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2017 Աշուն - Ձմեռ

Յուրաքանչյուր քրիստոնյա իր հոգեւոր կյանքում հանդիպում է փորձությունների, ու այդ ժամանակ շատերիս 
թվում է, որ միայնակ ենք մեր դժվարությունների մեջ, որ անպատասխան են մեր աղոթքները, որ ի զորու չենք լսել 
Աստծո ձայնը…

Բայց Աստված մեզ խոստացավ, որ երբեք չի լքի: Այո՛, դա գիտենք, բայց նորից սկսում ենք անհանգստանալ, բողոքել: 
Այդ պահերին ուղղակի պետք է շարունակել աղոթել, կարդալ Սուրբ Գիրքը, վստահել Աստծուն, ու Նրա 

պատասխանը չի ուշանա… Հավատացե՛ք:
Եվ, ի վերջո, պետք է հասկանալ և հավատալ, եթե Աստված մեզ համար «փակում է դռներ», ուրեմն լավագույնն 

է պատրաստել մեզ համար, այն լավագույնը, որը կնպաստի մեզ հոգեւր կյանքում առաջադիմելու: Ճապոնական 
ասացվացքը ասում է. «Ապրիլյան անձրեւները, մայիսյան ծաղիկների համար են»:

Սիրով՝ «Հուսո ճանապարհ»

Սուրճի երեկո կազմակերպության 
գրասենյակում։

Սեպտեմբեր

Դեկտեմբեր

Դեկտեմբեր
Դեկտեմբեր

հոկտեմբեր-դեկտեմբեր

հոկտեմբեր-դեկտեմբեր

«Պատանեկան քրիստոնեական ծրագիր» Սևանի 
տարածաշրջանի Վարսեր գյուղի դպրոցում։

«Հույս մանուկների մոլորակ» կիրակնօրյա դպրոց Ամանորը կիրակնօրյա դպրոցում, դեկտեմբեր։

Ծննդոց գրքի սերտողության ավարտը
Սուրբ Ծննդյան այցելություն անապահով 

ընտանիքներին, դեկտեմբեր։



Ինչպե՞ս 
կարող ես 

օժանդակել 
ծրագրերին
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•	 «Թուղթ առ Կորնթացիներին» հոգևոր ծրագրի 

շարունակությունը կազմակերպության գրա-
սենյակում։ Յուրաքանչյուր ուրբաթ 18։30-
ին։ Խոսնակ Տեր Ստեփանոս քահանա 
Իգնաթևոսյան։

•	 «Հույս մանուկների մոլորակ» կիրակնօրյա 
դպրոց։ Հոկտեմբերի 6-ից, ամիսը 2 անգամ։

•	 Ուխտագնացություն Ջերմուկ քաղաքի Սուրբ 
Գայանե եկեղեցի։ Հոկտեմբերի 7-ին։

•	 Սեմինար Սևանի «Փարոս» կենտրոնում։ 
Հոկտեմբեր

•	 «40 տարի ծառայության մեջ» հանդիպում 
նվիրված դոկտոր Կաարինային։ Դեկտեմբեր

•	 «Հույս մանուկների մոլորակ» կիրակնօրյա 
դպրոցի ամանորյա ծրագիր։ Դեկտեմբեր։

•	 Այցելություն անապահով ընտանիքներին 
Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ 
Դեկտեմբեր։

2018 Գարուն - Ամառ

«Պատանեկան քրիստոնեական ծրագիր» 
Իջևանի «Արևիկ» սոցիալ-կրթական 

կենտրոնիում։

Հունվար Հունվար

Մայիս

Մայիս

Մայիս

Մարտ-մայիս

Մարտ

Հունիս

Հուլիս

Հուլիս

Մարտ-հուլիս

Հուլիս

Հուլիս

«Հին Նոր Տարի» երիտասարդական 
ուրախ ծրագիր կազմակերպության 

գրասենյակում։

Աշխատակազմի և օգնականների շաբա-
թավերջ կազմակերպության գրասենյակում։

«Պատանեկան քրիստոնեական ծրագիր» 
Սևանի տարածաշրջանի Ծովագյուղի 

դպրոցում։

Այցելություն անապահով ընտանիքներին 
Սբ. Հարության տոնի կապակցությամբ։

Ուխտագնացություն Բջնիի Սբ. Մարիամ 
Աստվածածին եկեղեցի Վարսերի 

դպրոցի սաների հետ

«Հույս մանուկների մոլորակ» 
կիրակնօրյա դպրոցը 1 տարեկան է

«10 տարի պատանիների հետ. հետա-
դարձ հայացք» միջոցառում նվիրված 

պատանեկան քրիստոնեական ծրագրի 
հիմնադարման 10 ամյակին, Նարեկացի 

արվեստի միության դահլիճում

Ամառային բակային ճամբարի և 
«Փարոս» նախագծի թիմը

Ամառային եռօրյա բակային ճամբար 
Իջևանի «Արևիկ» սոցիալ-կրթական 

կենտրոնի սաների մասնակցությամբ:

Ամառային եռօրյա բակային ճամբար 
Գագարինի միջնակարգ դպրոցում

Այցելություն Վանաձորի ծերատուն

Ուրախ երիտասարդական միջոցառում 
«Աղ ու հաց, սիրտը բաց» խորագրով, 
կազմակերպության գրասենյակում «Հույս մանուկների մոլորակ» 

կիրակնօրյա դպրոցի ուսումնական 
տարվա փակման արարողությունը 

Սևանի «Փարոս» կենտրոնում:


