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FUQ IL-PASSI TA’ MISSIERNA SAN PAWL 
 
Għeżież ħutna fis-Saċerdozju Ministerjali,  
fil-Ħajja Konsagrata u ħutna fil-Magħmudija. 
 
Meta San Pawl intilef fl-ibħra tal-Mediterran u nkalja ma’ gżira li kien jisimha Malta, id-
disgrazzja tiegħu nbidlet fi grazzja għalina.  In-Nawfraġju ta’ San Pawl fostna serva biex 
providenzjalment u, minn daqshekk kmieni, aħna nirċievu l-aħbar it-tajba tal-Evanġelju u 
nsiru nafu l-Mulej Ġesù.  Sa minn dak iż-żmien, dan dejjem qisnieh barka u privileġġ.  Il-
fidi nisranija dejjem kienet f’nisġa waħda ma’ dak li lilna tana identità bħala poplu u 
nazzjon.  
 
Għalhekk, bir-raġun ilqajna bil-ferħ l-istedina tal-Papa Benedittu XVI biex niċċelebraw 
mal-Knisja universali s-Sena Pawlina fl-okkażjoni tal-2000 sena mit-twelid ta’ dan l-
Appostlu tal-Ġnus li għalina mhuwiex sempliċement wieħed mill-ħafna qaddisin, imma 
dak li nissilna fil-fidi.  Fid-dawl ta’ din ir-rabta speċjali li l-gżejjer tagħna dejjem kellhom 
ma’ San Pawl Missierna, hija x-xewqa sinċiera tagħna li din is-Sena Pawlina ma tkunx 
biss okkażjoni ta’ ċelebrazzjonijiet li jiġu u jgħaddu, imma li sservi ta’ mbuttatura biex fin-
nawfraġji tal-ħajja ta’ kuljum li ħafna minna qegħdin jiffaċċjaw, ikollna ċ-ċans niskopru l-
qawwa li tiġi mill-fidi li dejjem ħaddanna.  
 
Illum, fost il-ħafna sabih tal-ħajja, ħafna minna sfortunatament qed ibatu u huma 
mweġġa’.  Il-ħajja taf toffri wkoll fit-tiżwieq tagħha nganni u diżappunti li gwaj jekk u meta 
ma nkunux preparati għalihom.  Dawn huma l-esperjenzi fejn il-fidi nħossuha tinkalja u 
fejn inħossuna dgħajfa ħafna biex nibqgħu nittamaw.  Fl-Ittra Pastorali tagħna tar-
Randan ta’ din is-sena diġà konna tkellimna dwar kemm qed “inħossu fostna l-urġenza 
ta’ edukazzjoni soda fil-fidi li tagħmilna tassew insara adulti”.  Dak inhar wegħdnikom “li 
se naħdmu b’impenn serju għal katekeżi soda f’kull livell”.   Dan illum intennuh u nixtiequ 
li din is-Sena Pawlina sservi biex dan id-diskors inpoġġuh fil-konkret. 
 
Lura lejn l-għeruq 
 
Il-komunità nisranija għandha bżonn il-ħin kollu li terġa tiskopri l-identità tagħha, 
speċjalment meta minn żmien għal żmien is-sitwazzjonijiet li nkunu fihom jippreżentaw 
sfidi ġodda u jitolbu minna tweġibiet ġodda biex il-qawwa tal-Evanġelju tibqa’ tidher 
f’ħajjitna u fis-soċjeta’ tagħna.  Il-Knisja f’dan l-isforz trid tmur lura għall-għeruq tagħha.  
Fil-każ tagħna mhemmx dubju li l-għeruq tagħna jeħduna lura għall-ewwel tħabbira ta’ 
Missierna San Pawl.  Matul din is-Sena Pawlina, San Pawl nistgħu inħalluh jgħinna 
niskopru mill-ġdid x’tista’ tagħmel fina u f’ħajjitna l-grazzja ta’ Alla, dik il-qawwa moħbija li 
tant neħtieġu u li llum aħna sikwit ittentati biex ngħixu daqs li kieku m’għandnix bżonnha.  
 
Dak li l-iktar jispikka f’San Pawl, u li lilna llum jista’ jispirana, hu li kif jgħid ir-rakkont mill-
Atti tal-Appostli li hu tant għażiż għalina,  f’nofs il-maltemp, Pawlu waqaf f’nofshom u 
qalilhom : “Inwissikom biex tagħmlu l-qalb, għax ħadd minnkom mhu se jintilef”.  Minn 
qalbna, u bħala Isqfijiet tagħkom, nixtiequ ntennu lilkom din il-kelma ta’ kuraġġ li ħafna 
minna tant għandhom bżonn jisimgħu.  
 



