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                                                                                                                                              Ժընեւ 9 Ապրիլ 2022 
 
                                                
             Սիրելի հաւատացեալ  եւ բարեպաշտ ժողովուրդ, 
 
             Գարնան ծաղկունքի այս գեղեցիկ օրերուն, կրկին անգամ մեր բոլորին սրտերը կը 
լեցուին մեր Փրկչին Յարութեան լոյսով ու աւետիսովը: Ինչու մեռելներուն  մէջ կը փնտռէք 
ողջը. հոս չէ', այլ յարութիւն առաւ: Ըսաւ հրեշտակը աւետելով մեր Տիրոջ յարութիւնը: 
 
             Մարդը ըլլալով աշխարհի ստեղծագործութեան մէջ ամենէն կատարեալը, սակայն 
նոյնքան տկար է իր էութեամբ ու պէտք ունի ապրելու Քրիստոսով ու անոր յարութեան 
խորհուրդով: Որովհետեւ երբ կը նայինք  Քրիստոսի յարութեան հաւատքի աչքերով ու 
կ'ապրեցնենք մեր մէջ իր յարութիւնը, հոգեւոր վերածնունդը կը զարգանայ մեր մէջ: Այս է 
մեծագոյն առաքելութիւնը Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ: Առաջնորդել մարդը հոգեւոր 
վերածնունդի շնորհիւ Աւետարանի կենսատու պատուիրաններուն: 
 
             Յարութեան խորհուրդով լեցնենք մեր կեանքը, որպէսզի պարտութեան մատնենք մեր 
էութեան մէջ շարժող ամէն տկարութիւն: Զատիկը կամ մեր Տիրոջ Յարութիւնը ոչ միայն 
անվախճան յաւիտենականութիւն մը կը բանայ մեր առջեւ այլ նաեւ կը լեցուինք 
զօրութեամբը Յարութեան, հագնելով նոր նկարագիր:         
                           
            Յարութիւն առնելը Աւետարանի  մտածումով, կը նշանակէ ոչ միայն վերակենդանանալ, 
նորէն շարունակել ընդհատուած կեանք մը այլ վերապրիլ աւելի հզօր ու պայծառ, բարգաւաճ 
եւ արդիւնալից կեանքով մը: 
 
           Սիրելի Զուիցերահայեր, Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութեան Տօնին առթիւ ձեզ բոլորիդ 
կը յայտնենք մեր բարի ու սրտազգած շնորհաւորութիւները: 
 
          Թող մեր Տիրոջ Յարութեան շունչը եւ յոյսը դառնայ նոր կեանքի աղբիւր ամէն 
Քրիստոնեայ հայու համար, ամէն հայ ընտանիքի համար ի Մայր Հայաստան եւ ի սփիւռս 
աշխարհի:  Նոյնպէս կ'աղօթենք  առ Աստուած որ խաղաղ պահէ ու պահպանէ Զուիցերիոյ 
հասարակապետութիւնը  եւ ողջ աշխարհը: Ամէն: 

 
 

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ 
ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 

ՁԵԶ  ԵՒ  ՄԵԶ  ՄԵԾ  ԱՒԵՏԻՍ 
 
 
      Սիրով եւ աղօթքով 
 
 
 
Տ. Գուսան Վարդապետ Ալճանեան 
Առաջնորդական Տեղապահ Զուիցերիոյ 
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 Genève, le 9 avril 2022 
 
 
Chers fidèles et compatriotes, 
 
 
En ces belles journées florissantes du printemps, les cœurs se remplissent de la lumière et du 
message de la résurrection de notre Seigneur: «Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts, 
il n’y est pas puisqu’il a été ressuscité». C’est ainsi que s’exprime l’Ange qui annonça la résurrection 
de notre Seigneur. 
 
L’homme étant la plus parfaite des créatures de notre planète mais en même temps très 
vulnérable de par sa nature, il a un besoin vital du Christ et de son message de résurrection. Quand 
nous regardons la foi dans la résurrection du Christ et que nous la faisons vivre en nous-même, 
une renaissance spirituelle se produit en chacun de nous. C’est cela la mission la plus importante 
de l’Eglise chrétienne, soit, guider l’homme vers la renaissance spirituelle grâce aux règles 
essentielles de la Bible. 
 
Que l’on donne un sens à notre vie grâce à la résurrection, afin que nous puissions vaincre toute 
faiblesse faisant partie de notre existence ! Pâques ou la résurrection de notre Seigneur ouvre non 
seulement la voie à la vie éternelle mais en même temps nous remplit avec une nouvelle force et 
une nouvelle identité. D’après la Sainte Bible, être ressuscité signifie non seulement une 
renaissance mais poursuivre une nouvelle existence plus forte, plus illuminée et plus prospère.  
 
Chers Arméniens de Suisse, à l’occasion de la Fête de la Résurrection du Christ, nous vous 
transmettons nos sincères et chaleureux remerciements. Que l’inspiration et l’espoir causés par la 
résurrection de notre Seigneur devienne la Source d’une vie nouvelle pour chaque Arménien 
chrétien, pour chaque famille en Arménie et dans la Diaspora. Prions aussi Dieu pour que la Paix 
règne en Suisse et dans le monde entier. 
 
 
 

Kristos Hariav i mérélots. Orhtnial é haroutiounn Krisdosi. 
Tsez yev mez metz avedis. 

 
 
 
    Rév. Père Goossan Aljanian       
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