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Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդ 

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն 

Համա-Աւետարանական Երիտասարդաց 

Համագումար 
Նուիրուած՝ Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ 175-Ամեակին, 

Յունիս 30-10 Յուլիս 2022թ. 

Հայաստան 

 
 

 

ՊԱՀԱՆՋՈՒԱԾ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐՈՒ ՑԱՆԿ 
Դիմումնագիր 
 
Ստորագրուած (էջ 7) 
 
Անձնաթուղթի պատճեն եւ տեղատուական թերթիկ (էջ՝ 8) 
 
Հովիւի երաշխաւորագիր (պէտք է ղրկուի հովիւին կողմէ) 
 
Վճարում (տե՛ս՝ տեղատուական թերթիկ, էջ՝ 8) 
 
 
Բոլոր փաստաթուղթերը պէտք է ղրկուին այս հասցէին: aec175youthconf@eca.com 
 
Բոլոր վճարումները ղրկել՝ (տես տեղեկատւութեան թերթիկը, էջ՝ 8) 
 
ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄԿԷՏ (նիւթական օգնութեան համար) 15 Մարտ 2022: 
 
ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄԿԷՏ (առանց նիւթական օգնութեան) 15 Ապրիլ 2022: 
 
Ապրիլ 16 ԵՒ ԱՆԿԷ ԵՏՔ ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ՄԵՐԺՈՒԻՆ: 
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ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՒ 
 
Նախ կարդացէք հետեւեալ կէտերը: 

1. Այս համագումարի նպատակն է ամբողջ աշխարհի Հայ Աւետարանական 
երիտասարդները հաւաքել հայրենիքի մէջ, անցնող 175 տարիներուն, Քրիստոսի 
համար կատարուած ծառայութեան ընթացքը տօնելու, եւ ապագայի Հայ 
Աւետարանական Եկեղեցիի համար նոր տեսիլքներ որդեգրելու: (Մանրամասն 
տեղեկութիւն կրնաք գտնել կցուած գրքոյկին մէջ): 

2. Համագումարին կրնան մասնակցիլ 18-32 տարեկան այն բոլոր Հայ 
Աւետարանական երիտասարդները, որոնք գործօն եւ նուիրուած դէր ունին 
եկեղեցւոյ կեանքին եւ գործունէութեան մէջ: 

3. Մասնակցիլ փափաքողները այս դիմումի ձեւին հետ պէտք է նաեւ ներկայացնեն 
իրենց անձագրի պատճէնը: 

4. Մասնակցողը պէտք է դիմումնագիրի ելեկտրոնիկ այս տարբերակի 7-րդ էջը տպէ, 
պէտք է ստորագրէ, եւ այդ ալ դարձեալ նկարէ (scan), եւ ելեկտրոնիկ ձեւով 
դիմումնագիրին հետ ներկայացնէ: 

5. Մասնակցողը մինչեւ ճշդուած ժամկէտը պէտք է նաեւ ներկայացնէ իր Հովիւին 
կողմէ տրուած փակ երաշխաւորագիրը: Մասնակցողը ինք պատասխանատու է որ 
այս փաստաթուղթերը ժամանակին ներկայացուին: 

6. Բոլոր փաստաթուղթերը պէտք է ղրկուին հետեւեալ ել-հասցէին 
aec175youthconf@eca.com : 

7. Փաստաթուղթերու ներկայացման եւ կանխավճարի վերջին ժամկէտը 15 Մարտ 
2022-ն է: Մարտ 16-էն մինչեւ Ապրիլ 15-ը ներկայացուած դիմումնագիրները 
նիւթական օգնութեան ենթակայ չեն: Իսկ Ապրիլ 16-էն ետք ստացուածները 
ընդհանրապէս պիտի մերժուին: 

8. Մասնակցութեան համար նաեւ կը պահանջուի կանխավճար կատարել, որուն 
չափը եւ այլ տուեալները կրնաք գտնել այս դիմումնագիրի 8-րդ էջին վրայ: Յիշենք, 
որ ձեր մասնակցութիւնը հաստատելէ ետք, եթէ հրաժարիք մասնակցելէ, ձեր 
կատարած կանխավճարը ետ չի վերադարձուիր: 

9. Նիւթական օժանդակութեան համար պէտք է դիմէք ձեր շրջանի 
պատասխանատուին: (էջ 8) 

10. Ձեր կողմէ այս դիմումնագիրի ներկայացումը եւ կատարուած կանխավճարը 
տակաւին չի վերջնականացներ ձեր մասնակցութիւնը: Ձեր դիմումի նկատմամբ 
ընդունման վերջնական որոշումը ելեկտրոնային ձեւով պիտի ստանաք մինջեւ 
Մարտ ամսուան վերջաւորութեան: Եթէ ձեր դիմումնագիրը մերժուի, ապա ձեր 
կանխավճառը կը վերադարձուի: 

11. Ձեր կեցութիւնը պիտի կազմակերպուի եւ դասաւորուի տարբեր վայրի մէջ, ինչպէս 
հիւանդանոցներ եւ Հանքավանի «Շողիկ ճամպարի» սենեակներուն մէջ: 

12. Առաջնորդներէն նոյնպէս կը խնդրուի ամբողջացնել այս դիմումնագրի ձեւը: 
Երաշխաւորագիրը պարտադիր չէ: 

  
Ձեր ցանկացած հարցերու պարագային կը խնդրենք, որ դիմէք ձեր շրջանի 
պատասխանատուին կամ գրել հետեւեալ հասցէին aec175youthconf@eca.com : 

mailto:aec175youthconf@eca.com
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Անձնական Տուեալներ: 
 
Մասնակցող   Երիտասարդ   Առաջնորդ  

Անուն Մականուն ________________________________________________________ 

Հասցէ  _________________________________________________________________ 

Քաղաք ____________________Մարզ _____________ Փոստային Կոդ ____________ 

Երկիր __________________________________________________________________ 

Հեռախօս (քաղ.) _____________________Հեռախոս (բջջ.) ______________________ 

Ել. հասցե _______________________________________________________________ 

Ծննդեան վայրը ____________________________Օր, ամիս, տարեթիվ ____________ 

Քաղաքացիությիւն _______________________________________________________ 

Ուսում _________________________________________________________________ 

Պատկանած եկեղեցի _____________________________________________________ 

Հովիւի անուն ___________________________________________________________  

 
1. Ընդհանուր տեղեկութիւն:  

Ա.-Եկեղեցական գործունէութիւն: 
1. Որքա՞ն յաճախ կը մասնակցիք կիրակի օրուայ պաշտամունքներուն: 

 ___Ամէն շաբաթ  ___Ամիսը 2 անգամ  ___այլ 
 

2. Երիտասարդաց պաշտամունքներուն 
___Ամէն շաբաթ  ___Ամիսը 2 անգամ  ___այլ 
 

3. Այլ ծառայութիւններուն 
___Ամէն շաբաթ  ___Ամիսը 2 անգամ  ___այլ 

 
Բ.Եթէ ունիք առողջապահական խնդիրներ որ կրնան արգելք հանդիսանալ ձեր 
ամբողջական մասնակցութեան այս համագումարին, կը խնդրենք որ յիշէք զանոնք: 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................   

 
2.-Փորձառութիւն: 
Ա.-Կը խնդրենք ձեզմէ որ համառօտ կերպով գրէք ձեր վերջին շրջանին ունեցած 
աշխատանքի (վճարովի կամ անվճար) կամ փորձառական շրջանի մասին: 
 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  
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 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 

Բ.-Յիշեցէք վերջերս տեղի ունեցած չորս ծրագիրներ որոնց մէջ ձեր ծառայութիւնը բերած 
էք: Անոնք կրնան ըլլալ եկեղեցական, դպրոցական, միսիոնարական կամ այլ 
ծառայութիւններ: Կը խնդրենք որ համառօտ ձեւով ներկայացնէք զանոնք նշելով նաեւ 
ժամանակաշրջանը: 

1.  ....................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

2.  ....................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

3.  ....................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

4.  ....................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 

Գ.-Ձեր Եկեղեցական փորձառութիւնը յիշելու համար, նշեցէք թէ ներքեւ թուարկուած 
ծառայութիւններէն որոնց մէջ ընդգրկուած էք կամ ին՞չ պաշտօններ ստանձնած էք: Կը 
խնդրենք ձեզմէ յիշել նաեւ ժամանակշրջանը: 
 
Երիտասարդաց խումբի առաջնորդութիւն 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Համագումարի խորհրդատու կամ այլ պատասխանատու պաշտօն 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

Կիրակնօրեայ դպրոցի կամ Սբ. Գորքի սերտողութեան առաջնորդ 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  
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Այլ 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 

4. Քրիստոնէական համոզում: 
Ա.-Ձեզի համար ինչո՞ւ կարեւոր է Յիսուս Քրիստոսի անունով ուրիշներուն ծառայելը: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Բ.-Ներկայացուր քու տեսիլքդ Հայաստանեաց Աւետարանական եկեղեցիի համար 
(այսօրուայ քու գտնուած եկեղեցիիդ եւ ընդհանրապէս ապագայի համար): Ին՞չ կ'ընես այդ 
տեսիլքը իրականացնելու համար. ին՞չ ձեւով օգտակար կըլլաս ուրիշներու այդ նոյն 
տեսիլքը ունենալու համար: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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5. Քրիստոնէական վկայութիւն: 
Ա.-Համառօտ ձեւով ներկայացուցէք թէ ինչպէ՞ս, երբ եւ ինչու համար քրիստոնեայ 
դարձաք: 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Բ.-Ին՞չ ձեւով հոգ կը տանիք ձեր հոգեւոր աճումին եւ Յիսուս Քրիստոսի հետ ձեր ունեցած 
յարաբերութեան զարգացումին ձեր ամէնօրեայ կեանքին մէջ: 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Գ.-Նշեցէք երկու օրինակներ ձեր անձնական փորձառութիւնէն, թէ ինչպէս ձեր հաւատքը 
վկայեցիք ուրիշներուն: 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Դ.-Կարդացէք Եբրայեցիս 12:1-ը: Ինչպէ՞ս կը հասկնաք այս համարը: 
 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  
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Մասնակցողները: 
1. Պէտք է իրենք զիրենք դրսեւորեն Քրիստոնէական բարձր չափանիշներու 

համապատասխան յիշելով որ իրենց խօսքը եւ վարմունքը տեսանելի է բոլորին, եւ այդ մէկը 
կրնայ դրական կամ ժխտական անդրադարձ ունենալ: 

2. Պէտք է ըլլան պարկեշտ հագուստի ընտրութեան մէջ: Պէտք է ըլլան յարգանքով 
համագումարի այլ մասնակցողներու եւ տեղական եկեղեցիներու անդամներու հետ: 

3. Պէտք է հետեւին համագումարի առաջնորդներուն տրուած ուղղութիւններուն եւ մասնակցին 
համագումարի բոլոր բաժիններուն, որպէսզի համագումարը բոլորին համար դրական 
փորձառութիւն ըլլայ: 

4. Ամէն բանի մէջ պէտք է հաշուի առնեն ուրիշներուն եւ ընդհանուրին բարօրութիւնը, եւ երբէք 
համագումարի հաշւոյն չնախաձեռնեն անձնական կամ ընտանեկան միջոցառումներ: 

5. Պէտք է պատրաստ ըլլան անյարմար իրավիճակներուն: 
6. Պէտք է վստահին իրենց առաջնորդներուն եւ չերկմտին անոնցմէ խորհուրդ հարցնելու կամ 

օգնութիւն խնդրելու հարցի մը պարագային անկախ խնդիրի բնոյթէն: 
 
