
Il-Konċilju Vatikan it-Tieni jgħallimna ħafna fuq 
il-knisja li waqqaf Kristu għas-salvazzjoni tagħna.

Ħalli nsemmu ftit mill-ħafna punti li jittratta 
fuqhom il-Konċilju Vatikan it-Tieni.

Il-Knisja fl-istorja tas-Salvazzjoni
F’numru 1463 insibu: “Kristu hu l-Alpha u 

Omega” (jiġifieri hu l-bidu u t-tmiem). Il-Knisja, 
meta hija stess tgħin lid-dinja u tirċievi ħafna 
minnha tfittex dan biss: li tiġi s-saltna t’Alla, u 
sseħħ is-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Kull ġid li 
l-poplu t’Alla jista’ jagħti lill-familja tal-bnedmin, fi 
żmien li hu jinsab fid-dinja, ġej mill-fatt li l-knisja 
hija “Is-Sagrament Universali tas-Salvazzjoni”, li 
juri u fl-istess ħin iwettaq, il-misteru tal-imħabba ta’ 
Alla lejn il-bniedem.

Il-Misterju tal-Knisja
F’numru 285 insibu: “Il-Pjan tal-Missier Etern 

għall-fidwa tal-bnedmin kollha”. Il-Missier etern, 
b’deċiżjoni għalkollox ħielsa u misterjuża tal-għerf 
u tjubija tiegħu, ħalaq id-dinja kollha, u ried li jgħolli 
lil bnedmin ħalli jkollhom sehem mill-ħajja divina. 
Meta f’Adam il-bnedmin waqgħu fid-dnub, Alla ma 
telaqhomx u tahom dejjem l-għajnuna biex isalvaw 
fi Kristu, li kellu jkun il-feddej, u li “Hu xbieha 
t’Alla li ma jidhirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha” 
(Kollossin 1, 15). Il-Missier, qabel kull żmien lil 
magħżulin “għarafhom mill-bidu, ippredestinahom 
ukoll biex jieħdu wkoll is-sura fuq ix-xbieha ta’ 
Ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa” (Rumani 
8,29). Huwa kkmanda lil dawk kollha li jemmnu 
fi Kristu, jiġborhom fil-knisja mqaddsa, li kienet 
diġà mħabbra, biex xbihat sa mill-bidu tad-dinja 
u mħejjija mod tal-għaġeb, fil-ġrajja tal-poplu ta’ 
Iżrael u fil-patt il-qadim; imwaqqfa f’dawn l-aħħar 
żminijiet, dehret fid-dinja, meta ssawwab fuqha 
l-Ispirtu s-Santu, u għad tasal għal milja glorjuża 
tagħha fit-tmien ta’ din id-dinja. Imbagħad, kif 
naqraw fil-kitba tas-Santi Padri, il-ġusti kollha minn 

Adam u “Abel sal-aħħar fost il-magħżulin”, ilkoll 
jinġabru fil-knisja universali quddiem il-Missier.

Il-Poplu t’Alla
Numru 308: Alleanza ġdida u poplu ġdid
F’kull żmien, u f’kull nazzjon Alla jilqa’ lil kull 

min għandu l-biża’ tiegħu u jagħmel is-sewwa (CF. 
Atti tal-Appostli 10,35). Madanakollu Alla għoġbu 
jqaddes u jsalva lill-bniedem, mhux individwalment, 
mingħajr ebda rabta ma’ xulxin, iżda ried li jagħmel 
minnhom “Poplu li jgħarrfu fil-verità, u jservih bil-
qdusija”. Għalhekk, HUWA għażel għalih il-poplu 
ta’ Iżrael u għamel miegħu patt: matul l-istorja 
tiegħu, Huwa ffurmah bil-mod il-mod, waqt li 
urih lilu innifsu u l-pjan tar-rieda tiegħu, u qaddsu 
għalih. Iżda dan kollu ġara biss bħala tħejjija u 
xhieda ta’ patt ġdid u perfett, li Alla kellu jagħmel 
fi Kristu, u tar-rivelazzjoni aktar sħiħa li kellu 
jagħmel permezz tal-verb t’Alla (Kristu), magħmul 
bniedem: “Ara, qatt jiġi żmien – kelma tal-Mulej 
– meta jien nagħmel Patt Ġdid ma’ dar Iżrael u 
ma’ dar Ġuda… inqiegħed il-liġi tiegħu fihom u, 
niktibha f’qalbhom; u jiena nkun Alla tagħhom, u 
huma jkunu l-poplu tiegħi… għaliex ilkoll kemm 
huma kunu jafuni miż-żgħir sal-kbir – il-kelma tal-
Mulej” (Ġeremija 31,31-34)

It-Tradizzjoni Mqaddsa
Numru 882: Għalhekk, il-predikazzjoni tal-

Appostli li, b’mod speċjali hi mfissra fil-Kotba 
Ispirati, kellha tibqa’ mħarsa, b’suċċessjoni li ma 
taqta’ qatt, sal-aħħar tad-dinja. L-Appostli, għalhekk, 
fil-waqt li għaddew dak li huma kienu rċevew, 
iwissu lill-Insara biex iżommu t-tradizzjonijiet li 
kienu tgħallmu sew bil-kelma u kemm bil-kitba (Ef. 
2 Tassalonkin 2,15), u biex jissieltu għal dik il-fidi li 
nagħtatilhom darba għal dejjem (Ġuda 3,4)

Il-Konċilju Vatikan it-Tieni ta ħafna u ħafna 
tifsirijiet ta’ x’inhi l-Knisja li waqqaf Kristu għall-
ġid tal-bnedmin.

