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Kanisa la Mwenyeheri Francis Jordan
Mahali pa ushirika, karama, na utume
1. Ndugu wapendwa, nawasalimu
kwa mara nyingine tena
katika wakati huu muhimu
wa kihistoria ambao tunaishi
kama Familia ya Kisalvatorian.
Ningependa
kuwashukuruni
kwa mipango mingi mnayofanya
katika kusherehekea “Mwaka
wa Shukrani wa Mwenyeheri
Francis Jordan”. Wakati huo
huo, ningependa kutumia wakati
huu wa shukrani kuwahimiza
kukua ndani na kuleta kwa kila
mtu katika kila mazingira maana
ya kina ya maisha na utume wa
Pd. Milton Zonta SDS
Mwenyeheri Francis Jordan.
Mkuu wa Shirika
Ninapendekeza kutafakari na
kupitisha kutoka moyoni hadi moyoni upeo wa kweli wa maneno
yaliyotamkwa na Baba Mtakatifu Francis, katika kumwelezea
Mwanzishi kama kielelezo cha uinjilishaji wa sasa wa ulimwengu:
“… Alikuwa mtangazaji wa Injili bila kuchoka, kwa kutumia njia
yoyote ile kadiri ya upendo wa Kristo ulivyomchochea atumie.
Bidii yake ya kitume na iwe mfano na mwongozo kwa wale walio
katika Kanisa ambao wameitwa kulipeleka neno na upendo wa
Yesu kwa kila mazingira. Na tumshangilie Mwenyeheri mpya!”1
1

FRANCIS, Regina Caeli, 16 Mei 2021.
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2. Kama nilivyofanya katika hafla zingine, ninapenda pia kuwapatia
mwaka huu tafakari ambayo itatusaidia katika safari yetu kuelekea
ukweli halisi wa maisha ya Wasalvatoriani; njia ya maisha
ambayo haiwezi kuwa nyingine isipokuwa kujaribu kila siku bila
kupumzika kuchukua maoni na njia ya maisha ya Mwenyeheri
Francis Jordan. Hii inajumuisha kumruhusu Yesu Kristo atawale
kiini cha uhai wetu. Pale ambapo mkutano huu wa kibinafsi na
Yesu Kristo unapopotea, tunashambuliwa na kirusi cha upungufu
wa damu kiroho, ambacho hutufanya tukimbilie raha zetu na
maslahi yetu ya kibinafsi. Ikiwa hatujajikita katika uzoefu wa
kupata katika maneno na ishara za Yesu uso halisi wa Mungu
Baba, hatuna la maana la kuwaambia wengine. Ni hali halisi tu
ya kiroho ya “wanafunzi-ndugu” na “mashuhuda wa kimisionari”
inayoweza kutusukuma kwenda zaidi ya sisi wenyewe, kwenye
kina cha maisha yetu, malezi, na utume. Maisha ya ndani lazima
yafanyiwe kazi!
3. Kutokana na hali hii, ningependa kuwapa tafsiri ya ukarabati
wa kanisa la Nyumbamama huko Roma katika muktadha
wa kutangazwa mwenyeheri Mwanzishi wetu. Nisingependa
kuongelea juu ya ubunifu wa mambo ya ndani ya kanisa,
ambalo sasa linaitwa “Kanisa la Mwenyeheri Francis Jordan”.
Madhumuni ya tafakari hii ni kuelekeza vitu muhimu juu ya wito
na utume wetu ambao sasa umewakilishwa hapo. Liturujia katika
maisha ya Kanisa kamwe sio tendo binafsi, bali mang'amuzi ya
pamoja siku zote. Kwa hiyo, ninachopendekeza kwenu ni usomaji
wa kiteolojia kwenye karama na utume wa Kisalvatorian ambao
sasa umeoneshwa katika wigo huu wa kiliturujia.
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4. Nadhani furaha kubwa tuliyoipata pamoja wakati tulipopokea
tangazo la kutangazwa mwenyeheri Mwanzishi bado iko katika
kumbukumbu ya kila mmoja. Tangu mwanzoni, tumejumuisha
katika ajenda za Halmashauri Kuu jukumu la kutenga nafasi
bora kwa ibada yake kwenye Nyumbamama. Kwa msaada wa
wasanifu na wataalamu katika uwanja wa liturujia, Halmashauri
Kuu imeongoza kazi hii ya ukarabati. “Centro Artistico Aletti”,
iliyoongozwa na Mjesuiti, Pd. Marko Ivan Rupnik, msanii na
mwanateolojia, amesimamia sanaa na uchoraji wa kiliturujia. Saa za
kazi zilikuwa ndefu sana kwamba nafasi mpya ya sherehe - pamoja na
utayarishaji wa relikwiaria ya Mwanzishi - ilikuwa tayari kwenye
wiki ya sherehe ya kutangazwa mwenyeheri. Sasa kwa kuwa kazi
yote imekamilika2, kama ilivyo kawaida, njia tofauti za kutazama
na kutafsiri muundo wa sehemu iliyorekebishwa imebainika.
Bila kupoteza muda kwa tafsiri nyingi za kibinafsi, nadhani
itakuwa muhimu kujibu angalau maswali kadhaa: Je, sehemu
hii ya kiliturujia inazungumza nini nasi? Je, ni mambo gani ya
utambulisho wetu wa Kisalvatorian yaliyopigiwa mstari hapa?
Je, utakatifu wa kitume wa
Mwanzishi unawakilishwaje
mahali hapa? Mwishowe,
jibu la maswali haya ni
yaliyomo
ninayokusudia
kuwapatia katika ujumbe
huu wa kindugu.

2

“Centro Artístico Aletti” itahitimisha kazi yake kwa kuundwa kwa vituo
vya Njia ya Msalaba, Tabernakulo iliyotengezwa kwa chuma na kinara cha
mshumaa kwa ajili ya mshumaa wa pasaka.
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MASHAHIDI WA UTAKATIFU

5. Kwenye mlango wa kanisa kuna picha za Mwenyeheri Francis
Maria wa Msalaba na Mwenyeheri Maria wa Mitume. Picha hizo
mbili ni kazi ya Raúl Berzosa, mchoraji aliyebobea katika Sanaa
Takatifu kutoka Malaga (Uhispania). Juu ya jina la Mwenyeheri
Francis Jordan ni masalia ya kipande cha mshipi wake wa kitawa
ambao alizikwa nao. Juu ya jina la Mwenyeheri Maria wa Mitume
kuna masalia ya kipande cha mwili wake.
6. Picha za Wenyeheri Wasalvatoriani kwenye mlango wa kanisa la
Nyumbamama ni kama tochi ambazo zinaambatana nasi katika
safari yetu ya utakatifu. Wanaelezea nyuso mbili za utimilifu wa
karama moja, waliyoishi kupitia uhusiano wa kuheshimiana na
ushirika wa kitume. Wao ni viongozi wetu, waombezi, mashahidi
6

