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Nhar l-Erbgħa 22 ta’ Ġunju, fit-8 pm, 
fl-isptar ġenerali ta’ Nicosia, Ċipru, Patri 
Raymond Camilleri ngħaqad mal-Mulej 
fl-età ta’ 73 sena. Kien jinsab fil-kunvent 
ta’ Santa Maria delle Grazie f ’Larnaca, 
Ċipru, mill-2016. Imma r-rabta tiegħu 
mal-Art Imqaddsa tmur lura bosta snin. 
Kien mar drabi oħrajn bħala missjunarju 
fl-Art Imqaddsa, fejn kien Mastru tan-
Novizzi f ’Lixandra u f ’Ain Karem u 
direttur tal-Franciscan Printing Press ta’ 
Ġerusalemm. Il-fdalijiet ta’ P. Raymond 
inġiebu Malta fejn sarlu l-funeral 
u d-difna nhar is-6 ta’ Lulju. Jiena 
personalment kelli x-xorti li mmur inżur 
lil Patri Raymond ftit qabel ma miet meta 
kien l-isptar.

Il-Bord Editorjali tar-Rivista L-Art 
Imqaddsa jsellem lil Patri Raymond. Din 
ir-Rivista, li twieldet fl-1955, tkompliet 
taħt it-tmexxija tiegħu mill-1982 għal 
diversi snin. Kien hu li ħa ħsieb jagħti 
sura ġdida lir-Rivista, u kien saħansitra 
jorganizza l-istampar u d-distribuzzjoni 
tagħha. Flimkien ma’ Patri Ġwann Abela 
(li miet fit-23 ta’ Dicembru 2010), il-web 
master tal-Provinċja Franġiskana Maltija, 
tal-Kustodja tal-Art Imqaddsa u tal-
Kurja Ġenerali tal-Ordni, Patri Raymond 
ħadem biex il-ħidma tal-Kummissarjat 
tal-Art Imqaddsa f ’Malta tkun magħrufa 
u apprezzata anke fuq il-media soċjali. 
Għal bosta snin kien il-Viċi-Kummissarju 
tal-Art Imqaddsa f ’Malta. Ġera diversi 



parroċċi jiġbor għall-Art 
Imqaddsa u akkumpanja 
diversi gruppi ta’ 
pellegrini Maltin lejn 
l-Art Imqaddsa. Fi ħdan 
il-Provincja Franġiskana 
Maltija ħadem ukoll għall-
formazzjoni tal-postulanti 
u l-istudenti u kien ukoll 
Ministru Provinċjal bejn 
l-1990 u l-1996.

Is-sitt snin li kien ilu 
f ’Larnaca kienu mument 
ta’ tbatija għalih, minħabba 
marda serja li kellu 
jaffaċċja u li ma ħallitux 
ikun attiv bħal qabel. 
Minkejja dan kollu qatt 
ma ntfiet fih l-imħabba u 
l-ħeġġa lejn il-Kustodja 
tal-Art Imqaddsa u 
l-missjoni tagħha f ’Ċipru. 
Kien japprezza l-imħabba 
u r-rispett li kien jirċievi 
mill-komunità Kristjana 
ta’ Larnaca, li bosta mill-
membri tagħha huma 

barranin li jaħdmu 
f ’Ċipru. Il-Mulej ried li 
Patri Raymond itemm 
ħajtu fis-skiet u barra 
mill-Provinċja li hu tant 
ħabb u stinka għaliha. Il-
mewt tiegħu kienet dik ta’ 
profeta li għażel li jinħeba 
biex il-frott li l-Mulej żera’ 
permezz tiegħu jkompli 
jitkattar b’modi ġodda.

Anke f ’Ċipru stess il-Mulej 
qed iġib grazzji ġodda. 
Proprju fil-15 ta’ Awwissu, 
wara li ntemm il-Kapitlu 
Kustodjali f ’Ġerusalemm, 
il-Patrijarka ta’ 
Ġerusalemm tal-Latini, 
Monsinjur Pierbattista 
Pizzaballa OFM, f ’ittra 
ċirkolari ħabbar li 
l-Kustodju ħatar Vigarju 
Patrijarkali ġdid għal 
Ċipru fil-persuna ta’ Patri 
Bruno Varriano, li għal 9 
snin sħaħ kien Gwardjan 
ta’ Nazaret. Patri Bruno 

hu saċerdot żagħżugħ li se 
jkun ir-rappreżentant tal-
Patrijarka f ’Ċipru, billi din 
il-gżira taqa’ taħt il-kura 
pastorali tad-djoċesi ta’ 
Ġerusalemm. Patri Bruno 
jidħol f ’din il-kariga wara 
Patri Jerzy Kraj, li kien ilu 
Vigarju Patrijarkali għal 
dawn l-aħħar 9 snin.

Niftakar li Patri Raymond 
kien spiss itenni li Ċipru 
ħaqqu kura pastorali aħjar 
permezz ta’ preżenza 
awtonoma tal-Vigarju 
Patrijarkali. Dan s’issa 
kien il-Gwardjan tal-
kunvent ta’ Nicosia, u 
kellu taħt il-kura tiegħu 
l-patrijiet Franġiskani 
tal-Kustodja li jaħdmu 
f ’Ċipru. Patri Bruno nħatar 
Vigarju Patrijarkali b’tali 
mod li mhux se jkun hu 
l-Gwardjan tal-patrijiet, 
u mhux se joqgħod 
fil-kunvent ta’ Nicosia. 

P. Ray Camilleri  quddiem il-Knisja f ’Larnaca
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Dan sabiex hu jkun jista’ 
jingħata b’ruħu u ġismu 
biex iżur il-parroċċi ta’ 
Ċipru u jieħu ħsieb il-
ħidma pastorali li qed 
issir mill-Franġiskani fi 
tliet parroċċi ta’ Nicosia, 
Larnaca u Limassol, 
u mis-saċerdoti tal-
Kongregazzjoni tal-Verb 
Inkarnat fil-parroċċa ta’ 
Paphos. Ix-xewqa li kellu 
Patri Raymond issa saret 
realtà. Patri Raymond 
kien jafu tajjeb lil Patri 
Bruno ghax kien Mastru 
tiegħu meta Patri Bruno 
kien Novizz f ’Ain Karem 
fl-1999.

Dan hu l-ewwel sinjal 
tal-ħidma profetika ta’ 
Patri Raymond, li kien 
dejjem isostni li wieħed 
irid jiżra’ u mbagħad iħalli 
lil Alla jkabbar il-frott. 
Meta wieħed iħares lejn il-
ħajja ta’ dan il-Franġiskan 
jintebaħ li hu dejjem 
mexa b’dan il-kriterju, 
li jiżra’ l-ideat u jħalli lil 
Alla jħaddimhom hu. Xi 
mindaqqiet l-isforzi umani 
jidhru li ma jirnexxux, 
anzi li hemm il-periklu li 
jispiċċaw fix-xejn. Imma 
fil-fatt hu veru dak li 
l-Mulej jgħid fl-Evanġelju: 
“Jekk il-ħabba tal-qamħ 
ma taqax fl-art u tmut 
hi tibqa’ waħedha, imma 
jekk tmut tagħmel ħafna 
frott” (Gw 12,24). Inħoss 
li dan kien il-programm 
tal-ħajja ta’ Patri Raymond 
u nemmen li l-Mulej jaf 
joħroġ il-frott tal-ħidma 

profetika tiegħu bil-modi li 
Hu biss jaf.

Il-mewt ta’ Patri Raymond 
ma kinetx imħabbra 
b’ħafna storbju u aħbarijiet 
fil-gazzetti u fuq il-media 
soċjali. Jiena konvint li 
hu ried imut fis-skiet u 
fil-paċi mingħajr ħafna 
storbju. Imma aħna 
ma nistgħux ma nurux 
l-apprezzament tagħna 
għall-ħidma siewja tiegħu, 
speċjalment dik b’rizq 
il-missjoni Franġiskana 
tal-Art Imqaddsa. B’sens 
ta’ ġustizzja nuru s-sens 
ta’ rikonoxxenza tagħna 
bħala patrijiet ħutu, kemm 
fil-Provincja Frangiskana 
Maltija kif ukoll fil-
Kustodja tal-Art Imqaddsa, 
u nitolbu biex is-sagrifiċċji 
li hu wettaq biex l-ideali 
li emmen fihom jarahom 
isiru realtà jagħtu l-frott 
tagħhom kif irid Alla. 
Il-Knisja tistedinna biex, 
fil-liturġija tal-funerali, 

ma nagħmlux eloġji tal-
persuna li tkun ħallietna 
imma biss inroddu lura lil 
Alla l-ġid u t-tajjeb kollu 
li dik il-persuna tkun 
għamlet, filwaqt li nitolbu 
lil Alla jaħfer il-ħtijiet 
li kull bniedem iwettaq 
f ’ħajtu. Dan hu dak li aħna 
nixtiequ nagħmlu biex 
infakkru lil Patri Raymond, 
Franġiskan veru li tassew 
ħabb lill-Provinċja tagħna 
u lill-Kustodja tal-Art 
Imqaddsa.

P. Ray Camilleri
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BETSAJDABETSAJDA

Noel Muscat ofm

Siti evanġeliċi madwar l-Għadira tal-Galilija [III]

Il-bieb tal-belt ta’ Betsajda
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Is-sit arkeoloġiku ta’ 
Betsajda jinsab madwar 1.5 
kilometri lejn it-tramuntana 
tax-xatt tal-Għadira tal-
Galilija, ftit wara li wieħed 
jasal fejn ix-xmara Ġordan, 
li tkun nieżla mill-muntanja 
Ħermon u tgħaddi mill-wied 
ta’ Ħule, tidħol fl-Għadira 
qrib il-Pont ta’ Arik. Sal-
gwerra tal-1967 ix-xmara 
kienet timmarka l-fruntiera 
bejn Israel u s-Sirja, imma 
issa din iż-żona ġiet dikjarata 
bħala parti mill-iStat ta’ 
Israel, fir-reġjun tal-Golan, 
li jinsab fix-xaqliba tal-
grigal tal-Għadira. Is-sit 
arkeoloġiku, illum magħruf 
bl-isem Lhudi ta’ Beit 
Tsaida, u li jinsab inkluż 
fil-Jordan Park, antikament 
kien magħruf sempliċement 
bl-isem ta’ At-Tell, kelma 
Għarbija li tfisser l-għolja. 
Dan għaliex, bħal ħafna siti 
arkeoloġiċi oħrajn fl-Art 
Imqaddsa, Betsajda hi għolja 
ta’ rovini ta’ bliet li nbnew 
waħda fuq l-oħra matul 
diversi sekli.

L-isem Betsajda jfisser “id-
dar tal-kaċċa” jew ukoll, 
“id-dar tas-sajd”, espressjoni 
li tinftiehem ħafna aħjar 
bil-Malti. L-isem innifsu 
jindika li dan kien post ta’ 
sajjieda, u li ċertament kellu 
rabta intima mal-Għadira 
tal-Galilija, għalkemm illum 
jinsab ftit ’il ġewwa mix-xatt 
tagħha. L-arkeoloġi huma 
tal-fehma li dan ir-raħal kien 
oriġinarjament imiss mal-
Għadira, imma li minħabba 
movimenti telluriċi f ’din 
iż-żona sismika fejn it-

terremoti huma komuni, 
maż-żmien l-art għoliet u 
l-Għadira mxiet lejn in-
nofsinhar.

Betsajda hi, qabel xejn, 
il-belt tal-ewwel appostli li 
marru wara Ġesù. Hi tinsab 
ftit kilometri lejn il-lvant 
tal-belt ta’ Kafarnahum, fejn 
Pietru u Indrì kienu jgħixu 
meta ddeċidew li jmorru 
wara Ġesù. Madankollu 
l-Evanġelji jindikaw din 
il-belt ta’ Betsajda bħala 
l-post oriġinali minn fejn 
kienu ġew dawn l-appostli. 
Naraw, qabel xejn, x’jgħidu 
l-Evanġelji dwar din il-belt, 

biex imbagħad nagħtu ħarsa 
lejn l-istorja tagħha, lejn il-
fdalijiet arkeoloġiċi li fiha, u 
anke lejn teoriji ġodda dwar 
il-vera pożizzjoni tagħha fi 
żmien Ġesù.

Betsajda fl-Evanġelji

Mill-Evanġelju ta’ San 
Ġwann nafu li tlieta mill-
appostli, Pietru, Indrì 
u Filippu, kienu minn 
Betsajda. “L-għada Ġesù 
ddeċieda li jitlaq lejn il-
Galilija. Sab lil Filippu u 
qallu: ‘Ejja warajja.’ Filippu 

Is-sit ta Betsajda Julia fil-Galilija.
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kien minn Betsajda, il-belt 
ta’ Indrì u Pietru” (Ġw 1,43-
44). Fi żmien Ġesù Betsajda 
jidher li kienet raħal ta’ 
sajjieda, imma fis-sena 30 
w.K. kienet ġiet mgħollija 
għal dinjità ta’ belt minn 
Filippu t-Tetrarka (26 q.K. - 
34 w.K.), iben Erodi l-Kbir. 
Filippu kien sar Tetrarka tal-
Gaulanitis (Golan), Batanea 
u Trachontis, ir-reġjun fuq 
ix-xaqliba tal-grigal u tal-
lvant tal-Għadira tal-Galilija. 
Betsajda kienet waħda mill-
ewwel bliet tal-Gaulanitis, 
għax kienet qrib l-Għadira, 
u Filippu semmieha Betsajda 
Julias, ad unur tal-mara tal-
Imperatur Awgustu u omm 
l-Imperatur Tiberju.

Jidher li Ġesù kien jgħaddi 
ta’ spiss minn din il-belt. 
Hemm miraklu li Ġesù 
għamel proprju f ’Betsajda, 
u li jiġi rrakkontat mill-

evanġelista San Mark: 
“Waslu Betsajda, u ħadulu 
quddiemu raġel agħma 
u talbuh imissu. Qabad 
l-agħma minn idu u ħadu 
barra mir-raħal, beżaqlu 
f ’għajnejh, qiegħed idejh 
fuqu u staqsih: ‘Qiegħed tara 
xi ħaġa?’ Dak ħares ’il fuq u 
qal: “Qiegħed nara n-nies, 
imma qiegħed narahom 
donnhom siġar mexjin.” 
Mbagħad reġa’ qegħedlu 
idejh fuq għajnejh, u beda 
jara ċar: u kien imfejjaq, 
hekk li sar jara kollox tajjeb 
mill-bogħod ukoll. Bagħtu 
lura lejn daru, u qallu: ‘Qis 
li ma tgħid xejn meta tmur 
ir-raħal’” (Mk 8,22-26).

