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Tliet Tipi ta’ Żgħażagħ
Ftit ilu kont qed nagħmel vjaġġ twil fuq ferrovija. Daħlu fil-vagun
tiegħi tliet żgħażagħ ta‟ xi 18-il sena u magħhom raġel iktar imdaħħal fiżżmien. Sirt naf, wara, li kien l-għalliem tal-isport tal-iskola tagħhom.
Fuq ferrovija wara partita futbol
Kienu għajjenin. wara xi ftit kummenti fuq ir-rebħa li għamlu f‟partita
futbol, wieħed wara l-ieħor bdew jonogħsu. Għaddew xi sagħtejn reqdin.
Kif qamu bdew mill-ġdid jitkellmu u jniżżlu għadd mhux ħażin ta‟ Coca
Cola, aranċati, u l-bqija. Il-konversazzjoni saħnet u bdew iħarsu lejja
b‟ċerta kurżità qishom iridu jgħidu: min jaf min hu dan il-qassis! Jien ma
ndħaltx fil-konversazzjoni tagħhom għax ridt nipprepara l-konferenza li
kelli nagħmel kif nasal.
Ħin minnhom, meta l-konversazzjoni bdiet tmajna, l-għalliem talisport staqsiehom: “Issa, meta toħorġu mill-iskola x‟ser tagħmlu?”
Wieħed minnhom wieġeb bla tlaqliq: “Ma nafx. Qed nistenna li missieri
jgħidli x‟għandi nagħmel. Jien ma nħabbilx rasi. Min jaf? Biċċa
kkomplikata din: aħjar jgħiduli x‟għandi nagħmel... ma rridx ninkwieta!”
It-tieni wkoll wieġeb: “Ili naħseb. Intella‟ u nniżżel jaqbillix nidħol
għall-business jew nidħol naħdem f‟bank. Ma nafx fejn naqla‟ l-iktar flus
bl-inqas taħbit. L-aqwa għalija li ngħix tajjeb u fil-kwiet; mill-bqija ma
tantx jimpurtani”.
It-tielet baqa‟ lura sieket u kien qisu qed jaħrab minn tweġiba. Imma
sħabu bdew iħarsu lejh b‟ċerta kurżità u, biex tagħqad, l-għalliem staqsieh:
“U int, Frantco, x‟se tagħmel?” “Jiena?” Għadni m‟iniex żgur; imma qed
naħseb li mmur inqatta‟ sena f‟pajjiż fqir, biex nara ftit ta‟ xiex hemm liktar ħtieġa, ngħin lil ħafna nies li qed ibatu fid-dinja ta‟ llum.”
Kif ġietek din l-idea?
It-tnejn l-oħra berrqu għajnejhom qishom biex jgħidulu: “Franco,
mela qiegħed tiġġennen?” L-għalliem staqsieh: “Imma kif ġietek din l-
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idea?” “Ma nafx,” wieġeb Franco qisu mifxul, “imma dan il-ħsieb ilu xxhur idur ġo moħħi. Taħseb li din xi biċċa ġenn?” “Le, ġenn le, forsi ftit
stramba: imma, Franco, emminni, nammirak.”
Ma stajtx nibqa‟ sieket. Għidtlu dak li kont naħseb f‟qalbi: “Bravu,
Franco,” għidtlu, “agħmel dak li qed tgħidlek qalbek, għax il-ħsieb tiegħek
huwa ħsieb tad-deheb.” Ħarsu lejja l-erbgħa li kienu... u reġgħu qabdu
jitkellmu dwar il-futbol.
Jiena wkoll ħallejt id-diskors jaqa‟, imma bdejt naħseb kemm tassew
dak it-tliet żgħażagħ kineu jirrappreżentaw kif jaħsbuha ż-żgħażagħ tallum.
– X’uħud ma jaħsbux; iħallu ċ-ċirkostanzi jġorruhom huma;
jippruvaw ma jħabblux rashom. Għaliex? Għax sabiħ ma tħabbilx rasek!
– Oħrajn m’għandhom ebda ideal ħlief li jaqilgħu ħafna flus, bl-inqas
xogħol possibbli. Dawn huma dawk li għandhom qalb ta‟ egoisti: “aħjar
kulħadd jaħseb għal rasu.” Dawk li għalihom il-hena jinsab kollu fil-flus.
Dawk li joqogħdu għall-propaganda ta‟ ħwejjeġ fiergħa, għall-wegħdiet tar
-riklami, għat-tlellix tal-posters.
– Fl-aħħarnett hemm dawk ta‟ qalbhom ġeneruża, li jimxu fuq ixxewqa li jgħinu lill-oħrajn, li jfarrġu lil min ibati, li jaqdu, anki
b‟sagrifuiċċju tagħhom infushom.
Għeżież żgħażagħ tal-Moviment Ewkaristiku, stedintuni nkun
magħkom f‟din il-festa u nixtieq kieku nitkellem ma‟ kull wieħed
minnkom fuq dak li f‟qalbkom taħsbu x‟tagħmlu b‟ħajjitkom.
Intom tistennew:
li xi ħadd jgħidilkom x‟għandkom tagħmlu?
li taqilgħu ħafna flus biex issibu l-hena?
li tagħtu ħajjitkom biex taqdu lil ħutkom?
Forsi ħadd minnkom ma jaf proprju ċar x‟se jagħmel b‟ħajtu, imma
żgur tixbhu ftit jew iwsq lil wieħed minn dawn it-tliet gruppi...
Lilkom, lill-mistoqsijiet u l-kurżitajiet tagħkom, illum b‟sempliċità
kbira, nixtieq nistqarr l-esperjenza tiegħi ta‟ kif iltqajt ma‟ Kristu.
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Għaliex sirt Ġiżwita?
Ftit ġimgħat ilu, ġie Ruma jżurni grupp ta‟ pellegrini, ġuvintur u tfajliet
wara l-udjenza ta‟ nhar ta‟ Erbgħa mal-Papa. F‟daqqa waħda wieħed miżżgħażagħ, forsi l-iżgħar fosthom, staqsieni:
– Għaliex sirt Ġiżwita?
– Għax ħsibt li dik kienet il-vokazzjoni tiegħi.
– U għaliex ħsibt li dik kienet il-vokazzjoni tiegħek?
– Għax ħassejt li Alla kien qed ikellimni.
– U għaliex kien qed isejjaħlek?
– Għax il-Mulej ried ikollu xi ħadd ieħor li jagħti ruħu għal kollox lilu.
U għal dan għażel lili.
– U inti xi ħsibt?
-– Ħsibt li kienet ħaġa iebsa ħafna nħalli l-karriera tiegħi ta‟ tabib,
imma jekk insir Ġiżwita nkun nista‟ naħdem iktar għall-oħrajn, biex
infejjaq mhux il-mard tal-ġisem biss imma wkoll ir-ruħ.
Għaliex ma tużawx armi?
Tifel ieħor qalli:
– Smajt li qatlu ħafna Ġiżwiti: x‟aktarx din il-vokazzjoni hi waħda
perikoluża ħafna!
–Veru: fiż-Żimbabwe qatlu xi 6 Ġiżwiti, fil-Libanu 4, fiċ-Chad u flAmerika t‟isfel 2.
– Għaliex ma ddefendejtux ruħkom? Għaliex ma tużawx armi?
– Lanqas biss naħsbuha: aħna nippruvaw naqdu lil kulħadd bla
preferenzi... ngħixu biex naqdu. Jekk joqtluna għaliex naqdu, għalina
huwa ta‟ ġieħ kbir!
– Imma biex ma tobgħodx u biex tħalli min joqtlok, trid tkun tassew
qalbieni... ma nistax nifhem!
– Imma, il-qawwa jagħtiha l-Mulej, għax aħna nagħmluh għalih, u hu
jagħtina l-qawwa.
– “Iss ħej!” stagħġeb it-tifel b‟wiċċ ta‟ wieħed li ma kien qed jifhem
xejn, u bħalu ħarsu lejja kważi ż-żgħażagħ l-oħra kollha li baqgħu siekta...
Allura ppruvajt nispjega ruħi.
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– Ħalli ngħidlek, aħna l-Ġiżwiti, sirna Ġiżwiti u nibqgħu Ġiżwiti biss
għall-imħabba ta‟ Kristu Ġesù u għaliex nixtiequ naħdmu għalih u għalloħrajn. Ġesù Kristu huwa leali ħafna u ma jitlaqx lil dawk li jagħtu
ruħhom għas-servizz tiegħu. Ġesù Kristu għex 2,000 sena ilu imma għadu
jgħix illum fl-Ewkaristija u fil-fond ta‟ qalbna.
Wieħed miż-żgħażagħ għajjat f‟daqqa waħda “Ajma ħej! Issa qed
nifhem inqas u inqas!” u kulħadd beda jidħaq.
Intom tifhmuni aħjar
Naħseb li dak id-djalogu sempliċi u sinċier kien juri kif iħossu u kif
jaħsbuha ż-żgħażagħ tal-lum, Jien żgur li intom li ġa għandkom ċerta
familjarità ma‟ Ġesù tifhmuni aħjar minn dak it-tifel li waqqafni bil-kliem
“Ajma ħej! Issa qed nifhem inqas u inqas!” Naf żgur li intom se tifhmuni.

