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Սիրելի Հաւատացեալներ  
 
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց։ Մահուամբ զմահ կոխեաց։ Մեծ Պահոց շրջանի հոգեւոր 
պատրաստութենէ եւ Քրիստոսի չարչարանքներուն, խաչելութեան եւ թաղման 
դէպքերու վերապրումի հանգրուանէն ետք ահա կը դիմաւորենք հրաշափառ յարութեան 
յաղթանակը՝ մեր Տիրոջ յաղթանակը մահու վրայ որուն մասին նոյն ինքն Քրիստոս եւ 
դարեր իրմէ առաջ Հին Կտակարանի մարգարէները կանխագուշակած էին։  

Յարուցեալ Քրիստոսի յայտնուիլը աւելի քան 500 անձերու, ներառեալ անոնց՝ 
որոնք մերժած էին Քրիստոսը՝ պատմական ապացոյց մըն է որ Յիսուս կործանեց 
գերեզմանի եւ մահու գերութիւնը՝ մահէն ետք կեանքի վերադառնալով։ Սակայն մենք 
որպէս ազգ՝ նոյնիսկ պատմական ապացոյցի պէտք չունինք։ Մեր կեանքը՝ աքսորի 
կարաւաններէն եւ ցեղասպանութեան մոխիրներէն վերապրող մեր ազգի զաւակները 
հայրենիքի եւ սփիւռքի մէջ կը մնայ հիանալի ապացոյց մը Քրիստոսի յարութեան:  

Իր յարութեամբ մեր Տէրը կոտրեց մահուան կապանքը, որուն պատճառաւ մենք 
քաջ գիտենք որ մահը մեր գոյութեան վերջակէտը չէ։ Աստուածաշունչը մեզի 
հաստատեց այն ինչ որ մեր Տէրը խոստացաւ՝ թէ ուր որ Ան է այնտեղ պիտի ըլլան իր 
հետեւորդները յաւիտենական։  

Քրիստոսի յարութեան պատմական դէպքերը նուաճեցին սատանային վերջին 
մարտկոցը, այսինքն՝ մահը։ Քրիստոսի յարութեան շնորհիւ մահը դարձաւ հրաշալի 
կամուրջ մը որ կը միացնէ այս կործանուած աշխարհի ափերը Աստուծոյ արքայութեան 
երկնաւոր թերուն հետ։ Մեր եկեղեցւոյ հայրերը Քրիստոսի խաչելութիւնը կը նմանցնեն 
թռիչքի մը որ մեզ՝ Քրիստոսի հետեւորդները, կը վերադարձնէ մեր յաւիտենական 
բնակարանը՝ խաղաղութեան, սիրոյ եւ հանգստութեան արքայութիւնը։  

Փրկագինը մեր մեղքերուն, որոնք մեզ շղթայակապած էին մահու, վճարուած է 
Քրիստոսի արիւնով որ հոսեցաւ խաչին վրայ։ Ալէլուիա։ Աստուած իր խոստումը 
իրագործեց եւ լրացուց իր փրկագործութեան ծրագիրը։ Այժմ մեզ կը մնայ ընդունիլ 
Աստուծոյ ծրագիրը եւ ազատ կամքով ենթարկուիլ անոր։ Այսինքն ամէն ջանք թափել 
ճանչնալու Յիսուս Քրիստոսը եւ ապրիլ իր վարդապետութեան համաձայն։ Այդպէսով 
Յիսուսի յարութիւնը կը դառնայ մեր յաղթանակը մահու վրայ, եւ Զատիկը կ՝ըլլայ մեր 
տօնակատարութիւնը մեր յաւիտենականութեան։  

Պատգամս կը վերջացնեմ այդ մեծ եւ հրաշալի լուրով որ կը ղօղանչէ դարերու 
ընթացքին Քրիստոսի թափուր գերեզմանէն՝ «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Մահուամբ 
զմահ կոխեաց»։ 
	