Il-Misteru tal-Knisja
Min hi din il-Knisja

li waqqaf Kristu?
Dun Mosè Debono
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Ħa nsemmu ftit minnhom:
1. Il-Knisja hi mwaqqfa minn Kristu
2. Hija mwaqqfa fl-imħabba tar-Redentur (Kristu)
3. Il-Knisja hija mxebbħa mal-misteru tal-Verb 

(Kristu) magħmul bniedem
4. Il-Knisja tkompli l-opra ta’ Kristu – is-salvazzjoni 

tal-bnedmin
5. Hija twieldet mill-kustat minfud ta’ Kristu fuq 

is-Salib

Il-Knisja l-Għarusa ta’ Kristu
1. Il-Knisja hija maħbuba minn Kristu li ta ħajtu 

għaliha.
2. Kristu jħalli lill-Knisja, l-Għarusa Maħbuba 

tiegħu, it-tifkira tal-mewt u l-qawmien tiegħu 
mill-mewt.

3. Alla ma jaqta’ qatt li jitkellem mal-Għarusa (il-
Knisja) ta’ Ibnu Ġesù.

4. Il-Knisja tissejjaħ “Ġerusalemm tas-Sema” u 
“Ommna” (Galatin 4,26; Apokalissi 12,17). 
Tissejjaħ bħala “Għarusa bla tebgħa tal-Ħaruf 
bla tebgħa (Kristu)(Apokalissi 19,7).

Il-Knisja hija l-Poplu ta’ Alla
1. Alla għoġbu jqaddes u jsalva lill-bnedmin, mhux 

individwalment, mingħajr ebda rabta ma’ xulxin, 
iżda ried li jagħmel minnhom poplu li jagħrfu fil-
verità, u jservih bil-qdusija.

2. Il-Lajċi, jiġifieri l-fidili li huma mgħammdin, 
isiru ħaġa ma’ Kristu permezz tal-Magħmudija, 
u jissejħu (jiffurmaw) il-Poplu ta’ Alla.

3. Il-Knisja hija: Waħda, Qaddisa, Kattolika u 
Appostolika.

Marija u l-Knisja
1. Il-Verġni Marija, mifdija b’mod iżjed tal-għaġeb 

minħabba l-merti ta’ Binha, u magħquda miegħu 
b’rabta qawwija li ma tinħallx, il-Verġni Marija 
kienet mogħnija bir-responsabbiltà u bid-dinjità 
ta’ Omm l-Iben ta’ Alla.

2. Il-Madonna hi Omm il-Knisja, u fil-Knisja, 

u wara Kristu, Marija hi l-iktar qrib tagħna 
l-bnedmin.

3. Il-Verġni Mqaddsa Marija hi x-Xbieha tal-Knisja 
Verġni u Omm.

4. Il-Knisja, bħal Marija, hija Verġni li tindokra 
(tieħu ħsieb), il-Fidi mogħtiha lill-Għarus 
(Ġesù).

5. Il-Knisja timita (ixxebbah) lilha nnifisha mal-
Omm tal-Mulej tagħha u bil-qawwa tal-Ispirtu 
s-Santu, tħares verġinalment (kollha kemm hi 
safja) il-Fidi sħiħa, qawwija t-tama, u sinċiera 
l-karità (l-imħabba).

Fil-“Katekiżmu tal-Knisja Kattolika”, insibu 
t-tifsira ta’ “Min Hi, u x’Inhi l-Knisja ta’ Kristu:

F’numru minn: 777 sa 780, insibu dawn it-
tifsiriet fuq il-Knisja:

777. Il-Kelma “Knisja” tfisser “ġemgħa”; Hi 
l-ġemgħa ta’ dawk li l-Kelma ta’ Alla sejħet biex 
jagħmlu l-Poplu ta’ Alla, li, għax jieklu l-Ġisem ta’ 
Kristu, huma stess isiru Ġisem ta’ Kristu.

778. Il-Knisja hi fl-istess waqt it-triq u l-għan 
tal-pjan ta’ Alla; imħabbra fil-ħolqien, imħejjija 
fi żmien il-Patt il-Qadim, imwaqqfa bil-kliem u 
l-għemil ta’ Ġesù Kristu, imwettqa fuq is-Salib 
tiegħu tal-fidwa, u bil-qawmien tiegħu mill-imwiet, 
u ntweriet bħala misteru ta’ salvazzjoni bil-miġja 
tal-Ispirtu s-Santu. Tilħaq il-kobor sħiħ tagħha fis-
sema, bħala l-ġemgħa tal-mifdijin kollha tal-art (ara 
Apokalissi 14,4)

779. Il-Knisja, fl-istess ħin viżibbli (li tidher) 
u spiritwali, soċjetà ġerarkika u Ġisem Mistiku ta’ 
Kristu (Kristu u l-bnedmin li jemmnu fih). Hi waħda 
b’żewġ elementi – uman u divin. F’dan jikkonsisti 
l-misteru tal-Knisja, li l-Fidi biss tista’ taċċetta.

780. Il-Knisja, f’din id-dinja, hi sagrament ta’ 
salvazzjoni, sinjal u strument tal-għaqda ta’ Alla 
mal-bnedmin.

Jekk, verament int, jew trid tkun, Membru ħaj 
fil-Knisja ta’ Kristu, trid, mela, taċċetta u tipprattika 
dan it-tagħlim tal-Konċilju u tal-Katekiżmu.

Il Bagno 
We offer a selection of wall and floor tiles 
in different sizes, starting from €7.50 per 

meter. We also have mirrors, bathroom 
cabinets, Grohe mixers & fittings, water 
heaters, etc... Clearance sale on various 

bathrooms accessories like, shower cubicles, 
cabinets, mirrors & more...

For more information visit our showroom at
37, Main Street, Mellie˙a or call us on 2152 4585 or 7986 5292
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