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L-ISTORJA SKONT SAN ĠWANN
[Ġw:6:1] Wara dan, Ġesù telaq lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija, jew ta’
Tiberija. [Ġw:6:2] Ħafna nies marru warajh, għax raw is-sinjali li kien jagħmel
bil-fejqan tal-morda. [Ġw:6:3] Ġesù tela’ lejn l-għoljiet u qagħad hemm bilqiegħda
mad-dixxipli tiegħu. [Ġw:6:4] Kien qrib l-Għid, il-festa tal-Lhud. [Ġw:6:5]
Ġesù rafa’ għajnejh, lemaħ kotra ta’ nies ġejja lejh, u qal lil Filippu: “Imnejn nixtru
l-ħobż biex dawn ikollhom x’jieklu?” [Ġw:6:6] Dan qalulu biex jippruvah, għaliex hu
kien jaf x’sejjer jagħmel. [Ġw:6:7] Filippu wieġbu: “Mitejn dinar ħobż ma jkunux
biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit.” [Ġw:6:8]
Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indrì, ħu Xmun Pietru, qallu: [Ġw:6:9] “Hawn tfajjel li
għandu ħames ħobżiet tax-xgħir u żewġ ħutiet żgħar; imma dawn x’inhuma għal
daqshekk nies?” [Ġw:6:10]
“Qiegħdu n-nies bilqiegħda,” qal Ġesù. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix.
Għalhekk in-nies, xi ħamest elef raġel, qagħdu bilqiegħda. [Ġw:6:11] Ġesù ħa
l-ħobżiet, radd il-ħajr, u qassamhom lil dawk li kienu bilqiegħda; hekk ukoll għamel
bil-ħut, u kulħadd ħa kemm ried. [Ġw:6:12]
Meta xebgħu, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Iġbru l-loqom li baqa’, biex xejn ma
jinħela.” [Ġw:6:13] Marru jiġbruhom, u mlew tnax-il qoffa bil-loqom li kien fadlilhom
in-nies mill-ħames ħobżiet tax-xgħir wara li kienu kielu. [Ġw:6:14] Għalhekk dawn
in-nies, meta raw dan is-sinjal li għamel Ġesù, qalu: “Dan hu tassew il-Profeta li
għandu jiġi fid-dinja!”

IL-KARATTRI F’DIN L-ISTORJA
Min huma l-karattri f’din l-istorja?
Ġesù hu l-protagonist – il-karattru ewlieni, dak li jara kollox, li jieħu l-inizjattiva, li jmexxi
l-istorja, li jimpenja lid-dixxipli bil-mistoqsijiet li jagħmlilhom. Ġesù hu dak li ‘jaf x’sejjer
jagħmel’ (v.6) … li jħobb bis-sħiħ u bis-setgħa, mingħajr kundizzjonijiet jew xkiel.
Filippu u Indrì – tnejn mid-dixxipli. Dawn jirrappreżentaw il-Knisja: il-Knisja li Ġesù
jqabbad biex titma’ u tissoddisfa lill-bnedmin għajjenin, imtaqqlin, bogħod minn darhom u
bil-ġuħ. Filippu u Indrì huma xbieha tal-Knisja li tinfixel quddiem il-kobor tas-sejħa tagħha,
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il-Knisja li tħares l-ewwel lejn il-faqar tagħha, minflok ma tfittex il-qawwa tal-Ispirtu ta’ Alla.
It-tfajjel mingħajr isem – dan iċ-ċkejken wera l-għaqal, għaliex ġab miegħu l-ikel
għall-vjaġġ. Jixbah lix-xebbiet għaqlin tal-parabbola, li ġabu ż-żejt magħhom għall-festa
tal-għarus. Ma nafux ismu – min jaf min kien, imnejn ġie, u x’sar minnu wara l-ikla? Meta
offra l-ħut u l-ħobż, qanqal il-qawwa ta’ Ġesù. Tgħid ħa lura mqar barka mingħandu,
għall-għaqal, l-umiltà u l-ġenerożità tiegħu? Ma jixbahx il-bniedem li jgħix il-beatitudnijiet –
il-faqar fl-ispirtu, il-qalb ħelwa u ħanina li ġġib il-paċi? F’dan iċ-ċkejken nistgħu naraw
l-għaqdiet u l-membri tagħhom? Jekk iva, fiex nixbhuh?
Il-ġemgħa – ħerqana biex tara s-sinjali li jwettaq Ġesù, imma għajjiena u bil-ġuħ. Ġesù
jitħassarha; ma jridx li n-nies iħosshom ħażin fit-triq; irid jitmagħhom. Hi l-istess folla li
tagħraf li Ġesù ‘hu tassew il-Profeta li għandu jiġi fid-dinja’. F’din il-ġemgħa naraw xbieha
tal-bnedmin f’kull żmien, li jfittxu sinjali, li jimxu wara kull min jidhrilhom li hu profeta jew
mexxej li jimla l-vojt f’qalbhom, li jfejjaq il-mard u jikkonsla n-niket.
Ħames ħobżiet tax-xgħir u żewġ ħutiet żgħar – dan kien li ġab miegħu t-tfajjel u li
għadda lil Ġesù. Ġesù radd il-ħajr lill-Missier, qasamhom u qassamhom lill-ġemgħa. Hekk
isir mill-offerti tagħna l-membri tal-għaqdiet u movimenti fil-Knisja. Dak li għandna noffruh
lil Ġesù l-ewwel, biex hu jbierku u jqassmu.