Fostna hawn ħafna tbatija u ħafna li qed ibatu.  Hemm it-tbatija li hi misteru tal-ħajja, li 
jekk ma nkunux sodi tfixkilna u twassalna naħsbu li aħna abbandunati minn Alla.  U 
hemm it-tbatija li hija konsegwenza tal-ħażen tagħna stess, dik it-tbatija ta’ min hu 
mkisser minħabba l-arroganza jew l-abbuż ta’ ħaddieħor, minħabba l-vjolenza jew l-
egoiżmu, jew minħabba l-kilba għall-profitt bla rażan ta’ xi wħud.  San Pawl għandu 
ħafna x’jgħid fuq dan kollu. U l-kelma tiegħu għalina tista’ tkun il-balzmu li jfewwaħ mill-
ġdid l-ambjenti tagħna u jfejjaq il-feriti tagħna.  Nixtiequ nagħmlu stedina speċjali tul din 
is-sena biex il-qawwa u l-ħeġġa li bihom dan l-Appostlu kien jitkellem u jevanġelizza, 
inħalluhom jerġgħu jħeġġuna biex ma ngħejjew qatt nagħmlu t-tajjeb u biex ma nistħu 
qatt nitkellmu fl-isem ta’ Ġesù li huwa s-Salvatur.  
 
Pawlu jista’ jiggwidana 
 
Pawlu, quddiem kultura pagana, bilfors kellu jkun radikali.  U għax kien radikali kien 
kontroversjali.  Ma kienx faċli għalih jitkellem fuq Ġesù Kristu bħala l-Mulej u Salvatur 
ma’ komunitajiet ta’ nsara li kienu mdawwrin minn kurrenti qawwija li jmorru kontra d-
diskors ta’ fidi.  Imma Pawlu ma staħax, ma beżax, ma laqlaqx, ma tnikkirx.  Kien sod fi 
kliemu ma’ min kien jilgħab bil-kliem u jaqa’ fil-kompromessi; kien iebes ma’ min kien 
kawża ta’ firdiet fil-komunità; kien ċar fuq kwistjonijiet ta’ moralità ma’ min kien jipprova 
jgħawweġ il-verità; kien ċarissmu kull fejn il-verità dwar Ġesù bħala Salvatur kienet 
tittappan b’ħafna kliem ta’ għerf u raġunar uman.  Pawlu jista’ jiggwidana ħafna fiċ-ċpar 
ta’ żmienna fejn tidħol il-verità tal-fidi  u fejn aħna nistgħu nagħżlu li noqogħdu lura għax 
nibżgħu jew nistħu.  
 
Kienet l-esperjenza li Pawlu kellu fit-triq ta’ Damasku li tat direzzjoni ġdida lil ħajtu.  Minn 
persekutur ta’ Ġesù sar xandar tal-Evanġelju tiegħu b’qawwa u ħeġġa li jsaħħru.  Il-
konverżjoni tiegħu kienet radikali għaliex il-laqgħa tiegħu ma’ Kristu kienet fil-verità.  L-
għarfien tiegħu ta’ Kristu tant kien sħiħ li wasslu biex iqis kollox bħala telf ħdejn dan il-
qliegħ kbir: “Minħabba fih ridt li nitlef kollox u ngħodd kollox bħala knis, biex nirbaħ lil 
Kristu u nkun ninsab fih” (Filippin 3, 8-9).  
 
Illum aħna qegħdin ngħixu f’soċjetà u kultura li f’diversi sensi jixbħu ż-żmien ta’ Pawlu.  
Minkejja li aħna pajjiż fejn tista’ tgħid kulħadd hu mgħammed, ħafna fostna llum 
għandhom bżonn jerġgħu jisimgħu dik l-ewwel tħabbira dwar min hu Ġesù Kristu.  Kważi 
lkoll tgħallimna xi ftit katekiżmu, imma ħafna għandhom bżonn li terġa’ ssirilhom il-
proposta tal-fidi.  Pawlu jirrakkonta fl-Ittri tiegħu kif din l-esperjenza ta’ dawl li għadda 
minnha, mhux biss urietu l-ġmiel ta’ Kristu Ġesù, imma ġabitu wkoll wiċċ imb’wiċċ mad-
dlam li kien jaħkem il-qalb tiegħu.  Il-qalba ta’ din l-esperjenza ta’ fidi lil Pawlu tagħtu l-
forza biex jistaqsi “Min int Mulej?”  Din l-istess mistoqsija ħafna fostna qegħdin 
jagħmluha.  U gwaj jekk, sforz il-bruda, l-indifferenza, jew l-għejja li xi drabi jaħkmuna 
bħala Knisja,  ma jkunx hemm min din il-mistoqsija kapaċi jweġibha. 
 
