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L-ewwel jum 

 
“Xi tridu? X’qegħdin tfittxu?” 

 
 
Kemm-il darba f’ħajti saqsejt lili nnifsi: imma jien x’irrid? F’dak li nagħmel x’qed infittex? L-
istess mistoqsijiet inħobb nagħmilhom lill-għarrajjes x’ħin jiāu fejni biex jitħejjew għaŜ-Ŝwieā 
tagħhom. It-tweāibiet ivarjaw minn “irridu l-barka t’Alla” għal “irridu nwettqu dak li l-Knisja 
titlob minna”. Tweāibiet ħerāin mill-fomm imma mhux mill-qalb. Però niftakar koppja waħda 
snin ilu, li x’ħin saqsejthom għaliex iridu jiŜŜewāu ħarsu lejja, il-kappillan tagħhom, u qaluli: 
“għax irridu nkunu ferħanin”! 
 
Wara kollox kull ma nagħmlu fil-ħajja mhux għax irridu nkunu ferħanin?! Mhux qed nitkellem 
mid-daħk, mill-festi, miŜ-Ŝfin… le, qed nirreferi għall-paëi tal-qalb, għal dak l-istat intimu illi 
x’ħin tqum filgħodu taf int min int u taf fejn inti sejjer. X’qegħdin infittxu? Qegħdin infittxu 
sens fil-ħajja tagħna.  
 
L-isfida ta’ ħajjitna hi li nsibu dan il-ferħ li għalih āejna maħluqin. Għax l-ikbar glorja li 
bniedem jista’ jagħti lil Alla hija ħajja ferħana. Però nħarsu madwarna u naraw tant nies 
imdejqin. M’hemmx għalfejn inħares ’il bogħod: forsi f’ħajti stess ma tantx hemm ferħ. U wara 
kollox, fejn jinsab dan il-ferħ? Id-dinja għandha s-suāāerimenti jew il-proposti tagħha. 
BiŜŜejjed tixgħel it-televixin biex tara x’toffri d-dinja: biex tkun ferħan, ixtri dan, ixrob dak, 
ivvjaāāa hemm, u għamel hekk… U ngħaddu ħajjitna kollha nippruvaw u nesperimentaw dak li 
d-dinja toffrilna, u fl-aħħar nindunaw li kollox huwa “trab”. 
 
Nemmnu li hemm stedina oħra: “Ejjew u taraw”. L-istedina ta’ Kristu li tħeāāiāna biex induru 
lejH. Dak li toffrilna l-Knisja hija din l-istedina li nqumu u nimxu wara Kristu. L-għaŜla hija 
f’idejna. X’qed tistenna? Ilkoll kemm aħna nafu li fil-fond ta’ l-eŜistenza tagħna hemm xewqat 
li xejn ta’ din id-dinja ma jista’ jissodisfa. Il-bniedem dejjem irid aktar. Alla biss jista’ jissodisfa 
dawn ix-xewqat hekk kbar tal-bniedem. F’Alla biss nista’ jien insib il-veru ferħ. U Alla sar 
bniedem, jiāi f’dari, iħabbat il-bieb, iħobbni kif jien; sempliëement kull ma rrid nagħmel huwa 
li niftaħlu u nintelaq f’imħabbtu. “Ejjew, u taraw kemm hu twajjeb il-Mulej.”  
 
In-Nisrani huwa l-bniedem veru u ferħan. Min jimxi wara Kristu ma jitlef xejn; għall-kuntrarju, 
jirbaħ kollox. Dan nafuh. Dan nemmnuh. Dan smajnieh kemm-il darba, imma, kif qalulna l-
isqfijiet fil-pastorali tar-Randan, “ma nindunawx”… nisimgħu l-Kelma t’Alla u ma nħalluhiex 
tidħol fina ħalli tbiddilna. śmien ir-Randan huwa Ŝmien ta’ konverŜjoni… tibdil. śmien li 
nindunaw x’qed nagħmlu b’ħajjitna. 
 
Dan jista’ jsir jekk niddeëiedu verament li ngħixu l-fidi tagħna. U għalhekk li l-Knisja tħeāāiāna 
għat- Talb u l-Karità. Huma dawn iŜ-Ŝewā għotjiet li jwassluna li nsiru ħaāa waħda fi Kristu. 
Għax meta wieħed jagħti jirëievi, u l-ferħ jinsab filli tagħti. 
 
It-Talb huwa li tkun preŜenti għal dak li huwa eternament PreŜenti. Li tieqaf ftit mill-āiri u mill-
ħafna affarijiet li għandek x’tagħmel u tagħti ħin lil Dak li ħalqek, billi titkellem miegħu, 
tadurah, tirringrazzjah… jew sempliëement tgħaddi ftit ħin miegħu. 
 



U l-karità hi li tinsa lilek innifsek u tħares f’għajnejn il-persuna li hemm maāenbek u tara fiha lil 
ħuk jew lil oħtok, u taëëetta l-persuna l-oħra, tagħmel minn kollox biex dik il-persuna issir aktar 
persuna u tkun aktar kuntenta fil-ħajja, u tgħin biex ikun hemm  maħfra u għaqda. 
 
Mulej, nitolbuk li dan ir-Randan ikun verament Ŝmien ta’ konverŜjoni, biex b’hekk nitħabbu 
dejjem aktar miegħek u niskopru dak li verament nixtiequ fil-ħajja – il ferħ – , u li int biss tista’ 
tagħtihulna, għax tagħtihulna b’mod sħiħ, għal dejjem fl-eternità. 