IL-MOVIMENTI SPIRITWALI
Naraw sinjali ta’ seba’ movimenti spiritwali f’din l-istorja – tqanqil ġewwieni tar-ruħ, li aħna
wkoll inġarrbu fi ħdan l-għaqdiet u l-movimenti.

● L-ewwel – l-għejja li jġarrbu n-nies minħabba t-toqol tal-ħajja, u l-ġuħ u l-għatx
għall-ġustizzja, għall-fejqan, għas-sens aħħari tal-ħajja.
● It-tieni – il-ħniena li tqanqal lil Ġesù meta jerfa’ għajnejh lejn il-bniedem f’kull żmien.
● It-tielet – il-fixla tad-dixxipli (u tal-Knisja) quddiem il-problemi u n-nuqqasijiet – ma
jħarsux lejn il-kundizzjoni tal-bniedem b’għajnejn Ġesù.
● Ir-raba’ – l-għaqal, il-ġenerożità u l-fiduċja tat-tfajjel: l-għaqal ħeġġu biex jaħseb
għall-vjaġġ; il-ġenerożità qanqlitu biex jaqsam li kellu; il-fiduċja wasslitu biex jafda
l-offerta tiegħu f’idejn Ġesù.
● Il-ħames – id-doċilità tal-ħobżiet u l-ħutiet, li ħalliet lil Ġesù jberikom, jaqsamhom
u jqassamhom.
● Is-sitta – ir-radd il-ħajr ta’ Ġesù, li tagħtih qawwa feddejja u tkattar kull grazzja
mingħand Alla.
2

● Is-sebgħa – l-għarfien tal-ġemgħa dwar Ġesù: mill-kurżità għaddiet għall-azzjoni
(mxiet wara Ġesù); l-azzjoni wasslitha fi kriżi (il-ġuħ); l-għaqda spiritwali bejn Ġesù,
Filippu u Indrì u t-tfajjel ħarġet il-ġemgħa mill-kriżi u b’hekk il-ġemgħa għarfet aħjar
min kien Ġesù.
Hawn għandna nisġa bejn il-kundizzjoni umana, l-aħbar it-tajba li jwassal Ġesù,
il-providenza ta’ Alla, il-missjoni tal-Knisja, u l-offerta tal-għaqdiet u l-movimenti.

NIXTARR, NAĦSEB U NITLOB

● Kif tħares l-għaqda/moviment tiegħi lejn l-għejja u l-ġuħ tal-bniedem illum?
● Kemm naraw il-kundizzjoni tal-bniedem illum bl-għajnejn ta’ Ġesù, jiena u sħabi
fl-għaqda/moviment?
● Liema huma l-’ħobżiet’ u l-’ħutiet’ li toffri l-għaqda/moviment tiegħi? X’sehem
għandna jiena u sħabi fil-missjoni feddejja ta’ Kristu u tal-Knisja?
● Lil min noffru dak li għandna? Kemm nibqgħu konxji tal-Knisja u ta’ Kristu meta
nwettqu l-appostolat afdat lilna? Kemm aħna lesti li nibqgħu ‘anonimi’, biex
il-bnedmin jagħrfu lil Ġesù u lill-Knisja, minflok lilna?

TALBIET TAL-AĦĦAR
Inġib quddiemi għajnejja tliet talbiet li għamel it-tfajjel dakinhar tat-tkattir tal-ħobż:

● l-ewwel, it-talba li talab hekk kif qabad it-triq biex imur jisma’ lil Ġesù;
● it-tieni, it-talba li talab qabel ma offra l-ħobż u l-ħut li ġab miegħu għall-vjaġġ;
● it-tielet, it-talba li talab wara li kiel u xaba’ minn dak li qassam Ġesù lill-ġemgħa.
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