
Պատմական Դէպքերու Ժամանակակից Անդրադարձ. 
Ծաղկազարդը, որ այս տարի կ՚իյնայ Կիրակի 9 Ապրիլին, քրիստոնէական կարեւոր 
տօն մը կը նկատուի։ Բայց ինչո՞ւ դէպք մը որ 2000 տարի առաջ տեղի ունեցած է 
Ֆրանսայէն հազարաւոր քիլոմեթր հեռու, այսքան կարեւոր պիտի նկատուի մեզի 
համար այսօր, երբ կ՚ապրինք անմիջական հաղորդակցութեան, ֆասթ ֆուտի եւ 
անձնակեդրոն հաճոյքի ընկերութեան մը մէջ։ Այսինքն մարդ վայրկեան մը կը 
մտածէ անդրադառնալու եւ արժեւորելու համար դէպքերը որոնք իրենց համար 
արժէք եւ հետեւանքներ ունին։ Ծաղկազարդը կը նշէ Քրիստոսի վերստին մուտքը 
Երուսաղէմ (Մատթ. 21։1-11, Մարկ. 11։1-11, Ղուկ. 19։29-44, Յովհ. 12։12։19)։ Յիսուսի 
առաքելութեան դէպքերու քննութիւնը ցոյց կու տայ, որ Յիսուսի վերադարձը 
Երուսաղէմ հերոսական արարք մըն էր, որ կը նշանակէր վերադառնալ իր 
թշնամիներուն որջը։ Յիսուս իր առաքելութիւնը իրագործեց քարոզելով 
ճշմարտութիւնը եւ լուսարձակը կեդրոնացնելով տաճարի վարչութեան եւ 
իշխանութիւններու կեղծաւորութեան վրայ։ Փոխանակ զղջալու եւ ետ կենալու 
իրենց չար ճամբաներէն եւ դառնալու դէպի ճշմարտութիւն, իշխանութիւնները 
որոշեցին Յիսուսի անձը թիրախ դարձնել եւ լռեցնել։ Ծաղկազարդի 
իրադարձութեամբ Յիսուս կամովին եկաւ իրենց որպէսզի մարտահրաւէր կարդայ 
եւ ի վերջոյ ինքզինք յանձնեց որպէս զոհ մարդկութեան մեղքերուն համար։ 
Ծաղկազարդը որպէս Մեր Տիրոչ առաջին կամաւոր գայլը դեպի խաչելութիւն եղաւ 
այդ անկիւնադարձային դէպքը որուն շնոհիւ Աստուծոյ փրկագործութեան 
ծրագիրը կատարուեցաւ։ Բայց աւելին կայ այս պատմական դէպքին մէջ։ Ատիկա 
իրագործումն է հին մարգարէութեան մը (Զաքարիա 9։9), որ կը գուշակէր Մեսիայի 
վերադարձը Երուսաղէմ եւ ինչպէս ժողովուրդը պիտի ընդունէր զինք որպէս 
Սիոնի Թագաւոր։ Արդարեւ ճիշդ այդպէս պատահեցաւ։ Երբ Յիսուս վերադարձաւ 
Երուսաղէմ իր 12 առաքեալներուն եւ հետեւորդներուն հետ, Երուսաղէմի 
մանուկներն ու բնակիչները վազեցին դէպի քաղաքի մուտքը դիմաւորելու համար 
Յիսուսը որպէս իրենց թագաւորը, իրենց հագուստները փռելով անոր ոտքերուն 
տակ եւ ճօճելով ձիթենիի եւ արմաւենիի ճիւղեր որպէս խաղաղութեան եւ 
թագաւորական նշան։ Երեք տարի անոնք լսած էին Յիսուսի քարոզութեանց եւ 
հրաշքներու մասին։ Այսպիսով Ծաղկազարդը հին մարգարէութեան մը 
գուշակութեան տօնակատարութիւնը կը հանդիսանայ։ Վերջապէս, Ծաղկազարդը 
լոյս կը սփռէ մարդու նկարագրի տխուր կողմին վրայ։ Ըստ Աւետարաններուն, 
հազարաւոր մարդիկ դուրս եկան իրենց տուներէն դիմաւորելու համար Յիսուսը։ 
Տպաւորիչ էր տեսնել իմաստուն ուսուցիչը իր 12 առաքեալներուն եւ բազմաթիւ 
հետեւորդներուն հետ, եւ հրաշալիօրէն իրականացնելով Մեսիայի մասին գրուած 
ուրիշ մարգարէութիւն մը։ Ամէն մարդ ուզեց ներկայ ըլլալ այս դէպքին։ Սակայն, 
նոյն մարդիկը քանի մը օր ետք մարտահրաւէրի առջեւ գտնուեցան երբ 
իշխանութիւնները Յիսուսը ամբաստանեցին որպէս քաղաքական մատնիչ եւ 
հայհոյիչ, միացան իշխանութիւններուն՝ Յիսուսը ամբաստանելով եւ նոյնիսկ 
պահանջեցին որ խաչուի։ Ոչ ոք ուզեց կողքին ըլլալ մէկու մը որ մերժուած էր 
մեծամասնութեան կողմէ, քիչեր էին որոնք կ՚ուզէին պաշտպանել զինք։ Որքան 
տկար են անոնք որոնք կեանքի մէջ չունին սկզբունքներ եւ արժէքներ։ Ինչքան 
անշնորհք է արարքը անոնց որոնք ամէն բան պիտի ընէին եւ ամէն բան պիտի 
ըսէին այդ վայրկեանին անոնց նպատակին ծառայելու համար։ Միւս կողմէ, որքան 



տպաւորիչ է կեցուածքը պատուաւոր մարդուն որ ամուր մնաց իր դաւանած 
արժէքներուն մէջ։ Արդարեւ որքան զօրաւոր է Աստուծոյ սէրը մեզի համար, որ չի 
տատանիր ու չի տկարանար ամէն պարագայի։ Երբ կը տօնենք Յիսուսի 
պատմական մուտքը Երուսաղէմ, եկէք մտածենք հետեւեալ հարցումներուն 
մասին. շնորհակալութիւնը յայտնա՞ծ ենք մեր Տիրոջ Երուսաղէմ վերադառնալու 
իր քաջութեան համար, սկզբունքներու վրայ ամուր մնալուն համար, որ 
առաջնորդեց դէպի խաչելութիւն, մահ եւ յարութիւն։ Արդեօք ժամանակ 
տրամադրեցի՞նք կարդալու եւ մտածելու մարգարէութիւններու մասին որոնք 
գրուած են Յիսուսէ հարիւրաւոր տարիներ առաջ եւ անդրադառնալու որքան 
քաջաբար Յիսուս իրականացուց զանոնք իր կեանքի ընթացքին։ Վերջապէս երբ 
մենք կը սերտենք Երուսաղէմի կարգ մը բնակիչներու տխուր կեցուածքը, եկէք 
հարցնենք մենք մեզի, մենք Յիսուսի հետեւորդներ ենք միայն լա՞ւ օրերուն, 
(Զատիկ, Ս. Ծնունդ) թէ մենք զինք կ՚անտեսենք երբ մեծամասնութիւնը կ՚անտեսէ։ 
Ուրախ Ծաղկազարդ…։ 