wa utakatifu wa Kisalvatorian, kama zawadi tuliyoipokea kutoka
kwa Roho wa Mungu. Kwa hivyo, zinatusaidia kukita maisha
yetu kwa Mungu mmoja wa kweli, aliye hai na mwenye rehema.
Wanatusaidia kuachana na ujinga na kuendelea kukua katika
umoja wetu katika utofauti, unaooneshwa wazi leo katika Familia
ya Kisalvatorian.
NAFASI YA USHIRIKA
7. Tunapoingia kupitia mlango wa kanisa hilo, jambo la kwanza
tunalogundua ni muundo wa mviringo au umbo la mlozi.
Mpangilio wa viti vya mbao tayari unaonesha ishara ya ushirika,
uhusiano, na undugu. Vivyo hivyo, umbo hili la mviringo
linawakilisha, kwanza, umoja wa duru mbili, yaani, fumbo la asili
mbili, umungu na ubinadamu ndani ya Yesu Kristo. Pili, umbo la
yai linatukumbusha kuwa nafasi hii ndani yake ina Uzima mpya,
Ufufuo na Wokovu ambao hutoka kwa Yesu Kristo. Na zaidi
ya hayo, inatufanya tuone kwamba maisha yetu katika Yesu
Kristo ni maisha ya ushirika katika Roho Mtakatifu kama watoto
wa Baba. Kwa hivyo, muundo wa sehemu ya liturujia huonesha
sura ya Mungu Baba kwa wote na kwa ushirika unaofuatwa
wa wanawe na binti zake, walioungana kidugu katika Fumbo
la Upendo wa Utatu.
8. Tayari katika karne za mwanzo, wakati Wakristo walipohama
kutoka liturujia zilizosherehekewa katika nyumba zao kwenda
kwenye sehemu za umma, walianza kujenga kwa njia ambayo
nafasi iliendelea kuamsha makao ya Fumbo hili la Utatu, hata
wakati hakukuwa na maadhimisho ya liturujia. Hii inamaanisha
kwamba hata wakati ambapo sehemu ya liturujia haina watu,
inawasilisha taswira ya jumuiya ya kanisa ambayo sisi ni. Kwa
maana hiyo hiyo, zaidi ya kwa maneno, vitu vyote katika kanisa
7

la Mwenyeheri Francis Jordan vinaunda picha binafsi ya sisi ni
nani. Kwa maneno mengine, ni watu ambao hupata utambulisho
wao si peke yao, bali wakiwa wamekusanyika katika Jumuiya ya
Kitume, wanaofanya kazi katika utumishi wa Kanisa, kutokana
na kukutana kwao na picha halisi ya Mungu Baba, iliyofunuliwa
katika Yesu Kristo.
9. Ningependa pia kusema kuwa, tangu mwanzo wa mchakato wa
kukarabati kanisa, tulikuwa na lengo hili la sio tu kuunda nafasi ya
ukimya. Kanisa jipya linapaswa kuwa mahali pa kukutana. Ukimya
na kumbukumbu zinaweza kuundwa hata kwenye chumba chetu,
lakini ni katika kanisa ambamo tunapata mazingira ya ushirika.
Maisha yetu ya kanisa ni zaidi ya “kumbukumbu”. Sisi ni sehemu
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ya mwili wa Kristo, watoto wa Baba yule yule. Hii inaelezea kwa
nini katika kanisa la Mwenyeheri Francis Jordan, hakuna kona
iliyofichika ya mtu kusali peke yake au kwa kujitenga. Ni mwaliko
kushinda maoni ya uwongo na ya kibinafsi ya uhusiano wetu
na Mungu. Katika kanisa, mahali popote tunaposali, sisi daima
ni jumuiya ya ndugu na watoto tunaosali “Baba Yetu” pamoja.
Ushirika wetu wa Kisalvatorian si wazo la kutekelezwa tu, bali
ni njia ya kuishi na kutenda kitume. Ni njia ya kuishi ambayo
imejikita katika ushirika wa Utatu, katika upendo wa Mungu
ambao hutushika pamoja na ambao unatudumisha katika safari
yetu na maendeleo yetu pamoja.
10. Kuhusu mpangilio wa kanisa bado ningependa kuelezea mada
ya ushirika wetu kamili na Kanisa. Hisia ya kuwa katika Kanisa
imekuwa sifa mashuhuri ya safari ya kiroho ya Mwenyeheri
Francis Jordan. Ilikuwa moja ya mapendekezo yake: kwamba
tuwe “watoto wa kweli” wa Kanisa. Uzoefu wa ushirika na Kanisa
ambalo, kulingana na Mwanzishi, linajumuisha “kufundisha
kile linachofundisha, kuamini kile linachoamini, kulaani
kile linacholaani”.3 Kwa maana hii, mpangilio wa kanisa la
Nyumbamama hutusaidia kujua asili ya kikanisa ya karama
ya Kisalvatorian; karama ambayo inadhihirika zaidi, sio kwa kila
mmoja pekee, lakini kwa ujumla kati ya wale wanaoshiriki karama
na kwa umoja na matukio yote ya utume wa Kanisa. Kwa maana
hii, tunaweza kusema kwamba nafasi takatifu iliyopendekezwa,
yenyewe ni mwaliko wa kugundua tena na kukuza hali ya kiroho
ya ushirika wa Utatu kama chanzo chetu na mfano wa maisha.

3

JORDAN Francis, Wosia wa Kiroho, 5.
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KANUNI NA MSINGI

11. Katika nafasi ya kanisa tunatambua mara moja nguzo tatu
muhimu zaidi za adhimisho la Ekaristi: altare, mimbari, na kiti
cha mwadhimishaji. Kwa kuongezea haya, kuna relikwiaria
ya masalia ya Mwenyeheri Francis Jordan, iliyoko katikati
ya kanisa hilo. Umakini wote unazingatia mambo muhimu
yaliyooneshwa na vitu hivi vilivyojengwa kwa marumaru nyeupe,
inayoitwa “calacatta macchia oro”. Uthabiti wa marumaru
hukumbusha misingi ya maisha yetu ya kiroho, ya ushirika wetu
ulioimarishwa katika Mwana Yesu Kristo na utume wetu katika
roho ya Mwanzishi. Mawe yanaunganishwa na mstari wa rangi ya
dhahabu. Rangi ya dhahabu na uangavu wake unaonesha, mahali
pa kwanza, njia ya utakatifu, ambayo Mwenyeheri Francis Jordan
ni shahidi mwaminifu. Wakati huo huo, mstari huu ni mfano wa
njia ambayo tumeitwa kuchukua kuelekea maisha ya utakatifu.
“Je, yawayo yote yatakuwa na faida gani ikiwa hatutajitahidi
kupata utakatifu?” 4 , Mwanzishi aliendelea kutukumbusha. Yeye
4
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JORDAN Francis, Chapter Talks, 20 Aprili 1894.

ndiye aliyetutangulia, akituonesha maisha ambayo si nyakati zote
ni makamilifu, lakini maisha ya kiroho ya kina ambayo hutoa
ujasiri wa kutumia wakati wetu wote, nguvu, na rasilimali katika
huduma ya Injili.
KIINI CHA LITURUJIA
12. Katika kanisa la Mwenyeheri Francis Jordan, tunaona wazi kuwa
kitovu cha kweli cha liturujia ni altare. Altare imetengenezwa kwa
kipande kimoja cha jiwe ambacho kinaonesha upekee, unyenyekevu,
na utulivu. Jiwe hili ni Kristo, kwa sababu Kristo ndiye kiini, “jiwe
la pembeni”5 ambalo Kanisa limejengwa juu yake. Mwenyeheri
Francis Jordan alisadiki kwamba bila Yesu Kristo, aliyemfunua
Baba, maisha yetu ya kikanisa hayawezekani. Alimtafuta kwa
nguvu zake zote, hasa katika Ekaristi, ili aje kumpenda na kumfuata
zaidi. Tunaweza hata kumwazia akisali na kujiandikia mwenyewe:
“Katika yote unayofanya, sala zako, n.k., tenda katika Yesu, kupitia
Yesu, pamoja na Yesu,
hasa kwenye Misa”.6
13. Maelezo mengine kwa
tafakari yetu ni sura ya
mraba ya altare, ambayo
inaonesha alama kuu
nne, na hivyo kuibua hali
ya ulimwengu. Hiyo ni,
meza ambapo wingi wa
mlo wa Ekaristi hutolewa
kwa wokovu wa wote.
Katika nyumba zetu, hata
5
6

