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Bla dubju ta’ xejn hemm ħafna poŜittiv fil-hajja tal-Knisja Għawdxija. BiŜŜejjed insemmi l-
āeneroŜità kbira li turu max-xogħol missjunarju f’pajjiŜi tat-Tielet Dinja. ĀeneroŜità li mhux 
biss tidher fl-għotjiet li tagħtuna imma wkoll fl-interess li turu fina, fit-talb li tagħmlu għalina u 
f’diversi ħidmiet volontarji ta’ animazzjoni missjunarja. Elementi poŜittivi bħal dawn għandna 
nkomplu nkabbruhom fina u f’uliedna.  
 
Però hija realtà wkoll li ninsabu mdawrin b’mentalità, ħa ngħidilha hekk, “tad-dinja tal-lum”. Il-
mentalità tal-pjaëir u tfittxija ta’ dak li hu faëli. Ninsabu lkoll f’din id-dinja, però ma rridux 
ninsew li aħna m’aħniex ta’ din id-dinja, imma ta’ Alla. 
 
L-isqfijiet semmewlna li bħala poplu għandna doŜa qawwija ta’ reliājoŜità… x’ħin wieħed 
iqabbel in-numru ta’ quddies, laqgħat, għaqdiet, attivitajiet!… tħares fejn tħares f’Għawdex tara 
xi sinjal li jfakkrek f’Alla. Però, avolja ngħixu mdawrin b’sinjali Kristjani, il-ħajja ta’ valuri 
nsara maŜ-Ŝmien dejjem qed tonqos. Il-Mulej jistenna aktar minna. U jien nemmen li l-Knisja 
Għawdxija għandha potenzjal qawwi, però moħbi. Irridu ngħinu lil xulxin biex dan ir-rigal hekk 
qawwi li hemm fina jsib l-espressjoni tiegħu b’forma konkreta fil-hajja ta’ kuljum. 
 
Irridu dejjem noqogħdu attenti li l-fidi tagħna ma tiāix limitata biss għal-liturāija tal-Ħadd. 
Għall-kuntrarju, nemmen li liturāija ta’ nhar ta’ Ħadd iëëelebrata kif jixraq twassal biex 
inwettqu il-“missio” (missjoni) li għaliha jibagħtna l-ministru fit-tmiem tal-quddies, x’ħin 
jgħidilna: “Morru fil-paëi ta’ Kristu”. 
 
U x’inhi d-din il-Missjoni? Li nwasslu l-Evanāelju kull fejn inkunu. M’humiex biss il-qassisin u 
r-reliājuŜi l-imsejħin biex jippridkaw, iŜda kull mgħammed huwa msejjaħ biex ikun profeta. 
Huma dawn li jonqos fil-Knisja Għawdxija. Predikaturi ta’ l-Evanāelju… mhux tal-pulptu, jew 
ta’ l-Ezerëizzi tar-Randan, imma tal-ħajja ta’ kuljum, fuq ix-xogħol, fl-iskola, fil-post tad-
divertiment… u mhux evanāelizzazzjoni biss tal-kliem imma fuq kollox tal-ħajja.  
 
Faëli tibqa’ b’ħalqek magħluq x’ħin issib ruħek f’ëirku ta’ diskussjoni fejn titpoāāa fid-dubju l-
eŜistenza ta’ Alla jew fejn valuri nsara huma deskritti bħala antikwati u barra minn Ŝmienhom. 
Kif jista’ n-Nisrani jibqa’ sieket quddiem il-mistoqsijiet fundamentali li s-soëjetà tagħmillu? Kif 
nista’ ma nitkellemx fuq l-Imħabba ta’ Dak li tani kollox? Kif nista’ jien inkun tant ingrat u ma 
niddefendiex lil Ommi l-Knisja li toffrili permezz tal-liturāija tagħha l-mezzi kollha għas-
salvazjoni tiegħi?  
 
Hemm bŜonn inqumu min-nagħas spiritwali u b’hekk nagħtu ħajja gdida lill-Knisja Għawdxija. 
U dan għandu jagħmlu kulhadd. Mhux biss l-isqof u l-kappillani, imma kull nisrani – għaliex 
wieħed ma jixgħelx xemgħa biex jaħbiha taħt il-mejda imma biex iddawwal lil kull min ikun fil-
kamra. U darba dik ix-xemgħa tassew xegħelniha!... fil-magħmudija tagħna. Kemm għadha 
taqbad u tagħti dawl? 
 
Wasal iŜ-Ŝmien ta’ Evanāelizzazzjoni ādida. Ādida mhux għax il-messaāā huwa ādid imma 
ādida għax hemm bŜonn li nsibu mod ādid ta’ kif dan il-messaāā jiāi mxandar. U meta ngħidu 
messaāā qed nirreferu mhux għal xi ideoloāija jew filosofija, imma għal Persuna – il-Persuna 
ta’ Kristu. Dak li aħna nxandru huwa Kristu ħaj. U nxandruH b’ħajjitna, billi nsiru “kristu” 
ieħor fid-dinja tal-lum. Hija missjoni hekk kbira u hekk sabiħa! Tagħtuhiex il-āenb! Is-soëjetà 
tagħna tista’ biss tisbieħ u titjieb bil-preŜenza attiva tagħna li nemmnu, meta nkunu xhieda veri 
ta’ Kristu! 


