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Ċelebrazzjoni tal-Kelma - 9 
“Il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fil-Knisja 
(Ġw 14, 15-16. 23b-26) 
 
Ħsibijiet ta’ Dun Kalċ Vassallo 
Skema mibgħuta mill-Parroċċa tal-Iklin 
 

1. Intronizzazzjoni tal-Bibbja. 
2. Kant 
3. Qari, ħin ta’ talb fis-skiet u xi ħsieb. 
4. Riflessjoni 

• Il-Kelma t’Alla llum tkellimna dwar Ruħ il-Qodos, l-Ispirtu s-Santu. 
• Huwa l-għajn ta’ kull tiġdid fil-ħajja tal-bniedem  -  miżżewweġ jew 

saċerdot, l-Ispirtu s-Santu li jġedded kollox. 
• Importanti ħafna li nifhmu li l-Ispirtu s-Santu huwa PERSUNA. 
• Nisimgħu ħafna diskors dwar l-Ispirtu s-Santu ...  
• Nisimgħu kif jirreferi għalih Ġesù: Ġw 16, 13: “Meta jiġi Hu ...” 
• Jirreferi għalih bħala PERSUNA daqs il-Missier u daqs l-Iben.  
• Għalina l-Kattoliċi l-Ispirtu s-Santu qisu t-tifel iż-żgħir tat-Trinità 

Qaddisa ... mentri huwa wieħed mill-persuni tat-Trinità qaddisa li huma 
ndaqs fil-kobor u Alla wieħed. 

• Allura attenti minn żball kbir li nistgħu nagħmlu ... li nirriduċu l-Ispirtu s-
Santu għal devozzjoni, bħal Via Sagra, Ħniena Divina, Demm jew pjagi 
ta’ Ġesù, eċċ. Jiġifieri ngħidu xi talb u daqshekk. 

• L-affarijiet importanti tal-fidi tagħna xi kultant nagħmluhom 
devozzjoni. 

• Id-devozzjonijiet mhumiex skop fihom infushom ... huma jgħinuna 
biex ngħixu l-misteru ta’ Ġesù.  

• Allura attenti li l-Ispirtu s-Santu ma jsirx devozzjoni, i.e. ngħidu xi talba 
u daqshekk 

• Ħafna drabi d-devozzjonijiet ikunu biss drawwa ... ngħid talba jew 
nagħmel xi ħaġa kuljum. 

• Dak kollu li jagħmel in-Nisrani mhux biex ikun devot imma  biex 
jinbidel, biex jikkonverti. 

• L-għan ta’ dak kollu li nagħmlu bħala Nsara hu li nirċievu l-Ispirtu 
qaddis; fi kliem ieħor biex ngħixu magħqudin ma’ Alla l-Imbierek. 

• Min hu l-Ispirtu s-Santu? 
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i. Huwa PERSUNA, mhux kwalità 
1. Rum 8, 14-17 ... jinterċedi għalina 
2. Ef 4, 30 - 31... jista’ jkun imnikket 
3. Atti 5, 3 ... tista’ tigdiblu 
4. Naraw li qed nitkellmu dwar persuna.  

ii. Huwa ALLA, mhux attribut ta’ Alla. 
1. Kif jgħid San Pawl lill-Korintin: “l-Ispirtu s-Santu jaf 

kollox,” u aħna nafu li Alla biss jaf kollox. 
2. Mela l-Ispirtu s-Santu huwa Alla u għalhekk jinsab 

kullimkien  Salm 139, 7-8.  
3. Huwa persuna Divina u jista’ jgħinna. 
4. Mela nitolbuh jgħinna: 

a. Ġw 15, 26: jixhed dwar Ġesù, 
b. Ġw 16, 6-8: jurina x’inhi d-dinja, 
c. Ġw 16, 13: jurina l-verità. 

iii. Issa naraw ftit x’jagħmel l-Ispirtu s-Santu: 
1. Ikellimna  Apok 2, 7 
2. Jgħinna meta bla ħila Rum 8, 26a 
3. Jitlob għalina  Rum 8, 26b 
4. Jgħallimna   Ġw 14, 26 
5. Jixhed għal Ġesù  Ġw 15, 2 
6. Imexxina  Ġw 16, 13 
7. Jiggwida lil min jaħdem fl-għalqa tal-Mulej  Atti 16, 6-7 
8. Isejjaħ għall-ħidma fl-għalqa tal-Mulej u jgħidilhom 

x’jagħmlu  Atti 13, 2 
9. Jgħin lil min jemmen Atti 9, 31 

• Dawn huma xi ftit mill-attivitajiet tal-Ispirtu s-Santu. 
• Jiġi għandek skont kemm tixtiequ, skont kemm tkun tridu jiġi għandek. 


