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Theology of the 
Body 
Jien u l-ġisem tiegħi 
 

Fr Richard-Nazzareno FARRUGIA 

 

 

• Din il-powerpoint presentation ġiet minn 
Fr Richard-Nazzareno Farrugia STL (ind. 
Bioetica, Accademia Alfonsiana-Roma) 
bħala parti minn kors qasir fuq 
Relationships li sar lill-istudenti tas-SOK 
ġewwa s-Sir M. A. Refalo Centre for 
Further Studies, Victoria, Għawdex bejn is-
7 u l-11 ta’ Jannar 2013.  

• Għal biblijografija ara l-paper li 
takkumpanja l-powerpoint. 
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1. Definizzjoni 

“The theology of the body is 
John Paul II’s biblical 
reflection on God’s mystery 
discovered in the human 
body (1979-1984)”.  
 

 

Jim SEGHERS,  

Theology of the Body:  

an Overview (pdf), 2. 

Kristu, id-dawl tal-bniedem 

“Il-misteru tal-bniedem 
jiddawwal tassew biss fil-
misteru tal-Iben ta’ Alla 
magħmul bniedem [...] 
Kristu, Adam il-ġdid, meta 
juri l-misteru tal-Missier u 
tal-imħabba tiegħu, juri 
wkoll għalkollox il-
bniedem lill-bniedem stess 
u jurih is-sejħa l-aktar 
għolja tiegħu”.  Gaudium et spes, 22 

  

“u l-Kelma saret 

laħam” 

 Tertulljan: 
                     c.160-c.225 AD 

  caro cardo 
 salutis 

 “Ħudu u kulu:  
dan hu ġismi!” 
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Biżżejjed tgħid hekk? 
“Il-Mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab 
ta' l-art u nefaħlu fi mnifsejh nifs il-ħajja, u l-
bniedem sar ħlejqa ħajja” Ġen 2,7 

- Kulma għamel Alla huwa “tajjeb”, u allura l-
ġisem hu realta’ tajba (cf. Ġen 1,31).  

- Il-bniedem, ġisem u ruħ, huwa maħluq fuq 
ix-xbieha ta’ Alla u l-bniedem jeżisti fil-
verżjoni maskili jew fil-verżjoni femminili (cf. 

Ġen 1,27).  

- Il-bniedem ma jħossux mimli waħdu imma 
huwa maħluq biex iħobb, biex jikkontempla, 
jara, ikellem, jidħol f’relazzjoni ma’ min hu 
bħalu. Hawn għandna r-rakkont tal-ħolqien 
ta’ Eva mill-kustilja ta’ Adam (Ġen 2,22).  

Körper 

 

Mere 
physical 
body   

Leib 

 

Lived 
body 
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Spazju fid-dinja 

Komunikazzjoni 

Rwoli diversi 

•Miegħi nnifsi 

•Mal-oħrajn 

posizzjoni 

Tal-
qalb 

Viżibbli 

•Huwa l-ġisem ta’ persuna. 

•Il-ġisem huwa don. 

•Jiena ġisem u ruħ. 

•Il-ġisem tiegħi ġie mifdi minn 
Kristu. 

  

“Ma tafux li l-iġsma tagħkom huma membri 
ta' Kristu? ... Min jingħaqad mal-Mulej hu ruħ 
waħda miegħu.  Aħarbu ż-żína! Kull dnub li 
wieħed jagħmel hu 'l barra minn ġismu, iżda 
min jagħmel iż-żína jkun qiegħed jidneb 
kontra ġismu stess. Jew ma tafux li 
ġisimkom hu tempju ta' l-Ispirtu s-Santu, li 
jinsab jgħammar fikom, li għandkom minn 
Alla? Ma tafux li intom m'intomx tagħkom 
infuskom? Bil-għoli kontu mixtrija! Mela 
agħtu ġieħ lil Alla permezz ta' ġisimkom.” 

1 Kor 6, 15-20 

  

Agape 

Philia 

Eros 
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Definizzjoni 

Il-ġisem bħala 
oġġett u 
bħala suġġett 

Relazzjoni “fqira” mal-ġisem 

Għerf antik 
dejjem ġdid 
biex ngħix 
b’ruħi u 
ġismi 

In-narċisismu 

• Il-ġisem tiegħi 
m’għandi qatt 
nagħmlu l-alla tiegħi. 