Għalkemm dan hu l-uniku 
miraklu li hu mfakkar fl-
Evanġelji li seħħ f ’Betsajda, 
nafu li Ġesù għamel ħafna 
mirakli f ’din il-belt, u 
li għalhekk kien ikun 

preżenti fiha ta’ spiss. Darba 
minnhom Ġesù ċanfar il-
bliet madwar l-Għadira tal-
Galilija li ma kinux laqgħu 
l-predikazzjoni u l-miraki 
tiegħu, u Betsajda kienet 
waħda minnhom:

“Ġesù mbagħad qabad 
iċanfar bis-sħiħ l-ibliet 
li ma wrewx indiema 
minkejja l-ħafna mirakli li 
kien għamel fihom. ‘Ħażin 
għalik, Korożajn! Ħażin 
għalik, Betsajda! Għax kieku 
l-mirakli li saru fikom saru 
f ’Tir u Sidon, kieku ilhom 
li wrew indiema bl-ilbies 
tal-ixkejjer u l-irmied. Iżda 
ngħidilkom li jum il-ħaqq 
se jkun eħfef għal Tir u 
Sidon milli għalikom. U 
int, Kafarnahum, taħseb li 
se titgħolla sas-sema? Sal-
qiegħ nett għad tinxteħet! 
Għax kieku l-mirakli li saru 
fik saru f ’Sodoma, kieku 

Iskrizzjoni fil-mużajk tal-knisja Biżantina
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għadha wieqfa sal-lum. 
Imma ngħidilkom li jum il-
ħaqq se jkun eħfef għall-art 
ta’ Sodoma milli għalik’” (Mt 
11,20-24).

San Luqa wkoll isemmi 
lil Betsajda meta jitkellem 
dwar il-miraklu tat-tkattir 
tal-ħobż u l-ħut. “L-appostli 
reġgħu lura għand Ġesù 
u qalulu x’kienu għamlu; 
imbagħad ħadhom miegħu 
u nġabar magħhom qrib 
belt jisimha Betsajda. 
Imma l-folol saru jafu u 
marru warajh” (Lq 9,11). 
Interessanti kif Luqa jpoġġi 
l-miraklu tat-tkattir tal-
ħobż u l-ħut (ħames ħobżiet 
u żewġ ħutiet li bihom 
Ġesù tema’ ħamest elef 
raġel) qrib Betsajda. Il-post 
tradizzjonali ta’ dan il-
miraklu hu Tabgha, li tinsab 
fuq ix-xaqliba tal-punent 
ta’ Kafarnahum. Nafu li 
Luqa ġie li jieħu minn 
tradizzjonijiet differenti 
minn dawk ta’ Mattew u 
Mark, u forsi din hi r-raġuni 
għaliex il-post jiġi ndikat 
qrib Betsajda, għalkemm fl-
Evanġelisti l-oħrajn jingħad 
biss li l-miraklu sar “f ’post 
imwarrab” (Mt 14,15; Mk 
6,35).

Fi żmien Ġesù, mela, 
Betsajda kienet raħal ta’ 
sajjieda fuq xatt l-Għadira 
tal-Galilija, imma kienet 
kibret b’mod suffiċjenti 
biex fis-sena 30 w.K. bdiet 
tissejjaħ belt. X’aktarx 
li kienet l-ewwel belt 
li wieħed kien jiltaqa’ 
magħha malli jaqsam ix-
Xmara Ġodan, meta jkun 

ġej minn Kafarnahum, 
li kienet raħal kbir li fih 
kien hemm ukoll ħafna 
sajjieda, flimkien ma’ diversi 
attivitajiet kummerċjali 
oħrajn. Kien f ’din iż-żona 
fruntiera li Ġesù niżel 
minn Nazaret u għex għal 
tliet snin waqt il-perjodu 
li fih kien fil-Galilija. 
Jidher li l-appostli Pietru 
u Indrì, kif ukoll Filippu, 
kienu oriġinarjament 
minn Betsajda, għalkemm 
imbagħad l-Evanġelisti 
jgħidulna li Ġesù sejjaħ 
għal warajh l-ewwel erba’ 
appostli (Pietru, Indrì, 
Ġakbu u Ġwanni), meta 
kien jippriedka fil-belt ta’ 
Kafarnahum. Għaldaqstant, 
f ’xi mument tal-ħajja 
tagħhom, Pietru u Indrì 
kienu marru joqogħdu 
Kafarnahum, forsi għax 
hemmhekk kellhom 
okkażjoni aħjar biex jaħdmu 
bħala sajjieda.

Il-problema arkeoloġika 
għandha x’taqsam mal-post 
eżatt fejn kienet tinsab il-belt 
ta’ Betsajda fi żmien Ġesù. 
Is-sit arkeoloġiku tal-lum 
hu ċertament importanti, 
imma fih ma nstab l-ebda 
bini ta’ żmien Ġesù, u lanqas 
fdalijiet ta’ xi knisja, bħal 
fil-każ ta’ Kafarnahum, 
li jindikaw li l-post kien 
meqjum mill-insara tal-
qedem. Il-post ta’ Betsajda 
kien mitluf u minsi għal 
kollox, għalkemm fl-1838 
l-esploratur Amerikan 
Edward Robinson isemmi 
s-sit ta’ At-Tell. Kien biss 
fis-snin 1987-1990 li kienu 

nstabu dawn il-fdalijiet 
arkeoloġiċi li ġew studjati 
u li wasslu biex Israel fetaħ 
dan is-sit għall-pubbliku. 
Għaldaqstant hu importanti 
li, wara li rajna r-rakkonti 
evanġeliċi li jitkellmu dwar 
Betsajda, nagħtu ħarsa lejn 
l-istorja u l-arkeoloġija ta’ 
dan is-sit biex nippruvaw 
nifhmu fejn setgħet kienet il-
belt ta’ Betsajda li kienu jafu 
Ġesù u l-ewwel appostli.

Is-sit arkeoloġiku  
ta’ Betsajda

Is-sit ta’ At-Tell jinsab 
fuq għolja baxxa tal-blat 
vulkaniku basaltiku qrib il-
post fejn ix-Xmara Ġordan 
tidħol fl-Għadira tal-Galilija, 
imma xi 1.5 kilometri ’l 
ġewwa mill-Għadira u xi 30 
metru fuq il-livell tagħha. 
Din hi l-ewwel diffikultà 
ta’ natura arkeoloġika biex 
jiġi iffissat il-post tar-raħal 
tas-sajjieda ta’ żmien Ġesù, li 
ċertament kien imiss mal-
Għadira. Grazzi għal studji 
ġeoloġiċi u ġeomorfoloġiċi 
illum nafu li din il-wita 
li fuqha jinsab is-sit ta’ 
Betsajda kienet antikament 
parti mill-Għadira tal-
Galilija. Minħabba terremoti 
niżel diversi debri ta’ 
ħamrija fl-Għadira li għolla 
l-livell tal-art, hekk li s-sit 
arkeoloġiku illum jinsab 
fuq in-naħa ta’ ġewwa u 
kemmxejn fil-għoli. Ħarsa 
lejn xatt l-Għadira f ’din iż-
żona turi, fil-fatt, li hemm 
veġetazzjoni folta ta’ qasab 
u siġar oħrajn, u li l-ilma 
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tal-Għadira jogħla meta 
tagħmel ħafna xita u jasal 
ukoll biex jgħatti xi partijiet 
tal-wita li hemm taħt 
Betsajda.

L-iskavi li saru f ’Betsajda 
juru li dan is-sit ġie 
mwaqqaf fis-seklu 10 q.K. 
F’dak iż-żmien din iż-żona 
tat-tramuntana u lvant 
tal-Baħar tal-Galilija kienet 
parti mis-saltna ta’ Gesur 
tal-Aramej. Il-familja rjali 
ta’ Gesur kienet imħallta bi 
żwieġ man-nisel ta’ David. 
Fit-2 Ktieb ta’ Samwel 3,2-3 
insibu: “U ’l David tweldulu 
dawn is-subjien f ’Ħebron 
[…] it-tielet Absalom bin 
Magħka, bint Tolmaj, sultan 
ta’ Gesur.” L-istess Absalom, 
li kien qatel lil ħuh Amnon 
talli dan kien ivvjolenta 
sesswalment lil Tamar, oħt 
Absalom, kien mar isib 
kenn f ’Gesur (2 Sam 14,32). 
Minn din l-epoka biblika 
l-arkeoloġi sabu xhieda ta’ 
fdalijiet imponenti, li juru li 
din il-belt ta’ Gesur kienet 
belt importanti u ċentru ta’ 
saltna.

Il-belt kienet magħmula 
minn żewġ taqsimiet. Il-belt 
ta’ isfel kienet l-akbar parti, 
u testendi ruħha f ’parti kbira 
ta’ At-Tel, filwaqt li l-belt 
għolja kienet fuq l-akropoli 
li kien jinsab fin-naħa tal-
grigal tal-għolja. Instabu 
l-ħitan u l-bieb tal-belt 
mibnija bil-ġebel vulkaniku 
tal-basalt. Id-daħla tal-belt 
kienet tikkonsisti f ’żewġ 
bibien, li l-ewwel wieħed 
minnhom kellu jiddefenduh 
żewġ torrijiet qawwija. 

L-arkeoloġi jgħidu li dan hu 
l-akbar bieb ta’ belt antika li 
ġie skavat f ’Israel. 

Il-belt ta’ Gesur jidher 
li kellha diversi ċentri 
importanti ta’ kult pagan. 
Instabu l-fdalijiet ta’ “bama”, 
jew altar kbir, li kien mibni 
bil-ġebel sewdieni vulkaniku 
taż-żona. Interessanti hi stele 
(ġebla wieqfa) li nstabet fejn 
kien hemm l-altar. Din hi 
ġebla li għandna fuq nofs 
tond u li hi wkoll tal-ġebel 
sewdieni. Fuq il-faċċata 
tagħha hemm skultura ta’ 
figura ta’ barri bil-qrun, 
u li għandu wkoll sejf. 
L-istudjużi jgħidulna li, fil-
lista tal-allat Mesopotamiċi 
l-barri kien is-simbolu 
tal-alla qamar. L-Aramej 
x’aktarx li adottaw din 
il-figura tal-alla qamar 
biex assoċjawha mal-alla 
tagħhom Ħaddad, li hu 
rappreżentat f ’din l-istele.

Ġewwa l-belt, meta wieħed 
jgħaddi mill-bibien bejn 
il-ħitan, isibu pjazza kbira 
pavimentata. Fiha kien 
hemm il-palazz tar-re, li 
hu eżempju tal-palazzi 
tas-slaten Aramej ta’ dan 
il-perjodu bibliku. Fih kien 
hemm sala ċentrali, li kienet 
isservi bħala s-sala tat-tron, 
u tmien kmamar mad-
dawra.

Din il-belt ta’ Gesur, li hi 
l-ewwel livell ta’ belt fl-għolja 
ta’ Betsajda, kienet inqerdet 
mis-sultan tal-Assirja Tiglat 
Pileser III meta hu rebaħ il-
Galilija fis-sena 734 q.K. (1 
Slat 15,29-30). Hemm sinjali 
ta’ ħruq fil-bibien u l-ħitan 

tal-belt, li huma xhieda ta’ 
din il-ġrajja storika, li ħalliet 
is-sit ta’ Betsajda abbandunat 
sal-epoka Ellenistika. 

Fl-epoka Ellenistika u 
Rumana s-sit ta’ Betsajda 
jissemma minn diversi 
għejun antiki. Fosthom 
l-istoriku Lhudi Josephus 
Flavius jgħid li r-re Erodi 
Filippu (Filippu t-Tetrarka), 
li s-saltna tiegħu kienet 
tinfirex fuq din ix-xaqliba 
tat-tramuntana u lvant 
tal-Għadira, biddel l-isem 
tar-raħal ta’ Betsajda f ’dak 
ta’ Betsajda Julias, u għolla 
r-raħal għal dinjità ta’ belt 
(Antquitates Jud. 104, 18,20). 
L-istess storiku jgħid li 
Filippu miet f ’din il-belt u 
ndifen hemmhekk.

L-arkeoloġi sabu wkoll 
diversi fdalijiet ta’ djar 
nobbli minn din l-epoka. 
Id-djar kienu kollha mibnija 
bil-ġebel basaltiku vulkaniku 
u kellhom bitħa ċentrali 
mdawra bil-kmamar, stil 
tipiku ta’ kostruzzjoni fl-
orjent, speċjalment f ’din 
iż-żona sub-tropikali fejn 
il-klima hi sħuna u umda. 
Instabu diversi oġġetti ta’ 
ċeramika u anfori fil-kantini 
ta’ dawn id-djar, kif ukoll 
ħafna fdalijiet ta’ snanar 
tas-sajd u attrezzaturi oħrajn 
tas-sajd, li jkomplu jsaħħu 
t-teżi li Betsajda kienet raħal 
ta’ sajjieda.

Instabu wkoll fdalijiet ta’ 
ħitan b’saħħithom li nbnew 
fuq il-fundamenti tal-ħitan 
tal-belt antika ta’ Gesur li 
rajna diġà, u li elementi 
minnhom inbnew b’ġebel 
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bajdani tal-franka li nġieb 
minn distanzi ’l bogħod, 
billi fis-sit hemm biss ġebel 
sewdieni vulkaniku. Binja 
minnhom ħarġu fiha fdalijiet 
ta’ oġġetti kultwali, u dan 
jista’ jindika li din kienet xi 
tempju pagan, forsi t-tempju 
li Filippu kien bena biex 
jagħti ġieħ lil Julia Livia li 
għaliha kien semma l-belt.

Il-knisja tal-appostli u teżi 
oħra dwar Betsajda

X’ġara wara l-epoka Rumana 
mill-belt ta’ Betsajda? Kif 
għidna, dan is-sit kien 
totalment minsi, u kulħadd 
kien jaħseb li l-belt ġiet 
meqruda jew abbandunata, 
x’aktarx ukoll minħabba 
terremot qawwi li ħakem 
din iż-żona fis-seklu 4 u 
li, kif rajna, kien il-kawża 
prinċipali li l-Għadira irtirat 
lejn in-nofsinhar u Betsajda 
sabet ruħha mdawra bl-art 
mingħajr ma tmiss max-xatt 
tal-Għadira. Is-skiet dwar 
Betsajda jibda fis-seklu 3 
u jibqa’ sejjer sas-seklu 5. 
Imma llum xi arkeoloġi 
Israeljani ħarġu b’teżi ġdida 
li hi riżultat ta’ sejba li 
huma għamlu f ’żona qrib 
Betsajda, li fiha huma kixfu 
knisja Biżantina li tista’ tkun 
il-knisja li kienet inbniet 
fuq id-dar li fiha Pietru u 
Indrì kienu jgħixu qabel ma 
għaddew minn Betsajda għal 
Kafarnahum.

