
Id-demm 
tal-Patt u 
l-qawmIen 
ta’ KrIStu

Mons Lawrenz Sciberras

“U Alla tas-sliem, li bis-saħħa tad-demm tal-patt ta’ dejjem qajjem mill-imwiet lil 
Sidna Ġesù li hu r-Ragħaj il-kbir tan-nagħaġ, iwettaqkom b’kull ħaġa tajba biex 
tagħmlu r-rieda tiegħu; ħalli jagħmel hu fina dak li jogħġob lilu b’Ġesù Kristu, li 

lilu l-glorja għal dejjem ta’ dejjem Ammen” (Lhud 13, 20-21).
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Il-Patt ġdid

Dawn il-versi jirritornaw għas-
suġġett dwar il-patt, imma taħt 
dawl ġdid u dan għaliex l-awtur 
tkellem minn “patt ta’ dejjem”. 
U preċiżament hawn toħroġ 
id-differenza! Din hija l-unika 
darba msemmi fit-Testment 
il-Ġdid. Diġà l-espressjoni 
“Alla tal-paċi” (sliem) għandha 
x’taqsam sħiħ mal-patt. Il-
Mulej irrivela lilu nnifsu bħala 
Alla tas-sliem, meta fi Kristu 
irrikonċilja miegħu d-dinja u 
waqqaf il-Patt il-Ġdid. Hekk 
huwa warrab kull forma ta’ firda 
u għażla.

Fit-tieni ittra lill-Korintin, 
naqraw hekk: “Kollox ġej minn 
Alla li ħabbibna miegħu nnifsu 
permezz ta’ Kristu... Alla kien 
li ħabbeb il-ħolqien miegħu 
nnifsu permezz ta’ Kristu bla 
ma qagħad iżomm il-kont ta’ 
dnubietna u fdalna l-ministeru 
ta’ din il-ħbiberija (2 Kor 5, 18-
19). Alla huwa tassew Alla tas-
sliem li jmexxi r-rikonċiljazzjoni 
u l-għaqda fost kulħadd. U 
bil-maqlub, fejn ma hemmx 
is-sliem u l-għaqda Alla ma 
għandux postu hemm!

L-indħil deċisiv ta’ Alla tal-
paċi l-awtur jiddeskrivih bi 
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kliem ġdid: L-awtur jitkellem 
mill-ewwel darba dwar il-
qawmien ta’ Kristu. F’din l-ittra 
lil-Lhud l-awtur tkellem ta’ 
spiss mill-glorifikazzjoni ta’ 
Kristu, mid-dħul tiegħu fis-
Santwarju tas-sema, imbagħad 
ma tkellem xejn espliċitament 
mill-qawmien tiegħu. L-awtur 
tal-ittra jesprimi l-qawmien 
b’mod oriġinali ħafna, u mhux 
dak tradizzjonali. Huwa jsemmi 
s-silta tal-profeta Isaija fejn 
ifakkar fl-opri divini matul 

żmien l-Eżodu. Il-profeta jikteb: 
“U ftakru f ’jiem l-imgħoddi: 
Mosè l-qaddej tiegħu. Fejn hu 
dak li ħeles mill-baħar, ir-ragħaj 
tal-poplu tiegħu? ... Dak li feraq 
il-baħar quddiemhom biex 
jagħmel għalih isem li jibqa’ 
għal dejjem? Li mexxihom qalb 
il-mewġ u ma għotrux bħaż-
żiemel fid-deżert?... Hekk int 
mexxejt il-poplu tiegħek biex 
tagħmel għalik isem glorjuż” 
(Is 63,11-14). F’din is-silta, il-
profeta Isaija jsejjaħ lil Mosè “ir-
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ragħaj tal-poplu” – il-poplu 
merħla ta’ Alla. Il-Bibbja tas-
Sebgħin (LXX) imbagħad 
ittraduċiet “ir-ragħaj tan-
nagħaġ”. Issa ġara li l-awtur 
tal-ittra naturalment jaqbad 
din l-espressjoni (ara Ġw 
10,11.14) biex joħroġ għad-
dawl is-superjorità qawwija 
ta’ Ġesù f ’relazzjoni ma’ 
Mosè li huwa sempliċement 
“ir-ragħaj tan-nagħaġ”, 
filwaqt li Ġesù huwa “ir-
ragħaj il-kbir”, “il-qassis 
il-kbir”.

