Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 4
Il-Magħmudija tal-Mulej. (Lq 3, 15-16.21-22)
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin
1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja
2. Kant
3. Qari tal-Kelma, Lq 3, 15-16.21-22
• Il-Kelma t’Alla tasal għandna fis-sitwazzjoni li nkunu fiha dak il-ħin li
qed tinqara.
• Illejla, issa, xi tħoss li qed tgħidlek il-Kelma t’Alla?
4. Ħin ta’ riflessjoni
5. L-identità ta’ Ġwanni
6. Il-poplu kien qed ifittex Messija, i.e. min isalvah.
7. Il-Messija huwa dak li jaqelgħek mit-tajn, minn fejn teħel.
8. Issa, f’għajnejn il-Lhud, il-Messija kellu jkun politiku, jiġifieri ħelsien mirRumani, jew spiritwali, jirrepeti l-mirakli l-kbar ta’ żmien Mosè: il-ħruġ millEġittu; il-qsim tal-baħar l-aħmar; eċċ.
9. Jiġifieri l-Lhud ta’ żmien Ġwanni kienu poplu li jħossu mjassar u qed jistenna lħelsien.
10. Aħna ... llum ukoll qed infittxu l-ħelsien mit-tbatija li għaddejjin minnha, eż.
fiż-żwieġ, fuq ix-xogħol, fis-solitudni, fil-mard.
11. Mela nfittex ‘Messija’ biex jeħlisni:
• Mis-saħħara ... biex tgħidli xortija (fortune telling)
• Għaddej minn diffikultajiet fiż-żwieġ, u sibt persuna li tagħtini l-wens.
• Għaddej minn kriżi finanzjarja ... u sibt mezz kif nisraq / inkun korrot.
• Ikollok żmien ta’ solitudni u tħossok waħdek ... allura biex ittaffi, tixrob,
tfittex il-pornografija jew il-masturbazzjoni.
• Allura, mal-bżonn li jiena ninqala’ mill-jasar tiegħi, infittex min jista’
jeħlisni ... hawn ix-xitan jagħmel festa bina:
i. X’jiġifieri ma tistax tmur ma’ mara oħra?
ii. X’jiġifieri ma tistax takkwista erba’ soldi jekk ġietek okkażjoni?
• Hemm tentazzjoni oħra, it-tentazzjoni li kellu l-Battista jekk kienx hu lMessija ...
• Jiġifieri tentazzjoni li taħseb li tista’ ssalva lill-oħrajn bil-ħila tiegħek.
12. ALLURA:
• min xiex nixtieq ninħeles?
• f’min qed inpoġġi l-fiduċja tiegħi li jista’ jeħlisni?
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Oħrajn ipoġġu l-fiduċja tagħhom fija u allura nista’ nkun ittentat li jiena
biss, b’ħilti, nista’ nkun il-Messija tagħhom.
13. Il-Battista kien umli, “MHUX jien il-Messija!”, ġej wieħed aqwa minni.
14. ĦADD, ebda qaddis / Madonna ma hu Salvatur . . . Kristu BISS . . . l-uniku
tama u salvatur
15. Ġesù hu dak li jirċievi l-Ispirtu biex jagħti l-Ispirtu, u jirċevih waqt li qed jitlob:
“waqt li kien qiegħed jitlob...”
16. Allura NITOLBU biex nimtlew bl-Ispirtu t’Alla ...
17. Tant għandna bżonn din ir-relazzjoni ma’ l-Ispirtu s-Santu, u tant ma
nemmnux fih!
18. Huwa l-Ispirtu s-Santu li jaħdem fina, bħalma ħadem f’Marija meta twassal
fiha Ġesù … huwa l-qawwa tal-imħabba t’Alla.
19. Aħna l-Insara, din li tiddistingwina, mhux li nkunu qalbna tajba… tista’ tkun
ateju u tkun qalbek tajba.
20. Devozzjonijiet oħra jistgħu jgħinuna biex insibu lil Ġesù, għax HU BISS issalvatur.
21. Fil-Magħmudija jiġi fina l-Ispirtu s-Santu, jgħammar Alla, m’hemm għalfejn
tmur imkien aktar ...
22. Allura Ġesù JIRĊIEVI l-Ispirtu s-Santu u JAGĦTI l-Ispirgtu s-Santu.
23. Ġwanni l-Battista jurina lil Ġesù:
• Dak li jeqred il-ħażen ta’ ġo fina u
• Dak li jimliena bl-Ispirtu s-Santu.
24. Naraw ukoll il-bżonn tat-TALB
25. Issib min jirraġuna: jien ma nagħmel xejn ħażin ta… ma naqlibhiex lill-mara,
ma nisraqx, ma nagħmel ħsara lil ħadd, eċċ... imma ma nitlobx...
26. Huwa raġunament ta’ min għadu ma ltaqax ma’ Kristu, għax li ma tobgħodx
ma jfissirx li tħobb...
27. Hemm xi Messija, Salvatur, falz f’ħajti?
•

2