Waefeso 2:20.
JORDAN Francis, Shajara ya Kiroho, I/125.
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ikiwa tunatofautiana sana katika kila kitu, ni kwenye meza ya
Ekaristi kwamba tunasasisha na kuimarisha muungano wetu na
Kristo na kupitia Yeye, na Baba na pamoja na ndugu zetu, kwa
nguvu ya Roho . Ekaristi ya kila siku inatugeuza kutoka ndani na
kutufanya tuishi na kufanya kazi pamoja. Utambulisho wetu ni wa
kaka na dada katika Baba yule yule, kwa neema ya Mwana aliye
mwili na kwa nguvu ya Roho wake, na sio tu ya watu kutoka nchi
tofauti. “Kumbukeni kwamba ninyi nyote ni ndugu,” 7 Mwanzishi
aliendelea kurudia, kusisitiza roho hii ya umoja na sio mgawanyiko
katika Shirika letu.
14. Liturujia ya mbinguni - Mbele ya jiwe la altare ameundwa
Mwanakondoo mnyenyekevu katika uwanja wa dhahabu wa
Yerusalemu ya mbinguni. Katika Mwana-Kondoo aliyetolewa
kafara (na jeraha lake la shingo linaloonekana) anaoneshwa Kristo
wa Paska (mwanzo na mwisho). Kutoka kwenye kiti cha enzi cha

7

12

JORDAN Francis, Chapter Talks, 17 Februari 1899.

Mwanakondoo mtiririko wa mito ya maji “safi kama kioo”.8 Katika
mraba wa dhahabu kuna madirisha mengi ambayo safu nyingi za
watakatifu wa nyakati zote wanaishi.
15. Uchoraji huu ni muhimu sana kwa sababu unaonesha kwamba
katika kila Ekaristi, kupitia Kristo katika mkate na divai, tunaingia
katika ushirika wa kiroho na Kanisa lote mbinguni na duniani.
Kila Ekaristi hutupa ladha ya liturujia ya mbinguni katika ushirika
wa kiroho ambao unapita vizuizi vya muda. Wote ambao wanaishi
nasi hapa duniani na wale ambao wametutangulia katika maisha
ya baadaye, maisha yasiyo na mwisho, hushiriki ndani yake, na
kuunda umoja kamili wa ushirika wa watakatifu.
16. Kufikiria taswira hii ya jiji la Mungu, kama ishara ya jumuiya ya
mbinguni, kunaniongoza kukumbuka salamu ya Mwanzishi kwa
wamishonari wakati wa kuondoka kwao kuelekea India:“Nendeni
sasa kwa amani na bakini mkiwa umeungana nasi kwa karibu
(…) na tunaweza kujikuta tumeungana tena siku moja katika
nyumba yetu ya milele”.9 Sasa kwa kuwa hafla hii iko mbali,
inajaza mioyo yetu kwa furaha kujua kwamba katika kila Ekaristi
tunaishi ushirika huu na maisha ya kimungu ambayo yameamua
kuchukua hali yetu ya kibinadamu, kuifanya ya kimungu. Katika
kila sherehe ya Ekaristi tunaimarisha umoja wetu wa kiroho na
Mwenyeheri Francis Jordan, Maria wa Mitume na Wasalvatoriani
wengi wa nyakati zote ambao wanashiriki katika uzima wa milele.
Wanatusaidia katika safari yetu kwa maombezi yao na husali
pamoja nasi katika umoja huu mzuri wa kiroho kati ya mbingu
na dunia.

8
9

Ufunuo 22:1.
JORDAN Francis, Chapter Talks, 25 Desemba 1891.
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17. Msalaba wa wokovu - Karibu
na altare ni “msalaba wa
maandamano” kwenye nguzo ya
chuma yenye rangi ya dhahabu,
ambayo inaonesha utakatifu
wa Mungu. Matukio mawili
yanaweza kuonekana juu yake:
katika sehemu ya juu kuna
picha ya Kristo aliyesulubiwa.
Kristo aliyesulubiwa hayuko
uchi, kama kawaida katika
kusulubiwa, lakini amevaa
mavazi ya kikuhani na mikono
yake ikiwa imenyooshwa kwa
mfano wa ‘kalisi ya Pasaka’. Mavazi ya kikuhani ya Kristo hayafichi
vidonda, na stola yake hata kuchanwa kwa kovu la mkuki. Kovu hili
liko kulia, kwa sababu upanga ulichomwa moja kwa moja, kutoka
chini hadi juu, kutoka kulia kwenda kushoto, hadi kufikia moyo.
Katika sanamu hii tunakiri kwamba Yesu Kristo ndiye utambuzi
kamili wa ukuhani wa Agano Jipya. Yeye ndiye Mpatanishi na
Kuhani wa Milele. Yeye ndiye Mwanakondoo mpya wa Pasaka,
ambaye hujitoa mwenyewe msalabani na kutoka kwa sadaka hii
watu wapya huzaliwa, watu wa Mungu wa Agano Jipya, ambalo
ni Kanisa.
18. Tunapoweka mbele ya macho yetu picha hii ya Kristo aliyesulubiwa,
jambo la kwanza linalokuja akilini ni mandhari ya msalaba ambayo
iko katikati ya hali ya kiroho ya Mwenyeheri Francis Jordan.
Kwa Mwanzishi wetu, kumfuata Kristo kunadai msimamo mkali
kutoka kwetu sisi sote. Kama tunavyojua, nguvu ya kuendesha
maisha yake yote ilikuwa kumfuata Yesu Kristo, kupitia majitoleo
endelevu kwa na kujitoa hadi mwisho. Uhusiano wa kibinafsi na
14

wa pasaka ulioelezewa kwa njia hii: “Kwa njia Yake, Aliyesulubiwa,
na ndani Yake, Aliyesulubiwa, na pamoja Naye, Msulubiwa, anza,
endelea, vumilia kufanya kazi kwa utukufu wa Mungu na wokovu
wa roho. Amina.” 10 Vivyo hivyo anatualika kumtafakari Yesu
msalabani kama msukumo wa kupenda zaidi na bora wito wetu
na huduma katika Kanisa. Msalaba unatufundisha upendo mkuu,
uaminifu wa Mungu, uwezo wa kuvumilia kushindwa, kutokuwa
na ubinafsi na maisha ya kujitoa kwa upendo. Kufikiria msalaba
huu kunatuongoza kuelewa kiwango kamili na matokeo ya ushiriki
wetu katika ukuhani mmoja wa huduma wa Yesu Kristo.
19. Kushuka kwa Kristo ndani ya vilindi vya dunia - Chini ya nguzo
ya msalaba inaoneshwa, kwa utulivu, sura ya Kristo akishuka
chini ya dunia.11 Katika picha
hii, Kristo Mfufuka anaweza
kuonekana akishuka (kenosis)
kutoka kwenye matumbo
ya joka (kinywa cha kifo),
akimwokoa Adamu na Eva
kwa mapigo (mahali ambapo
mapigo ya maisha kawaida
hupimwa) na kuwarudishia
maisha yao ya kifamilia ili
waweze kurudi kwa Baba.
Katika uwakilishi huu, Yesu
- Msulubiwa - Mfufufuka
- ndiye “Mungu Mwokozi”
anayeshuka kwenda kuzimu
(mahali pa kifo) kwenye kona
10
11

