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Եւ հիշիր քո ստեղծողին քո երիտասարդության օրերում, քանի դեռ չեն եկել թշվառության օրերը: (Ժողովող 12։1)

Աշուն 
2017

N 12

2016 Աշուն - Ձմեռ

Հոկտեմբերի 7

Հոկտեմբերի 17 
Հոկտեմբեր – դեկտեմբեր 

Հոկտեմբեր – դեկտեմբեր 

Հոկտեմբեր – դեկտեմբեր
Հոկտեմբերի 22-23

Նոյեմբերի 24
Դեկտեմբերի 22

Դեկտեմբերի 24

Դեկտեմբերի 26

Սուրճի և թեյի երեկո. Նոր գրասենյակի բացումը

Նոր գրասենյակի 
օրհնություն

«Առաքելական թղթերի մեկնություն» 
աստվածաշնչյան սերտողություններ 

գրասենյակում. Յուրաքանչյուր երկուշաբթի

«Հոգու պտուղներ» ծրագիրը Սևանի 
տարածաշրջանի Դդմաշեն գյուղի դպրոցում

Սեմինար «Փարոս» կենտրոնում. Թեմա՝ 
«Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ»

Սուրբ Ծննդյան արարողություն 
մանուկների համար

Սուրբ Ծննդյան այցելություններ 
անապահով ընտանիքներին «Առաքելական թղթերի մեկնություն» 

ծրագրի աշուն-ձմեռ շրջանի փակումը

Գոհաբանության օրը գրասենյակում 
«Կնոջ առաքելությունը» ծրագրի 

շրջանակներում

Պատանեկան քրիստոնեական ծրագիր Սևանի 
տարածաշրջանի Գեղամավան գյուղի դպրոցում

«Կնոջ առաքելությունը» հոգևոր ծրագիր

Ինչ քան դժ վար է, գրե թե ան-
հնա րին Ա ստ ծո բո վան դակ Է ու-
թյու նը պար փա կել մարդ կային 
տկար ու փոքր ու ղե ղում, եր ևի 
այդ քան էլ դժ վար է « Հու սո ճա նա-
պար հի»-ի ար դեն 10 տա րի շա-
րու նակ ի րա կա նաց վող « Պա տա-
նե կան քրիս տո նե ա կան ծրագ րի» 
մա սին պատ մել այս փոքր հոդ վա-
ծում:

10 բո վան դակ տա րի ներ... 
Տա րե կան 2 ան գամ, ե ռամ սյա 
ծրա գիր, ո րի նպա տակն է պա-
տա նի նե րին տալ քրիս տո նե ա կան 
հա վա տի բա նա լին, նրանց մեջ 
ա րթ նաց նել սեր առ Ա ստ ված, հա-
վատք, ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե-
ղե ցի: 

Ա րա րա տի, Ա րա գա ծոտ նի, 
Ար մա վիրի, Գե ղար քու նի քի մար-
զե րի տաս նյակ դպ րոց ներ, գրե-
թե 700-ին հաս նող ա շա կերտ ներ: 
Սա պարզ վի ճա կագ րու թյուն չէ, 
սա ձեռք բե րում է: 

« Պա տա նե կան քրիս տո նե-
ա կան ծրա գիր», « Հո գու պտուղ-
ներ», եր կօ րյա և ե ռօ րյա բա կային 
ճամ բար ներ, ա հա այն ծրագ րե րը, 
ո րոնք 10 տա րի շա րու նակ ե ղել 
են « Հու սո ճա նա պարհ»-ի գլ խա-
վոր ձեռք բե րում նե րից: Ծրագ րեր, 
ո րոնց ան համ բեր սպա սել են մեր 
պա տա նի նե րը, դա սա ժա մե րից 
հոգ նած, կա մա վոր սկզ բուն քով 
հա վաք ված այն պա տա նի նե րը, 
ով քեր ա մեն շա բաթ դի մա վո րել 
են մեզ՝ Ա ստ ծո, հա վատ քի, ե կե-
ղե ցու մա սին ա վե լին ի մա նա լու 
ա կն կա լի քով: 