 Անոնք որոնք կը խախտեն այս օրէնքները ու կարգաւորումները՝ նախ կը զրկուին 
համագումարի մասնակցելու իրաւունքէն ու կարելի է նաեւ որ ետ տուն ղրկուին իրենց անձնական 
ծախսով: 

 

 

 

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ: 

 Տպեցէք, ստորագրեցէք, գրեցէք ամսուայ թուականը, եւ scan ընելով կցեցէք ձեր 

ամբողջացած դիմումնագիրին: 

 
 Ձեր ստորագրութիւնը դնելով հաւատացէք որ քաջածանօթ էք այս դիմումնագիրի 
ամբողջական բովանդակութեան ճշգրիտ ձեւով: 
 Դուք նաեւ, կը համաձայնիք հնազանդիլ համագումարի այս դիմումնագիրի մէջ յիշուած եւ 
առաջնորդներու կողմէ հաստատուած բոլոր օրէնքներուն: 

 

 
Անուն, Մականուն 
Ստորագրութիւն  ................................... Ամիս, թուական   ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՕՐԵՆՔՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
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ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԵԱՆ ԷՋ 

 
Կանխավճար՝ Հիւսային Ամերիկայի, Հարաւային Ամերիկայի, Եւրոպայի, Եւրասիայի եւ 

Աւստրալիայի– $200 

Կանխավճար՝ Յունաստանի եւ Միջին Արեւելքի համար- $100 

Կանխավճար՝ Հայաստանի եւ Կովկասի համար- 10,000֏ AMD 

 

Այս ցանկին մէջ, գտէք Ձեր տարածաշրջանը, կապ հաստատեցէք պատասխանատու 

անձին հետ, որպէսզի կարենաք կատարել Ձեր վճարումը:  

 
ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹՅԻՒՆ 

ԱՄՆ Արեւելեան նահանգներ եւ Քանատա ԱՄՆ Արեւմտեան նահանգներ 

Սիլվիա Ճիզմէճեան Ռազմիգ Մինասեան 

ministerofyouther@aeuna.org  

(1-508) 479-8875 

razmig@camparev.org 

 (1-818) 507-0922 

Հարաւային Ամերիկա (Պրազիլ, Ուրուկուէլ, Արժանթին) 

aec175youthconf@eca.am  
ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ 

ՄԻՈՒԹՅԻՒՆ 

ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ (ՆԵՌԱՐԵԱԼ 

ՊՈՒԼԿԱՐԻԱ) 

Պատ. Փօլ Սվաճեան Վեր. Ժիլպէր Լեւոնեան  

paul.siwajian@gmail.com 

(33-4) 78-53-54-16 

gilbertleonian@hotmail.com 

(33-1) 06-33-30-39-49 

ԵՒՐԱՍԻԱՅԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹՅԻՒՆ 

Վեր. Ռընէ Լեւոնեան  

rene.leonian@gmail.com 

(33-6) 48-24-92-75 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ (Հայաստան եւ Արցախ ) 

Վեր. Յովհաննէս Յովսէփեան 

hovsepyanh@eca.am 

(374-10) 54-35-52 

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹՅԻՒՆ 

Լիբանան Սիրիա 

Պատ. Տաթեւ Պասմաճեան Վեր. Յարությիւն Սելիմեան 

datev.basmajian@gmail.com 

(961-71) 539-160 

hselimian@gmail.com 

(963-9) 44-64-30-01 

(31-6) 21-33-68-83 

Մերձաւոր Արեւելքի այլ երկիրներ Աւստրալիա 

Կապվել  Վեր. Յակոբ Սարգիսեան  

        aec175youthconf@eca.am  
 

hagopsark@hotmail.com 

(61-4) 5912-0075 

 
Մասնակցողներու յստակ թիւ 

Եւրասիա 15 

Հայաստան/Արցախ 45 

Մերձաւոր Արեւելք 40 

Հիւսիսային Ամերիկա 35 

Հարաւային Ամերիկա  5 

Ֆրանսա /Եւրոպայի այլ Երկիրներ 15 

Ընդհանուր 155 
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