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Արտաքսման կիրակի (Մեծ պահքի Երկրորդ կիրակի) 

 Մեծ պահքի երկրորդ կիրակին ունի արարչության երկրորդ օրվա ու այս կյանքի երկրորդ 

դարի խորհուրդը և կոչվում է «Արտաքսման կիրակի»: Սա մեզ հիշեցնում է անհնազանդության 

պատճառով Ադամի Դրախտից արտաքսման, ինչպես նաև մեղքի ու մահվան դառնության 

ճաշակման մասին, և հայտնում Քրիստոսի միջոցով մարդու՝ Դրախտին կրկին 

արժանանալու մասին: 

Եթե առաջին կիրակի օրը, պահքի մեջ մտնելու պատճառով, ընթերցվածները սպառնալից են, 

ապա երկրորդ կիրակի օրն ընդհակառակը՝ աղերսական են: 

ԱՐՏԱՔՍՈՒՄ 

  Ադամը, իր անձնիշխան կամքով և ինքնահոժար 

մտքով չպահելով Տիրոջ պատվիրանները, զրկվեց 

աստվածային վայելուչ փառքից, արտաքսվեց Դրախտից և 

իջավ այս աշխարհը, որտեղ ենթարկվելով իր 

թշնամու՝ սատանայի հարձակումներին՝ հայտնվեց թշվառ 

ու կիսամեռ վիճակում, ինչպես այն առակի հերոսը, ով 

Երուսաղեմից իջնում էր Երիքով՝ ըստ այս խոսքի. «Մի 

մարդ Երուսաղեմից Երիքով էր իջնում և ընկավ 

ավազակների ձեռքը» (Ղուկ. Ժ 30): 

  Այստեղ Երուսաղեմը, որ թարգմանվում է 

խաղաղություն, Դրախտի օրինակն է, և քանի դեռ մարդը 

Դրախտում էր, խաղաղության մեջ էր, իսկ երբ այնտեղից 

ելավ, խռովության մեջ ընկավ և մատնվեց մահվան: Իսկ 

Երիքովը, որ թարգմանվում է լուսին, խորհրդանշում է այս աշխարհը, որը լուսնի նման 

փոփոխական է: Ավազակները դևերի զորքերն են, իսկ մարդը՝ մարդկային բնությունը, որն ընկավ 

սատանայի ձեռքը: Չնայած որ Ադամը որպես ընկեր ուներ Եվային, բայց քանի որ Աստված 

հեռացել էր նրանից, նա մենակ էր մնացել, այդ պատճառով էլ ասում է «մի մարդ»: «Որոնք նրան 

մերկացրին, վիրավորեցին» (Ղուկ. Ժ 30): Ադամը նախ մերկացավ Դրախտում իր սկզբնական 

զարդերից՝ արդարությունից, խոնարհությունից, հնազանդությունից և պահեցողությունից, իսկ 

այնուհետև աշխարհում մեղքերը նրան մերկացրին հոգու մյուս զարդերից ևս, և այն, ինչ Աստված 

չասաց Դրախտում, հետագայում այստեղ ասաց. «Իմ Հոգին հավիտյան թող չմնա այդ մարդկանց 

մեջ, որովհետև նրանք մարմնավոր են» (Ծննդ. Զ 3): «Վիրավորեցին» ասելով հայտնում է պիղծ 

ոգիների գազանությունը, թե նրանք ինչպիսի թշվառության կարող են հասցնել իրենց 
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հետևորդներին: «Եվ կիսամեռ թողեցին ու գնացին» (Ղուկ. Ժ 30): Երբ 

սատանան մարդուն խոցում է մեղքի պես-պես ախտերով, դրանից 

մարդը կիսամեռ է դառնում, քանզի մեղսագործ մարդը մեռած է հոգով 

և կենդանի է միայն մարմնով: Թեև սատանան ուզում էր մեր ամբողջ 

բնությունը կործանել, սակայն Աստծու ողորմությամբ ամբողջը 

չմահացավ, այլ ամեն դարում մի արդար էր ելնում՝ նմանությամբ 

Նոյի, Մելքիսեդեկի ու Աբրահամի: «Պատահեց, որ մի քահանա նույն 

ճանապարհով իջնի. նրան տեսավ և թողեց անցավ: Նույնպես և մի 

ղևտացի նույն տեղով անցնելիս տեսավ և թողեց անցավ» (Ղուկ. Ժ 31-

32): Շատ մարգարեներ եկան նույն Ադամի բնությամբ, ունենալով 

նույն կարիքները, սակայն նրանք մեծ դժվարությամբ իրենց զերծ 

պահեցին մահաբեր մեղքերից և ընկածին օգնել չկարողացան: 

