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ՅՈՒ ՐԱ ՏԵ ՍԱԿ ՃԱՄ ՓՈՐ ԴՈՒԹ ՅՈՒՆ 

Ե ԿԵ ՂԵ ՑԱ ԿԱՆ ՀՌԵ ՏՈ ՐՈՒԹ ՅԱՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀՈՒՄ

Խոսքն աստ վա ծա բա նա կան գի տութ յան և ե կե ղե ցու 

փրկչա կան գոր ծու նեութ յան հա մար բա ցա ռիկ նշա նա կութ-

յուն ու նի: Այդ խոս քը դրսևոր վում է քա րո զի, լայն ի մաս-

տով` ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան մեջ:

Պատ կե րա վոր ա սում են, թե հրա պա րա կա յին յու րա-

քանչ յուր խոսք մի ճամ փոր դութ յուն է, գրա վիչ ու յու րօ րի-

նակ ճամ փոր դութ յուն թե՛ ունկն դիր նե րի և թե՛ հռե տո րի 

հա մար: Լսա րա նի հա մար անց նե լիք ճա նա պար հը կա րող 

է ո րո շա կիո րեն ուր վագծ ված լի նել, կա րող է լի նել նաև 

բա վա կան մշու շա պատ և ան կան խա տե սե լի, վերջ նա կե-

տի ա նո րո շութ յամբ: Սա կայն հռե տո րի հա մար այդ ճա նա-

պար հը պետք է հնա րա վո րինս հստակ գծված լի նի, քա նի 

որ ինքն է ա ռաջ նոր դո ղը: Ուս տի հռե տո րը սո վո րա բար 

նա խա պես ո րո շած է լի նում, թե ո՛ր ուղ ղութ յամբ է գնա լու 

(և իր հետ տա նե լու իր ունկն դիր նե րին) և ճամ փոր դութ յան 

վեր ջում որ տե՛ղ է հայտն վե լու:

Այս գրքի ըն թեր ցողն ա հա այդ պի սի մի ճամ փոր դութ-

յուն պի տի կա տա րի ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան աս պա-

րե զում: 

Գրքի նե րա ծա կան մա սում նա բա վա կան հա մա ռոտ (և 

մատ չե լի ե ղա նա կով) կծա նո թա նա բազ մա թիվ ի րո ղութ-

յուն նե րի, ինչ պի սիք են` քա րո զը Հին Կտա կա րա նում և 

Քրիս տո սի ժա մա նա կաշր ջա նում, Քրիս տո սը քա րո զիչ և 
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կապն իր լսա րա նի հետ, քա րոզն ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցում, 

դա սա կան հռե տո րութ յու նը կզա նա զա նի ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րութ յու նից (հպան ցիկ անդ րա դառ նա լով հին հու-

նա կան, հռո մեա կան և հու նահ ռո մեա կան հռե տո րութ յա-

նը), ինչ պես նաև «ներ կա կլի նի» ե կե ղե ցա կան և դա սա կան 

հռե տո րութ յան «հան դիպ մա նը»: 

Գիրքն օգ տա գոր ծո ղը մտո վի կճամ փոր դի դե պի պատ-

մութ յան խոր քե րը` քրիս տո նեութ յան ար շա լույ սի շրջա նը, 

կծա նո թա նա ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան պատ մութ յա-

նը` մաս նա վո րա պես քննար կե լով ե կե ղե ցա կան հռե տո-

րութ յունն ա ռա ջին դա րե րում, ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ-

յան ծաղ կու մը 4-րդ դա րում և զար գա ցու մը դրա նից հե տո, 

ա պա նաև` ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յու նը Կոս տանդ նու-

պոլ սի ան կու մից հե տո:

«Ճամ փոր դութ յան հա ջորդ հանգր վա նում» ար ծարծ-

վում են ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան ար վես տի և սուրբգ-

