
Servizz fl-intimità ma’ Kristu Ġesù 

Aġġornament tal-Kleru: 13 – 15 ta’ Ġunju 2022 
Dun Pawl Sciberras 

Ġwanni 13:1-15 
1 Qabel il-festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesù li waslet is-siegħa tiegħu biex 

jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier, hu, li kien ħabb lil tiegħu li 

kienu fid-dinja, ħabbhom għall-aħħar. 2 Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-Xitan kien 

ġa webbel lil Ġuda ta’ Xmun l-Iskarjota u daħħallu f’rasu li jittradih. 3 Ġesù 

kien jaf li l-Missier tah kollox f’idejh, u li hu kien ġie mingħand Alla u kien 

sejjer għand Alla. 4 Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħa 

fardal u rabtu ma’ qaddu. 5 Imbagħad ferragħ l-ilma fil-lenbija, u beda jaħsel 

saqajn id-dixxipli u jixxuttahomlhom bil-fardal li kellu ma’ qaddu. 6 Mela 

wasal fuq Xmun Pietru, u dan qallu: “Int, Mulej, taħsilli saqajja?” 7 Ġesù 

wieġbu: “Int għalissa ma tafx x’qiegħed nagħmel jien; tifhmu aktar ’il 

quddiem.” 8 Qallu Pietru: “Ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja!” Wieġbu Ġesù: 

“Jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx x’taqsam miegħi.” 9 Qallu Xmun 

Pietru: “Mulej, mhux saqajja biss, imma idejja u rasi wkoll.” 10 Qallu Ġesù: 

“Min hu maħsul, ma għandux għalfejn jinħasel kollu, ħlief saqajh, għax hu 

kollu kemm hu nadif, u intom indaf, imma mhux ilkoll.” 11 Għax hu kien jaf 

min kien sejjer jittradih; għalhekk qal, ‘M’intomx ilkoll indaf.’ 
12 Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u raġa’ qagħad fuq il-mejda; u 

qalilhom: “Tafu x’għamiltilkom? 13 Intom issejħuli ‘l-Imgħallem’ u ‘il-Mulej’, u 

tgħidu sewwa, għax hekk jien. 14 Mela jekk jien, li jien il-Mulej u l-Imgħallem, 

ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. 15 Għax jien 

tajtkom eżempju, biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll. 
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Il-kuntest tal-ġest tal-ħasil tar-riġlejn 

Fl-istudji Bibliċi, għandna prinċipju tal-eseġeżi li jgħid: ‘Test mingħajr kuntest 

huwa biss pretest!’ Tajjeb, allura, nżommu f’moħħna fejn, il-post li fih Ġesù ħasel 

riġlejn id-dixxipli tiegħu, u l-ġesti li bihom akkumpanja l-ħasil innifsu! 

Irridu nibdew minn Luqa, l-eqreb lejn Mark, u l-Atti, li jsemmu l-Kamra ta’ Fuq, 

għax Ġwanni ma jagħtiniex dettalji tal-post. 

“10 Araw, intom u deħlin il-belt jiltaqa’ magħkom raġel iġorr ġarra ilma. Morru 

warajh sa ġod-dar fejn jidħol, 11 u għidu lil sid dik id-dar: ‘Qallek l-Imgħallem: Fejn 

hi l-kamra tal-ikel – il-κατάλυμα – li fiha nista’ niekol l-ikla tal-Għid mad-dixxipli 

tiegħi?’ 12 U dak jurikom kamra kbira fuq - ἀνάγαιον [ἀνά, γῆ, kamra fuqanija, fil-

għoli] - mgħammra b’kollox. Ħejju hemmhekk”” (Lq 22:12). 

 

1) Mela l-kamra tal-ikel, il-kamra ta’ fuq hija l-kamra missellfa u mislufa – ma 

kinitx ta’ Ġesù jew tal-Appostli ... 

Kamra li ntużat għal okkażjonijiet speċjalissimi ... mela mhix kamra li Ġesù u l-

appostli kienu se jibqgħu fiha; il-ħajja ordinarja u l-valuri li se jgħixu fiha u li se 

jieħdu minnha se jgħixuhom bnadi oħra 

 Knisja li mhix tiegħi jew tiegħek, imma Knisja ta’ Ġesù li jien u inti nservu! 

