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Inkunu dawl fid-dlam (Ġwanni 3:14-21) 
 
 
 
 

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 
 

Aħna darba konna dlam, 

imma issa aħna dawl fi Kristu. 
 

M’għadx għandna bżonn tad-dlam, o Alla, 

għax issa aħna ngħixu fid-dawl tal-verità tiegħek: 

biex kulħadd jista’ jara ċar li dak li nagħmlu 

qed nagħmluh fik. 
 

Mulej Ġesù Kristu, int tfarrak id-dlam tal-għama 

tagħna, u fil-ħniena tiegħek iddawwal triq ġdida 

għalina. 

Inti d-Dawl tad-Dinja! 
 

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

int terfa’ poplu b’viżjoni ġdida u ċara. 
 

Spirtu s-Santu, ejja! 

Dawwarna bi mħabbtek, 

biex nistgħu nerġgħu lura għandek b’qalbna 

kollha. 
 

Talba tal-bidu 
 

O Alla ta’ mħabba, 

inti tibgħat id-dawl tiegħek  

fuq kull min jiġi f’din id-dinja.  

Dawlilna moħħna u qalbna bil-preżenza tiegħek, 

b’Ġesù Kristu Sidna,  

li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. 

Amen. 

 
 
 

Qari tal-Vanġelu – Ġwanni 3:14-21 
 

Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwann 
 

Ġesù qal lil Nikodemu:  

“Kif Mosè rafa’ s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li 

jkun merfugħ Bin il-bniedem, biex kull min 

jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem. 

 

Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-

waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, 

iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma 

bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-

dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. 

Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat; iżda min 

ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma 

emminx fl-isem tal-Iben il-waħdieni ta’ Alla. 

 

U l-ġudizzju huwa dan: li d-dawl ġie fid-dinja, 

imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-

dawl, għax l-għemil tagħhom kien ħażin. Għax 

kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl, u ma 

jersaqx lejn id-dawl, biex għemilu ma jinkixifx. 

Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl, 

biex juri li hemm Alla f’għemilu”. 

 

Il-Kelma tal-Mulej. 

It-tifħir lilek, Kristu. 

 

Riflessjoni – Inkunu dawl fid-dlam 
 

Dan il-Ħadd jimmarka bidla fuq fejn qed jiffoka r-

Randan. M’għadniex ħsiebna fil-limitazzjonijiet u 

d-dgħufijiet tal-fidi tagħna. Iktar aħna fiduċjużi 

fit-tjieba, il-maħfra u l-fejqan ta’ Alla li 

mingħajrhom qatt ma konna sa nissograw nibdew 

dan il-vjaġġ. Inħarsu ’l quddiem lejn iċ-

ċelebrazzjonijiet tal-Għid b’ferħ u tama. 
 

Fil-vjaġġ tagħna mit-tentazzjoni għat-

trasfigurazzjoni aħna qed insiru, permezz tal-fidi 

fi Kristu, il-preżenza ħajja ta’ Alla fid-dinja, id-

dawl fid-dlam. 

 



L-Ewwel Qari llum jitkellem dwar il-bini mill-

ġdid tat-Tempju ta’ Ġerusalemm – riferenza mill-

ġdid għall-Vanġelu tal-Ħadd li għadda. Għal-Lhud 

tal-qedem il-bini mill-ġdid tat-tempju tagħhom 

kien mument mimli bit-tama u l-istennija. 

 

Il-Ħadd li għadda Ġesù wegħedna li jibni tempju 

ġdid fejn jgħammar Alla l-ħaj biex ikun il-post tal-

laqgħa ta’ Alla magħna. 

 

Il-vjaġġ tagħna tar-Randan qed jerġa’ jibnina fil-

Ġisem ħaj ta’ Kristu, fil-post fejn jgħammar Alla 

u fejn il-bnedmin jiltaqgħu miegħu. Dan narawh 

ċar meta l-bżonnijiet umani jiltaqgħu mal-ħniena 

ta’ Alla għalina. Hawn l-imħabba u d-dawl ta’ 

Alla jiddu qalb id-dalma tal-ħajjiet tal-bnedmin. 

 

Il-Vanġelu tal-lum fih numru ta’ stqarrijiet 

importanti tal-fidi tagħna: Alla hekk ħabb lid-dinja 

li bagħat lil Ibnu, mhux biex jikkundanna, imma 

biex isalva; l-Iben irid jitgħolla ’l fuq (jiġi msallab 

u mqajjem) biex kull min jemmen ikollu l-ħajja ta’ 

dejjem; dawk li jagħmlu s-sewwa jiġu għad-dawl, 

biex jista’ jidher b’mod ċar li l-għemejjel tajba 

tagħhom jagħmluhom f’Alla.  

 

Il-Vanġelu jiżgurana mill-imħabba ta’ Alla u s-

salvazzjoni tagħna fi Kristu, u jsejħilna biex 

inkunu d-Dawl, biex nagħmlu l-verità tal-imħabba 

ta’ Alla billi nsiru l-qalb ta’ Alla fid-dinja. 
 

Talbiet ta’ interċessjoni 
 

Alla tad-Dawl, agħti widen għat-talb tagħna u 

kompli iġbidna ’l barra mid-dlam. 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

Ħalli l-Knisja tikber jum wara jum fl-għarfien 

tagħha bħala l-Ġisem ħaj ta’ Kristu fid-dinja. 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

Għinna nagħtu dejjem xhieda tal-kobor u l-

qawwa ta’ mħabbtek. 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

 

Għal dawk kollha li mietu dan l-aħħar, 

speċjalment dawk li mietu bil-Coronavirus. 

Agħtihom mistrieħ u farraġ il-familji u l-ħbieb 

tiegħu. Agħti l-fejqan tiegħek lill-morda u żomm 

fi mħabbtek lil dawk li jieħdu ħsiebhom. 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

Jistgħu jiżdiedu talbiet oħra 
 

O Alla ta’ dejjem, 

agħti widen għat-talb tagħna bl-istess imħabba u 

ħniena li bihom inti tajt widen għat-talbiet ta’ 

Ibnek, u aqlagħhomlna permezz tal-istess 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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