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Եկեղեցին մարդացած Աստուծոյ իրականութիւնն է արարչութեան մէջ: Համաձայն 
քրիստոնէական աստուածաբանութեան` Եկեղեցին Քրիստոսի խորհրդական (միստիկ) 
մարմինն է եւ կառուցուած է կենդանի քարերից` մարդկանցից: Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ 
կոչուած է մաս կազմելու այս սրբազան կառոյցի:

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆԸ



ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՇԱՐԺՈՒՄԸ

Ե դարում սբ Մեսրոպի, սբ Սահակի եւ նրանց աշակերտների շնորհիւ ստեղծուեցին 
ազգային գիր, գրականութիւն, երաժշտութիւն, դպրոց: Այս հանճարեղ մարդկանց 
համագործակցութիւնը վերածուեց դարերով շարունակուող շարժման եւ ապահովեց հայ 
ժողովրդի շարունակականութիւնը մինչեւ մեր օրերը: Այս իւրայատուկ շարժման շնորհիւ 
հոգեւոր արժէքները եւ կրթութիւնը դարձան հայերի ազգային ինքնագիտակցութեան հիմք:

«Այբ»-ը` ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ 
ՆՈՐ ՇԱՐԺՈՒՄ

«Այբ»-ն այսօր իւրատեսակ շարունակութիւնն է սրբոց Թարգմանչաց 
շարժման ոգու: Միաւորելով կրթութեամբ կայացած եւ կրթութեան մէջ 
ներդրում կատարելու պատրաստակամ մարդկանց` մենք համախմբում ենք 
նոր որակներ, գիտակցուած արժէքներ, ապրուած իրողութիւններ: Այսօր 
գաղափարակից մարդկանց փորձառութեամբ, ջանքերով եւ ներդրումներով 
ստեղծւում ու մշակւում է հայ նոր դպրութեան ճարտարապետութիւնն 
իր բովանդակային, համակարգային, միջավայրային լուծումներով: 
«Այբ»-ի իւրաքանչիւր անդամ իր անցած ճանապարհով եւ իր գիտակից 
մասնակցութեամբ հարստացնում ու հզօրացնում է սրբոց Թարգմանչաց 
բազմադարեան շարժումը` ճանապարհ բացելով ապագայ սերունդների 
համար:



ՍՐԲՈՑ 
ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ 
ԵԿԵՂԵՑԻՆ 
«ԱՅԲ» 
ԱՒԱՆՈՒՄ

«Այբ» աւանում եկեղեցու առկայութիւնը խորհրդանշում է ճանաչողութեան եւ 
բարոյական արժէքների գոյաբանական կապը: Եկեղեցին, լինելով վկայութիւնը մեր 

հոգեւոր ժառանգութեան, նաեւ երաշխիքն է բարոյական սերնդի ձեւաւորման եւ հայ 
ժողովրդի հոգեւոր ապագայի: Դարեր շարունակ Հայ Եկեղեցին եւ Հայ Դպրոցը եղել 
են կողք կողքի` ապահովելով մեր ժողովրդի հոգեւոր-ազգային միասնականութիւնը 
եւ ճանաչողական-արժէքային ներդաշնակութիւնը: «Այբ» կրթական աւանը կոչուած 
է դառնալու մի միջավայր, ուր յաղթահարուած է իրականութեան խզումը անցեալից 

ու ապագայից, ուր պատմութիւնը հոգեղէն ներկայութիւն է, իսկ ապագան` 
արարման նախանձախնդրութիւն: 



«Այբ» աւանի եկեղեցին (ճարտարապետ` Էրիկ Օհանեան) կազմուած է 
քարէ գրքերից: Ամէն մի գիրք խորհրդանշում է մեր սբ Թարգմանիչներից 
մէկին: Եկեղեցու կառոյցը խորհրդանշում է այն մարդկանց, որոնց էական 
գրաւոր ժառանգութեան վրայ խարսխուած են հայ ինքնութիւնը եւ հոգեւոր 
գիտակցութիւնը: Եկեղեցու հիմնայարկում գործելու է աստուածաբանական 
գրադարան: Այդպիսով` եկեղեցին առաւել ամբողջական կերպով է ծառայելու 
մարդու հոգեւոր ճանաչողութեանը եւ բարոյական մաքրութեանը` աղօթքին 
եւ շնորհաբաշխութիւններին առընթեր հնարաւորութիւն ընձեռելով 
կարդալու, ուսումնասիրելու եւ հոգեւոր իրողութիւնների մէջ խորանալու:



