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“XI TRIDU?” “X’QEGĦDIN TFITTXU?” 

Għeżież ħutna fis-Saċerdozju Ministerjali, fil-Ħajja Konsagrata u ħutna fil-Magħmudija. 

Ir-Randan hu wieħed mill-iżjed mumenti qawwija ta’ matul is-sena biex norbtu dak li qed ngħixu 
kuljum mal-fidi tagħna f’Ġesù Kristu li miet u qam mill-mewt.  B’din l-Ittra din is-sena nixtiequ 
bħala Isqfijiet nagħmlu stedina speċjali sew lil min għadu midħla tal-Knisja kif ukoll lil min, għal 
raġunijiet li jistgħu jkunu diversi, tbiegħed.  F’dawn l-aħħar sentejn fil-gżejjer tagħna rajna 
mewġa ta’ entusjażmu li lilna għamlitilna l-qalb. Imtlejna b’ħafna kuraġġ u tama għaliex stajna 
naraw li fil-qalb ta’ ħafna hemm tfittxija ġenwina għal dak li hu veru u sabiħ.  Fl-esperjenzi u fl-
uċuh ta’ tant nies li ltqajna magħhom, rajna kemm il-poplu tagħna għad għandu aspettattivi mill-
Knisja.  Dan lilna jgħabbina b’ħafna responsabbiltà lejkom.   

Sfida sabiħa: talb, sawm, u karità 

F’mument sabiħ meta s-soċjetà u l-kultura tagħna għaddew u għaddejjin minn tibdil li xi drabi 
jista’ jifxilna, nistħajlu lil Ġesù jdur lejna, kif darba dar fuq Indri u Xmun, u jagħmlilna l-mistoqsija:  
“Xi tridu?”, “X’qegħdin tfittxu?”  Din l-istess mistoqsija nixtiequ nressquha quddiemkom għar-
Randan ta’ din is-sena.  Għal darb’oħra, il-Kelma ta’ Alla rridu nħalluha tkellimna u ddawwalna 
fuq dak li konkretament qed jiġri madwarna u ġo fina biex niskopru x’qed infittxu, x’qed 
nistennew mill-ħajja, u x’inhi l-fidwa u l-fejqan li l-Mulej għadu qed joffrilna.   

X’qegħdin infittxu fil-ħajja?  Il-vojt li sikwit inġarrbu fina biex qed nimlewh?  X’qed nistennew mill-
Knisja?  Ħadd minna ma jista’ jaħrabhom dawn il-mistoqsijiet.  U aħna, mir-responsabbiltà tal-
ministeru li għandna bħala Isqfijiet, nixtiequ li jkollna fidi qawwija biżżejjed biex, quddiem dak 
kollu li n-nies illum teħtieġ u qed tfittex, nirrepetu l-ġest ta’ Pietru ma’ dak li kuljum kien ikun 
ħdejn il-bieb tat-tempju biex jitlob il-karità.  Pietru, meta wasal ħdejh, tefa’ għajnejh fuqu u qallu: 
“Fidda u deheb m’għandix, imma se nagħtik minn dak li għandi.  Fl-isem ta’ Ġesù ta’ Nazaret, 
qum u imxi” (Atti 3). 

Ma nixtiequx li Randan wara l-ieħor nibqgħu nisimgħu l-Kelma ta’ Alla bla ma nindunaw x’hemm 
f’ħajjitna li jista’ jkun sejjer ħażin.  Il-Mulej irid li nikkonvertu lejh għaliex bih u miegħu ħajjitna 
tista’ tkun differenti u aħjar.  Ir-Randan kull sena jiftaħ bil-kliem tal-Profeta: “Ċarrtu qlubkom u 
mhux ilbieskom”, u bil-kliem ta’ San Pawl: “Agħmlu ħbieb ma’ Alla”.  Kif nistgħu nisimgħu dal-
kliem u donnu kollox jibqa’ kif inhu?  It-talb, is-sawm, u l-karità huma tliet armi li l-Knisja sa mill-
bidu tal-istorja tagħha poġġiet quddiemna għax biex tagħmel it-tajjeb trid tikkumbatti u trid tkun 
b’saħħtek biżżejjed spiritwalment.  Mingħajr il-qawwa li tiġi minn Alla, inkunu dgħajfa.  U jkun 
faċli ninġarru mill-kurrent u l-fidi tagħna tisfa fix-xejn.  

