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Սիրելի՛ Եղբայրներ և Քույրեր, 

 

 

Ապահով մասնակցություն Եկեղեցու ժողովներին և միջոցառումներին 

Առաջին Նախագահության և Տասներկու Առաքյալների Քվորումի առաջնորդությամբ 

Տարածքային նախագահությունները հավանություն են տալիս իրենց տարածքներում 

հավաքներ ու միջոցառումներ անցկացնելուն։ Երբեմն, COVID-19- ի վերաբերյալ տեղական 

հանգամանքներն ու կանոնակարգերը տարբեր են Եկեղեցու նույն տարածքում։ 

Այս նամակի հավելվածը նախանշում է սկզբունքներ և մանրամասներ, որոնք կօգնեն 
ղեկավարներին զգուշորեն հարմարեցնել Եկեղեցու հավաքներն ու միջոցառումները՝ 
համաձայն տեղական կարիքների և հանգամանքների, ինչպես նաև տեղական 
կանոնակարգերի համապատասխան։ Օգտագործելով տեխնոլոգիաները և միասին 
հավաքվելու անվտանգության կանոնները, նախագահությունների և խորհուրդների համար 
կան շատ հնարավորություններ՝ երիտասարդներին խրախուսելու և աջակցելու, ինչպես նաև 
իմաստալից երկրպագության, սպասավորման և ծառայության համար։ 

Նոյեմբեր ամսից սկսած, համաձայն Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահի 
հանձնարարականի և ինչպես հանգամանքներն ու տեխնոլոգիաները թույլ կտան, ցցերի 
համաժողովները կարող են անցկացվել վիրտուալ կամ սոցիալական զգույշ հեռավորություն 
ապահովելով։ 

Մենք երախտապարտ ենք ծառայելու ներշնչված օրինակների, Եկեղեցու կողմից 
աջակցվող և տնակենտրոն ջանքերի համար, որոնք թույլ են տալիս Տիրոջ աշխատանքի 
առաջխաղացումը ներկա պայմաններում։ 
 
 
         Հարգանքով ձեր՝ 

                                                                                                
 
 
 
         Առաջին Նախագահություն 
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Դժվարին ժամանակներում Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները շարունակում են հետևել 

Նրան՝ մասնակցելով Նրա փրկության և վեհացման աշխատանքին։ Նա հրավիրում է մեզ 

մասնակցել՝ առաջ ընթանալով ուխտի արահետով և օգնելով ուրիշներին նույնն անել՝ ըստ 

հանգամանքների։ 

Առաջին Նախագահության և Տասներկու Առաքյալների Քվորումի առաջնորդությամբ 

Տարածքային նախագահությունները հավանություն են տալիս իրենց տարածքներում 

հավաքներ ու միջոցառումներ անցկացնելուն։ Հետևյալ սկզբունքներն առաջնորդում են Տիրոջ 

գործը․ 

 

 

 

 

 

 

 

Սկզբունք Պաշտոնավարել Եկեղեցում 

Հիշեք անդամների անունները և 

սնուցեք նրանց հոգևորապես և 

ֆիզիկապես 

(տես Մորոնի 6․4-5)։ 

Անցկացրեք նախագահության և խորհրդի 

ժողովներ (ներառյալ Ահարոնյան 

քահանայության քվորումների և Երիտասարդ 

կանանց դասարանների համար) վիրտուալ կամ 

անհատների համար ապահով եղանակներով՝ 

տարածքի պայմաններին համապատասխան։ 

Ցցերի և ծխերի ղեկավարները (և 

երիտասարդների քվորումի և դասարանի 

նախագահությունները) առաջ են տանում 

փրկության աշխատանքը։ 

Ամրացրեք անդամներին և օգնեք կրել 

իրենց բեռը (տես Մոսիա 18․8–11, 

Վարդապետություն և Ուխտեր 

20․47, 59)։ 

Շարունակեք սպասավորել և սպասավորման 

հարցազրույցներ անցկացնել՝ 

ներառյալ հատուկ կարիքներ ունեցողների համար 

մտահոգվելը։ 

Կիրառելով անվտանգության կանոնները՝ 

եպիսկոպոսի առաջնորդությամբ և բանալիների 

ներքո պարբերաբար սպասավորեք 

հաղորդությունը այն մարդկանց տներում, ովքեր 

ցանկանում են ստանալ այն, եթե հնարավոր է։ 

Ոգեշնչեք միմյանց և միասնություն 

ստեղծեք միջոցառումների միջոցով 

(տես Մոսիա 18․21, 

Վարդապետություն և Ուխտեր 

121․9)։ 

Տարածքի պայմանները հաշվի առնելով, վիրտուալ 

կամ անհատների համար ապահով եղանակներով 

անցկացրեք երիտասարդների հավաքներ, 

միջոցառումներ և ծառայողական ծրագրեր՝ 

կիրակի օրը կամ մյուս օրերին։ Օգնեք 

երիտասարդներին մտերմանալ և զարգանալ 

Երեխաների և Երիտասարդների ծրագրերի 

միջոցով՝ տանը և եկեղեցում։ Շատ ընտանիքներ 

տանը ուսուցանում և երգում են Երեխաների 

միության տարիքի իրենց երեխաների հետ՝ 

օգտագործելով Երեխաների միության համար 

հասանելի նյութերը։ 
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Հաճախ հավաքեք անդամներին՝ ծոմ 

պահելու, աղոթելու և խոսելու իրենց 

հոգիների բարօրության վերաբերյալ 

(տես Ալմա 6․6, Մորոնի 6․6)։ 

 

Ըստ տեղական կարիքների և կանոնակարգերի և 

Եպիսկոպոսի առաջնորդությամբ ու բանալիների 

ներքո անցկացրեք շաբաթական 

հաղորդության ժողովներ՝ վիրտուալ, 

անհատների համար ապահով եղանակներով կամ 

երկուսը համախմբելով՝ միասին հավաքվելով և 

վիրտուալ հեռարձակումների միջոցով։ Նման 

հեռարձակումները չպիտի ձայնագրվեն։ Աջակցեք 

անդամներին, ովքեր պետք է շարունակեն 

կիրակնօրյա տնային երկրպագությունները 

ներկայիս պայմաններում։ 

Քանի որ հաղորդության հեռարձակումը չի 

ներառում հաղորդության սպասավորում, կարող 

եք սկսել հեռարձակումը հաղորդությունից հետո, 

կամ որպես այլընտրանք՝ հաղորդությունը 

սպասավորել ժողովի վերջում, որպեսզի 

հաղորդության ժողովի վիրտուալ դիտորդները 

նայեն առանց ընդհատումների։ 

Տեղական ղեկավարներն ապահովում են, որ 

հաղորդությունը ճաշակելու ցանկություն 

ունեցող յուրաքանչյուր ոք կարողանա դա անել 

անձամբ՝ սպասավորվելով լիազորված 

քահանայություն կրողների կողմից։ 

 