L-Istess Ġesù
Huwa fatt li Ġesù, l-iktar fl-Ewkaristija, huwa għajn ta‟ qawwa għal
kulħadd, għalina Ġiżwiti, għalikom żgħażagħ, għal kulħadd, għax Ġesù
jinsab u jgħix għalina fl-Ewkaristija, fiha jsir ħabib tagħna, ideal tagħna,
mera għalina, qawwa tagħna, it-triq tagħna.
Għandkom tkunu tafu aħjar lil Ġesù! Għax iktar ma wieħed isir jafu,
aktar wieħed iħobbu, għax Huwa, barra milli huwa Alla – ara ftit – huwa
wkoll il-bniedem perfett, imma sempliċi u ħelu fl-istess ħin.
Fl-istorja eżistew u llum ukoll jeżistu ħafna kapijiet, ħafna leaders li
jirrappreżentaw ideoloġiji differenti, u huma jippruvaw jiġbduna u
jikkonvinċuna nimxu warajhom u nagħtu ruħna għall-kawża tagħhom;
iżda ħadd minnhom, inqas mill-bogħod, ma jista‟ joqgħod ħdejn Ġesù
Kristu. Dawk li kellu x‟jaqsmu miegħu, kienu jgħidu: “Ħadd qatt ma
tkellem bħal dan il-bniedem,” “Int għandek il-kliem tal-ħajja ta‟ dejjem.”
Nimxu warajh u nibqgħu miegħu. Dawn il-ħwejjeġ kollha kienu ta‟ siwi
kbir għalija issa li għaraft lil Kristu.
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Fil-Evanġelju u fl-Ewkaristija
X‟nistgħu nagħmlu biex lil Ġesù Kristu nagħrfuh dejjem iżjed?
Sempliċi ħafna. Fl-Evanġelji għandna veru ritratt ta‟ Ġesù storiku, ta‟
Ġesù kif kien jgħix fil-Palestina. U fl-Ewkaristija għandna lil Ġesù Kristu
ħaj fostna llum. La ‟l wieħed u inqas ‟l ieħor ma nistgħu narawh
b‟għajnejna, imma r-rakkont tal-Evanġelju huwa kelma ta‟ Alla li
jwasslilna b‟mod qawwi u ħaj dak li jfisser. Meta naqraw l-Evanġelju
nħossu li l-figura ta‟ Kristu ta‟ 2,000 sena ilu hija ħajja u nħossuha qrib
tagħna ħafna, daqslikieku Ġesù ta‟ Nazaret għadu jgħix fostna llum.
Min-naħa l-oħra, l-Ewkaristija hija l-istess Ġisem u Demm ta‟ Kristu
mqajjem, ħaj, preżenti, anki jekk moħbi fl-ispeċi sagramentali: inħossuh
ikellimna, jispirana u jqawwina.
Santa Tereża waslet biex kellha fidi hekk ħajja fil-preżenza ta‟ Kristu fl
-Ewkaristija li kienet tgħid: “Kieku jgħiduli li Ġesù jinsab fid-dar ta‟
ħdejja, ma kontx immur narah, għax ġa qiegħed miegħi fit-Tabernaklu, u
jżurni kuljum fit-Tqarbin. Jiena l-għajnejn li għandi f‟wiċċi ma
nimminhomx iktar mill-għajnejn tal-fidi tiegħi. L-għajnejn tal-ġisem
jitqarrqu, dawk tal-fidi, le.”
Inpoġġu flimkien iż-żewġ figuri, dik tal-Evanġelju u dik talEwkaristija, u jkollna x-xbieha eżatta ta‟ dak li Ġesù kien u ta‟ dak li Ġesù
hu llum.
Tridu tassew tkunu tafu lil Ġesù Kristu, tridu tiġu mibdulin fih?
Aqraw l-Evanġelju quddiem it-Tabernaklu, ħuduh fit-tqarbin, itolbuh kif
kienu jitolbuh id-dixxipli: “Mulej għallimna! Mulej, ma nifhmux xi trid
tgħid, fissirhulna!”
M‟hemm ebda dubju li hekk kull wieħed minna jista‟ jieħu idea
ġenwina ta‟ Ġesù; għalkemm ladarba Ġesù huwa għani bla tarf, ħadd ma
jista‟ jifhmu għalkollox, jew isir ħaġa waħda miegħu, jew jimitah
perfettament. Kull wieħed minna jifhem u jimita x‟uħud biss mill-aspetti
tal-figura ta‟ Ġesù. Il-qaddisin kollha ppruvaw jimitaw lil Ġesù u kienu
wieħed mhux bħall-ieħor. San Pawl mhux bħal San Pietru, u dan mhux
bħal Ġwanni. San Franġisk ta‟ Assisi mhux bħal San Duminku u dan
mhux bħal Sant Injazju bħalma dan mhux bħal San Ġwann Bosco.
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Pedro Arrupe mal-istudenti tal-mediċina sħabu fl-Università ta’ Madrid.

Wara kollox, ilkoll kemm aħna għandna nippruvaw niffurmaw idea ta‟
Ġesù Kristu u nidħlu, kemm jista‟ jkun, fl-intimu tal-persuna tiegħu. Ittriq ta‟ ħajjitna trid issir it-triq li fiha niltaqgħu, b‟mod iktar veru u iktar
impenjat, ma‟ Ġesù fl-Ewkaristija, li hu l-istess Ġesù, l-uniku, l-irxuxtat u
ħaj li jħobb lilna u lill-bnedmin kollha tal-istorja tad-dinja.

