22nd March 2021
دوستان عزیز
یکی از تجارب عمیقی که کتاب مقدس ما را شکل داد  ،تجربه تبعید بود .مزمور  137حس غم و اندوه و سردرگمی را به وجود
می آورد که باعث ایجاد قوم خدا در بابل شده است ‘ .کنار رودخانه های بابل  ،وقتی اسیرکنندگانمان از ما ترانه خواستند ،
نشستیم و گریه کردیم  ،گفتند یکی ا ز آوازهای صهیون را برای ما بخوان .چگونه می توانیم آواز پروردگار را در یک سرزمین
غریب بخوانیم؟
بعضی از افراد به معنای واقعی کلمه در تبعید به سر می برند زیرا مجبور به فرار از سرزمین تولد خود شده اند اما امسال همه ما
در یک تجربه تبعید به دلیل همه گیری شریک شده ایم  ،آزادی مالقات را از راه های معمول از ما سلب شده است و به خانه
های خود محدود شده ایم  .بیشتر در حالی که ما در تبعید زندگی می کنیم یاد می گیریم که آواز خداوند را در یک سرزمین
غریب بخوانیم.
هفته گذشته شماسان کلیسای ما با هم مالقات کردند و تقریباً یک ساعت به باز کردن مجدد کلیسا فکر کردند .کاری که انجام
آن بیش از یک سال قبل بسیار ساده و آسان بود و اکنون یک خواسته ی پیچیده عملی و احساسی است .ما در حین گقتگو بار
سنگین اینکه چقدر افراد از مالقات حضوری بی بهره اند  ،را احساس کردیم.
خود من گاهی اوقات از صفحه نمایش خسته می شوم .زوم یک برنامه شگفت انگیز است و بسیاری از ما را قادر به برقراری
ارتباط و اشتراک با یکدیگر کرده است اما م ن اغلب از این همه صفحه نمایش خسته ام .من نمی دانم آیا به این دلیل است که
مغز ما مجبور است خیلی بیشتر در این مواقع کار کند  ،و خال هایی را که نبود خیلی از سرنخ های تصویری بسیاری  ،اما نه
همه ما  ،برای درک دنیای خود استفاده می کنیم  ،پر کند.
ما به شماسان صداها و عقاید مختلفی که در طی ماه های اخیر از مردم شنیده ایم منعکس کردیم .مردمی که مشتاق بازگشت
هستند و می خواستند فردا بیایند همچنین افرادی که محتاط و نگران آسیب پذیری مداوم ما در برابر ویروس هستند  ،به
خصوص در حالی که ما نمی توانیم با بازدید کنندگان در خانه های خود مالقات کنیم و افراد کمتر از پنجاه سال هنوز در انتظار
اولین واکسن های خود هستند  .ما همچنین مراقب افرادی ب ودیم که می خواهند به زودی برگردند  ،اما نمی خواهیم این کار را
انجام دهیم تا زمانی که بتوانیم بدون محدودیت با یکدیگر مالقات کنیم که باعث می شود بدون ترس از آلودگی بخوانیم  ،اخبار
خانواده را به اشتراک بگذاریم و با یکدیگر احوالپرسی کنیم.

شماس ها همچنین آخرین توصیه های کرکلیز و اتحادیه باپتیست را در نظر گرفتند که مانع از باز شدن ما نمی شود اما احتیاط
را توصیه می کنند .تصمیم گیری در مورد بازگشایی برای ما بسیار دشوار بود  ،بنابراین آنچه ما تصمیم گرفته ایم انجام دهیم
این است که متعهد شویم در روز پنطیکاست در  23ماه مه افتتاح شود  ،یعنی یک ماه قبل از اینکه تقریباً همه محدودیت ها
در  21ژوئن کاهش یابد  ،اگر دولت نقشه خود را دنبال می کند .ما احتمال افتتاح قبل از آن را مستثنی نیستیم و وضعیت را
تحت بررسی قرار خواهیم داد.
من می دانم که بعضی از شما از این امر ناامید خواهید شد  ،در حالی که دیگران تعجب می کنند که آیا این هنوز خیلی زود
است .من ناامید شده ام و با این حال می دانم که هنگام بازگشت به پنطیکاست  ،ما هنوز قادر به آواز خواندن نخواهیم بود و
باید همان محدودیت های قبلی را از جمله فاصله مکانی رعایت کنیم .اگر همه چیز خوب پیش برود  ،می توانیم "یکشنبه در
 27ژوئن به کلیسا برگردیم" اما اگر نقشه راه دولت ها عوض شود  ،این می تواند تغییر کند.
اعتراف می کنم که واقعاً از این موضوع ناراحتم  ،در حالی که اعتقاد دارم این کار ضروری است .من برای فرصت های از دست
رفته ناراحتم که همه گیری همه ما را محروم کرد  .نامزدهایی در انتظار تعمید  ،ایده های خالقانه برای عید نوروز  ،هفته مقدس
و عید پاک  ،چیزها ی خوب برای جلسه کلیسا  ،رویدادهای کودکان و بسیاری دیگر از اجتماعاتی که مردم دوست دارند  ،وجود
دارد که باید منتظر اواخر سال یا سال آینده باشند .با توجه به این نکته  ،شماس ها متعهد می شوند که در تابستان یک پیک
نیک بزرگ کلیسا برگزار کنند  ،وقتی که امیدواریم ب سیاری از ما بتوانیم در آفتاب با هم مالقات کنیم  ،غذای خوب و خنده ها
را با هم تقسیم کنیم  ،بازی کنیم  ،پیاده روی و صحبت کنیم.
این یکشنبه یکشنبه نخل است که عیسی وارد اورشلیم شد و مردم با فریاد هوشیانا  ،او را در شهر مقدس استقبال کردند .افرادی
که با او بودند و به زیارت می پرداختند  ،مزامیر زائر را به یاد می آوردند .در اینجا یکی از مواردی است که به عنوان نقطه مقابل
مزامیر  137عمل می کند که در ابتدا نقل کردم .مزمور  ‘ .126وقتی خداوند اسیران را از صهیون بازگرداند  ،ما مانند خواب
بینندگان بودیم .دهان ما از خنده پر شده و زبان ما با آوازهای شادی… کسانی که با اشک کاشتند  ،باید با آوازهای شادی درو
کنند.
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