
KnejjeS mInSIja ta’ 
ġeruSalemm:
ĦaKeldama u 

l-KnISja-gĦar ta’ 
San onofrju

Din is-sensiela ta’ artikli għandha l-iskop li tippreżenta postijiet bibliċi u santwarji antiki 
mxerrdin fil-belt il-qadima ta’ Ġerusalemm u madwarha, li mhumiex tant magħrufin, 
imma li għandhom importanza fl-istorja tal-Bibbja u tal-Art Imqaddsa. L-ewwel post li 
se nippreżentaw f ’din is-sensiela huma l-fdalijiet tal-Knisja-Kripta ta’ Santa Marija tal-
Ħakeldama u l-Monasteru Grieg Ortodoss ta’ San Onofrju.

Noel Muscat ofm
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Il-Knisja-Kripta ta’ Santa 
Marija tal-Ħakeldama

L-Evanġelju ta’ San Mattew 
27,3-8 jirrakkonta l-mewt ta’ 
Ġuda Iskarjota, l-appostlu 
li biegħ lil Ġesù għal tletin 
biċċa tal-fidda, u li spiċċa mar 
jitgħallaq. L-evanġelista jikteb: 
“Mbagħad il-qassisin il-kbar 
ġabru l-flus minn hemm u 
qalu: ‘Dawn ma nistgħux 
inqegħduhom mal-offerti, 
għax huma prezz tad-demm.’ 
Ftiehmu bejniethom, u b’dawk 
il-flus xtraw l-Għalqa ta’ 
Ħaddiem il-Fuħħar, biex fiha 

jidfnu l-barranin. Kien għalhekk 
li dik l-għalqa ssemmiet 
l-Għalqa tad-Demm, u hekk 
għadha magħrufa sal-lum.”

L-Atti tal-Appostli 1,18-19 
jagħtuna interpretazzjoni 
interessanti tal-mewt ta’ Ġuda u 
tal-isem li dan il-post imbagħad 
ingħata: “Issa dan Ġuda kien 
xtara għalqa bil-qligħ inġust 
tiegħu; u hemm waqa’ għal rasu, 
nqasam minn nofsu u ħarġulu 
msarnu kollha. In-nies kollha 
ta’ Ġerusalemm saru jafu b’dan, 
u bdew isejħu lil dik l-għalqa 
bl-isem tagħhom Ħakeldama, 
jiġifieri l-għalqa tad-demm.”

Il-volta tal-Kripta  
tal-Ħakeldama
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Lejn tmiem is-seklu 4 San 
Ġlormu kiteb li l-post ta’ 
Ħakeldama kien jinsab 
fin-nofsinhar tal-Għolja ta’ 
Sijon. Fi tmiem is-seklu 6 il-
Pellegrin ta’ Piacenza jikteb 
li din l-għalqa kienet għadha 
tintuża biex fiha jindifnu 
l-barranin u l-pellegrini, 
imma li madwar l-oqbra 
kien sab ukoll diversi ċelel 
ta’ eremiti, imdawrin minn 
siġar tal-frott u dwieli. 
Fis-sena 680 żar dan il-post 
l-isqof Arculf, li jgħid li 
hemmhekk kienu jindifnu 
l-barranin, uħud minnhom 
f ’oqbra u oħrajn imħollijin 

bla difna u biss imkeffnin, 
u hekk kienu jibqgħu fi stat 
ta’ dekompożizzjoni fuq il-
ħamrija.

Fi żmien Charlemagne 
dan il-post intrabat 
mal-isptar tal-pellegrini 
Latini f ’Ġerusalemm, 
fejn aktar tard kellhom 
jaslu l-Kavallieri ta’ San 
Ġwann, proprju quddiem 
il-Bażilika tal-Qabar ta’ 
Kristu. Il-morda li kienu 
jmutu fl-isptar tal-pellegrini 
kienu mbagħad jittieħdu 
għad-difna fl-għalqa tal-
Ħakeldama. L-isptar ta’ 

Charlemagne kien jinsab 
qrib il-knisja ta’ Santa Marija 
Latina, qrib il-Qabar ta’ 
Kristu, u kien ingħata minn 
Harun al Rashid li kien 
ħabib tal-Imperatur Latin.

