
L-Evanġelju mxandra minn Ġesù u l-Evanġelju li wasal għandna 
Minn Dun Pawl Sciberras. 

 
X’inhu l-Evanġelju? Liema hu l-Evanġelju? L-Evanġelju li naqraw fil-Bibbji tagħna 
huwa dak li xandar Kristu Ġesù? Jekk hu differenti, għaliex? Min bidlu? Xi dritt kellu li 
jibdlu? 
 
Ħarsa ħafifa lejn xi passi mill-Evanġelji juruna li lanqas l-Evanġelisti stess ma jaqblu 
perfettament bejniethom: 

hemm diversi passi li huma kważi l-istess. Ħa nieħdu ftit eżempji 

Il-Beatitudnijiet 
Mt 5,3 Henjin il-foqra fl-ispirtu, għax 
tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet. 
Mt 5,6 Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-
għatx  tal-ġustizzja, għax huma jkunu 
mxebbgħin. 
Mt 5,11 Henjin intom, meta jgħajrukom u 
jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta 
ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom 
minħabba fija. 
Mt 5,12 Ifirħu u thennew, għax ħlaskom 
kbir fis-smewwiet. 

Lq 6,20 Ħenjin intom il-foqra, għax 
tagħkom hija s-Saltna t’Alla. 
Lq 6,21 Henjin intom li għalissa bil-ġuħ, 
għax għad tkunu mxebbgħin. 
 
Lq 6,22 Henjin intom meta minħabba Bin 
il-bniedem in-nies jobogħdukom, 
jaqtgħukom minn magħhom, jgħajrukom 
u jwarrbu isimkom bħallikieku kien xi 
ħaġa ħażina. 
Lq 6,23 Dakinhar li jiġrilkom hekk, ifirħu u 
aqbżu bil-ferħ, għax araw, ħlaskom kbir 
ikun fis-sema. 

 
Il-Missierna 

Mt 6,9 Missierna, li inti  fis-smewwiet, 
jitqaddes ismek, 
Mt 6,10 tiġi saltnatek, 
ikun li trid int, kif fis-sema, hekkda fl-art. 
Mt 6,11 Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum. 
Mt 6,12 Aħfrilna dnubietna, 
bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. 
 

Mt 6,13 U la ddaħħalniex fit-tiġrib,                            
iżda eħlisna mid-deni. 

Lq 11,2 Missier, 
jitqaddes ismek,  
tiġi saltnatek. 
 
Lq 11,3 Ħobżna ta kuljum agħtina kuljum. 
Lq 11,4 U aħfrilna dnubietna, 
għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu 
ħati għalina, 
u la ddaħħalniex fit-tiġrib.  

 
 
Allura Ġesù liema beatitudnijiet qal? Xi ħadd mix-xhieda ma ftakarx tajjeb dak li qal 

Ġesù? 

Għaliex aħna ngħidu l-Missierna skont il-verżjoni li nsibu f’Mattew u mhux f’Luqa? 
Liema hi l-verżjoni li qal Ġesù? 
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Jekk nieħdu l-kliem tat-twaqqif tal-Ewkaristija? 

Mattew 26,26-29 
26 Huma u jieklu, 
Ġesù ħa l-ħobż 
f’idejh, qal il-
barka, qasmu, 
newlu lid-dixxipli 
u qal: 
“Ħudu, kulu, dan 
hu ġismi.”  
 

 

27 Mbagħad ħa l-
kalċi f’idejh, radd 
il-ħajr, newlilhom 
il-kalċi u qal: 
“Ixorbu lkoll 
minnu, 28 għax dan 
huwa demmi, id-
demm tal-Patt, li 
jixxerred għall-
kotra għall-maħfra 
tad-dnubiet.” 

Mark 14,22-24 
22 Huma u jieklu, ħa 
l-ħobż f’idejh, qal 
il-barka, qasmu, 
newwilhulhom u 
qal: 
 
“Ħudu, dan hu 
ġismi. 
 

 

23 Mbagħad ħa kalċi 
f’idejh, radd il-ħajr, 
u newwilhulhom, u 
lkoll xorbu minnu. 
24 U qalilhom: “Dan 
huwa demmi, id-
demm tal-patt, li 
jixxerred għal 
ħafna.” 