Այստեղ քահանան Ահարոնն է, իսկ ղևտացին՝ Մովսեսը, ովքեր 

չկարողացան մեր բովանդակ բնությունը բժշկել, թեպետև Օրենքի 

միջոցով որոշ գործեր արեցին: Դարձյալ՝ քահանան Հին օրենքն է, իսկ 

ղևտացին՝ մարգարեությունները, որոնց դեղերը չկարողացան բուժել 

մարդուն: Եվ մարդը Տիրոջ գալստյամբ միայն ողջացավ: «Մի 

սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, եկավ նույն տեղով նրա մոտ և 

տեսնելով նրան՝ գթաց» (Ղուկ. Ժ 33): «Սամարացի» նշանակում է 

պահպանող: Այստեղ սամարացին Քրիստոս է, Ում հրեաները 

նախատելու համար Սամարացի անվանեցին: Եվ Տերը, Ով մաքրում է 

ամենքիս, չգարշեց այս անունից: Նա ևս անցավ նույն ճանապարհով՝ 

ինչից մենք էինք սկսել. որպես մարդ կնոջից ծնվելով՝ եկավ երկիր և 

այստեղ գտավ մեր կիսամեռ ու զարկված բնությունը: Թեև Նա որպես 

Աստված կարող էր մեզ մեկ այլ կերպ փրկել, սակայն կամեցավ մեզ 

իրավունքով ապրեցնել, ինչ պատճառով էլ վերցնելով մեր բնությունը՝ 

հատուցեց մեր բոլոր պարտքերը:  «Եվ մոտենալով՝ կապեց նրա 

վերքերը, վրան ձեթ ու գինի ածեց» (Ղուկ. Ժ 34): Սամարացին նախ 

նայեց կիսամեռ մարդուն, գթաց նրան, ապա մոտեցավ և նրա վերքերն 

օծեց ձեթով ու գինով: Այստեղ ձեթը խորհրդանշում է լույսը, իսկ ձեթով 

օծելը՝ հավատը, հույսը և սերը: Գինով օծումը խորհրդանշում է ահն ու 

երկյուղը, քանզի գինին կսկծեցնում է վերքը: Վերքերը կապելը 

խորհրդանշում է Տիրոջ՝ տասը պատվիրաններն ու Եկեղեցու յոթ 

խորհուրդները տալը: Տերը մեր փրկության համար ընդհանուր դեղ 

պատրաստեց՝ ձեթը՝ Հոգու մկրտության, իսկ գինին՝ Տիրոջ Արյանը 

հաղորդվելու համար: Սրանցով մեր հոգու վերքերը բուժվեցին, 

մեղքերում մեռածներս կենդանացանք, և մեզ համար բացվեցին 

արքայության դռները: «Դրեց նրան իր գրաստի վրա» (Ղուկ. Ժ 34): 

«Գրաստը», որի վրա դրեց խոշտանգվածին, Տիրոջ Մարմինն է, որով 

վերացրեց աշխարհի մեղքերը: Այսինքն՝ Քրիստոս Իր վրա վերցրեց 

մեր պարտքերը և մեզ հանեց այնտեղից, ուր ընկել էինք: Այստեղ 

«գրաստ» ասելով ի նկատի ունի նաև հույսը: «Տարավ մի իջևան և 

խնամեց նրան» (Ղուկ. Ժ 34): Տերը ոչ միայն բուժեց հիվանդի վերքերը, 

այլև տարավ իջևանատուն, այսինքն՝ Եկեղեցի, քանզի երկրի վրա 

ավելի սուրբ տեղ չկա, քան Եկեղեցին, որը Նրա զինվորյալ 

արքայությունն է: Տերը, Եկեղեցին հիմնելով, այնտեղ առաքյալներ, 

մարգարեներ, վարդապետներ և հովիվներ կարգեց, որոնց մոտ է 

հավաքում բոլոր ընկածներին ու վիրավորներին: Սրանց ևս Ինքն է 

կենդանացրել, մաքրել մեղքերից և օրհնելով կարգել Եկեղեցու 
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առաջնորդ, որպեսզի լինեն մեր վերակացուները, տեսուչներն ու 

