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Niskopru mill-ādid il-wiëë u l-qalb ta’ Alla 

 

Kull bniedem fil-ħajja qed ifittex ħaāa waħda essenzjali – il-ferh. Kull ma nagħmlu f’ħajjitna, 
fil-fond il-fond huwa għax qed infittxu li nkunu ferħanin. Mhux qed nirreferi għad-dahk, jew 
għall-pjaëir tal-āisem… imma għar-realizzazzjoni tiegħi bħala bniedem, li tkun taf min int, 
minn fejn āej u għal fejn sejjer. Dik il-paëi tal-qalb li kulħadd jixtieq, però ftit huma dawk li 
jgħixuha. Għaliex? Forsi qed infittxu fil-post Ŝbaljat? Id-dinja tistedinna nsibu l-ferħ f’ħafna 
affarijiet… kull ma għandek tagħmel huwa tiftah it-TV u ssib elf reklam ta’ x’għandek tagħmel, 
x’għandek tixtri, fejn għandek tmur biex tkun ferħan. U nesperimentaw ħajjitna kollha u qatt ma 
aħna kuntenti. 
 
Imma aħna nxandru l-Aħbar it-Tajba! Alla āie fid-dinja biex jurina t-triq tal-veru ferħ... u fi 
kliem Santu Wistin qalbna ma ssibx paëi jekk mhux f’din it-triq li wriena Alla. Għal liema triq 
qed nirreferi? Għal Āesù… li qalilna “jien hu t-triq u l-ħajja…”. Il-ferħ jinsab filli nsiru ħaāa 
waħda mal-Mulej, ħbieb tiegħu, filli niskopru dan il-wiëë t’Alla għax “min jara lili jara lill-
Missier”, jgħidilna Āesù. 
 
śmien ir-Randan għandu jkun Ŝmien ta’ tfittxija. FittxuH lil Āesù, u meta ssibuH taraw kemm 
hu tajjeb il-Mulej, kif jgħid is-Salm: “Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej; hieni l-bniedem li 
jistkenn fih.” Imbagħad nifhmu l-kelmiet ta’ Pietru fuq il-muntanja tal-glorja:  “kemm hu sew li 
aħna qegħdin hawn”! Biex naslu għal dan il-mument irridu nkebbsu fina x-xewqa ta’ Alla. Kif 
jgħid is-Salm: “Bħalma għaŜŜiela tixxennaq għan-nixxigħat ta’ l-ilma, hekk tixxennaq ruħi 
għalik, o Alla.” 
 
Jien ma nsibx kliem biŜŜejjed biex nikkonvinëikom li l-veru ferħ jinsab f’dan il-messaāā ħaj … 
ta’ l-Iben t’Alla li wriena mhux biss bil-kliem imma wkoll bl-għotja tiegħu sħiħa fuq is-salib 
kemm Alla jħobbna. Hija esperjenza li int stess trid tgħix. Però niŜgurakom li meta wieħed 
jinduna kemm Alla jħobbu ma jibqax l-istess… tiskopri ëerta paëi li Alla biss jista’ jagħti… 
ëerta qawwa li tħarrek muntanji… kuraāā biex tkompli tissielet ħa ssir aħjar… dawl biex ma 
titlifx it-triq… saħħa biex ma tgħejiex filli tagħmel it-tajjeb… fuq kollox imħabba li twasslek 
biex tingħata int ukoll kollok kemm int għar-rieda tal-Missier. 
 
Fejn għandna nfittxu lil Kristu? Kieku kellek tgħix elfejn sena ilu fejn kont ser issib lil Kristu? 
Fil-faqar. Mhux fil-faqar twieled, għix u miet? Mhux Hu li qal: “kont bil-āuħ… kont bil-
għatx… kont għeri…”? Mhux Hu li ħa f’idejh il-ħobŜ fqir u ingħata għalina f’sagrament hekk 
kbir? Allura nersqu aktar lejn il-foqra… li huma dejjem magħna… ma hemmx għalfejn tmur ’il 
bogħod biex tiltaqa’ ma’ Kristu fqir. Perà nibŜa’ li niltaqgħu miegħu kuljum u ma nindunawx, 
tant aħna aljenati. Kelma ta’ faraā lil ħabib li jħossu abbandunat minn kulħadd… tgħaddi ftit 
Ŝmien ma’ xwejjaħ minsi minn kulħadd… tagħti tgħanniqa ta’ kuraāā lil marid mitluq f’qiegħ 
ta’ sodda…  
 
Infittxu lil Kristu fis-sagrament ta’ l-Ewkaristija… f’dak il-faqar jinsab preŜenti l-istess Āesù. 
L-isqfijiet stednuna niskopru mill-gdid is-sbuhija tas-sagramenti, b’mod speëjali t-tqarbina. 
 
Jekk irridu nkunu ferhani, it-triq hija wahda ... li nsiru “ħbieb ta’ l-Evanāelju” – ta’ din t-
tħabbira ta’ Mħabba, ta’ dan Āesù li āie fostna bħala fqir biex aħna nsiru għonja. Il-għaŜla 
qegħda f’idejk… għax Dak li ħalqek mingħajr l-għajnuna tiegħek ma jistax isalvak mingħajr din 
l-għajnuna tiegħek, kif kien iħobb jgħid Santu Wistin. 
 
“Qum u imxi”… din hi l-istedina li għamlulna l-isqfijiet fil-pastorali tar-Randan. Tħallix li 
jgħaddi Ŝ-Ŝmien minn fuqek u tibqa’ ’l bogħod mill-Missier tirgħa l-ħnieŜer, kif kien qed 
jagħmel iŜ-ŜagħŜugħ tal-parabbola. śmien ir-Randan huwa l-mument li ssaqsi lilek innifsek: u 
jien x’qed nagħmel hawn? Ħa nqum u nmur lura lejn dar Missieri! 


