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Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 6 
“Ġesù mġarrab mix-xitan.”  Lq 4, 1-13 
 
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo 
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin 
 

1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja. 
2. Kant 
3. Qari tal-Kelma  Lq 4, 1-13  

• Illum qed nibdew ir-Randan Imqaddes, 
• Tħoss li din il-Kelma qed tgħidlek xi ħaġa fil-ħajja tiegħek? 
• Allura ħin ta’ talb fis-skiet biex nirriflettu u naħsbu fuq din il-Kelma. 

4. Xi ħsieb jew riflessjoni li laqtitna. 
5. L-ewwel nett, kelma dwar ir-Randan. 

• Huwa żmien ta’ grazzja (għajnuna minn Alla) 
• żmien fejn tiftaħ qalbek għall-imħabba ta’ Alla,  
• żmien li jurini li Alla jħobbni kif jien, allura huwa żmien biex niskopri 

mill-ġdid l-imħabba t’Alla. 
• Il-qofol tar-Randan hu li jien maħbub minn Alla, 
• Id-‘dnub tiegħi’ mhuwiex ‘jien’. 
• Allura niftaħ qalbi għal Ġesù.  
• Għajnuniet kbar li l-Knisja tagħtina huma: 

i. L-EŻERĊIZZI ... illum nisimgħu ħafna l-kelma ‘healthy’, 
speċjalment għall-ikel.L-eżerċizzi jgħinuna nkunu ‘healthy’ 
spiritwalment. 

• F’dan iż-żmien Ġesù jagħtina 3 għajnuniet kbar biex nerġgħu niskopru 
l-imħabba tiegħu: It-Talb, is-Sawm u l-Karità (Mt 6:2-6,16-18). 

i. TALB: tiftaħ qalbek għal Alla biex tinduna kemm iħobbok. 
1. Mhux titlob biex il-Mulej jgħid: “kemm hu tifel tajjeb / hi 

tifla tajba”. 
ii. Sawm: Niċċaħħad minn dak kollu li jimblukkani mill-imħabba 

t’Alla. 
1. Nieħu kontroll fuq qalbi ħalli nkun kapaċi ngħid le lix-xitan. 
2. Allura nsum mid-dnub tiegħi ... eżempju Tħobb tħares 

żejjed jew tara l-pornografija? Għakkes għajnejk. 
iii. Karità: hija effett tat-talb u s-sawm. 
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1. Wara li titlob u tiċċaħħad, ngħidu aħna mill-kliem żejjed, 
allura agħti kelma tajba lil min iħossu waħdu. 

6. It-Tieni nett, f’dawn it-tentazzjonijiet, ix-xitan qed jissuġġerixxi li bilfors hemm 
xi ħaġa ħażina: Jekk Ġesù kien verament l-Iben għażiż tal-Missier, kif se 
jħallih daqshekk bil-ġuħ? 

• Fl-imgħoddi l-poplu Lhudi ħadu l-ġuħ fid-deżert u Alla bagħtilhom il-
ħobż mis-sema. 

• It-tentazzjonijiet ta’ Ġesù huma l-istess tentazzjonijiet li x-xitan għamel 
i. lill-Adam fil-Ġenna tal-Art u  
ii. lill-Poplu Lhudi fid-Deżert 

• Huma wkoll l-istess tentazzjonijiet tiegħi. 
• Ġesù kien imġarrab biex jaljena moħħu, biex jaħrab mir-realtà konkreta 

tiegħu, biex ma jiħux f’idejh il-ħajja kif tahielu Alla, biex jaħrab mir-
realtà: 

• TAL-ĦOBŻ  (Lq 4, 3-4) 
i. Hija t-tentazzjoni tal-pjaċiri tas-sensi ... 
ii. Għaliex għandek tbati?  

1. L-istess tentazzjoni fil-Ġnien ta’ Eden ...għaliex 
m’għandekx tiekol mis-siġra? 

2. It-tentazzjoni tal-poplu Lhudi fid-deżert ...għaliex manna 
biss, għaliex mhux laħam? 

3. Hija t-tentazzjoni tiegħi u tiegħek ... 
4. Ma taċċettax l-istorja tiegħek, allura trid issa biex tbiddel 

l-istorja tiegħek (ara l-poplu fid-deżert ried l-ilma u Eva 
tiekol mis-siġra) 

5. Jien irrid issa, ma nistenniex: Għaliex għandi nbati? 
a. M’għandix flus? Nisraq. 
b. Mara dejqitni? Nibdilha.  
c. Nara tfajla? Nużaha kif irrid. 
d. Xi ħadd qed idejjaqni? Neħles minnu. 

6. Kif wieġeb Ġesù? 
a. “Mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem ...” 
b. Mhux billi tbiddel l-istorja tiegħek; mhux billi teħles 

mit-tbatija tiegħek. 
7. Allura ħu f’idejk ħajtek, mhux x’tixtieq jew x’għandek 

aptit, imma kif inhi, u għixha mill-aħjar li tista’. 
• Wrieh is-saltniet (Lq 4, 5-8) 

i. Il-kilba għall-poter, għall-ġid ...“kollox ikollok, ma jkun jonqsok 
xejn.” 

ii. Jien lil min qed nadura?  
iii. Fejn jew fiex qed infittex il-kuntentizza tiegħi? 
iv. Lil min qed inpoġġi fl-ewwel post f’ħajti? 
v. Kif wieġeb Ġesù? 
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1. “Lill-Mulej Alla tiegħek biss tadura u lilu biss taqdi?” 
2. Ara ftit, hemm xi ħaġa jew xi ħadd li f’ħajtek jiġi qabel 

kulħadd? 
3. Jista’ jkun il-mobile. Għax jekk iċempel it-tifel/tifla!?!? 
4. Jista’ jkun partit li jiġi fl-ewwel post. Jgħid x’jgħid il-partit 

huwa vanġelu. 
• Aqbeż minn hawn fuq.  (Lq 4, 9-12) 

i. L-Anġli jweżnuk ... u n-nies jemmnu fik bla ma tieħu l-battikata 
tal-passjoni, ma hemmx għalfejn toqgħod taħdem u tbati. 
Għaliex għandek tbati?  

ii. Għaliex taħdem?  
iii. Allura israq. Ara kif takkwista bla ma tbati. 
iv. Hija t-tentazzjoni biex tbiddel l-istorja tiegħek ... allura tfittex 

dak li jissodisfak dak il-ħin bla ma tħabbel rasek dwar il-ġejjieni.  
v. Kif wieġeb Ġesù : “Iġġarrabx il-Mulej Alla tiegħek.” 

1. Fi kliem ieħor: Tabbużax mill-ħniena t’Alla. 
2. Ġesù dejjem dar fuq Alla u sejjaħlu. 
3. Ma qagħadx jirraġuna max-xitan. 

vi. Jien ukoll, meta mġarrab mix-xitan, insejjaħ lil Ġesù biex 
jiddefendini Hu.                  


