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Mit-tentazzjoni għat-trasfigurazzjoni (Mark 1:12-15) 
 
 
 
 

 

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. 

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. 
 

Qegħdin fil-preżenza tiegħek, o Alla; 

u nfaħħru l-isem qaddis tiegħek. 
 

Ħenn għalina, Mulej; 

aħna nafdaw fik. 
 

Urina l-ħniena u l-imħabba tiegħek; 

u agħtina s-salvazzjoni tiegħek. 

 

Inħejju biex nisimgħu l-Kelma ta’ Alla 
 

O Alla ta’ tjieba bla tarf, 

aħna tbegħidna minnek 

u minn xulxin, 

u fittixna s-sliem band’oħra. 

Imma int ma dawwartx wiċċek minna, 

għax int mimli tjieba u ħniena, 

iddum biex tagħdab u għani fil-ħniena. 
 

Int, Alla ta’ mħabba li tibqa’ għal dejjem, 

sejħilna lura għandek, 

fis-sawm, bid-dmugħ u s-sogħba; 

b’qalbna tassew maqsuma 

biex nilqgħu l-maħfra vera 

u nitgħallmu nħobbu mill-ġdid. 
 

Ħa nitgħallmu nafdaw fi mħabbtek għalina, 

o Alla. 

Ejja, Spirtu s-Santu, 

ħajjarna għat-tajjeb bl-imħabba ta’ Alla. 

 

Talba tal-bidu 
 

O Alla ta’ mħabba, 

int kollox toħloq fi Kristu 

u tiġbidna fl-imħabba tiegħu  

li tħaddan lil kulħadd. 

Mexxina int aħna u nħejju għall-Misteri tal-Għid, 

saħħaħna lkoll fis-sejħa Nisranija tagħna, 

ibnina fis-saltna ta’ Ibnek, 

u ssiġillana bl-Ispirtu tal-wegħda tiegħek. 

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li 

miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-

Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Amen. 
 
 
 

 

 

 

Qari tal-Vanġelu – Mark 1:12-15 
  

Qari mill-Evanġelju skont San Mark 
 

F’dak iż-żmien, l-Ispirtu ħareġ lil Ġesù fid-

deżert. U baqa’ fid-deżert erbgħin jum, jiġġarrab 

mix-Xitan. Kien jgħix mal-bhejjem selvaġġi, u 

kienu jaqduh l-anġli. 
 

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”. 
 

Il-Kelma tal-Mulej.  
It-tifħir lilek, Kristu. 

 

Riflessjoni – mit-tentazzjoni għat-
trasfigurazzjoni 
 

Il-vjaġġ twil tagħna tar-Randan beda! Hu vjaġġ li 

jibda bl-irmied u jagħlaq bl-ilma. In-nar hu parti 

importanti mill-esperjenza ta’ ħajjitna. Nafu 

x’qawwa għandu li jeqred, idallam u jġib kollox 

irmied. Nafu li l-ħażen jista’ jagħmel l-istess – 

jeqred il-ħajja sħiħa tagħna fl-ispirtu, idallam lil 

ħajjitna u jġib il-ġmiel tal-ħajja umana rmied. 
 

Nibdew ir-Randan bl-irmied għax nafu li aħna 

wkoll għandna sehem fil-ħażen – dawk il-

postijiet fi qlubna fejn in-nar tar-rabja, il-qilla, l-

egoiżmu jew il-qalb magħluqa ma ħalla xejn 

ħlief irmied kiesaħ.  
 

L-irmied ifakkarna li l-ħajja vera tagħna mhix fil-

ħwejjeġ ta’ din id-dinja li eventwalment jispiċċaw 

irmied, imma fi ħwejjeġ eterni. Nafu wkoll li mill-

irmied tista’ toħroġ ħajja ġdida, tikber f’saħħitha, 

twarrad u ssir sħiħa – dak hu l-miraklu tal-Għid. 
 

Bħal dejjem, il-Vanġeli tal-ewwel żewġt iĦdud 

tar-Randan jagħtuna mappa għall-vjaġġ tar-

Randan tagħna mit-tentazzjoni (dan il-Ħadd) 

għat-trasfigurazzjoni (il-Ħadd li ġej).  
 

Inħallu xi jħajjarna noħorġu mill-irmied tal-

egoiżmu u l-qalb dejqa u għal ħajja 



 
ta’ tjieba ġeneruża. Niċċelebraw it-tjieba ta’ Alla 

magħna billi naqsmu dak li għandna ma’ dawk fil-

bżonn, sew jekk ikun ikel, ġid, ħin, imħabba, 

ħbiberija jew ħniena. Dan hu li jfisser ‘tindem u 

temmen fil-Bxara t-Tajba’. 
  

Meta llum il-ġurnata aħna tant konxji mill-impatt 

tal-ħajja umana fuq il-ħolqien ta’ Alla, forsi 

nistgħu naħsbu f’xi sawm permanenti minn 

konsum żejjed ta’ elettriku, ikel jew petrol biex 

inħallu l-art tagħna tfiq, tieħu n-nifs u tkompli tkun 

sors ta’ ġid u ħajja għall-familja kollha tal-

bnedmin. 
 

Ħin fis-skiet għar-riflessjoni 
 

Talbiet ta’ interċessjoni 
 

O Alla ta’ mħabba, 

int tajtna lil Ibnek biex jaqsam fil-ħajja tagħna, 

ħalli aħna mbagħad nistgħu naqsmu ħajjitna 

miegħek. Isma’ dawn it-talbiet tagħna. 
 

Alla ta’ ħniena, għajn tal-ħajja: 

sawwab l-Ispirtu tiegħek fuqna li mxennqa għall-

fejqan u s-saħħa f’dan iż-żmien tal-pandemija. 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

Ibnek ġie ttentat. 

Ħa nxandru l-Bxara t-Tajba  

li hu qasam fit-taqbid tagħna kontra l-ħażen 

u ħass il-ferħ u l-uġigħ. 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

 
Għal dawk kollha li mietu dan l-aħħar, speċjalment 

dawk li mietu bil-Coronavirus. Agħtihom il-mistrieħ 

ta’ dejjem fis-sliem u farraġ il-familji u l-ħbieb 

tagħhom. Agħti l-fejqan tiegħek lill-morda u lil 

dawk li jduru bihom żommhom sħaħ fi mħabbtek. 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

Jistgħu jiżdiedu talbiet oħra 
 

O Alla ta’ għerf u fehma, 

agħti widen għat-talbiet tagħna 

aħna u nħabirkbu biex nibnu  

dinja ġusta u fis-sliem. 

Jalla l-ħidma u t-talb tagħna  

jġibu tama u libertà fejjieda fost ħutna. 

Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. 

Il-Missierna 
 

Ġesù nnifsu għallimna nitolbu,  

u għalhekk b’fiduċja sħiħa ngħidu: 

 

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 
 

Mulej Alla, 

irroddulek ħajr għal dan il-ħin  

li għamilna flimkien fit-talb. 

Fit-tjieba kbira tiegħek ftakar fil-poplu tiegħek. 

Eħlisna minn kull tiġrib li qed jheddidna. 

Ħa nkunu d-dawl u l-imħabba tiegħek 

speċjalment f’dan iż-żmien ta’ ħtieġa. 

Dan nitolbuk bi Kristu Sidna.  
Amen. 

 

Barka  
 

Il-Mulej iberikna,  

iħarisna min kull deni,  

u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  

Amen.  
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