Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 3
“Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla” Lq 3, 1-6
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin
1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja.
2. Kant
3. Qari tal-Kelma, Lq 3, 1-6
• Din l-istess silta kienet proklamata 3 snin ilu...
• Min jaf minn xiex għaddejt f’dawn it-tliet snin?
• Illejla, issa, xi tħoss li qed tgħidlek il-Kelma t’Alla?
4. Ħin ta’ riflessjoni
5. L-Avvent mhux żmien ta’ penitenza bħar-Randan imma huwa żmien ta’
stennija.
6. San Ġwanni Pawlu II, f’Nov, ’78: “L-ewwel realtà jisimha ‘Alla’, it-tieni ‘ilbniedem’. Il-Kristjaneżmu jinbet minn relazzjoni reċiproka partikolari bejn Alla
u l-bniedem.”
7. Il-Kristjaneżmu jgħix il-misteru tal-miġja reali ta’ Alla lejn il-bniedem, u b’din irrealtà tħabbat u ttektek b’mod kostanti.
8. Din hija sempliċiment il-ħajja nfisha tal-Kristjaneżmu.
9. Mhux ta’ b’xejn li Ġesù darba qal: “Jekk ma ssirux bħat-tfal, ma tidħlux fissaltna tas-smewwiet” (Mt 18,3).
10. L-Avvent – bħala żmien liturġiku tas-sena tal-Knisja – jeħodna lura għall-bidu
tar-Rivelazzjoni. U propju
fil-bidu niltaqgħu minnufih mar-rabta
fundamentali ta’ dawn iż-żewġ realtajiet: Alla u l-bniedem.
11. Iżda rridu ninnutaw li fil-bidu tar-Rivelazzjoni – fl-istess ktieb tal-Ġenesi – u
dan diġà fl-ewwel kapitolu, insibu l-verità fundamentali dwar il-bniedem, li
Alla (Elohim) joħloq “xbieha u xebh” tiegħu. Infatti naqraw: “Alla qal: nagħmlu
l-bniedem xbieha tagħna, xbieha tagħna” (Ġen1,26), u wara: “Alla ħalaq ilbniedem xbieha tiegħu; xbieha ta’ Alla ħalqu; maskju u femmina ħalqu”
(Ġen1,27).
12. Mela l-Avvent idaħħalna f’sitwazzjoni ta’ stennija ta’ tliet miġjiet:
• Il-miġja li seħħet 2021 sena ilu. Ġesù ġie, għex ħajja bħalna, ma
rreżista qatt għall-ħażen u spiċċa msallab.
• Ġesù jerġa’ jiġi fl-aħħar tad-dinja biex kulħadd jagħti kont ta’ għemilu.
• Ġesù jiġi llum f’qalbna ... stennija ta’ 4 ġimgħat.
13. Jiġifieri din hija l-verità li l-bniedem il-ġdid il-ħin kollu jdur ġo fiha ... irrelazzjoni Alla - bniedem... il-bniedem jistenna lil dak li ġej.
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14. L-Evanġelju tal-lum jagħtina tagħrif storiku (jiġifieri affarijiet li seħħew):
ĊESARI kien fil-fatt Imperatur ta’ Ruma u Pilatu kien Gvernatur tal-Lhudija.
15. Allura Ġwanni kien ukoll persuna storika, kuġin ta’ Ġesù u tamparu.
16. Hawn Luqa jikkwota lill-Profeta Iżaija, kap. 40, vers 3 sa 5 fejn jitkellem minn
prekursur li kellu jwitti t-triq għal Ġesù.
17. Iżaija twieled għall-ħabta tas-sena 765 Q.K. u rċieva s-sejħa profetika fis-sena
740 Q.K. meta kellu 25 sena.
18. Hawn Ġesù jsejjaħ għall-indiema, dispjaċir mid-dnubiet u magħmudija għallmaħfra tad-dnubiet.
19. Hija kelma ta’ inkuraġġiment: “Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla”.
20. Allura sejħa lili u lilek biex naraw li l-bnedmin li għandna x’naqsmu magħhom
isiru jafu lil Ġesù.
21. Ħaġa prattika: kif tista’ tgħin biex toħloq tbissima fuq wiċċ martek / żewġek
matul din il-ġimgħa?
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