
Il-VerġnI marIja 
santIssIma fl-erba’ 

eVanġeljI
Fr Charles Buttigieg

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, u l-ispirtu tiegħi jifraħ f ’Alla 
s-salvatur tiegħi” (Luqa 1:46-47)
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Il-Madonna: Il-Mara  
tal-Ewwel Evanġelju

Fil-persuna tal-Verġni Marija 
Santissima naraw l-aħbar 
it-tajba tal-ewwel evanġelju 
tal-imħabba ta’ bejn Alla u 
l-bnedmin kif naraw f ’Ġenesi 
3:15: “U jien, inqajjem 
mibegħda bejnek u bejn il-
mara, bejn nislek u nisilha, u 
hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu 
għarqubu”. Il-Madonna ġiet 
ppreservata mid-dnub ta’ 
Adam u Eva u tnisslet bl-ikbar 
intimità u għaqda ma’ Alla. 
Mhux ta’ b’xejn mela li f ’Marija 
naraw il-glorja ta’ Alla, dik li hi 
mimlija bil-grazzja. Hija ġiet 
magħżula sabiex tkun Omm 
il-Feddej. Ladarba l-Madonna 

għandha s-sehem uniku tagħha 
fil-pjan tas-salvazzjoni, allura 
l-Bibbja titkellem kontinwament 
dwarha, u dan insibuh jekk niflu 
sewwa l-ewwel ktieb tal-Bibbja, 
il-ktieb tal-Ġenesi u nibqgħu 
sejrin sal-aħħar ktieb, dak tal-
Apokalissi. F’dan l-istudju se 
naraw il-figura ta’ din il-Mara 
Verġni u Immakulata Omm 
Alla fl-erba’ Evanġelji kanoniċi 
tal-Knisja.

F’San Mattew: Il-Mara  
tas-Saltna tas-Smewwiet

L-Appostlu u l-Evanġelista 
Mattew, bin Alfew, kien minn 
Kafarnahum u kien pubblikan, 
jiġifieri dak li jiġbor it-taxxi 
għar-Rumani. Ġie msejjaħ 
minn Kristu waqt ix-xogħol 
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tiegħu. Huwa ppriedka 
b’mod partikulari fil-
Palestina, fl-Asja Minuri, 
u skont it-tradizzjoni mar 
l-Etjopja fejn kien hemm 
ir-reġina Kandace. Huwa 
kiteb l-ewwel evanġejlu 
bl-Aramajk. Aktarx ħa 
l-martirju ġewwa l-Etjopja 
b’daqqa ta’ lanza jew 
mannara. Is-simbolu tal-
evanġejlu tiegħu huwa 
figura ta’ bniedem għaliex 
proprju jibda l-vanġelu 
tiegħu bir-razza kollha ta’ 
Ġesù. Il-vanġelu ta’ San 
Mattew jissejjaħ tas-Saltna 
tas-Smewwiet għaliex naraw 
tassew lil Ġesù jwaqqaf 
is-Saltna tiegħu fuq l-art, 
li tiġbor fiha kemm it-
tajbin u kemm il-ħżiena 
u li tikber bil-mod il-mod 
sakemm tasal għall-milja 
tagħha. Fil-fatt il-vanġelu 
jitkellem ħafna minn din 
is-Saltna permezz tal-
parabboli li nsibu fih. Infatti 
l-frażi Griega tas-Saltna 
tas-Smewwiet: basileia 
ton ouranon, insibuha 27 
darba fl-evanġelju. Huwa 
l-evanġelju tal-komunità u 
tal-Emmanuel ‘Alla magħna’, 
liema frażi nsibuha fil-bidu 
f ’1, 22-23 u fl-aħħar f ’28, 20. 

