
Jeżiżtu rapporti l-aktar qawwijin bejn is-saċerdozju ministerjali u l-qalb saċerdotali ta’ Kristu. 
Dawn ir-rapporti huma fondi ħafna u dan għaliex issa fil-Patt il-Ġdid, fejn li l-qassis ordnat 
għandu s-servizz, bħala għajn u ċentru hija l-Qalb ta’ Kristu. Ħalli naraw kemm dan tassew 
huwa veru u reali.

Il-qalB 
SaċerdotalI ta’ 

KrIStu u dIK  
tal-qaSSIS  

fIt-teStment  
Il-ġdId
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Saċerdozju minn barra biss

Fl-Ittra lil-Lhud meta jsir 
ix-xebh bejn is-saċerdozju 
tal-Patt il-Qadim u dak tal-
Patt il-Ġdid, joħroġ sew għad-
dawl li s-saċerdozju tal-Antik 
kien wieħed minn barra biss, 
mingħajr ma kellu xejn x’jaqsam 
mal-qalb. Fit-testment il-Qadim 
kultant niltaqgħu ma’ frażijiet 
dwar xi sentimenti ta’ qalb is-

sultan. Eżempju: Salamun jitlob 
’l Alla biex jagħtih “qalb ħelwa” 
(1 Slat 3,9), fil-waqt li l-ktieb tal-
Proverbji jgħid li “Qalb is-sultan 
nixxiegħa ilma f ’id il-Mulej” 
(Prov 21,1). Hawnhekk hawn 
tixbiha l-iktar sabiħa.

Aktar minn dan fit-Testment 
il-Qadim ma jitkellem xejn 
mill-qalb tal-qassis. Il-kult 
tal-antik ma kellu assolutament 
xejn x’jaqsam mal-qalb. Il-
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kult, jiġifieri s-sagrifiċċji 
ta’ kuljum li titlob il-Liġi 
u li kienu jsiru fit-tempju, 
kienu jsiru biss b’ritmu 
konvenzjonali estern, 
joffru bla għadd debħiet 
tal-annimali. Il-qassis kellu 
jagħmel dawn ir-riti u 
daqshekk biss biex jissodisfa 
dak li tordna l-Liġi. Il-qassis 
kien bla ebda ħeġġa u fervur 
qabel id-debħa u fl-istess 
sitwazzjoni ta’ qalb baqa’ 
wara li għamel id-debħa fuq 
l-artal.

Ġesù biddel dan il-kult 
estern u ta’ drawwa, jiġifieri 
tas-soltu, f ’kult personali 
u eżistenzjali. Dan għandu 
bil-fors jitlaq mill-qalb: 
Is-saċerdozju ta’ Kristu 
jattwa l-Patt il-Ġdid, billi 
jikkonsisti fir-rigal ta’ dawk 
li jemmnu f ’qalb ġdida, u li 
f ’din il-qalb jiġi msawwab 
l-Ispirtu s-Santu. Biex 
iwaqqaf il-Patt il-Ġdid, 

Ġesù aċċetta bidla sħiħa 
sagrifikali ta’ qalbu stess 
sabiex jagħmel proprju qalb 
ġdida. Il-problema tas-
saċerdozju u tal-kult hija 
problema tal-qalb; u dan 
sabiex wieħed joqrob dejjem 
aktar lejn Alla. Dan kien 
meħtieġ li jkollu qalb denja 
ta’ Alla, imnaddfa, qaddisa 
u tassew miftuħa u doċli fir-
relazzjonijiet ma’ Alla, lejn 
l-imħabba li tkun ġejja minn 
għandu jiġifieri minn għand 
Alla. “Tgħallmu minni, 
għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u 
umli” (Mt 11,29).

Din il-kwalità ta’ qalb fi 
żmien it-Testment il-Qadim 
ma kenitx teżiżti; din hija 
s-sitwazzjoni verament 
ta’ swied il-qalb fi żmien 
daqshekk twil. Kollha 
kemm huma kellhom il-qalb 
perversa, ħażina u mħassra. 
Ħadd ma kellu tassew qalb 
ġusta u ħanina! Il-liġi – 

għajn b’għajn u sinna b’sinna, 
kilwa b’kilwa – kienu jafuha 
sew u kienu jipprattikawha 
wkoll! Kollha huma imtebba’ 
bid-dnub u għalhekk huma 
’l bogħod mill-Mulej, u xejn 
denji li jkollhom rapport 
miegħu. U dan għaliex 
qalbhom ma kenitx nadifa u 
safja.