Fil-ħarġa tal-Gazzetta 
Israeljana Haaretz tat-3 ta’ 
Awissu 2021 kien hemm 

artiklu interessanti li fih ġiet 
rapportata x-xhieda tal-
arkeologu Steven Notley ta’ 
Nyack College, li flimkien 
ma’ Mordechai Aviam tal-
Kinneret Academic College 
tal-Galilija hu konvint li hu 
sab il-veru sit ta’ Betsajda 
ta’ żmien Ġesù, jiġifieri s-sit 
arkeoloġiku msejjaħ Al-
Araj. Dan is-sit jinsab biss 
madwar 1.25 kilometru lejn 
ix-xlokk tas-sit tradizzjonali 
ta’ At-Tell (Betsajda), u 
hu aktar qrib tal-Għadira 
tal-Galilija, fil-wita li hemm 
max-xtut tal-Għadira. Din 
it-teżi tpoġġi f ’diskussjoni 
dak li diġà rajna dwar 
Betsajda fis-sit li kien ġie 
skavat minn Rami Arav 
tal-University of Nebraska. 
Naturalment dawn huma 
biss teżijiet ta’ arkeoloġi, 
u l-fatt li ż-żewġ siti huma 
hekk qrib xulxin fil-fatt ma 
jqajjimx problemi kbar, kif 
sejrin naraw.

Is-sit ta’ Al-Araj mhuwiex 
xott bħal fil-każ tas-sit ta’ 
At-Tell, għax jinsab qrib 
l-Għadira, aktar fil-baxx, u 
meta l-volum tal-ilma tal-
Għadira jiżdied minħabba li 
tkun għamlet ħafna xita, hu 
faċli li dan is-sit jegħreq taħt 
l-ilma għal ftit xhur. F’dan 
is-sit l-arkeoloġi sabu wkoll 
diversi fdalijiet ta’ binjiet 
ta’ epoka Rumana, kif ukoll 
fdalijiet ta’ knisja Biżantina 
li kienu magħrufin minn 
deskrizzjonijiet ta’ pellegrini 
tal-qedem. Kif rajna diġà, 
fis-sit tradizzjonali ta’ 
Betsajda ma nstabet l-ebda 
knisja.

L-iskavi ta’ Al-Araj saru fejn 
qabel kien hemm dar kbira 
tal-epoka Ottomana li kienet 
tissejjaħ Beit Habek, dar li 
nbniet fis-seklu 19 minn 
Abdul al-Raħman Bassha 
al-Yusuf, li kien il-Paxà li kien 
jiggverna din iż-żona. Dan 
bena din id-dar fuq ir-rovini 
l-antiki. Din iż-żona qatt ma 
kienet tajba biex wieħed jgħix 
fiha, minħabba li hi mimlija 
tajn meta l-Għadira tfur u 
l-klima sħuna u umda ġġib 
in-nemus u, fi żminijiet antiki, 
il-periklu tal-malarja. Imma 
fil-bidu tas-seklu 20 il-Lhud 
li bdew deħlin fil-Palestina 
bdew jiġu wkoll hawnhekk 
biex jibbonifikaw l-art u 
jagħmluha art tajba għall-
kultivazzjoni. Fl-1930 il-qassis 
Ġermaniż Rudolf de Haas sab 
mużajk antik xi żewġ metri 
taħt id-dar ta’ Beit Habek.

Waqt il-gwerra tal-
indipendenza ta’ Israel 
fl-1948, is-Sirja kienet ħatfet 
xi artijiet madwar l-Għadira 
tal-Galilija, inkluża din id-
dar, u kienet żammithom 
sa ma l-Israeljani ħakmu 
ż-żona fil-gwerra tal-1967 
u baqgħu telgħin ukoll biex 
okkupaw l-għoljiet tal-Golan 
li hemm fuq l-Għadira. 
L-Israeljani kienu diġà qerdu 
din id-dar fl-1955, biex 
jevitaw li s-Sirjani jużawha 
biex minnha jisparaw fuq 
territorju Israeljan fuq in-
naħa l-oħra tal-Għadira.

Il-mużajk li kien sab il-qassis 
Ġermaniż, għalkemm hu 
ddiskrevih bħala mużajk 
ta’ epoka Rumana, kien 
probabbilment il-mużajk tal-
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knisja Biżantina tal-appostli 
li kienet dokumentata mill-
qedem. Hemm ix-xhieda 
tal-pellegrin Willibald ta’ 
Willibrord, Isqof ta’ Eichstätt 
fil-Ġermanja, li fis-snin 723-
726 kien ġie bħala pellegrin 
fl-Art Imqaddsa, u jikteb 
li mexa minn Kafarnahum 
lejn Korazin (Kursi), fl-
għoljiet fuq Betsajda fejn 
instabu fdalijiet ta’ sinagoga 
monumentali, billi għadda 
jżur il-Knisja tal-Appostli 
f ’Betsajda. “Morna Betsajda, 
fejn kellhom id-dar Pietru 
u Indrì, illum hemm knisja. 
Bqajna hemmhekk il-lejl, 
u l-għada morna Korazin, 
fejn il-Mulej fejjaq żewġ 
indemonjati u keċċa x-xitan 
f ’merħla qżieqeż.” 

L-arkeoloġi huma konvinti 
li din il-knisja Biżantina 

tal-5 seklu kienet il-Knisja 
tal-Appostli. Huma jgħidu li 
l-knisja hi orjentata lvant-
punent, kif kienu l-knejjes 
Biżantini, u sabu wkoll 
xi bażijiet ta’ kolonni, u 
fdalijiet ta’ arkata tan-navata. 
Instabu diversi biċċiet ta’ 
mużajċi u ta’ rħamijiet. 
Il-knisja ma tantx kienet 
kbira. Id-dimensjonijiet 
tal-wesgħa tagħha huma 
ta’ 15-il metru. Imma l-ħajt 
tal-lvant, jiġifieri ta’ wara 
l-presbiterju, ma nstabx. 
L-arkeoloġi ma jafux jekk 
il-knisja nbnietx biex tfakkar 
id-dar tal-appostli Pietru 
u Indrì. X’aktarx kienet 
biss it-tifkira tal-appostli 
f ’dan ir-raħal ta’ Betsajda, 
mingħajr l-ebda riferiment 
għal xi dar partikulari, 
proprju l-maqlub ta’ dak li 

nstab f ’Kafarnahum, jiġifieri 
d-domus-ecclesia (dar-
knisja) ta’ San Pietru.

L-arkeoloġi sabu saff ta’ 
tajn bejn il-livell tal-bini 
tal-epoka Rumana u din 
il-knisja. Dan il-fatt jista’ 
jiġi interpretat bħala xhieda 
tal-livell dejjem fluttwanti 
tal-Għadira, li tikber jew 
tiċkien bħala riżultat tax-
xita jew tan-nuqqas ta’ 
xita. L-arkeoloġi issa qed 
jittamaw li jirnexxilhom 
isibu l-paviment mużajkat 
tal-knisja Biżantina. Fil-fatt, 
it-Times of Israel tat-23 ta’ 
Ottubru 2021 tat l-aħbar 
li l-arkeoloġi kixfu parti 
mill-paviment mużajkat ta’ 
din il-Knisja tal-Appostli. 
Instabet ukoll iskrizzjoni 
bil-Grieg fuq il-mużajk 
tal-paviment, li tirreferi 

Art tal-mużajk misjuba fil-knisja tal-Appostli
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għall-konsagrazzjoni ta’ 
din il-knisja. Sabu wkoll 
it-tul komplessiv tal-knisja, 
li kien ta’ 27 metru. Billi 
ma nstabx l-ebda bieb tal-
knisja, l-arkeoloġi għadhom 
jistaqsu x’setgħet kienet 
ir-raġuni, u x’aktarx sabu 
r-risposta fit-terremot qawwi 
li kien qered din iż-żona ftit 
snin wara li wasal Willibald. 
Li seta’ ġara hu li l-insara 
għalqu b’ħajt il-kumpless 
kollu biex jippreservaw dak 
li kien fadal minn qerda 
aktar gravi.

Għalkemm is-sit ta’ Al-Araj 
għadu ma ġiex żviluppat 
biex iżuruh turisti u 
pellegrini, hu fatt li fih 
instabu l-fdalijiet ta’ knisja, 
filwaqt li l-ebda fdalijiet ma 
nstabu fuq At-Tell, is-sit fejn 
hi indikata l-belt ta’ Betsajda. 
Kif għidna, dan il-fatt ma 
għandux iħawwadna, għax 
fil-fatt iż-żewġ siti huma 
qrib ħafna ta’ xulxin. Ta’ 
min jgħid, iżda, li filwaqt li 
f ’Betsajda hemm fdalijiet 
ta’ Żmien il-Ħadid (era 
Biblika) u mbagħad fdalijiet 
Ellenistiċi u Rumani, fil-
każ ta’ Al-Araj hemm biss 
fdalijiet ta’ epoka Rumana 
u mbagħad din il-knisja 
Biżantina. Jista’ jkun li, 
fis-seklu 5, meta nbniet il-
knisja, it-tifkira ta’ Betsajda 
Julias kienet diġà ntesiet u 
ħadd ma kien jaf eżattament 
fejn kien il-post tagħha. 
Il-fatt li l-knisja nbniet qrib 
l-Għadira jindika li t-tifkira 
tal-ewwel appostli bħala 
sajjieda kienet qawwija, 
u li l-insara ppreferew 

dan is-sit biex fih ifakkru 
l-ewwel raħal li fih kienu 
jgħixu Pietru u Indrì, li 
huma l-ewwel żewġ appostli 
li l-Evanġelji jgħidulna li 
mxew wara Ġesù.

Betsajda ma tantx hi 
magħrufa bħala post ta’ 
pellegrinaġġ, billi hi x’aktarx 
aktar magħrufa bħala sit 
arkeoloġiku. Imma l-fatt li 
issa nstabu fdalijiet ta’ knisja 
Biżantina qrib din il-belt li 
kienet teżisti fi żmien Ġesù 
jkompli jsaħħaħ it-tama li 
anke dan il-post jista’ jsir 
post ta’ waqfien biex wieħed 
jiftakar kemm fl-ewwel 
appostli li mxew wara 
Ġesù, kif ukoll fil-ministeru 
messjaniku ta’ Ġesù nnifsu. 
Ma ninsewx li l-Għadira 
kollha tal-Galilija hi meqjusa 
bħala santwarju miftuħ, 
għax titkellem dwar il-passi 
ta’ Ġesù li min jaf kemm 
ivvjaġġa madwar ix-xtut 
tagħha, l-aktar madwar ix-
xaqliba li tmur mill-punent 
sal-grigal-lvant, jiġifieri 
minn Magdala, lejn Tabgha, 
Kafarnahum, Betsajda u 
Kursi. Id-dar tas-sajd, kif 
ifisser l-isem ta’ Betsajda, 
jfakkarna fid-diversi drabi 
fl-Evanġelji li fihom Ġesù 
jiltaqa’ mal-appostli waqt li 
kienu qed iħaddmu s-sengħa 
tagħhom ta’ sajjieda madwar 
l-Għadira tal-Galilija, u 
li jibqgħu xhieda ħajja 
tas-sejħa li għamlilhom 
l-Imgħallem meta sejħilhom 
għal warajh biex minn 
sajjieda tal-ħut jagħmilhom 
sajjieda tal-bnedmin.
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IS-SAGRIFIĊĊJU IS-SAGRIFIĊĊJU 
TA’ KRISTU GĦALL-TA’ KRISTU GĦALL-

FIDWA TAGĦNAFIDWA TAGĦNA
ĦARSA LEJN IT-ĦARSA LEJN IT-

TAGĦLIM FL-ITTRA TAGĦLIM FL-ITTRA 
LIL-LHUDLIL-LHUD

Fr Charles Buttigieg

“Mela meta għandna qassis il-kbir hekk għoli li daħal fis-smewwiet,  
Ġesù, Bin Alla, ħa nżommu sħiħ l-istqarrija tal-fidi” (Lhud 4:14)
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L-Ittra lil-Lhud

Ilum huwa ċert li l-Ittra lil-
Lhud ma kitibhiex San Pawl, 
imma aktarx hija xogħol 
ta’ dixxiplu tal-Appostlu. 
X’aktarx ġiet miktuba 
minn Lhudi kkonvertit, u 
li kien sema’ lil San Pawl 
jippriedka.  L-Ittra għandha 
stil differenti mill-ittri 
l-oħra kollha ta’ San Pawl 
imma għandha ħafna rabtiet 
mad-duttrina ta’ San Pawl. 
Fil-fatt tinsab ukoll fl-iktar 
manuskritt antik tal-ittri 
ta’ San Pawl, il-Papiru 46 
tal-bidu tat-tielet seklu 
W.K. Origene iddefenda 
ħafna fuq l-awtorità Pawlina 
f ’din l-ittra (ara l-ittra 
lil Africanus 8) filwaqt li 
Tertulljanu kien issuġġerixxa 
lil Barnaba bħala l-awtur. 
Luteru kien issuġġerixxa 
lil Apollo. Hija ndirizzata 
lill-Insara ta’ nisel Lhudi 
li kkonvertew u li kienu 
jinsabu ’l bogħod mill-kult 
Lhudi fil-Palestina.

L-ittra titkellem dwar 
il-kobor tas-saċerdozju 
ta’ Kristu u l-karatteristiċi 
ewlenin tiegħu, fejn naraw lil 
Kristu bħala l-Qassis il-Kbir 
tal-Liġi l-Ġdida, il-Qassis 
uniku li offra lilu nnifsu 
lil Alla bħala Sagrifiċċju 
ta’ tpattija. Issemmi wkoll 
il-ministeru tal-hegoumenoi 
li kienu persuni magħżula 
mill-komunità biex 
jassiguraw lilha l-fedeltà 
lejn Kristu u l-għaqda fil-
komunità.

