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این نامه درباره آنچه در شروع بازگشایی ساختمان کلیسای ما اتفاق می افتد می باشد اکنون محدودیت ها کاهش می یابد.
مطمئناً  ،همه چیز ممکن است همانطور که می دانیم تغییر کند  ،اما من می خواستم از "ذهنیت" شماس ها در مورد آنچه
انتظار می رود در دیدار دوباره رو در رو اتفاق بیفتد ،اطالعات مثبت و واضحی بدهم.
برخی از مواردی که من در مورد آنها می نویسم شامل رها کردن و پشت سر گذاشتن مواردی است که مردم در حین قرنطینه
برای آنها ارزش قائل بوده اند تا بتوانم انرژی خود را معطوف به بازدید و بمواجهات "رو در رو" بیشتر با مردم کنم.
موارد دیگر احتماالً ادامه خواهد یافت زیرا آنها راههای جدیدی برای ارتباط با مردم دنیای دیجیتال ما ارائه می دهند در حالی
که به نظر می رسد همه را به روشهای مختلف در بر می گیریم.
به دعا ادامه دهید!
جلسات کلیسا
تاریخ جلسات کلیسا
یکشنبه  4جوالی سرود پرستشی
یکشنبه اول آگوست سرود پرستشی
امیدوارم که جلسات ما لحظات خوبی برای شنیدن عمیق باشد زیرا در چالش ها و فرصت های پیش روی خود به دنبال
حکمت خداوند هستیم .اگر موردی وجود دارد که می خواهید در یک جلسه در مورد آن بحث کنید  ،لطفاً به من اطالع
دهید .
گروه واتساپ کلیسا
گروه واتساپ یکی از برکات غیر منتظره قرنطینه بود و بسیاری از افراد از فرصت به اشتراک گذاری فیلم ها  ،عکس ها  ،کتاب
های مقدس  ،پیوندها و درخواست های دعا قدردانی کرده اند .شماس ها تشخیص می دهند که هرکسی نمی تواند در گروه
واتساپ به اشتراک بگذارد و ما توافق کردیم که به ویژه مراقب باشیم که اخبار و اطالعات ضروری همیشه به روش های دیگر ،
از طریق اعالن ها  ،نامه های الکترونیکی و نامه پاستورو به اشتراک گذاشته شود.
نامه های کشیشی
من می خواستم از همه بخاطر بازخورد مثبت در مورد نامه کشیشی تشکر کنم .من از تهیه این برنامه هر هفته خرسندم و از
خواندن افکار نویسندگان مهمان گاه به گاه ما از جمله ساندرا  ،جین  ،شیال و گوردون لذت می برم .این به عنوان یک روش
خوب برای به اشتراک گذاشتن اطالعات ضروری  ،به ویژه در هنگام همه گیری ثابت شد .نامه کشیشی تا پایان تیر ماه هر هفته
منتشر می شود .در ماه آگوست استراحت خواهم کرد .در ماه سپتامبر ماهنامه ای با اخبار و اطالعات نیز خواهد بود.
فیلم پیام و دستور عبادت چاپ شده
من همچنین می خواهم از همه کسانی که قدر دان پیام ویدیویی من که در سال گذشته تقریباً هر هفته ضبط می کردم ،تشکر
کنم .هجده ماه پیش  ،من قبالً هرگز چیزی به این روش ضبط نکرده بودم  ،اگرچه در تلویزیون ظاهر شده ام  ،اما این داستان
دیگری است .ضبط یک ویدیو بسیار متفاوت از صحبت با یک جامعه جمع شده از مردم است و اگرچه من از ارائه این پیشنهاد
در طول همه گیری خوشحال بوده ام اما این کامال من نیستم .ویدیوی پیام متوقف می شود اما همچنان می توانید از طریق
پخش زنده که پس از اتمام ضبط به وب سایت ارسال می شود  ،به تماشا بنشینید.

دستور عبادت چاپی که همراه با نامه کشیشی است در یکشنبه  20جون توزیع می شود که اگر دولت به جدول زمانی فعلی
خود پایبند باشد آخرین دستورالعمل خواهد بود که اجازه می دهد بازگشایی کامل کلیسا در یکشنبه  27ژوئن انجام شود .من
برخی از منابع را برای عبادت در نامه کشیشی در ماه جون وارد خواهم کرد زیرا تشخیص می دهم حتی در آن زمان بازگشت
برخی افراد به کلیسا خیلی زود است.
جلسات نماز و فرصت های مطالعه کتاب مقدس.
ثابت شده است که جلسه هفتگی نماز که صبح ها و عصرهای متناوب چهارشنبه اتفاق می افتد  ،مکان خوبی برای نماز است
بسیار هم پر شرکت کننده است .برنامه فعلی ما این است که این کار تا ماه جون  ،جوالی و آگوست از طریق زوم ادامه یابد و
سپس مکالمه درباره این که در ماه سپتامبر چه می شود را به همه اعالم می کنیم.
درست قبل از اولین قرنطینه  ،ما یک گروه جدید برای مطالعه کتاب مقدس را به نام پنجره های چهارشنبه راه اندازی کردیم
که چهارشنبه های متناوب تشکیل جلسه می داد .در ماه سپتامبر امیدوارم که بتوانیم پنجره های چهارشنبه را از سر بگیریم و
فرصتی برای اشتراک شگفتی های کالم خدا را با هم داشته باشیم.
خدمات عصرانه
در نیمه راه قرنطینه ،ما خدمات عصرانه را از طریق زوم آغاز کردیم و تعداد کمی از افراد به طور منظم در این امر مشارکت دارند.
