
It-Tmien Lezzjoni: L-Avvent:  Inħejju Ruħna

 Il-Knisja għamlet iż-żmien ta’ l-Avvent biex jirrapreżenta ż-żmien 

li Marija Santissima għamlet tistenna t-twelid ta’ Sidna Ġesu' Kristu.

 Il-kelma Avvent bil-Malti tfisser Miġja.  Għalhekk f’dan iż-żmien 

nitħejjew għall-miġja ta’ Ġesu'.

 L-Avvent huwa żmien ta’ erbat  iħdud qabel  il-Milied.   Il-qassis 

juża  l-lewn vjola  li  jissimbolizza  stennija  u  penitenza.   Xi  knejjes 

għanhom l-użanza li jużaw il-kulur roża speċjalment fit-tieni Ħadd ta’ 

l-Avvent.   Dan  narawh l-aktar  fl-erba’  xemgħat  li  jkun  hemm fil-

girlanda viċin l-artal matul l-Avvent.  Kull Ħadd tinxtegħel xemgħa 

ġdida sakemm fil-Milied ikun hemm l-erbgħa li huma mixgħulin.

 Fl-Avvent  il-Glorja  ma  tingħadx  filwaqt  li  l-Hallelujah  ma 

titkantax.

 Fi  żmien l-Avvent inkantaw numru ta’  għanjiet  li  jfakkruna fil-

miġja tal-Mulej bħal Ejja Fostna Mulej.

 Fl-Avvent niftakru fi tliet miġjiet ta’ Ġesu':

• meta twieled fil-għar ta’ Betlem madwar elfejn sena ilu;

● meta  se  terġa’  sseħħ  fl-aħħar  tad-dinja  meta  għad jiġi  fil-glorja 

kollha tiegħu biex jagħmel ħaqq bejn it-tajbin u l-ħżiena;

● meta jiġi kuljum f’qalbna u fil-ħajja tagħna.

 Biex  infakkru  l-ewwel  miġja  għandna  l-festa  tal-Milied  li  fiha 

niċċelebraw il-ġrajja tat-twelid ta’ Kristu mit-tħabbira ta’ l-Anġlu lil 

Marija.   Naraw il-ġrajjiet  li  minnhom għaddew Marija  u  Ġużeppi 

meħuda mill-Evanġelji.

 Fit-tieni miġja nfakkru dak li għad iseħħ fl-aħħar tad-dinja.  Ġesu' 

jgħidilna li  dwar dak il-jum u s-siegħa  ħadd ma jaf  meta  se  jaslu. 

Għalhekk huwa importanti li dejjem inkunu fil-grazzja t’Alla u nobdu 

l-Kmandamenti  kollha.   Dwar  din  il-miġja,  fil-Kredu ngħidu  għad 



jerġa’ jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-

saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem.

 Fit-tielet  miġja  niftakru  kif  Ġesu'  jiġi  fina  fil-ħajja  ta’  kuljum. 

Huwa jiġi:

● f’moħħna meta nikbru fit-tagħlim li tana u nagħrfuh dejjem aktar;

● f’qalbna meta nuru aktar imħabba lejn Alla;

● fil-ħajja kollha tagħna meta f’dak kollu li nagħmlu nfittxu li nsiru 

dejjem aktar nixbhuh.

 Ġesu'  jiġi  u  jikber  fina  meta  nitgħallmu  fuqu,  nagħrfuh  dejjem 

aktar  u  kull  meta  nuru  aktar  imħabba  lejn  Alla  u  lejn  il-bnedmin 

kollha l-oħra.

 Barra mill-affarijiet tar-ruħ li huma l-aktar importanti, tajjeb ukoll 

li  fl-Avvent  niżirgħu  u  nsaqqu  l-ġulbiena,  nippreparaw  il-maxtura 

għall-bambin u narmaw il-presepju.


