
Nota dwar il-kultura diġitali (11 ta’ Gunju, 2020) 
 

1. Napprezza l-ħsieb tal-laqgħa tal-bieraħ (10 ta’ Ġunju):  Jekk id-dinja qed issawwar 
għamliet ġodda ta’ kommunikazzjoni dan jaffetwa l-ħajjitna u l-ħidmietna bħala 
mexxejja fil-fidi?  Mistoqsija f’waqtha għax: a) aħna mistiedna nidħlu fi djalogu ma’ 
Alla, u b) aħna nwettqu ħidmietna fi ħdan kommunikazzjoni bejn il-bniedem u Alla li 
jersaq lejna.  Ħajr lil Dr. Nadia Delicata u lil Rev. Dr. Pete Philips tal-ħsibijiet 
tagħhom.  J’Alla din il-meditazzjoni tkompli quddiem Alla u ma’ ħutna. 

 
2. Nħarsu lejn dan iż-żmien fejn faret il-kommunikazzjoni soċjali b’mod diġitali bħala 

żmien ġdid meta l-bnedmin iħarsu lejhom infushom b’mod differenti.  Iżda f’oqsma 
oħra dan żmien ta’ kontinwita.  Il-bniedem għadu li kien: bil-ħtiġijiet li kellu.  
Ovvjament meta dak li jiġri b’mod ta’ kuljum jieqaf ħesrem u jkollna nsibu għamliet 
oħra ta’ kommunikazzjoni, dan iġiegħlna nieqfu u naħsbu.  U hekk għandu jkun.  
Mument ta’ dixxerniment fejn Alla jqanqalna nġarrbu, nixtarru u nieħdu azzjoni 
xierqa. 

 
2.1 F’kull żmien il-bniedem jixtieq jibni l-ħolm tiegħu u jiltaqa’ ma’ oħrajn.  U biex jilħaq 

dan l-għan kull bniedem juża dak kollu li hu.  Meta għaraf l-użu tal-istampa u aktar 
tard il-kitba, bniehom u għamilhom parti minnu.  Meta għaraf l-uzu tat-teknoloġija 
industrijali żejjen għemilu b’din l-għamla ta’ ħidma.  U meta ħoloq t-teknoloġiji tal-
informatika din ukoll saret parti mill-bniedem.1  Iżda f’dawn il-ħiliet estiżi (dan 
jgħodd ukoll għall-ħiliet diġitali), mhux kullħadd fuq l-istess livel2. 

 
2.2 F’dan il-proċess dejjiemi l-bniedem jissielet biex joħloq preżenza fost il-bnedmin u 

jkun dak li tassew jagħmlu bniedem (awtentiċita).  Dawn iż-żewġ proċessi huma 
taqtiegħa għal kull bniedem u jimbnew fi gradi differenti fija u fik.3   
 

2.3 Għalkemm għandi dawn il-bżonnijiet, hemm xi jfixkilni.  Mhux darba u tnejn nibża 
noħloq preżenza minħabba ċirkustanzi ta’ madwari, biża ġo fija, djufija ta’ 
personalita, esperjenzi tal-passat…  Bl-istess mod, nista’ nuri faċċata b’oħra (allura 
mhux awtentiku) għax irrid nintgħoġob, minħabba t-telf tal-qliegħ, għax mgħammex 
bit-tlellix, għax ma ngħarafx il-ħtigijiet tiegħi sewwa.  Għalhekk, għalkemm dawn 
huma ħtigijiet ta’ kull bniedem u f’kull żmien, imma jimbnew fina f’livelli differenti. 
 

2.4 Dawn id-diffikultajiet jeżistu kemm għall-individwi u wkoll għall-gruppi żgħar u kbar 
(istituzzjonijiet).  L-istituzzjonijiet ukoll għandhom il-bżonn ta’ preżenza u 
awtentiċita.  Imma dawk ukoll għandhom diffikulta ikunu hekk. 
 

2.5 Dawn il-proċessi (bid-diffikultajiet tagħhom) ħadmu fl-imgħoddi u jaħdmu wkoll 
f’dinja marbuta flimkien minħabba teknologiji soċjali. Il-Papa Franġisku jisħaq li l-

                                                       
1 McLuhan, M.  (1964).  Understanding media: The extensions of man. 
2 Dan jista’ jkun inpenn ġdid għall-Knisja: li tara li kull bniedem ikollu aċċess xieraq għad-dinja tal-informatika.  
Uħud iħarsu lejn dan l-aċċess bħala dritt fundamentali ta’ kull bniedem 
3 Dan iwassal għall-bżonn ta’ l-hekk imsejjaħ segmentation (cf. 1 Kor 13:11).  Jiddispjaċini li għalkemm id-dinja 
diġitali tagħtina l-ħila inkellmu lil xulxin skond il-livelli tagħna, dan it-tip ta’ ħsieb għadu nieqes fil-pjanijiet 
tagħna (ara: Wiċċ diġitali tal-Mulej,  Knisja waħda, vjaġġ wieħed). 



