
Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի այլակերպութեան տօնը Հայ Եկեղեցւոյ 5 
մեծագոյն տօներէն մէկն է։ 

Սուրբ Գիրքի համաձայն, մեր Տէրը Յիսուս իր աշակերտները առաջնորդեց 
Իսրայէլի Թաբոր լեռը (588 մ.) եւ իր ամենէն հաւատարիմ աշակերտներուն՝ 
Պետրոսի, Յակոբոսի եւ Յովհաննէսի առջեւ ֆիզիքական կերպարանափոխութիւն 
ունեցաւ, այդպիսով անոնց յայտնելով իր աստուածային բնութիւնը։ Յիսուսի դէմքը 
երեւոյթ կը փոխէ եւ հագուստները սպիտակ ու լուսաւոր կը դառնան ու կը 
ճառագայթեն։ Երբ առաքեալները իրենց աչքերը կը բարձրացնեն տեսնելու համար 
եղելութիւնը, անոնք կը տեսնեն Մովսէս եւ Եղիա մարգարէները Քրիստոսի երկու 
կողմերը կեցած։ Տպաւորուած եւ ներշնչուած իրենց տեսածէն, Պետրոս կը դառնայ 
մեր Տիրոջ եւ կ՚ըսէ. «Տէր, լաւ է որ հոս մնանք, երեք վրաններ կը լարենք, մէկը քեզի, 
մէկը Մովսէսին եւ միւսը Եղիային համար» (Ղուկ.9։34)։ Երբ Պետրոս իր 
ուրախութիւնը կ՚արտայայտէր, երկինքէն ձայն մը կը լսուի, որ կը հաստատէր 
Քրիստոսի աստուածութիւնը, ըսելով՝ «Այս է իմ ընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէք» 
(Ղուկ. 9։36)։ Այս դէպքը պատմական հիմքը կը կազմէ Այլակերպութեան տօնին։ 

Աստուածաշունչը այս դէպքերուն ճշգրիտ թուականը չի տար։ Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ կ՚որոշէ այս տօնը հաստատել հին հեթանոսական Վարդավառի տօնին 
օրը, որ տօնն էր տարուան ամառնային հունձքին։ Այս պատճառով է որ այս տօնը 
կը կոչուի Այլակերպութիւն եւ միեւնոյն ժամանակ՝ Վարդավառ։ 

Այլակերպութեան տօնը պարզապէս կրօնական պատմութիւն մը կամ 
պատմական դէպք մը չէ, այլ շատ կարեւոր տօն մըն է եւ կը յարմարի ներկայիս 
մեզի՝ ֆրանսահայերուս հետեւեալ պատճառներով. 

1. Այս տօնը կը զօրացնէ Հայ Եկեղեցւոյ ուսուցումը, որ Յիսուս 
Աստուած էր։ Ասիկա հաստատուած է Առաքեալներու կողմէ 
երկինքէն լսուած ձայնով, Քրիստոսի այլակերպութեան եւ Մովսէսի 
ու Եղիայի Քրիստոսի երկու կողմերը երեւման պահուն, 
հաստատելով որ Քրիստոս աղբիւրն է իրենց յայտնութեան Հին 
Կտակարանին մէջ։ 

2. Այս տօնը նոյնպէս կարեւոր է մեզի համար այսօր որովհետեւ ան կը 
յիշեցնէ որ մենք ալ, որպէս Քրիստոսի հետեւորդները, կոչուած ենք 
այլակերպուելու։ Մեր կեանքը լեցուն է մարտահրաւէրներով։ 
Ոմանք տեղի կու տան եւ կը կքին այդ մարտահրաւէրներուն առջեւ։ 
Ընդհակառակը՝ քրիստոնեաները կը պայքարին այդ 
մարտահրաւէրներուն դիմաց, յաղթելու վճռակամութեամբ։ Այս 
ձեւով է որ մենք շարունակական այլակերպութեան մէջ ենք։ Մեր 
ժողովուրդի պատմութիւնը վկայութիւն մըն է այլակերպութեան։  
Մեր պատմութեան ընթացքին մեր ժողովուրդը ստրկացած եւ մեր 
երկիրը նուաճուած է բազմաթիւ ազգերու կողմէ, ինչպէս՝ 
պարսիկները, արաբները, մոնկոլները, թուրքերը։ Եղաւ ժամանակ 
երբ մենք անապատի մէջ կմախքներու վերածուեցանք։ Մեր 
հայրերու հաւատքին շնորհիւ ահաւասիկ այսօր մենք 
այլակերպուած ենք որպէս ազգ, մեր պետութեամբ, մեր սփիւռքով, 
մեր Եկեղեցիով եւ մեր մեծ քաղաքակրթութեամբ որ մաս կը կազմէ 
ամբողջ աշխարհին։ 