Għalhekk fl-oraklu minn 
ta’ Ġeremija, Alla wiegħed 
bidla ġenwina tal-qalb meta 
qal: Ara, dan huwa l-Patt 
il-Ġdid, jien għad nikteb 
il-Liġi tiegħi fi qlubhom. 
Liġi miktuba fuq il-ġebel 
ma setgħet qatt twassal 
għal għaqda vera bejn Alla 
u l-poplu, u dan għaliex 
din kienet ħaġa esterna 
kemm għal Alla kif ukoll 
għall-poplu. Il-profezija ta’ 
Ġeremija tħabbar li dawk 
li jemmnu għad ikollhom 
(a) qalb ħelwa, dejjem lesta 
li tagħmel ir-rieda ta’ Alla 
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bl-imħabba (b) qalb dejjem 
disposta mela mingħajr 
ħafna riservi u awtentika ma’ 
Alla. 

U sabiex jesprimi l-istess 
ħaġa f ’manjiera aktar 
radikali, Eżekjel f ’isem Alla, 
wiegħed qalb ġdida, u spirtu 
ġdid; għaliex ma kienx 
biżżejjed tikteb il-Liġi ta’ 
Alla b’qalb xierfa, iżda kien 
hemm bżonn ta’ bidla u din 
il-bidla tiġi bil-għajnuna tal-
Ispirtu. “U nagħtikom qalb 
ġdida, u ruħ ġdida nqiegħed 
ġo fikom .... u nqiegħed 
l-ispirtu tiegħi ġo fikom” 
(Eżek 36, 26-27).

Biex wieħed jirċievi l-Ispirtu 
ta’ Alla huwa ndispensabbli 
li jkollu qalb ġdida. Mela 
l-problema qiegħda li 
wieħed ikollu qalb umana, 
miftuħa għall-ispirtu ta’ Alla, 
mingħajr ma jkun hemm 

ebda tfixkil. Il-qalb ta’ Ġesù, 
sa mill-bidu kienet waħda 
perfetta li però aċċettat bidla 
u dan sabiex twettaq b’mod 
sħiħ il-pjan ta’ Alla u sabiex 
tkun tista’ tikkomunika mal-
bnedmin.

Il-misteru tar-Redenzjoni 
huwa proprju dan. L-Iben ta’ 
Alla ħa natura umana li din 
iġġorr is-sinjal tad-dnub. San 
Pawl dan jgħidu bil-qawwa: 
“F’sura ta’ ġisem tad-dnub” 
(Rum 8,3). Mela ħtieġa ta’ 
natura umana, fil-bżonn 
ta’ bidla interjuri. Hawn 
qegħdin nitrattaw ma’ bidla 
tal-qalb, li l-bniedem ikollu 
qalb ġdida, tassew ħelwa 
għal Alla u wkoll għall- 
oħrajn!

Agunija u Passjoni.

Din il-bidla saret fil-passjoni 
ta’ Ġesù. Aħna lkoll nafu li 

l-passjoni ta’ Ġesù kienet 
tassew mument ta’ dulur 
kbir ta’ tbatija enormi kif 
ukoll ta’ taqbida interna u 
dan l-aktar waqt l-agunija. 
Waqt l-agunija aħna nistgħu 
naraw tassew kemm Ġesù 
kellu qalb umana mikxufa 
għat-tbatija kemm fiżika 
kif ukoll dik tal-moħħ. U li 
din il-kwalità forsi kienet 
tweġġa’ wisq aktar minn 
dik tal-ġisem! Waqt din it-
tbatija ta’ agunija Ġesù refa’ 
fuqu l-ħniena ta’ ħlewwa 
sħiħa lejn il-Missier: “Tkun 
magħmula mhux le r-rieda 
tiegħi imma dik tiegħek”.

Ġesù ħa fuqu t-tbatijiet 
kollha tal-passjoni bħala 
okkażżjoni ta’ ħlewwa 
straordinarja tal-qalb tiegħu 
u din lejn ir-rieda ta’ Alla. 
L-ittra lil-Lhud tgħid li 
Ġesù “tgħallem minn dak li 
bata xi tfisser l-ubbidjenza” 
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(Lhud 5,8). Mela hawn 
għandna tbatija diretta fl-
ewwel persuna. Ġesù ried 
jitgħallem mhux għalih 
innifsu, imma għalina, biex 
jifforma fih stess qalb ħelwa 
u li fuqha tinkiteb il-Liġi ta’ 
Alla. Mhux biss imma qalb 
kompletament ġdida; qalb 
li ma riedet xejn aktar li 
tqiegħed lilha nfisha għas-
salvazzjoni tal-aħwa. Hawn 
ta’ min jaħseb ftit f ’dak li 
Ġesù għamel waqt il-fidwa: 
aċċetta tassew li l-qalb 
tiegħu ssofri profondament 
l-ewwel biex tinbidel u biex 
tkun għad-dispożizzjoni ta’ 
dawk kollha li jemmnu bħala 
qalb ġdida li tgħaqqadna 
kompletament ma’ Alla u 
mal-aħwa!