Bernard ir-Raħeb, monaku 
tal-abbazija ta’ Corby, 
fl-opra tiegħu Expositio in 
Matthaeum, kiteb li l-isptar 
kellu proprjetà ta’ għelieqi u 
dwieli fil-Wied ta’ Ġosafat. 
Kien hemm ukoll tradizzjoni 
li fil-Ħakeldama kienet 
teżisti knisja, li kienet ġiet 
mibnija minn Sant’Elena, 
imma din it-tradizzjoni hi 

Il-Wied ta’ Ħinnom
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medjevali (715-1009) u ġejja 
minn Vita Constantini, opra 
anonima.

Fi żmien il-Kruċjati l-post tal-
Ħakeldama, qrib il-menqgħa ta’ 
Siloam u taħt l-Għolja ta’ Sijon, 
kien magħruf mal-pellegrini. 
Il-mappa ta’ Ġerusalemm ta’ 
Brussels (c. 1108) timmarka 
l-post bħala Acheldemach, 
sepultura peregrinorum. Mela fi 
żmien il-ħakma Kruċjata dan 
il-post baqa’ jintuża għad-dfin 
tal-pellegrini li kienu jmutu fl-
isptar tal-Latini ta’ Ġerusalemm. 
Kien hemm ukoll xi eremiti li 
kienu jgħixu fl-għerien ta’ dan 
il-post. Fil-fatt, sallum għadhom 
jidhru għerien fuq ix-xaqliba 
l-oħra tal-Wied ta’ Ħinnom, jew 
tal-Ġeħenna, fejn jinsab il-blat 
għoli li fuqu hemm l-għelieqi 
tal-Ħakeldama.

L-abbati Russu Daniel, li żar il-
Ħakeldama fl-1106-1108, jikteb 
li hemmhekk sab ħafna għerien 
u oqbra, u li f ’dak il-post kienu 
jindifnu l-pellegrini foqra, 
imma li l-knisja kienet imġarrfa.

Fl-1143 il-Patrijarka Guglielmo 
ta lill-Isptar tal-Kavallieri ta’ San 
Ġwann knisja fil-għalqa tal-
Ħakeldama, fejn kienu jindifnu 
l-pellegrini, u l-għelieqi ta’ 
madwar. Dak iż-żmien l-Isptar 
kien immexxi mill-ewwel Gran 
Mastru tal-Ordni, Raymond 
de Puy. Ġwann ta’ Wurzburg 
jgħid li fl-1160 kienu għadhom 
jindifnu l-pellegrini. Fl-1172 
Teodorico kiteb: “Fl-għalqa 
tal-Ħakeldama, li l-Wied ta’ 
Ħinnom jifred mill-Għolja ta’ 
Sijon, hemm post tad-dfin tal-
pellegrini, fejn tinsab knisja tal-
Omm Qaddisa ta’ Alla u Verġni 
Marija.” Fl-ordinal tal-Bażilika 

tal-Qabar ta’ Kristu, li kopja 
tiegħu kienet tinsab għand it-
Templari fl-1153-1157 jingħad 
li fit-2 ta’ Novembru kienet 
issir purċissjoni lejn il-knisja li 
tissejjaħ Ħakeldama.

Il-kronista Kruċjat Ernoul 
jgħid li fil-waqgħa tar-Renju 
Latin ta’ Ġerusalemm (1187) 
fil-Ħakeldama kien hemm ukoll 
Caudemar (Chaudemar), jew 
karnierja, li fiha kienu jwaddbu 
l-pellegrini kollha li kienu 
jmutu f ’Ġerusalemm. F’dan 
il-post kienu jindifnu wkoll xi 
monaċi Griegi Ortodossi.