JORDAN Francis, Shajara ya Kiroho, I/118.
Waefeso 4:8.
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zilizofichwa zaidi za maisha ili wote waokolewe na wawe na Uzima
wa Milele. Nayo ni, maisha katika utimilifu wake wote katika
Mungu na pamoja Mungu.
20. Kwa kweli, katika ishara hii ya Kristo kuinama kuwainua
(kuwaokoa) Adam na Eva (pamoja na binadamu wote) tunapata
muundo wa mada kuu iliyokaa ndani ya moyo wa Mwenyeheri
Francis Jordan. Hiyo ni, kusaidia “kuokolewa” wengi iwezekanavyo
kwa wale ambao “wanaishi gizani na uvuli wa mauti.” 12 Kwa hivyo,
mbele ya picha hii ya Kristo anayeshuka mpaka chini ya dunia
kutafuta kondoo aliyepotea, tunajiunga na Mwanzishi katika
kusali hii sala yake: “Ee Yesu, umesulubiwa kwa ajili yangu, Ee
Baba, Ee yangu yote. Jambo moja naliomba kwako, jambo moja la
Mwenyezi Mungu, hii nalitafuta! Jinsi ninavyotamani ningeweza
kuokoa kila mtu …13 Ujumbe wa Kisalvatorian umebeba maudhui
haya ya kusaidia Kanisa kuweka milango wazi: Kanisa linalowaita
wote kujua huruma ya Baba na, wakati huo huo, kwenda
ulimwenguni, chini ya maongozi ya Roho, kuleta Wokovu wa
upendo wa Mungu ambaye “anataka wote waokolewe.” 14
MAHALI PA NENO
21. Mimbari katika kanisa la Mwenyeheri Francis Jordan, sambamba
na altare, inachukua nafasi maarufu katika muundo wa nafasi ya
liturujia. Imewasilishwa katika mahali muhimu. Sio mhadhiri
rahisi, lakini umetengenezwa kwa jiwe, wenye uthabiti wa kutosha
na uimara. Mbele ina sura ya nusu duara ambayo kwa mfano
inaibua jiwe ambalo malaika ameketi kutangaza Habari Njema ya
Ufufuo kwa wanawake.15 Kwa hivyo mimbari - kama ishara ya
12
13
14
15
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Luka 1:29.
JORDAN Francis, Shajara ya Kiroho, I/149.
1Tim 2:4.
Rej. Mathayo 28:2.

kaburi tupu - ni shahidi wa
Pasaka na ukumbusho wa
Ufufuko wa Kristo.
22. Mnara huu unaonyesha
umuhimu
mkubwa
wa kusikiliza, kutafakari,
kusherehekea,
na
kutangaza Neno la Mungu
kwa Mwenyeheri Francis
Jordan. Kuanzia ujana
wake, tunapata katika
maandishi yake, tabia hii
ya bidii ya “... kutafakari,
kujifunza, na kutaamuri
Maandiko Matakatifu ...”.16
Hili ni la msingi kwetu leo:
kujiunda wenyewe kila
wakati katika kusikiliza
Neno la Mungu, hasa
katika Ekaristi. Haikuwa kwa sababu nyingine yoyote kwamba
Mwanzishi, kwa kuandika Kanuni za 1882, alijumuisha mazoezi
ya kila siku ya usomaji wa kiroho na maombi ya “sura ya
Maandiko Matakatifu”.17 Kwa kifupi, jana na leo, maisha halisi
ya Wasalvatoriani hayawezekani bila kujiruhusu kuangazwa na
kufanywa upya kupitia usomaji wa Biblia wa sala, bila kusikiliza
na kutekeleza Neno la Mungu.
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23. Maria, mfuasi mwaminifu
wa Neno - Mbele ya jiwe
la mimbari kuna taswira
ya Bikira Maria inayoakisi
wakati wa kutangazwa habari
ya Kuzaliwa Bwana. Rangi
nyekundu ya picha hiyo
inaonesha uungu, ikijisadifu
kwake kwa umama wake
kimungu. Bikira amefunikwa
na kitabu cha kukunjwa,
ili kusisitiza umuhimu wa
kusikiliza na kutii Neno
ambalo limemwilishwa ndani yake. Ana tabia ya majadiliano na
mkono wake wa kulia ulioinuliwa unaonesha kukubali kwake
Neno lililosikiwa. Akiwa katika mkono wake wa kushoto ameshika
“mpira wa uzi”, kuashiria kwamba mwili wa Neno la Mungu
unasukwa ndani yake. Hii inamaanisha kuwa, kutoka kwa “ndiyo”
ya Maria wakati wa Kutangazwa Habari ya Kuzaliwa Bwana,
hatusikii tu Neno, lakini pia tunatafakari na kuligusa kwa mikono
yetu,18 kwa sababu, katika Bikira Maria, Mungu Baba alionekana
na aliweza kukaa kati yetu, katika Yesu wa Nazareti, Emmanuel,
Mungu-pamoja nasi.
24. Bikira Maria daima amekuwa mtu muhimu katika safari ya Imani
ya Mwenyeheri Francis Jordan. Yeye ndiye “Mama wa Mungu”
mtakatifu zaidi na, wakati huo huo, “mama yake” ambaye yeye
humwomba msaada kila wakati.19 Ukweli kwamba alichagua jina
la kitawa “Maria” na alikabidhi msingi wa kazi yake ya kitume
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chini ya ulinzi wa Maria Mkingiwa Dhambi ya Asili (8 Desemba
1881), inatupatia mtazamo wa nguvu ya upendo wake na
kujitolea kwa Bikira Mama wa Yesu. Alituhimiza kujiweka karibu
naye, kwa sababu yeye ni Mama yetu na mfano wa uaminifu kwa
mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo, katika Shirika letu, Bikira Maria ni
Mama wa Mwokozi, mwalimu wa mambo ya ndani na msikivu
bora. Kwa maisha yake anatufundisha maana ya kuwa wanafunzi
wanyenyekevu na wenye kuwepo mbele ya Yesu. Kwa ujasiri ulio
sawa na ule wa Mwenyeheri Francis Jordan, yeye huandamana nasi
na kututia moyo kuvumilia wakati wa majaribu katika utume.
MAHALI PA KIONGOZI-IBADA
25. Mahali pa kiongozi-ibada ni
sehemu nyingine ambayo ina
umuhimu
maalum
wa
mfano katika kanisa la
Mwenyeheri Francis Jordan.
Kama ilivyo kwa altare
na mimbari, ilivyoelezwa
hapo juu, kiti hicho
kimeundwa kwa muundo
ule ule wa jiwe la marumaru.
Ni ikoni ya Kristo Kuhani na
Mwalimu ambaye, ameketi,
anaongoza,
anafundisha,
anaelekeza, na kuwahimiza
watu wake. Mwadhimishi, kwa hiyo anamwakilisha Kristo
mwenyewe akisimamia liturujia, akifundisha Kanisa lake kuishi
udugu, na kuwaalika wote kuwa neno hai na lenye uzima kwa
ulimwengu. Kutoka katika ishara hii, padre anakaribisha,
anaongoza, anafundisha, na kubariki kwa utambulisho kamili
katika nafsi ya Kristo.
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26. Zaidi ya umuhimu wa ishara na liturujia ya kuona, tunaweza
pia kurejelea eneo linalokaliwa na Mwenyeheri Francis Jordan.
Kwa hivyo, ukuu wa kiti hicho ungeweza kuibua ukati wa ofisi
ya Mwanzishi, ambaye anasimamia kwa roho yake juu ya safari
ya Shirika na kutufundisha kuishi karama yake halisi leo. Kutoka
mahali hapa, anakaribisha, anaongoza, hutuma, na kubariki
watoto wake wa kiume na wa kike, ili Mungu aweze “... kututakasa,
kutuimarisha na kutuzidisha kama mchanga wa bahari na nyota
za mbinguni mpaka mwisho wa wakati”20, kukua kila wakati
katika ufahamu wa “... hali ya kiroho ya Shirika na utume wake.
... kubaki imara tukiwa tumeungana katika roho ya Mwanzishi”.21
Kwa kuongezea, mahali hapa katika kanisa la Nyumbamama
hutukumbusha kwamba Halmashauri Kuu haiongozi kwa jina
lake yenyewe bali hutenda kwa jina la Mwanzishi. Kwa hivyo, kwa
hali hii, kiti cha Rais kinachukua maana muhimu sana ya mfano.
Ni uwakilishi wa Mwenyeheri Francis Jordan mwenyewe kama
mdhamini wa uaminifu na mwongozo wa njia ya Shirika, ambayo
huoneshwa kupitia uongozi wa Shirika, hasa katika ofisi ya Mkuu
wa Shirika.
RELIKWIARIA YA MWANZISHI
27. Muhimu kana kwamba ni “mboni ya jicho” ni relikwiaria ya
Mwenyeheri Francis Jordan iliyo sehemu ya katikati ya kanisa.
Kama tunavyojua, mabaki ya Mwanzishi yalizikwa katika kikanisa
cha zamani kutoka 31 Mei 1957 hadi tarehe 29 Machi 2021.
Katika wiki za kabla ya kusherehekea kutangazwa kwake kuwa
mwenyeheri, mabaki ya mwili wake yalifukuliwa na kuwekwa
kwenye sanduku (sanduku la kioo bandia) lililopambwa na nembo
ya “Shirika la Mungu Mwokozi”. Tangu kusherehekea kutangazwa
20
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mwenyeheri, masalia
ya
Mwanzishi
huchukua nafasi hii
kuu, ambayo sasa
inalindwa na bamba
kubwa la marumaru.
Uthabiti, uimara na
utulivu wa jiwe hili
hurejelea mafundisho
na ushuhuda wa
Mwenyeheri Francis
Jordan: maisha ya
uthabiti,
utakatifu
wa ajabu, na bidii
ya
kimisionari
katika Kanisa. Kwa
upande mwingine, ni
muhimu kutambua
kwamba hakuna tena
“kaburi la Mwanzilishi”, kama ilivyokuwa hapo awali. Kilichopo
sasa ni “relikwiaria”, ambayo ndani yake yamehifadhiwa masalia
ya Mwanzishi. Kwa maneno mengine, kifaa hiki kina ganda la
punje ya ngano ambayo haikubaki imefungwa ndani yake, lakini
ilianguka ardhini, ikachipuka na kuzaa matunda.22 Maganda haya
ya punje ya ngano iliyoanguka chini ndio ishara ya thamani zaidi
ambayo hutusukuma kwa utakatifu wa maisha na kwa utume
tuliokabidhiwa.
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28. Wavu wa mvuvi - Kwenye jiwe la
marumaru juu ya relikwiaria kuna
shimo ambalo linaturuhusu kuona
sehemu ya sanduku lenye masalia ya
Mwanzishi. Uwazi huu una kinga
ya chuma ya dhahabu, ambayo ina
umbo la “wavu wa wavuvi”. Kipengele
ambacho hakika hakiwezi kupuuzwa
kwa kuwa wavu wa wavuvi ni
kielelezo cha safari yote ya wito wa Mwanzishi: kutoka kwa Yohane
Mbatizaji (mvuvi katika kijito cha Gurtweil) hadi kwa Francis
Maria wa Msalaba (mvuvi katika Kanisa hadi miisho ya dunia).
Uhai uliovuliwa na Mungu ili kuwa mvuvi wa watu kwa Mungu.
Wito ambao ulijazwa na zawadi ya utakatifu, kama ilivyooneshwa
kwa jina: “Beatus Franciscus Maria a Cruce Jordan”, iliyoandikwa
kwa dhahabu kwenye jiwe la relikwiaria. Katika mahali hapa
maalum, tunapata wito wenye nguvu, chanzo cha msukumo na
maombezi muhimu kuishi wito wetu pia kama hadithi ya upendo
kwa Mungu na utakatifu wa kimisionari, tukirusha nyavu baharini
mwa wakati wetu.
29. Nuru njiani - Kwenye bamba
la marumaru juu ya relikwiaria
tumeweka taa ya chuma cha dhahabu,
kama zile zilizopo kwenye altare na
karibu ya Sakramenti Kuu. Taa hizi
ziko katika umbo la yai la mbuni
na ganda limegawanyika katikati.
Katika nyakati za kale za milenia
ya kwanza, vyumba vya ardhini
viliangazwa kwa kutumia ganda hili.
Wakati huo maganda hayo yalikuwa
22

