
Stedina għal-Riflessjoni Personali fuq
it-Tieni Qari tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent 

(Sena Ċ) 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu 
lit-Tessalonikin
1 Tess 3:12–4:2

Ħuti, jalla l-Mulej ikattrilkom u jfawwarkom
bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd, l-istess bħalma
aħna nħobbu lilkom, ħalli jqawwilkom qalbkom u
jkollkom qdusija bla għajb quddiem Alla, Missierna,
għal meta jiġi Sidna Ġesù mdawwar bil-qaddisin
tiegħu.

Fl-aħħar, ħuti, intom tgħallimtu mingħandna kif
għandkom timxu biex togħġbu lil Alla, kif tabilħaqq
qegħdin iġġibu ruħkom; aħna f’Sidna Ġesù nitolbukom
u nħeġġukom biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. 
Tafu x’tagħlim tajniekom permezz ta’ Sidna Ġesù.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla



IIlum l-ewwel Ħadd tal-Avvent u ukoll il-bidu 
tas-sena liturġika. Dejjem hemm xi ħaġa ġdida meta
naqilbu l-folja. Huwa dejjem mument ta’ tama. 
X'ser jagħmel Alla ġewwa fina matul din is-sena? 

Dan il-qari jfakkarna f’dak li hu sempliċi jew bażiku
għall-ħajja tal-fidi tagħna. San Pawl jitlob: 
“Jalla l-Mulej ikattrilkom u jfawwarkom bl-imħabba

għal xulxin u lejn kulħadd.”

Din l-ewwel sentenza tfakkarna fil-kliem ta’ Ġesù
meta jikkmandana biex inħobbu lil xulxin. L-imħabba
hi l-qofol tal-fidi tagħna. Imma dan it-tagħlim
għalkemm bażiku mhux dejjem sempliċi jew faċli.
Illum fil-bidu tal-Avvent, San Pawl jistedinna biex
inħarsu ftit lejn il-kwalità tal-imħabba tagħna. 

Min huma n-nies li nħobb, dawk li jinsabu fiċ-ċirku
tal-imħabba tiegħi?

Ejjew nieħdu ftit ħin biex insemmuhom b’isimhom 
fil-qalb tagħna u nitolbu għalihom.
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San Pawl jitlob biex “il-Mulej ikattrilna u jfawwarna 
bl-imħabba” ... li l-Mulej jurina kif inħobbu iktar. 

Kif nista’ nħobb lin-nies li għadni kif tlabt għalihom IKTAR? 

X’inhuma l-grazzji li nixtieq mingħand Alla li tant iħobbni
biex din l-istess imħabba titkattar ġo fija lejn dawk ta'
madwari?

San Pawl jistedinna f’dan il-qari biex inħobbu lil
 “xulxin u lil kulħadd.” Hawnhekk niltaqgħu mal-isfida biex
inkabbru ċ-ċirku tal-imħabba tagħna.

Hawn niftakru fil-kliem ta’ Ġesù: 
“Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas

jistħoqqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan?”
(Mt 5:46)

Kif nista’ nikber fl-imħabba matul din is-sena ġdida? 

Min huma n-nies li bħallissa jinsabu barra ċ-ċirku 
tal-imħabba tiegħi? Forsi dawk li jaħsbuha differenti
minni... dawk li jirritawni... dawk li jidhru differenti minni...
dawk li weġġgħuni...?

Ejja nieħdu dan il-ftit ħin biex nistaqsu lill-Ispirtu ta’ Alla li
dejjem magħna biex jurina fejn nistgħu nikbru fl-imħabba...
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San Pawl jitlob lil Alla biex “iqawwi qalb”
in-nies ta’ Tessalonika. 

Xi tfisser li l-Mulej iqawwili qalbi? 

X’inhuma l-grazzji li għandi bżonn mingħand Alla
llum biex nkabbar iċ-ċirku tal-imħabba tiegħi?
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Ejjew nisimgħu l-kliem tal-qari għal darb’oħra
u nħallu dan il-kliem jidwi f’qalbna dan l-Avvent.

...