Bosta xhieda li żaru 
l-Ħakeldama fis-sekli 13 u 14 
jiktbu li kien hemm għar fond 
b’volta kbira (karnierja) li fih 
kienu jitwaddbu għal isfel 
l-iġsma tal-mejtin minn diversi 
toqob li kien hemm fis-saqaf 
tal-istess karnierja. Għal xi 
żmien id-Dumnikani kellhom 
kunvent fil-Ħakeldama, imma 
kellhom iħalluh minħabba 
l-attakki tal-Musulmani. 
Skont xi pellegrini, għalkemm 
kien hemm bosta iġsma 
f ’dekompożizzjoni fil-karnierja, 
ma kienx hemm irwejjaħ u 
intejjen f ’dan il-post.

Deskrizzjoni oħra tal-karnierja 
taħt il-Knisja ta’ Santa Marija 
tal-Ħakeldama jagħtihielna 
l-Franġiskan Niccolò da 
Poggibonsi (1347) u l-pellegrin 
Niccolò de Martoni, li żar l-Art 
Imqaddsa fl-1347-1350 u li kien 
għadda minn Malta u Għawdex 
fi triqtu lejn il-Lvant. Wara 
dan iż-żmien jidher li l-post 
tal-Ħakeldama kien f ’idejn 
l-Armeni, almenu mill-1402. 
Lejn nofs is-seklu 16 dan il-post 
ma kienx għadu użat bħala post 
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ta’ dfin. Studji arkeoloġiċi 
fuq il-fdalijiet tal-Knisja u 
l-Kripta ta’ Santa Marija saru 
fis-seklu 19, speċjalment 
minn C. Wilson (1865).

Dawn l-istudji juru li l-ġenb 
tal-Wied ta’ Ħinnom kien 
użat bħala nekropoli sa mis-
seklu 8 q.K. u wkoll mill-1 
seklu q.K. sas-sena 70 w.K. 
Hemm diversi għerien fuq 
ix-xaqliba tan-nofsinhar tal-
Wied, u jagħmlu parti minn 
kumpless li fih hemm il-
kripta u karnierja medjevali 
tal-Knisja ta’ Santa Marija 
tal-Ħakeldama.

Il-karnierja tinsab proprju 
fejn il-Wied ta’ Ħinnom 
jiltaqa’ mal-Wied tal-Kidron, 
proprju fuq il-monasteru 
Grieg Ortodoss ta’ San 
Onofrju (ara aktar ’l isfel). 

Illum għad fadal biss parti 
mill-volta medjevali ta’ din 
il-karnierja, li kienet tinżel 
ħafna fil-fond sal-livell tal-
blat. Il-karnierja kienet twila 
19 metri u wiesgħa 6 metri, 
u kienet maqtugħa f ’għerien 
naturali fil-blat. X’aktarx 
li fil-quċċata tal-volta kien 
hemm toqob li minnhom 
kienu jitwaddbu l-iġsma 
għal isfel. Il-karnierja kienet 
xi 16-il metru fonda. Ma 
fadal l-ebda ħjiel ta’ bini 
fuq il-volta tal-karnierja. 
X’aktarx li l-Knisja medjevali 
ta’ Santa Marija kienet 
mibnija fuq dan il-livell. 
Dan għaliex, għalkemm il-
pellegrini kienu jiddeskrivu 
li fuq il-volta kien hemm art 
imbattma, imma s-saħħa 
tal-ħitan u tal-volta jagħtuna 
x’nifhmu li almenu parti 

minn din l-art kien hemm 
fuqha binja oħra, appuntu 
l-Knisja ta’ Santa Marija tal-
Ħakeldama, li ma għadhiex 
teżisti. Il-knisja x’aktarx ġiet 
meqruda wara li l-Kruċjati 
tkeċċew minn Ġerusalemm 
fit-2 ta’ Ottubru 1187, fi 
żmien id-dinastija Ajjubida, 
għalkemm il-karnierja, kif 
rajna, kompliet tintuża bħala 
post għad-dfin tal-pellegrini 
għal sitt sekli wara.