yamejazwa mafuta, kuwashwa, na kutumika kama mishumaa kwa
maadhimisho ya kiliturujia. Taa hizi zenye umbo la yai kimsingi
zinawakilisha maisha ya Kristo Mfufuka: nuru pekee bila jioni. Taa
iliyo juu ya relikwiaria imewekwa kama taa ya kudumu. Mwanga
huu hauzimiki kamwe, kwa sababu huamsha roho ya karama ya
kitume ya Mwenyeheri Francis Jordan, ambayo inapaswa kung’aa
katika maisha ya Wasalvatoriani wa nyakati zote. Mwanga wa
mfano wake mzuri unaoweza kuwasha mioyo yote. Cheche ya
“moto unaowaka na tochi inayowaka”23 ambayo aliiwasha na
ambayo haijawahi kuzimwa; moto bila mipaka na ulimwengu
wote ambao unaendelea kuita watu wa jamii zote, lugha zote,
na watu wote.
WITO NA KARAMA YA KISALVATORIAN
30. Katika chumba cha kanisa kuna michoro iliyo na picha mbili
zinazofanana kutoka kwenye Injili: ushuhuda wa Yohane Mbatizaji
na Ubatizo wa Yesu. Mchanganyiko wa vifungu hivi vya kibiblia
hutupeleka kutafakari juu ya mada kuu ya utambulisho na karama
yetu ya Kisalvatorian.
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31. Ushuhuda wa Yohane Mbatizaji - Maonesho yanafunguliwa
na Yohane Mbatizaji aliyeoneshwa kama mtu mrefu na amevaa
nywele za ngamia. Miguu yake imezamishwa katika mto Yordani
na maji yake yamechafuliwa na dhambi ya mwanadamu ambaye
hamjui Mungu. Yohane Mbatizaji
ametazama kwa macho, kana
kwamba anazungumza nasi. Mkono
wake wa kulia uko juu ya moyo
wake, “Mwana-Kondoo wa Pasaka”,
akionesha jambo kuu kabisa ambalo
anataka kuwasiliana nasi: “Kuna
Mwanakondoo wa Mungu, ambaye
huondoa dhambi ya ulimwengu”.24
Kwa mkono wake wa kushoto,
anaonesha maneno yake kwa kuelekeza
moja kwa moja kwenye Nafsi ya Yesu:
“Kuna Mwanakondoo wa Mungu
ambaye lazima mumfuate.” 25
32. Kama tunavyojua, Mwanzishi wetu alikuwa na shukrani kubwa
kwa sura ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Licha ya kupewa jina
hili na wazazi wake, alizungumzia Yohane Mbatizaji mara nyingi
kama mfano wa Msalvatorian halisi26. Yohane Mbatizaji alikuwa
mfano mzuri wa utume wa kitume, Mwanzishi alielezea, kwa
sababu kwa maisha na maneno yake alikuwa shahidi wa kwanza
wa Yesu. Kwa ushuhuda wake anatusaidia kutambua ndani ya
Yesu “mwana-kondoo aliyetumwa na Mungu” ambaye huondoa
“dhambi” ya ulimwengu”.27 Hakujivutia mwenyewe lakini alijua
24
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jinsi ya kusimama kando kumwonesha Mwokozi wa wanadamu.
Kulingana na Mwanzishi, hii ndio njia ya Kisalvatorian ya
kuendelea: kuelekeza kwa Yesu na kualika kumfuata Yeye, ili ndani
yake kila mtu amjue Mungu mmoja wa kweli na aokolewe kutoka
kwa dhambi ambayo inatuweka mbali Naye. Kwa kweli, huu ni
wito wetu kuwa “taa inayowaka na iangazayo” 28, ikionesha mahali
ambapo nuru ya kweli - Mungu kutoka kwa Mungu, Mwanga
kutoka kwa Mwanga, Mungu kweli kutoka kwa Mungu kweli
-nuru ambayo hushinda giza.29 Akisisitiza juu ya nafsi nyenyekevu
ya Yohane Mbatizaji, Mwenyeheri Francis Jordan hakujitangaza
yeye mwenyewe au msukumo wake. Ujumbe wake ulikuwa kutia
ndani yetu ukuu wa wito huu wa kutumia mwenyewe, kutumiwa
katika utume wa kumtambulisha Yeye ambaye “anatuonesha uso
wa Mungu na kututambulisha jina la Mungu”.30
33. “Huyu ni Mwanangu mpendwa”
- Kama kitendo cha pili
kinavyooneshwa Ubatizo wa Yesu
kama ilivyoelezewa mwanzoni mwa
Injili. “Mara tu baada ya kubatizwa,
Yesu alitoka majini. Ndipo mbingu
zikafunguliwa, na akaona Roho wa
Mungu akishuka kama hua na kukaa
juu yake. Wakati huo huo sauti
kutoka mbinguni ilisema, ‘Huyu
ni Mwanangu, Mpendwa, ambaye
nimependezwa naye”.31 Sura ya Yesu
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ni ile ya mtu aliyevuliwa nguo, bila mavazi ya utukufu. Amejiingiza
katika shida zetu na ubinadamu wetu, pia anawakilishwa katika
maji yenye rangi ya ardhini ya mto Yordani. Maji haya, meusi
na machafu, ni picha halisi ya ubinadamu uliotengenezwa kwa
matope, bila nuru, iliyozimwa na dhambi. Yesu anatoka majini,
amejifunga rangi nyekundu ya uungu wake, akiangalia juu, wakati
ukuta wa nguvu za mbinguni unafunguka. Juu tunaona mkono wa
Mungu Baba, ambaye vazi la mkono wake ni jekundu kwa sababu
Yeye ndiye Mungu wa kweli. Mkono wake umeoneshwa wazi
kabisa, kwa sababu anajitambulisha mwenyewe kama Baba kupitia
Mwanawe, katika uhusiano wa kina wa upendo. Katika uwakilishi
huo huo tunaona Roho Mtakatifu akishuka juu ya Yesu. Roho
ni mawasiliano ya upendo usiopimika kati ya Baba na Mwana
kushuka juu ya ubinadamu wa Yesu. Kwa hivyo, inafahamishwa
uso wa Mungu mmoja wa kweli anayejifunua katika mwili wa
Mwanawe mpendwa. Ni muhimu kuzingatia kwamba katika
uwakilishi hakuna tena mipaka kati ya mbingu na dunia. Mbingu
zimefunguliwa, hazitafungwa tena, kwani kupitia Yesu tunamjua
kweli Baba, ambaye hakuna mtu aliyewahi kumuona.32 Mwishowe,
bado
ningependa
kutambua
kwamba
Yesu anaoneshwa kwa
mguu mmoja akielekea
jangwani, kana kwamba
kuonesha mwanzo wa
utume wake wa wokovu,
akikabiliwa na majaribu
ya dhambi, ambayo
yanatuzuia kujua upendo
wa Mungu Baba.
32
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34. Picha hii yote inaangazia wazo kuu la Mwenyeheri Francis Jordan.
Kwa mtazamo wake, ujinga wa kiroho lilikuwa mojawapo ya
shida kuu za Kanisa la wakati wake. Mang’amuzi juu ya Mungu
yalikosekana katika maisha ya Wakristo. Kwa hivyo, kwa kujibu
ukweli huu, alianza kazi ya kitume kwa lengo la kukuza, kufundisha,
na kutambulisha mafundisho ya Yesu, Mwana mpendwa wa Baba.
Ni kwa Yesu Kristo tu tunaweza kujua “Mungu mmoja wa kweli”,
kama vile Yesu alivyomwambia Filipo: “Yeyote aliyeniona mimi
amemwona Baba”.33 Katika hili tunajifunza kuwa Mungu mmoja
wa Kweli sio upweke, bali ushirika wa Utatu wa upendo, zawadi,
na mawasiliano yanayofurika.
35. Tunaweza pia kutambua katika uwakilishi huu mada ya wakfu
wa kitume ambao umezaliwa kwa Ubatizo. Katika mafundisho
ya Mwenyeheri Francis Jordan kila mtu aliyebatizwa, bila kujali
hali yake maishani, ni mmisionari ulimwenguni. Kwa hivyo katika
kuanzisha kazi yake ya kitume alichopendekeza ni kusaidia Kanisa
katika utume ili wote, bila kumtenga mtu yeyote, “… wapate
kumjua zaidi na zaidi Mungu mmoja wa kweli na yule aliyemtuma,
Yesu Kristo, ili waweze kuishi maisha matakatifu na kuokoa roho
zao.” 34 Leo tunagundua, kuliko nyakati za zamani, kwamba kiini
cha karama ya Wasalvatoriani kimejikita katika kufanya mkutano
wa kibinafsi na Yesu Kristo, kwa kuwa Yeye ndiye njia inayotufanya
tujue upendo wa kupendeza wa Mungu Baba, katika umoja wa
Roho Mtakatifu. Vivyo hivyo, kwa sababu tunajua “... kutokana
na uzoefu wetu, kwamba kumjua Yesu na kutomjua si jambo lile
lile, kati ya kutembea pamoja naye na kumpapasa si jambo lile lile,
sio jambo lile lile kati ya kumsikiliza na kupuuza Neno Lake ...”.35
33
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UTUME WA KISALVATORIAN