Ġesù li Jfejjaq il-Morda
Sejjaħli u Bagħatni
Biex infehimkom x‟irrid ngħid, nirrakkuntalkom xi ftit esperjenzi
personali, marbutin mal-Ewkaristija, li fihom nagħraf id il-Mulej li
mexxieni u qed imexxini fil-ħajja. Jiena żgur li intom ukoll, bħali, tistgħu
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tirriflettu fuq l-esperjenzi tagħkom u fuq il-mod li bih il-Mulej qed
imexxikom fit-triq ta‟ ħajjitkom.
L-ewwel waħda minn dawn l-esperjenzi ewkaristiċi tiegħi hija marbuta
mal-vokazzjoni tiegħi ta‟ Ġiżwita, dik il-vokazzjoni li fuqha staqsewni
dawk it-tfal li semmejtilkom ftit qabel. Qed nirreferi għall-miraklu li rajt
Lourdes waqt proċessjoni tas-Santissmu Sagrament fil-pjazza l-kbira li
hemm quddiem il-bażilika.
Kont mort Lourdes fis-sajf, għax xi ġimgħa qabel kien mietli missieri u
l-familja tiegħi xtaqna ngħaddu flimkien is-sajf f‟ambjent mistrieħ, kwiet u
spiritwali. Kien ix-xahar ta‟ Awwissu. Domt Lourdes xahar sħih, u billi
kont student tal-mediċina, stajt naqla‟ permess speċjali li nistudja mill-qrib
il-morda li kienu jiġu jfittxu l-fejqan.
Miraklu! Miraklu!
Darba kont fil-pjazza ma‟ ħuti bniet, ftit qabel il-proċessjoni bisSantissmu Sagrament, meta għaddiet quddiemna karozzella u mara ta‟ xi
40 sena li kienet qed timbuttaha. Waħda minn ħuti għajtet: “Ara dak ilpovru żagħżugħ f‟dik il-karozzella.” Kien hemm żagħżugħ ta‟ xi 20 sena,
kollu mgħawweġ bil-poljo deformanti. Ommu kienet qed tgħajjat it-talba
tar-Rużarju u kultant tokrob u tgħid: “Marija Santissma, ieqaf magħna.”
Kienet xena ta‟ qsim il-qalb li tfakkrek fit-talb li l-morda kienu jagħmlu lil
Ġesù: “Mulej, fejjaqni minn dan il-ġdiem.” Malajr il-marid ħaffef biex
jieħu postu mal-oħrajn minn fejn kellu jgħaddi l-isqof bl-ostensorju u sSantissmu Sagrament.
Wasal il-mument meta l-isqof kellu jbierek bis-Sagrament lil dak ilmarid. Dak kien qed iħares lejn l-ostensorju bl-istess fidi li biha l-magħtub
tal-Evanġelju ħares lejn Ġesù. Meta l-isqof radd salib kbir bis-Santissmu,
iż-żagħżugħ qam imfejjaq fuq il-karozzella waqt li l-folla nfexxet f‟għajta
ta‟ ferħ: “Miraklu, miraklu...”
Bis-saħħa tal-permess speċjali li kelli, stajt nassisti għall-eżami tattobba. Il-Mulej kien tassew fejqu. Ma nistax infissrilkom dak li ħassejt u li
għadda minn moħħi f‟dak il-mument, jien li kont ġej mill-fakultà talmediċina ta‟ Madrid, fejn kelli tant professuri (veri ċelebritajiet) u tant
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sħabi li ma kienu jemmnu b‟xejn u dejjem jiddieħku bil-mirakli. Jien kont
xhud għax rajt b‟għajnejja miraklu veru, magħmul minn Ġesù Kristu li
f‟ħajtu fejjaq tant morda u magħtubin. Fraħt ferħa kbira: ħassejtni li kelli ‟l
Ġesù fil-qrib u waqt li ħassejtni maħkum mill-qawwa tiegħu li tista‟
kollox, id-dinja ta‟ madwari bdiet tidhirli proprju ċkejkna ċkejkna.
Erġajt lura Madrid: il-kotba bdew jaqgħuli minn idejja, dak il-lectures,
dawk l-esperimenti, li qabel kienu jsaħħruni, issa bdejt narahom vojta.
Sħabi bdew jistaqsuni: “Dan x‟qed jiġrilek din is-sena? Qisek wieħed
miblugħ?” Iva kont qisni miblugħ minn dik l-impressjoni li kienet
tħawwadni, dejjem aktar kuljum: id-dehra biss tal-Barka tal-Ostja u tażżagħżugħ magħtub iqum mill-karozzella baqgħu mwaħħlin ġo moħħi u
f‟qalbi. Wara tliet xhur, dħalt fin-novizzjat tal-Kumpanija ta‟ Ġesù
f‟Loyola.
Il-mod li bih il-Mulej ġibidni għal warajh kien l-istess bħal dak li nsibu
fl-Evanġelju: bit-tagħlim u bil-mirakli qajjem fija l-fidi u l-imħabba lejh,
imbagħad: “Ħalli kollox u imxi warajja!”
Fil-proċessjoni ta’ Lourdes kien hemm l-istess Ġesù tal-Evanġelju
Ġesù fl-ostensorju tal-proċessjoni ta‟ Lourdes kien l-istess Ġesù talEvanġelju, is-setgħa tiegħu kienet l-istess. L-istess kienet ix-xewqa li “lħaddiema, li kienu ftit, isiru ħafna, għax il-ħsad kien ħafna.”
Ladarba tisma‟ s-sejħa, illum bħal 2000 sena ilu, ma tinsieha qatt iżjed.
Inti fil-libertà li tgħid iva jew le, imma min jimxi bir-raġuni u bil-għaqal,
kif jgħid Sant Injazju, jispiċċa biex is-sejħa jismagħha.
M‟hemmx dubju li l-qawwa li toħroġ minn Ġesù fl-Ewkaristija kif
ħarġet dakinhar f‟Lourdes hija l-istess waħda li kienet toħroġ minnu fi
żmien l-Evanġelju. Din l-esperjenza ta’ Lourdes kienet ripetizzjoni ta’ dak
li raw in-nies ta‟ żmien Ġesù, meta l-folol daru madwaru u hu kien ifejjaq
lil kulħadd. Ċertament kien l-istess Ġesù, issa moħbi taħt l-ispeċi
sagramentali, imma bl-istess setgħa u l-istess imħabba.
Dawn huma l-esperjenzi li jħallu fik marka li ma titħassarx. Bħallappostli nkunu nistgħu ngħidu: “Dak li rajna u smajna u missejna millKelma tal-ħajja, dan inxandrulkom.”
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Pedro Arrupe f’jum l-ordinazzjoni tiegħu

Il-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu
għall-Bnedmin Kollha
Il-vokazzjoni tagħna l-Ġiżwiti hija essenzjalment missjunarja. Hija
għalhekk ħaġa normali li Ġiżwita jmur fl-hekk imsejħa “pajjiżi talmissjoni.” Mill-1927 sal-1938, is-sena li fiha ġejt mibgħut il-Ġappun, kont
dejjem nitlob biex immur hemm, għax kont inħoss li dak kien posti. Din
il-konvinzjoni kienet ġewwa fil-fond ta‟ qalbi, imma l-Mulej tenniehieli
f‟ċirkustanzi li kienu marbutin mal-Ewkaristija.
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“Inti għad tmur il-Ġappun”
Darba, kif spiċċajt ngħin il-Quddiesa tar-Rettur tad-Dar tan-Novizzjat
– li kien jismu Cesáreo Ibero – u għidtlu li kont irċevejt tweġiba ta‟ le mill
-Ġeneral* (il-Ġiżwiti nseħju l-mexxej internazzjonali tagħna „is-Superjur
Ġenerali‟ jew, fil-qosor, il-Ġeneral) għat-talba tiegħi li mmur il-Ġappun,
huwa u nieżel mill-artal wara l-Quddiesa, qalli: “Inti għad tmur il-Ġappun.
Hemm qed jistennewk miljuni ta‟ erwieħ; dak hu l-kamp tal-appostolat
tiegħek.”
Kien Ġesù li kien qed jgħidli, sa minn dakinhar, dak li ġie deċiż
uffiċjalment għaxar snin wara. Kien l-istess Ġesù li sejjaħ it-Tnax minn
fost l-oħrajn, biex jagħżilhom u jibgħathom huwa personalment.
Niftakar ukoll li f‟Ottubru tal-1938, fil-vjaġġ minn Seattle, l-Istati
Uniti, għal Yokohama fil-Ġappun, x‟ħin waħdi kont qed inqaddes filkabina tal-vapur, ġieni f‟moħħi dak li kien ġrali mar-Rettur ta‟ Loyola,
meta kont għadni student Ġiżwita. Issa, ġa saċerdot, kelli f‟idejja fl-Ostja
li jiena stess ikkonsagrajt, dak li kien iddestinani għal dak l-istess pajjiż, u li
fih Ġiżwita ieħor, San Franġisk Saverju, kien beda l-evanġelizzazzjoni,

