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Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 5 
“Telqu kollox u marru warajh”  Luqa 5, 1-11 
 
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo 
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin 
 

1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja. 
2. Kant 
3. Qari tal-Kelma Lq 5, 1-11  

• Din l-istorja f’San Luqa biss insibuha. 
• Fil-ħajja tiegħek illum, tħoss li din il-Kelma qed tgħidlek xi ħaġa? 
• Inżommu quddiem għajnejna li hawn ma niġux biex nitgħallmu, 

imma biex ninbidlu.  
• Allura mument ta’ talb fis-skiet biex inħallu l-Kelma t’Alla tinżel f’qalbna 

u forsi l-Mulej jagħtina l-grazzja nidħlu aktar fir-rieda tiegħu. 
4. Ħin ta’ riflessjoni.  
5. In-nies irossu fuq Ġesù ... 

• Ġeneralment biex ifiqu. 
• Dawn affarijiet li għadhom jiġru llum ... Redentur u Duluri... 
• Illum “irossu fuq Ġesù” biex jisimgħuh... mela n-nies madwar Ġesù biex 

ifiqu u biex jisimgħuh. 
• Ġieli tixxennaq biex tisimgħu lil Ġesù? 
• Jien ġieli ngħid: “Kemm nixtieq nisimgħu!” ħalli nara x’se jgħidli? 
• Ġesù llum ikellimni permezz tal-Kelma tiegħu, u permezz tal-

Ispirtu. 
6. Kif ikellimna l-Ispirtu: 

a. Permezz tal-Knisja 
i. Għax l-Ispirtu s-Santu jaħdem fil-Knisja kull darba li l-Knisja 

tgħallimna xi ħaġa ...  
ii. Huwa l-Ispirtu s-Santu li jkellimni. 
iii. Ma nifirdux il-Kelma t’Alla mit-tagħlim tal-Knisja, għax il-Knisja 

hija ispirata mill-Ispirtu s-Santu.  
iv. Fi kliem sempliċi: dak li tgħidilna l-Knisja huwa l-vuċi tal-Ispirtu s-

Santu fil-ħajja tagħna. 
b. Permezz tal-profeti. 

i. Il-profeta huwa l-vuċi t’Alla li jagħti kelma lil xi individwu li tkun 
għal min qed jisma’. 

ii.  Meta tħoss li l-Mulej qed ikellmek ... 
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iii. “Din għalija!”,  allura kienet kelma profetika. 
c. Permezz tat-tnebbiħ fil-qalb ... Ispirazzjoni. 

i. Meta nkun qrib Alla b’ħajja ta’ talb u aċċettazzjoni tar-rieda 
tiegħu ...  

ii. Alla jpoġġi ċertu tnebbiħ f’qalbna.  
iii. Ħsibijiet li jiġuna bl-aktar mod naturali u f’ħinijiet 

normali ... qed issuq jew qed issajjar 
iv. Dan mhux kumbinazzjoni. 
v. Jiswa ħafna li jkolli l-għatx għal dak li qed jgħidli Ġesù ... 

x’qed jgħidli? 
7. Naraw x’ġara lill-Appostli. 

• Kien lejl ta’ ħidma ... imma ta’ xejn. 
• Xmun u sħabu, sajjieda tal-mistier ħadmu bla ma qabdu xejn. 
• Ġesù jitlob lil Xmun ikala x-xbiek. 
• Probabbli kien għajjien, ħsiebu biex jitlaq lejn id-dar ħalli jorqod u 

jistrieħ. 
• It-tweġiba ta’ Xmun: “Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma 

qbadna xejn. Imma, la qiegħed tgħid int, ħa nkala x-xbiek.” 
• Hawnhekk għandna l-Ubbidjenza kontra l-Intelliġenza, x’qed jgħidli 

moħħi. 
• Xi ħadd qiegħed jitlobni nagħmel xi ħaġa kontra dak li qed jgħidli moħħi 

...  
i. eż. tħoss ġibda għad-dnub, 
ii. titlob maħfra lir-raġel/mara 
iii. tieħu paċenzja b’xiħ/xiħa 

• Kull meta moħħi jgħidli “ta xejn”, jew m’għandekx aptit, obdi dak li 
tgħidlek l-fidi. 