Pietru fl-ewwel ittra tiegħu 
meta jitkellem minn Kristu 
juża l-espressjoni “ir-Ragħaj 
il-Kbir” archipoimēn (1Pt 
5,4). Issa hawn Pietru jrid 
ifakkar ukoll fil-Qassis 
il-Kbir archiereus. Is-
superjorità ta’ bejn Mosè 
u Ġesù qiegħda hawn: 
Filwaqt li Mosè mexxa u 
għadda l-poplu lejn art ta’ 
din id-dinja minkejja li 
tnixxi iva ħalib u għasel, 
mela l-Art imwiegħda, Ġesù 
għamel il-mogħdija tiegħu 
mill-mewt għall-ħajja biex 
idaħħalna f ’din l-eredità. 
Grazzi għal espressjonijiet 
l-awtur irid juri li l-qawmien 
ta’ Ġesù mhux biss xi ġrajja 
individwali, Kristu qam biss 
għalih innifsu, iżda fl-istess 
ħin din hija ġrajja li tmissna 
lkoll, ġrajja universali 
tassew! Kristu gglorifikat 
bħala r-ragħaj tan-nagħaġ 
huwa dak li jiftaħ it-triq 
għan-nagħaġ, it-triq ta’ ħajja 
ġdida, it-triq tal-qawmien. 
Kristu qam mill-mewt bħala 
“l-Awtur tas-Salvazzjoni” 
(Lhud 2,10), bħala “l-ewwel 
li qam mill-mewt” (Kol 

1,18), bħala “l-ewwel fost 
dawk li raqdu” (1 Kor 15,20). 
Hawn għalhekk jidher 
l-aspett ekkleżjali ta’ Kristu. 

Is-saħħa tad-demm

L-awtur jaħsadna waħda 
sew meta jikteb espressjoni 
tassew qawwija. Huwa jgħid 
li Alla qajjem mill-mewt 
lil Kristu “bis-saħħa tad-
demm tal-patt ta’ dejjem” 
(Lhud 13,20). X’ifisser dan 
kollu? L-awtur jattribwixxi, 
jew aħjar jagħti lid-demm 
ta’ Kristu funzjoni deċisiva 
u qawwija għall-qawmien 
tiegħu. U għaliex dan jista’ 
jsir? Minħabba r-rapport 
intimu li hemm bejn id-
demm divin u l-Ispirtu. 
Grazzi għall-frażi: “... id-
demm ta’ Kristu, li bl-Ispirtu 
ta’ dejjem offra lilu nnifsu ... 
inaddaf il-kuxjenzi tagħkom 
...” (Lhud 9,14). Dan il-kliem 
joffrilna li nħarsu mod ieħor 
lejn il-qawmien l-ewwel 
dak ta’ Ġesù mbagħad dak 
tagħna.

L-ewwel formuli ta’ tagħlim 
tal-fidi Kristjana ħarġu 
għad-dawl il-kuntrast ta’ 
bejn il-mewt ta’ Ġesù u 
l-qawmien tiegħu. Kienu 
l-bnedmin li qatluh u Alla 
qajmu mill-mewt (Atti 3,15; 
4,10). Aktar tard imbagħad 
wieħed beda jifhem li 
l-qawmien ta’ Ġesù ġara 
permezz tal-Ispirtu s-Santu, 
bil-qawwa tiegħu. (Rum 
1,4). Il-profeta Eżekjel, meta 
kien fl-eżilju ta’ Babel wera 
li l-qawmien hija opra tal-
Ispirtu: fid-dehra suġġestiva 
li kellu tal-għadam niexef, 

huwa kellu l-amar biex 
isejjaħ l-ispirtu ruah, in-nifs, 
ir-riħ l-Ispirtu, u dan sabiex 
jidħol fl-għadam u jerġa’ 
jagħtih il-ħajja mill-ġdid. 
(Eżek 37,9). L-Ispirtu huwa 
n-nifs ta’ Alla li jagħti l-ħajja.