 Skont Lhud 13:24, l-ittra 
nkitbet ġewwa Ruma bejn 

is-snin 62 u 70 W.K u 
dan għaliex f ’Lhud 13:7 
tirreferi għall-martirju ta’ 
San Ġakbu li seħħet fis-
sena 62 u qabel is-sena 70 
W.K., għaliex l-ittra ma 
ssemmi xejn dwar il-qerda 
ta’ Ġerusalemm li seħħet 
fis-sena 70 W.K. Il-biblista 
Albert Vanhoye jgħidilna li 
l-ittra hija maqsuma f ’dawn 
il-partijiet: 1:1-4; 1:5-2:18; 
3:1-5:10; 5:11-10:30; 11:1-
12:13; 12:14-13:19; 13:20-
21: 13:22-25. Riċentament 
l-istudjuża Gabriella 
Gelardini pproponiet l-Ittra 
lil-Lhud bħala omelija 
sinagogali fiċ-ċelebrazzjoni 
tal-Tisha be-Av (ara ix-xebh 
bejn Ġer 31:31-34 u Lhud 

8:8-12). Van Houwelingen 
jgħid li hija omelija għal-
Lhud Insara li għandha erba’ 
partijiet: 1-2; 3-4; 5-10 u 
11-13. James Swetnam tal-
Biblicum ta’ Ruma jagħtina 
din l-istruttura: 1:1-3:5; 
3:6-4:11; 4:12-13; 4:14-6:20; 
7:1-28; 8:1-10:39. Hemm 
riferenzi mis-Salmi 8, 95 u 
110; Ġeremija 31, Ħabakkuk 
2 u Proverbji 3.

 

Jum il-Maħfra fir-Rabta 
l-Qadima   

Il-poplu Lhudi kien obbligat 
mill-Mulej li darba fis-sena 
jniedi jum ta’ penitenza 
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nazzjonali u ta’ tpattija 
kif naraw f ’Levitiku 16, 
jum l-espjazzjoni jew il-
purifikazzjoni tal-poplu, 
Yom Kippur (bil-Grieg 
hemera eksilasmou u bil-
Latin dies propitiationis u 
fit-Talmud insibu jom som, 
‘jum is-sawm’ bħalma huwa 
msejjaħ fl-Atti 27:9); fejn 
il-Qassis  il-Kbir, bil-Grieg: 
archiereus, liebes l-ilbies 
speċjali tal-penitenza kien 
jidħol darba fis-sena fil-
post il-qaddis fis-Sanctum 
Sanctorum fejn kien hemm 
l-arka, it-tron ta’ Alla.

Il-Qassis il-Kbir kien ipatti 
għal dnubietu kif ukoll għall-

ħtijiet tal-poplu.  Hu kien 
jidhol fil-post il-qaddis, u 
jraxxax id-demm tal-bodbod 
tas-sagrifiċċju fuq l-għatu 
tal-arka, il-propizjatorju; 
il-maqgħad, is-siġġu tal-
ħniena ta’ Alla, bil-Grieg: 
il-hilasterion. Hawnhekk biss 
u f ’dan il-jum biss, il-qassis 
il-kbir jippronunċja l-isem 
sagru ta’ Alla, ‘Jahweh’. 
Imbagħad joħroġ bil-bqija 
tad-demm u jroxxu fuq 
il-poplu niedem minn 
ħtijietu kollha, sabiex ifakkar 
fid-demm tal-ħaruf maqtul 
u mraxxax fuq il-blajjet tal-
bibien tagħhom fl-Eġittu li 
kien ħelishom mill-mewt.

Is-Sagrifiċċju Ġdid ta’ 
Kristu

L-ewwelnett l-ittra tgħallem 
il-kobor tal-persuna ta’ 
Ġesù Kristu fuq il-profeti 
u l-anġli, u fuq Mosè u 
Aronne kif naraw fl-ewwel 
tmien kapitli. Issemmi 
s-sacerdozju tal-ordni 
ta’ Melkiżedek (kapitlu 
7, ara Ġenesi 14), liema 
sacerdozju kien mill-antika 
Ġerusalemm tal-Ġebużiti. 
L-isem ta’ Ġerusalemm iktar 
milli jfisser ‘belt tas-sliem’, 
ifisser ‘pedament ta’ Xalem’. 
Xalem kien l-alla Kananew 
tad-dlamijiet li kien jigi 
ħu l-alla tad-dawl Xahar. 
Anke Żedek kien wieħed 
mill-allat tal-Kananej. Is-
sacerdozju ta’ Kristu, bħal 
dak ta’ Melkiżedek huwa 
etern. L-ittra tgħallem iżda 
fuq kollox il-kobor tas-
sagrifiċċju ta’ Kristu fuq 
is-sagrifiċċji kollha tal-Antik 
Testment. Sagrifiċċju li sar 
bit-tixrid ta’ demmu stess 
u mhux bid-demm tal-
bhejjem. Sar darba biss u 
fuq is-salib għall-maħfra 
tad-dnubiet: “Imma Kristu, 
li ġie bħala qassis il-kbir 
tal-ġid li għandu jiġi. Hu 
għadda minn tinda aqwa 
u aktar perfetta li mhix 
maħduma bl-id, jiġifieri 
mhix tal-ħolqien, daħal 
darba għal dejjem fis-
santwarju mhux bid-demm 
tal-bdabad u tal-għoġiela, 
imma b’demmu, wara li 
kiseb fidwa għal dejjem” 
(Lhud 9:9-12). L-Ittra turi lil 
Kristu li hu l-Qassis il-Kbir 
li xerred demmu għalina u 
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daħal fis-santwarju tas-sema 
biex jidħol għalina. Kristu li 
hu nnifsu jsir il-hilasterion 
il-ġdid, l-għuda tas-salib, 
l-għuda tal-ħniena ta’ Alla 
sabiex permezz tad-demm 
tiegħu jsalvaw il-bnedmin 
kollha (ara Lhud 8:1-5).

Konklużjoni  

 L-insara kollha huma 
msejħin sabiex jieħdu sehem 
mis-Saċerdozju ta’ Kristu 
u dan iseħħ permezz tal-
magħmudija, kif ukoll għal 
dawk li l-Mulej isejjaħ għas-
saċerdozju. L-Ittra lil-Lhud 

titkellem dwar Kristu, il-
Qassis uniku u għalhekk is-
saċerdozju l-ġdid mwaqqaf 
minnu huwa parteċipazzjoni 
mis-saċerdozju tiegħu 
għaliex Kristu waħdu hu 
Saċerdot veru, l-oħrajn 
huma ministri tiegħu. Ejjew 
inkomplu nitolbu sabiex il-
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Mulej ikompli jsejjaħ aktar għal 
warajH u dawk li għandhom 
il-vokazzjoni għandhom kuljum 
jitolbu ma’ San Pawl Missierna: 
“Niżżi ħajr lil Kristu Ġesù 
Sidna li tani l-qawwa għal dan 
ix-xogħol u li deherlu li kienet 
tistħoqqli l-fiducja tiegħu u 
għamilni ministru tiegħu” (1 
Tim 1:12). 
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L-ISTQARRIJIET TA’ L-ISTQARRIJIET TA’ 
ĠEREMIJAĠEREMIJA

Mons Lawrenz Sciberras
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Il-profeta Ġeremija fil-
ktieb tiegħu jippreżenta 
awtobiografija forma ta’ 
“stqarrijiet”. Fihom il-profeta 
jagħti ħarsa ta’ dak li jkun 
seħħ matul il-ministeru 
profetiku imma diffiċli 
tassew tiegħu l-aktar 
f ’Ġerusalemm. U dan 
għaliex kienu dawk l-aktar 
qrib tiegħu li ttradewh. 
Huwa jitlaq minn fatt sgur, 
jiġifieri dak li huwa sama’ 
leħen isejjaħlu. Ġeremija 
ma jagħmilx mirakli, ma 
jagħmilx fejqan, ma jqajjimx 
nies mill-mewt, ma għandu 
ebda setgħa biex jikkastiga 
lil min ifixklu fil-missjoni 
tant nobbli tiegħu, ma 
għandux theddid. Ġeremija 

għandu biss il-vuċi; huwa 
bniedem tal-KELMA ta’ 
Alla, bniedem b’kuraġġ ta’ 
sur biex iwassal b’mod sħiħ, 
lil kulħadd u integru il-
KELMA.

Aktar dwar il-Kelma

Ħajjet il-profeta hija waħda 
minsuġa mal-Kelma. Però 
jgħaġġibna l-fatt li din hija 
tassew Kelma dgħajfa ħafna. 
Ġeremija ma jirnexxilu qatt 
li juri ġrajjiet straordinarji. 
Huwa dejjem ħass lilu nnifsu 
żgħir, bla saħħa u kważi bla 
ħila ta’ xejn. Madankollu 
l-qawwa tal-Kelma dejjem 
baqgħet hemm, Kelma li 

għalkemm tieħu ż-żmien 
tagħha dejjem tħalli frott.

Waħda mill-istqarrijiet 
l-aktar komuni imma wkoll 
li jappellaw hija dik tal-ħaruf 
ġwejjed li anqas biss jiftaħ 
fommu quddiem dak li 
jġiżżu. Din hija wkoll xena 
komuni, għaliex fil-Palestina 
l-merħliet tan-nagħaġ 
għadhom komuni waħda 
sew sal-ġurnata tal-lum. 
U meta jasal iż-żmien biex 
ir-raħħal iġiżż in-nagħaġ, 
u allura se jkollu s-suf, dan 
ikun żmien ta’ ferħ fost dawk 
kollha involuti f ’din il-biċċa 
xogħol tant mistennija 
mir-raħħal. Kien għalhekk 
li Nabal ir-raġel ta’ Abigajl 
ħejja ikel fin, laħam u xorb 
kollox bl-abbundanza għall-
ġeżżieża tiegħu. Dan għaliex 
Nabal kien se jkollu suf 
biżżejjed għall-familja tiegħu 
u jibqagħlu biex jinnegozjah 
(1 Sam 25,11). U prezz is-suf 
iġib ħafna flus.

F’din l-istqarrija tal-
ħaruf ġwejjed Ġeremija 
jinterpretaha bħala 
sitwazzjoni ta’ persekuzzjoni 
kontra tiegħu kif fir-realtà 
hekk kienet. “Il-Mulej 
għarrafni, u jien sirt naf; 
inti wrejtni l-għemejjel 
tagħhom” (Ġer 11,18). 
Minn dan għalhekk wieħed 
jikkonkludi kemm Ġeremija 
b’mod l-aktar sempliċi, kixef 
li kienu n-nies ta’ pajjiżu 
stess (Għanatot) li b’mod 
l-aktar ħajjen kienu qegħdin 
jinsġu xibka fina tassew 
kontra tiegħu stess. Issa biex 
is-sitwazzjoni tkompli aktar 
tiggrava għall-fatt li l-familja 

20 v L-Art Imqaddsa v Lulju - Settembru 2022



ta’ Ġeremija kienet waħda 
saċerdotali. Biss dan kollu 
juri li ma kien hemm ebda 
rispett ta’ ħadd u ta’ xejn. 
Meta l-ħażin jaqbad in-niżla 
mhux la kemm twaqqfu. 

U kien f ’din is-sitwazzjoni 
tassew kera u ta’ qtigħ ta’ 
qalb li Ġeremija ħareġ b’dik 
il-karba minn fommu: “U 
jien bħal ħaruf ġwejjed 
meħud għall-qatla ma kontx 
naf li kienu jgħaddu kontrija 
u jgħidu: ‘Ħa noqtlu s-siġra 
bil-frott tagħha; inqaċċtuh 
mill-art tal-ħajjin, u ismu 
ma jiftakkruhx aktar’” (Ġer 
11,19).

Meta wieħed jaħseb fi kliem 
Ġeremija, dan jasal biex 
jikkonkludi kemm il-profeta 
kien qed jgħix fi stat kważi 
ta’ disperazzjoni. Jidher 
li donnu ma kien fadallu 
mkien kenn u rifuġju. 
Fix-xewqa espressa li jġibu 
fix-xejn biex jumiljaw il-
profeta ċertament din hija 
għira, imma fix-xewqa li 
joqtluh hawn toħroġ il-
mibegħda fl-aqwa tagħha. 
Kliem Ġeremija laqat in-nies 
fil-laħam il-ħaj, ferihom 
sew, u dan għaliex kien qed 
jgħallem il-verità tant li 
ħasbu biex iwarrbuh. Hekk 
arthom teħles minnu darba 
għal dejjem.

Għalhekk minn din 
l-istqarrija wieħed jinnota 
kemm hija ħaġa kera u ta’ 
min iwarrabha meta dan 
it-tali ma jsib ebda għajnuna 
anqas minn ħbiebu stess. 
Barra dan, din tal-ħaruf 
tfakkar ukoll f ’dik l-għanja 
tal-qaddej ta’ Yaħweh li 

hemm f ’Isaija: “Ħaqruh, u 
hu qagħad għalihom bla biss 
ma fetaħ fommu; bħal ħaruf 
meħud għal qatla, u bħal 
nagħġa mbikkma f ’id min 
iġiżża, ma fetaħx fommu”. (Is 
53,7).

Dawn huma żewġ siltiet 
fundamentali ħafna għat-
Testment il-Ġdid. Ġesù li 
bata tant, u ġie miċħud isir 
tassew il-ħaruf ġwejjed, il-
vittma espjatorja ta’ tpattija 
għad-dnubiet tal-bnedmin. 
Snin wara dan il-ħsieb 
jissiġillah San Pawl fl-ittra 
tiegħu lir-Rumani: “Lilu 
Alla kkostitwieh vittma ta’ 
epjazzjoni b’demmu” (Rum 
3,25). 

Nixxiegħa li tinxef  
(Ġer 15,10-21).

Mument ieħor qawwi fil-
ħajja tal-profeta huwa dak 
tal-kap 15; hawn Ġeremija 
jilmenta u joħroġ l-għafsa 
tal-qalb tiegħu tant li jgerger 
ma’ Alla dwar l-eżistenza 
ta’ ħajtu stess. Ġeremija 
juri bil-provi li daħal fi 
kriżi vokazzjonali. Wasal 
biex jibda jiddubita li Alla 
insih. Ixebbah lilu innifsu 
ma “nixxiegħa qarrieqa li 
tinxef” (Ġer15,18).

Din is-silta twila tibda 
b’ilment, li jqabbeż f’din 
is-sitwazzjoni lil ommu: 
“Msejken Jien, ommi! 
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Għaliex ulidtni bniedem 
ġellied” (Ġer 15,10). F’dan 
il-kliem hemm imgeżwer sew 
id-dwejjaq u d-diqa ta’ dak li 
jħossu qed mitluf waħdu.