Luqa 22,19-20 
19 Mbagħad ħa l-
ħobż, radd il-ħajr, 
qasmu, 
newwilhulhom u 
qal: 
 
“Dan hu ġismi li 
jingħata għalikom; 
agħmlu dan 
b’tifkira tiegħi.” 
20 Hekk ukoll wara 
l-ikla ħa l-kalċi u 
qal: 
 
“Dan il-kalċi huwa 
l-Patt il-Ġdid 
b’demmi, id-demm 
li jixxerred 
għalikom.” 

Ġwanni 
 
Jidher li għal 
Ġwanni, l-Aħħar 
Ċena lanqas hi 
Ikla tal-Għid (ara 
18,28) 

 
Allura f’mument ta’ importanza daqshekk kbira daqs it-twaqqif tal-Ewkaristija, l-

Appostli ma ftakrux il-kliem li qal Ġesù? San Ġwann lanqas biss għandu r-rakkont tat-

twaqqif tal-Ewkaristija! 

U r-rakkonti tal-qawmien, l-akbar mument għad-dixxipli, ma hemmx rakkonti iktar 
differenti minn xulxin minnhom! 
 
Id-Diskorsi twal ta’ Ġesù fl-Evanġelju ta’ Ġwanni mhumiex neċessarjament il-kliem 

eżatti ta’ Ġesù (ipsissima verba) sakemm huma sommarju fidil u parafrażi 

interpretattiva (ipsissima vox) ta’ dak li fil-fatt qal. 

Fit-tliet stages li fihom iffurmaw l-Evanġelji, insibu l-Ewwel Stage hija ż-żmien storiku 

li fih Ġesù għex, ippriedka u għamel il-mirakli (0-33 w.K.) fil-Palestina. Kien dak li raw 

u semgħu l-Appostli u x-xhieda okulari ta’ Ġesù. Żewġ affarijiet jiġu emfasizzati 

hawnhekk: dak li d-dixxipli raw u semgħu għamilhom xhieda uffiċjali dwar il-ħajja u t-

tagħlim ta’ Ġesù; dak li Ġesù għallem biex jitiehem u jiftakruh dawk li kienu jisimgħuh. 

Din hi l-istage tal-kliem ta’ Ġesù nnifsu (ipsissima verba Iesu), u li għall-insara dejjem 

kienet l-istage li kellha importanza kbira ħafna. Dak li Ġesù nnifsu qal fil-verità qisu hu 

importanti iktar minn dak li l-Knisja tal-Bidu għaddiet bħala tagħlim tiegħu (It-Tieni 

Stage, 33-64 w.K.), jew dak li l-Evanġelisti rrappurtaw bħala s-sayings tiegħu (It-Tielet 

Stage, 65-100 w.K.). U minkejja dan, lanqas il-Knisja stess, fl-ogħla tagħlim tagħha, 
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qatt ma tinsisti bl-ebda mod li dak li għandna fl-Evanġelji huwa dak li qal Ġesù eżatt, 

dak li tiġbor fiha l-Ewwel Stage tal-Formazzjoni tal-Evanġelji. 

It-Tielet Stage tagħtina l-kliem ta’ Ġesù skont kif ġabuh l-Evanġelisti (redazzjoni). Il-

Kostituzzjoni Dommatika Dei Verbum fuq ir-Rivelazzjoni ta’ Alla, #19, tgħid: 

“Il-kittieba sagri kitbu l-erba’ Evanġelji billi għażlu xi ħwejjeġ fost il-ħafna li kienu 

mxandrin bil-kelma jew ukoll bil-kitba, billi għamlu sinteżi ta’ xi wħud minnhom jew 

billi fissruhom skont is-sitwazzjoni tal-Knejjes, waqt li żammu l-karattru ta’ 

predikazzjoni imma dejjem b’mod li jgħallmu fuq Ġesù bis-sinċerità u l-verità”. 