36. Ukuta mzima wa nyuma wa kanisa hilo unajumuisha tena sura mbili
za kibiblia: Kupaa Bwana na Pentekoste, kama zilivyojumuishwa
kwenye picha ya zamani. Kulingana na maneno ya Yesu mwenyewe,
ilimbidi apae kwanza kwa Baba ili Roho ashuke juu yetu.36 Kwa
kweli, bila Roho Mtakatifu, mitume hawawezi kutoa ushuhuda,
yaani, hakuna utume bila kushuka kwa Roho. Kwa kuongezea,
matukio haya mawili ya Kupaa mbinguni, pamoja na kumiminwa
kwa Roho wakati wa Pentekoste, yanatuongoza kutafakari juu ya
utume wa wote wa Kisalvatorian, kitambulisho chetu cha kimsingi
cha kufuata Yesu Kristo katika nyayo za mitume.
37. Kwa wakati huu, ningependa kutilia maanani rangi kubwa za
michoro katika kanisa hilo: kutoka kwa ngeu ya manjano hadi
nyekundu ya machungwa. Rangi hizi, kulingana na msanii Marko
36
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Rupnik, zinawakilisha rangi za ndani kabisa za ufahamu wa
mwanadamu na kuishi. Ni rangi za tishu, ya matumbo ambayo
tunaweza kutofautisha wakati wa ujauzito kabla ya kuzaliwa. Kwa
kuzingatia hili, jumuiya za mwanzo zilitumia rangi hizi kuwakilisha
matukio makuu ya Wokovu, kama matarajio ya kuzaliwa kuelekea
maisha dhahiri ambayo tuko kwayo njiani: “Njooni, ninyi
mliobarikiwa na Baba yangu! Urithini ufalme ulioandaliwa kwa
ajili yenu tangu mwanzo wa ulimwengu ...”.37
38. Kupaa kwa Bwana - Juu ya ukuta kuna hadithi ya Kupaa kwa
Bwana, kama ilivyoelezewa katika Matendo ya Mitume38 na
Injili ya Mathayo.39 Katikati ni Kristo mtukufu anayepaa kwenda
kwenye makao ya Baba. Kristo
ameketi akiwa ameshika kitabu
wazi40 na anaonesha vidonda
vinavyoonyesha ukweli wa
kibinadamu wa mwili wake,
kuonesha kwamba amechukua
ubinadamu wetu kukaa mkono
wa kuume wa Baba.41 Yeye
hutufikiria kwa macho ambayo
hutazama, huvutia, huita, na
kutuma. Kwa mkono wake wa
kulia hufanya ishara ya baraka
ya ukuhani na kututuma kwa
utume. Walakini, Kupaa huko
juu kunaunganishwa na kundi
37
38
39
40
41

Mathayo 25:34.
Matendo ya Mitume 1:9-11.
Mathayo 28:16-20.
Ufunuo 4:8.
Rej. Kanuni ya Imani ya Nikea-Konstantinopoli.