2) Ġesù, dik il-kamra jirreferi għaliha l-ewwelnett bħala “Fejn hi l-kamra tal-

ikel – il-κατάλυμα – li fiha nista’ niekol l-ikla tal-Għid mad-dixxipli tiegħi?” 

(Lq 22:11) – Fejn wieħed għandu l-ħin kollu jafda, jitkellem, jaqsam u jiekol il-

ħobż – mhux fejn tgħid żewġ kelmiet over a cup of tea, u suq ħa mmorru! 

 Mhix knisja effimera, passiġġiera, li ma tankra mkien, qasba tixxejjer ma’ kull 

riħ. 

3) Ġesù jitlob kamra tal-ikel; jiġi mogħti Kamra ta’ Fuq (ἀνάγαιον), il-kamra 

tal-intimità, l-Għorfa, jekk trid, fis-sens ta’ fejn veru tistrieħ, homely, fejn tħoll 

it-tagħbija (κατάλυμα, bħal f’Lq 2:17; Mk 14:14), tneħħi ż-żarbun, and you let 
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go! Kamra fejn tinqata’ għalik ħa ssib tassew lilek innifsek. Għaliha, din il-Kamra 

ta’ Fuq, din l-Għorfa, Ġesù stess irrefera għaliha bħala l-kamra ta’ intimità u 

privatezza kbira: “Qallek l-Imgħallem: ‘Fejn hi l-kamra tal-ikel li fiha nista’ niekol 

l-ikla tal-Għid mad-dixxipli tiegħi?’” (Lq 22:11) 

 Fil-Kamra tal-Intimità, fl-Għorfa, ħasel riġlejn id-dixxipli, bħala sinjal ieħor tal-

intimità tiegħu magħhom! Għax il-Kamra ta’ fuq, allura bħall-belt mibnija fuq 

għolja, tista’ sservi ta’ osservatorju, u dak li jsir fiha jservi ta’ eżempju! 

4) L-Għorfa, il-Kamra ta’ Fuq, hija l-kamra tal-mistednin, il-GUEST room: 

Pietru u Ġwanni jistiednu lil Ġesù jgħidilhom fejn jixtieq jagħmel l-Ikla tal-Għid; 

Ġesù jistieden lil Pietru u lil Ġwanni jmorru jħejju huma; Ġesù jistieden lill-

propjetarju tad-dar joffrilu l-Għorfa. Normalment, fil-Kamra tal-Mistednin, tal-

guests, jiltaqgħu l-mistednin madwar min stedinhom, il-HOST. Għax il-Kamra ta’ 

Fuq hija l-Kamra fejn hemm Ġesù bħala l-Host! U meta ma baqax fiżikament 

hemm, għax mislufa lilu, mill-istess Kamra ta’ Fuq bagħat l-Ispirtu u l-ispirtu 

tiegħu f’Pentekoste! 

5) Din l-istess kamra hija fuq kollox il-kamra fejn hemm l-Imgħallem Ġesù: 

• fejn Ġesù hu in complete control: se nagħmel l-ikla mad-dixxipli tiegħi għandek; 

fejn hi l-kamra mħejjija? Hu li kien ħabb lil dawk li kienu fid-dinja, ħabbhom 

għall-aħħar hemmhekk (huwa l-istess wieħed li hu in control miegħek ukoll) 

• fejn Ġesù huwa rebbieħ wara l-qawmien fejn dehrilhom biex jagħtihom il-paċi, 

l-Ispirtu, u s-setgħa li miegħu ixejnu l-ħażin (huwa l-istess Ġesù rebbieħ li jridek 

tħoll il-piżjiet, biex jagħtik il-fejqan u x-xalom tiegħu) 

• fejn Ġesù tana kollox f’Pentekoste (“Hu li lanqas lil Ibnu ma ħafirha imma tah 

għalina lkoll, kif ma jagħtiniex kollox miegħu” [Rum 8:32]; dan meta San 

Ġwann jikteb: “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni” [3:16]) (hu l-

istess Ġesù li lilek irid jagħtik dak kollu li hu tiegħu) 
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Imma fil-Belt ta’ Sijon, f’Ġerusalemm, hu jsir Host għall-umanità kollha: host li 

jiġbor lill-oħrajn biex ikunu flimkien, jaqsmu ħinhom u ikel u xorb u storja u 

esperjenzi ta’ tfakkir ta’ ħelsien li jaf il-bidu tiegħu fl-Ewwel Għid fl-Eġittu fi 

żmien Mosè (xi 1300 sena qabel). Imma hu jsir Host ukoll, il-Host Ewkaristiku 

għall-guests tiegħu. 