ՄԻԱՑԻ՛Ր

Եկեղեցի կառուցելը մեծ պատիւ է, պատասխանատւութիւն եւ 
առաքելութիւն: «Այբ» աւանում կառուցուող Սրբոց Թարգմանչաց 
եկեղեցին հոգեղէն խորհրդանիշն է կրթութեան գաղափարակիրների 
միասնական հաւատքի եւ հայ ինքնութեան շարունակականութեան:

Ընտրիր մասնակցութեան քո տարբերակը

1. Դարձիր եկեղեցու ԲԱՐԵՐԱՐ ընտրելով ներկայացուած  

     տարբերակներից մէկը 

2. ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԻՐ եկեղեցու քարերից մէկը՝ նուիրաբերելով $1000

3. ՆՈՒԻՐԱԲԵՐԻՐ քո նախընտրած գումարը



իւրաքանչիւրը
$150.000 

25 ԳԻՐՔ



ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ
$ 300.000 

ԳՄԲԵԹ
$ 200.000



ԳՐԱԴԱՐԱՆ
$ 300.000

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ
$ 200.000



ԸՆՏՐԻ՛Ր ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ 
ԵՐԿՈՒ ՁԵՎԵՐԻՑ ՄԵԿԸ

1. Բանկային փոխանցումներ «Այբ» կրթական հիմնադրամին

2. Նվիրաբերություններ՝ ԱՄՆ-ում հարկային արտոնությունների տրամադրմամբ

Այս տարբերակը հնարավոր է մեր գործընկեր VEM USA (501 c3) կազմակերպության  միջոցով: 
Վճարումը կատարվում է չեկով, որը կարող եք դուրս գրել VEM USA-ի անունով և ուղարկել հետևյալ 
հասցեով` 2858 Pinelawn Drive, La Crescenta, CA 91214.

Խնդրում ենք տեղեկացնել «Այբ»-ին փոխանցման մասին, որպեսզի հետևենք դրան:  
Պարտադիր նշեք փոխանցման նպատակը` Donation for Church construction:

AMD USD EUR RUB

Ստացող
«Այբ» կրթական 
հիմնադրամ

Ayb Educational 
Foundation

Ayb Educational 
Foundation

Образовательный 
фонд «Айб»

Նպատակ
Նվիրաբերություն 
եկեղեցու 
շինարարության համար

Donation for Church 
Construction

Donation for Church 
Construction

Дарение для строительства
церкви

Հաշվեհամար 2050042011951003 2050042011951022 2050042011951044 2050042011951045

Ստացողի 
բանկ

Ինեկոբանկ ՓԲԸ, 
Կորյուն մասնաճյուղ

04421507
CJSC Inecobank
Koryun Branch
Yerevan, Armenia
SWIFT Code: INJSAM22

/100 9477399 0000
CJSC Inecobank,
Yerevan, Armenia
SWIFT Code: INJSAM22

/30111810900000000384
АОЗТ “Инекобанк”, 
Корюн филиал
Ереван, Армения

Միջնորդ 
բանկ

Deutsche Bank Trust Company
Americas
60 Wall Str., New York, USA
SWIFT Code: BKTRUS33
FW: 021001033

Deutsche Bank AG.
Frankfurt, Germany
SWIFT Code: DEUTDEFF

Сбербанк РФ, Москва, РФ
БИК 044525225
К/Сч 30101810400000000225





ՀՀ, Երևան 0009
Կորյունի փ. 19ա
Հեռ.՝ (+374 10) 54 37 07 
Բջջ.՝ (+374 77) 01 08 63
Էլփոստ՝ info@ayb.am
Կայք՝ www.aybschool.am,  www.ayb.am