29

la mitume katika tukio hapa chini. Hao ni wale mitume ambao
humtazama Kristo (tafakari) ambaye hupanda kuelekea kwa
Baba, wakati wengine wako katika mtazamo wa kuondoka kwa
wamisionari (wa kitume). Walakini, miguu yao yote imegeukia
nje, ikienda hadi miisho ya dunia, kwenda pembezoni mwa
ulimwengu. Malaika wawili walio kando ya Kristo wanashuhudia
uwepo wa Mungu. Wote wawili wana mkono mmoja kuelekea
Kristo na mwingine kwa ulimwengu, wakialika mitume kwenye
unganisho kamili kati ya kutafakari siri iliyofunuliwa katika
Mfufuka na hatua ya kitume. Wanawaalika mitume kulisha maisha
yao ya imani na kutoa ushuhuda uliohuishwa na Roho wa Kristo,
kwa hakika kwamba atarudi kwa njia ile ile wanayomtafakari Yeye
katika Utukufu wa Baba.
39. Uwakilishi huu, kwanza, unatuongoza kutafakari juu ya msisitizo
unaofaa wa Mwanzishi kwamba tuna Yesu Mwokozi kama
kitovu cha maisha yetu. Ikiwa hakuna ufafanuzi juu ya maana ya
kiini hiki cha kiroho kwa nafsi iliyo hai ya Yesu Kristo, maisha
ya Kisalvatorian hayana maana yoyote tena, na utume wake wa
kitume unakuwa tupu na hauna maana. Kwa hivyo, kiini cha
hali yetu ya kiroho ni umoja wa kibinafsi na “macho ya Kristo
Mwokozi”, kwa maana hutufunulia macho ya Baba, kwa nguvu
ya Roho wake. Yeye humtazama kila mtu, lakini Yeye hutazama
kila mmoja wetu. Mtazamo wake unatia ndani yetu hamu ya
kumfuata, hujaza maisha yetu kwa maana na huelekeza macho
yetu kuelekea ulimwengu. Kadiri tunavyojikita katika Nafsi ya
Kristo, aliyemfunua Baba, ndivyo ilivyo hakika kwamba hatua
yetu ya kitume, ikiongozwa na Roho wake, haitabaki maneno tu
au shirika rahisi la kimkakati.
40. Kama ilivyooneshwa kwenye uchoraji, kuna sura mbili tofauti za
mitume: moja ya kutafakari na nyingine ya hatua. Sura hizo mbili
30

zinakamilishana na ni tabia ya njia ya Kisalvatorian ya kumfuata
Yesu Kristo, iliyoongozwa na maisha ya kiroho ya Mwenyeheri
Francis Jordan. Shirika letu, alisema Mwanzishi, “la tafakuri hasa
na motomoto”, tafakari hutumiwa kuwawasha na Roho Mtakatifu.
Ningependa kusema, kutafakari ni kama kumwaga mafuta ndani
ya taa ili iweze kuwaka na kuangaza. Bila hiyo taa itazimika, na
mwanga, wenye bidii utakoma.” 42 Kwa kuzingatia hii, tunaelewa
kuwa hakuna aina mbili za Wasalvatoriani, wale wanaosali na wale
waonahusika na shughuli za kitume. Kuna njia moja tu ya kuishi
wito wa Kisalvatorian: ile ya tafakari halisi kwa vitendo.
41. Pentekoste na Utumaji wa Wamisionari – Tukio la Pentekoste
katika Matendo ya Mitume limeoneshwa chini.43 Kristo ndiye
mhusika mkuu wa Pentekoste, kama ilivyooneshwa katika Injili
ya Mathayo:
“…atawabatiza
katika
Roho
Mtakatifu na
moto.” 44 Katika
uwakilishi huu,
Roho Mtakatifu
hushuka kama
ndimi za moto
na
huunda
jumuiya
ya
kitume. Maria,
katikati ya mitume, yuko katika hali ya sala. Yeye ni mfano wa
Kanisa lote linaloomba kuja kwa Roho Mtakatifu. Anaangalia
kutuelekea sisi, jumuiya inayoadhimisha liturujia leo na
42
43
44

JORDAN Francis, Chapter Talks, 23 Juni 1899.
Rej. Matendo ya Mitume 2:1-4.
Mathayo 3:11.
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kukumbuka hatua ya Mungu ya kuokoa ulimwenguni. Mitume
wamepangwa katika vikundi vya watu watatu, kwani utume ni
wa pamoja kila wakati. Wote wamevaa viatu na joho, alama za
umoja na huduma, kama vazi la Yesu kwa roho ya kujitenga na
kutumainia kabisa Maongozi ya Mungu. Wako katika mtazamo
wa kwenda mbele: “Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa
wanafunzi”.45 Mitume hubeba mikononi mwao alama za kuhubiri
(kitabu cha kukunjwa) na sakramenti (mkate, divai, na mafuta).
Vitu hivi vya neno na sakramenti - ishara za njia za wokovu za
Kanisa - zinaweza pia kutafsiriwa na sisi kama ishara zinazoibua
utofauti wa njia za uinjilishaji.
42. Zaidi ya yote, uwakilishi huu unaleta kusudi la “kitume” na
“la kufundisha” la kazi ya Mwenyeheri Francis Jordan. Katika
mwanzo wake Pentekoste ilikuwa sikukuu yetu kuu. Shirika lilienea,
likachochewa na mfano wa mitume, na likampandisha Bikira
Maria kama Malkia wa Mitume. Utambulisho wa Usalvatorian,
kulingana na Francis Jordan, ulikuwa ule wa “mtume” katika
ibada ya Kanisa, kwa maana ya nguvu na asili ya neno hilo.
Shirika la Mungu Mwokozi linajulikana kama “mwili wa kitume”
ambao, ukiongozwa na Roho, unashikilia kama muhimu uwezo
wa kutumia njia na namna zote za kumfunua kwa ulimwengu
Mungu mmoja wa kweli. Sio tu suala la kufanya kazi kwa bidii,
lakini ya kufanya kazi kwa roho ya utambuzi, umoja, na uwazi kwa
wote. Ili kufikia mwisho huu, lazima tupambane dhidi ya jaribu la
kujifunga, dhidi ya ugonjwa wa “uprovinsi” ambao unasababisha
sisi kupoteza ushirika kati ya Vizio. Ingawa njia hii ya ulimwengu
sio rahisi kila wakati, ni muhimu sana kwamba malezi yetu ya awali
yaelekezwe kwa mtazamo huu wa karama na kuelekea ushirikiano
mkubwa kati yetu. Nina hakika kwamba hii ndiyo kazi nzuri zaidi
45
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Mathayo 28:19.

