
Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Rum 10:8-13

Ħuti, xi tgħid l-Iskrittura? “Il-kelma qiegħda ħdejk, f’fommok u
qalbek”; jiġifieri, il-kelma tal-fidi li aħna nxandru. Għax jekk inti
tistqarr b’fommok: “Ġesù hu l-Mulej!”, u temmen b’qalbek li Alla
qajmu mill-imwiet, inti ssalva. Wieħed jemmen f’qalbu biex ikollu
 l-ġustizzja u jistqarr b’xufftejh biex ikollu s-salvazzjoni. 
L-Iskrittura tgħid: “Kull min jemmen fih ma jintilifx”. Ma hemmx
għażla bejn Lhudi u Grieg; hu s-Sid ta’ kulħadd u għani ma’ dawk
kollha li jsejħulu. Għax: “Kull min isejjaħ isem il-Mulej isalva”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla

Riflessjoni dwar 
l-Ewwel Ħadd tar-Randan

(Sena Ċ) 



Meta jibda r-Randan dejjem nagħmel pjanijiet kbar, biex
nitlob iktar, biex ma nikolx ħelu u ċikkulata, biex nagħmel
xi ħa[a tal-karità… U lejn l-aħħar tar-Randan jew inħossni
għajjiena mejta b’dan l-isforz kollu, jew inħossni
disappuntata li l-pjanijet ma rnexxewlix.

Imma meta naqra dan il-qari din is-sena fl-ewwel Ħadd
tar-Randan jkolli naħseb mod ieħor.

San Pawl jibda billi jikkwota mill-ktieb tad-Dewterenomju
fejn Alla qiegħed jgħid lill-poplu li l-Kelma, il-Kelma ta’
Alla, “mhijiex fis-sema biex int tgħid: ‘Min se jitlgħalna 
s-sema jġibhielna u jsemmagħhielna u nagħmluha?’ 
U anqas ma hi ’l hemm mill-baħar biex int tgħid, ‘Min se
jmur ’l hemm mill-ibħra u jġibhielna, u jsemmagħhielna, 
u nagħmluha?’” (Dewt 30, 12-13). 

Imma l-kelma t’Alla, il-preżenza ta’ Alla qiegħda ħdejna,
f’fommna u f’qalba. Dan il-kliem ifakkarna li biex noqorbu
lejn Alla m’hemmx għalfejn nivvjaġġaw xi mkien ’il bogħod
jew nagħmlu affarijiet kbar. L-istedina hi li nfittxu u nsibu
l-preżenza t’Alla fil-qrib, f’dak li hu ordinarju, go fina
stess.



San Pawl ikompli billi jħeġġiġna biex nistqarru li ‘Ġesù hu 
l-Mulej'. Ninnotaw li l-verb hu fil-preżent. Ġesù mhux biss
kien jgħix fil-passat imma Ġesù jgħix illum. Huwa dan Ġesù li
qam mill-mewt li nistgħu nsibuh qrib tagħna. U għalhekk anke
fil-bidu nett tar-Randan, San Pawl jfakkarna f’dan il-messaġġ
tal-Għid il-Kbir, il-messaġġ li id-dlam u l-mewt qatt ma
għandhom l-aħħar kelma u li Alla jgħix magħna illum, issa. 
Din il-bxara it-tajba hemm bżonn li nisimgħuha fil-bidu 
tar-Randan biex nimxu dan iż-żmien bit-tama f’qalbna. 
Il-frażi ‘Ġesù hu l-Mulej’ tistedinna biex nsaqsu ftit dwar dan
Ġesù.  Mhux biżżejjed li nitgħallmu dwar Ġesù, qisu xi karattru
tal-istorja, imma aħna mistednin li niltaqgħu u nsiru nafu lil
persuna ta Ġesù.

Kif nistgħu nagħmlu dan?
L-ewwel ħaġa billi nirrealizzaw li dan Ġesù hu qrib tagħna, u
billi niftħu għajnejna għall-opportunitatjiet biex nieqfu,
nirriflettu, nitolbu. Forsi dan ir-Randan naqraw l-iskrittura
tal-vjaġġ ta’ Ġesù lejn Gerusalemm, u dak li ġara fil-passjoni
b’għajnejna fuq il-persuna ta’ Ġesù u nsaqsu lilna nfusna:
X’inhu importanti għal dan Ġesù? Kif jitkellem u jaġixxi Ġesù
ma’ ta’ madwaru? Kieku dan Ġesù tal-Evanġelju jiġi fil-ħajja
tiegħi, x’jgħidli



U forsi tgħidli: “U le, jien, nsir naf lil Ġesù? Jien m’iniex xi qaddisa
jew qaddis? Ma tantx għandi kwiet nitlob!” San Pawl jfakkarna li
din il-mixja ma’ Ġesù hi miftuħa għal kulħadd – m’hemmx Lhudi
jew Grieg, m’hemmx min hu ta ġewwa u min barrani, min hu tajjeb
u min hu midneb. Din is-salvazzjoni, din ir-relazzjoni ma’ Ġesù hi
miftuħa għal kulħadd. Kulħadd hu mistieden biex ikun parti mill-
familja ta’ Alla.
Il-Papa Franġisku fil-messaġġ tiegħu għal dan ir-Randan jgħid,
“Il-Kelma ta’ Alla twessa’ u tgħolli iżjed il-ħarsa tagħna.”[2] Ejjew
nħallu lil din il-kelma t’Alla, kelma li hi qrib tagħna, twessa’ l-
ħarsa tagħna biex naraw lilna nfusna u lil ta madwarna b’mod ċar,
biex dejjem nsibu l-imħabba u t-tama fil-mumenti ordinarji tal-
ħajja tagħna.

Dan il-qari jfakkarna li Alla tagħna hu “Għani” ma’ dawk kollha li
jsejħulu. Mhux se joqgħod jiġġebbed magħna. Alla tagħna ġeneruż
u jħobbna ħafna iktar milli nistgħu nimmaġinaw. Dan ir-Randan
ejjew nagħmlu ftit spazju fil-ħajja tagħna biex nirċievu din il-
ġenerożità u mħabba.

[1] Messagg tal-qdusija tiegħu Frangisku għar-Randan 2022,
miġjuba mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard

[2] Messaġġ tal-qdusija tiegħu Franġisku għar-Randan 2022, miġjuba
mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard


