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

(Sena Ċ) 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin
Fil 1:4-6,8-11

Ħuti, nitlob dejjem ferħan fit-talb tiegħi għalikom,
minħabba s-sehem li intom ħadtu fix-xandir 
tal-Evanġelju, mill-ewwel jiem sal-lum. Jiena żgur
minn dan: li dak li beda din l-opra tajba fikom,
iwassalha għat-tmiem tagħha sa ma jasal il-jum ta’
Kristu Ġesù. Iva, jixhidli Alla kemm jien miġbud lejkom
bil-qalb ta’ Kristu Ġesù! U jien dan nitlob: li l-imħabba
tagħkom tikber u toktor dejjem iżjed bl-għerf u b’kull
dehen, biex tistgħu tagħrfu tagħżlu l-aħjar, u mbagħad
tkunu safja u bla ebda ħtija fil-jum ta’ Kristu, mimlijin
bil-frott tal-ġustizzja li ġejja permezz ta’ Ġesù Kristu,
għall-glorja u l-foħrija ta’ Alla.

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



Fil bidu ta’ din l-ittra, Pawlu jfaħħar lill-Filippin u jirringrazzja
l’Alla, li sa mil-bidu ħadmu bi sħiħ biex iwasslu l-Evanġelju lil
oħrajn.  Kif jiddeskrivihom Pawlu, il-knisja f’Fillippi kienet ta’
xhieda tal-fidi fi Kristu.

Jien, kif qed ngħix il-fidi li rċevejt fil-magħmudija? 
Il-Fidi tiegħi tidher fil-mod kif ngħix? Fl-għażliet li nagħmel
kulljum?

Pawlu jurina wkoll li l-fidi hija mixja li tqarribna dejjem aktar
lejn Kristu Ġesù; proċess li jwassalna għal qdusija. Dan ifisser li
rridu nibqgħu nikbru u ninbidlu biex insiru nixbhu dejjem aktar
lil Kristu. 

 “U jien dan nitlob: li l-imħabba tagħkom tikber u toktor dejjem
iżjed bl- għerf u b’kull dehen, biex tistgħu tagħrfu tagħżlu 
l-aħjar”.

Għal Pawlu li nikbru fil-fidi tfisser li nikbru fl-imħabba, u billi
nikbru fl-għerf u dehen.  Dawn jgħinuna nagħrfu ngħażlu mhux
biss bejn dak li hu tajjeb u ħażin, imma li nagħrfu x’inhu l-aħjar.
Biex nagħmlu dan irridu inħarsu u nifhmu aktar fil-fond. Il-
Kliem ta’ Pawlu jfakkarna f’dak li hemm miktub fil-Ktieb tal-
Għerf li jgħid; “Fl-għerf hemm spirtu intelliġenti, qaddis, […] 
fin, u attiv; jinfed fil-fond”.
Kemm nipprova nifhem fil-fond u nagħraf dak li Alla qed isejjaħli
biex nagħmel?
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Ejja nisma’ l-kliem tal-qari għal darb’oħra u nħalli dan
il-kliem jidwi f’qalbi. 

Nieħu dan il-mument biex nitkellem mal-Mulej bħala
ħabib; naqsam miegħudak li hemm f’qalbi u nitolbu biex
jurini kif nista’ nikber fil-fidi tiegħi u biex nagħraf
nagħżel dak li hu l-aħjar.
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