Pedro Arrupe fil-Ġappun
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400 sena qabli.
Hemm f‟idejja kelli dak il-Mulej li kien qal lill-Appostli, “Morru,
ippritkaw lill-bndemin kollha; jien inkun magħkom sal-aħħar taż-żmien.”
Fuq il-vapur deherli li Ġesù stess, li kuljum kont inżomm f‟idejja, kien
qed jgħallimni, bħalma kien jgħallem il-folol mill-poppa tad-dgħajsa fuq il
-baħar ta‟ Tiberija.
Deherli li l-istess għerf li dak iż-żmien tkellem bil-parabboli, issa kien
qiegħed ikellimni bi kliem li ma stajtx nifhem ċar għal kollox. “Għalissa
ma tistgħux tifhmu,” kien qal Ġesù lid-dixxipli. Tabilħaqq, kien hemm
affarijiet ibsin biex nifhimhom; imma min kien qed ikellimni kien dak listess mgħallem li qal: “Jien għad inserraħkom.”
Il-missjoni li l-Mulej jagħtina, għalkemm tibda minn laqgħa personali
miegħu, dejjem tkun immirata lejn l-oħrajn, lejn id-dinja kollha, għax
Ġesù xerred demmu “għall-kotra,” jiġifieri għall-bnedmin kollha. Kull
Quddiesa hija quddiesa għad-dinja u fuq id-dinja.
Il-Quddiesa fuq il-Fujiyama
Niftakar il-Quddiesa li qaddist fuq il-quċċata tal-famuża muntanja
Fujiyama, fl-għoli ta‟ iktar minn 3,000 metru.
Trid tasal qabel l-4.00am biex tara l-veduta tal-għaġeb, għax wara s6.00am il-quċċata titgħatta bis-sħab u ma tista’ tara xejn iżjed. Tlaqt ma’
wieħed minn sħabi. Dak iż-żmien kont trid titlagħha kważi kollha bilmixi. Riekeb fuq iż-żiemel, kont tista‟ tasal biss sa 1,000 metru.
Wasalna puntwali u qaddisna f‟dak il-baħħ u dak is-skiet. Ma kontx ili
li wasalt il-Ġappun u kont għadni mehdi bl-ewwel impressjonijiet tal-post
il-ġdid. Li kien għalija kont nikkonverti l-Ġappun kollu kemm hu. Tlajna
fuq il-Fujiyama proprju biex noffru lill-Missier Etern, mill-post l-iktar
għoli tal-Ġappun, is-sagrifiċċju tal-Ħaruf bla tebgħa għas-salvazzjoni ta‟
dak il-pajjiż.
It-telgħa kienet għajjietna ħafna. Kellna ngħaġġlu biex naslu fil-ħin.
Ħsibna f‟Abraham u f‟Iżakk telgħin fuq il-muntanja għas-sagrifiċċju. Meta
wasalna fil-quċċata, ix-xemx tielgħa kienet issaħħrek. Refgħatilna l-ispirtu
u ħejjietna biex niċċelebraw il-Quddiesa. Qatt ma qaddist f‟post bħal dak.
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Fuq rasna, bħal koppla ta‟ tempju bla tarf, is-sema ikħal, nadif, majestuż;
fl-isfond kien hemm il-poplu Ġappuniż li dak iż-żmien kien 80 miljun u li
ma kinux jafu lil Alla.
‟Il fuq mill-koppla tas-sema, ħsiebi tela‟ sat-tron tal-kobor ta‟ Alla, tasSantissma Trinità; u quddiemi kelli l-belt qaddisa, Ġerusalemm tas-sema;
stħajjiltni qed nara lil Ġesù Kristu u, miegħu, lil San Franġisk Saverju, lewwel appostlu tal-Ġappun li, fi żmien tliet xhur, xagħru bjadlu minħabba
t-tbatijiet. Jien ukoll kelli quddiemi dak l-istess Ġappun ta‟ San Franġisk
Saverju. Ma kontx naf x‟kien qed jistennieni ‟l quddiem. Li kont naf, idejja
kienu jirtogħdu huma u jerfgħu l-Ostja Mqaddsa.
Kemm ħwejjeġ jista’ jgħallmek il-Mulej f’Quddiesa waħda!
Fuq dil-il-quċċata, hekk qrib tas-sema, deherli li kont qed nifhem aħjar
il-missjoni li Alla kien qed jafdali. Inżilt b‟entużjażmu ġdid. Dik lEwkaristija ġegħlitni nħoss il-kobor ta‟ Alla etern u Sid ta‟ kollox. Fl-istess
ħin rajt lili nnifsi kollaboratur ta‟ Ġesù Kristu fil-missjoni kbira li ġiet
afdata lilu mill-Missier. B‟iktar sinċerità u iktar konvinzjoni kont nista‟
ntenni l-kliem ta‟ Isaija: “Hawn jien, ibgħat lili” jew ta‟ San Franġisk
Saverju, “Hawn jien!”
Anki l-Mulej, kif jgħidilna l-Evanġelju, tela‟ fuq il-muntanja maddixxipli tiegħu u nbidel quddiemhom. U jien ukoll ħassejt xewqa li ma
ninżilx minn hemm fuq biex ingawdi dak l-hena tas-sema. Kienet l-istess
xewqa: “Aħna hawn! Jekk trid, intella‟ hawn tliet tined, waħda għalik,
waħda għal Mosè (sieħbi wkoll kellu proprju dan l-isem – Mosè
Donenzain) u waħda għal Elija.”
Dak l-istess Ġesù, li mela qalb San Pietru bil-ferħ, kien qed jidher
quddiemi fl-Ewkaristija. L-Ostja bajda mdawla bir-raġġi tax-xemx tielgħa
ħassejtha tinbidel quddiem għajnejja u bħal San Pietru smajt leħen ilMulej jgħidli: “La tibżax.” Kienet kelma li tant kelli bżonnha jien u nieżel
minn dak l-għoli lejn il-ħajja iebsa li kienet qed tistennieni l-Ġappun
f‟dawk is-snin.
Kemm ħwejjeġ il-Mulej jista‟ jgħallmek u jġiegħlek tħoss f‟Quddiesa
waħda!
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Mit-tifkira tal-Quddiesa li qaddist fuq il-Fujiyama ngħaddi għat-tfikira
ta‟ Quddiesa oħra li qaddist f‟ċirkustanzi għal kollox differenti. Fiha
tgħallimt it-triqat misterjużi ta‟ niket u ta‟ tbatija li minnhom Ġesù, li bata
huwa stess u miet, jasal għall-pjan tiegħu ta‟ salvazzjoni.
Hiroshima: taħt il-bomba atomika – Quddiesa lil 200 ferut
Fit-8.00am tas-6 ta‟ Awwissu 1945, il-bomba atomika splodiet fuq
Hiroshima u qerdet il-belt kollha. 80,000 ruħ mietu f‟temp ta‟ minuta. Iddar tagħna kienet waħda mill-ftit li baqgħu weqfin. Ħġieġ u bibien tqaċċtu
mir-riefnu tal-isplużjoni tal-bomba. Bdilna d-dar fi sptar, ilqajna xi 200
ferut biex indewwuhom u nieħdu ħsiebhom.
Fis-6 ta‟ Awwissu ġrat l-isplużjoni. L-għada, is-7 ta‟ Awwissu, fil5.00am, qabel ma bdejna ngħinu l-feruti u nidfnu l-mejtin, qaddist fid-dar
tagħna.
Huma f‟mumenti ta‟ traġedji bħal dawn li tħossok iktar qrib ta‟ Alla u
tal-għajnuna tiegħu. Tabilħaqq, il-post ma kien xejn adattat biex inissillek

Il-belt ta’ Hiroshima sfat meqruda minn bomba atomika waħda. 80,000 ruħ tilfu ħajjithom.
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devozzjoni waqt il-Quddiesa. Il-kappella, nofsha meqruda, kienet mimlija
feruti, kollha minn tulhom fl-art, wieħed ħdejn l-ieħor; kont tarahom
jitgħawġu bl-uġigħ bi tbatija li ma titfissirx. Bdejt il-Quddiesa kif stajt qalb
dik il-folla ta‟ nies li ma kienu jifhmu xejn minn dak li kien qed jiġri fuq laltar; ħadd minnhom ma kien Nisrani, qatt ma kienu raw Quddiesa. Ma
nistax ninsa x‟ħassejt meta dort lejhom għad-Dominus vobiscum (Il-Mulej
magħkom): dak iż-żmien konna nqaddsu daharna lejn in-nies – u rajt dik
ix-xena quddiemi. Ma flaħtx niċċaqlaq, bqajt issummat, dirgħajja miftuħa,
inħares lejn dik it-traġedja umana; ix-xjenza, il-progress tekniku wżati biex
jeqirdu l-bniedem.
Kulħadd għajnejh fuqi b‟ħarsa ta‟ tbatija u ta‟ disperazzjonni, qishom
jistennew mill-altar xi ftit tal-faraġ. X‟dehra terribbli! Ftit minuti wara, fuq
l-artal niżel dak li fuqu Ġwanni l-Battista stqarr: “Fostkom hemm wieħed

Pedro Arrupe jdewwi wieħed mill-midruba.