 Kamra – dik il-κατάλυμα u ἀνάγαιον – speċjali tassew. Speċjali għax il-Host 

huwa speċjali; speċjali għax għalih, għall-Host, il-guests isiru speċjali! 

 

Il-kamra ta’ Fuq tissejjaħ  ὑπερῷον minn Luqa fl-Atti. Wara t-Tlugħ fis-Sema ta’ 

Ġesù, id-dixxipli reġgħu lura fiha dik il-kamra. Għandha l-istess idea ta’ kamra 

fuq bħal ἀνάγαιον għall-kamra tal-Aħħar Ċena f’Mark u f’Luqa. 

Atti 1 “12 Imbagħad reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ, 

li hi ’l bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt. 13 Xħin daħlu l-belt, telgħu fil-kamra 

ta’ fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu…. 14 U lkoll qalb waħda kienu jitolbu flimkien 

ma’ xi nisa u ma’ Marija, omm Ġesù, u ma’ ħutu.” 

 

L-istess kelma għal Kamra ta’ Fuq - ὑπερῷον - insibuha diversi drabi fit-TQ. 

Elija – wara li l-armla minn Sarefta ta’ Sidon temgħetu bil-ftira għal żmien 

twil: “17 Wara dawn il-ġrajja marad it-tifel ta’ dik il-mara li kienet sidt id-dar. U 

ġara li l-marda tqawwiet tant li ma kienx baqagħlu iżjed nifs. 18 U hi qalet lil Elija: 

“X’hemm bejni u bejnek, bniedem ta’ Alla? Jaqaw ġejt hawn biex tfakkarni fi 

ħżuniti u toqtolli ’l ibni?” 19 U hu wieġeb: “Agħtini lil ibnek.” U ħadu minn 

ħoġorha, u tellgħu fl-għorfa fejn kien jgħammar hu, u meddu fuq il-mitraħ 

tiegħu” (1 Slat 17:19) 

Eliżew – “8 Ġurnata waħda Eliżew kien għaddej minn Sunem. Hawn kienet 

toqgħod mara għanja, u din ġagħlitu joqgħod jiekol għandha; u kull meta kien 

jgħaddi minn hemm kien idur għal għandha biex jiekol hemm. 9 U hi qalet lil 
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żewġha: “Ara, jien żgura li dan ir-raġel, li jgħaddi għandna sikwit, hu raġel qaddis 

ta’ Alla. 10 Ħa ntellgħulu għorfa fuq is-setaħ, u nqegħdulu fiha sodda, mejda, 

siġġu u mnara, u meta jgħaddi għandna, jkun jista’ jidħol fiha.” 11 U ġurnata 

waħda wasal hemm, u daħal fl-għorfa, u raqad hemm” (2 Slat 4:10) 

Danjel - Meta s-sultan Darju ħareġ digriet li ħadd ma jista’ jitlob jew jadura 

allat oħra ħlief l-istatwa tas-Sultan: “11 Danjel sar jaf bid-dokument iffirmat; 

b’danakollu baqa’ jagħmel bħas-soltu. Kien jidħol id-dar, fejn kellu tieqa miftuħa 

fil-kamra ta’ fuq tħares lejn Ġerusalemm, tliet darbiet kuljum, kien jinżel 

għarkupptejh u joqgħod jitlob u jfaħħar lil Alla tiegħu” (Dan 6:10) 

Sara ta’ Tobit tagħmel l-istess meta jżurha l-għawġ tal-irġiel li hi kienet 

tiżżewweġ: “Fl-istess ħin Tobit daħal fil-bitħa ta’ daru; u Sara bint Ragħwel niżlet 

mill-kamra ta’ fuq” (Tob 3:17). 

 

Fit-TĠ għandna l-istess idea: Atti 9:37 – Pietru jqajjem lil Tabìta, mara ta’ karità 

kbira, f’Ġaffa (v.40 jitlob bil-ħerqa); Atti 20:28, fi Troas, Pawlu u l-insara jinġabru 

fiha biex jaqsmu l-Kelma u l-Ħobż. 

