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IT-2 ĦADD TA’ MATUL IS-SENA 
 
 

 

Imsejħin ngħixu l-Vanġelu (Ġw 1:35-42) 
 
 
 

Din ir-riżorsa tħejjiet mill-Karmelitani tal-Awstralja u Timor-Leste fi żmien li 

fih ma nistgħux ninġabru kif nagħmlu s-soltu biex niċċelebraw l-Ewkaristija. 

Aħna konxji li Kristu hu preżenti mhux biss fis-Sagrament Imqaddes imma 

wkoll fi qlubna. Anki meta nkunu waħidna nibqgħu nagħmlu parti mill-Ġisem 

ta’ Kristu. 

 

Fil-kamra li tagħżel li tuża għal dan it-talb jista’ jkollok xemgħa mixgħula, 

Kurċifiss u l-Bibbja. Matul l-Avvent jixraq ħafna li jkollok Girlanda tal-Avvent 

fil-post fejn titlob. 

 

Dawn is-simboli jgħinuna nżommu f’moħħna s-sagralità tal-ħin tat-talb tagħna 

u jistgħu jgħinuna nħossuna marbuta mal-komunitajiet Insara tal-post fejn 

ngħixu. 

 

Dan it-test hu mqassam f’partijiet għal min imexxi u għal kulħadd biex jitlob, 

imma l-partijiet ta’ min imexxi wkoll jistgħu jinqasmu bejn dawk preżenti. 

 

Int u tuża din it-talba kun af li aħna l-Karmelitani fit-talb tagħna se nkunu qed 

niftakru fil-membri kollha tal-familja tagħna f’dan iż-żmien. 
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Sinjal tas-Salib 
 

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. 

Amen. 
 

Il-Mulej jinsab hawn, preżenti fostna. 

Aħna miġbura mal-Knisja kollha  

għal dan il-mument ta’ talb. 

 
Inħejju biex nisimgħu l-Kelma ta’ Alla 
 

Alla sejħilna biex inkunu Knisja, 

il-Ġisem ta’ Kristu f’din id-dinja. 
 

M’aħniex binja, imma poplu, 

miġbura u msejsa fuq  

il-Kelma ta’ Alla, 

l-imħabba ta’ Kristu, 

u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu. 
 

Mulej Ġesù, inti 

t-Triq tagħna, 

il-Verità tagħna, 

u l-Ħajja tagħna. 

 

Qari mill-Iskrittura (Ġwanni 1:35-42) 
 

F’dak iż-żmien, Ġwanni kien hemm ma’ tnejn mid-

dixxipli tiegħu. Ħares lejn Ġesù li kien għaddej 

minn hemm, u qal: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla”. Iż-

żewġ dixxipli semgħuh jgħid dan, u marru wara 

Ġesù. Ġesù dar u rahom mexjin warajh, u qalilhom: 

“Xi tridu?”. Iżda huma staqsewh: “Rabbi” – li 

tfisser, Mgħallem – “fejn toqgħod?”. Hu 

weġibhom: “Ejjew u taraw”. U marru miegħu u raw 

fejn kien joqgħod, u dakinhar baqgħu miegħu. Kien 

ħabta tal-erbgħa ta’ waranofsinhar.  

 

Wieħed mit-tnejn li semgħu x’kien qal Ġwanni u 

marru wara Ġesù kien Indrì, ħu Xmun Pietru. L-

ewwel ma għamel mar isib lil ħuh Xmun, u qallu: 

“Sibna l-Messija” – li tfisser Kristu. U ħadu għand 

Ġesù. Ġesù ħares lejh u qallu: “Inti Xmun, bin 

Ġwanni. Inti tissejjaħ Kefa” – jew Pietru. 

 
 
 
 

Riflessjoni – Imsejħin biex inkunu Vanġelu ħaj 
 

Dan il-Ħadd nistgħu faċilment insejħulu ‘Ħadd 

il-Vokazzjonijiet’. Kemm l-Ewwel Qari u kemm 

il-Vanġelu huma stejjer ta’ sejħa u tweġiba. 

 

Il-ġrajja li naqraw fl-Ewwel Qari ġustament 

tissejjaħ ‘is-Sejħa ta’ Samwel’. Tliet darbiet 

jisma’ lil Alla jsejjaħ imma jaħsbu Għeli (qassis 

tat-Tempju) u jmur għandu. Fl-aħħar Għeli 

jintebaħ li kien Alla li qed isejjaħ lil Samwel u 

jgħidlu biex id-darba li jmiss meta jisma’ l-leħen, 

jgħid: “Tkellem, Mulej, għax il-qaddej tiegħek 

qiegħed jisma’”. 

