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Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

Պօղոս Առաքեալ, Եփեսոսի քրիստոնեանե-
րուն ուղղած իր նամակին մէջ կ’ըսէ, թէ Աստուած 
«մեզ վերստին կեանքի կոչեց Քրիստոսով» 
(2.5)։ Առաքեալին այլ նամակներուն մէջ եւս 
շեշտուած յիշեալ հաստատումը, նպատակը կը 
կազմէ Աստուծոյ Որդւոյն առաքելութեան, եւ 
հետեւաբար, առանցքը՝ քրիստոնէական հա-
ւատքին։ 

«Մահ»ը աստուածաշնչական հասկացողու-
թեամբ սոսկ ֆիզիքական գոյութեան վախճանը 
չէ. այլ Աստուծմէ հեռացում է, մեղքերու տիրապե-
տութեան ենթակայ ըլլալ է։ «Կեանք»ը Աստուծոյ 
ներկայութիւնն է, մարդուն հաւատարմութիւնն 
է իր Երկնաւոր Հօր։ Քրիստոս իր երկրաւոր 
առաքելութեան սկիզբը ըսաւ «ես եկայ որպէսզի 
կեանք ունենաք» (Յհ 10.10)։ Աստուած իր 

Որդւոյն, Քրիստոսի ճամբով իրագործեց իր 
փրկագործական ծրագիրը՝ մարդուն վերստին 
կեանք պարգեւելով։ Ա՛յս հայեցակէտով հարկ 
է մօտենալ Աստուծոյ Որդւոյն մարդեղութեան, 
ինչպէս նաեւ երկրաւոր առաքելութիւնը կազմող 
դէպքերուն, հրաշքներուն եւ ուսուցումներուն։ 
Խաչով կերտուած յարութիւնը դարձաւ գագաթ-
նակէտը՝ մարդուն վերստին կեանք շնորհելու 
Քրիստոսի փրկագործական առաքելութեան։

Աստուածաշունչին վրայ հիմնուած քրիստո-
նէական հաւատքը կը յիշեցնէ մեզի, թէ.-

Քրիստոսի յարութեամբ ազատագրուեցանք 
մեղքի կապանքէն։ Մեղանչած էր մարդը 
Աստուծոյ պատուիրաններուն դէմ եւ դաւա-
ճանած իր աստուածատուր կոչումին։ Մարդուն 
պատճառաւ ապականած էր նաեւ իր խնամքին 
յանձնուած ստեղծագործութիւնը։ Ինչպէս 
Առաքեալը կը վկայէ՝ «Քրիստոսի արիւնով մեր 
մեղքերուն թողութիւն գտանք» (Եփ 1.7)։ Խաչին 
վրայ թափած իր արիւնով Աստուծոյ Որդին 
սրբեց մարդուն մեղքը։ Խաչ բարձրանալով 
Քրիստոս մարդը ազատագրեց իր մեղքէն ու 
առաջնորդեց դէպի յաւիտենական կեանք։

Քրիստոսի յարութեամբ Աստուծոյ որդեգիր 
զաւակները դառնալու երկնային շնորհքին ար-
ժանացանք։ Աստուծոյ գործակից ըլլալու կոչուած 
մարդը դարձած էր սատանային գործակից։ Երկ-
նային շնորհներով զարդարուելու պատիւին ար-
ժանացած մարդը, իր ազատ կամքով դարձած էր 
երկրաւոր մոլութիւններու գերին։ Այլ խօսքով, 
մարդը ուրացած էր իր Երկնաւոր Հայրը եւ 
դարձած անառակ։ Քրիստոսի յարութեամբ 
մեղքի ու մահուան տիղմին մէջ թաղուած 
մարդը յարութեան յոյսով կեանքը ապրելու 
աստուածային հրաւէր ստացաւ։

