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Sieħba ma’ Kristu (Mk 1:14-20) 
 
 
 

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, 

int issejħilna nimxu warajk. 

Int id-dawl u s-salvazzjoni tagħna. 

Int tagħtina l-Aħbar it-Tajba 

ta’ mħabba u maħfra. 

 

Qari mill-Iskrittura (Mark 1:14-20) 
 

Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesù mar il-Galilija 

jxandar l-Evanġelju ta’ Alla u jgħid: “Iż-żmien 

huwa mitmum, u s-Saltna ta’ Alla waslet; indmu u 

emmnu fl-Evanġelju”. 

 

Waqt li kien għaddej ma’ xatt il-baħar tal-Galilija, 

lemaħ lil Xmun u ’l ħuh Indrì qegħdin ikalaw ix-

xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. U Ġesù 

qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmel minnkom 

sajjieda tal-bnedmin”. U minnufih telqu x-xbiek, u 

marru warajh. 

 

Wara li mexa ftit ieħor ra lil Ġakbu ta’ Żebedew u 

lil ħuh Ġwanni fid-dgħajsa qegħdin isewwu x-

xbiek, u minnufih sejħilhom. U huma telqu lil 

missierhom Żebedew fid-dgħajsa mal-lavranti, u 

marru warajh. 

 
 
 
 

 

Riflessjoni – Sieħba ma’ Kristu 
 

Il-Vanġelu llum jiftaħ bl-għajta fundamentali tal-

ministeru ta’ Ġesù: Is-Saltna ta’ Alla hi fil-qrib; 

indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba. Is-sejħa tad-

dixxipli tiġi dritt wara. Dan il-Vanġelu jibni fuq 

il-qari tal-Ħadd li għadda dwar il-vokazzjoni, u 

speċifikament, dwar kif meta nsiru dixxipli ta’ 

Kristu dan iwassal għall-bidla u għax-xandir tal-

Bxara t-Tajba. 

 

L-idea tal-indiema hawn ma tfissirx biss li 

wieħed jerġa’ lura mid-dnub li jkun fih, imma li 

jħalli warajh stil ta’ ħajja u jdawwar wiċċu 

għalkollox lejn direzzjoni totalment ġdida bħala 

dixxiplu ta’ Kristu. 

 

Dan narawh fis-sejħa tas-sajjieda – imsejħin 

iħallu warajhom kulma kienu jafu u mqar il-

familja tagħhom biex jibdew direzzjoni ġdida, 

jimxu wara Kristu. 

 

Il-fatt li Ġesù sejjaħ (u għadu jsejjaħ) dixxipli ma 

jfissirx li jrid joħloq merħla ta’ ‘segwaċi għomja’ 

imma poplu li jgħix u jħabrek fi sħubija ħajja 

ma’ Kristu biex iwaqqaf is-Saltna u jxandar il-

Bxara t-Tajba. Isiru ‘sajjieda tal-bnedmin’ u 

hekk jiġbdu oħrajn fiċ-ċirku tal-ħajja ta’ Alla. 

 

Bix-xandir fit-tnedija tal-ministeru ta’ Ġesù u l-

istorja tas-sejħa tal-ewwel erba’ dixxipli, il-

Vanġelu jistedinna naħsbu fuq il-vokazzjoni 

tagħna, is-sejħa tagħna, bħala dixxipli ta’ Ġesù, u 

x’hemm bżonn inħallu warajna biex nidħlu 

b’mod aktar sħiħ fil-misteru tas-Saltna ta’ Alla; 

kif nistgħu naħdmu fi sħubija mal-Ispirtu ta’ 

Ġesù biex nagħmlu mis-Saltna realtà ħajja fid-

dinja. 

 

Ta’ min jinnota li, lil hemm mill-bnedmin, is-

Saltna ta’ Alla ma teżistix – trid tiġi inkarnata 

(imlaħħma) fil-poplu ġdid ta’ Alla, id-dixxipli ta’ 

Kristu. 



Talbiet ta’ interċessjoni 
 

Alla ta’ dejjem, 

missilna qalbna bil-kelma tiegħek 

aħna u nfittxu li nwieġbu għas-sejħa tiegħek. 

 

Żommna sħaħ fl-imħabba 

aħna u naffaċċjaw l-isfidi ta’ din il-pandemija. 

 

Agħti widen għal talbna 

biex għemilna u kliemna 

jista’ jfejjaq u jgħin, jgħallem u jmiss 

djarna, il-postijiet tax-xogħol u d-dinja tagħna.  

 

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. 

Ħadd il-Kelma ta’ Alla 
 

Fil-parti l-kbira tad-dinja llum hu Ħadd il-

Kelma ta’ Alla – jum biex niċċelebraw, 

nistudjaw u naqsmu l-Kelma ta’ Alla. 
 

Il-Karmelitani ilhom li fehmu l-ħtieġa li 

nħallu l-Kelma ta’ Alla titmagħna, li nsibuha 

kemm fl-Iskrittura Mqaddsa u kemm fl-istess 

ħajja tagħna. 
 

Il-prattika antika tal-Lectio Divina ta’ kuljum 

tgħinna nidħlu iktar fil-fond tal-Kelma ta’ Alla. 
 

Il-Lectio Divina għandha erba’ stadji: naqraw, 

nirriflettu, inwieġbu u nistrieħu. 
 

Inħallu l-Kelma ta’ Alla tinżel fina. Nirriflettu 

fuq it-tifsira tat-test. Inwieġbu billi nħallu lil 

qalbna titkellem ma’ Alla u, fl-aħħar, 

sempliċiment nistrieħu fil-Kelma ta’ Alla. Fl-

iktar livell profond ta’ dak li aħna nisimgħu lil 

Alla jitkellem fina. Aħna u nisimgħu, ftit ftit 

ninbidlu minn ġewwa. Din il-bidla tħalli effett 

qawwi fuq il-mod kif ngħixu ħajjitna ta’ kuljum. 

 

Tista’ tniżżel il-Lectio Divina għal kull ġurnata 

tax-xahar minn www.ocarm.org.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produzzjoni ta’ Carmelite Communications għal 

Il-Karmelitani tal-Awstralja u Timor-Leste 
www.carmelites.org.au 

@carmelitesAET 

http://www.ocarm.org/