Quddiem din is-sitwazzjoni, 
Ġeremija bil-qawwa kollha 

jagħmel id-difiża tiegħu u 
fl-istess nifs ifakkar li huwa 
obda l-Mulej; ukoll jekk 
f’dak il-waqt huwa ħaseb 
li ġie misħut minn Alla 
stess. “Mulej forsi jien ma 
qdejtekx mill-aħjar li nista”. 

Ġeremija hawn daħal fi kriżi 
ta’ kuxjenza, għaliex hu 
dejjem kien ta’ għajnuna lejn 
u ma’ kulħadd.

Aktar ’l isfel imbagħad 
hemm l-espressjoni l-aktar 
iebsa u tqila tant li b’qawwa 
kbira jdur lejh u jgħidlu: 
“Se issir int għalija, bħal 
nixxiegħa qarrieqa li 
tinxef? (Ġer 15,18). Minn 
dan il-kliem jidher sew li 
hawn Ġeremija jinsab fil-
quċċata tat-tentazzjoni. U 
dan il-profeta esprimih taħt 
is-simboliżmu ta’ nixxiegħa 
imma mingħajr ebda ilma 
ġieri jew ilma jfawwar 
minnha. Mela qegħdin fi stat 
ta’ qerq, għaliex nixxiegħa 
mingħajr ilma frisk ħiereġ 
minnha aħjar xejn minnha.

Minn dan il-kliem wieħed 
faċilment jasal biex 
jikkonkludi li matul ħajjet 
il-profeta kien hemm snin ta’ 
nixfa, snin meta huwa waqa’ 
fil-muta! Ma kienx għadu 
kapaċi jgħallem u jħabbar 
il-Kelma li huwa snin qabel 
b’mod meraviljuż kien 
irċieva. X’ħasra! Il-profeta 
nqabad fil-marda tan-nixfa 
spiritwali tiegħu.

Iżda meta l-profeta kważi 
wasal fil-qiegħ tad-
disperazzjoni u hemm huwa 
jiġi kkonfortat fil-vokazzjoni 
tiegħu ta’ profeta. “Jekk 
iddur lejja, nreġġgħek lejja 
biex tieqaf quddiemi” (Ġer 
15,19). Dan il-kliem juri 
r-rabta qawwija li hemm 
bejn il-ħidma tal-bniedem 
u dik ta’ Alla, mela hawn 
patt ta’ ftehim reċiproku. 
Jekk inti tagħmel kelmti, 
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jiena nagħmel tiegħi; jekk 
inti terġa’ lura għandi, 
jiena nerġa’ lura għandek. 
Ġeremija jaf sew li ma jistax 
jirritorna għand Alla, jekk 
Alla nnifsu ma jsejjaħlux.

Biss il-profeta għandu 
jkollu fiduċja assoluta 
fil-wegħdiet li sarulu. 
Qalb in-nixfa u l-imrar 
li seta’ kellu, Ġeremija 
abbanduna l-fiduċja fil-
Kelma li waslitlu. U kien 
hawn li huwa ħassu mitluf u 
abbandunat minn kulħadd. 
Iżda l-wegħda ta’ Alla ma 
sfatx fix-xejn, għaliex qallu: 
“Nagħmlek sur qawwi tal-
bronż kontra dan il-poplu; 
huma jaħbtu għalik, iżda ma 
jkunux jifilħu għalik; għax 
jien miegħek” (Ġer 15,29).

Il-weġgħa ta’ qalb Ġeremija

Dan il-bniedem tal-Kelma 
kellu jerġa’ jgħaddi minn 
taqbida oħra dejjem ma’ 
niesu stess. Kienu saru 
verament għedewwa qliel 
tiegħu mela talin li fixklu 
bil-qawwa kollha l-missjoni 
tiegħu: “Ejjew nonsbu nasba 
lil Ġeremija għax il-liġi ma 
tonqosx lill-qassis, lanqas 
l-għaqal lill-għaref, jew 
il-Kelma lill-profeta” (Ġer 
18,18).

Preċiżament din kienet ir-
raġuni tat-tbatijiet ħorox li 
għadda minnhom Ġeremija. 
U dan kollu ġralu mhux 
biss għaliex l-għedewwa 
tiegħu ma tawx kasu għax 
qassis jew għaref, imma 
lanqas biss li kien profeta, 

l-bniedem tal-Kelma! U 
kien preċiżament dan li 
weġġa’ ħafna lil Ġeremija; 
hu li Alla sejjaħlu biex 
ixandar il-Kelma tiegħu 
issa l-għedewwa anqas 
biss qegħdin iqisuh hekk! 
Mela imwarrab, mitluq, 
abbandunat, waħdu. U hawn 
ta’ min iżid jgħid li l-Kelma 
li nieda Ġeremija ma kenitx 
il-Kelma proprja tiegħu 
imma ta’ Alla.

Ara fir-realtà x’kien il-
periklu li għadda minnu 
Ġeremija. “Għax ħaffru 
ħofra biex jaqbduni u nasbu 
trabokk għal riġlejja” (Ġer 
18,22). Dan il-bniedem li 
għex biss biex ixandar il-
Kelma u li jqis lilu nnifsu 
imlaqqam sew mal-Kelma, 
intebaħ bis-sitwazzjoni 
drammatika fl-oppożizzjoni 
li sab mill-għedewwa 
tiegħu. U din kienet tassew 
oppożizzjoni reali, qawwija 
u ħarxa sew.

Meta mbagħad Ġeremija 
ra li minkejja l-intenzjoni 
tajba li kellu safa daqshekk 
ittradut huwa infexx jisħet 
lil niesu stess. Hawn wieħed 
irid jaqra u jifhem kliem 
il-profeta bil-mentalità u 
raġunar ta’ dak iż-żmien – 
għajn b’għajn u sinna għal 
sinna: “U inti taf Mulej la 
taħfrilhomx ħżunithom, u 
la tħassarx dnubhom minn 
quddiemek” (Ġer 18,23). 

Quddiem din is-sitwazzjoni 
hekk kontrarja għall-
missjoni tiegħu, Ġeremija 
ma kien fadallu xejn 
x’jagħmel għajr li jdur 
lejn Alla u jitolbu li jħarsu 

u jiddefendih kontra 
l-għedewwa tiegħu stess. 
Hekk il-profeta tad-tbatija 
ntelaq b’kunfidenza f’Alla 
ta’ missirietu.
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Marcello Ghirlando

KATEKEŻI SAN KATEKEŻI SAN 
ĠWANN BATTISTA (5)ĠWANN BATTISTA (5)

“INT HUWA DAK “INT HUWA DAK 
LI KELLU JIĠI JEW LI KELLU JIĠI JEW 

NISTENNEW LIL NISTENNEW LIL 
ĦADDIEĦOR?”ĦADDIEĦOR?”

24 v L-Art Imqaddsa v Lulju - Settembru 2022



F’Luqa 7:18-23, hekk insibu 
miktub: Id-dixxipli ta’ 
Ġwanni marru jwasslulu 
dan kollu. Hu sejjaħ tnejn 
minnhom maġenbu, u 
bagħathom għand il-Mulej 
biex jistaqsuh: “Inti huwa 
dak li għandu jiġi, jew 
nistennew lil ħaddieħor?” 
Kif dawk it-tnejn waslu 
ħdejh qalulu: “Ġwanni 
l-Battista bagħatna għandek 
biex nistaqsuk: Inti huwa 
dak li għandu jiġi, jew 
nistennew lil ħaddieħor?” 
Dak il-ħin stess Ġesù fejjaq 
ħafna nies mill-mard, 
mit-tbatijiet u mill-ispirti 
ħżiena, u lil bosta għomja 
għoġbu jagħtihom id-dawl. 

Mbagħad wieġeb u qalilhom: 
“Morru agħtu lil Ġwanni 
l-aħbar ta’ dak li rajtu u 
smajtu; kif l-għomja qegħdin 
jerġgħu jaraw, z-zopop 
jimxu, l-lebbrużi jfiqu, 
it-torox jisimgħu, il-mejtin 
iqumu, u kif il-bxara t-tajba 
qiegħda tixxandar lill-fqar. 
Hieni hu min ma jitfixkilx 
minħabba fija!”

Nistedinkom biex niggustaw 
ftit din il-Kelma marbuta 
ma’ San Ġwann il-Battista. 
Din hija silta li għażilt 
mill-Vanġelu skont San 
Luqa li bħalha nsibu wkoll 
fil-Vanġelu skont San 
Mattew u interessanti li San 

Mattew jagħtina d-dettall 
illi forsi jispjega b’xi mod 
għax Ġwanni bagħat lid-
dixxipli tiegħu jagħmlu din 
il-mistoqsija forsi għalina 
tant stramba: “Int hu dak li 
għandu jiġi jew nistennew 
lil ħaddieħor?” U ngħid 
mistoqsija stramba, għax 
Ġwanni, fl-aħħar Katekeżi li 
għamilna flimkien, għedna 
li kien x-xhud ta’ Ġesu, hekk 
li fil-Vanġelu ta’ San Ġwann 
jistqarru b’mod ċarissmu: 
“Dan huwa l-Ħaruf ta’ Alla, 
dan huwa dak li jneħħi 
d-dnubiet tad-dinja.” San 
Mattew ifakkarna illi meta 
San Ġwann il-Battista 
jibgħat lid-dixxipli tiegħu 
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jagħmlu din il-mistoqsija 
lill-Imgħallem Ġesu`, kien 
qed jgħix l-esperjenza 
doloruża u kiefra tal-ħabs. 

Il-Vanġelu stes jgħidilna 
r-raġuni għax Erodi Antipas 
kien tefa’ lil Ġwanni 
l-Battista l-ħabs: għax kien 
jiddenunzja l-fatt, li dan 
it-Tetrarka kien ħa l-mara 
ta’ ħuh Erodi Filippu. Forsi 
tgħiduli: “Kemm hemm 
Erodijiet?” Hemm Erodi 
l-Kbir li jissemma fil-
Vanġelu ta’ San Mattew, li 
qatel lit-trabi innoċenti. Kien 
hemm ukoll it-tliet uliedu li 
kollha kien jisimhom Erodi 
(almenu l-ewwel isem): kien 
hemm Erodi Antipas li kellu 

jaqta’ ras Ġwanni l-Battista, 
Erodi Filippu – dak li Erodi 
Antipas kien ħadlu l-mara 
u Erodi Arkelaws. Dawn 
kienu tliet ulied subien 
(mhux l-uniċi) ta’ Erodi 
l-Kbir fost ħafna. Biss biss 
iżżewweġ għaxar darbiet u 
kellu tfal bir-radam (ħalliha 
li qatel nofshom). Dawn 
it-tlieta magħżula minn 
Erodi l-Kbir biex imexxu 
l-Palestina bil-permess 
tar-Rumani fi żmienu, 
wirtu saltnatu li nqasmet fi 
tlieta. Erodi Arkelaws saltan 
fuq il-Lhudija, Ġerusalem 
u Betlehem imma kien 
agħar minn missieru, tant 
li r-Rumani neħħewh u 

qiegħdu floku Prefett Ruman 
li fi żmien il-Passjoni ta’ 
Ġesù Kristu, aħna nafu 
mill-Vanġelu, kien jismu 
Ponzju Pilatu. Però t-tnejn 
l-oħra baqgħu jsaltnu... 
Erodi Antipas li l-parti 
l-kbira ta’ saltnatu kienet 
in-naħa l-oħra tax-Xmara 
Ġordan, illum il-Ġordanja u 
Erodi Filippu, li kellu l-parti 
fit-Tramuntana tal-Art 
Imqaddsa.

Hekk hu, Erodi Antipas 
kien tefa’ lil Ġwanni l-ħabs 
għaliex dan b’kuraġġ kbir 
kien jiddenunzjah għax 
ħa l-mara ta’ ħuh Filippu, 
Erodi Filippu, ħaġa li mhix 
permessa fil-Liġi Lhudija u 
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proprju minħabba dan il-fatt 
u minħabba li Erodja kellha 
’l Ġwanni kontriha, Antipas 
kien tefa’ lil Ġwanni fil-
ħabs. Anke jekk, jgħidulna 
l-Evanġelisti, Erodi kien 
jieħu gost jisimgħu, 
u minkejja li l-kliem 
tiegħu kien jibża’ minnu. 
Ovvjament il-leħen ta’ 
Ġwanni kien leħen ta’ verità, 
leħen ta’ kuraġġ ta’ verità 
u nistgħu nimmaġinaw lil 
Erodi Antipas, li mbagħad 
kif naraw darbtejn oħra, 
kellu jaqta’ ras Ġwanni 
l-Battista, Erodi kien jifhem, 
li dik il-Kelma kienet tajba. 
Imma l-poter u l-pjaċir 
għamewh quddiem il-kelma 
qawwija tal-Battista.

Ġwanni kien il-ħabs, 
nimmaġinaw li ma kinitx 
esperjenza feliċi, terġa’ u 
tgħid id-dixxipli tiegħu 
jidher li kienu jġibulu 
l-aħbarijiet fuq Ġesù u qisu 
bħal donnu dak li Ġwanni 
kien ippriedka ma kienx 
ghal kollox veru: il-wasla 
tal-Messija li kellu jkun 
Messija mħallef – dawk 
li ma jikkonvertux kien 
jgħidilhom li l-mannara 
qiegħda ma’ qiegħ is-siġra 
lesta biex tinqata’, qisu bħal 
donnu Ġwanni ppriedka 
Messija mħallef illi kważi 
kważi kellu jġib ruħu 
mingħajr ma juża l-ħniena. 
Hawnhekk noqogħdu 
attenti, għax jien ma nistax 
nidħol, ħadd minna ma 
jista’ jidħol fil-ħsieb veru illi 
għadda minn qalb u moħħ 
Ġwanni l-Battista. Imma 
jien nimmaġina li bħan-nies 

ta’ żmienu, Ġwanni kien 
imlaqqam fil-Ġudajiżmu ta’ 
żmienu, kien qed jistenna 
Messija triunfanti. Mhux 
biss Messija mħallef li 
għamel ġustizzja xi ftit iebsa, 
imma kien qed jistenna 
dak li kellu jeħles lill-poplu 
tiegħu anke mit-toqol tal-
kolonjaliżmu. Niftakru li 
l-Palestina anke jekk kellha 
it-Tetrarki tagħha, fl-aħħar 
mill-aħħar, id-deċiżjonijiet 
politiċi l-kbar kienu jittieħdu 
mill-Imperatur u mis-Senat 
Ruman.