Եվ այս 10 տա րի նե րի հեռա-
որությունից փառք ե նք տա լիս 
Ա ստ ծուն, շնոր հա կա լու թյուն ե նք 
հայտնում Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ մի-
ած նի Քրիս տո նե ա կան դաս տի ա-
րա կու թյան կենտ րո նին, թե մե րի 
պա տաս խա նա տու հոգ ևո րա կան-
նե րին, դպ րոց նե րի ղե կա վա րու-
թյա նը, օգ նու թյան, ա ջակ ցու թյան 
ու սր տա ցավ մո տեց ման հա մար: 

 Սի րով` « Հու սո ճա նա պարհ»:

Հոկտեմբեր – դեկտեմբեր 

Հետադարձ հայացք
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2017 Ã. ²ßáõÝ - ÒÙ»é Íñ³·ñ»ñ
•	 Հոկտեմբերի 2-ից, աստվածաշնչյան սերտողություններ կազմակերպության գրասենյակում 

յուրաքանչյուր երկուշաբթի:
•	 Հոկտեմբերի 4-ից Պատանեկան  ծրագիր Սեւանի տարածաշրջանի Վարսեր գյուղի 

դպրոցում, յուրաքանչյուր չորեքշաբթի:
•	 Հոտեմբերի 7-ից կազմակերպության գրասենյակում կվերսկսվեն «Մանուկների մոլորակ» 

կիրակնօրյա դպրոցի հանդիպումները:
•	 Նոյեմբերի 11-12, սեմինար (Սևան):
•	 Դեկտեմբերի 8-ին, «Նարեկացի» արվեստի միությունում կկայանա տոնական երեկո 

նվիրված «Պատանեկան քրիտոնեական ծրագրի» հիմնադրման 10-րդ տարեդարձին: 
•	 Դեկտեմբերի 20-ին, պատանեկան ծրագրի փակումը:
•	 Դեկտեմբերի 23-ին, Սուրբ ծննդյան տոնակատարություն «Մանուկների մոլորակ» 

կիրակնօրյա դպրոցում:
•	 Դեկտեմբերի 25-ին, աստվածաշնչյան ծրագրի աշուն-ձմեռ շրջանի փակումը:
•	 Դեկտեմբերի 27-ին, Սուրբ Ծննդյան այցելություններ անապահով ընտանիքներին:

2017 Գարուն - Ամառ
Փետրվարի 3

Փետրվարի 18 Փետրվար-ապրիլ
Փետրվարի 24

Մարտ – Մայիս

Մարտի 9

Մայիս-հուլիս

Մայիսի 25

Հունիսի 3

Հունիսի 26-28 Հունիսի 29-հուլիս 1

Հուլիս 9

Հուլիսի 22-23

Մայիսի 19

Ապրիլի 15

Մայիս-Հուլիս

«Հուսո ճանապարհ»  
11-րդ տարեդարձ

Աշխատակազմի և օգնականների 
սեմինար գրասենյակում

Պատանեկան քրիստոնեական ծրագիր 
Սևան քաղաքի թիվ 4 դպրոցում

«Երանելիներ» աստվածաշնչյան 
սերտողություններ գրասենյակում: 

Յուրաքանչյուր երկուշաբթի Ուխտագնացություն Հաղարծինի վանական 
համալիր Գեղամավան գյուղի դպրոցի 

աշակերտների մասնակցությամբ

Սեմինար կանանց համար

Ուխտագնացություն Մարմաշենի 
վանական համալիր

Սեմինար «Փարոս» կենտրոնում. Թեմա՝ «Ադամ 
և Եվա. Արարչագործություն»:

Եռօրյա բակային ճամբար Սևանի 
տարածաշրջանի Գեղամավան գյուղի դպրոցում

Եռօրյա բակային ճամբար Սևանի 
տարածաշրջանի Վարսեր գյուղի դպրոցում

Երիտասարդական հավաքույթ Համբարձման 
տոնի կապակցությամբ, գրասենյակում

Երիտասարդական հավաքույթ 
«Տիեզերքում գարուն է» խորագրով«Առաքելական թղթերի 

մեկնություն» աստվածաշնչյան 
սերտողություն գրասենյակում: 

Յուրաքանչյուր երկուշաբթի

«Կնոջ առաքելությունը» 
հոգևոր ծրագիր

Այցելություն անապահով 
ընտանիքներին Սբ. Հարության  

տոնի կապակցությամբ

«Հույս մանուկների մոլորակ» 
կիրակնօրյա դպրոց 

կազմակերպության գրասենյակում: 
Ամիսը երկու անգամ


