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Kuwa raia wa juu katika hisia zote za jina hilo, kuna nyakati ambazo huwa naamka
katikati ya usiku, na inachukua muda kurudi kulala. Ndivyo ilivyokuwa usiku mwingine. Wakati
hii inafanyika, wakati mwingine mimi husoma au kujaribu kutafakari juu ya mambo ya kiroho.
Lakini wakati huu, niliamka na kukumbuka maneno ya wimbo wa zamani. Nilishangaa kwamba
si mimi tu ninaweza kukumbuka aya zote tatu za tenzi hii ya wimbo, lakini pia nilikuwa nikumbuka
idadi ya wimbo kutoka wimbo wa zamani, wa zamani. Nilipoimba wimbo huo kichwani mwangu,
nikagundua hata jinsi wimbo huu unafaa leo:
Je! Unaona mateka wa Kiebrania anapiga magoti,
Asubuhi, mchana, na usiku kusali?
Katika chumba chake, anakumbuka Sayuni,
Ingawa uhamishoni mbali.
Je! Madirisha yako wazi kuelekea Yerusalemu,
Ingawa kama mateka hapa kitambo kidogo tunakaa?
Kwa kuja kwa Mfalme katika utukufu wake,
Je! Unaangalia siku kwa siku?
Kweli, sisi sio "mateka" kwa njia ile ile kama vile Wayahudi walivyokuwa Babeli. Lakini,
kwa njia, kwa sasa tunakamatwa na Coronavirus. Imesababisha sisi kuwa wahamishwaji kutoka
kwa familia zetu, kaka na dada zetu, na kanisa letu. Ilibidi nijiulize,
Je! Madirisha yangu yamefunguliwa wapi? Kwa nini nimekuwa nikitazama?
Kwa uaminifu, nimekuwa nikitoa umakini mwingi sana kudumisha afya yangu ya mwili,
wasiwasi wangu juu ya hali yangu ya kifedha ya siku zijazo, na jinsi ninavyozoea kuzoea maisha
haya mapya. Kuwa na madirisha yangu wazi kwa njia hiyo hajanipa raha au amani nyingi.
Walakini, maneno ya aya ya tatu hutupatia njia ambayo inaweza kutoa faraja na amani:
Watoto wa Mungu aliye hai, jipe moyo,
Ya uokoaji mkubwa tamu kuimba;
Kaa nyuso zako kuelekea kilima cha Sayuni,
Kwa hivyo kumpongeza Mfalme wako anayekuja.
Ikiwa tunaweza kuzingatia zaidi kuja kwa Bwana wetu Yesu, badala ya shida
tunazokabili kwa sasa, ninaamini itakuwa rahisi sana kuvumilia utekaji huu wa Coronavirus kwa
"muda kidogo" tunapaswa. Kwa kufikiria zaidi juu ya jinsi ninavyohitaji kurekebisha maisha
yangu ili kiwe sawa katika ufalme wa mbinguni, hata hali yangu ya kifedha inaweza kupungua,
hali yangu ya kiroho inaweza kukua. Natumahi naweza kuweka madirisha haya wazi katika
mwelekeo huo zaidi katika siku zijazo.

Siku moja baada ya kupata uzoefu wangu mdogo wa "katikati ya usiku," niliushiriki na
mke wangu. Tulipata wimbo na kuanza kuimba nyimbo nyingi. Ilishangaza jinsi tulivyoweza
kukumbuka maneno mengi kwa moyo. Nilifikiria jinsi maneno haya ilivyosimamishwa kwa nguvu
katika kumbukumbu zetu, kutoka kwa masaa mengi tuliyoitumia katika nyumba ya Mungu hukua
na huduma tatu kwa wiki. Na sasa, maneno haya yaliyokaririwa yanafunua kusudi lao kwa
kutukumbusha nini muhimu zaidi. Moja ya nyimbo ambazo tuliimba ilikuwa ni kusifu upendo wa
Mungu kwa kuabudu, na nilifurahishwa sana kusikia wimbo huo huo ukiimbwa wakati wa ibada
ya Mitume Mkuu wiki chache zilizopita. Kuna mstari kutoka kwa wimbo huo ambao tulikuwa
tumekariri, lakini labda hajawahi kuelewa kikamilifu:
Mawazo yote ya ubinafsi kutoka kwangu nitaipiga marufuku, ndani ya mpango wa
upendo kutoweka.
Hakika huu ni wakati mzuri kwetu kukomesha mawazo yote ya ubinafsi, na kuyabadilisha
na mawazo ya jinsi tunaweza kusaidia makutaniko na jamii zetu…
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