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«Եղբայրնե՛ր, ես ինքս ինձ նպատակին հասած չեմ համարում. բայց խնդիրն այն է, որ յետեւում մնացածները մոռացած՝ ձգտում եմ 
դէպի իմ առջեւում եղածները. ուշադիր վազում եմ աստուածային կոչմանս նպատակակէտին՝ Քրիստոս Յիսուսով։» (Փլպ 3:13,14)

2014 Աշուն - Ձմեռ

Ուխտագնացություն եկեղեցիներ…
Սևանի Սբ. Առաքելոց վանք

2 նոյեմբերի

Աշնանային ուխտագնացություն 
Հաղպատի վանական համալիր

11 հոկտեմբերի

«Հովհաննեսի ավետարանի սերտողություն»
հոգևոր ծրագրի շաբաթավերջը,  

ՓԱՐՈՍ սեմինարների կենտրոնում

15-16 նոյեմբերի

Սուրբ Ծնունդը գրասենյակում

26 դեկտեմբերի

 Ուխտագնացություն եկեղեցիներ…
Աշտարակի Սբ. Մարիանե եկեղեցի

29 նոյեմբերի

Ուխտագնացություն եկեղեցիներ…
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին

14 դեկտեմբերի

Պատանեկան ծրագիր Սևանի տարածաշրջանի
Գոմաձոր գյուղի միջնակարգ դպրոցում

Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր

«Հովհաննեսի ավետարանի 
սերտողություն»

 սեպտեմբեր-դեկտեմբեր

Սուրճի երեկո
կազմակերպության գրասենյակում

24 սեպտեմբերի

Սուրբ Ծննդյան այցելություններ  Արտամեդ 
գյուղի անապահով ընտանիքներին…

27 դեկտեմբերի

10 տարի… Փոքրիկ մի կաթիլ հավերժության օվկիանոսում… Սակայն կազ-
մակերպության համար պատկառելի մի տարիք…

Այո, սիրելի բարեկամներ, «Հուսո ճանապարհ» հասարակական կազմակերպու-
թյունը թևակոխում է իր գործունեության 10-րդ տարին…

Տաս տարի՝ բազմաբովանդակ ծրագրերի իրականացում, պատանիների, երի-
տասարդների համար կազմակերպված բազմաթիվ ծրագրեր, մեկ տասնյակից անցնող 
ուխտագնացություններ հայաստանյան սրբավայրեր, աստվածաշնչյան առակ ների, 
տարբեր գրքերի, առաքելական թղթերի սերտողություններ, տարբեր թեմաների շուրջ 
զրույց-քննարկումներ սեմինարների ընթացքում, բակային ճամ բարներ Հայաստանի 
տարբեր համայնքերում և որ ամենակարևորն է լավ բարեկամներով շրջապատված 
լինելու բերկրանքի վայելում… Ահա այս տարիների ձեռքբերումների ոչ լրիվ ցանկը:

Եվ այս ամենի մեջ միշտ զգացել ենք Ամենակարող Աստծո բարեհաճությունը, 
Նրա օրհնությունները  և առաջնորդությունը…

Սա երեկ, իսկ վաղը… 
Այսուհետ և ամեն ժամ  աղոթենք Աստծուն, որ հաստատուն պահի մեր կազմա-

կերպությունը և օրհնի մեր ծրագրերը, քանզի Պողոս առաքյալի Փիլիպեցիներին ուղղված 
գրքի տողն ընդունելով որպես մեր գործունեություն փարոս փաստում ենք. «Եղբայրնե՛ր, 
ես ինքս ինձ նպատակին հասած չեմ համարում. բայց խնդիրն այն է, որ յետեւում 
մնացածները մոռացած՝ ձգտում եմ դէպի իմ առջեւում եղածները. ուշադիր վազում եմ 
աստուածային կոչմանս նպատակակէտին՝ Քրիստոս Յիսուսով։» (Փլպ 3:13,14)

Սիրով՝ «Հուսո ճանապարհ»
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2015 Ã. ²ßáõÝ - ÒÙ»é Íñ³·ñ»ñ
•	 «Հովհաննեսի ավետարանի սերտողություն» հոգևոր ծրագիր կազ մա

կերպության գրասենյակում յուրաքանչյուր երկուշաբթի 18:30
•	 Պատանեկան  ծրագիր (յուրաքանչյուր չորեքշաբթի):
•	 «Հոգու պտուղներ» ծրագիր Սևան քաղաքի դպրոցում (ամիսը երկու 

անգամ, հինգշաբթի օրերին):
•	 Երիտասարդական քրիստոնեական ծրագիր (հոկտեմբեր  դեկտեմբեր):
•	  Սեմինար 1011 հոկտեմբերի (Սևան):
•	 Այցելություն եկեղեցի (25 հոկտեմբերի):
•	 Ֆիլմի դիտում և քննարկում կազմակերպության գրասենյակում, ամիսը 

մեկ անգամ (ուրբաթ օրերին):
•	 Երիտասարդական քրիստոնեական ծրագրի շաբաթավերջը 31 հոկտեմ

բերի – 1 նոյեմբերի (Սևան):
•	 «Հովհաննեսի ավետարանի սերտողություն» ծրագրի շաբաթավերջը  

1415 նոյեմբերի (Սևան):
•	 Այցելություն եկեղեցի (28 նոյեմբերի):
•	 Սուրբ Ծննդյան այցելություն, (դեկտեմբեր):

2015 Գարուն - Ամառ

24 հունվարի
2-3 մայիսի 20 մայիսի

27 մայիսի

21 հունիսի

4-5 հուլիսի

6-7 հուլիսի

8-9 հուլիսի

26 հունվարի

մարտ-մայիս

մարտ-մայիս

4 ապրիլի

22 ապրիլի

26 ապրիլի

11 հուլիսի

Աշխատակազմի և օգնականների 
սեմինար

«Հուսո Ճանապարհ» 9-րդ տարեդարձ

Պատանեկան ծրագիր Սևան քաղաքի 
միջնակարգ դպրոցում

«Հոգու պտուղներ» պատանեկան ծրագիր 
Սևանի տարածաշրջանի

Գոմաձոր գյուղի միջնակարգ դպրոցում

Այցելություն անապահով ընտանիքներին 
Սբ. Հարության տոնի կապակցությամբ

Հոգեհանգստի աղոթք  
ցեղասպանության զոհերի հիշատակին

Մաքրության օր «Փարոս» կենտրոնում 

«Գայթակղություններ. ինչպես 
դիմագրավել դրանց» սեմինար Սևանում

«Քրիստոնեությունն այսօր. 
մարտահրավերներ» 
սեմինար Սևանում

Ուխտագնացություն Օձունի Սբ. 
Աստվածածին եկեղեցի

Երկօրյա բակային ճամբար 
Գոմաձորի միջն. դպրոցում

Երկօրյա բակային ճամբար 
Դդմաշենի միջն. դպրոցում

Երկօրյա բակային ճամբար Սևան 
քաղաքի միջն. դպրոցում

Պատանեկան ծրագիր փակումը
«Հոգու պտուղներ» պատանեկան 

ծրագրի փակումը

«Հովհաննեսի ավետարանի 
սերտողություն»

հոգևոր ծրագրի շաբաթավերջը,  
ՓԱՐՈՍ սեմինարների կենտրոնում

25-26 հուլիսի