U l-Istruzzjoni dwar il-verità storika tal-Evanġelji (Kummissjoni Pontifiċja Biblika – 

21/4/1964), #9: 

Il-kittieba mqaddsa, għall-ħtieġa tal-Knejjes, ħadu dan it-tagħlim ewlieni (tal-kerigma 

tal-Appostli), li ġie mgħoddi l-ewwel bil-kelma mbagħad bil-kitba – għaliex malajr ġara 

li “ħafna meddew idejhom biex jirrakkuntaw l-istorja tal-ġrajja (ara Lq 1,1) li kienu 

jmissu ’l Kristu” – u kitbu l-erba’ Evanġelji. F’dan ix-xogħol, kull wieħed minnhom 

mexa fuq metodu li kien jaqbel mal-iskop li għażel. Mill-ħafna li ġie mgħoddi lilhom, 

huma għażlu xi ftit, u ta’ ftit ieħor huma taw ġabra: drabi oħra, filwaqt li qiesu l-qagħda 

tal-knejjes, huma fissru xi ħwejjeġ, filwaqt li b’kull mezz fittxew li s-semmiegħa 

tagħhom jagħrfu l-qawwa tat-tagħlim li kienu ħadu (ara Lq 1,4). Għaliex il-kittieba 

mqaddsa, minn dak kollu li rċevew għażlu b’mod speċjali dak li kien jaqbel mad-diversi 

kundizzjonijiet tal-fidili u mal-ħsieb tagħhom; u dan kienu jxandruh kif kienu jitolbu 

dawk iċ-ċirkustanzi u l-għan tagħhom. U billi t-tifsira ta’ stqarrija tiddependi wkoll 

minn fejn tinsab fil-kitba, l-Evanġelisti, meta għaddew il-kliem u l-ġrajja tas-Salvatur, 

fissruhom għall-ħtieġa tal-qarrejja tagħhom billi qegħduhom min f’post u min f’ieħor.” 

 

Mela fit-tfissir u fir-reinterpretazzjoni tal-kliem ta’ Ġesù mill-Evanġelisti fix-xogħol tar-

redazzjoni tagħhom, wieħed ma jistax ifittex il-kliem eżatt li kien qal Ġesù meta kien 

ħaj fostna fil-Palestina. Xi studjużi jgħidu li l-Evanġelisti qiegħdu fuq fomm Ġesù 

forma tas-sayings tiegħu iktar sħiħa mill-ipsissima verba, u li ċerti versi għandhom 

ikunu meqjusa bħala żjieda redazzjonali tal-Evanġelisti. 

Xi eżempji: iż-żjidiet ta’ Mattew fil-Beatitudnijiet: 
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Luqa 

“Imberkin intom il-foqra” 

“Imberkin intom li issa bil-ġuħ” 

Mattew 

“Imberkin il-foqra fl-ispirtu” 

“Imberkin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx 

tal-ġustizzja” 

 

Il-klawsola ta’ eċċezzjoni fil-kwistjoni fuq id-divorzju f’Mattew: 

 

Mattew 19,9 
 
Min jibgħat lil martu - 
barra l-każ ta’ żwieġ ħażin 
- u jiżżewweġ oħra jkun 
ħati ta’ adulterju. 

Mark 10,11-12 
 

11Min jibgħat lil martu u 
jiżżewweġ oħra jkun ħati 
ta’ adulterju kontra l-ewwel 
waħda; 12 u jekk mara titlaq 
lil żewġha u tiżżewweġ 
ieħor tkun ħatja ta’ 
adulterju. 

Luqa 16,18 
 
Kull min jibgħat lil martu 
u jiżżewweġ oħra jagħmel 
adulterju, u min 
jiżżewweġ waħda 
mibgħuta minn żewġha 
jagħmel adulterju. 
 

 

Il-Knisja tagħraf ix-xogħol redazzjonali li għamlu l-Evanġelisti fil-kitbiet tagħhom. L-

Istruzzjoni tal-Kummissjoni, #9, qed tagħti aċċenn għal-liema kwalità jew x’tip ta’ 

attività redazzjonali titlob din il-kwistjoni tar-reinterpretazzjoni ta’ kliem Ġesù, meta 

tgħid: “Mill-ħafna li ġie mgħoddi lilhom, huma għażlu xi ftit, u ta’ ftit ieħor huma taw 

ġabra: drabi oħra, filwaqt li qiesu l-qagħda tal-knejjes, huma fissru xi ħwejjeġ (quaedam 

ad statum ecclesiarum attendendo explanantes), filwaqt li b’kull mezz fittxew li 

semmiegħa tagħhom jagħrfu l-qawwa tat-tagħlim li kienu ħadu (ara Lq 1,4) (par. IX). 