Dejjem, dik il-kamra ta’ fuq – il-ὑπερῷον – bħall- ἀνάγαιον, għandha t-

tifsira ta’ kamra fejn tispikka l-intimità ma’ Alla fit-talb, biex jinqalgħu grazzji 

straordinarji. 

 

L-umiltà fis-servizz 

F’dan il-każ huwa s-servizz tal-ħasil tar-riġlejn. Nistaqsu lit-test: 

- Ġesù seta’ għamel ġest ta’ servizz ieħor biex juri l-attitudni u l-qalb ta’ 

servizz, bħal ngħidu aħna li jħejji l-Ikla tal-Għid lid-dixxipli hu stess, minflok 

jibgħat lil Pietru u ʼl Ġwanni jħejju huma (ara Lq 22:7-13)? Jew, kif għamel wara 

l-qawmien, sajjar il-ħobż u l-ħut għas-seba’ dixxipli fuq l-Għadira ta’ Tiberija 

(Ġw 21:9-13)? 
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- Seta’ akkumpanja lid-dixxipli fi twighlight retreat, ifissrilhom u 

jinterpretalhom l-Iskrittura, kif għamel maż-żewġ dixxipli ta’ Għemmaws 

f’Lq 24:13-35? 

- Seta’ jsejjaħ fuq id-dixxipli l-Ispirtu s-Santu u jimliehom bid-doni tiegħu, 

kif għamel aktar tard, nhar Pentekoste (Atti 2), jew saħansitra dak inhar stess 

tal-qawmien, meta daħal fil-post fejn kienu miġbura (Ġw 20:19-23)? 

Kien ikun qiegħed iservihom b’mod sublimi ħafna, kieku għamel xi wieħed 

minn dawn il-ġesti! 

 

Beda jaħslilhom [ἤρξατο νίπτειν] riġlejhom ... u baqa’! 

Hemmhekk, dakinhar għażel li jservihom billi jaħslilhom riġlejhom! Tajjeb li 

ninnutaw li ħaslilhom riġljehom, mhux idejhom, jew tefa’ l-ilma fuq rashom. 

Jista’ jkun hemm konnessjoni stretta mas-sehem tar-riġlejn fl-evanġelizzazzjoni:  

“7 Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji r-riġlejn ta’ min iħabbar il-bxara, ta’ min 

ixandar is-sliem, ta’ min iħabbar ir-risq, ta’ min ixandar is-salvazzjoni, 8 u jgħid lil 

Sijon: “Alla tiegħek isaltan!” (Iż 52:7 [Rum 10:15 – f’kuntest ta’ salvazzjoni 

permezz tal-evanġelizzazzjoni]). Forsi għalhekk ħaslilhom riġlejhom, għax hu 

għalhekk kien għażilhom: “13 Tela’ fuq l-għolja u sejjaħ lejh lil dawk li ried. Huma 

resqu lejh, 14 u għażel tnax li semmiehom appostli biex jibqgħu miegħu u biex 

jibgħathom jippritkaw” (Mk 3:13-14)? Biex jibqgħu miegħu f’intimità 

partikulari, u biex jibgħathom jippritkaw! 

Allura forsi għalhekk ħaslilhom riġlejhom, fuq dak li qal Iżaija (u Pawlu, qabel 

Ġwanni nnifsu)? 

Fl-Ittra lill-Efesin – ittra li titkellem fuq il-komunità tal-Knisja f’termini ta’ Ġisem 

u ta’ Ġisem li tiegħu l-Mulej Ġesù huwa r-Ras, imma wkoll f’termini ta’ patt 

nuzjali bejn l-Għarus Kristu Ġesù u l-Għarusa l-Knisja – l-awtur jikteb: “12 Għax il-

ġlieda tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-Setgħat.. ta’ din 
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id-dinja ta’ dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jgħammru fil-wisa’ tas-smewwiet. 
13 Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta’ Alla, ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien 

il-ħażen, u, wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha, iżżommu weqfin. 14 Żommu 

sħiħ, mela, ħażżmu ġenbejkom bil-verità, ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja, xiddu 

riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-sliem; 16 ħudu f’idejkom it-tarka tal-fidi; li 

biha tistgħu titfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-Ħażin; 17 ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni 

u aqbdu x-xabla tal-Ispirtu li hi l-kelma ta’ Alla” (Ef 6:12-17). Mill-ġdid ir-riġlejn 

f’kuntest ta’ tħabbir tal-evanġelju! 