•Fl-istess ħin inrid 
nikber f’dik il-

healthy self-
esteem li tinkludi li 
naċċetta l-ġisem 
tiegħi u nieħu 
ħsiebu. 

In-narċisismu 
Il-self-esteem tinbet meta nkunu kapaċi naċċettaw lilna 
nfusna kif aħna mingħajr ma jkollna immaġġni ideali 
tagħna nfusna mbiegħda ħafna mir-realta’ ta’ dak li 
naraw fil-mera. Ġisem bis-sabiħ u bid-difetti tiegħu, 
jagħmilni persuna unika. Dan huwa ġismi, u ma jkollix 
ieħor għajru! B’dan il-ġisem jien imsejjaħ biex inħobb lil 
Alla u lill-bnedmin (Rum 12,1).  

Espressjoni ta’ din is-self-acceptance 
insibuha jekk kontinwament 
niftakru li ħalaqna s-Sabiħ innifsu 
fuq ix-xbieha u s-sura tiegħu u 
għaldaqstant nistgħu ngħidu: 
“Inroddlok ħajr għax tal-għaġeb 
għamiltni” (S 139, 14). 
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Il-pornografija Bil-pornografija, li ssir vera u proprja 
pornomania, il-bniedem jispiċċa 
b’amputation kbira ġewwa fih. Hija l-
amputation mil-libertà u mir-
responsabilità tiegħu. Għidna li l-
bniedem iħobb b’ruħu u ġismu. Il-ġisem 
huwa dejjem il-ġisem ta’ persuna. Il-
pornografija tirrendi lill-bniedem 
inkapaċi biex jgħix is-sesswalita’ tiegħu 
biex iħobb lill-persuna għax isir skjav tat-
tfittxija ta’ pjaċir li jfaqqru dejjem aktar. 

 

L-apparenza 

Jekk nemmen fija nnifsi jien 
inħobb fil-liberta’. Ma naqax 
fil-kompromess li ngħatti lili 
nnifsi biex inkun milqugħ mill-
oħrajn. Dak li għandu jbiddilni 

għandha tkun l-imħabba, dik 

awtentika ta’ min jikkunsidra 
lill-ħaddieħor dejjem bħala 
persuna. 
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Definizzjoni 

Il-ġisem bħala 
oġġett u 
bħala suġġett 

Relazzjoni 
“fqira” mal-
ġisem 

Għerf antik dejjem ġdid  
biex ngħix b’ruħi u ġismi 

 

id-dixxiplina 

Il-libertà hija marbuta mar-responsabilità. 

 
Il-liberta’ tal-bniedem isseħħ meta 
nużaw il-moħħ u r-rieda biex 
nagħmlu għażliet responsabbli, 
jiġifieri għażliet li jibnuna bħala 
bnedmin u li jgħinuna ngħixu skont 
dak li tassew jagħmilna persuni 
ħielsa: l-imħabba lejn l-oħrajn. 

id-dixxiplina id-dixxiplina 
Il-libertà hija wkoll freedom to love. 

Il-libertà hija sinjal mill-aktar għoli li l-
bniedem huwa maħluq fuq xbihet Alla. 

Il-libertà issib il-qofol tagħha meta tagħżel 
il-verità u tħobb il-verità.  

Din il-verità hija Kristu u     
 l-kmandament tiegħu tal-imħabba. 
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Il-libertà hija IVA li tħaddan bosta “le”. 
 