Jista’ jkun li quddiem 
Ġesù, li ġab ruħu b’mod xi 
ftit differenti milli stenna 
Ġwanni l-Battista wassal 
biex inibbet dubju fil-qalb 

tal-Battista: “Int huwa dak li 
għandu jiġi jew nistennew lil 
ħaddieħor?” Nerġa’ nirrepeti 
dak li għidt, forsi għalina 
diffiċli nifhmuha dil-ħaġa, 
li jista’ jkun li Ġwanni 
l-Battista ddubita li Ġesù 
kien il-Messija. Aħna għidna 
tant li kien “mimli bl-
Ispirtu s-Santu sa minn ġuf 
Ommu, għadda s-snin twal 
fid-deżert qrib il-Kelma ta’ 
Alla biex jifhem il-missjoni 
tal-Messija u anke fid-dawl 
tal-Messija, il-missjoni 
tiegħu!” Hekk hu forsi mhux 
għalina biss, imma anke 
għall-istudjużi tal-Iskrittura 
tal-Ewwel Seklu, is-Santi 
Padri; qed jiġi f ’moħħi 
ħafif ħafif Santu Wistin li 
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f ’kumment li għamel jgħid: 
“li mhux Ġwanni ddubita 
imma bagħat lid-dixxipli 
biex isaħħaħ il-fidi tagħhom 
fil-Messija”... jista’ jkun 
ukoll! 

Però jien għandi xamma li 
Ġwanni f ’dak il-mument 
iebes u ta’ kriżi, mument 
imdallam ta’ ħabs u forsi 
twil ukoll, qisu bħal donnu 
tiġih dik is-susa ta’ dubju 
u biex ikisser dik is-susa, 
biex joqtol dik is-susa ta’ 
dubju, jibgħat tnejn mid-
dixxipli tiegħu għand 
Ġesù. Smajnieh il-Vanġelu: 
“Dawn jaslu għand Ġesù u 
jgħidulu lill-Mulej: “Ġwanni 
l-Battista bgħatna għandek 
biex nistaqsuk : Int hu dak 
li għandu jiġi jew nistennew 
lil ħaddieħor?” F’dik il-
mistoqsija, nerġa’ ngħid, 
hemm ir-riflessjoni kollha 
tal-Battista, li probabbilment 
fil-ħabs, b’ħafna żmien 
fuq idejh kien iħammem 
fuq ir-realtà tal-Messija. 
X’jagħmel Ġesù? X’inhi 
t-tweġiba ta’ Ġesù? Hija 
tweġiba bl-azzjoni u tweġiba 
bil-kliem: “Dak il-ħin stess,” 
jgħid San Luqa, “Ġesù 
fejjaq ħafna nies mill-mard, 
mit-tbatijiet u mill-ispirti 
ħżiena u lill-bosta għomja 
għoġbu jagħtihom id-
dawl.” Qisu bħal donnu 
f ’dawk il-ftit mumenti fil-
preżenza taż-żewġ dixxipli 
ta’ Ġwanni l-Battista, Ġesù 
jiġbor l-azzjoni tiegħu, il-
ministeru pubbliku tiegħu, 
speċjalment ta’ fejqan u 
ħelsien bħala Messija. 
Dak li għamel Ġesù fi tliet 

snin, biex jagħti tweġiba lil 
Ġwanni l-Battista, qisu f ’dak 
il-mument jiġbru f ’essenza 
dak il-ħin stess, jgħid San 
Luqa. Għax dak il-ħin stess 
Ġesù fejjaq nies mill-mard, 
mit-tbatijiet u mill-ispirti 
ħżiena u lill-bosta għomja 
għoġbu jagħtihom id-dawl. 
Imbagħad bil-kelma ikompli 
jżid: “Morru għidu, agħtu 
lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li 
rajtu u smajtu: Kif l-għomja 
qegħdin jaraw, iz-zopop 
jimxu, il-lebbrużi jfiequ, 
it-torox jisimgħu, il-mejtin 
iqumu mill-mewt u kif 
il-Bxara t-Tajba qegħda 
tixxandar lill-fqar.” Ġesù 
jagħmel azzjonijiet u jagħti 
kelma qawwija, jagħti 
aħbar liż-żewġ dixxipli 
biex iwassluha lil Ġwanni 
u fiha jiġbor, nerġa’ ntenni, 
il-ministeru pubbliku kollu 
tiegħu, l-azzjoni kollha 
tiegħu bħala Messija matul 
it-tliet snin li terraq fil-
Galilija, fis-Samarija u 
fil-Lhudija. Qisu Ġesù ried 
iwassal lil Ġwanni din il-
Kelma, qisu ried jgħdlu: “Iva, 
jien il-Messija. Forsi mhux 
kif ħsibt int,” u diġà għidna 
li Ġwanni kellu l-ideat 
tal-Lhud ta’ żmien Ġesù, 
Ġwanni kien imlaqqam bis-
sħiħ fil-mentalità Lhudija, 
fil-mentalità tal-Ġudajizmu 
ta’ żmienu: stennija ta’ 
Messija triunfanti, Messija 
politiku, Messija qawwi u 
Imħallef kważi kwazi bla 
ħniena.

Messija skont  
il-Profeta Isaija

Hekk Ġesù, bl-azzjoni 
u bil-Kelma ried iwassal 
lil Ġwanni din l-Aħbar/
Bxara t-Tajba u jgħidlu: “Le, 
tistennewx lil ħaddieħor. 
Jien huwa Dak li kellu jiġi. 
M’inix forsi l-Messija kif 
ħsibt int, kif taħsbu intom, 
imma jien il-Messija skont 
il-qalb ta’ Alla, skont il-qalb 
ta’ Alla illi kienet diġà dehret 
ukoll fl-Iskrittura Mqaddsa.” 
Fil-bidu tal-Vanġelu skont 
San Luqa, Ġesù nqeda bil-
Kelma ta’ Alla biex jispjega 
x’tip ta’ Messija kellu jkun. 
Tiftakruha dik il-ġrajja meta 
Ġesù reġa’ lura Nazaret fejn 
kellu it-trobbija tiegħu u 
hemmhekk fis-Sinagoga ta’ 
Nazaret kien fetaħ l-Iskroll, 
ir-Romblu tal-Ktieb tal-
Profeta Isaija u qara dak 
il-kliem: “L-Ispirtu tal-Mulej 
fuqi għax hu kkonsagrani, 
bgħatni nħabbar il-ħelsien 
lill-imjassrin, inwassal 
il-Bxara t-Tajba lill-fqajrin 
u dawl mill-ġdid lill-
għomja. Inrodd il-ħelsien 
lill-maħqurin u nxandar 
sena tal-grazzja tal-Mulej.” 
Kliem sabiħ immens li Ġesù 
bħalma nafu, xħin kulħadd 
kien qed jistennieh jiftaħ 
ħalqu biex jispjega dik il-
Kelma, hekk hu Ġesù kien 
għalaq l-Iskroll u kien qal 
dik il-Kelma tremenda: “Din 
il-Kitba seħħet illum intom 
u tisimgħu.” Jekk tiftakru 
tajjeb, kienet reazzjoni 
doppja, ir-reazzjoni doppja 
li Ġesù kellu jaffaċċja sa fuq 
is-salib - kien hemm min 
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stagħġeb bil-kliem mimli 
ħlewwa ħiereġ minn fommu 
u kien hemm min ma setax 
jagħmel dak il-pass ta’ 
fidi: “Dan ma nafuhx? Lil 
ommu Marija ma nafuhiex? 
Dan mhux bin Ġużeppi? 
Lil ħutu subien u bniet ma 
nafuhomx?” Jekk tiftakru 
tajjeb kien anke min ażżarda 
tiġih l-idea jitfgħuh minn 
fuq l-għolja għal isfel biex 
jeħilsu minnu darba għal 
dejjem.

Aħna li jinteressana huwa, 
illi Ġesù fehem il-missjoni 
tiegħu bħala Messija, forsi 
mhux fid-dawl tas-siltiet 
tal-Iskritturi l-oħra, li 
ppreżentaw forsi l-Messija 
bħala mħallef bla ħniena, 
bniedem qawwi. Imma Ġesù 
fehem illi l-missjoni tiegħu 
kellha titlibbes bil-kliem 
il-Vanġelu kważi kważi 
nistgħu insejħulha l-Bxara 
t-Tajba tal-Profeta Isaija: 
“L-Ispirtu tal-Mulej fuqi.” 
Erġgħu isimgħu kemm 
hu sabiħ il-kliem, “għax 
Hu kkonsagrani, bgħatni 
nwassal il-Bxara t-Tajba 
lill-fqajrin, inrodd id-dawl 
mill-ġdid lill-għomja, inrodd 
il-ħelsien lill-maħqurin u 
nxandar is-sena tal-grazzja 
tal-Mulej.” Mhux l-istess 
kliem illi Ġesù juża meta 
jibgħat il-messaġġ tiegħu 
maż-żewġ dixxipli lil 
Ġwanni l-Battista maqful 
il-ħabs: “Morru agħtu lil 
Ġwanni l-aħbar ta’ dak li 
rajtu u smajtu: Kif l-għomja 
qegħdin jerġgħu jaraw, 
iz-zopop jimxu, il-lebbrużi 
jfiequ, it-torox jisimgħu, il-

mejtin iqumu u kif il-Bxara 
t-Tajba qegħda tixxandar 
lill-fqar?” Għandna kważi 
kważi, fejn nistgħu noħolqu 
punt mal-kliem tal-Profeta 
Isaija li Ġesù applika għalih 
fis-sinagoga ta’ Nazaret u 
mal-Aħbar tal-Kelma li issa 
Ġesù ried jibgħat lil Ġwanni 
l-Battista. Qisu qed jgħidlu, 
nerġa’ nirrepeti għat-tielet u 
l-aħħar darba, “forsi m’inix 
il-Messija skont dak li ħsibt 
int, imma jien il-Messija 
mlibbes fil-karetteristiċi 
sbieħ illi minn snin qabel 
kien kiteb fuqi l-Profeta 
Isaija.” U dak il-Vanġelu li 
għadna naqraw flimkien 
ifakkarna illi Ġesù ma 
jridx jibgħat Kelma biss 
lil Ġwanni. Dik il-Kelma 

seħibha mal-mirakli u sinjali 
li għamel dak il-jum stess. 
Iż-żewġ dixxipli ta’ Ġwanni 
setgħu jixhdu dak li jaraw, 
setgħu jixhdu mal-Battista 
dak li semgħu għax qabel 
ma Ġesù jagħtihom il-
messaġġ – l-Aħbar it-Tajba 
biex iwassluha lill-Battista, 
aħna smajnih il-Vanġelu: 
“Dak il-ħin stess, Ġesù stess 
fejjaq ħafna nies mill-mard u 
tbatijiet u mill-ispirti ħżiena 
u lill-bosta għomja għoġbu 
jagħtihom id-dawl.”

Interessanti hija l-Kelma, 
l-aħħar Kelma illi Ġesù 
jibgħat lill-Battista: 
“Hieni hu li ma jitfixkilx 
minħabba fija.” Nistgħu 
nittraduċuha anke b’mod 
aktar qawwi: “Hieni hu 
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min ma jiskandalizzax 
ruħu minħabba fija.” Intom 
tafu bl-iskandlu fil-Bibbja, 
li l-iskandlu huwa tfixkil 
– xi ħadd ifixklek. Ġesù fil-
Vanġelu jgħid: “Ħażin għalih 
min ikun skandlu għaż-
żgħar mid-dixxipli tiegħi, 
ħażin għalih min ifixkel 
min emmen fija.” Ġesù qed 
jgħid lil Ġwanni: “Hieni hu 
(qed jgħid għall-Battista 
żgur mhux forsi), hieni hu 
min ma jiskandalizzax ruħu 
minħabba fija.” Ġesù jifhem 
lil Ġwanni bħala bniedem 
minkejja l-missjoni għolja 
tiegħu. Hekk hu, Ġesù ma 
riedx illi minħabba l-mod ta’ 
kif għex il-missjoni tiegħu 
bħala Messija, Ġesù ma 
riedx li dak ikun ta’ tfixkil, ta’ 
skandlu għall-Battista. Imma 
xtaq li dan il-mod ġdid, 
dan il-mod soprendenti, 
dan il-mod differenti ta’ 
kif wettaq il-missjoni 
tiegħu bħala Messija, tant 
differenti minn dak li setgħu 
jaħsbu l-Lhud, inkluż San 
Ġwann il-Battista, Ġesù 
ma riedx li dan ifixkel 
lill-Battista. “Hieni hu min 
ma jiskandalizzax ruħu 
minħabba fija.” U aħna 
nemmnu, u hekk hu fil-
fatt, illi Ġwanni żgur ma 
skandalizzax ruħu, anzi 
nimmaġinaw anke jekk il-
Vanġelu ma jgħidilna xejn, 
nimmaġinaw illi Ġwanni 
l-Battista laqa’ bil-ferħ dak 
il-messaġġ taż-żewġ dixxipli, 
messaġġ imsejjes, imlaqqam 
f ’dak li kienu raw u semgħu, 
fil-fejqan, fil-ħelsien li kienu 
raw b’għajnejhom stess. 
Ġwanni illi kien midħla tal-

Iskrittura, allura seta’ jifhem 
li Ġesù kien il-Messija skont 
Isaija. Iva, forsi Ġesù ma 
kienx skont l-aspettattivi 
mentali tiegħu, imma 
Ġwanni kellu biżżejjed 
għaqal u ftuħ għall-Ispirtu 
s-Santu biex jifhem illi Alla 
f ’Ġesù kien, iva bagħat 
lill-Messija mwiegħed, kien 
iva bagħat il-Messija li hu 
kien ħejja l-ministeru tiegħu 
fid-deżert bil-Magħmudija 
ta’ Ndiema li ppriedka. 
Imma Ġwanni kellu ftuħ 
tal-qalb ġej mill-Ispirtu 
s-Santu biex jifhem illi Alla, 
f ’dan il-każ Ġesù, mhux 
dejjem iġib ruħu skont 
moħħna, imma jġib ruħu 
b’mod tassew ġdid, b’mod 
tassew sorprendenti, b’mod 
tal-għaġeb, biex iwassal il-
ħniena u l-imħabba infinita 
tiegħu għalina. “Hieni hu 
dak li ma jiskandalizzax 
ruħu minħabba fija.” Ċert 
illi Ġwanni ma tfixkilx għax 
kif nafu fil-Vanġeli, ixerred 
demmu għall-Messija, dak li 
tant ħabb u ħabbar u emmen 
fiH, anke f ’dan il-mument, 
għalih imbagħad fl-aħħar 
ixerred demmu. 