Meta Ġesù bagħat lit-72 dixxiplu fuq training camp, biex iduqu l-preżenza tas-

Saltnar ta’ Alla fl-azzjoni fihom u permezz tagħhom stess: “7 U sejjaħ it-Tnax, u 

beda jibgħathom tnejn tnejn, filwaqt li tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena. 8 U 

wissiehom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar: la ħobż, la ħorġa, 

lanqas flus fi ħżiemhom; 9 imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. 
10 Qalilhom: “Fejn tidħlu f’xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk” (Mk 

6:7-10). 

Lit-Tnax jippermettilhom biss il-ħatar u l-qrieq – xejn aktar – għax il-missjoni ta’ 

evanġelizzazzjoni li fuqha ntbagħtu hija urġenti u sfiqa. Il-ħatar ukoll – bħall-qorq 

– iwieżen ir-riġlejn fil-mixi għax-xandir. Donnu kien qiegħed jgħidilhom: ‘Ħudu 

ħsieb riġlejkom għax huma huma li jġorrukom fil-missjoni ta’ tħabbir tal-

Evanġelju u tas-Saltnar ta’ Alla’! 

U issa, hekk kif poġġa mal-mejda biex jagħmel l-Ikla tal-Għid magħhom, 

jaħslilhom riġlejhom, dawn is-simboli u għodda tal-Evanġelju u tas-Saltna! 

La jqum mill-mewt imminenti, għad jibgħathom iterrqu u jippritkaw l-Aħbar it-

Tajba lill-Ġnus kollha! 

 

Il-ħasil tar-riġlejn – ġest ta’ servizz, ġest ta’ umiltà, jew …? 

Meħud fil-kuntest tal-Ikla tal-Għid minn Ġesù lid-dixxipli tiegħu (Ġw 13), Il-ħasil 
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tar-riġlejn ma jidhirx li kien ġest esklussivament ta’ umiltà min-naħa ta’ Ġesù. 

Qabel hekk, jew iktar fil-fond minn hekk, kien ġest ta’ intimità profonda bejn 

Ġesù u d-dixxipli. Fil-fatt, għax Pietru jaqra dak il-ġest bħala ġest ta’ umiltà min-

naħa ta’ Ġesù lejhom, Pietru jipprotesta: “6 ‘Int, Mulej, taħsilli saqajja?’” Imma 

Ġesù jikkoreġilu l-perspettiva tiegħu: “7 ‘Int għalissa ma tafx x’qiegħed nagħmel 

jien; tifhmu aktar ’il quddiem.’” Aktar ’il quddiem, dak il-ġest se jidher jitħaddem 

fil-passjoni … li mhijiex biss att ta’ umiltà min-naħa ta’ Ġesù lejn id-dixxipli! 

Il-ħasil tar-riġlejn f’ħafna mil-letteratura antika huwa ppreżentat bħala ġest ta’ 

intimità kbira, ġest nuzjali, ta’ żwieġ, fejn ir-raġel u l-mara jsiru ġisem 

wieħed. Insemmu, ngħidu aħna, l-psewdepigrafu kontemporanju ta’ żmien 

Ġesù, Ġużeppi u Asenat. Fil-Ġenesi 41:45, Asenat, bint Potifera, qassis ta’ On, 

tingħata mill-Fargħun lil Ġużeppi bħala martu. Il-Belt Eġizzjana ta’ On kienet 

ċentru ta’ kult lil alla Xemx. Minn Asenat Ġużeppi kellu liż-żewġ uliedu Manasse 

u Efrajm (Ġen 41:50–52; 46:20). Fil-psewdepigrafu li semmejna, l-Għarusa 

Asenat ma tħalli lil ħadd jaħsel riġlejn żewġha Ġużeppi bin Ġakobb għax hija hi li 

trid tagħmel dak il-ġest ta’ intimità kbira miegħu, għax hi l-mara tiegħu. 

San Pawl huwa ċar ħafna u dirett ukoll f’din it-tixbiha ta’ Ġesù l-Għarus u l-Knisja 

l-Għarusa tiegħu – għarus/a mhux mara u raġel għax fil-mument li fih qegħdin 

jagħtu lilhom infushom lil xulxin. Bħal fil-letteratura ekstra-Biblika, San Pawl juri 

kif Ġesù ‘jaħsel riġlejn il-Knisja tiegħu’ (Efes 5,26) billi jagħti lilu nnifsu lilha biex 

iqaddisha u jnaddafha. Fl-Aħħar Ċena, Ġesù wkoll hekk jagħmel mad-dixxipli 

tiegħu. 