 

Il-qari jagħlaq bil-ħsieb li Alla kien ma’ Samwel 

u li Samwel kien jitkellem f’isem Alla. 

 

Meta nħarsu lejh flimkien mal-Vanġelu, diffiċli ma 

naħsbux li dan il-Ħadd hu Ħadd il-Vokazzjonijiet 

għad-dixxipli kollha. L-istess kif Alla jsejjaħ lil 

Samwel u Għeli jurih it-triq, Ġesù jsejjaħ lil Indrì u 

d-dixxiplu l-ieħor u Ġwanni l-Battista jurihom it-

triq. Indrì jwieġeb (jimxi wara) u jmur ‘jara’ u 

‘jibqa’ ma’’ Ġesù. L-għada, isejjaħ lil Pietru u t-

tnejn imorru ‘jaraw’ u ‘jibqgħu ma’’ Ġesù. 

 

Il-laqgħa ta’ Indrì ma’ Ġesù tibdlu f’dixxiplu kif 

ukoll evanġelizzatur. Il-laqgħa ta’ Pietru ma’ 

Ġesù (jiġi ‘jara’ lil Ġesù) tibdlu fil-‘blata’, il-

‘pedament’ u r-‘ragħaj’ (fil-Vanġelu ta’ Ġwanni) 

tal-merħla. 

 

B’dawn iż-żewġ qari l-Knisja terġa’ lura għaż-

Żmien ta’ Matul is-Sena billi tridna nirriflettu 

fuq il-vokazzjoni tagħna, is-sejħa tagħna, li 

nkunu dixxipli – li ‘niġu u naraw’ lil Ġesù, li 

‘nibqgħu miegħu’, u li nsiru evanġelizzaturi u 

ragħajja fi żmienna. 

 

Meta nqattgħu l-ħin fil-kumpanija ta’ Ġesù 

(nibqgħu miegħu), nibdew naraw (nifhmu) min 

huma tassew Ġesù u Alla – spiss differenti mix-

xbihat li kbirna bihom. 



 
L-Insara huma msejħin għal fidi ‘matura’ f’Ġesù, 

relazzjoni ħajja li ma tiddependix mir-regoli, it-

theddid u l-biża’, imma hi mmotivata biss mill-

imħabba. 

 

Nitgħallmu ngħixu f’relazzjoni ta’ fedeltà ma’ 

Ġesù. Eventwalment, insiru l-‘leħen’ ħaj ta’ 

Kristu bi ħsibijietna, kliemna u l-għemil tagħna. 

 

Id-dixxipulat li għalih imsejħin mhuwiex wieħed 

passiv. Dan ma jfissirx sempliċiment li nimxu fuq 

il-passi ta’ Ġesù. Imma li ngħixu miegħu, 

nagħmlu tagħna d-dar tiegħu, nagħmlu darna fih. 

Nagħmlu wisa’ għalih fi qlubna u ħajjitna, insiru 

l-għamara ta’ Alla u l-leħen ta’ Kristu – biex 

insiru Vanġelu ħaj tal-imħabba ta’ Alla. 

 

Talbiet ta’ interċessjoni 
 

Alla ta’ dejjem, 

int qed tagħżilna biex inkunu l-poplu tiegħek. 

Iftħilna qlubna u moħħna għas-sejħa tiegħek. 

 

Agħtina l-kuraġġ li neħtieġu 

biex inxandru mħabbtek fid-dinja tagħna. 

 

Fil-kliem u fl-għemil, 

għinna nkunu Vanġelu ħaj li jisimgħu kulħadd. 

 

Il-Missierna 
 

Magħġuna mit-tagħlim u l-eżempju ta’ Ġesù, 

ejjew nitolbu: 
 

Missierna, li int fis-smewwiet, jitqaddes 

ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-

sema hekkda fl-art. 

Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum, u 

aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min 

hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, 

iżda eħlisna mid-deni. 

Talba tal-Għeluq 
  

O Alla ħanin, 

ta’ ġmiel, verità u tjieba,  

inti tifdina u ġġeddidna. 

Ibqa’ għammar fina u bina  

biex l-imħabba u l-fejqan tiegħek 

ikomplu jmissu u jibdlu d-dinja tagħna. 

Bi Kristu Sidna. 

Amen. 

 

Barka 
 

Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, 

l-imħabba ta’ Alla, 

u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu, 

tibqa’ għal dejjem magħna. 

Amen. 
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