li intom ma tafuhx” (Ġwann 1,26).
Qatt daqs dakinhar ma ħassejt x‟ifisser tkun waħdek fost dawk li ma
jifhmu xejn fuq Ġesù Kristu. Hemmhekk kien hemm il-Feddej, dak li ta
ħajtu għalihom... iżda huma ma kinux jafu min kien. Jien biss kont naf.
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Minn fommi ħarġet waħedha talba għal dawk il-qlub xierfa li tefgħu lbomba atomika: “Mulej, aħfrilhom għax ma jafux x‟inhuma jagħmlu,” u
għal dak li kienu hemm quddiemi jitgħawġu bl-uġigħ: “Mulej, agħtihom ilfidi... biex jaraw, agħtihom il-qawwa biex jifilħu għat-tbatija.” Meta
għollejt l-Ostja quddiem dawk l-iġsma, kollha ġrieħi u tbiċċir, tlabt minn
qalbi: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi: ħenn għal din il-merħla bla ragħaj!
(Mattew 9,36; Mark 6,34). Biex jemmnu fik, Mulej. Ftakar li huma wkoll
għandhom jaslu biex jaghrfuk” (1 Tim 2,4).
Żgur li minn dik l-Ostja u dak l-altar niżlu xmajjar ta’ grazzji. Wara sitt
xhur, meta kollha mfejqin ħallew id-dar tagħna (mietu tnejn biss), ħafna
minnhom kienu ħadu l-magħmudija, u kollha kienu tgħallmu li l-imħabba
Nisranija taf tagħder, tgħin, tagħti faraġ li hu aqwa minn kull faraġ ieħor,
taf tnissel ċertu ħsieb li jgħinek titbissem anki fit-tbatija, u taħfer lil min
tant ġiegħlek tbati.
Quddies bħal dawk huma waqtiet mimlijin intenzjoni sagramentali, u
jwassluk biex tifhem dak li, mingħar fidi, huwa iebes ħafna jew aħjar ma
tistax tifhem: is-snin tat-tbatija, il-kobor u s-sbuħija tas-sagrifiċċju talkarità.

Ġesù, Ħabib u Konsolatur
Esperjenzi ewkaristiċi oħra huma dawk li jiġu meta wara li tkun ilek
tgħix ħafna familjari u mill-qrib ma‟ Ġesù Sagramentat, issib ruħek
mingħajru. f‟dak iż-żmien tifhem il-post kbir li Ġesù, ħabib u faraġ
tiegħek, għandu f‟ħajtek, jekk tkun ilek tirċevih.
Father, nixtieq nitqarben.
Niftakar tfajla Ġappuniża ta‟ xi 18-il sena. Kont għammidtha xi 3 jew
4 snin qabel u kienet saret Nisranija fervoruża. Kienet titqarben kuljum fil
-Quddiesa tas-6.00am li kienet tisma‟ kuljum.
Wara l-isplużjoni tal-bomba atomika, kont għaddej mit-triqat kollha tal
-belt. Fejn qabel kien hemm id-dar tagħha, sibt gorboġ, saqaf tal-landa
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fuq erba‟ lasti tal-injam. Ersaqt. Ħajt għoli ftit piedi kien jidher min-naħa
ta‟ ġewwa. Ippruvajt nidħol, imma ntiena taqsmek imbuttatni ‟l barra. Dik
it-tfajla Nisranija – kien jisimha Nakamura – kienet hemm mimduda
barra, fuq mejda maqtugħa ftit mill-art, dirgħajha u riġlejha stenduti u
mgħottija bi ftit ċraret maħruqa. Saqajha u jdejha kienu pjaga waħda,
kollha materja, tnixxi mal-art; ma kontx tara fihom ħlief għadam, laħam
maħruq u pjagi. Kienet ilha hemm 15-il jum mingħajr ħadd ma seta‟
jnaddafha u jaqdiha. Missierha biss, huwa wkoll ferut gravi, kien
jgħaddilha ftit ross biex tiekol xi ħaga. Daharha kien ġerħa waħada, ġa
kankrena, għax ma setgħet qatt tibdel il-pożizzjoni. Ippruvajt indewwilha l
-ħruq. Sibt ċappa muskoli mibdulin f‟materja. Kien jidħol il-ponn ta‟
jdejja fil-ħofra! U fil-qiegħ tagħha, gozz dud.
Imkexkex quddiem xena bħal dik sfajt bla kliem. Wara ftit Nakamura
fetħet għajnejha u kif ratni ħdejha nitbissmilha tatni ħarsa ħelwa b‟żewġ
demgħat f‟għajnejha. Ippruvat tagħtini idha, li kienet biċċa għadma tnixxi
l-materja; qaltli bi kliem ħelu li ma ninsa qatt: “Father, nixtieq nitqarben.”
Xi tqarbina kienet dik! Kemm mhux bħat-tqarbin li f‟dawk is-snin tajtha
kuljum! Insiet kull semm. Nakamura talbitni dak li kienet ilha ġimagħtejn
tistennieh, mill-ġurnata tal-bomba atomika: l-Ewkaristija, Ġesù Kristu,
dak li lilu kienet tat ruħha biex bħala reliġjuża taqdih fil-fqar. Kont lest
nagħtiha kollox ħa nismagħha titkellem dwar l-esperjenza ta‟ min kien ilu
nieqes mill-Ewkaristija u jerġa‟ jirċeviha mill-ġdid wara tant tbatijiet! Qatt
ma kelli esperjenza ta‟ talba bħal dik minn persuna li kienet saret “ġerħa u
ulċera” waħda. Qatt ma tajt vjatku milqugħ b‟xewqa hekk qawwija.
Nakamura San mietet ftit wara, iżda mgħannqa ma‟ Ġesù li hi tant kienet
tħobb u li kien qed jistennieha b‟xewqa kbira, biex għal dejjem jilqagħha
fid-dar tiegħu tas-sema.
Li tkun mingħajr Ġesù hu dak li ħasset Marta li, wara l-mewt ta‟
Lazzru, qalet lil Ġesù: “Mulej, li kont hawn, ħija ma kienx imut” (Ġwann
11,31). Kien proprju dakinhar li Ġesù għamel wieħed mill-aqwa mirakli fil
-ħajja pubblika tiegħu. Bħal Marta, hekk ukoll Nakamura ħasset li Ġesù,
għalkemm assenti minn barra, ma telaqhiex u ġie biex jiltaqa‟ magħha,
jeħodha miegħu u jagħmilha ħienja għall-eternità.
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Ħsibt ħafna drabi f‟dik ix-xena ta‟ Nakamura San. Kemm tgħallimt
minnha! Is-siwi tal-Ewkaristija għall-erwieħ li tassew daquha, ix-xewqa li
tirċeviha meta tkun ilek mingħajrha, il-qawwa li tiġi minn Kristu meta jiġi
fina taħt l-ispeċi sagramentali u miegħu jġib il-ferħ u l-imħabba.
Waħda soru mill-Perù qaltli li kienet tista‟ tisma‟ Quddiesa darba kull
sitt ġimgħat biss. L-appostolat tagħha ma‟ nies mill-iktar fqar li kienu
jgħixu mbegħdin minn kull knisja jew kappella. “Proprju f‟din issitwazzjoni nifhem xi tfisser l-Ewkaristija għal min hu bħali. Meta
minħabba l-missjoni tagħna jkollna nħallu l-Mulej għal xi żmien u flassenza tiegħu nħossuh iktar għax hu qiegħed dejjem fil-fond ta‟ qalbna.”
Din il-piena hekk kiefra għan-nuqqas tal-Ewkaristija u dan il-ferħ millMulej għax dejjem fija biex ifarraġni doqthom sewwa meta, fil-Ġappun,
spiċċajt il-ħabs għal 33 jum.
L-għedewwa tal-fidi Nisranija kienu xlewni b‟elf ħaġa. Ma felħux jaraw
li minkejja x-xkiel tagħhom għall-evanġelizzazzjoni, għadd sabiħ ta‟
żgħażagħ Ġappuniżi kienu jersqu lejn il-Knisja biex jitgħammdu.
Nhar il-Kunċizzjoni spiċċajt il-ħabs
Nhar il-Kunċizzjoni tal-1941 fil-Ġappun bdiet il-gwerra bl-attakk ta‟
Pearl Harbour; il-pulizija militari tefgħatni malajr f‟ċella ta‟ erba‟ metri
kwadri, bla ma kont naf għaliex. Bla sodda, bla mejda, bla ebda ħaġa,
b‟daqsxejn ta‟ ħasira biex norqod, għaddejt ġranet u ljieli fil-bard ta‟
Diċembru... dejjem waħdi. Ma kontx naf għaliex spiċċajt il-ħabs; għalhekk
bdejt naħseb u nhewden, b‟ħafna suspetti u biża‟ jekk stajtx għamilt xi
ħaġa li għamlet ħsara lill-oħrajn. Imma l-iktar ħaġa kiefra li ħassejt kienet
li ma stajtx inqaddes, ma stajtx nirċievi l-Ewkaristija: x‟solitudni! Allura
tassew fhimt xi tfisser l-Ewkaristija għal saċerdot, għal Ġiżwita, li ċ-ċentru
ta‟ ħajtu huma preċiżament il-Quddiesa u t-tabernaklu.
Kont maħmuġ, leħja twila, bil-ġuħ u nterter bil-bard, bla ma nista‟
nitkellem ma‟ ħadd; imma l-iktar kont inħoss għall-Insara ħbieb tiegħi li
forsi kienu qegħdin ibatu minħabba fija. Fuq kollox, ma kellix ilQuddiesa. Kemm tgħallimt f‟dak ix-xahar! Naħseb li qatt ma tgħallimt
f‟ħajti daqs kemm tgħallimt f‟dak iż-żmien; waħdi kif kont ninsab,
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tgħallimt x‟inhu s-silenzju, x‟inhu li tkun waħdek, x‟inhu l-faqar veru, xi
tfisser titkellem, tiddjaloga mal-“ħabib tar-ruħ”, li qatt ma wera ruħu hekk
twajjeb daqs f‟dawk it-33 jum.
F‟dawk is-sigħat, f‟dawk il-ġranet ta‟ skiet u ta‟ riflessjoni, fhimt b‟mod
iktar ċar x‟ifissru l-kliem ta‟ Kristu: “Ftakru x‟għidtilkom: il-qaddej mhux
aqwa minn sidu. Jekk ippersegwitaw lili, jippersegwitaw lilkom ukoll...”
Interrogawni għal 36 siegħa sħaħ u fihom staqsewni ħwejjeġ delikati biex
isibu fiex jistgħu jixluni. Jien stess bqajt mistagħġeb bl-għerf u l-għaqal tat
-tweġibiet tiegħi. Kienet prova tal-kliem tal-Evanġelju: “Tħabblux
raskom...”

