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Innaddfu qlubna (Ġwanni 2:13-25) 
 
 
 
 

 

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 
 

Bħas-sarrafa fit-Tempju, hemm ħafna x’jiġbed 

l-attenzjoni tagħna, l-imħabba tagħna, jassorbi 

l-passjonijiet tagħna, ibegħidna minnek,  

o Mulej, u jifridna minn xulxin. 

Naddfilna qalbna, o Alla. 
 

Kristu, inti l-bieb li minnu nidħlu fil-misteru  

tal-imħabba ta’ Alla li qatt ma tabbandunana. 

Inti t-tempju ħaj tal-preżenza ta’ Alla. 
 

Aħna ġejna mmarkati bl-irmied fis-sinjal tas-

Salib, is-sinjal tal-fejqan u tat-tama tiegħek 

għalina. 

Agħmel minna t-tempju ħaj tiegħek. 
 

Mid-dlam, it-trab u l-irmied, 

qajjimna biex inqimuk fl-ispirtu u l-verità. 
 

Ejja, Spirtu s-Santu! 

Fejjaqna bi mħabbtek, 

biex nistgħu nagħmlu l-frott mill-ġdid. 

 

Talba tal-bidu 
 

O Alla ta’ mħabba, ħniena u tjieba, ħares bi 

ħlewwa fuqna li l-kuxjenzi tagħna jtaqqluna. 

Erfagħna bil-ħniena tiegħek. Fejjaqna u ġeddida 

b’Ġesù Kristu Sidna, li jgħix u jsaltan miegħek u 

mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.  

Amen. 

 
 
 
 
 
 

Qari tal-Vanġelu – Ġwanni 2:13-25 
  

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann 
 

Kien qorob l-Għid tal-Lhud, u Ġesù tela’ 

Ġerusalemm. Fit-tempju sab min qiegħed ibigħ 

barrin, nagħaġ u ħamiem, u min kien bilqiegħda 

jsarraf il-flus. Għamel sawt mill-ħbula, u 

keċċiehom ilkoll ’il barra mit-tempju, bin-nagħaġ 

u l-barrin tagħhom; xerred il-flus ta’ dawk li kien 

jsarrfu, u qalbilhom l-imwejjed. U lill-bejjiegħa 

tal-ħamiem qalilhom: “Warrbu dawn minn hawn, 

u dar Missieri tagħmluhiex dar tan-negozju!”. Id-

dixxipli ftakru f’dak li kien hemm miktub fl-

Iskrittura: “Il-ħeġġa għal darek fnietni”.  
 

Imbagħad il-Lhud qabdu u qalulu: “X’sinjal se 

turina li inti tista’ tagħmel dan?”. Ġesù 

weġibhom: “Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem 

jien nerġa’ntellgħu”. Għalhekk il-Lhud qalulu: 

“Dan it-tempju ħa sitta u erbgħin sena biex 

inbena, u int se ttellgħu fi tlitt ijiem?”. 
 

Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. 

Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli 

tiegħu ftakru f’dak li kien qal, u emmnu fl-

Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesù. Waqt li kien 

Ġerusalemm għall-festa tal-Għid, kien hemm 

ħafna li emmnu f’ismu billi raw is-sinjali li kien 

jagħmel. Imma Ġesù, min-naħa tiegħu, ma kienx 

jafda fihom, għax hu kien jaf lil kulħadd u ma 

kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem, 

għax hu stess kien jaf x’hemm fil-bniedem. 
 

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

 

Riflessjoni – Innaddfu qlubna 
 

Il-Vanġeli tal-aħħar żewġt iĦdud urewna li l-

vjaġġ Nisrani hu mit-Tentazzjoni għat-

Trasfigurazzjoni. Il-Vanġeli tat-tlett iĦdud li 

jmiss fir-Randan jippreżentaw lil Ġesù bħala t-

Triq – kif kienu jirriferu għalih l-ewwel Insara – 

mit-tentazzjoni għat-trasfigurazzjoni.  