Քրիստոսի յարութեամբ փրկութեան ժառան-
գորդ ըլլալու երկնային պարգեւին արժանա-ցանք։ 
Մարդը հեռացած էր Աստուծմէ, արարածը՝ 
Արարիչէն, զաւակը՝ Հօրմէն։ Մեր-ժած էր մարդը 
երկնատուր արժէքները ու ճշմարտութիւնները, 
եւ հիմնած՝ իր արժէքներու համակարգը, իր 
իշխանութիւնը։ Մահուան անդունդին մէջ 
գտնուող մարդուն փրկութիւն բերելու համար 
աշխարհ եկած Աստուծոյ Որդին իր հրաշափառ 
յարութեամբ մարդուն առջեւ բացաւ դէպի 
յարուցեալ կեանք առաջնորդող ճամբան։

Աւետարանի վկայութեան համաձայն, 
Քրիստոսի մարդեղութեամբ սկսած ու 
յարութեամբ պսակուած աստուածային փրկա-
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գործական ծրագրի իրագործումը իր ամբողջա-
կան լրումին պիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ 
գալուստով, երբ Քրիստոս պիտի ոչնչացնէ 
երկրի «չար իշխանութիւնները, պետութիւնները 
եւ զօրութիւնները» եւ «վերջին թշնամին որ պիտի 
բնաջնջուի մահը պիտի ըլլայ» (Ա.Կր 15.25-26)։

Քրիստոսի յարութիւնը երաշխիք է ու 
միանգամայն հրաւէր, որպէս Աստուծոյ որդեգիր 
զաւակներ ընթանալու՝

մեղքի ճանապարհէն դէպի փրկութեան 
ճանապարհ.

մահուան անդունդէն դէպի կեանքի հովիտը.
Գողգոթայի տառապանքէն դէպի յարութեան 

յաղթանակ։
Աստուած մեզի չարին, մեղքին ու մահուան 

դէմ յաղթանակ պարգեւեց Քրիստոսի յարու-
թեամբ։ Քրիստոս յարութիւն առաւ, որպէսզի 
«մենք նորոգուած կեանքով ապրինք» (Հռ 6.4)։

Արդ, հաւատքո՛վ ապրինք, որովհետեւ 
Քրիստոսով հաշտուած ենք Աստուծոյ հետ։ 

Յոյսո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսի 
յարութեան մասնակից դառնալու շնորհքին 
արժանացած ենք։ 

Քրիստոսո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսի 
յարութեամբ վերանորոգուած կեանք ժառան-
գած ենք։

Ահա՛, ժողովուրդ հայոց, պատգամը 
Քրիստոսի հրաշափառ յարութեան։
 
 

*
* *

 
Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան 

տօնին առիթով, Հայրապետական օրհնութեամբ 
եւ քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջունենք 
Հայաստանի Հանրապետութեան Վսեմաշուք 
Նախագահ Արմէն Սարգիսեանը ու Վսեմաշուք 
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, ինչպէս նաեւ 
Արցախի Հանրապետութեան Վսեմաշուք 
նախագահ Բակօ Սահակեանը, մաղթելով 
իրենց նորանոր իրագործումներով լեցուն հայ-
րենանուէր ծառայութիւն։

Եղբայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը, մաղթելով եկեղեցաշէն ծառա-
յութեամբ հարուստ երկար գահակալութիւն։ 
Կ’ողջունենք նաեւ Երուսաղէմի Հայոց Պատ-
րիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մա-
նուկեանը եւ Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց 
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ 
Բարձրաշնորհ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանը, մաղ-
թելով իրենց բեղմնաւոր ծառայութիւն հայ 
եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս։

Հայրապետական օրհնութեամբ ու հայրական 
սիրով կ’ողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդները, 
հոգեւոր դասը, Ազգային իշխանութիւնները, 
մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ գործող կազմա-
կերպութիւններն ու միութիւնները եւ մեր հա-
ւատացեալ ժողովուրդը, հայցելով Աստուծմէ, 
որ մեր ժողովուրդին սիրելի զաւակները Յա-
րուցեալ Փրկչին յաղթանակով զօրացած ապ-
րին իրենց կեանքը հաստատ մնալով իրենց 
քրիստոնէական հաւատքին մէջ, եւ հաւատարիմ՝ 
մեր ազգին հոգեւոր, բարոյական ու ազգային 
արժէքներուն։
 
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց,
Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի։
 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

 
Սուրբ Զատիկ
21 Ապրիլ 2019
Անթիլիաս, Լիբանան
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