8. Forsi kieku Xmun irraġuna bħali, kien jgħidlu lil Ġesù: “Jiena sajjied, inti 
predikatur, ejja nżommu postna!” 

9. Ninnutaw it-tliet (3) kwalitajiet meħtieġa biex inkun dixxiplu tal-Mulej: 
• Biża’ ġejja minn qima. 

i. Xmun inxteħet quddiemu u qallu: “...jiena raġel midneb”, għax 
baqa’ mbellah. 

ii. Żgur li f’moħħu Xmun qal: “Kif jista’ jkun!” 
iii. Quddiem Ġesù, Xmun induna kemm  ma  hu xejn ... kemm ma 

jistħoqqlux, kemm mhux bil-ħila tiegħu li ġara. 
iv. Jien ninduna kemm jiena dgħajjef. 
v. It-tweġiba ta’ Ġesù ... TIBŻAX 
vi. Mhux naqqaslu, imma żiedlu r-responsabbiltà, tant li qallu “tibda 

taqbad in-nies”. 
• Impenn ta’ iżjed ħidma.  

i. Ġesù għandu pjan għalik ... 
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ii. Jixtieqek timla ħajtek b’iżjed ħidma ta’ valur etern, jiġifieri li 
jgħodd għall-ħajja li ġejja. 

iii. Basta tobdi x’turik il-Kelma tiegħu. 
iv. Xmun obda x’qallu Hu, mhux x’qallu moħħu. 

• Iċċedi kompletament. 
i. Telqu KOLLOX u marru warajh. 
ii. Ġieli ħallejt kollox f’idejh?  
iii. Din hija xi ħaġa diffiċli ħafna għalina, għax marbutin wisq ma’ 

dak li għandna. 
iv. Ħafna drabi jiena nkun spettatur ... nafu lil Ġesù, narah, 

nisimgħu, eċċ, imma mhux dixxiplu. 
10. Minn din is-silta nistgħu naraw ukoll kif Ġesù jsejjaħ: 

• Isejjaħ lil Xmun u sħabu kif kienu waqt xogħolhom, mhux skont kif xtaq 
ikun min hu msejjaħ. Fil-fatt Xmun qallu: “tbiegħed minni, jiena midneb”. 

• Ninnutaw li Ġesù ma qallux biex l-ewwel jitlob maħfra u jerġa’ jiġi ... 
isejjaħlek kif isibek. Hu sejjaħlek, allura se jara li tkun tista’ twieġeb għal 
dik is-sejħa. 

• Id-dnub u n-nuqqas ta’ ħila mhumiex ostaklu għas-sejħa t’Alla.... 
i. Mosè (Eżodu 3, 10-13)sejjaħlu biex joħroġ il-Lhud mill-Eġittu u 

Mosè ma ħassux kapaċi. Alla: “jien inkun miegħek.” 
ii. Iżaija (Iż 6, 1-6) “Jaħasra għalija! Mitluf jien.” Wara li kellmu Alla, 

Iżaija wieġeb: “Hawn jien! Ibgħat lili.” 
iii. Ġeremija (Ġer 1, 6-8) “Ma nafx nitkellem.” Alla jgħidlu: “La 

tibżax, għax jien miegħek.” 
11. Nistaqsi: ġieli nirreżisti s-sejħa t’Alla għax ma nifhimhiex b’moħħi?... għax 

tkun tfisser li rrid noħroġ miż-żona komda tiegħi? 
12. Il-missjoni ta’ Ġesù ma toqgħodx tistenna li l-imsejjaħ ikun lest ...  

Is-sejħa ssir xħin issir minkejja li ma nħossnix tajjeb jew għandi x’nagħmel. 
Dak li jgħid lil Xmun jgħidu lili u lilek: TIBŻAX ... din hija l-missjoni tiegħi 
(Ġesù) mhux tiegħek ... Tibżax għax jien se nkun miegħek.  


