
հավատացյալները ձու են ներկում: Ձուն համարվում է հարության եւ նոր կյանքի 
սկզբնավորման խորհրդանիշ: Իսկ կարմիր գույնը խորհրդանշում է խաչյալ 
Հիսուսի կենդանարար արյունը, որ թափվեց մարդկության փրկության համար: 
Ըստ Ս.Գրիգոր Տաթևացու՝ «Միայն Զատկին ենք ձու ներկում, որովհետեւ ձուն 
օրինակ է աշխարհի և ինչպես իմաստուններն են ասում. «Դրսի կեղևը նման է 
երկնքին, թաղանթը՝ օդին, սպիտակուցը՝ ջրին, դեղնուցն էլ երկիրն է: Իսկ կարմիր 
գույնը խորհրդանշում է, որ աշխարհը գնվեց Քրիստոսի արյամբ: Եվ մենք կարմիր 
ձուն մեր ձեռքերի մեջ առնելով` հռչակում ենք մեր փրկությունը»: Սբ. Հարության 
տոնի նախընթաց երեկոյան եկեղեցիներում մատուցվում է Ճրագալույցի Սբ. 
Պատարագ, որով սկսվում են զատկական տոնակատարությունները: Առավոտյան 
եկեղեցիներում կատարվում է ժամերգություն, Անդաստանի արարողություն, 
ապա մատուցվում Սբ. Պատարագ: Սբ. Հարության տոնին հավատացյալները 
միմյանց ողջունում են Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց ավետիսով, պատասխանում՝ 
Օրհնյալ է Հարությունը Քրիստոսի:  

Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության` Սբ.Զատկից սկսած հիսուն օրերը 
մինչև Հոգեգալուստ (Պենտեկոստե) Հայ Առաքելական Եկեղեցում կոչվում են 
Հինունք կամ Հինանց շրջան՝ նվիրված Տիրոջ Հարության և Համբարձման 
խորհրդին: Այդ պատճառով ամբողջ շրջանը կոչվում է Տերունի: Հինունք անունը 
ծագում է հիսունքից: Առաջին քառասուն օրերը նվիրված են Հարուցյալ Քրիստոսի 
երևումներին: «Նա իր չարչարանքներից հետո իրեն կենդանի ներկայացրեց նրանց 
առաջ շատ ապացույցներով` քառասուն օրերի ընթացքում երևալով նրանց և 
խոսելով Աստծո արքայության մասին» (Գործք 1:3):  Հինանց շրջանի վերջին տասն 
օրերը նվիրված են Քրիստոսի Համբարձմանը:  Հինանց շրջանն ավարտվում է 
Հոգեգալստյան տոնով (այս տարի՝ մայիսի 11-ին): Համաձայն եկեղեցու 
կանոնների` բոլոր հիսուն օրերն ուտիք են, այսինքն` այս շրջանում չկան պահոց 
օրեր և թույլատրելի են բոլոր կերակրատեսակները:  

Feast of the Glorious Resurrection of Jesus Christ 
 The Feast of the Glorious Resurrection of Our Lord Jesus Christ or the Easter Feast is one of the 

five major feasts of the Armenian Church. The main origin of the feast is the following. 

The king of Egypt didn’t agree to allow the Hebrews to travel into the desert to offer sacrifices to 

Lord the God, and the last punishment of God on the king of Egypt that should force the king to 

let the Hebrews out of the country was the death of every first-born son and every first-born of 

all cattle in Egypt. In order to save the Hebrews from that punishment the Lord spoke to Moses 

and by means of Moses ordered the Hebrews to kill a lamb and taking some of the blood and put 

it on the doorposts and above the doors of the houses. On the night when He would go through 

the land of Egypt to kill every first-born male, both human and animal, He would see the blood 

on the doors and would not let the Angel of Death enter the house. He would pass over and 

wouldn’t harm the Hebrews when punishing the Egyptians. Finally, after that punishment, the 

king allowed the Hebrews to leave the country, and the Hebrews left Egypt. So, mankind 

obtained life thanks to the Blood of Christ, the Lamb of God, in order to reach the Christians’ 

blessed land - the Kingdom of Heaven. 

The Mystery of Easter is the mystery of Jesus Christ, His Salutary Holy Blood shed for mankind 

and His Rising from the dead for mankind. The Son of God should incarnate, be subjected to 



tortures, be crucified, buried and the third day raise from death (Ps 15:9-11, 29:4, 40:11-13, 

117:16-17, Ho 6:2-3). 

Following the crucifixion and death of Jesus Christ His body was taken off the cross and placed 

into the tomb and the entrance to the tomb was closed by a large stone and the soldiers were 

ordered to control the entrance to the tomb. After three days the three women, who had followed 

Jesus from Galilee, Mary Magdalene, Mary, the Mother of James and Joseph, and the wife of 

Zebedee brought spices and perfumes to anoint the body of Jesus. They found the stone rolled 

away from the entrance to the tomb, so they went in but they didn’t the body of the Lord. 

They stood there puzzled about this, when suddenly two angels dressed in white appeared 

and said to them, “Why are you looking among the dead for one who is alive?   

He is not here, ha has been raised” (Lk 24:5-6). The women returned from the tomb and told 

all these things to the eleven disciples and the rest. According to Peter more than 500 people 

saw Christ who had risen from the dead. So, this is the evangelical tiding of the fact of Easter 

or Holy Resurrection. 

Resurrection of Christ became the basis of the Christian doctrine and faith. “If that is true, it 

means that Christ has been raised from death, then we have nothing to preach and you have 

nothing to believe” (1 Co 15:13-14). 

Christ rose from the dead, by means of His Death He destroyed Death and granted eternal 

life. “I am the Resurrection and I am the Life. Whoever believes in me will live, even though 

he dies; and whoever lives and believes in me will never die” (Jn 11:25). 

Christ died for the salvation of mankind and by His Blood took away the sin in the world, so 

that we should inherit eternal life. 

On the day of the Easter feast people dye eggs red as a symbol of fruitful life, salvation and 

joy. St. Gregory of Datev considers the egg to be the symbol of the world, the shell of which 

is the sky, the membrane is the air, the white is the water and the yolk is the earth. Dyeing 

eggs red symbolizes the salvation of the world by means of Blood of Christ. 

The Armenian Church celebrates the Easter Feast on the first Sunday following the full moon 

of the vernal equinox, with 35 days moveability, during the period from March 21 –April 26. 

The Armenian Church traditionally celebrates evening Divine Liturgy on the evening prior 

to Jesus Christ’s Glorious Resurrection (Easter). Following the conclusion of the Liturgy, the 

assembled faithful take lit candles home, symbolizing the Light that Christ brought into the 

world. The Divine Liturgy celebrated on the eve is the start of the festive ceremonies. 

On Sunday, the day of the feast, a morning service is conducted the Andastan Service is 

performed wherein the four corners of the world are blessed, afterwards the Divine Liturgy is 

celebrated. That day the faithful welcome each other on the occasion of the Glorious 

Resurrection of Christ conveying the great tiding:  “Christ is Risen from the dead” and receive 

the answer: “Blessed is the Resurrection of Christ.” 

Fifty-day period beginning from the Easter Feast – the Holy Feast of the Glorious 

Resurrection of Our Lord Jesus Christ - and lasting till Pentecost in the Holy Armenian  