խնամողները, որ մեզ այլևս ավազակները չտիրեն ու իսպառ չոչնչացնեն: 

«Իջևանատիրոջը երկու դահեկան տվեց» (Ղուկ. Ժ 35): «Իջևանատերը» 

Եկեղեցու եպիսկոպոսներն են, որոնց Տերը հանձնել է Իր հոտը, ինչպես 

Իր սիրելի մոր խնամքը հանձնեց Իր աշակերտին (տե՜ս Հովհ. ԺԹ 27): 

Երկու դահեկանները երկու Կտակարաններն են՝ Հինն ու Նորը, ինչպես 

նաև՝ սիրո երկու պատվիրանները՝ ըստ այս խոսքի. «Պիտի սիրես քո Տեր 

Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով ու քո ամբողջ մտքով»: Այս 

է մեծը և առաջին Եկեղեցու խորհուրդները նման են ծածկված գանձի, և 

ով փնտրի, նա կգտնի այն ու կհանի հին ու նոր մեկնություններ՝ 

համաձայն Տիրոջ խոսքի. «Երկնքի արքայությանն աշակերտած ամեն մի 

օրենսգետ նման է տանուտեր մարդու, որ իր գանձերից հանում է նորն ու 

հինը» (Մատթ. ԺԳ 44, 52): Սա ճիշտ է նաև բարեկենդանի խորհրդի 

համար, որը պահքի սկիզբն է: 

  Ինչպես մենք այսօր ստանում ենք պահքի պատվիրանը 

մարգարեներից, առաքյալներից ու ավետարանիչներից, այդպես էլ 

առաջին մարդը պատվիրան ստացավ Տիրոջից Դրախտում. «Դրախտում 

ամեն ծառի պտուղներից կարող եք ուտել, բայց բարու և չարի գիտության 

ծառից մի՜ կերեք» (Ծննդ. Բ 16-17): Եվ ըստ այդ օրենքի՝ ամեն ծառից 

ուտելը խորհրդանշում է բարեկենդանը, իսկ մեկից չուտելը, որը 

Դրախտի մեջտեղում է, խորհրդանշում է պահքը, որը Բուն 

բարեկենդանի և Զատկի մեջտեղում է: 

  Սուրբ հայրերն ավանդում են, որ բարեկենդանը Դրախտի 

փափկության օրինակն է, իսկ նրանում եղող ծառերն ու բողբոջները՝ 

Եկեղեցու զավակների օրինակը: Կենաց ծառը, որը Դրախտի մեջտեղում 

է, Քրիստոսի օրինակն է Եկեղեցում, իսկ պտղաբեր ծառերն ու զանազան 

երփներանգ, անուշահոտ բույրով ծաղիկները առաքյալներն 

են, մարգարեները և ավետարանիչները, ինչպես նաև Եկեղեցու սուրբ 

վարդապետները, ովքեր փայլում են նոր պատվիրանը. և երկրորդը սրա 

նման է. պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը: Այս երկու 

պատվիրաններից են կախված ամբողջ «Օրենքը և 

մարգարեները» (տե՜ս Մատթ. ԻԲ 37-40): «Եվ ասաց. խնամի՜ր նրան և ինչ 

որ ծախսես դրա վրա, իմ մյուս անգամ գալուն կհատուցեմ քեզ» (Ղուկ. Ժ 

35): Ավելին ծախսելու օրինակը մեզ տվեց Պողոսը, ով ծառայում էր 

Աստծուն առանց ժողովրդից ինչ որ բան վերցնելու, թեպետև ուներ դրա 

հրամանը (տե՜ս Ա Տիմ. Ե 18): Այսպես անում են նաև Եկեղեցու շատ 

պաշտոնյաներ՝ առանց վարձքի աշխատելով ժողովրդի համար, որից 

սակայն նրանք չեն տրտմում, քանզի վարձքն Աստծուց պիտի ստանան: 

Սա նաև նրանց է վերաբերվում, ովքեր տասը պատվիրանները 

պահելուց զատ թողեցին ամեն ինչ ու գնացին Տիրոջ ետևից: 

  Իսկ սամարացու «մյուս անգամ գալուստը» Քրիստոսի Երկրորդ 

գալուստն է խորհրդանշում, երբ յուրաքանչյուրին պիտի հատուցի ըստ 

իրենց գործերի: Արդարև, մեծ վարձքի պիտի արժանանան նրանք, ովքեր 

հավատարմորեն պիտի սպասեն Տիրոջ Երկրորդ գալուստին: 

Աշխատասիրությամբ՝ Արամ Դիլանյանի 
 

Please visit and view the following sites for more comprehensive explanation 
https://www.youtube.com/watch?v=kVc85fjClXg 

https://www.youtube.com/watch?v=9dAsMby0Dz0 
https://www.youtube.com/watch?v=fhiA10Jr1EI 
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Apostolic Church which has 

been passed over the 

centuries and preserved to 

date. 