Dan l-iżvilupp fuq it-tagħlim ta’ Ġesù u l-materjal tradizzjonali, it-tfissir tiegħu, jew l-

applikazzjoni tiegħu għas-sitwazzjoni tal-knejjes lokali differenti ma nistgħux ma 

nagħtux każu. Dan hu aktarx dak li għandna fil-kwistjoni tal-klawsola ta’ eċċezzjoni 

f’Mattew fuq id-divorzju f’Mt 5,32 u 19,9. L-Evanġelista aktarx żied dawn il-kliem 

(“ħlief f’każ ta’ rabta ħażina”) għax kien hemm il-problema ta’ żwiġijiet inċestużi 

illeċiti fil-komunità Ġudeo-Kristjana ta’ Mattew, permessi mil-Liġi Rumana imma 

mhux minn dik Lhudija. Eku tal-istess problema nsibuha fl-Atti tal-Appostli, li tirrifletti 

l-qagħda tal-komunità iktar Ġentili-Kristjana ta’ Luqa, f’15, 20.29 u 21,25. 

Forsi li l-aktar ħaġa importanti li nistgħu ngħidu fuq dak kollu li hemm fl-Evanġelji in 

ġenerali, u fuq il-kliem ta’ Ġesù in partikulari, huwa li dak li għandna f’idejna mhux 

dak li seħħ fl-Ewwel Stage tat-tradizzjoni, u lanqas fil-forma li ppridkawh l-Appostli fit-

Tieni Stage, imma dak biss li waslilna fil-forma kif miġbura u maħduma mill-
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Evanġelisti. Din il-forma, mill-banda l-oħra, tirrifletti ż-żewġ stages l-oħra, u t-tieni 

iktar mill-ewwel. Ta’ min iżomm f’moħħu li hija din il-forma redatta tas-sayings u ta’ 

dak li għamel Ġesù, hekk kif tawhomna l-Evanġelisti, li hija l-forma ispirata tal-

Evanġelji. L-Evanġelisti kienu ispirati mill-Ispirtu s-Santu biex jiġbru u jiktbu r-

rakkonti u s-sayings ta’ Ġesù hekk kif qegħdin fl-Evanġelji li għandna. Din l-

ispirazzjoni tiggarantixxi l-verità tal-Evanġelju, li huwa ħieles minn kull żball. Imma ta’ 

min jiftakar ukoll li la l-Knisja fit-tagħlim uffiċjali tagħha fuq in-natura tal-ispirazzjoni, 

u lanqas it-teoloġi fit-tifsir tiegħu ma qatt qisuh importanti li l-effett neċessarju u 

formali tal-ispirazzjoni hija l-istoriċità. Il-konsegwenza tal-ispirazzjoni hija l-inerranza, 

jiġifieri, li dak li hemm miktub huwa meħlus minn kull żball formali. L-oppost tal-

inerranza mhijiex sempliċement l-istoriċità imma l-verità. Imma hemm verità poetika, u 

verità storika, verità retorika u verità legali, verità tal-miti u l-verità tal-Evanġelju. Jekk 

passaġġ mill-Evanġelju fih verità storika, l-Evanġelju ma fihx biss dik il-verità għax 

ispirat. Ir-raġunijiet għall-istoriċità tiegħu jkunu raġunijiet differenti mill-karattru ispirat 

tiegħu. L-ispirazzjoni tiggarantixxi dik il-verità storika daqskemm tiggarantixxi l-verità 

poetika tal-Innu lil Kristu f’Fil 2. Il-garanzija tiegħu mhijiex kwantitattiva imma 

kwalitattiva u analoga. Il-verità ispirata tal-Evanġelju kienet intenzjonata minn Alla 

biex tagħtina mhux biss rakkont tat-tagħlim u l-ħajja ta’ Ġesù “kif jiftakruh” dawk li 

tawhulna, imma forma “ppriedkata/mxandra” tiegħu, “b’mod li jagħtu lill-Knisja s-

sisien tat-twemmin u tal-imġieba (fidi u morali)” (par. X). 
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