Waqt li qed jiġi interrogat mill-Amerikani fi tmiem il-gwerra.

Meta t-tbatija kienet fl-aqwa tagħha, mument ta’ konsolazzjoni
Kien wasal il-lejl tal-Milied: ftakart fil-ħafna Milidijiet bit-tliet
Quddisiet ta‟ billejl. Kemm tifkiriet! Imma minn dan kollu issa ma kelli
xejn: waħdi, bla Quddiesa, altru hux Milied, iktar kien qisu l-Ġimgħa lKbira.
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Proprju waqt li l-Milied tiegħi kien sar qisu Passjoni u dak il-lejl qaddis
qisu Ġetsemani, smajt bħal ħsejjes mhux tas-soltu taħt it-tieqa tiegħi.
Kien it-tgedwid ħiemed ta‟ ħafna ilħna flimkien, li qishom kienu jibżgħu
jinstemgħu. Ippruvajt nissemma‟. Li kontu xi darba fil-ħabs tistenniekom
is-sentenza, kontu tkunu tafu kemm tibża‟ minn kull ħoss, kemm suspetti!
Tant tibża‟ f‟dawk l-erba‟ ħitan ta‟ ċella fil-ħabs!
F‟daqqa waħda, fuq dak it-tgedwid li kien qed jasal sa widnejja, smajt,
ħelu, bil-mod u mimli devozzjoni, kant popolari tal-Milied: wieħed minn
dawk l-innijiet li jien stess kont għallimt lill-Insara tal-knisja tiegħi. Ma
stajtx inżomm bid-dmugħ u bdejt nibki. Kienu l-Insara tiegħi, li bilperiklu li jipiċċaw il-ħabs, ġew biex ifarrġuni, biex ifarrġu x-Shimpu Sama
(is-saċerdot tagħhom), li ma kienx magħhom f’dak il-lejl tal-Milied li
dejjem konna ngħadduh ferħanin flimkien. X‟differenza bejn iddelikatezza tagħhom u l-inġustizzja ta‟ ħabs bla raġuni!
Il-kant, b‟dawk l-aċċenti u b‟dawk il-kisriet tal-leħen, li la
jgħallmulhomlok u lanqas titgħallimhom imma li joħorġu minn imħabba
sinċiera, damu ftit minuti... imbagħad, skiet mill-ġdid. Tbeegħdu minn
hemm u jien bqajt fil-hemda waħdi.
Imma l-ispirtu tagħna kien ħaġa waħda fuq l-altar li fuqu, wara ftit,
kellu jinżel Ġesù... Jien ħassejt li dakinhar Ġesù niżel f‟qalbi wkoll... u
f‟dak il-lejl għamilt l-isbaħ tqarbina spiritwali ta‟ ħajti kollha.
Minn dakinhar l-Ewkaristija saret ħaġa ġdida u ppruvajt li ma nitlifha
qatt. Għaliex huwa meta nitilfu xi ħaġa li nindunaw bis-siwi tagħha. Hekk
hu, għeżież żgħażagħ, l-Ewkaristija hija teżor, it-teżor kbir li l-qalb ta‟
Kristu ħalliet lill-bnedmin.

X’toqgħod tagħmel quddiem it-Tabernaklu?
Ġrajja oħra f‟ħajti għallmitni kemm għandha tkun intima r-rabta
tagħna ma‟ Ġesù fl-Ewkaristija. It-talb tagħna tant ikun profond
daqskemm ikun sempliċi.
Kont Yamaguchi ma‟ grupp ġuvintur u tfajliet. Fosthom kien hemm
tfajla ta‟ 20 sena, li sikwit kienet tiġi fil-kappella u tibqa‟ għarkupptejha,
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Quddiem Ġesù Sagramentat

kultant, għal sigħat sħaħ quddiem it-tabernaklu. Ma kenitx titħarrek, qisha
mitlufa.
Bqajt milqut mill-fatt li, għalkemm kienet tfajla bħall-oħrajn, ferħana u
ħelwa, kienet tiġi fil-kappella tant spiss. Il-ħajja tagħha kienet bħal taloħrajn. Kulħadd kien iħobbha u jirrispettaha. Darba waħda ltqajt magħha
– jew aħjar, għamilt mod li niltaqa‟ magħha – hija u ħierġa mill-kappella.
Bdejna nitkellmu bħas-soltu u l-konversazzjoni waqgħet fuq iż-żjajjar
tagħha twal u ta‟ spiss lil Ġesù Sagramentat. Malli tatni ċans staqsejtha:
“X‟toqgħod tagħmel hekk fit-tul quddiem it-Tabernaklu?” Bla tlaqliq,
bħal waħda li kellha r-risposta ġa lesta, qaltli: “Xejn!” “Kif xejn?” insistejt,
“kif jista‟ jkun tibqa‟ għal żmien hekk twil bla ma tagħmel xejn?” Ilmistoqsija tiegħi kienet preċiża, ma setgħetx toħroġ minnha. Ħawditha xi
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ftit. Fl-aħħar qaltli: “X‟nagħmel quddiem it-tabernaklu?... ma nafx,
noqgħod hemm.” Siktet mill-ġdid. Erġajna qbadna l-konversazzjoni
tagħna bħas-soltu.
Qisha ma qalet xejn, jew għallinqas, xejn speċjali. Fil-fatt ma ħbiet xejn
u qalet kollox f‟kelma waħda li kienet tfisser ħafna. F‟kelma waħda ġabret
kull ma kienu jfissru ż-żjajjar tagħha quddiem il-Mulej: “noqgħod hemm,”
kif kienet toqgħod Marija oħt Lazzru, f‟riġlejn il-Mulej (Luqa 19,39) u kif
baqgħet il-Madonna taħt is-salib. Huma wkoll qagħdu hemm: sigħat ta‟
ħbiberija, sigħat ta‟ intimità, li fihom wieħed qisu ma jitlef xejn u ma jagħti
xejn... għax dak li jagħti huwa kollox, lilu nnifsu kollu kemm hu. Dnub li
ftit ħafna huma dawk li jifhmu x‟ifisser “toqgħod hemm” f‟riġlejn lImgħallem fl-Ewkaristija, x‟ifisser dan li minbarra jidher titlef iż-żmien
ma‟ Ġesù.
Tridu minn għandi parir tajjeb? Araw lil Ġesù bħala ħabib tagħkom,
dak li tafdaw fih, u taraw kemm ħwejjeġ titgħallmu. Huwa għerf li Hu biss
jista‟ jagħti, l-għerf li jagħmilna qaddisin, għaqlin u tassew ħenjin. Kull ma
neħtieġu għal ħajjitna jiġi fina bil-mod. Minn qalbu jgħaddi għal qalbna.