To help us expand these 

Educational and 

Informative Series we are 

looking for voluntary 

contributions towards the 

printing costs.  

For your Donations to the 

Publication Fund, please 

make your cheques 

payable to “St Yeghiche 
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and kindly post them to: St 
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kind support.     

«Պիտի սիրես քո 

Տեր Աստծուն քո 

ամբողջ սրտով, 

քո ամբողջ հոգով 

ու քո ամբողջ 

մտքով»  
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https://www.youtube.com/watch?v=9dAsMby0Dz0
https://www.youtube.com/watch?v=fhiA10Jr1EI


For Enquiries and  

Booking: 

Rev Fr Nshan Alaverdyan is 

available to visit parishioners in 

the hospital, nursing homes, or 

home visitations. He is also 

available to conduct Home 

Blessings, administering Holy 

Communion, consultations and 

other sacramental needs. Please 

call the church office at 020 

7373 8133 or Fr Nshan at 

07548 777 147. 
 

Ձեր ամեն տեսակի  հոգեւոր 

կարիքներուն եւ 

Խորհրդակատարութիւններ

ուն՝ Տնօրհնէքի, հիւանդի 

այցելութեան, Սբ 

Հաղորդութեան ստանալու 

եւ այլ խնդրանքներուն 

համար դիմեցէք Եկեղեցի 

020 7373 8133, կամ ուղղակի 

հեռաձայնեցէք  

Հոգեւոր Հովիւ Տէր Նշան 

Քահանայ Ալավերդեանին  

48 777 147։  

St Yeghiche Armenian 

Church Parish 
Reg Charity No 1173403   

13b Cranley Gardens  

Kensington London SW7 

3BB 

Phone: 020 7373 8133 

Email : info@styeghiche.org.uk 

Web: www.styeghiche.org.uk 

Face book: 

www.facebook.com/styeghiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Ð³Ûñ Ù»ñ, áñ Û»ñÏÇÝë »ë, 

ëáõñբ »ÕÇóÇ ³ÝáõÝ ùá: 

ºÏ»ëó¿ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ ùá: 
ºÕÇóÇÝ Ï³Ùù ùá áñå¿ë Û»ñÏÇÝë ¨ Û»ñÏñÇ: 
¼Ñ³ó Ù»ñ Ñ³Ý³å³½áñ¹ ïáõñ Ù»½ ³Ûëûñ: 

ºõ ÃáÕ Ù»½ ½å³ñïÇë Ù»ñ, 
àñå¿ë »õ Ù»ù ÃáÕáõÙù Ù»ñáó å³ñï³å³Ý³ó: 

ºõ ÙÇ ï³ÝÇñ ½Ù»½ Ç ÷áñÓáõÃÇõÝ 
²ÛÉ ÷ñÏ»³ ½Ù»½ Ç ã³ñ¿. 

¼Ç ùá ¿ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ »õ ½ûñáõÃÇõÝ 
ºõ ÷³éù Û³õÇï»³Ýë. ²Ù¿Ý: 

 
Hair mer, vor hergins yes, 

Sourp yeghitzi anoon ko. 

Yegestze arkayootioun ko. 

Yeghitzin gamk ko vorbes hergins yev hergri. 

Uzhatz mer hanabazort dour mez aisor. 

Yev togh mez uzbardiz mer, 

Vorbes yev mek toghoumk merotz bardabanats; 

Yev mi danir uzmez ee portzoutiun, 

Ail purgia uzmez ee chareh. 

Zi ko eh arkayootiun yev zorootiun Yev park havidians. 

Amen. 

Look always 

for our 

Educational 

Series 

Booklets  

 
«Դրախտում ամեն ծառի  

 
պտուղներից կարող եք ուտել,  

 
բայց բարու և  չարի գիտության  

 
ծառից մի՜ կերեք» (Ծննդ. Բ 16-17) 

http://ter-hambardzum.net/tsnndoc-genesis