Biex ma nkunux aljenati 

Neħtieġu evanġelizzazzjoni ġdida u katekeżi solida biex il-fidi tagħna ma ssir qatt fidi tal-qoxra 
mifruda mill-mod kif ngħixu.  Għax jekk ma nikbrux fil-fidi, anke l-istess reliġjon tagħna tista’ tkun 
aljenazzjoni f’ħajjitna.  Fid-dawl ta’ dak kollu li l-lum qed imewwet il-fidi tagħna, nixtiequ nerġgħu 
nagħmluha tagħna l-istedina ta’ Pietru: “Fl-isem ta’ Ġesù, qum u imxi”.  Meta nħarsu madwarna, 
flimkien ma’ tant tajjeb, hemm anke ħafna x’jinkwetana.  Il-poplu tagħna nħossuh għaddej mill-



istess esperjenza ta’ fidi u dgħufija li għadda minnha l-poplu Lhudi kif tirrakkuntalna l-Iskrittura. 
Il-poplu Lhudi għex fl-iskjavitù, għadda minn mixja twila u mwiegħra fid-deżert li matulha l-Mulej 
edukah b’ħafna paċenzja, sa ma wasal fl-art imwiegħda u kiseb ħelsien sħiħ.  Imma dak il-
ħelsien malajr tilfu, u kienet l-esperjenza qarsa ta’ l-eżilju f’Babel li swietlu biex jerġa’ jqum fuq 
saqajh u jimmatura fil-fidi tiegħu f’Alla ta’ l-istorja.  

Matul dan iż-żmien tar-Randan, il-kliem skjavitù, deżert, art imwiegħda, ħelsien, u eżilju sikwit se 
jidwu fil-Kelma ta’ Alla li nisimgħu.  Għalina dawk mhumiex biss kliem jew esperjenza ta’ 
ħaddieħor ’il bogħod minna. Aħna wkoll bħala Maltin u Għawdxin għaddejjin minn mumenti 
storiċi meta dak li dejjem emminna qed jgħaddi mill-għarbiel ta’ kif qed ngħixu bl-esiġenzi ta’ 
llum.  Sikwit ninfixlu xi rridu u x’qed infittxu u ma nibqgħux naraw sens fil-fidi li rċevejna.  Qed 
nitfixklu dwar liema huma l-valuri li jistgħu iżommuna flimkien, u dwar liema huma l-virtujiet li 
jistgħu jżommuna fuq saqajna biex is-soċjetà tagħna tkun waħda li tassew tgħollina fid-dinjità u 
mhux tbaxxina u tirrendina vittmi.  

Imqabbla ma’ popli ġirien, aħna għadna poplu reliġjuż ħafna.  Imma nixtiequ li dak li nistqarru 
jkun jissarraf iżjed fil-konkret u jkun jidher fl-għemil tagħna.  Pajjiżna qed jitlob minn dawk li 
jgħidu li jemmnu xiehda ċara u bla kompromess li tissarraf f’għemil li jagħmel iktar kredibbli l-
Evanġelju ta’ Ġesù Kristu.  U dan hu s-servizz u l-orjentament li l-Knisja trid toffri lis-soċjetà li 
sikwit tkun diżorjentata.  Pietru jagħmel stedina bħal din lill-ewwel insara tiegħu meta 
jħeġġiġhom: “Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom ir-raġuni tat-tama li 
għandkom” (1 Pietru, 3, 15).  

Ilkoll nafu li fil-qrib se nkunu f’kampanja elettorali. Nixtiequ per eżempju, naraw ftit iktar rispett u 
mħabba lejn xulxin fid-diskors u fil-ġudizzji.  Id-diversità hija element importanti f’demokrazija.  
Imma l-maturità politika titlob li d-dibattitu jkun iktar madwar l-argumenti u l-veduti milli madwar 
il-persuni. Pajjiżna fiċ-ċokon tiegħu daqskemm jista’ jiggwadanja jekk il-partiġġjaniżmu ma jitlax 
għal rasna, daqstant ieħor għandu x’jitlef jekk nibqgħu nippolitiċizzaw kollox.  