Hawn qiegħed is-saċerdozju 
ta’ Kristu: Kristu huwa qassis 
sakemm huwa medjatur tal-
Patt il-Ġdid. U dan il-Patt 
il-Ġdid jikkonsisti fil-bidla 
tal-qalb. Ġesù sar saċerdot 
perfett grazzi għall-passjoni 
li fiha l-qalb umana tiegħu 
nbidlet, sabiex hekk tkun 
tista’ issir il-għajn tal-Patt il-
Ġdid. Meta nitkellmu mill-
qalb ta’ Ġesù nkunu tassew 
fiċ-ċentru tar-rivelazzjoni 
tat-Testment il-Ġdid. Din 
mhix biss xi rivelazzjoni 
teorika, imma attwazzjoni 
divina u li din ġiet affettwata 
fil-qalb umana ta’ Ġesù. Jekk 
wieħed ma jidħolx sa din 
il-verità jibqa’ fuq il-qoxra 
biss, superfiċjali. Hekk allura 
ma jasal qatt biex japprezza 
fil-milja kollha l-għana tal-
fidwa li issa għandna għad-
dispożizzjoni sħiħa ta’ din 
il-qalb ġdida.

Il-quċċata tal-imħabba

Ir-Rivelazzjoni l-kbira hija 
l-imħabba ta’Alla li dehret 
l-ewwel fl-Inkarnazzjoni 
tal-Iben ta’ Alla, u sabet il-
quċċata tagħha fil-Passjoni 
u l-mewt, mela l-għotja 
sħiħa u totali. Mingħajr 
l-imħabba, l-passjoni ma 
kien ikollha ebda valur. 
Kienet tkun ġrajja traġika u 
ta’ skandlu. Kollox inbidel 
sa mill-ġewwieni, mela 
mill-qalb. Ma nistgħu qatt 
naslu biex nimmaġinaw 
ċirkustanzi aktar kuntrarji 
ta’ progress sħiħ lejn 
l-imħabba: L-inġustizzja, 
il-krudeltà, t-tradiment, 
dawn il-ħwejjeġ kollha li 
jmorru kontra l-imħabba. 
Madankollu dawn saru 
okkażjonijiet ta’ mħabba 
aktar kbira. Is-sigriet ta’ dan 
kollu hu l-Qalb ta’ Ġesù. 
Meta nitkellmu mill-qalb, 
nitkellmu mill-imħabba, 
imħabba li għexha u 
ġarrabha bniedem. Din hija 
mħabba li għexha fil-milja 
tagħha l-Iben ta’ Alla fin-
natura umana u bit-tbatijiet 
u d-deċiżjonijiet umani.

Tassew din hija qalb li tant 
kienet ġeneruża li għamlet 
tagħha ċ-ċirkustanzi 
l-aktar konkreti biex iżżid 
l-imħabba. Li l-imħabba 
hija ċ-ċentru ta’ kollox 
jurih ukoll San Pawl meta 
jitkellem mill-agape, mill-
imħabba, mill-karità (1 Kor 
13). Għall-Korintin, kien 
hemm ħwejjeġ oħra li jidhru 
li kienu aktar interessanti 
u aktar importanti mill-
karità: Il-profezija, l-kariżmi 

straordinarji, d-don tal-
ilsna, x-xjenza mela l-għerf. 
Dawn il-ħwejjeġ jidhru li 
għalihom kienu wisq aktar 
importanti, aktar divini. San 
Pawl ma ħasibhiex darbtejn. 
Huwa qal: le, il-għerf ma 
għandu ebda siwi mingħajr 
l-imħabba, “l-għerf jonfoħ, 
l-imħabba tibni” (1 Kor 8,2). 
“Jekk ma għandix l-imħabba 
ma jiena xejn” (1 Kor 13,2).

Pawlu qiegħed fiċ-ċentu 
l-imħabba li għandha 
l-bidu mill-qalb ta’ Kristu. 
It-Testment il-Ġdid kollu 
għandu din id-direzzjoni, 
fis-sens ta’ għaqda taż-żewġ 
dimensjonijiet tal-imħabba: 
Dik lejn Alla, u dik lejn 
il-proxxmu. Dan huwa 
l-punt l-aktar speċifiku tat-
Testment il-Ġdid. L-Antik 
Testment diġà kien jitlob li 
wieħed iħobb ’l Alla “bil-
qalb tiegħu kollha”; iżda 
ma kienx jgħaqqad tajjeb 
l-imħabba ta’ Alla ma’ dik 
tal-proxxmu (Eż 32,26-29).

Fi Kristu però ż-żewġ 
dimensjonijiet tas-salib dik 
vertikali li turi r-relazzjoni 
ma’ Alla u dik orizzontali, 
li turi r-relazzjoni bejnietna 
bnedmin, dawn jiffurmaw 
għaqda waħda. Dawn huma 
ż-żewġ dimensjonijiet 
tal-imħabba, magħqudin 
flimkien mill-qalb ta’ Ġesù. 
Hekk il-Qalb ta’ Ġesù 
saret qalb saċerdotali, qalb 
tal-Qassis il-Kbir, qalb tal-
medjatur tal-Patt Ġdid.
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