Vanġelu li jdawwal  
lilna llum

Huwa Vanġelu li jmissna 
ħafna fil-laħam il-ħaj, 
almenu jien hekk naħseb. 
Ġwanni ġietu forsi ftit susa 
ta’ dubju għax Ġesù ma 
kienx dak li stenna u aħna 
mhux l-istess jidhrilna xi 
kultant fil-ħajja tagħna? 

Qisna dejjem nippretendu 
li Alla jġib ruħu kif nixtiequ 
aħna, kemm fil-ħajja ta’ 
ħaddieħor u kemm fil-ħajja 
tagħna. Ħa nitkellmu mill-
ħajja tagħna mhux mill-
ħajja ta’ ħaddieħor, għax xi 
kultant ngħixu f ’esperjenzi 
li jitfgħuna fi kriżi, anke 
dawn il-ġimgħat u x-xhur 
li għixna, nofsna msakkrin 
u b’ħafna restrizzjonijiet 
li ġabu dulur. Imma anke 
fiċ-ċirkustanzi personali 
tagħna, jiġi l-inkwiet u 
s-saram fid-djar tagħna, 
nuqqas ta’ ftehim, il-mard 
u xi kultant mard terminali. 
Ngħidu: “Alla kif iġib ruħu? 
Jekk Alla hu mħabba għax 
ma jġibx ruħu mod ieħor?” 
Kemm spiss, forsi aktar milli 
naħsbu, forsi bil-ħsieb ma 
ngħiduhiex dil-kelma, hawn 
min jgħid bil-kelma wkoll, 
qisna ngħidu: “Alla għax iġib 
ruħu hekk?” Min jaf kemm-
il darba smajna l-argument: 
“Imma jekk Alla jeżisti, jekk 
Alla jħobb lill-bniedem, 
għax hawn daqshekk 
inkwiet, ġuħ fid-dinja, 
gwerer inutli, mard, għax it-
terremoti, diżastri naturali, 
jekk Alla jeżisti dawn 
l-affarijiet m’għandhomx 
isiru!?”

Kemm spiss il-mod kif 
iġib ruħu Alla magħna u 
forsi anke ma’ ħaddieħor, 
xi kultant ifixkilna, anzi, 
ħa nuża l-kelma għax aktar 
qawwija: xi kultant Alla 
jiskandalizzana, xi kultant il-
ħniena ta’ Alla tiskandalizza 
u dak li jħawwad u jgħaffeġ 
’il hemm u ’l hawn, kif Alla 
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jaħfirlu fl-aħħar mument? 
Xi kultant nagħmluha ftit ta’ 
mħallfin. Jien dejjem ngħid 
lili nnifsi, mn’Alla m’inix 
se niġġudika lili nnifsi jien 
fil-ġudizzju tal-aħħar, u 
mn’Alla mhux ha jagħmluh 
il-bnedmin, għax kieku 
ħadd ma jgħaddi. Imma 
Alla ħanin u xi kultant 
il-ħniena ta’ Alla li taħfer, 
li tagħder lil ħaddieħor ma 
niħdux pjaċir biha (għax 
kieku għalina nieħdu pjaċir 
biha). Inkunu ġa ġġudikajna 

fil-fond ta’ qalbna. Alla 
xi kultant kif iġib ruħu 
f ’ħajjitna u fil-ħajja ta’ 
ħaddieħor jiskandalizzana. 
Jiskandalizzana għax ngħidu: 
“Alla għax jippermetti 
t-tbatija, għax biex isalva 
ppermetta t-tbatija ta’ 
Ibnu l-għażiż?” San Pawl 
kellu raġun meta fl-1 Ittra 
lill-Korintin qal: “Jien 
nippriedka lil Kristu msallab, 
bluha għall-pagani u skandlu 
għal-Lhud.” Il-Lhud illi 
qatt ma setgħu jifhmu kif 

il-Messija li kellu jifdihom, 
kellu jifdihom mhux bil-
qawwa, imma kellu jifdihom 
bl-istmerrija tat-tbatija u tas-
salib. Anke L-Appostli: “Ma 
jkun qatt li jgħaddi minn 
għalik ,” qallu Pietru. Ma 
tarax Messija li jbati!!

Kemm xi kultant, il-mod kif 
iġib Alla, ngħiduha straight, 
jiskandalizzana, forsi ma 
ngħiduhiex, imma dil-Kelma 
tal-Battista hemm tkun: “Int 
huwa dak li kellu jiġi jew 
nistennew lil ħaddieħor?” 

32 v L-Art Imqaddsa v Lulju - Settembru 2022



Int hu Alla veru, int hu Alla li 
tħobb, int Alla li tieħu ħsieb 
uliedek, jew ma teżistix jew 
hemm Alla ieħor?

Forsi ma ngħiduhiex imma min 
jaf kemm inħossuha tberren 
f ’moħħna u tħammem f ’qalbna! 
Bħal San Ġwann irid ikollna 
l-grazzja tal-Ispirtu s-Santu biex 
nagħrfu, li fiċ-ċirkustanzi ta’ 
ħajjitna, Alla hemm qiegħed... 
huwa l-istess Alla illi jixtieq 
ifejjaq, jixtieq jeħlisna mill-
ħażen tagħna, jixtieq jiftħilna 
għajnejna, jixtieq ifejjaq 
l-għama tagħna, jixtieq ifejjaq 
u jrattab il-qlub iebsa tagħna, 
jixtieq permezz tal-Vanġelu 
iwasslilna f ’moħħna, f ’qalbna, 
f ’ħajjitna u fil-familji tagħna 
l-Aħbar it-Tajba li hu xandar u 
li qed ixandar anke llum lilna 
l-fqar. 

J’Alla Ġwanni jkun dejjem ix-
xempju l-kbir għalina l-insara, 
“Hieni hu min ma jitfixkilx 
minħabba fija.” 

Jalla Mulej, din tkun it-talba 
tagħna, fid-dawl tal-Evanġelju 
tant sabiħ, jalla Mulej fid-dubju, 
jalla Mulej fil-mumenti ta’ kriżi, 
fil-mumenti ta’ depression, fil-
mumenti meta nitilfu t-tama, 
fil-mumenti meta qajla nħossu 
l-maħfra fil-qlub tagħna, meta 
nħossuna bogħod minneK, 
meta l-aġir tiegħeK ifixkilna 
Mulej, meta naħsbuk ’il bogħod 
minn ħajjitna, għinna niftħu 
qalbna, għinna nafdaw fiK, 
għinna nisimgħu dik il-Kelma 
li seddqet lil Ġwanni u qed 
isseddaq il-fidi tagħna llum: 
“Hieni hu min ma jitfixkilx 
minħabba fija.” 
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L-erba’ Evanġelji kanoniċi 
jippreżentaw lil Ġwanni 
l-Battista bħala profeta li 
kien jippriedka magħmudija 
ta’ ndiema, igħammed u 
jxandar lil xi ħadd li kien ġej 
warajh li hu aqwa minnu.1 
Il-magħmudija ta’ Ġwanni 
jidher li kienet rit simboliku 
ta’ purifikazzjoni jew tindif 
tal-ġisem. L-Evanġelji 
Sinottiċi lkoll jaqblu meta 
jgħidulna li l-għan ewlieni 
tal-magħmudija ta’ Ġwanni 
kienet l-indiema. San Luqa 
u San Mark iżidu li din 
“l-indiema” kienet twassal 
għall-“maħfra tad-dnubiet.” 
It-twissijiet tal-Battista kienu 
jitkellmu fuq ir-rabja ta’ 
Alla li ġejja u jidwu dak li 
naqraw fil-Profeti: “Inħaslu 
u tnaddfu, neħħu l-ħażen ta’ 
għemilkom minn quddiem 
għajnejja, ieqfu mill-ħażen. 
Tgħallmu għamlu t-tajjeb, 
fittxu d-dritt.”2

Fuq bażi ta’ dawn ir-
rakkonti, l-ewlenin Insara 
interpretaw il-magħmudija 
ta’ Ġwanni bħala rit ta’ 
purifikazzjoni jew bħala 
xi ħaġa transitorja. Il-
magħmudija ta’ dak li kellu 
jiġi (Ġesù) kellha tkun 
magħmudija ta’ qdusija. 
Fl-Evanġelji Sinottiċi, 
din il-ħaġa tiddistingwi 
l-magħmudija ta’ Ġesù mill-
magħmudija li Ġwanni kien 
jamministra. Għalkemm 
il-magħmudija ta’ Ġwanni 
kienet toffri sinjal ta’ 
ndiema, il-magħmudija ta’ 
Ġesù kienet tinkludi xi ħaġa 
li Ġwanni ma setax jagħti: 
ir-rigal tal-Ispirtu s-Santu.

It-tifsira tal-magħmudija 
ta’ Ġesù

Jekk il-magħmudija ta’ 
Ġwanni kienet rit li jservi 
għall-indiema u l-maħfra 
tad-dnubiet, dan ifisser li 

Ġesù kien midneb? Din 
il-mistoqsija jidher li 
diġà kienet ħawdet lill-
Evanġelisti stess. San 
Mattew, pereżempju, 
meta jirrakkonta l-ġrajja 
tal-magħmudija ta’ Ġesù, 
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joħloq djalogu bejn Ġesù u 
Ġwanni l-Battista fejn dan 
tal-aħħar jagħmel reżistenza 
biex ma jgħammidtx lil 
Ġesù. “Imbagħad ġie Ġesù 
mill-Galilija lejn il-Ġordan 
biex jitgħammed minnu. 
Imma Ġwanni ma ħalliehx, 
u qallu: ‘Jiena hu li jeħtieġ 
li nitgħammed minnek, u 

int tiġi għandi?’”3 Għal dan 
il-kliem, Ġesù jwieġeb bi 
tweġiba enigmatika: “Int 
għalissa ħallik minn dan, 
għax jekk jixraq nagħmlu 
biex intemmu s-sewwa 
kollu.”4 

Il-Missirijiet tal-Knisja 
tħabtu wkoll ma’ din il-

mistoqsija. San Injazju ta’ 
Antijokja wieġeb li Ġesù 
tgħammed “sabiex inaddaf 
l-ilma.”5 San Ġustinu Martri 
jgħid li l-magħmudija ta’ 
Ġesù ma kinetx għalih, 
jiġifieri biex jiġi mnaddaf 
mid-dnub, iżda biex ikun 
rivelat lid-dinja u jiġi 
identifikat bħala l-Messija 
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u mhux sempliċiment 
bħala Bin Ġużeppi 
l-mastrudaxxa.6

Fir-raba’ seklu, il-Missirijiet 
tal-Knisja jirrepetu 
spjegazzjonijiet antiki 
l-għala Ġesù tgħammed. 
Bħal Injazju, San Ċirillu ta’ 
Ġerusalemm ukoll jispjega 
li Kristu Ġesù ma rċeviex 
il-magħmudija għall-maħfra 
ta’ xi dnub – għaliex hu kien 
bla dnub – imma sabiex 
inaddaf u jqaddes l-ilma għal 
dawk li kellhom jitgħammdu 
wara.7 San Ċirillu jikkwota 
is-Salm 114:3 – “Il-baħar 
rah u ħarab, il-Ġordan raġa’ 
lura” - u Ġożwè 3:13-17 li 
l-Ġordan irċieva lil Ġesù 
mingħajr biża’, għalkemm 
meta Ġesù daħal fl-ilma, 
ix-xmara reġgħet lura u ma 
baqgħetx miexja “L-Ilma 
nieżel min-naħa ta’ fuq 
waqaf, u qam gozz wieħed.”8 

Kemm San Ġilormu u Pietru 
Krisologu jirreferu għal 
dan, jiġifieri li l-Ġordan 
għola u mexa lura. F’omelija 
li tidher li kienet ispirata 
miż-żjara tiegħu fuq il-post 
fejn tgħammed Ġesù, San 
Ġilormu jikteb: “Ix-xmara 
Ġordan li nixfet meta 
Ġożwè mexxa lil Israel fl-Art 
Imwiegħda issa xxenqet biex 
tiġbor flimkien l-ilmijiet 
kollha tagħħa f ’post wieħed, 
jekk setgħet, biex taħsel 
il-ġisem tal-Mulej.”9 San 
Ċirillu ta’ Lixandra wkoll 
jitratta l-mistqosija l-għala 
Ġesù rċieva l-magħmudija. 
It-tweġiba tiegħu kienet 
sabiex jibda l-proċess ta’ 
santifikazzjoni tan-natura 

umana permezz tal-preżenza 
ta’ Kristu, li niżel fl-ilma.10

Figuri Bibliċi  
tal-Magħmudija bħala 
eżempju ta’ purifikazzjoni 
u fejqan

Jidher li xi stejjer bibliċi, 
kemm fit-Testment il-Qadim 
kif ukoll mit-Testment il-
Ġdid,  intużaw sabiex ifissru 
l-prattika tal-magħmudija 
fil-Knisja. Fost dawn 
insibu: id-dulluvju;11 Mosè 
li jdaħħal il-bastun fl-ilma 
morr biex dan l-ilma sar 
ħelu;12 It-Tieġ f ’Kana;13 il-

laqgħa ta’ Ġesù mal-mara 
Samaritana;14 Ġesù jimxi fuq 
l-ilma;15  Ġesù jaħsel riġlejn 
id-dixxipli;16 Pilatu jaħsel 
idejh;17 u l-ilma li ħareġ mill-
kustat ta’ Ġesù.18 Ninnutaw 
kif f ’dawn l-episodji kollha 
jissemma l-ilma.19

San Ċipirjanu jagħmel 
asserzjoni ċara li 
kull referenza għall-
ilma fl-Iskrittura hija 
allużjoni profetika għall-
magħmudija.20 Aktar milli 
referenza ġenerali, dawn 
il-figuri differenti jirreferu 
aspetti partikulari mir-rit. 
Fost dawn il-figuri kollha 
f ’rabta mal-magħmudija,  
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dawk li l-aktar jiġu 
interpretati bħala eżempju 
tal-purifikazzjoni mogħtija 
permezz tal-magħmudija 
huma: l-istorja tad-dulluvju; 
Mosè u l-poplu li qasmu 
mill-baħar l-Aħmar;21 
it-tliet stejjer ta’ fejqan – 
Naman;22 il-paralitiku;23 u 
r-raġel imwieled agħma.24 
Dawn l-istejjer mhux biss 
jagħtu xhieda tal-aspett 
ta’ purifikazzjoni tal-
magħmudija, imma wkoll 
għall-aspett ta’ fejqan 
tagħha.