Fil-kitbiet tat-Testment il-Qadim l-idea tal-poplu 

ta’ Iżrael bħala ‘l-poplu ta’ Alla’ nsibuha ċara. 

Bl-imġiba tagħhom huma kellhom ikunu ‘dawl 

għall-ġnus’, u l-għamara tal-preżenza ta’ Alla. 

Kien biss ħafna iktar tard li ġiet żviluppata l-idea 

li Alla jgħammar f’binja msejħa tempju. Minkejja 

dan, il-Lhud qatt ma tilfu s-sens li huma kienu l-

poplu ta’ Alla. 
 

Il-qari mill-Eżodu magħruf komunement bħala l-

Għaxar Kmandamenti jagħti mudell lill-poplu ta’ 

Alla kif jgħixu f’relazzjoni tajba ma’ Alla u mal-

proxxmu; biex isiru l-għamara tal-preżenza ta’ 

Alla. 
 

Fil-Vanġelu tal-lum insibu lil Ġesù b’ħerqa kbira 

fih, kważi jikkawża rvell fuq barra tat-Tempju. 

Fil-Vanġelu ta’ Ġwanni l-azzjonijiet profetiċi ta’ 

Ġesù għandhom x’jaqsmu mhux tant mat-‘tindif 

tat-Tempju’ imma mal-istqarrija li t-tempju 

m’għadux il-mod kif wieħed ikun f’relazzjoni 

tajba ma’ Alla. 
 

Skont Ġwanni, Ġesù hu t-tempju l-ġdid u ħaj tal-

preżenza ta’ Alla u l-post fejn Alla jiltaqa’ mal-

poplu tiegħu. Ġesù hu t-triq lejn ir-relazzjoni 

tajba ma’ Alla u mal-proxxmu. 
 

Fit-tradizzjoni Kattolika tagħna spiss nirreferu 

għalina bħala ‘tempji tal-Ispirtu s-Santu’. Nagħrfu 

li aħna essri qaddisa ddestinati għall-għaqda ma’ 

Alla, persuni li fihom is-saltna tat-tjieba ta’ Alla 

trid tidher ċara fil-kliem, il-ħsieb u l-għemil. 
 

Ir-Randan hu ż-żmien biex niddeċiedu fuq 

ħajjitna u x’inhu importanti. Bħal Ġesù fit-

Tempju forsi għandna bżonn intemmu dawk il-

modi ta’ ħsieb u mġiba li jifgaw lil ħajjitna, 

iċajpru l-preżenza ta’ Alla u ma jġibux ħajja lill-

oħrajn. 
 

Bħala membri tal-Ġisem ta’ Kristu aħna wkoll 

għandna nkunu l-post fejn Alla jinsab fid-dinja. 

 

Talbiet ta’ interċessjoni 
 

Aħna tempji tal-preżenza tiegħek, o Alla. 

Eħlisna minn dak kollu li ma jixraqx, 

biex insiru dar li tixraq għat-talb. 

Mulej, agħti widen għat-talb tagħna: 

 

Għinna naffaċċjaw il-mistħija u l-iskandlu ta’ 

ħajjitna stess, fiduċjużi li int tifhimna u tħenn 

għalina.  
Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 

Bil-kliem u bl-għemil tiegħu Kristu juri l-qawwa u 

l-għerf tiegħek. Ħa jkunu l-Knisja tiegħek u l-

mexxejja tagħhom dejjem xhieda tal-kobor ta’ 

mħabbtek. 

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’ mħabba, 

aqlgħalna dan it-talb tagħna aħna u nithennew fil-

preżenza tiegħek li tfostna fi 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, 

fit-tjieba u l-imħabba tiegħek  

ftakar fil-poplu tiegħek. 

Eħlisna mid-deni li jheddidna. 

Ħa nkunu d-dawl u l-imħabba tiegħek  

speċjalment fil-ħin tal-bżonn. 

Dan nitolbuhulek bi Kristu Sidna. 

Amen. 

 

Barka  
 

Il-Mulej iberikna,  

iħarisna min kull deni,  

u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  

Amen. 
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