Għalhekk Mattew 
jippreżentalna lil Madonna 
bħala Omm Alla, bil-Grieg: 
Theotokos, Omm Ġesù, 
Omm l-Emmanuel kif naraw 
fir-rakkont tat-twelid ta’ 
Ġesù ġewwa Betlehem: “It-
twelid ta’ Kristu kien hekk: 
Meta Marija, ommu, kienet 
mgħarrsa ma’ Ġużeppi, qabel 
ma għammru flimkien, saret 
omm mill-Ispirtu s-Santu” 

(1:18). Hija l-Omm ta’ 
Nazaret (2:19-23) fejn kien 
hemm tgħammar l-Ewwel 
Knisja tal-Familja Mqaddsa. 
Il-Madonna hija l-Mara tal-
Kelma u tar-rieda ta’ Alla: 
“Ara ommi u ħuti; għax min 
jagħmel ir-rieda ta’ Missieri, 
li hu fis-smewwiet, dak hu 
ħija u oħti u ommi” (12:46). 
Il-Madonna fuq kollox hija 
l-mara għaqlija tas-Saltna 
tas-Smewwiet: “Imma 
l-għaqlin ħadu ż-żejt fil-
kwies mal-imsiebaħ” (25:4) 
għaliex hija l-ikkonsagrata 
tal-Ispirtu s-Santu.

F’San Mark: Il-Mara  
tad-Dixxipulat ta’ Kristu

L-awtur tat-tieni evanġelju 
huwa Ġwanni Marku, bin 
Marija ta’ Ġerusalemm. Kien 
ta’ nisel Lhudi u kien jiġi 
ukoll in-neputi ta’ Barnaba, 
il-missjunarju ħabrieki ma’ 

San Pawl li mbagħad meta 
nfired minn Pawlu, dan ħa 
miegħu lil Marku. Wara, 
San Mark ingħaqad ma’ San 
Pietru u kien dixxiplu tiegħu 
f ’Ruma u li żgur minn 
għandu ħa ħafna tagħrif. 
Fid-dar ta’ ommu kienu 
jiltaqgħu l-appostli flimkien 
mal-Madonna u għalhekk 
żgur li sema’ lill-appostli u 
lill-Madonna jitkellmu dwar 
il-ħajja ta’ Ġesù. Huwa ħa 
l-martirju fi żmien it-tieni 
Papa San Linu jiġifieri bejn 
is-sena 67 u 76 W.K. ġewwa 
Lixandra, forsi fis-26 ta’ 
April tas-sena 68 A.D.. Huwa 
meqjus bħala l-Appostlu tal-
Afrika u bħala l-ewwel ‘Papa’ 
tal-Knisja Kopta. Huwa 
jibda l-evanġelju bil-kliem: 
“Bidu tal-Evanġelju ta’ Ġesu’, 
Messija, Bin Alla” (1:1). Fil-
vanġelu naraw il-ministeru 
ta’ Ġesù fil-Galilea (1:14-3:6) 
fejn f ’1:21 naraw lil Ġesù fis-

 L-Art Imqaddsa v Ottubru - Diċembru 2015 v  17 



sinagoga jkeċċi lix-xitan u f ’3:1 
fis-sinagoga ifejjaq raġel b’idu 
niexfa, l-għażla tal-appostli u 
parabboli u mirakli (3:7-6:6), il-
missjoni ta’ Ġesù u tad-dixxipli 
(6:6-8-26) u l-misteru ta’ Bin il-
Bniedem (8:26-kap16): “In-nies 
min jgħidu li jien” (8:27-28), 
fejn naraw il-mixja ta’ Ġesù lejn 
Ġerusalemm, li hija l-mixja tad-
dixxiplu. It-teoloġija biblika tal-
evanġelju hija mibnija fuq żewġ 
punti essenzjali, il-Kristoloġija 
(min hu Ġesù?) u d-Dixxipulat 
(ir-Risposta għal Ġesù).

San Mark kontinwament 
jippreżentalna lil Madonna 
miexja wara Kristu. Hija 

l-ewwel dixxipla ta’ Kristu: 
“Dan mhux il-mastrudaxxa, 
bin Marija” (6:3). L-iskop tad-
dixxiplulat ta’ Marku huwa li 
tkun ma’ Ġesù, taqsam il-
missjoni tiegħu ta’ predikazzjoni 
u fejqan: “U sejjaħ it-Tnax, u 
beda jibgħathom tnejn tnejn 
filwaqt li tahom is-setgħa 
fuq l-ispirti ħżiena.” (6:7). 
Id-dixxipli huma mistiedna 
kontinwament biex jifhmu lil 
Ġesù, fil-fatt Ġesù jħabbar għal-
tliet darbiet il-passjoni, il-mewt 
u l-qawmien tiegħu (8:31-38; 
9:30-32; 10:32-34). Din hija 
l-esperjenza wkoll tal-Madonna 
fl-evanġelju ta’ Marku.
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F’San Luqa: Il-Mara  
tal-Magnificat