ال "شخصاً" می آمدند منتظر بازگشت به ساختمان کلیسا هستند.
این شامل برخی از افراد جدید است در حالی که دیگران که قب ً
ما در حالی که محدودیت هایی وجود دارد  ،خدمات عصرانه خود را از طریق زوم ادامه خواهیم داد و خواهیم دید آیا می توانیم
جلسه "شخصاً" را در طول ماه های جوالی و آگوست از سر بگیریم .من و لیال هانسون هنوز در این مورد بحث می کنیم زیرا او
مسئول این امر است و ما مشتاقانه خواهان شنیدن نظر شما هستیم .من همچنین امیدوارم که بتوانیم در هر ماه یکشنبه یک
جشن شادی ایجاد کنیم که ممکن است جذابیت گسترده تری داشته باشد و این شامل رویدادهایی مانند خدمات نور شمع ما
باشد.
پنجره کافه
در طول قرنطینه  ،پنجره کافه با طراحی جدیدی شامل رنگین کمان برای ابراز قدردانی از  NHSو تمام مراقبان ما  ،به صورت
حرفه ای طراحی و نمایش داده شده است .رنگین کمان به عنوان نمادی از امید به طور گسترده ای پذیرفته شد و در اوایل
قرنطینه من به یاد می آورم بسیاری از خانه هایی که کودکان در آنها زندگی می کنند از پنجره تصاویر رنگین کمان کودکان
خود را نشان می دهند.
زمان طراحی جدید فرا رسیده است  ،من می خواهم از باربارا تریگ تشکر کنم که ما را به سمت یک موضوع خالقیت سوق داد
 ،با توجه به ادامه بحران گرم شدن کره زمین که تابستان و فصل برداشت را به ما منتقل می کند .ماریون فیشر طرحی را به ما
پیشنهاد داده است که می تواند توسط یک شرکت حرفه ای به یک تصویر برای پنجره ما تبدیل شود .شماس ها این امر را
سفارش کرده اند زیرا پنجره فرصت بسیار خوبی را برای بیان بیانیه امیدوارکننده به همسایگان به ما می دهد.
پخش مستقیم و ضبط
سال گذشته ما عبادت مستقیم را از ساختمان کلیسا آغاز کردیم و مدیون دیو کارینز هستیم که برای انجام این کار و خدمات
پایدار خود تالش کرده است .در حالی که پخش مستقیم چند سوال در مورد حفاظت و رضایت به ما ارائه می دهد که باید در
مورد آن به دقت فکر کنیم  ،این فرصت را به ما می دهد که پنجره دیگری را ارائه دهیم که از طریق آن مردم می توانند آنچه
را که در ساختمان کلیسا اتفاق می افتد ببینند و به اشتراک بگذارند.

برای اینکه ما این کار را به خوبی انجام دهیم  ،باید تیمی را بسازیم که از صدا  ،اسالیدها و جریان مستقیم اطمینان داشته باشد
تا همه چیز بر دوش دیو نباشد و ما بتوانیم این کار را به روشی پایدار انجام دهیم .هنگامی که به موارد ضروری تسلط پیدا
کردید  ،این می تواند سرگرم کننده باشد و راهی عالی برای خدمت به کلیساست  ،بنابراین ما به دنبال داوطلبان قدیمی و جدید
هستیم تا در این امر سهیم باشند .ما در ادامه تالش خواهیم کرد تا به عنوان یک کلیسای قرن بیست و یکم  ،مهارت ها و فن
آوری خود را توسعه دهیم  ،برخی از آموزش ها را ترتیب خواهیم داد.
اگر می خواهید داوطلب شوید  ،بیشتر بیاموزید یا می خواهید بیشتر بدانید  ،لطف ًا با من یا دیو صحبت کنید .خجالتی نباشید
خواهید درخشید.
نتیجه
خوب اگر تا اینجا را خوانده باشید چیزهای زیادی دستگیرتان شده است.
این فصل جدید از زندگی ما مانند بهبودی پس از سقوط خواهد بود هنگامی که شما شروع به انعطاف پذیری عضالت قدیمی
می کنید و می بینید که آیا آنها هنوز وزن شما را تحمل می کنند یا خیر .در ابتدا ممکن است کمی تردید و عدم اطمینان
داشته باشیم و ترس از سقوط را احساس کنیم .در حالی که ما از آزادی های جدید استقبال می کنیم  ،ممکن است احساس
کمی عجیبی داشته باشیم و در لحظات غیرمنتظره احساس تزلزل کنیم.
دلیل این امر آنست که همه ما در طی همه گیرى ضربه خوردیم و گرچه این مسئله را به طرق مختلف و درجات مختلف تجربه
کرده ایم  ،اما همه ما تجربه قرنطینه شدن را به اشتراک گذاشته ایم .بنابراین  ،ما باید با یکدیگر صبور باشیم  ،لطافت مسیح را
انجام دهیم و هر جا که می توانیم یکدیگر را تشویق کنیم.
من امیدوارم که بازدید مجدد را شروع کنم  ،بنابراین وقتی از انجام این کار اطمینان داشتید  ،مرا دعوت کنید.
همانطور که روز پنطیکاست و ظهور روح القدس را جشن می گیریم  ،باشد که با اطمینان  ،شجاعت و نشاط  ،با انرژی و الهام ،
در آینده روبرو شویم و از فرصت هایی که به ما ارائه می شود در حالی که می خواهیم بشارت عیسی مسیح را به اشتراک بگذاریم
 ،استفاده کنیم.
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