"Kumwamini Mungu wakati wa nyakati hizi ngumu"
Mahojiano na Mtume mkuu Jean-Luc Schneider juu ya athari ya mgogoro Corona
Mada juu ya mawazo ya kila mtu juu ya siku za hivi karibuni imekuwa janga Corona. Kila siku, taarifa
hutupa habari mbaya zaidi. Je, Mtume mkuu wa kanisa jipya la kitume ana nini cha kusema kuhusu hili?
Yeye anarudi kwa ndugu na dada zake kwa wito wa kumwamini Mungu.

Mtume mkuu Schneider, mgogoro wa Corona ni kusababisha watu duniani kote na kufanya pumzi
zao. Hadi sasa, watu wengi katika mabara yote wameambukizwa au hata wakafa. Una ujumbe wa
faraja?
Mimi kuchukua mgogoro huu kwa umakini sana. Kwa mujibu wa makadirio ya kimataifa, baadhi ya watu
8,000 tayari wamekufa kama matokeo ya virusi Corona, na takriban 200,000 kwa sasa wameathirika
(kama saa 21 machi 2020; kwa takwimu za sasa tazama https://Coronavirus.JHU.edu/map.html). Na
kwa bahati mbaya kutakuwa bado na waathirika wengi zaidi. Tunashiriki kwenye mateso ya wale
walioathirika, na tunawaombea! Tunawashukuru wale wote waliojitolea ambao ni mistari ya mbele
kusaidia watu. Ni vyema kuona ni watu wangapi wanajitayarisha kuwasaidia wengine katika hali kama
hizo.
Ni katika nyakati kama hizo hasa kwamba tunaweza kujifunza kutoka kwa washiriki wetu ambao tayari
walipitia mateso makubwa katika siku za nyuma:
o

kulingana na mipango yangu ya awali, mimi alikuwa zinatakiwa kuwa katika Indonesia wiki ijayo.
Katika taifa hilo, zaidi ya watu 2,500 walipoteza maisha yao katika mwendo wa matetemeko mawili
ya ardhi. Wakazi wa visiwa hivi hawana njia ya kujilinda wenyewe kutokana na hatari ya leo
asiyeonekana.

o

Wakati mwingine mimi kulalamika kidogo kwa sababu nina kukaa nyumbani kama matokeo ya amri
ya kutotoka nje katika Ufaransa. Katika Afrika kuna mamia ya maelfu ya watu---miongoni mwao pia
wengi wa wanachama wetu — wanaishi katika kambi za wakimbizi, ambapo wako zaidi au chini ya
kizuizini pia.

o

mgogoro wa Corona kwa bahati mbaya pia una matokeo makubwa ya kiuchumi katika maeneo
mengi. Na hii itakuwa — kama kawaida---kwanza na kabisa kuathiri wale ambao vigumu kuwa na
kitu chochote katika nafasi ya kwanza. Hili linahusu sana! Hapa siwezi kusaidia lakini kufikiria
wanachama 75,000 kutoka mkoa Kasaï (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo) ambao walipoteza kila
kitu-kila kitu — ndani ya wiki moja katika 2017 , na ambaye alikuwa na kutoroka kwa nchi
nyingine au katika msitu.

o

ndio, ni kweli kwamba hatuwezi tena kukusanyika kwa huduma ya Mungu. Hiyo inaumiza. Hata
hivyo hapa, Nadhani nyuma tu wiki chache zilizopita nilipokuwa katika Afrika Magharibi. Wakristo
kuna kuuawa tu kwa kuhudhuria huduma takatifu.

o

na pia ninakumbushwa ndugu zetu---kuwa ni katika Urusi au katika Visiwa vya mbali vya Pacific--ambao tu wana nafasi ya kufurahia huduma takatifu za kawaida na sherehe za ushirika Mtakatifu
wa EVewiki chache au labda hata miezi.

Mimi si kusema hii ili kupunguza mgogoro Corona. Kinyume chake: ninataka tu kuwaita sisi sote
kujifunza kutoka kwa kaka na dada zetu wanaoishi katika hali kama hizo katika nchi hizi. Kwa nini
waliweza kubaki imara sana licha ya changamoto hizi zote? Ni kwa sababu wao ni mizizi kwa kina
katika Kristo. Upendo wao kwa Bwana — huo ndio siri yao! Katika nyakati hizi ngumu tunapata uzoefu
leo, tunafahamu kwamba mambo mbalimbali ambayo bado ulichukua au kutuacha sisi wiki chache
zilizopita kwa ghafla kuwa si muhimu kabisa . Sasa kitu muhimu zaidi katika akili zetu ni kuhifadhi
uhusiano wetu na Kristo!
Acha tuwe imara katika upendo wetu kwa Mungu. Bwana daima atapata njia maalum ya kuwasaidia
wale wampendao. Ahadi ya Mungu inabakia: mambo yote — hata shida Corona — hufanya kazi pamoja
kwa ajili ya wema kwa wale wanaompenda Mungu (ona warumi 8:28).