Pedro Arrupe miġbur fit-talb
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“Għidli ma min tagħmilha u ngħidlek min int.” Jekk tfittex lil Ġesù, jekk
toqgħod ma‟ Ġesù, żgur li inti stess issir Ġesù ieħor. Ftakru li l-prinċipji li
fuqhom huwa mibni l-Moviment tagħkom iridu li ssiru ħbieb personali ta‟
Ġesù u li titkellmu miegħu.

Ġesù Għandu Mħabba Speċjali
lejn il-Fqar
Ċertament Ġesù, dak l-istess Ġesù tal-Evanġelju u tal-Ewkaristija, jaf
jgħid kliem sabiħ fil-fond tal-qalb lil min ifittex l-intimità miegħu, iżda
dan ma jfissirx li Ġesù m‟għandux kliem għall-bnedmin kollha, anki għal
dawk li jgħixu f‟ċirkustanzi iebsa ħafna u fil-faqar l-aktar assolut.
Anzi dak Ġesù li ta demmu għalihom jaf isib triqat moħbija u talgħaġeb biex jasal għall-qalb tagħhom.

Laqgħa ta’ ħbiberija fl-Ekwador, ma’ tfal ċkejknin li jaħdmu jibblakkaw iż-żraben. Biex ikun
‘milqugħ’ fis-soċjetà tagħhom, Arrupe kellu l-ewwel iħalli ’l wieħed minnhom jillustralu ż-żarbun.
Imbagħad hu naddaf iż-żarbun tat-tifel.
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F’favela tal-Amerika t’Isfel
Ftit snin ilu kont qed inżur waħda mill-provinċji tal-Ġiżwiti flAmerika t‟Isfel. Ġejt mistieden, b‟ċertu biża‟, biex inqaddes Quddiesa
f‟wieħed mill-kwartieri ġo favela, kif jgħidulha huma, l-ifqar waħda f’dak id
-distrett. Kien hemm jgħixu fiha 100,000 persuna qal it-tajn, ġo xaqliba ta‟
wied. Meta kienet tagħmel ix-xita, għargħar kullimkien.
Bi pjaċir aċċettajt għax l-esperjenza għallmitni li ż-żjajjar lill-fqar huma
dejjem ta‟ ġid. Fihom isir il-ġid lill-fqar, imma l-fqar jagħmlu l-ġid lilna.
Il-Quddiesa saret ġo biċċa bini mwaqqa‟ u miftuħ. Ma kien hemm
ebda bieb; klieb u qtates deħlin u ħerġin kif iridu.
Il-Quddiesa bdiet
Beda l-kant fuq il-kitarra. Il-kitarrista ma kienx mill-primi, imma l-kant
kien sabiħ. Il-kliem kien jgħid: “Tħobb tfisser tagħti – tagħti lilek innifsek,
tinsa lilek innifsek – tfittex dak li jagħti l-hena – mhux lilek innifsek imma
lil ħaddieħor.” U komplew: “Kemm hi sabiħa l-ħajja – meta tgħix biex
tħobb lill-oħrajn – kemm hu sabiħ li jkollok x‟tagħti – tagħti lilek innifsek
– din hi l-imħabba...”
Waqt il-kant ħassejt bħal għoqla tielgħa ma‟ griżmejja u ridt nagħmel
sforz biex inkompli l-Quddiesa: dawk in-nies li ma kellhom xejn kienu
lesti jagħtu lilhom infushom biex jagħtu l-ferħ u l-hena!
Meta wasalna għall-konsagrazzjoni u erfajt l-Ostja, waqt dak is-skiet,
ħassejt il-ferħ tal-Mulej li kien fost il-magħżulin tiegħu. Kif jgħid Ġesù:
“Bagħatni biex nagħti l-aħbar it-tajba lill-fqajrin...” (Luqa 4,18), “Henjin il
-fqar fl-ispirtu” (Mattew 5,3).
Ftit wara t-tqarbin, ħarist lejn dawn l-uċuħ magħlubin, mgħaddmin u
maħruqin bix-xemx. Indunajt li fuq wiċċ ħafna minnhom kien jidher iddmugħ ileqq bħal ġawhar: dik kienet il-laqgħa tagħhom ma‟ Ġesù, l-uniku
faraġ tagħhom. Idejja bdew jirtogħdu.
L-omelija djalogata
Għamilt magħhom omelija qasira djalogata: qaluli affarijiet li ma tantx
tismagħhom fil-prietki tas-soltu, ħwejjeġ mill-iktar sempliċi imma tassew
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għoljin u profondi.
Waħda xiħa qaltli: “Inti s-superjur ta‟ dawn il-patrijiet, hux? Mela jien
nirringrazzjak, sinjur, għax il-patrijiet Ġiżwiti tawna t-teżor kbir li kien
jonqosna, tawna l-Quddiesa.”
Wieħed żgħażugħ stqarr fil-pubbliku: “Sur Patri, aħna grati wisq lejk,
għax dawn il-patrijiet għallmuna nħobbu l-għedewwa taghna. Ġimgħa ilu
kont lestejt sikkina biex noqtol wieħed minn sħabi, li jien kont nobogħdu.
Imma wara li smajt it-tifsira tal-Evanġelju mort nixtri ġelat u offrejtu lillgħadu tiegħi.”
“Ejja f’dari”
Fl-aħħarnett, raġel li – wiċċ ta‟ ħabsi li kien – bilkemm ma bżajtx
minnu, resaq fuqi u qalli: “Ejja f‟dari. Għandi ħaġa x‟noffrilek.” Bqajt fiddubju naċċettax; il-patri li kien miegħi qalli: “Mur, dawn in-nies twajba
ħafna.” Mort id-dar tiegħu, li kienet gorboġ se jaqa‟ u ma jaqax, u
poġġieni bilqiegħda fuq siġġu kollu mżegleg. Mill-post fejn kont stajt nara
nżul ix-xemx. “Sinjur – qalli – ara x‟inhu sabiħ” u bqajna siekta għal ftit
tal-ħin. Ix-xemx għabet. “Ma kontx naf,” qalli r-raġel, “kif
nirringrazzjakom ta‟ dak kollu li tagħmlu magħna. M‟għandi xejn
x‟nagħtik imma ħsibt li jogħġbok tara dan l-inżul ix-xemx hekk sabih.
Għoġbok, hux? Il-lejla t-tajba.” U ħadli b‟idejja.
Waqt li kont sejjer, ħsibt, “Ftit qlub bħal dawn qatt ma ltqajt
magħhom!”
Kont ser nitbiegħed minn dik it-triq, meta resqet lejja mara liebsa
proprju fqira, bisitli jdejja, ħarset lejja u qaltli b‟ton u bi kliem miksur:
“Father, itlob għalija u għal uliedi. Ġejt għall-Quddiesa sabiħa li
għamiltilna. Issa sejra niġri lejn id-dar. M‟għandi xejn x‟nagħti lid-disa‟
wliedi. Itlob ‟l Alla għalija: Hu jrid jgħinna.” U ġriet lejn id-dar.
Kemm tgħallimt f‟Quddiesa fost il-fqar! X‟differenza mir-riċevimenti
lussużi tal-kbarat ta‟ din id-dinja!
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X’Ippruvajt Ngħidilkom
Nista‟ nkompli ngħidilkom esperjenzi oħra, imma qed nara li tawwalt
ħafna. Mela ħalli naraw x‟ippruvajt ngħidilkom s‟issa.
Il-Mulej, fil-kuntatt li kelli miegħu fl-Ewkaristija, daħal fil-programm
tal-ħajja tiegħi, wera ruħu lili b‟ħafna manjieri differenti u dejjem ġodda, u
bidilli l-proġett ta‟ ħajti fil-proġett stess tal-ħajja tiegħu, dak il-proġett li
Hu għarrafhulna fil-Vanġelu. Għaliex Hu, il-Ġesù tal-Evanġelju u l-Ġesù
ħaj fl-Ewkaristija, huwa l-istess li qam mill-mewt u li għadu ħaj.
Huwa li jfejjaq il-morda bis-setgħa tiegħu li tista‟ kollox, resaq lejja filpjazza ta‟ Lourdes, ibierek mill-Ostja Mqaddsa.
Huwa għażilni u fdali, lili personalment, missjoni ta‟ appostolat meta rRettur ta‟ Loyola, wara l-Quddiesa, saħħaħni fix-xewqa u fit-talba tiegħi li
