
ՀԻՍՈւՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԻ ՍՐԲԵՐԻ ԵԿԵՂԵՑԻ

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

16 սեպտեմբերի 2020 թ․

Սիրելի՛ Քույրեր և Եղբայրներ,

Մենք շատ շնորհակալ ենք այն դրական առաջընթացի համար, որը Covid-19 այս
ժամանակահատվածում տեղի է ունենում մեր տարածաշրջանում։ Մենք նաև կարծում ենք, որ դեռ
կան որոշ հարցեր այն մասին, թե ինչպես կարելի է աշխատանքն առաջ տանել:

Այդ պատճառով մենք կցանկանայինք ընդգծել այն խորհուրդը, որը ստացել ենք 2020 թվականի
սեպտեմբերի 11-ի և 2020 թվականի ապրիլի 16-ի Առաջին Նախագահության և Տասներկուսի
Քվորումի նամակում, որը վերնագրված էր՝ «Պաշտոնավարման սկզբունքները դժվարին
ժամանակներում» (առաջին անգամ հրատարակվել է 2020 թվականի ապրիլի 16-ին, թարմացվել է՝
2020 թվականի հունիսի 11-ին)։

Երբ կարդանք և խորհենք այս խոսքերը, մենք կպատկերացնենք, թե ինչպես աշխատանքն առաջ
տանենք Տիրոջ ձևով:

Քանի որ COVID-19 վարակման վտանգն անկում է ապրում որոշ քաղաքներում, հնարավոր է
որոշակի ծխերի և ճյուղերի թույլատրվի սահմանափակումներով վերաբացվել, որ անդամները
հանդիպեն խիստ և ցուցված պայմաններում: Միայն այն դեպքում, երբ Տասներկուսի Քվորումը
թույլատրի Տարածքային Նախագահությանը բացել այդ քաղաքները, տեղական ղեկավարներին
կլիազորվի ցուցված կարգով բացել ծխերի ու ճյուղերի հավաքատները: Միևնույն ժամանակ,
հետևելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի Առաջին Նախագահության և Տասներկուսի Քվորումի
թողարկած նամակի խորհրդին, մենք հորդորում ենք ձեզ հեռակա կարգով շաբաթական ժողովներ
և առցանց հոգևոր հավաքներ անցկացնել ձեր հայեցողությամբ, որպեսզի բավարարեք ձեր
անդամների, վերադարձող անդամների և մեր հավատքին չհարող մյուս ընկերների կարիքները։

Նաև, մենք հրավիրում ենք բոլոր անդամներին և ղեկավարներին համոզվել, որ ոչ-ոք չի մոռացվել և
բոլորն օրհնված են։

Սպասավորող քույրերն ու եղբայրները կարևոր դեր են խաղում և պետք է հասկանան, որ մենք
բոլորս պարտավոր ենք հոգ տանել միմյանց մասին և կրել մեկս մյուսի բեռը։

Եկեղեցին չի դադարել գործելուց: Մենք պետք է գրկենք Եկեղեցու մեր ընկերակից անդամներին և
Եկեղեցին առաջ տանենք՝ անցկացնելով շաբաթական նախագահության ժողովներ, խորհրդի
ժողովներ, երիտասարդների խորհրդի ժողովներ, ինչպես նաև երիտասարդների և ԵԱ- ի
միջոցառումներ։ Դրանք կարելի է անցկացնել առցանց կամ միասին հավաքվելով, եթե դա հարմար է,
հատկապես երիտասարդների և ԵԱ- ի դեպքում, որոնց անհրաժեշտ է ընկերական
հարաբերություններ հաստատել:

Մենք խրախուսում ենք ձեզ ամեն օր ուսումնասիրել սուրբ գրությունները և աղոթել անհատապես և
ընտանիքներով, ինչպես նաև ամեն շաբաթանցկացնել ընտանեկան երեկոներ: Covid-19- ի
ընթացքում հրաշալի հնարավորություն կա Ընտանեկան պատմության աշխատանք կատարելու և
ուրիշների հետ ավետարանով կիսվելու համար, քանի դեռ տաճարները փակ են։

Հաղորդության ժողովները, «Եկ հետևիր ինձ» և մնացած դասերը կարող եք անցկացնել և հեռակա
կարգով վարել ձեր տնից։ Հիշեցնում ենք ձեզ, որ քահանայություն կրողները կարող են շարունակել
և հաղորդությունը մատուցել տանը: Հաղորդության արարողության սպասավորությունը չպետք է
ձայնագրվի կամ տեղադրվի առցանց:



Մենք անչափ երախտապարտ ենք ձեր օրինակի և Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով ապրելու,
ինչպես նաև՝ ձեր ընտանիքի անդամների, սիրելիների, ընկերակից անդամների և մեր հավատքին
չհարող մարդկանց կյանքն օրհնելու հրաշալի ջանքերի համար:

Մեծ սիրով ու գնահատանքի զգացումով,

Քրիստոֆել Գոլդեն
Հանս Թ․ Բոմ
Կիրիլ Պոխիլկո

Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանի նախագահություն