Imma fi Ġwanni 13:10, Ġesù jinterpreta l-ġest tal-ħasil tar-riġlejn b’mod li l-

Knisja mbagħad dak il-ġest tarah imwettaq fil-magħmudija: “Min hu maħsul 

[ὁλελουμένος > λούω, bħal f’Lhud 10:22; Apk 1:5, fil-magħmudija] ma għandux 

għalfejn jinħasel kollu… għax hu kollu kemm hu nadif…”, fejn l-intimità tilħaq il-

qofol tagħha għax l-imgħammed isir fi Kristu sultan, profeta u qassis. 
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L-umiltà tal-qadddej 

“Intom issejħuli l-Imgħallem u l-Mulej, u sewwa tgħidu, għax hekk jien! Mela jekk 

jien l-imgħallem u l-Mulej u ħsiltilkom riġlejkom, hekk għandkom tagħmlu 

wieħed lill-ieħor.” B’dan il-kliem kien qiegħed jgħidilhom ikunu qaddejja ta’ 

xulxin, bħalma hu kien ġab ruħu ta’ qaddej magħhom? L-idea tal-qaddej fl-

Iskrittura mhijiex il-kunċett ta’ xi ħadd li jsefter: allura idea pjuttost negattiva u 

baxxa. Imma l-qaddej huwa xi ħadd b’relazzjoni intima mas-sid tiegħu. Kienet ta’ 

unur kbir ħafna li l-qaddej ikun jagħmel parti minn Dar-Familja. Salm 123:1-2 

jibda bi kliem li fih il-qaddejja jħossuhom kburin li huma qaddejja: “Lejk nerfa’ 

għajnejja, int li tgħammar fis-smewwiet. 2 Ara, bħal għajnejn il-qaddejja [ֲעָבִדים, 

δοῦλοι)] lejn id sidhom; bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidtha; hekk għajnejna 

lejn il-Mulej, Alla tagħna, sa ma jkollu ħniena minna.” 

Il-Qaddej ta’ Jaħweh [ֶעֶבד, παῖς], imbagħad, huwa l-figura ta’ dak privileġġjat 

għal kollox, li jiġi magħżul biex ikun dak li, permezz tiegħu, is-Sid jifdi lill-bqija tal-

Poplu tiegħu. L-erba’ Għanjiet tal-Qaddej f’Iżaija kollha jitkellmu b’mod pożittiv 

ħafna fuq il-Qaddej f’għajnejn Alla ... ukoll jekk hu dak li kellu jbati, ikun miċħud, 

imwarrab, li wieħed jistħi minnu. Ma ninsewx li fil-Qaddej -personaġġ singolu- il-

Profeta jara l-Fdal ta’ Iżrael, li minnu kellu jixxettel mill-ġdid il-Poplu mġedded 

ta’ Alla. 

Il-figura tal-qaddej hija l-figura ta’ min għandu relazzjoni intima, speċjali mas-

Sid, ma’ Alla u mal-Poplu. 

Il-Qaddej Ġesù  (“ara jien fostkom bħal wieħed jagħmilha ta’ qaddej [διάκονος]” 

– Lq 22,27) jaħsel riġlejn l-Appostli. Kienu dawk li minnhom Ġesù kellu jxettel il-

Poplu l-Ġdid ta’ Alla, il-Knisja. Kienu dawk li ma’ Marija, Omm Ġesù [δούλη] 

(mela dik li twelled lil Ġesù b’mod naturali bħala bniedem, u b’mod spiritwali fid-

dixxipli [maternità spiritwali], iffigurati fid-Dixxiplu l-Maħbub ħdejn is-Salib) fl-



10 
 
istess Kamra ta’ Fuq (ὑπερῷον, Lq 1:13) kellhom ikunu jistennew il-wegħda li 

Alla dejjem għamel: l-Ispirtu s-Santu. 