Minn approfondiment fit-
tagħlim ħareġ għad-dawl 
li l-azzjoni tal-Ispirtu ma 
bdietx sempliċement mal-
qawmien iżda dehret matul 
il-ħajja ta’ Ġesù u b’mod 
partikulari waqt il-passjoni. 
L-awtur tal-ittra lil-Lhud 
iwassalna biex nifhmu dan 
kollu. Ġesù talab b’leħen 
għoli lill-Missier u bħala 
tweġiba ta’ dan kollu huwa 
rċieva bil-qawwa kollha 
minn għand il-Missier 
l-Ispirtu biex hekk seta’ 
jibdel il-mewt proprja 
tiegħu, ġrajja ta’ għajb, 
f ’waħda ta’ għaqda u barka. 
Hekk Ġesù qaleb kollox ta’ 
taħt fuq. Il-mewt ta’ Ġesù 
saret il-pedament tal-Patt 
il-Ġdid grazzi għall-azzjoni 
tal-Ispirtu. Id-demm ta’ 
Ġesù ġie mixrub mill-Ispirtu 
s-Santu permezz tat-talb 
qawwi flimkien mal-ħlewwa 
lejn Alla Missieru. Hekk 
allura sar għajn ta’ ħajja 
ġdida, għajn ta’ qawmien 
tassew.

Relazzjoni nifs – demm

Wieħed jista’ jidħol aktar fil-
fond dwar ir-relazzjoni bejn 
id-demm u l-Ispirtu skont 
it-Testment il-Qadim. Għal 
dik il-mentalità, d-demm 
kien qaddis, forsi aħjar sagru 
u dan għaliex ifisser il-ħajja 
hija rigal ta’ Alla. U ħadd 
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ma għandu jedd fuq il-
ħajja tal-bniedem! Il-Bibbja 
tgħallimna li fid-demm 
hemm in-nefesh, il-bidu tal-
ħajja, l-infiħ ta’ ħajja, ir-ruħ 
li tgħajjex il-ġisem. Anzi 
fid-Dewteronomju hemm 
kliem ċar u li jfisser ħafna 
fejn jgħidilna li d-demm 
sħiħ huwa n-nefesh. “Imma 
int għandek iżżomm sħiħ li 
ma tikolx id-demm, għax id-
demm hu l-ħajja” (Dt 12,23). 
Mela minn dan il-kliem 
l-awtur sagru mhux jagħmel 
differenza bejn id-demm u 
l-ħajja.

Fi żminijietna x-xjenza 
kkonfermat din il-ħaġa 
bl-iskoperta tal-ossiġnu fid-

demm. Hekk ikompli jiċċara 
kliem l-Iskrittura. Id-demm 
tagħna għandu rapport 
mill-qrib ħafna man-nifs 
tagħna. Biex ngħixu hemm 
il-bżonn li n-nifs tagħna 
jidħol fid-demm, jiġifieri 
l-arja li nieħdu din tidħol 
fid-demm, tagħna, tgħanih 
bl-ossiġnu li titfagħlu, biex 
l-ossiġnu jgħajjex iċ-ċelluli 
tal-ġisem. Mela hemm rabta 
l-aktar mill-qrib bejn in-nifs 
u d-demm, jew bejn l-Ispirtu 
u d-demm. Dan għaliex 
bil-Lhudi l-istess kelma ruah 
tfisser nifs u spirtu.

Dawn l-elementi qabadhom 
u daħal aktar fil-fond 
dwarhom l-awtur tal-ittra 

lil-Lhud; huwa jurina rabta 
qawwija ħafna bejn id-
demm ta’ Kristu u l-Ispirtu 
s-Santu. F’dan il-każ mhix 
kwistjoni ta’ fenomenu 
bioloġiku imma realtà 
spiritwali. Hekk kif aħna 
naspiraw l-arja biex nimtlew 
bl-ossiġnu, id-demm hekk 
jagħmilna kapaċi biex 
ngħixu flimkien mal-ġisem. 
Hekk ġara minn Kristu fil-
passjoni. Hu grazzi għat-talb 
tiegħu li huwa “nefaħ fuqna” 
l-Ispirtu s-Santu. “Kollox hu 
mitmum! Mbagħad mejjel 
rasu u radd ruħu” jew radd 
l-ispirtu tò pneûma (Ġw 
19,30).