San Luqa kien pagan 
ikkonvertit, magħruf ukoll 
bħala t-tabib tal-ġisem u tar-
ruħ. Kien minn Antijokja 
tas-Sirja u kiteb l-evanġelju 
tiegħu bil-Grieg. Skont il-
‘leġġenda tad-Deheb’ huwa 
kien wieħed mit-72 dixxiplu 
ta’ Kristu. Huwa kiteb lill-
insara li kienu jgħixu fl-Asja 
Minuri li kienet mimlija 
b’insara ta’ nisel pagan u li 
kienu jgħixu f ’kuntest ta’ 
persekuzzjonijiet. Il-vanġelu 
nkiteb bejn is-snin 70 u 76 
W.K.. Huwa ħa l-martirju 
fi żmien it-tieni Papa San 
Linu jiġifieri bejn is-sena 
67 u 76 W.K. fl-età ta’ 84 
sena. Il-fdalijiet tiegħu 
jinsabu ġewwa Kostantinopli 

fil-Knisja tal-Appostli sa 
mis-sena 356 A.D. Skont 
it-tradizzjoni San Luqa 
kien ukoll pittur u pitter 
l-immaġini tal-Madonna 
Salus populi Romani fil-
Bażilika ta’ Santa Maria 
Maggiore u dik fis-Santwarju 
tal-Mellieħa.

San Luqa jurina 
kontinwament il-kobor tal-
Madonna bħala l-qaddejja 
ta’ Alla. Sa mill-eternità 
Alla għażel biex tkun Omm 
Ibnu, waħda minn ulied 
Israel, tfajla Lhudija minn 
Nazaret tal-Galilea, “… 
xebba mgħarsa ma’ raġel 
jismu Ġużeppi, mid-dar ta’ 
David. Din ix-xebba kien 
jisimha Marija.” (1, 27). Dik 
li kienet fost iċ-ċkejknin ta’ 
Israel ġiet magħżula sabiex 

tkun Omm il-Feddej, ġiet 
mogħtija minn Alla doni 
li jixirqu lill-uffiċċju għoli 
tagħha. Kien għalhekk li 
l-anġlu fit-tħabbira tiegħu, 
isellem lil Marija “… mimlija 
bil-grazzja,” (1, 28) bil-Grieg 
oriġinali: kecharitomene. 
Marija tilqa` bil-ferħ il-
missjoni fdata lilha: “Ara, 
jiena l-qaddejja tal-Mulej; ħa 
jsir minni skont kelmtek!” 
(1, 38).

Insemmu wkoll l-episodju 
taż-żjara tagħha għand 
Eliżabetta ġewwa Għajn 
Karem, vjaġġ ta’ madwar 130 
km: “F’dawk il-ġranet Marija 
qamet u marret tħaffef lejn 
il-għoljiet f ’belt tal-Lhudija, 
Daħlet għand Zakkarija 
u sellmet lil Eliżabetta. 
… Marija baqgħet għand 
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Eliżabetta għal tliet xhur u 
mbagħad reġgħet lura lejn 
darha.” (1, 39-56).

Għandna t-tislima ta’ Santa 
Eliżabetta lill-Madonna: 
“Imbierka inti fost in-nisa 
u imbierek il-frott tal-
ġuf tiegħek!”, u l-innu ta’ 
tifħir li joħroġ minn fomm 
Marija: il-Magnificat (1:46-
55). Marija hija preżenti 
fit-tempju ta’ Alla għall-
preżentazzjoni ta’ Ġesù 
fejn narawha li hi tassew 
Ommna lkoll: “Marija, min-
naħa tagħha, baqgħet tgħożż 
f ’qalbha dawn il-ħwejjeġ 
kollha u taħseb fuqhom 
bejnha u bejn ruħha’’ (2, 19).