Din is-self-discipline tikber billi wieħed ikun 
jaf aktar lilu nnifsu, ikun kapaċi ma jimxix 
skont l-impuls imma jkun misjuq minn 
motivazzjonijiet persunali li jwasslu għal 
għażliet konxji u ħielsa, billi jħalli t-tagħlim 
ta’ Kristu idawwal il-ħajja tiegħu u jitlob lilll-
Alla, imħabba nnifisha, biex jgħinu jħobb bl-
istess imħabba tiegħU. 

id-dixxiplina il-kastità 

“Il-kastità tfisser l-integrazzjoni sħiħa tas-
sesswalità fil-persuna umana biex hekk 
ikun hemm għaqda sħiħa bejn ir-ruħ u l-
ġisem fil-bniedem innifsu.  

il-kastità 

Is-sesswalità, li biha l-bniedem jagħmel sehem mid-
dinja korporali u bijoloġika, issir personali u tassew 
umana, jiġifieri tixraq lill-bniedem, meta tiġi integrata 
f’relazzjoni ta’ persuna ma’ persuna oħra, fl-għoti lil 
xulxin għal żmien bla tmiem tar-raġel u l-mara. Il-virtu’ 
tal-kastità għalhekk titlob kemm l-integrità tal-persuna 
umana u kemm is-sbuħija tal-għotja li ssir fiż-żwieġ.” 

    Katekiżmu ta-Knisja Kattolika (1992), par. 2337. 

Għaldaqstant il-kastita’ mhijiex 
atteġġjament li jirreprimi l-imħabba 
imma li jesprimiha tassew. Il-kastita’ – 
meta nifhmu li tħaddan il-valur tal-
imħabba u mhux id-disvalur tal-biża’ 
mill-oħrajn – ma toħloqx ansja u lanqas 
hija sinjal ta’ dgħufija imma hija qawwa 
li tgħinna nħarsu mhux lejna nfusna 
imma lejn l-oħrajn. 

il-kastità 
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id-diċenza 

“U nfetħu għajnejhom it-tnejn u ntebħu li kienu 
għejra, u ħietu weraq tat-tin, u għamlu iħżma” (Ġen 
3,7). “U l-Mulej Alla għamel lil Adam u 'l martu ħwejjeġ 
tal-ġild u libbishomlhom” (Ġen 3, 21) 

 
 

Id-diċenza hija l-kustodju/gwardjan tal-imħabba.  

Id-diċenza appuntu mhijiex li wieħed jissoprimi l-
istint sesswali. Anzi bil-kuntrarju: jistimola b’mod 
erotiku l-imħabba. Xi jfisser dan? Ifisser li bid-
diċenza, meta b’li nilbsu nħarsu l-intimita’ tagħna 
u anki dik tal-oħrajn, aħna ma nistimolawx l-
erotiżmu, jiġifieri dik ix-xewqa għatxana fejn 
nidhru fl-għajnejn ta’ ħaddieħor bħala “ġisem” u 
xejn aktar, imma nistiednu lill-ħaddieħor biex 
iħobbna b’qalb delikata li kapaċi appuntu tara lill-
persuna sħiħa, lill-qalb tiegħi u mhux 
sempliċiment lill-ġismi. 

id-diċenza 
XI KONKLUŻJONIJIET 

Wara dan kollu... 

Biex relazzjoni tkun ġenwina, 

trid tkun relazzjoni inter-
personali. Biex jibnew dawn ir-
relazzjonijiet bejn il-persuni 
jeħtieġ li l-ġisem tagħna jkun 
lingwaġġ li jikkomunika l-
interjorita’ tagħna, u dan iseħħ 
biss jekk nipposseduh biex 
inkunu nistgħu nagħtuh. 
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XI KONKLUŻJONIJIET 

Wara dan kollu... 

Il-bniedem huwa ħlejqa li tfittex is-
sens tal-affarijiet (animal symbolicum). 
Għaldaqstant, il-bniedem ikun 

tassew bniedem meta jfittex is-
sens tal-ħajja tiegħu, tas-sesswalita’ 
tiegħu, għax is-sensi tagħna jfittxu s-
sens tar-realta’. U jekk il-bniedem 
jagħraf is-sens ta’ ġismu, allura 
tassew ħajtu tagħti glorja lil Alla u 
ssebbaħ il-qlub ta’ madwarha bl-
imħabba vera. 

Sessjoni bħala parti mis-seminar fuq 

richard-nazzareno farrugia 

Sir Mikelang Refalo Centre                                 
For Further Studies 

Victoria, Gozo 

January 2013 

RELATIONSHIPS 
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