
“Biex kif għamilt jien magħkom,
hekk tagħmlu intom ukoll” (Ġw 13:15)

Aġġornament tal-Kleru
13 – 15 ta’ Ġunju 2022

Dun Pawl Sciberras

Qadi fl-intimità 
ma’ Kristu Ġesù



Test mingħajr kuntest 
huwa biss pretest

Il-kamra ta’ fuq

Il-kuntest  



Il-kuntest  

 Kamra missellfa u mislufa
 Kamra tal-ikel
 Kamra tal-intimità u l-għożża
 Kamra tal-mistednin
 Kamra fejn hemm l-Imgħallem



Il-kuntest  

Il-kamra ta’ fuq tissejjaħ ħuperōon minn 
Luqa f’Atti 1:13
L-istess kelma nsibuha diversi drabi fit-TQ:

• Elija – 1 Slat 17:19
• Eliżew – 2 Slat 4:10
• Danjel – Dan 6:10
• Sara – Tob 3:17
dejjem bit-tifsira ta’ kamra fejn tispikka l-
intimità ma’ Alla



Il-kuntest  

Il-kamra ta’ fuq tissejjaħ ħuperōon minn 
Luqa f’Atti 1:13
L-istess kelma nsibuha wkoll fit-TĠ:

• Pietru u Tabìta – Atti 9:37
• Pawlu fi Troas waqt il-Qsim tal-Kelma

u tal-Ħobż – Atti 20:28
dejjem bit-tifsira ta’ kamra fejn tispikka l-
intimità ma’ Alla



Test mingħajr kuntest 
huwa biss pretest

Il-ħasil tar-riġlejn

Il-ġest 



Il-ġest  

Seta’ kien ġest ieħor,
u mhux il-ħasil tar-riġlejn?

- ħejjielhom hu stess l-Ikla?
- fissrilhom u applikalhom l-Iskrittura?
- bagħat fuqhom l-Ispirtu bid-doni tiegħu?



Il-ġest  

“Beda jaħslilhom riġlejhom”

“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” (Is 52:7 [Rum 10:15]).

“u għażel tnax li semmiehom appostli biex jibqgħu miegħu u 
biex jibgħathom jippritkaw” (Mk 3:13-14).

“... xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-sliem ... u aqbdu 
x-xabla tal-Ispirtu li hi l-kelma ta’ Alla” (Ef 6:14).



Il-ġest  

“Beda jaħslilhom riġlejhom”

“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” (Mk 6:8-9).



Il-ġest  

Il-ħasil tar-riġlejn:
ġest ta’ umiltà,
jew ...?



Test mingħajr kuntest 
huwa biss pretest

Il-qaddej

Il-kliem 



Il-kliem  

Il-qaddej mhux is-seftur!



Il-kliem  

— Il-qaddejja tajbin

“Ara, bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidhom;
bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidtha;
hekk għajnejna lejn il-Mulej, Alla tagħna,
sa ma jkollu ħniena minna” (Salm 123:2).



Il-kliem  

— Il-Qaddej li Jbati ta’ Jaħwè

“Araw! Il-qaddej tiegħi isib ir-risq, jintrefa’, 
jogħla u jkun ʼil fuq minn kulħadd… Il-Ġust
jiġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-
kotra” (Is 52:13; 53:11)



Il-kliem  

— Il-Qaddej Ġesù

“Imma jien qiegħed fostkom nagħmilha 
ta’ qaddej” (Lq 22:24)



Il-kliem  

— Il-qaddejja Marija

“Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir 
minni skont kelmtek” (Lq 1:38)



L-applikazzjoni

Il-fardal u l-ħajja  

“Beda jaħslilhom riġlejhom”

... u jkompli llum!



Il-ġest  

Il-ħasil tar-riġlejn:
ġest ta’ umiltà,
imma iktar u iktar 
ġest ta’ intimità



Il-fardal u l-ħajja  

Ġw 10:17-18
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 13:4-5.12
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.
12 Wara li ħaslilhom saqajhom, 
libes il-mantar u raġa’ qagħad 
fuq il-mejda; u qalilhom: “Tafu 
x’għamiltilkom? 



Grazzi
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