Knisja tkun preżenti u awtentika fiż-żmienna.  L-attenzjoni żejda għall-kult (quddies u 
rużarji, jew bizzilla u cnieser, mingħajr it-twaħħid tal-persuna ma’ Kristu [dixxipulat] 
huma sinjali ta’ preżenza dgħajfa. In-nuqqas ta’ konsultazzjoni fil-Knisja, in-nuqqas 
ta’ apprezzament tal-mara, l-isparparjal tal-finanzi, Il-każi tal-abbuż, u oħrajn huma 
sinjali ta’ nuqqas ta’ awtenticita.  L-Imgħallem uriena ahjar! 
 

3. Dwar dak li ntqal fil-laqgħa: L-ideja tal-bniedem awtur li jibdel id-dinja li jgħammar 
fiha mhix biss għad-dinja diġitali.  Nagħti eżempju: Fil-marketing diġa qabel is-snin 
80 għarafna d-differenza bejn prodott u servizz.  Prodott dejjem l-istess (e.z. mudell 
ta’ television).  Imma servizz: dan jissawwar waqt li jseħħ.  Jekk nerġgħu ntennu l-
laqgħa tal-bieraħ illum, din tieħu bixra differenti.  Għax bħal kull servizz, il-bixra 
tissawwar waqt li tkun qed tinħema.  Laqgħa bejn tnejn jew aktar mibnija fuq il-
personalita u l-movimenti tal-qalb li dawn ikunu għaddejjin minnhom f’dak il-waqt.  
(B’eżempju l-bieraħ semmejt il-video games.  Il-logħba għandha regoli.  Imma kull 
darba li nilagħbha nibni storja differenti minħabba dak li nkun għaddej minnu: 
għejja, burdati, deciżjonijiet tal-mument, dak li qed jiġri madwari …).  Il-liturġiji 
tagħna huma wkoll servizz … imma aktar minn video game!  Huma wkoll effetwati 
mill-burdati, għejja, l-preparazzjoni, l-imġieba u t twemmin tiegħi, dak li qed jiġri 
madwari…  Il-bniedem dejjem bena il-ħolqien.  U Alla jiltaqa’ mal-bniedem permezz 
ta’ dan kollu u aktar. 

 
3.1  Id-dnub jidħol ukoll fuq livel individwali u kollettiv (istituzzjoni).  Kull meta jien 

noħnoq fija jew infixkel din il-mixja lejn preżenza u awtentiċita, allura nista’ nkun qed 
nonqos.  M’inix nitkellem dwar ħtija għax dik titlob diskussjoni oħra.  Kull meta l-
Knisja toħnoq jew tfixkel din il-mixja tkun qed tonqos.  Fuq dan jitkellem il-Papa.  
Hawn fejn il-bierah semmejt l-hegemonija (ezercizzju tal-poter).  Kristu jeħodha 
kontra l-Fariżej li bil-mod kif fehmu l-Ligi ħafna drabi tjassru huma u jassru lill-oħrajn: 
inħonqu l-preżenza u l-awtentiċita.  Kristu spiss jitkellem fuq dan.  (ez. ara Mt. 9, 20-
22; Mk. 5,25-34; u Lq. 8, 43-48) 

 
4. Il-laqgħa tal-bniedem ma’ Alla sseħħ f’dan il-kwadru kbir ta’ ħolqien u bnedmin li 

qegħdin jevolvu.  U kif jgħid McLuhan u jsostni Theilhard de Chardin, meta l-iżvilupp 
jsir fil-kommunikazzjoni dan iħalli mpatt aktar fundamentali.  Il-bniedem, b’mod 
personali u f’għaqda ma’ oħrajn, mistieden ikun preżenti u awtentiku f’ħolqien li 
beda u għadu jseħħ.  Fid-dawl ta’ dan jibda t-tiftix tiegħi dwar digital culture, liturġija, 
preżenza t’Alla f’ħajti u l-ħajja tal-Knisja (sagramenti), …  

 
5. Bħala nsara nġarrbu dan l-iżvilupp u napprezzawh.  Imma dan żvilupp imċappas bi 

dnubietna (nuqqas ta’ preżenza u awtentiċita).  Bil-ħidma u t-twemmin f’Alla li ħalaq 
bniedem ħieles, aħna nwasslu l-fidwa f’dan iz-zmien fuq il-mudell ta’ Kristu – il-kejl 
tagħna (1 Pt. 3,15) u jien nagħti xhieda tal-Mulej fil-kultura li ddawwarni.  L-
istituzzjoni tagħraf li Kristu jiltaqa’ magħna fil-Galilea (Mt. 28,7) u għalhekk tirbaħ il-
biża taċ-Ċenaklu u tkompli tħabbar lill-Mulej sa ma jiġi. 

 
6. Grazzi Nadja u Pete ta’ dawn l-ispunti kollha.  salvu. 