tuliyonayo na jibu sahihi zaidi
kwa nyakati za leo. Hatuwezi
kufanya chochote peke yetu,
bila msukumo wa Roho
Mtakatifu
anayetuongoza,
Shirika, na Kanisa. Picha ya
Kanisa imewakilishwa vizuri
katika sura ya Bikira Maria,
aliyekusanyika na mitume.
Yeye - Mama na Mfano wa
Kanisa - yuko katika kila
sherehe ya Ekaristi, akitusaidia
katika utume wetu kumjua,
kumpenda na kumfuata Yesu
Kristo ambaye anatufundisha
kumwita Mungu kama Baba
wa wote.
HITIMISHO
43. Kabla ya kumaliza ufafanuzi huu juu ya kanisa la Mwenyeheri
Francis Jordan, ningependa kuwaalika, katika maisha ya jumuiya
zetu, kuchukua hatua madhubuti juu ya utambulisho na uaminifu
kwa urithi wa Mwanzishi wetu.
44. Kama nilivyoelezea hapo juu, tukio la kutangazwa mwenyeheri
limetuongoza kukarabati kanisa la Nyumbamama huko Roma.
Tumejaribu kwa kadri ya uwezo wetu kutoa nafasi inayofaa kwa
ajili ya kumheshimu mtu ambaye “ametuambukiza” kufuata
nyayo zake za utakatifu na shauku ya kuinjilisha. Ndio sababu
ningependa kuonesha ukweli kwamba hatuwezi tena kumwasilisha
Mwanzishi wetu kama tulivyofanya kabla ya kutangazwa
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mwenyeheri. Mwenyeheri Francis Jordan sasa yuko nje ya mipaka
ya Familia ya Wasalvatoriani. Yeye ni sehemu ya kikundi cha
mashuhuda wa Kanisa ambao kwa maisha yao wameonesha njia
ya heri. Ndio maana nadhani ni fursa kuhimiza mazungumzo
ya wazi kati yetu (ambapo haya bado hayajafanyika) juu ya kile
tunachoweza kufanya zaidi na bora kumwasilisha “Mwenyeheri
Francis Jordan” katika maeneo ya utume ambapo tunafanya kazi.
Ningependa matokeo ya uamuzi huu wa jumuiya kuwa na athari
kubwa mahali hapo. Na kiwe ni kitendo ambacho huenda zaidi ya
kutundika tu picha au kuongeza sanamu ndogo mahali pengine
ndani ya nyumba, kwa hiyo na tuwe wabunifu na tuoneshe jinsi
sura ya Mwenyeheri Francis Jordan ilivyo muhimu! Yeye ndiye
kielelezo chetu cha utakatifu katika ulimwengu wa leo. Wakati huo
huo, ningependa tena kutoa shukrani kwa ubunifu na utofauti wa
njia ambazo jumuiya nyingi zinatumia kujulisha na kukuza ibada
kwa Mwanzishi.
45. Zaidi ya hayo, ningependa tukio la ukarabati wa kanisa la
Nyumbamama liwe kichocheo kikubwa cha kuongeza nafasi za
sala katika nyumba zetu. Walakini, ingawa kuna Wasalvatoriani
ambao wanathamini sana nafasi takatifu, nimetembelea maeneo
kadhaa ambayo kuna kupuuzwa kabisa kwa mwelekeo huu wa
asili wa maisha yetu. Sote tunaweza kuelewa kwamba, tunapokuta
kanisa chafu, vitu vya liturujia vilivyoharibika au vilivyovunjika, sio
ngumu kuhitimisha juu ya hali ya kiroho ya watu wanaoishi katika
nyumba kama hiyo. Tusisahau kwamba liturujia inamaanisha
kuingia katika fumbo la Mungu ambalo ni refu katika hali yetu
ya kiroho na utume. Kwa kadiri hii inavyohusika, napendekeza
kuchukua fursa ya tukio hili la sasa kuwekeza na labda niboreshe
chochote kinachohitajika kwa maisha bora ya kiroho. Wacha tuwe
hodari na wakarimu katika kuunda mazingira ya sala ambayo
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yanamwangwi uzuri wa Mungu, kuanzia usanifu hadi vitabu na
vitu vya kiliturujia, bila anasa, lakini thabiti na vyenye hadhi. Kwa
kufanya hivyo, tunathibitisha jambo muhimu kwa uchaguzi wetu
wa maisha, na wakati huo huo, hatua muhimu kwa malezi yetu
yanayoendelea. Katika haya yote, labda inafaa kukumbuka usemi
uliotumiwa na Mwanzishi kwamba “kutokuendelea kunamaanisha
kurudi nyuma!”46
46. Mwishowe, ningependa kuwasalimu wakati wa sherehe za Krismasi
mwishoni mwa mwaka. Kila mahali kuna namna mbalimbali za
maadhimisho na sherehe, mara nyingi zina kelele, lakini hazihusiani
sana na kuzaliwa kwa Yesu, Mwokozi wetu. Hata hivyo, Sikukuu ya
Krismasi ina nafasi ya msingi katika maisha yetu ya Kisalvatorian.
Kwa maana ni sikukuu yetu ya kidini kwa uhalisia, kwani ndani

Marko Ivan Rupnik - Kuzaliwa kwa Yesu, 2020. Kanisa la San Basilio, Roma.
46

JORDAN Francis, Chapter Talks, 15 Aprili 1898.
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yake tunasherehekea kufunuliwa kwa Mungu mmoja wa kweli
na Mwokozi wa wote. Kwa kweli, inaeleweka kuwa katika hali
zingine, kwa sababu za kichungaji, haiwezekani kusherehekea
sikukuu ya Kuzaliwa kwa Mwokozi katika jumuiya. Hata hivyo,
ninachopendekeza kwenu ni kutafuta njia bora ya kusherehekea
Sikukuu ya Krismasi pamoja katika jumuiya. Ikiwa haiwezekani
katika mkesha wa Krismasi, iwe kwa siku nyingine ambayo
ni rahisi kwa wote. Vivyo hivyo, katika mkesha wa Krismasi
Takatifu, msisahau kwenda horini na kuombeana, hasa kwa ajili
ya wamisionari na kwa wazee wetu. Basi hebu na tujali hili na
kila wakati tusonge mbele kama ndugu kwa neema ya Mungu na
katika jumuiya ya Mwenyeheri Francis Jordan. Asanteni sana!

Mkuu wa Shirika
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picha binafsi
Alikua bila umashuhuri na bila hamu ya utukufu batili,
kwani alipendelea kutambua njia za Roho
na hamu ya kufanya mambo makubwa
kwa utukufu wa Mungu na kwa wokovu wa wote.
Alipata katika Neno la Mungu nguvu na hekima kubwa zaidi,
alishinda shida zake zote, akiamini kwamba kazi za Mungu
Matendo ya Mungu hustawi tu katika kivuli cha msalaba.
Kwa unyenyekevu wake, na imani isiyotikisika
alisaidia Kanisa katika utume wake
kuifanya ijulikane zaidi na zaidi sura ya Mungu mmoja wa kwelii
iliyofunuliwa katika maneno na matendo ya Yesu.
Alielewa upana wa wito wake
kuinjilisha kwa kila njia na namna inayopatikana,
kuwa wazi kwa ulimwengu na kwa watu, katika upeo wa macho.
Aliamsha katika mioyo ya wengi
wito wa kuwa chumvi ya dunia na nuru inayoangazia,
kuwaka na kuenea kwa umoja,
bila kumbagua yeyote.

Mwenyeheri Francis Maria wa Msalaba Jordan
ni zawadi ya Roho wa Mungu anayekaa ndani yetu.
Yeye ni uwepo hai ambao hutupa nguvu
na uvumilivu kufuata nyayo zake.
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