L-urġenza ta’ katekeżi soda 

Meta l-poplu Lhudi kien dgħajjef jew kien wisq ċert minnu nnifsu, kien faċli jintrebaħ mill-forzi ta’ 
madwaru u spiċċa fl-eżilju ta’ Babel, fejn tilef kull identità.  Sikwit aħna niftaħru bil-qalb kbira u 
ġeneruża tagħna bħala poplu jew bl-identità tagħna bħala poplu nisrani.  Imma llum dan 
mhuwiex biżżejjed.  Il-forzi ta’ madwarna huma qawwija.  Il-ħażen hu qawwi ħafna.  Id-dnub 
għadu jeżisti u fejn joktor, jaħkem il-qalb tal-bniedem.  L-għażliet li nagħmlu, il-kompromessi fil-
valuri li nħaddnu, l-istili ta’ ħajja li sikwit ngħixu kollha jistgħu, bħal-Lhud ta’ l-imgħoddi, jitfgħuna 
f’eżilju jixbah lil tagħhom.  Il-kompromess idgħajjef il-fibra ta’ ħajjitna, tal-familja, u tas-soċjeta’, u 
jġib rovina fil-qalb tagħna u jkissrilna kull identita’.  Biex dan ma jseħħx irridu nkunu preparati. 
Aħna l-Isqfijiet qed naraw u nħossu fostna l-urġenza ta’ edukazzjoni soda fil-fidi li tagħmilna 
tassew insara adulti.  Inwiegħdu li se naħdmu b’impenn serju għal katekeżi soda f’kull livell, mit-
tfulija fl-iskejjel u l-parroċċi sa l-età adulta.   

Illum aħna nagħmlu parti integrali minn kontinent li għandu ħafna x’jagħtina – basta jkollna l-
għerf u l-qawwa tad-dixxerniment biex nibqgħu kapaċi nagħżlu bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn dak li 
jagħmilna iżjed nies u dak li jisfigurana bħala poplu u bħala individwi.  It-twissija ta’ Isaija l-



Profeta nħossuha f’waqtha ħafna meta jgħid: “Gwaj għal dawk li jsejħu tajjeb il-ħażin, u ħażin it-
tajjeb; u jibdlu d-dlam mad-dawl, li jibdlu l-morr mal-ħelu, u l-ħelu mal-morr” (Isaija 5, 20).  Aħna 
nemmnu bis-sħiħ fl-imħabba ta’ Alla li hi ikbar minn kull ħażen u minn kull dnub.  Nemmnu bis-
sħiħ fil-qawwa li tiġi minn din l-imħabba jekk u meta niftħu beraħ il-bibien ta’ qalbna għaliha.  
Hija din il-qawwa li flimkien bħala Knisja rridu niskopru mill-ġdid, aħna flimkien magħkom u 
intom flimkien magħna.  Neħtieġu din il-qawwa biex inqumu u nimxu u biex nintebħu li mhux kull 
għażla u kull stil ta’ ħajja huma kompatibbli mal-fidi nisranija u mad-dixxipulat wara Ġesù.  

Illum fil-kultura li qed ngħixu, dak li hu mhedded hija l-istess tifsira tal-ħajja tal-bniedem. U meta 
ħajtek ma tibqax tagħmel sens, hemmhekk tkun fl-eżilju fejn, kif jgħid is-Salm, ma tibqax tara 
sens f’li ddur lejn Alla biex tfaħħru jew biex titolbu (Salm 137).  Alla llum qed ikun injorat.  Ħafna 
jgħixu daqslikieku Alla ma jeżistix.  U nixtiequ f’dan ir-Randan inġeddu l-istedina biex, anke min 
iħossu fil-bogħod, jiskopri mill-ġdid il-wiċċ u l-qalb ta’ Alla li jistgħu jagħtu ħafna sens lil ħajjitna. 
Lil dawk imbagħad li jqisu lilhom infushom insara impenjati, inħeġġuhom biex jiskopru iżjed is-
sens ta’ missjoni lejn dawk li Alla ma jagħmilx wisq sens f’ħajjithom.  

F’soċjetà u kultura mingħajr Alla, hu l-istess bniedem li jispiċċa sfigurat u ferut.  Anke fostna t-
telfa tas-sens ta’ Alla qed iżżid il-feruti, l-imweġġgħa, u l-vittmi.  Dawn huma kollha sintomi ta’ 
skjavitù.  Hu minn din l-iskjavitù, minn dawn il-weġgħat u l-feriti li l-qawwa tal-Kelma ta’ Alla, jekk 
niskopruha mill-ġdid, tista’ teħlisna. “Qum u imxi” li qal Pietru lit-tallab, illum aħna ntennuha lis-
soċjetà Maltija u lil kull min, anke jekk imbiegħed, jixtieq jerġa’ jħalli lil Kristu jersaq lejh u jmissu 
biex jikseb il-fejqan.  Aħna l-Isqfijiet inġeddu l-impenn tagħna lejkom biex l-isem ta’ Ġesù jkun 
iżjed magħruf fostna u biex pajjiżna jkollu l-Knisja li tassew jeħtieġ.  

Nagħtukom il-barka pastorali tagħna b’rahan ta’ kull ġid mis-sema. 
 

Illum, 25 ta’ Jannar 2008, Festa tal-Konverżjoni ta’ l-Appostlu Missierna San Pawl.  
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