3. Այլակերպութեան տօնը մեզ կը հրաւիրէ կեդրոնանալու երեք 
աշակերտներուն վրայ որոնք կ՚ընկերակցէին Յիսուսի։ Ս. Պետրոս, 
ճանչցուած իր իրատես գաղափարներով եւ ակնկալութիւններով, 
երբ ինք ապրեցաւ Քրիստոսի աստուածութիւնը չէր ուզեր այլեւս 
այդտեղէն հեռանալ։ Հակառակ անոր որ ան ամուսնացած էր եւ իր 
մօրը հոգ կը տանէր, ան Տիրոջ կ՚առաջարկէր այնտեղ մնալ 
Այլակերպուած Քրիստոսի հետ եւ տուն չվերադառնալ, որովհետեւ 
այնտեղ իր զգացած խաղաղութիւնն ու երջանկութիւնը որեւէ այլ 
տեղ պիտի չգտնէր աշխարհի վրայ։ Այս տօնը մեզի կը յիշենէ, որ 
անոնք որոնք կը փնտռեն Քրիստոսը որպէս Աստուած եւ ժամանակ 
ու աշխատանք կը տրամադրեն որպէսզի անոր ներկայութեան 
արժանանան, կ՚ապրին նոյն երջանկութիւնն ու խաղաղութիւնը որ 
այս աշխարհը չի կրնար մեզի տալ։ 

Հայ Եկեղեցւոյ առաքելութիւնն է մեզ դնել Քրիստոսի ներկայութեան մէջ 
ապրելու համար Անոր խաղաղութիւնն ու երջանկութիւնը, հակառակ այս 
աշխարհի դժուարութիւններուն եւ մարտահրաւէրներուն։ Իւրաքանչիւր հայ 
եկեղեցի մեզի համար կը դառնայ աստուածաշնչական Թաբոր լեռ։ Մենք կրնանք 
ապրիլ Քրիստոսը եւ ըլլալ Անոր ներկայութեան մէջ -ինչպէս մեր ծնողները, մեծ 
ծնողները եւ մեր պապերը Քրիստոսի ներկայութեան մէջ էին- մեր հրաշալի 
Պատարագի ընդմէջէն, ինչպէս նաեւ մեր ծուխերուն մէջ Ս. Գիրքի 
սերտողութիւններու, ուխտագնացութիւններու, կրօնական համագումարներու, 
հոգեկան հայեցողութեան եւ մեր Եկեղեցւոյ զանազան այլ գործունէութիւններու 
ընդմէջէն։ 

Այստեղ, Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի թեմի գրասենեակին մէջ, 
մեր առաջնահերթութիւնն է ստեղծել գործունէութեան զանազան մարզեր եւ 
բացատրել մեր Եկեղեցւոյ դարաւոր աւանդութիւնները, որպէսզի կարենանք 
բոլորս ապրիլ մեր Այլակերպուած Տիրոջ խաղաղութեան եւ երջանկութեան մէջ։ Կը 
հրաւիրեմ ձեզ, կը հրաւիրեմ Ֆրանսայի հայութիւնը օգնելու Հայ Եկեղեցւոյ 
որպէսզի կարենանք Քրիստոսը բերել մեր Եկեղեցւոյ, մեր առաքելութեան եւ մեր 
գործունէութեան մէջ։ Մեր առաջին քայլերը առած ենք, բայց ճամբան տակաւին 
երկար է եւ մենք չենք կրնար յաջողիլ առանց ձեր աղօթքներուն եւ ձեր 
օգնութեան… 

Թող մեր Այլակերպուած Տէրը մեզի օգնութեան հասնի որպէսզի մենք եւս 
այլակերպուինք եւ յաղթենք մեր կեանքի մարտահրաւէրներուն եւ 
դժուարութիւններուն, վայելելու համար Քրիստոսի ներկայութեան խաղաղութիւնն 
ու երջանկութիւնը։ Ամէն։ 
 


