l-kobor 

sħiħ tagħhom iridu jgħinu ’l xulxin, f’qadi lil xulxin. Mill-ikbar xenarji sal-iċken xorta ta’ ħajja, 

in-natura tgħinna ngħixu bil-ferħ fl-imħabba ta’ Alla u nimtlew bit-tama fih. 

 

Jekk noqogħdu attenti għal kif il-ħolqien jaħdem f’armonija, nitgħallmu nagħrfu lilna nfusna 

f’relazzjoni mal-ħlejjaq l-oħra. L-univers kollu kemm hu, b’armonija fost il-ħlejjaq, jikxef bl-

isbaħ mod l-għana bla qies ta’ Alla.  Għalhekk irridu nitgħallmu napprezzaw il-varjetà tal-

ħwejjeġ ta’ madwarna fir-relazzjonijiet ta’ bejniethom. Meta nikkontemplaw il-ħolqien fid-

dawl tal-pjan sħiħ ta’ Alla, nifhmu aħjar l-importanza u s-sinifikat ta’ kull ħlejqa.  

 

Meta aħna niftakru li kulma jeżisti hu mera ta’ Alla, il-qalb tagħna ġġarrab ix-xewqa li tqim lil 

Alla għall-ħlejjaq kollha tiegħu u tqimu flimkien magħhom, kif insibu fl-għanja mill-isbaħ ta’ 

San Franġisk ta’ Assisi, li hi l-ispirazzjoni ta’ l-Enċiklika tal-Papa Franġisku:  

 

“Ħallihom ifaħħruk il-ħlejjaq kollha, 

u l-aktar id-dawl sfiq ta’ oħtna x-xemx 

li twelled il-jum ġdid, u bl-isfa dija 

turi, Mulej, li ogħla minnek m’hemmx. 

  

Mulejja, tkun imfaħħar f’ħuna l-qamar, 



fil-kwiekeb sbieħ ġo sema kbir, leqqien; 

u f’ħuna r-riħ, fis-sħab, f’taqlib, fi bnazzi 

li bihom tgħajjex, b’seħer, il-ħolqien. 

  

Mulejja, ħa tkun imfaħħar f’ħuna l-ilma, 

irżin u safi wisq, meħtieġ qatigħ; 

u f’ħuna n-nar li jagħti d-dawl fl-iljieli, 

sbejjaħ, kollu ħajja, qawwi, sħiħ.”  

Dan ma jfissirx li npoġġu fuq l-istess livell lill-ħlejjaq kollha, għax il-bniedem għandu valur 

partikulari. Fil-qalb tiegħu, il-bniedem irid l-ewwel ikollu ħlewwa, kompassjoni u tħassib 

għall-bnedmin. Ma tagħmilx sens li jissielet kontra t-traffikar tal-annimali f’riskju ta’ 

estinzjoni filwaqt li jibqa’ għalkollox indifferenti quddiem it-traffikar tal-persuni u ma 

jinteressahx mit-tbatija tal-foqra. Il-qalb hi waħda u d-dispjaċir għall-moħqrija tal-annimali u 

għall-qerda tal-ambjent għandu jkun jinħass iktar fit-tbatija tal-persuni. 


