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ԿՅԱՆՔԻ ԿՈՉՎԵՑ ՆՈՐ՜ ՀՈՎՎԱԿԱՆ
Գ-ՈՐԾՈՒՆԵՈհԹՅՈԻՆԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԸ
Ս. Ծննդյան տոներից հետո, ակտիվ քարոզչական գործունեություն ծավալելու
նպատակով. Կաթողիկոսական Ընդհանուր Փոխանորդ գերաշնորհ Տ. Գարեգին
արքեպս. Ներսիսյա նի կողմից կյանքի կոչվեց Հովվական Գործունեության
Համակարգող Գրասենյակը (ՀԳ ՀԳ ):
Գրա սենյա կի գործունեության նպատակն է՜ բեմերում ծավալել ակտիվ
քարոզչություն եւ. որպես քարոզիչ-օժանդակողներ. ներգրավել Մա յր Աթոոի
միաբաններին: Գրասենյակի տնօրեն է նշանակվել Տ. Արշեն աբեղա Սանոսյանը:
Գրասենյակի գործունեության ոլորտն է հանդիսանում հովիվ-հոտ. հոգետրական-ժողովուրդ հարաբերության սերտացումը, քարոզչական օրինական բոլոր
միջոցների օգտագործումը եւ հանրակրթական դպրոցներում Հա յ Եկեղեցու
պատմության եւ քրիստոնեական վարդապետության դասավանդման կազմա
կերպումը: է
Գրա սենյա կի խնդիրներից մեկն էլ խիստ կարիքավոր ընտանիքներին
օգնություն եւ նպաստ տրամադրելն է:
Ուժերն աոավհլ նպատակային օգտագործելու համար կազմակերպվեցին
խմբեր, որոնց պայմանականորեն տրվեցին հետեւյալ անունները.
Մայր Աթոո (խմբի ղեկավար' Տ. Միքայել ծ. վրդ. Աջապահյան. անդամներ՝ Տ.
Արտակ աբեղա Տիգրանյան, Տ. Աշոսւ աբեղա Մնացականյան, Տ. Արշակ աբեղա
Խաչատրյան).
Գետրգյան Հոգեւոր ճեմարա ն (ղեկավար՜ Տ. Հայկազուն ծ. վրդ. Նաջարյան.
անդամներ՜ Տ. Բաբկեն աբեղա Սալբիյան եւ Հոգետր ճեմարա նի սարկավագներ),
Ք Դ Ք Կ (ղեկավար՜ Տ. Վազգեն վրդ. Սիբզախանյան. անդամներ՜ Տ. Զարեհ
աբեղա Կաբաղյան եւ Ք Դ Ք Կ -ո ւմ աշխատող սարկավագներ).
Արարատյան Հայրապետական թեմ (ղեկավար' Տ. Թորգոմ աբեղա Տոնիկյան,
անդամներ' թեմի քահանաներ եւ սարկավագներ).
Արմավիրի թեմ (ղեկավար՜ Տ. Խորհն քհն. Մարուքյան. անդամներ' թեմի
քահանաներ եւ սարկավագներ):
Ա յս խմբերն ամեն կիրակի քարոզչական աշխատանքներ են ծավալում
Արմավիր, Մեծամոր քաղաքներում. Ջանֆիդա, Մրգաշատ եւ Ն ո ր Արմավիր
գյուղերում: Տեղերում կազմակերպվում են հանդիպումներ ժողովրդի հետ,
ներկայացվում Հա յ Առաքելական Եկեղեցու պատմությունը, մեր ժողովրդի
ավանդությունները, քննարկվում են ժողովրդին հուզող բազմաթիվ հարցեր,
բաժանվում հոգետր գրականություն' Աստվածաշունչ Մատյան, Ք Դ Ք Կ ֊ի կողմից
հրատարակված պարզ, բացատրական թերթոններ ու գրքույկներ, ինչպես նաեւ ա յլ
հրատարակչությունների կողմից լույս ընծայված գրքեր թե' մեծահասակների եւ թե'
մանուկների համար:
Մրգաշատ գյուղի եկեղեցում ամեն կիրակի եւ տոն օրերին մատուցվում է Ս.
Պա տ ա րա գ, իսկ մյուս վայրերում, ուր չկան եկեղեցիներ, կատարվում են
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ժամերգություններ, ընդհանրական աղոթքներ: Քարոզչական նպատակներով
ցուցադրվում են հոգետր թեմաներով տեսաֆիլմեր: Կազմակերպվում են նաեւ
համերգներ

Արարատյան Հայրապետական թեմի Հայորդաց տների գեղար

վեստական. երգի-պարի համույթների մասնակցությամբ: Տեղերում ստեղծվում են
երգի եւ պարի խմբեր:
Հանդիպումներ են կազմակերպվում նաեւ աղանդավորական տարոեո
խմբերի հետ:
г 1

Մարզային իշխանությունների գիտությամբ եւ անմիջական օգնությամբ,
հանրակրթական դպրոցներում կդասավանդվի Հայ Եկեղեցու պատմություն, որր
ԿԻրականացնեն Ք Դ Ք կ - ի կողմից վերապատրաստված կրոնի շուրջ 45
ուսուցիչներ:
Քարոզչական նպատակներով գրասենյակը համագործակցում է նաեւ մարգի
լրատվական միջոցների, հատկապես' Արմավիրի «Ալտ» եւ էջմիածնի «էջմիա 
ծին» հեոուստաընկերությունների. ինչպես նաեւ մարզային «Արմավիր» թերթի եւ
մարզպետարանի լրատվական բաժնի հետ:
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