F’San Ġwann: Il-Mara  
tal-Ikbar Siegħa

L-awtur tar-raba’ evanġelju 
Ġwanni l-appostlu, huwa 
meqjus bħala d-dixxiplu 
l-maħbub ta’ Ġesù. Kien 
sajjied flimkien ma’ 
ħuh Ġakbu u missieru 
Żebedew. L-uniku wieħed 
mill-appostli kollha li 
baqa’ preżenti fil-ġrajja 
tal-Passjoni fejn, minn 
fuq is-salib, Ġesù jafdalu 
lill-Madonna bħala ommu. 
Huwa pprietka fis-Samarija, 
fil-Greċja u fl-Asja Minuri, 
jiġifieri fit-Turkija tal-lum 
b’mod partikulari ġewwa 
l-belt importanti ta’ Efesu 
fejn illum hemm fdalijiet ta’ 
bażilika li kienet iddedikata 
proprju lilu. Miet f ’età 
avvanzata ħafna, ġewwa 
Efesu madwar is-sena 100 
W.K..

San Ġwann jippreżentalna 
lill-Madonna f ’diversi 
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mumenti fil-ministeru 
pubbliku ta’ Kristu li jibda, 
biex ngħidu ħekk, mit-tieġ 
ta’ Kana, li jilħaq il-qofol 
tiegħu, fl-ikbar ‘siegħa’ ta’ 
Kristu li skont San Ġwann 
hija s-siegħa tas-salib 
għaliex hija s-siegħa tal-
‘glorja’: “Mara, hawn hu 
ibnek.” (19, 26). Għalhekk 
Marija hija Omm il-Knisja 
għax tassew hija għandha 
sehem importanti fil-misteri 
tal-Knisja: “Agħmlu kulma 
jgħidilkom hu.” (2, 5).

Hans Urs Von Balthasar 
(1905-1988) jgħallem 
sabiex niskopru dan il-wiċċ 
Marjan tal-Knisja, filwaqt li 
l-Kardinal Charles Journet 
(1891-1975) kien jgħid li 
l-Knisja kollha hi Marjana. 
Il-Konċilju Vatikan II fil-
Lumen Gentium fin-numru 
58, iddeskrivilna b’mod 
tassew ċar il-missjoni ta’ 
Marija taħt is-salib f ’Ġwanni 
19, 25, eżattament fil-“ġenb” 
tas-salib, bħalma tfisser 
il-kelma ebrajka sela għal 
kelma ‘ġenb’ jew ‘kustilja’, 
għaliex Marija hija tassew 
il-Mara ġdida, l-Eva l-ġdida, 
Omm il-Knisja.

Il-Madonna: Il-Mara  
tas-Sema Pajjiżna

Fl-Iskrittura Mqaddsa naraw 
b’mod ċar lil Marija bħala 
Omm, dik l-Omm li qalet 
‘iva’ għas-salvazzjoni tal-
bnedmin kollha. San Iljun il-
Kbir jgħid li Marija tiżboq il-
meravilji kollha (ara Omelija 
30, 4). Għalhekk importanti 
li nirrikorru fit-talb tagħna 
lejn Marija permezz tat-

talb fosthom ir-Rużarju, 
is-Sliema, l-Angelus, il-Via 
Matris Dolorosae, l-Ora 
della Desolata, il-Planctus 
Mariae, l-Ora della Madre 
u l-Akathistos flimkien 
mat-talb li nsibu fil-liturġija 
fil-festi Marjani speċjalment 
dik tat-Twelid tagħha, 
tat-8 ta’ Settembru u fid-
devozzjonijiet. Din l-istorja 
ta’ mħabba li rajna f ’Marija, 
Alla jagħmilha ukoll 
magħna għalkemm żgur 
b’mod differenti.

Ejjew għalhekk nitfgħu 
l-ħarsa tagħna lejn Marija 
Immakulata, ejjew nintrabtu 
mal-ankra soda tagħha u 
t-tama tagħna tkun żgura 
f ’din l-istorja famuża ta’ 
imħabba: “Int ħarsien żgur 

tal-verġni, Verġni u Omm, 
u ta’ dawk kollha li jsejħulek 
bħala ulied. Għax hekk 
għamlek is-Sultan, tal-art 
u s-sema, Immakulata, 
meta ġie f ’tiegħek il-ħdan u 
stedinna biex ngħannulek” 
(mill-Innu tal-Madonna 
Akathistos).
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