Il-Knisja-Għar ta’  
San Onofrju

Ftit ’l isfel mill-għalqa 
tal-Ħakeldama hemm il-
ħitan ta’ monasteru Grieg 
Ortodoss, fejn hemm knisja 
u għar iddedikati lil San 
Onofrju. Dan il-monasteru 
hu wieħed minn lista twila 

Oqbra fil-fond  
tal-Knisja Għar
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ta’ almenu 25 monasteri 
Griegi Ortodossi li jinsabu 
f ’Ġerusalemm u madwarha.

Fi tmiem is-seklu 13, 
il-pellegrin Dumnikan 
Ricoldo di Montecroce żar 
iċ-ċimiteru tal-Ħakeldama, 
u kiteb hekk: “Qrib ta’ dan 
il-post sibna ċ-ċella ta’ San 
Onofrju u ta’ missirijiet 
qaddisa oħrajn.” Ma nafux 
kif San Onofrju, qaddis 
li għex fis-seklu 4 fin-
nofsinhar tal-penisola tas-
Sinaj, ġie assoċjat ma’ dan 
l-għar fil-Wied ta’ Ħinnom.

Skont tradizzjoni antika 
Onofrju twieled fl-Eġittu 
lejn tmiem is-seklu 4, meta 
kienet żviluppat il-ħajja 
ċenobitika u monastika fid-
deżert tal-Eġittu, l-aktar bil-
ħidma ta’ San Pawl, l-Ewwel 
Eremita, San Pakomju, 
Sant’Anton Abbati, u oħrajn. 
Il-bijografu ta’ San Onofrju 
kien jismu San Pafnuzju, 
li jgħid li Onofrju kien 
twieled fil-Persja, tradizzjoni 
li mhijiex miżmuma fis-
Synaxaria tal-Knejjes 
Ortodossi.

Onofrju kien beda l-ħajja 
monastika tiegħu barra 
l-belt ta’ Hermoupolis, qrib 
Thebae. Kien f ’dan iż-żmien 
li Onofrju tgħallem dwar 
il-ħajja eremitika li kienu 
għexu l-profeta Elija u San 
Ġwann Battista fid-deżert 
tal-Lhudija. Kien għalhekk 
li, mill-monasteru, iddeċieda 
li jingħata għall-ħajja 
anakoretika (eremitika). 
Fl-Eġittu dan l-istil ta’ ħajja 
reliġjuża kien infirex sewwa, 

l-aktar wara l-persekuzzjoni 
tal-Imperatur Deċju (249-
251). L-eremiti kienu jgħixu 
f ’għerien fid-deżert, u kienu 
jiltaqgħu flimkien fiċ-
ċenobju nhar ta’ Ħadd għall-
Ewkaristija u l-ikel flimkien. 
Onofrju dam jgħix fid-
deżert tas-Sinaj għal 70 sena, 
fi stil ta’ ħajja iebsa ta’ faqar u 
astinenza. Fl-ikonografija hu 
dejjem impitter kważi għeri 
għalkollox, u b’leħja twila li 
tibqa’ nieżla biex tgħattilu 
parti kbira minn ġismu.

Ftit qabel miet mar iżuru 
San Pafnuzju, bl-iskop li dan 
jieħu ħsieb id-difna tiegħu. 
Onofrju miet fid-deżert nhar 
it-12 ta’ Ġunju. Il-bijografu 

tiegħu Pafnuzju jgħid li żewġ 
iljuni ħaffru l-qabar tal-
qaddis. Il-bijografija ta’ San 
Onofrju, miktuba bil-Grieg, 
hi mħarsa f ’wieħed mill-
monasteri tal-Monte Athos.

Fis-seklu 14 twieldet 
tradizzjoni li l-Appostli 
kienu marru jinħbew 
fl-għerien fuq ix-xaqliba 
tan-nofsinhar tal-Wied ta’ 
Ħinnom wara l-mewt ta’ 
Ġesù, u li hemmhekk kienu 
ikkomponew il-Kredu 
tal-Appostli. Din ix-xhieda 
jagħtuhielna Niccolò da 
Poggibonsi (1346-50) u 
Niccolò de Martoni (1395). 
Qrib l-1350 Pietro de Pennis 
kiteb: “Taħt dik id-dar 

Knisja-Għar  
ta’ San Onofrju
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(Ħakeldama), u ’l isfel minn 
wieħed mill-għerien, tinsab il-
knisja ta’ San Onofrju (ecclesia 
Beati Onofry confessoris), fejn 
l-Appostli qaddisa, li dak 
iż-żmien inġabru hemmhekk 
flimkien, ikkomponew il-Kredu 
qasir tal-fidi.”