Noè u d-dulluvju

Wieħed mill-aktar episodji 
popolari tat-Testment il-
Qadim użat f ’dan il-kuntest 
tal- magħmudija huwa 
dak ta’ Noè li jidher bħala 
figura tal-magħmudija 
fit-Testment il-Qadim u 
fl-Ittri ta’ San Pietru. “Dawn 
kienu l-erwieħ ta’ dawk li 
darba ma ridux jisimgħu, 
meta Alla qagħad jistenna 
bis-sabar fiż-żmien li Noè 
kien jibni l-arka. Ftit, 
jiġifieri tmienja biss, salvaw 
bis-saħħa ta’ l-ilma. Dan 

l-ilma huwa tixbiha tal-
magħmudija, li issa ssalva 
lilkom ukoll. Mhux għax 
tnaddaf il-ħmieġ tal-ġisem, 
imma għax hi talba lil Alla 
ħierġa minn kuxjenza safja 
bis-saħħa tal-qawmien ta’ 
Ġesù Kristu.”25 “Jekk Alla ma 
ħafirhiex lill-anġli li dinbu, 
imma tefagħhom fil-ħofor 
mudlama tal-infern biex 
hemm jinżammu sa jum il-
ġudizzju; jekk ma ħafirhiex 
lid-dinja tal-qedem - barra 
minn Noè, il-ħabbâr tal-
ġustizzja, u sebgħa min-
nies oħra - meta bagħat 
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id-dulluvju fuq id-dinja 
tal-ħażen ...”26 F’dawn l-Ittri, 
Noè u s-sebgħa l-oħra li ġew 
salvati mill-għargħar huwa 
simbolu tal-erwieħ it-tajba 
li rċevew il-magħmudija, 
mhumiex bħala t-tneħħija 
tal-ħmieġ tal-ġisem, imma 
bħala sinjal tal-kuxjenza 
tajba tagħhom.  

L-interpretazzjoni tad-
dilluvju tkompli fid-
dokumenti bikrija Nsara. 
Fid-Djalogu tiegħu ma’ 
Trypho, San Ġustinu Martri, 
jargumenta li huma biss 
dawk li ġew ippreparati 
bl-ilma, bil-fidi u bl-injam, 
bħalma mħabbar fl-istorja 
tad-dulluvju, li se jeħilsu 
mill-ġudizzju ta’ Alla. Skont 
San Ġustinu, għalhekk, 
l-ilmijiet tad-dulluvju 
huma simbolu tal-ilma tal-
magħmudija; it-tjubija ta’ 
Noè tirrappreżenta l-fidi tal-
kandidati; l-injam tal-arka 
jirrappreżenta l-injam tas-
salib.27 L-ilma tad-dulluvju 
għalhekk jiġi meqjus kemm 
bħala mezz ta’ ġudizzju (il-
ħżiena mgħarrqa), kif ukoll 
bħala mezz ta’ purifikazzjoni 
tat-tajbin li juri l-qawwa tal-
magħmudija.

Is-simbolu tal-arka hu biss 
wieħed pożittiv. L-arka 
tirrappreżenta l-Knisja, 
il-post fejn il-midinbin jiġu 
kkonvertiti, fejn tingħata 
l-fidi, u t-twajbin (ladarba 
huma ġewwa) isalvaw. Din 
l-idea tidher għall-ewwel 
darba f ’Tertulljanu fit-
trattat fuq il-magħmudija u 
mbagħad f ’kitbiet oħra ta’ 
San Ċipirjanu.28 It-trattat 

ta’ Tertulljanu jgħaqqad 
b’mod espliċitu wkoll il-
kundanna tal-ħżiena fid-
dulluvju mat-twissijiet ta’ 
Ġwanni l-Battista kontra 
dawk li qed jaħarbu r-rabbja 
ta’ Alla.29 Id-dehra tal-
ħamiema fiż-żewġ rakkonti 
ta’ Noè u tal-magħmudija 
ta’ Kristu, tfisser l-għaqda 
ta’ bejniethom: “Imma 
mqar (il-ħamiema) bla 
dubbju għandha figura li 
ġiet qabilha – hekk kif wara 
d-dulluvju, id-dnubiet antiki 
ġew maħsulin ... il-ħamiema 
li ġiet mibgħuta mill-arka u 
rritornat b’werqa taż-żebbuġ, 
tħabbar lid-dinja l-paċi tas-
sema.”30

Tertulljanu iżda jwissi 
lis-salvazzjoni mirbuħa 
bl-ilma tal-magħmudija 
tista’ tintilef. Bħall-ibliet ta’ 
Sodoma u Gomorra,31  min 
jidneb wara l-magħmudija 
jiġi kkundannat bin-nar.32 
Hemm numru ta’ Missirijiet 
tal-Knisja fir-Raba’ Seklu 
li jkomplu jespandu fuq it-
tifsira tal-Arka ta’ Noè. Fost 
dawn hemm San Ġwann 

Krisostmu,33 San Ambroġġ,34 
u Santu Wistin.35 

Il-qsim tal-Baħar l-Aħmar

Fl-1 Kor, San Pawl jipprovdi 
l-ewwel eżempju ta’ 
tipoloġija tal-magħmudija. 
Hawn il-qsim tal-poplu ta’ 
Israel mill-baħar l-Aħmar 
ifisser il-magħmudija 
tagħhom.“Għax ma 
rridkomx ma tkunux tafu, 
ħuti: missirijietna lkoll 
kienu taħt is-sħaba, lkoll 
qasmu l-baħar, lkoll kienu 
mgħammda f ’Mosè fis-sħaba 
u fil-baħar.”36 Dokumenti 
tat-tielet u r-raba’ seklu 
iżda joffru interpretazzjoni 
differenti. Dawn jippruvaw 
jaraw il-qerda tal-Fargħun 
u tal-armata tiegħu bħala 
simbolu tal-qerda tad-
dnubiet u r-rebħa fuq ix-
xitan u l-qawwiet tal-ħażen. 
Kull interpretazzjoni, iżda, 
ixebbah il-qsim mill-baħar 
tal-poplu ta’ Israel mal-
Insara li jkunu għadhom 
kemm tgħammdu u li daħlu 
u ħarġu mill-ilma. Iż-żewġ 
gruppi ħelsu mill-jasar, 
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fl-Eġittu jew mid-dnub, u 
qasmu lejn l-Art Imwiegħda 
- Kana jew il-Knisja.37

San Girgor minn Nissa 
fil-kitba “Il-Ħajja ta’ Mosè,” 
jallegorizza l-Eġizzjani bħala 
l-bosta passjonijiet umani 
bħal qerq, arroganza, u 
malizja, li huma megħluba 
fil-fonti tal-ilma tal-
magħmudija. L-ebda traċċa 
ta’ dan il-ħażen ma jista’ 
jsalva l-ilma li jnaddaf; 
kollox jinqered u jiġi 
mgħarraq.38 

Stejjer Bibliċi ta’ fejqan

Interpretazzjonijiet 
tipoloġiċi tad-dulluvju ta’ 
Noè u tal-poplu ta’ Israel 
jaqsam il-baħar l-Aħmar 
jiffukaw fuq il-qerda tad-
dnub permezz tal-ilma. It-
tieni tema tal-purifikazzjoni 
tikkonċentra aktar fuq 
l-aspett tal-fejqan fiżiku u 
spiritwali permezz tal-ilma  
tal-magħmudija. Ir-rabta 
bejn il-purifikazzjoni mid-
dnub u l-fejqan tal-ġisem 
kienet qawwija speċjalment 
f ’kultura li kienet tqis id-
dnub bħala għajn ta’ mard 
fiżiku.

Ir-relazzjoni bejn id-dnub 
u l-mard hija evidenti 
f ’żewġ rakkonti ta’ fejqan 
fit-Testment il-Ġdid: il-każ 
tar-raġel paralitiku u dak 
imwieled agħma f ’Ġw 5 u 
9. Il-kittieba bikrija Nsara 
għamlu referenza frekwenti 
għal dawn l-episodji bħala 
tipoloġija tal-magħmudija, 
l-aktar minħabba li dawn 

l-episodji jagħmlu użu 
mill-element tal-ilma. Fl-
Evanġelju skont San Ġwann, 
Ġesù jiltaqa’ mar-raġel 
paralitiku ħdejn il-menqa ta’ 
Beth-zatha, waqt li dan kien 
qed jistenna lil xi ħadd biex 
jixħtu fl-ilma. Aktar tard, 
Ġesù jerġa’ jiltaqa’ miegħu 
u jgħidlu: “Qis li ma terġax 
tidneb, li ma jmurx jiġrilek 
agħar.”39

Bl-istess mod, fl-episodju 
tal-fejqan tar-raġel agħma 
mit-twelid, Ġesù ma 
jaċċettax l-akkuża li d-dnub 
kien il-kawża li minħabba 
fiha dar-raġel kien twieled 
agħma.40 Aktar minn hekk, 
fir-Raba’ Evanġelju, Ġesù 
jfejjaq lir-raġel billi jobżoq u 
jagħmel it-tajn li bih jidlek 
għajnejn l-agħma mit-twelid 
filwaqt li jordnalu jmur 
jinħasel fl-ilma ta’ Silwam.41 
Dawn huma elementi li 
jintużaw fil-magħmudija fid-
dawl ta’ dan l-episodju.

Naman tas-Sirja

L-aktar episodju ċar mit-
Testment il-Qadim li 
jipprefigura l-magħmudija 
huwa dak tal-fejqan ta’ 
Naman tas-Sirja. Skont ma 
naqraw f ’2 Slat 5, Naman, 
kmandant fl-armata tar-Rè 
Aram kien marid bil-lebbra, 
imma li kien ġie mfejjaq 
billi għodos seba’ darbiet 
fix-xmara Ġordan bħalma 
kien talab minnu l-profeta 
Eliżew.42 Wara li fieq bil-
ħasil tal-ilma, il-ġisem ta’ 
Naman reġa’ ġie bħal dak 

ta’ tifel. Fil-kummentarju 
tiegħu fuq San Luqa, 
Oriġine jinterpreta l-marda 
tal-lebbra bħala simbolu 
tad-dnub u lil Eliżew bħala 
figura ta’ Kristu. Skont 
Oriġine, minħabba li 
l-fejqan fil-ġisem ta’ Naman 
kien jikkonsisti f ’fejqan u 
f ’restawrazzjoni, dan iħabbar 
dak li jiġri fil-magħmudija.43

Kważi żewġ sekli wara, San 
Ambroġġ Isqof ta’ Milan, 
joffri interpretazzjoni 
simili.44 Fil-lezzjonijiet 
tiegħu ta’ qabel il-
magħmudija, San Ambroġġ 
jirrimarka li Naman, bħal 
Kristu, niżel fil-Ġordan, 
u b’hekk ta l-ilma tal-
magħmudija il-qawwa li 
tfejjaq u taħfer. “Xi jfisser 
il-fejqan ta’ Naman fil-
Ġordan? Intom rajtu l-ilma. 
Mhux kull ilma jfejjaq 
iżda biss l-ilma li għandu 
l-grazzja ta’ Kristu jfejjaq. Is-
sustanza tiegħu hi differenti 
minħabba l-konsagrazzjoni 
tiegħu, ix-xogħol tiegħu 
hu differenti mill-effetti 
tiegħu. Ix-xogħol jappartjeni 
lill-ilma, l-effett lill-Ispirtu. 
L-ilma ma jfejjaqx jekk 
l-Ispirtu s-Santu ma jinżilx 
fih u jikkonsagrah.”45 

Il-Paralitiku u r-raġel li 
twieled agħma

Bħalma diġà semmejna, 
l-istejjer tar-raġel paralitiku 
u tar-raġel agħma mit-
twelid huma tipi battesimali 
primarji minħabba l-użu li 
jagħmlu tal-menqa tal-ilma 
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li tfejjaq. Kuntrarju għal 
Naman, iżda l-ebda wieħed 
minn dawn il-karattri ma 
jiġi mfejjaq permezz tal-
immersjoni.

Fl-Evanġelju skont San 
Ġwann, Ġesù jordna lir-
raġel agħma biex imur 
jinħasel fil-menqa tas-
Silwam sabiex jitnaddaf mill-
bżieq u t-tajn li kien delliklu 
ma’ għajnejh. Aktar kmieni 
f ’dan l-Evanġelju, Ġesù kien 
iltaqa’ ma raġel marid li kien 
ħdejn il-menqa tal-Bieb 
tan-Nagħaġ f ’Ġerusalemm.46 
Din il-menqa magħrufa 
għall-qawwa terrapewtika, 
kien post fejn kienu jinġabru 
l-morda. F’test varjant antik 

naqraw li l-anġlu tal-Mulej 
kien jinżel u jqanqal l-ilma 
biex ifejjaq. Sfortunatament, 
dar-raġel kien qed jitlef dan 
iċ-ċans, għaliex dejjem kien 
isib lil xi ħadd ieħor li kien 
jinżel qablu fl-ilma.

Tertuljanu jinnota l-ġrajja 
ta’ dan il-paralitiku sabiex 
jikkuntrasta l-benefiċċji 
terrapewtiċi tal-magħmudija 
mal-fejqan ordinarji tal-
ġisem. Dan il-fejqan tal-
ġisem, jikteb, ifisser il-fejqan 
spiritwali u r-restawrazzjoni 
jew l-għoti mill-ġdid tax-
xbieha divina li kienet 
intilfet fid-dnub. Dan 
jispjega Tertulljanu, jaqbel 
mal-prinċipju ġenerali: 

l-ilma li kien jagħti fejqan 
lil ġisem issa jfejjaq ukoll 
l-Ispirtu.47

AZZJONIJIET RITWALI 
LI JFISSRU TINDIF U 
FEJQAN

Bosta partijiet mir-rit tal-
magħmudija fil-bidu tal-
Knisja kienu speċifikament 
intenzjonati bħala dawk li 
għandhom tifsira ta’ tisfija 
u fejqan. Għalkemm ir-rit 
fih innifsu kien ivarja skont 
iż-żmien u l-post, ħafna 
mill-magħmudijiet bikrin 
kienu jiġbru fihom azzjoni 
intenzjonata biex tneħħi 
d-dnub u tati s-saħħa u 
l-qawwa lil min jirċeviha. 
Dawn l-azzjonijiet li kellhom 
l-għan li jgħinu lill-insara 
jibqgħu fidili biex ma 
jergġħux jaqgħu għad-dnub, 
l-idolatrija u l-vizzji ħżiena. 
Tertulljanu jiddikjara li kull 
ilma li ġie mqaddes bis-sejħa 
ta’ Alla, għandu l-qawwa 
li jaħsel kemm il-ġisem kif 
ukoll l-ispirtu.48
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