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LECTIO DIVINA 

SOLENNITÀ TAT-TRINITÀ QADDISA (C) 

 

Ġw 16,12-15 

  

v. 12: “Baqagħli ħafna ħwejjeġ x’ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom.” 

Ġesù jassikura lill-appostli li ser ikompli jkellimhom minkejja li mhux ser ikun fiżikament 

preżenti fosthom. Il-preżenza tiegħu fil-komunità se tkompli għax hija preżenza reali tal-

Imgħallem li jkompli jgħallem lid-dixxipli tiegħu. 

Ġesù jgħidilhom “imma għalissa ma tifilħux għalihom” għax biex wieħed jifhem il-messaġġ 

ta’ Ġesù, wieħed irid ikun lest bħalu li jagħti ħajtu għall-oħrajn. U id-dixxipli għadhom ma 

waslux għal dan. 

Ġesù qiegħed jiżgura lill-komunità ta’ dawk li jemmnu li aktar ma jħobbu, u aktar ma jingħataw 

għal xulxin aktar jaslu biex jifhmu l-kelma tiegħu.  

 

v. 13: “Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha; għaliex hu ma 

jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma’, u jħabbrilkom il-ġejjieni.” 

Hemm mixja li trid issir permezz ta’ Ġesù fil-verità. Ġesù diġà ddefinixxa lilu nnifsu bħala t-

triq: issa jippreżenta l-ispirtu bħala dak li jqabbdek it-triq fil-verità. 

Dak li tabilħaqq hu Alla, u dak li tabilħaqq hu l-bniedem, ma jista’ qatt ikun magħruf b’mod 

sħiħ, jekk mhux permezz ta’ gradi ta’ għarfien u ta’ esperjenza dejjem aktar profonda. Aktar 

mal-imħabba milqugħa mingħand Alla ssir komunikazzjoni ta’ mħabba għall-aħwa, aktar il-

komunità tikber f’din l-imħabba. Hu biss meta jseħħ dan id-dinamiżmu ta’ żvilupp li jidher 

dejjem aktar ċar il-wiċċ tal-Missier. U din hija l-mixja fil-verità. 

Għalhekk għal Ġesù l-verità mhix xi akkwist - mhux għandi l-verità imma hi l-verità u ssir il-

verità. Fid-diskors ma’ Nikodemu Ġesù kien qallu: “Min jagħmel il-ħażin, jobgħod id-dawl...” 

u bħala kontrappost ma jgħidx “min jagħmel it-tajjeb” imma “min jagħmel il-verità”, tagħmel 

il-verità jfisser tagħmel il-ġid lill-oħrajn. Għalhekk mhux nimxu lejn il-verità (bħala nozzjoni 

intellettwali) imma nimxu fil-verità (akkwist vitali)! Waqt li ninserixxu ruħna f’dan id-

dinamiżmu, dejjem tikber u tidher fina l-imħabba ta’ Kristu li topera għall-ġid tal-oħrajn. 
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Il-ħidma tal-Ispirtu hija wkoll dik li jħabbar il-ġejjieni, litteralment dak li għad irid iseħħ, 

jiġifieri jagħmel il-komunità kapaċi li jkollha dejjem tweġibiet attwali għall-problemi 

emerġenti taż-żminijiet. 

Għal dawn il-bżonnijiet ġodda ta’ dawk li jemmnu, tal-komunità u tas-soċjeta, l-Ispirtu tal-

verità joffri dejjem tweġibiet ġodda, waqt li jevita r-riskju li l-istituzzjoni reliġjuża twieġeb 

għall-ħtiġijiet ġodda bi tweġibiet qodma. Ġesù mhux iħabbar rivelazzjoni ġdida mill-Ispirtu, 

imma attwalizzazzjoni tal-messaġġ f’modi u forom ġodda skont il-ħajja tal-komunità. 

 

v. 14: “Hu jagħtini glorja, għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom.” 

Ser jiggarantixxi l-ħajja lill-Knisja – għax ħidmet l-Ispirtu hija li jipproponi kontinwament lill-

Knisja l-messaġġ ta’ Ġesù. Mhux messaġġ ġdid, imma l-għarfien ġdid tiegħu skont ċirkostanzi 

ġodda li jinħolqu. Din il-ħidma turi aktar l-imħabba ta’ Ġesù għal dawk li huma tiegħu. Din 

hija t-tifsira ta’ “jagħtini glorja”.  

 

v.15: “Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu 

tiegħi u jħabbru lilkom.” 

Ġesù jassigurana mill-milja tal-imħabba għax dak li l-Iben u l-Missier għandhom komuni hija 

din il-milja tal-imħabba, jiġifieri l-Ispirtu s-Santu. Il-komunikazzjoni ta’ din l-imħabba hija l-

ħidma tal-Ispirtu f’dawk kollha li lesti jilqugħ. 

Ir-ripetizzjoni tal-verb “tħabbar” għat-tielet darba jurina l-importanza li l-evanġelista jpoġġi fuq 

din il-bxara. Mhix biss stedina għas-smigħ, imma fuq kollox għall-aċċettazzjoni u l-prattika 

tax-xandir. Il-kriterju tad-dixxerniment, biex bih wieħed jara jekk dak ikkomunikat hux ġej 

minn Alla, hija l-imħabba. Jekk il-messaġġ imħabbar huwa favur il-bniedem u l-ġid tiegħu, 

ifisser li ġej mill-Missier li għandu għal qalbu l-veru ġid ta’ wliedu. Il-Missier u l-Iben u l-

Ispirtu għandhom komuni passjoni unika: il-ġid tal-bnedmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