mmur fil-missjoni tal-Ġappun. Fil-Quddiesa fuq il-vapur ġagħalni nhoss
ruħi hekk fil-qrib tal-appostli, li Hu bagħat fid-dinja kollha, u ta‟ San
Franġisk Saverju.
Huwa, Kristu-vittma li joffri ruħu lill-Missier fuq is-Salib għall-fidwa
tad-dinja, għall-bnedmin kollha li għadhom ma jafuhx, ħaġa waħda ma‟
kull min ibati, offra ruħu f‟idejja fuq l-ogħla muntanja tal-Ġappun u qalb
il-feruti mbiċċrin mill-bomba atomika.
Kien huwa l-wera ruħu dejjem l-aqwa ħabib tal-qalb. Huwa, ilkonsolatur kbir ta‟ kull min hu muġugħ, qata‟ x-xewqa u l-ġuħ ta‟
Nakamura San, imtertqa bil-uġigħ.
Hu, il-veru u l-uniku ħabib li jibqa‟ magħna meta nkunu waħidna, ma
ħallinix waħdi meta sfajt fil-ħabs f‟Hiroshima.
Hu, il-ħabib li jkellem fis-skiet lil kull minn jibqa‟ ħdejh, bħalma
kellem lit-tfajla ta‟ Yamaguchi.
Hu, li jħobb lill-fqar u jimliehom bil-ferħ u jberikom b‟ħafna doni,
għalina moħbija, bħalma għamel mal-Insara f‟dik il-favela tal-Amerika
t‟Isfel.
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Ġesù kien il-kuraġġ tiegħu fit-tbatija u qawwa kbira li biha jferraħ lill-oħrajn.
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Xi ftit konklużjonijiet
Issa, ħalli nirriflettu fuq dan kollu u nippruvaw nieħdu konklużjonijiet
għall-ħajja personali tagħna. Jien se nagħti xi indikazzjonijiet biss. Intom,
aktar ‟il quddiem tkomplu taħsbu waħedhom, fil-fond ta‟ qalbkom.
L-ideal ċentrali tal-moviment tagħkom huwa li jifforma fikom il“bniedem ewkaristiku”, jiġifieri l-bniedem li, bħal Ġesù, iwassal sat-tmiem
il-proġett tal-Missier, billi jagħti ruħu lill-oħrajn, billi jħalli li l-qalb tiegħu
tiġi minfuda għalihom, f‟orizzont universali miftuħ għad-dinja kollha.
Dan il-bniedem, il-bniedem ewkaristiku, huwa l-bniedem ġdid, il-bniedem
li ma‟ Ġesu jrid jibni dinja ġdida. Fl-aqwa tal-kultura ta‟ llum, bil-progressi
tagħha u l-limitazzjonijiet tagħha, intom tridu tkunu ġodda, jiġifieri l-iktar
moderni fost il-moderni. Il-problema qiegħda biex tagħrfu x‟inhu tassew
il-ġdid u li tibqgħu koerenti miegħu.
Kieku, jekk bniedem huwiex ġdid jew le, tqisuh mill-mod kif wieħed
jilbes, mit-tul ta‟ xagħru, mill-jeans, mill-kitarri, mid-diski rock u pop, mill
-użu tad-droga, mill-protesti u mill-vjolenza, naħseb li intom ma kontux
proprju tkunu ż-żgħażagħ l-aktar ġodda.
Min huwa l-bniedem ġdid?
Imma l-veru kriterju biex tagħraf il-ġdid mill-qadim huwa dak li
jagħtina San Pawl: bniedem qadim huwa dak li jagħmel ruħu lsir taddnub, li jwebbes qalbu u li jitlef kull sens morali, li jintelaq f‟imġiba ħażina
u f‟kull xorta ta‟ impurità (Efesin 4,22.24). Skont dan il-kriterju, ħafna
żgħażagħ li jaħsbu li huma “moderni”, “ġodda”, fil-fatt huma l-eqdem u lixjeħ fost kulħadd.
Il-bniedem tassew “ġdid” huwa dak maħluq minn Alla fuq il-mudell
ta‟ Ġesù Kristu, “fil-ġustizzja u fil-qdusija” (Efesin 4,24), li jiġġedded
dejjem skont “ix-xbieha ta‟ min ħalqu” (Kolossin 3,9-10) “b‟sentimenti ta‟
ħniena, tjieba‟ umiltà, ħlewwa u sabar... billi tistabru b‟xulxin u taħfru ‟l
xulxin... fuq kollox billi tilbsu l-imħabba li hi l-qofol talperfezzjoni” (Kolossin 3,12). Din il-perfezzjoni tal-imħabba tagħtina
ħafna ferħ: il-paċi li hi l-frott tal-Ispirtu s-Santu.
Għalhekk intom għandkom tkunu dejjem iż-żgħażagħ l-iktar ferħana,
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ferħanin b‟dak il-ferħ li, kif jgħid San Ġwann, ħadd ma jista‟
jeħodhulkom.
L-ewwel u l-veru bniedem ġdid
Il-kriterji biex nagħrfu l-bniedem ġdid huma dawk li ħallielna l-ewwel
u l-veru bniedem “ġdid”, Ġesù ta‟ Nazaret, Kristu, l-Iben ta‟ Alla. Dan ilħabib tal-għaġeb li kien jitkellem b‟mod li min kien jisimgħu kien jistqarr:
“Ħadd ma tkellem bħal dan il-bniedem” (Ġwann 7,49), “kollox għamel
sewwa” (Mark 7,37), “għand min immorru? Int għandek il-kliem tal-ħajja
ta‟ dejjem” (Ġwann 6,69), “immorru aħna wkoll biex immutu
miegħu” (Ġwann 11,16). Dak il-ħabib li tana lilu nnifsu u ħajtu fuq issalib, iżda li rxuxtat jgħix għal dejjem, mhux biss fil-lemin tal-Missier fissema imma wkoll qrib tagħna fl-Ewkaristija.
Fittxu l-intimità u t-tagħrif ta‟ Ġesù Kristu fl-Ewkaristija: ħalli jkun hu
l-qawwa li timbuttakom fit-triqat tad-dinja ġdida. L-Insara m‟għandhomx
ikunu ġodda għalihom infushom biss, iżda għandhom ikunu xhieda, liders
li jimxu quddiem l-oħrajn f‟dak li hu tassew modern, ħabbara ta‟ Kristu,
dejjem ġdid, dejjem modern.
F‟kelma waħda, kunu ħbieb ta‟ Kristu, imma ħbieb veri. Hu għażilna
bħala ħbieb: “Intom il-ħbieb tiegħi” (Ġwann 15,14).
Issa jmiss lilna li nagħżlu lilu bħala ħabib tagħna, imma bħala veru
ħabib, bħala l-aqwa ħabib tagħna. U biex nikkonvertu lejh, biex
ningħaqdu aħjar miegħu, biex insiru ħaġa waħda miegħu, biex ħajtu tibqa‟
sejra f‟ħajjitna, m‟hemmx triq aħjar minn dik li tgħaddi mill-Ewkaristija.
Mulej, hawn quddiemek...
Mulej, hawn quddiemek għandek dan il-grupp ta‟ żgħażagħ li semgħu l
-istedina tiegħek: “Jekk trid tkun perfett, biegħ kull m‟għandek, agħtih lillfqar, imbagħad ejja u imxi warajja.” Huma jixtiequ jkunu fidili lejk, jimxu
warajk kull fejn tmur u jagħtu ħajjithom għalik. Qalbhom hija hekk
imħeġġa li jgħidulek, bħalma Ittaj qal lil David sultan: “F‟ġieħ ħajtek,
Mulej Sultan tiegħi, fejn hemm is-sultan Mulej tiegħi hemm ikun ukoll ilqaddej tiegħek” (2 Samwel 15,21).
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Il-veri “bnedmin ewkaristiċi”, impenjati f‟dinja ġdida, huma dawk li
jimxu wara l-Mulej kull fejn imur u li biex jimxu warajh jieħdu l-ġisem u d
-demm tiegħu, biex jinbidlu fi “Kristu oħra”. Minn hawn, minn Assisi,
għandkom titilqu b‟qalb kollha nar, imħeġġin bl-imħabba ta‟ Kristu, li hu
biss jista‟ jibdel l-egoiżmu tal-bniedem qadim fl-altruiżmu tal-bniedem ta‟
llum.
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