Wewe mwenyewe hauruhusiwi kusafiri kwa sasa. Ni nini wiki mbili zijazo zinaonekana kama kwako?
Kutokana na mapungufu yaliyowekwa juu yetu na mamlaka, Nimekuwa na kufuta safari zote
zilizopangwa hadi 10 Aprili. Kwa sasa, hakuna mtu anajua jinsi hali itakuwa kufunua baada ya hayo.
Hivyo nitakuwa na kurekebisha hali kama vile kila mtu mwingine — lakini sina ujasiri au matumaini:
Najua kwamba Mungu yu pamoja nasi na kwamba hatumwacha
watoto wake, hasa katika hali
ngumu. Kuwa na ujasiri: mambo watakwenda.

Maisha ya Kanisa ina kivitendo kuja na bado. Ni vigumu sana kuwa na huduma za kiungu. Je,
unawashauri kaka na dada zetu?
Kukaa nyumbani na kufanya bora nje ya hali hiyo. Kokote inapowezekana, Mitume wa wilaya
wameweza kupanga kwa ajili ya washiriki wetu kupokea huduma takatifu nyumbani kwa maambukizi.
Hatujui kwa nini Mungu ameruhusu hali kama hiyo. Lakini nina hakika kwamba wakati huu wa
kunyimwa kiroho atatusaidia sisi kutambua zaidi ya hapo awali jinsi huduma za kimungu, mawaziri,
na Muungano Mtakatifu ni sisi!

Na hakuna maadhimisho ya Ushirika Mtakatifu katika huduma hizi kuu za kiungu kwa maambukizi?
Hiyo ni sahihi. Huduma hizi takatifu zitakuwa zilizofanywa kwa mujibu wa Liturujia ya kawaida, bila ya
maadhimisho ya Ushirika Mtakatifu. Ingekuwa sahihi kama tu wachache wa waumini wetu waliweza
kusherehekea Ushirika Mtakatifu, wakati maelfu ya wengine kushiriki katika huduma takatifu kutoka
nyumbani ingekuwa na kufanya bila.

Je, sakramenti bado itaadhimishwa kulingana na matendo yetu katika huduma takatifu kwa ajili ya
kuondoka, ambapo mawakala wawili wanachukua watu kwa niaba ya nafsi za kutamani?

Idadi ya ndugu na dada tayari wamependekeza hili katika siku chache zilizopita: officiant inaweza
kuweka Umoja Mtakatifu kwa mawaziri wawili ambao wangeweza kuchukua kwa niaba ya washiriki
katika maeneo ya kupokea. Baada ya kuzingatia kwa makini, na katika kushauriana na Mitume wa
wilaya ya Ulaya — ambao walikuwa wa kwanza kuathirika na hii, baada ya yote--- Nimeamua
kutokufuata Pendekezo hili.

Kwani isiwe hivyo?
Ushirika Mtakatifu ni sakramenti, athari uwezo ambayo ni ilivyoelezwa katika KATEKISIMU yetu (CNAC
8.2.20). Hatuwezi tu kubadili namna ya kipindi chake cha maongozi ili kukidhi mahitaji yetu ya sasa. Ni
sehemu ya wajibu wa utume —hasa wa Mtume mkuu---kuhifadhi utakatifu wa ushirika Mtakatifu!
Kama masuala ya Ushirika Mtakatifu kwa ajili ya kuondoka, sisi ni wanaamini kwamba matendo haya ya
wokovu inaweza na lazima iligawanywa kwa kuondoka. Njia pekee ya kufanya hivyo ni kuwashirikisha
walio hai ili kuwakilisha nafsi zilizo zaidi ya hizo. Lakini njia hii haiwezi kutumika kwa maisha. Lazima
tuywe mwili wa Kristo na kunywa damu yake kwa ustahiki kupokea maseri wakfu na iligawanywa kwetu
na huduma ya kikuhani (cf. makala ya saba ya imani ya kitume mpya).

Na hakuna njia nyingine ya kufanya kaki wakfu inapatikana kabla ya wakati ama?
Kwa miaka mingi katika kanisa letu tumekuwa na ufahamu wa tabia hii: waumini wanapokea watu walio
wakfu ili waweze pia kusherehekea Ushirika Mtakatifu hata kwa kukosa Waziri. Kwa mfano, hii ndiyo njia
inayotumiwa kwa wale wanaopokea barua za kichungaji. Hata hivyo, tabia hii lazima pia kubaki ubaguzi.
Hawezi kwa njia yoyote, kwa njia halali kabisa, maadhimisho ya Ushirika Mtakatifu katika ushirika wa
waumini. Ni lazima ielezwe wazi: sherehe ya Ushirika Mtakatifu ambayo ina muumini nyumbani
akimwangalia mtu kwenye skrini na kuchukua kwa niaba yake, hana athari sawa kwa wokovu kama
sherehe ya kweli ya Ushirika Mtakatifu.

Kwa hivyo ni nini unaweza kupendekeza kwa wanachama?
Najua kwamba waumini wengi watakuwa na kufanya bila ushirikiano Mtakatifu mpaka mwisho wa
janga hili. Mimi kushiriki mateso yao, tangu mimi ni, baada ya yote, vile vile funge na nyumba yangu
mpaka taarifa zaidi kama matokeo ya amri ya kutotoka nje. Hata hivyo, hasa katika nyakati hizi za dhiki,
na tuuamini Mungu. Na tuweke matumaini yetu katika Mungu---yeye daima anajua jinsi ya kuwapa
wale wanaompenda kile ambacho ni cha lazima kwa wokovu wao!