Is-soċjetà madwarna tistenna minna bħala komunitá nisranija tweġiba li qabel xejn tkun 
waħda ta’ xiehda ħajja u awtentika.  Hija l-awtentiċità tagħna li tagħmel diskorsna u 
għemilna ta’ min jemminhom u joqgħod fuqhom l-aktar meta nitkellmu dwar x’inhi t-tifsira 
vera tal-ħajja jew dwar x’inhu l-aktar importanti fil-ħajja.  Għalhekk, din is-sena 
nixtiequha tkun sena ta’ grazzja fejn dawk li qed jistaqsu dwar Kristu jew li b’sinċerità 
qed ifittxu dak li hu veru, isibu tweġiba fil-Knisja nnifisha u mhux biss fi vjaġġ spiritwali u 
personali li jista’ jkollu l-bixra ta’ individwaliżmu.  
 
 



Xiehda għal Kristu 
 
Kristu jidher fis-sebħ tiegħu fuq is-salib glorjuż.  Dan hu l-Kristu li Pawlu xandar u 
ħaddan u li fih emmen bis-sħiħ.  “Ma ppretendejtx li kont naf xi ħaġa fostkom”, jikteb lill-
Korintin, “ħlief lil Ġesù Kristu,  u ‘l dan imsallab” (1 Korintin, 2, 2).  Fi żmienna wkoll 
għandu tifsira kbira dak li Pawlu jgħid għal żmienu meta jikteb: “Hawn ħafna li jġibu 
ruħhom bħal għedewwa tas-salib ta’ Kristu.  It-telfien għad ikun tmiemhom;  alla 
tagħhom hu żaqqhom, jiftaħru b’dak li jmisshom jistħu minnu; u moħħhom biss fil-
ħwejjeġ tad-dinja” (Filippin 3, 18).  Dak li Pawlu jikteb lil Timotju, aħna nixtiequ llum 
inressquh quddiemkom, insara Maltin u Għawdxin: “Tistħi xejn minħabba fix-xiehda għal 
Sidna, anqas minħabba fija, priġunier tiegħu, imma aqsam miegħi t-tbatija għall-
Evanġelju, u afda fil-qawwa ta’ Alla, li salvana u sejħilna b’sejħa qaddisa” (2 Timotju 1, 8-
9). 
 
Il-konvinzjoni ta’ Pawlu kienet qawwija biżżejjed li ma staħax jitkellem b’mod differenti 
minn dawk ta’ madwaru; ma ħassux inqas mill-oħrajn meta għamel proposti skond l-
Evanġelju dwar il-familja, l-ugwaljanza, l-iskjavi, is-sesswalità, il-mara, u tant ħwejjeġ 
oħra.  Dan għamlu anke meta kien jistona mal-kurrenti ta’ żmienu.  Meta ppropona 
viżjoni ta’ ħajja u stil ta’ mġiba li kienu f’kuntrast mas-soċjetà ta’ żmienu, ma beżax li se 
jkun iżolat.  Il-qawwa ta’ kliemu u tal-viżjoni tiegħu għandhom iservuna llum biex anke 
aħna ma noqgħodux lura milli nipproponu u nibnu ordni ġdid fil-ħajja pubblika f’pajjiżna.  
Pajjiżna jeħtieġ bil-kbir il-ħmira tal-konvinzjoni u tal-verità tal-fidi.  
 
Jalla l-Gżejjer Maltin, li fi żmien hekk fil-bogħod laqgħu lil Pawlu bi ħġarhom u ħaddnu l-
isem ta’ Ġesù, illum jerġgħu jagħtu widen lil dan l-Appostlu u jħallu l-qawwa tal-Kelma li 
hu xandrilhom tidħol fil-qlub ta’ ħafna biex dak li tatna l-fidi ma niċħduh qatt.    
 
Nagħtukom il-barka pastorali tagħna b’rahan ta’ kull ġid mis-sema. 
 
 
Illum, 24 ta’ Ġunju 2008, Festa tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista.  
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