L-għerien tal-appostli 
jissemmew minn Felix Faber 
(1480-83) u minn Juan Perera, 
li kien sabhom hu u tiela’ l-wied 
minn Silwan: “Ftit aktar ’il fuq 
fil-għolja hemm l-għar fl-
irdum li fih l-Appostli baqgħu 
moħbijin għal tlitt ijiem wara 
l-mewt ta’ Kristu. Hemm 
kappella f ’dan il-post, imma 
llum hemm biss ftit fdalijiet tal-
figuri tal-Appostli, li qabel kienu 
jżejnu s-saqaf ta’ din il-kappella. 
Taħtha hemm diversi għerien 
oħrajn, li jintużaw għad-dfin 
tal-mejtin.”

Fl-1842 W.H. Bartlett sab 
pittura Biżantina tal-Verġni 
Marija f ’wieħed minn dawn 
l-għerien. Fil-fatt dan għadhom 
jidhru xi affreski fil-Knisja-Għar 
ta’ San Onofrju li l-Patrijarkat 
Grieg Ortodoss ta’ Ġerusalemm 
bena fl-1874-1892 f ’dan il-post, 
flimkien ma’ monasteru.

L-għar tal-Appostli llum 
jagħmel ħaġa waħda mal-Knisja 
ta’ San Onofrju. Il-knisja tinsab 
ġewwa fir-reċint tal-monasteru 
Grieg Ortodoss li nbena lejn 
tmiem is-seklu 19, u li fih tgħix 
soru Ortodossa. Biex tidħol 
ġewwa trid normalment titlob 
permess qabel billi ċċempel fil-
monasteru. L-Għar jidher li kien 
diġà jintuża għad-dfin f ’epoka 
Rumana. Għad hemm fdalijiet 
ta’ affresk medjevali fuq il-
ħitan u s-saqaf tal-Knisja-Għar. 

Ġewwanett tal-Għar għadhom 
jidhru għerien oħrajn ta’ dfin, 
li fihom hemm arcosolia, jew 
niċeċ li fihom kienu jindifnu 
l-mejtin. Il-Griegi Ortodossi 
jqimu f ’din il-Knisja l-Għar li 
fih, skont it-tradizzjoni, kien 
jgħix San Onofrju, meta kien ġie 
bħala pellegrin f ’Ġerusalemm 
biex iqim il-fdalijiet tas-Salib 
Imqaddes.

Id-daħla tal-monasteru tinsab 
ftit passi ’l fuq mit-triq li tinżel 
mill-Bieb ta’ Ġaffa għal taħt 
l-Għolja ta’ Sijon, u mbagħad 
tinferaq fi tliet fergħat. Waħda 
tieħdok lejn Betleħem, l-oħra 
għas-Sijon u n-niżla wieqfa 
fil-Wied ta’ Ħinnhom twasslek 
lejn ir-raħal Għarbi ta’ Silwan. 
Malli tinżel qrib ir-raħal tara 
l-ħitan tal-monasteru Grieg 
Ortodoss fuqek lejn il-lemin, 
bi trejqa li ttellgħek lejn il-bieb 
ewlieni. Malli tidħol ġewwa fil-
monasteru, issib il-Knisja-Għar 
ta’ San Onofrju b’diversi ikoni 
sbieħ u tagħmir tipiku tal-
knejjes Ortodossi, u fuq il-bieb 
il-bnadar tal-Patrijarkat Grieg 
Ortodoss ta’ Ġerusalemm u 
tar-Repubblika tal-Greċja, dehra 
tipika tal-monasteri kollha tal-
Patrijarkat Grieg Ortodoss.
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