Lil din il-Knisja, jgħid San Pawl fl-Ittra lill-Efesin 5,26-27, iqaddisha u jnaddafha 

bil-ħasil tal-ilma u l-kelma u biex iressaqha quddiemu, din il-Knisja, sabiħa, bla 

tebgħa, bla tikmix, bla għajb, u b’xejn minn dan, imma qaddisa u bla tmaqdir 

minn ħadd. 

 

 Allura, kieku l-ħasil tar-Riġlejn kien biss u esklussivament ġest ta’ umiltà, kieku 

Ġesù ma kienx jista’ jgħid lil Pietru li, jekk ma jaħsillux riġlejh f’ġest ta’ umiltà u 

ta’ qadi, ma kienx se jkollu x’jaqsam iżjed miegħu! Kieku jien irrid nagħtik rigal – 

ktieb, ġest – u inti għal xi raġuni, ma taċċettahx, nista’ jien ngħidlek: ‘Mela, allura, 

la ma aċċettajtux, jien se nqatta’ l-karti minn miegħek, jien se niġġieled miegħek, 

mhux se jkollok x’taqsam iżjed miegħi!’? 

Rigal huwa rigal, xi ħaġa li ħadd m’għandu dritt għalih; xi ħaġa li hija mogħtija 

b’xejn. Ma tistax iġġiegħel lil xi ħadd joħodha, jaċċettaha. Ma għandhiex ikollha 

magħha spag, ktajjen, kundizzjonijiet marbuta! Ġesù ma setax jimponi lilu nnifsu 

fuq ħadd mid-dixxipli li bilfors kellhom jaċċettaw dak il-ġest, li kieku kien ġest 

esklussivament ta’ umiltà biss. Kien ikun ġest ta’ impożizzjoni u suppervja, mhux 

ġest ta’ servizz ħiereġ mill-qalb, mogħti b’xejn, f’servizz lejn kull wieħed 

minnhom. 

U kieku kien hekk, ġest-rigal ta’ umiltà biss, Pietru ma kienx jgħidlu: ‘Mela aħsilni 

minn rasi sa saqajja!’ Ma setax jgħidlu: ‘mela żidli mar-rigal!’ 

Allura l-ħasil tar-riġlejn kellu jingħata l-ewwelnett b’sens u b’attitudni ta’ 

intimità – bih Ġesù kellu jidħol f’intimità ikbar mad-dixxipli u huma bejniethom. 

Bħala sens ta’ intimità seta’ jkollu dik il-kundizzjoni, li jekk Pietru ma jaċċettahx, 

ma kienx ikollu x’jaqsam iżjed ma’ Ġesù! Għax frott ta’ intimità, allura mbagħad 

kien isir bħala ġest ta’ servizz u umiltà lejn kull wieħed. 
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Ġw 13:4-5.12 

4  ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου 

καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ 

λαβὼν λέντιον διέζωσεν 

ἑαυτόν· 
12  Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς 

πόδας αὐτῶν [καὶ] ἔλαβεν 

τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ 

ἀνέπεσεν πάλιν 

Ġw 10:17-18 
17  Διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ 

τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω 

αὐτήν. 
18  οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ἐγὼ 

τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω 

θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν 

αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ 

πατρός μου. 

 

 

L-aħħar nota dwar il-ġest tal-ħasil tar-riġlejn minn Ġesù hija nota interpretattiva 

ta’ ġest ieħor! Il-ġesti l-oħra ta’ Ġesù waqt il-ħasil tar-riġlejn: “4 neħħa l-mantar 

minn fuqu, ħa fardal u rabtu ma’ qaddu… 12 Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-

mantar u raġa’ qagħad fuq il-mejda” huma kollha ġesti li huma espressi bl-istess 

verbi fil-Grieg fit-test fejn Ġesù jgħid: “17 Għalhekk iħobbni l-Missier, għax jien 

nagħti ħajti, biex nerġa’ neħodha. 18 Ħadd ma jeħodhieli, iżda jien nagħtiha 

minn rajja. Għandi setgħa li nagħtiha, u għandi s-setgħa li nerġa’ neħodha; din 

hi l-ordni li ħadt mingħand Missieri” (Ġw 10:17-18). Il-mantar u l-fardal huma 

swaba li jippuntaw lejn ħajtu stess! Il-ħasil tar-riġlejn, Ġesù nnifsu jispjegah 

bħala l-mewt tiegħu bħala għotja għall-bnedmin, bħala għotja li tissiġilla l-

intimità tiegħu magħhom! 