Ġesù talab u xxennaq u 
rċieva l-Ispirtu s-Santu, 
tant li daħal fih u mbuttaħ-
mexxih biex joffri l-ħajja 
tiegħu f ’għotja sħiħa ta’ 
mħabba. Nistgħu ngħidu 
li fil-passjoni, d-demm 
ta’ Kristu nxtorob (f ’sens 
metaforiku) mill-Ispirtu 
s-Santu, tant li akkwista dik 
il-kapaċità li jikkomunika 
ħajja ġdida u li jibni l-Patt 
Ġdid. Permezz tal-Ispirtu 
s-Santu, l-passjoni għamlet 
min-natura umana ta’ 
Kristu, u speċjalment 
mid-demm tiegħu, dak 
l-istrument li jgħaddilna 
l-Ispirtu s-Santu.

Dan it-tagħlim qiegħed ukoll 
fir-raba’ Vanġelu. Ġwanni 
jurina r-relazzjoni sħiħa li 
hemm bejn il-passjoni ta’ 
Ġesù u d-don tal-Ispirtu 
s-Santu. Meta Ġesù qal: 
“Missier waslet is-siegħa 
sebbaħ lill-iben tiegħek, 
sabiex ibnek isebbħek” (Ġw 
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17,1), dan il-kliem qed 
jirreferi għall-passjoni; u 
li minħabba fiha l-Missier 
jigglorifika lill-Iben grazzi 
għad-don abbundanti tal-
Ispirtu s-Santu. 

Mela naraw kemm il-
qawmien ta’ Kristu għandu 
rapport speċjali mad-demm 
divin tiegħu u li d-demm 
tiegħu jikkomunika lilna 
l-ħajja ġdida ta’ Kristu 
rxoxtat, u jgħajjixna grazzi 
għar-relazzjoni li għandu 
mal-Ispirtu s-Santu. 

“U Alla tas-sliem.... 
wettaqkom b’kull ħaġa tajba, 
biex tagħmlu r-rieda tiegħu; 
ħalli jagħmel hu fina dak li 
jogħob lilu b’Ġesù Kristu” 
(Ld 13,21). Hawn jidher 
element qawwi tassew u 
li qiegħed fil-Patt il-Ġdid 
meta aħna nirċievu l-azzjoni 
ta’ Alla. Matul żmien it-
Testment il-Qadim Alla 

kien jippreskrivi dak li 
l-bniedem kellu jagħmel. U 
dan kien isir permezz tal-liġi 
esterna. Dan it-tip ta’ patt 
ma ħadimx, ma tax frott 
meħtieġ, għaliex il-bniedem 
mhux kapaċi bil-forzi tiegħu 
biss li jkomplu r-rieda ta’ 
Alla. Għalhekk Alla ried 
iwaqqaf alleanza ġdida, 
meta wiegħed li jikteb il-liġi 
tiegħu fil-qalb tal-bniedem 
(Ġer 31,33), u li jagħtih qalb 
ġdida u Spirtu ġdid (Eżk 
36,26-27).

Dan għalhekk ifisser li matul 
żmien il-Testment il-Ġdid 
dak li se jieħu inizjattiva 
huwa Alla! Aħna għandna 
nilqgħu l-azzjonijiet tiegħu. 
Dak li nagħmlu aħna huwa 
ġej minn Alla, u nilqgħuh 
bil-fidi u gratitudni. “Alla 
hu li jaħdem fikom u 
jġegħelkom tridu u tħabirku 
biex tagħmlu dak li jogħġob 

lilu” (Fil 2,13). Għaliex 
hekk kif Ġesù irċieva l-opri 
tiegħu mill-Missier, hekk 
ukoll aħna għandna nirċievu 
l-opri tagħna minn għand 
Ġesù. Huwa għandu mhux 
biss jgħix fina, imma wkoll 
jaħdem fina u magħna. 
Aħna magħqudin fih bħal 
friegħi tad-dielja. “Kif il-
fergħa ma tistax tagħmel 
frott minnha nfisha jekk ma 
tibqax fid-dielja, hekk anqas 
intom jekk ma tibqgħux fija.” 
(Ġw 15,4).
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