րա յին թե մա տի կա յի առն չութ յա նը վե րա բե րող հար ցե րը, 

մաս նա վո րա բար` Սուրբ Գիր քը որ պես ե կե ղե ցա կան հռե-

տո րա կան ար վես տի աղբ յուր, քա րո զում Սուրբ Գրքի կի-

րա ռու մը կար գա վո րող կա նոն ները, ե կե ղե ցա կան հռե տո-

րութ յան ար վես տը և սուրբգ րա յին թե մա նե րի ու սու ցու մը:

Գրքի ըն թեր ցո ղը հե ղի նա կի ա ռաջ նոր դութ յամբ քայլ 

առ քայլ կտրում է նոր տա րա ծութ յուն ներ, նոր բա ցա-

հայ տում ներ ա նում:  Քննարկ ման նյութ են դառ նում ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րի հա մար բա վա կան կա րևոր հար ցեր` 

աստ վա ծա բա նա կան խոս քի քրիս տո սա կենտ րո նութ յու նը, 

ծի սա կան կամ խորհր դազ գա ծա կան աստ վա ծա բա նա կան 

խոս քի հատ կա նիշ նե րը:

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի հա ջո ղութ յու նը պայ մա նա վո-

րող կա րևոր գոր ծոն ներն են նրա ան հա տա կա նութ յու նը, 

փոր ձա ռութ յու նը, ո ճը, լսա րա նի հետ երկ խո սե լու կա րո-

ղութ յու նը, ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի այն հնարք-

նե րի ի մա ցութ յու նը, ո րոնք ազ դում են ունկն դիր նե րի մտա-

ծո ղութ յան, զգա ցում նե րի, ցան կութ յան ու կամքի վրա: 

Այս հար ցե րը բա վա կան հան գա մա նա լի շո շափ վում են 

այս տեղ: Դրանք ինչ պես տե սա կան, այն պես էլ գործ նա կան 

կա րևո րութ յուն ու նեն:

Հռե տո րա կան խոս քը կար գա վոր վում է ո րո շա կի կա-

նոն նե րի մի ջո ցով: Պա հանջ վում է, որ հրա պա րա կա յին 

խոսք ա սո ղը դրանք ի մա նա և, ան շուշտ, ո րո շա կիո րեն 

նա խա պատ րաստ ված լի նի: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րը կհա-

ջո ղի, ե թե նա խա պես սո վո րած, յու րաց րած լի նի ե կե ղե ցա-

կան խոս քի տե սակ նե րը (ի րա դար ձա յին, ջա տա գո վա կան, 

աստ վա ծա բա նա կան) և ի րադ րութ յուն նե րը, թե մա նե րը 

(բա րո յա կան, դա վա նա բա նա կան), այդ խոս քի կա ռուց-

ված քը, դրա ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, հռե տո րա կան 

հնարներն ու մի ջոց նե րը:

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան ու ղի նե րով յու րա տե սակ 

այս ճամ փոր դութ յան վեր ջին հանգր վա նում հե ղի նակն 

անդ րա դառ նում է ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի ար-

դիա կա նաց մա նը քա ղա քակր թութ յան, գի տութ յան և ներ-

կա ժա մա նա կաշր ջա նի մար դու կյան քի չա փա նիշ նե րի հա-

մա ձայն: Դա հույ սի լե զուն է:

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յա նը նվիր ված այս աշ խա-

տութ յու նից օգտ վող նե րը կհմտա նան հույ սի լեզ վով հա ղոր-

դա կաց վե լու մեջ: Միան գա մայն ճիշտ է այն բնու թագրու մը, 

որ հռե տո րութ յու նը հո գի նե րի զրույց է: 

Հին աշ խար հի մե ծա գույն ի մաս տա սեր նե րից մեկն ա սել 

է, որ հռե տո րութ յու նը եր ջան կութ յուն է. այդ եր ջան կութ յու-
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նը հռե տո րը ձեռք է բե րում հա ղոր դակց վե լու, սե փա կան 

ան հա տա կա նութ յու նը բա ցա հայ տե լու ըն թաց քում:

Այս ձեռ նար կը օգ տա կար կլի նի Գևորգ յան հո գևոր ճե-

մա րա նի ու սա նող նե րին: Նրանք կու սում նա սի րեն ե կե ղե-

ցա կան հռե տո րութ յան հան գու ցա յին թե մա նե րը և հար-

ցե րը. հա մո զե լու գի տութ յան և ար վես տի գի տե լիք ներն 

ու հմտութ յուն նե րը հե տա գա յում պետք է կի րա ռեն ի րենց 

գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում, հատ կա պես քա րոզ չութ յան 

ժա մա նակ, փրկութ յան պատ գա մը մարդ կանց հա ղոր դե-

լիս:

***

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան ձեռ նար կի հե ղի նա կը` 

Գեոր գիոս Ֆի լիա սը, կրթութ յուն է ստա ցել Ա թեն քի պե-

տա կան հա մալ սա րա նի աստ վա ծա բա նութ յան բաժ նում, 

այ նու հե տև քրիս տո նեա կան ծե սի պատ մութ յուն և աստ-

վա ծա բա նութ յուն է ու սա նել  Սոր բո նի հա մալ սա րա նում  և 

Փա րի զի կա թո լիկ հա մալ սա րա նում: Այժմ Ա թեն քի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի գործ նա կան աստ վա ծա բա նութ յուն 

բաժ նում դա սա վան դում է «Ծե սի աստ վա ծա բա նութ յուն և 

տո նա խո սութ յուն», «Ճար տա սա նութ յուն», «Ծի սա գի տութ-

յուն» ա ռար կա նե րը: 

Այս գիրքը հու նա րե նից թարգ մա նել է ար ժա նա պա տիվ 

տեր Գաբ րիել քա հա նա Վար դան յա նը: Նա ժա մա նա կին 

Ա թեն քում ե ղել է գրքի հե ղի նա կի ու սա նո ղը, իսկ ա վե լի 

վաղ Ս. Էջ միած նի Գևորգ յան հո գևոր ճե մա րա նում ու սա-

նել այս տո ղե րի հե ղի նա կին:

ԴԱ ՎԻԹ ԳՅՈՒՐ ՋԻՆ ՅԱՆ

ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹ ՅՈՒՆ

Ա. ՔԱ ՐՈԶ, ՀՌԵ ՏՈ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ, ԱՍՏ ԾՈՒ ԿԱՄ ՔԻ 

ԱԶ ԴԱ ՐԱ ՐՈՒՄ, Ա ՎԵ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ: ՍՈՒՐԲԳ ՐԱ ՅԻՆ 

ՀԻ ՇԱ ՏԱ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐՆ ՈՒ ՎԿԱ ՅՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

ՎԱՂ Ե ԿԵ ՂԵ ՑՈՒՄ:

ա) Քա րո զը Հին Կտա կա րա նում և Քրիս տո սի 

ժա մա նա կաշր ջա նում

1. Հին Կտա կա րա նում քա րո զի մա սին վկա յութ յուն նե-

րը նպաս տում են վաղք րիս տո նեա կան Ե կե ղե ցում քա րո զի 

ըն կալ մա նը: Պատ ճառն ակն հայտ է, քա նի որ Հին Կտա-

կա րա նը Մե սիա յի ըն դուն ման նա խա պատ րաս տութ յունն է 

և, հե տևա բար, հա մա պա տաս խա նում է նաև հինկ տա կա-

րան յան ո րոշ ան ձանց քա րոզ նե րի և ճա ռե րի բո վան դա-

կութ յա նը: Այս ան ձինք ներ կա յաց վում են որ պես քա րո զի 

ռահ վի րա ներ (Ե նոք1, Նոյ2, Մով սես3, Դա տա վոր ներ4, Սա-

մո ւել և Նա թան5, Սո ղո մոն6, Եզ րաս7, մար գա րե ներ8): Քա-

1 Ենոքի քարոզի մասին, տե՛ս Հուդ. 14-15:

2 Անվանվում է «արդարության քարոզիչ» (Բ Պետ. 2:5):

3 Մովսեսի ուսուցման դեպքերը վկայվում են Հին Կտակարանի բազում հատ-

վածներում:

4 Բնութագրական է Սիկիմում Հովաթամի քարոզի օրինակը (Դատ. 9:7-20):

5 Սամուելի քարոզի օրինակը տե՛ս Ա Թագ. 12-րդ գլխում, ինչպես նաև` Նա-

թանի մա սին համապատասխան օրինակը տե՛ս Բ Թագ. 12-րդ գլխում:

6 Սողոմոնի հիանալի քարոզչական բնագրերից մեկը պետք է համարվի Առա-

կացի 9-րդ գլուխը:

7 Բնութագրական է Եզրասի օրինակը, որ «կանգնեց փայտաշեն բեմի վրա» և 

ուսուցա նեց Տիրոջ օրենքները (Նէեմի 8:4):

8 Անհնար է մեջբերել Մարգարեների քարոզի պարագաները (որքան «Մեծ» 

կոչ ված  ների, այնքան էլ` «Փոքրերի»), քանի որ նրանց ամբողջ գործը հիմնա-
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րո զի պատ մութ յան մեջ նշա նա կա լից տեղ ու նեն հատ կա-

պես մար գա րե նե րը1:

Քա րո զի մա սին հինկ տա կա րան յան վկա յութ յուն նե-

րում փաս տում ենք մի մեծ ճշմար տութ յուն, որ Նա, Ով 

«քա րո զում է» այդ ան ձանց մի ջո ցով, միև նույն Աստ վածն 

է: Մար դու հետ «խոս քի մի ջո ցով» (այ սինքն` կեն դա նի) հա-

ղոր դակց վող Աստ ծու այդ տարրն այն մեծ տար բե րութ-

յունն է, ո րը զա նա զա նում է ի րա կան Աստ ծուն ան հո գի 

կուռ քե րից` նրան ցից, որ «բե րան ու նեն, բայց չեն խո սում»2: 

Բազ մա պի սի է այն ձևը, ո րով Աստ ված «խո սում է» (դի մում 

է) այն մարդ կանց հետ, ո րոնց ու ղար կում է քա րո զե լու. եր-

բեմն` քնում և ե րա զում3, եր բեմն` ներշնչ ման մի ջո ցով4, 

մինչ դեռ Մով սե սի հետ խո սեց «դեմ առ դեմ»5:

Այս ճշմար տութ յուն նե րը Պո ղոս ա ռաք յա լը կրկնում է 

Եբ րա յե ցի նե րին ուղղ ված նա մա կում, երբ գրում է, որ Աստ-

ված բազ մա պի սի ձևե րով և այ լա զան օ րի նակ նե րով 

նա խա պես խո սեց մեր հայ րե րի հետ6: «Խոս քի» այս 

ձևն ան փո փոխ է մնում, մին չև որ Աստ ված հայտն վում է որ-

պես միա կը` «Եմ»-ը7: Եվ ինչ պես որ Աստ ված, որ «խո սում 

է», ի րա կան և կեն դա նի Աստ վածն է, այդ պես էլ Նրա խոս քը 

կեն դա նութ յուն է տա լիս` «բժշկում է» մար դուն8, լու սա վո-

րում նրա ըն թաց քը9 և նրան «լցնում» օրհ նութ յամբ, ինչ պես 

կանում մի հա րատև և ընդարձակ քարոզ է:

1 Տե՛ս Π. Τλ ηπΫζα, Όηδζβ δε  γ ωλέα ο εβλτγηα ομ,  α , Σω , 19763, էջ 

23:

2 Սաղմ. 113:5:

3 Թվոց 12:6:

4 Դ Թագ. 3:15/Երեմ. 1:4:

5 Թվոց 12:8, տե՛ս Եզեկ. 3:17: 

6 Եբր. 1:1:

7 Ելից 20:1-ից:

8 Սաղմ. 6:3:

9 Սաղմ. 118:105:

տե ղի է ու նե նում անձ րևի և ձյան պա րա գա յում, ո րոնք ընկ-

նում են երկ րի վրա1: Մար գա րե ներն Աստ ծու խոս քերն ըն-

դու նում են «ի րենց բե րա նում»2 և «Տի րոջ խոս քը» «խո սում 

ժո ղովր դի զա վակ նե րին»3:

2. Վեր ջին մար գա րեն և միև նույն ժա մա նակ Հին և Նոր 

Կտա կա րան նե րի կա պը հա մար վում է  Հով հան նես Նա խա-

կա րա պե տը` «Աստ ծուց ու ղարկ վա ծը», ո րը «ե կավ վկա յե լու 

լույ սի մա սին»4, այ սինքն` իր կյան քով և խոս քով քա րո զե լու 

(«վկա յութ յուն» բա ռի ի մաս տը սո վո րա կան «քա րոզ» բա ռի 

ի մաս տի հա մե մատ ա վե լի ըն դար ձակ է) Տի րոջ գա լուս տը: 

Նրա քա րո զը մա տուց վում էր ան խար դախ և ա ռանց ա մե-

նաչն չին իսկ պայ մա նա վոր վա ծութ յան: Վեր ջին մար գա րեն 

է, քա նի որ Աստ ծու խոս քը լսե լի ե ղավ նրան5, ինչ պես 

որ պա տա հում էր Հին Կտա կա րա նի մար գա րե նե րի հետ: 

Այդ պատ ճա ռով էլ Քրիս տո սի քա րոզն սկսվում է ճիշտ այն 

պա հից, որ տեղ դա դա րել էր Նա խա կա րա պե տի քա րո զը6: 

Վե րոնշ յալ նե րից հաս կա նում ենք Հին Կտա կա րա նի քա րո-

զի նշա նա կութ յու նը (այն հան գում է Նա խա կա րա պե տին) 

որ պես նա խա պատ րաս տութ յուն Տի րոջ քա րո զի, այ սինքն` 

ա վե տա րա նա կան քա րո զի հա մար7:

Ինչ պես նա խա պես հի շա տակ վեց, Հին Կտա կա րա նում 

Աստ ված հա ղոր դակց վում է մար դու հետ Իր խոս քի պատ-

գա մա բեր նե րի մի ջո ցով: «Աստ ծու խոս քի» կա րևո րութ յու նը 

1 Եսայի. 55:10:

2 Երեմ. 1:9:

3 Եզեկ. 33:1-2:

4 Հովհ. 1:6-8:

5 Ղուկ. 3:2:

6 Երբ Հիսուս լսեց, որ «Հովհաննեսը բանտարկվել է», եկավ Կափառնայում 

(Մտթ. 4:12-13): Այս հատվածում ավետարանիչը նշում է. «Դրանից հետո 

Հիսուս սկսեց քա  րոզել և ասել. «Ապաշխարեցե՛ք, որովհետև երկնքի արքա-

յությունը մոտեցել է» (Մտթ. 4:17, տե՛ս` Մրկ. 1:14-15):

7 Տե՛ս Ι. Φουθτούζβ, Ό , Θ α ο , 1985, էջ 25:



14 15

Հին Կտա կա րա նում նա խա պատ րաս տում է Նոր Կտա կա-

րա նի կենտ րո նա կան ի րա դար ձութ յու նը, ո րով սկսվում է 

Հով հան նու Ա վե տա րա նը. «Եվ Բա նը մար մին ե ղավ և 

բնակ վեց մեր մեջ»1: Նոր Կտա կա րա նում ոչ մի տեղ չի 

հի շա տակ վում, որ Աստ ծու Բանն ուղղ վում է Հի սու սին, 

ինչ պես հնում ա սում էին մար գա րե նե րի հա մար: Պո ղոս 

ա ռաք յա լի ար տա հայ տութ յու նը` «Աստ ված… խո սեց մեր 

հայ րե րի հետ մար գա րե նե րի մի ջո ցով. … մեզ հետ 

խո սեց իր Որ դու մի ջո ցով»2, լու սա բան վում է Հով հան նու 

Ա վե տա րա նի մեջ, որ` Որ դին նույն Աստ վածն է, ո րի մի ջո-

ցով «ա մեն ինչ ե ղավ և ա ռանց նրան չե ղավ ո չինչ, որ 

ե ղել էր»3: Սա կայն, ինչ պես տե ղե կաց նում է Հայտ նութ յան 

գիր քը, Նա նույն «Աստ ծու Բանն» է, որ հայտն վե լու է Երկ-

րորդ գալստ յա նը4:

Այս պատ ճա ռով կար ծում ենք, որ Տի րոջ քա րո զը ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րութ յան ճշմա րիտ նա խա տիպն է, քա նի 

որ այն ուղղ վում է մարդ կանց ան մի ջա պես և ո՛չ Աստ ծու 

պատ գա մա խոս նե րի միջ նոր դութ յամբ: Հի սու սը խո սում 

էր որ պես իշ խա նութ յուն ու նե ցող5, և Ինքն էր հայտ նում 

ճշմար տութ յու նը, որ «Իր խոս քե րը չպի տի անց նեն»6, և «այն 

խոս քե րը, որ խո սում է, հո գի է և կյանք»7:

3. Հի սու սի ժա մա նա կաշր ջա նում հու դա յա կան մի ջա-

վայ րը Շա բաթ օ րե րին սի նա գո գի ծի սա կա տա րութ յան մեջ 

պահ պա նել էր քա րո զը: Ան շուշտ գի տենք, որ Տե րը եր բեմն 

1 Հովհ. 1:14:
2 Եբր. 1:1-2:
3 Հովհ. 1:3:
4 Հայտ. 19:13:
5 Մարկ. 1:22:
6 Մտթ. 24:35:

7 Հովհ. 6:64: Այս հատվածը մանրազնին ուսումնասիրել է G. Garrone [«Mes pa roles sont esprit et vie», Jo. , , Parole de Dieu et Luturgie, Paris, Carf, , էջ -  Lex Orandi ]: 

օգ տա գոր ծում էր այդ պա րա գան` սուրբգ րա յին հատ ված-

նե րի ըն թեր ցու մից ան մի ջա պես հե տո Նա զա րե թի սի նա-

գո գում քա րո զե լու հա մար1: Նույ նի մա սին է վկայ վում նաև 

Պի սիդ յան Ան տիո քում, որ տեղ Շա բաթ վա ծի սա կա տա-

րութ յան ժա մա նակ` Օ րեն քի և Մար գա րե նե րի ըն թեր ցու-

մից հե տո, ժո ղո վա րա նի պե տե րը քա րո զե լու հա մար դի-

մում են Պո ղո սին և Բառ նա բա սին2:

Հատ կա պես վաղք րիս տո նեա կան ժա մա նա կաշր ջա-

նում հու դա յա կա նութ յան ա մե նա կա րևոր շեր տը սի նա գո-

գում քա րոզն էր, ո րը, հիմք ու նե նա լով Սուրբ Գրքի ծի սա կան 

ըն թերց վածք նե րը, ըն դար ձակ վեց և, այդ ըն թերց վածք նե րի 

հա մա պա տաս խան, տա րած վեց3: Ծի սա կան ըն թերց վածք-

ներն ու սու ցո ղա կան էին և նպա տակ ու նեին դաս տիա րա-

կե լու հա վա տաց յալ նե րին, հատ կա պես նրանց, ով քեր ըն-

թեր ցա նութ յան անձ նա կան անհ րա ժեշտ նա խադր յալ ներ 

չու նեին: Այս նպա տա կը չէր կա րող ամ բող ջաց վել ա ռանց 

քա րո զի, ո րը Գրքե րի կա նո նա վոր մեկ նութ յունն էր հան-

դի սա նում: Սի նա գո գում քա րո զի ար մատ նե րը վե րագր վում 

են Ք. ա. 4-րդ դա րին4, քա նի որ ան գամ հետ գե րութ յան հու-

դա յա կա նութ յան մեջ քա րո զը Ե րու սա ղե մի տա ճա րում չէր 

հա ջող վել5: 

1 Ղուկ. 4:14-ից/ Մարկ. 1:21:

2 Գործք 13:15:
3 Այս թեմայի մասին նշանակալից է K. Hruby-ի ուսումնասիրությունը` «La plece des lectures bibliques et de la prռdication dans la Liturgie Synagogale ancienne», La Parole dans la Liturgie (Semaine liturgique de l’Institut Saint-

Serge) Paris, Cerf, , էջ -  Lex Orandi : 
4 Ավելի մանրամասն տե՛ս L. Zunz-ի ուսումնասիրության մեջ, Dia gottesdiens-

tlichen Vorträge der Juden historisch entwickelt, Francfort , էջ :

5 Դ Թագ. 23:1-4-ում Հոսիասը Տաճարում քարոզում է աղոթքի ընթացքում: 

Սակայն երևում է, որ Եզրասի կողմից հետգերության օրենսդրությունը 

չորդեգրեց նման գործ նա կանություն (թեմայի հատուկ ուսումնասիրություն 

եղել է H. Cazelles-ի կողմից. «Yest-il une liturgie de la Parole au Tumple?», La 
Parole dans la Liturgie (Semaine liturgique de l’Institut Saint-Serge), Paris, Cerf, 
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բ) Քրիս տո սը քա րո զիչ և կապն Իր լսա րա նի հետ

1. Նա զա րե թի սի նա գո գում Տի րոջ քա րո զը (վե րը հի-

շա տա կե ցինք) հան դի սա նում է «Ե կե ղե ցում յու րա քանչ յուր 

քա րո զի ձևը և պատ կե րը»1: Այս հա վաս տու մը պետք է բա-

ցատր վի եր կու ազ դակ նե րի հի ման վրա` ա) որ տվյալ քա-

րոզն ու նի մեկ նո ղա կան բնու թա գիր և բ) որ նրա մեկ նութ-

յու նը խա փա նում է Մե սիա յի գալստ յան մա սին տի րա պե-

տող գրե թե բո լոր կար ծիք նե րը: Հա մա ձայն Ղու կաս ա վե-

տա րան չի` Նա զա րե թի քա րոզն ա ռա ջինն է: Մատ թեո սը և 

Մար կո սը  որ պես Տի րոջ ա ռա ջին քա րոզ ներ կա յաց նում են 

ա պաշ խա րութ յան Նրա կո չը, որն ուղ ղում է Իր լսա րա նին 

Նա խա կա րա պե տի ձեր բա կա լութ յու նից և բան տար կու մից 

ան մի ջա պես հե տո2:

Հե տևա բար, ե րեք հա մա տես Ա վե տա րան ներն էլ վկա-

յում են Տի րոջ մի ա ռա ջին քա րո զի մա սին, ո րում կան նոր և 

ու րա խա լի պատ գա մի, այ սինքն` Ա վե տա րա նի, բո լոր տար-

րե րը: Տե րը, սա կայն, քա րոզ նե րում չսահ մա նա փակ վեց 

միայն մեկ նո ղա կան բո վան դա կութ յամբ, ինչ պես Նա զա րե-

թի սի նա գո գի պա րա գա յում: Ժո ղովր դին քա րո զում էր նաև 

ա զատ թե մա նե րով` կա՛մ ըն թա ցիկ պա տե հութ յու նը մեկ նե-

լով, կա՛մ Իր ժա մա նա կի կրո նա կան և ազ գա յին մի ջա վայ-

րի շեր տե րը քննա դա տե լով, կա՛մ ա ռան ձին մարդ կանց և 

խմբե րի հար ցե րին պա տաս խա նե լով: Այս պատ ճա ռով էլ 

, էջ -  Lex Orandi :

1 Տե՛ս . Φουθτούζβ, « σ ς  σ ς ς  »  
 ΄, σσ , , էջ : Տե՛ս նաև . , Ό   

σ     ς,  , , էջ : 
2 Մտթ. 4:17/Մարկ. 1:15:

(ո րոշ պա րա գա նե րում) Նրա քա րոզն ի րա գործ վում էր ինչ-

որ ան ձի հետ անձ նա կան զրույ ցի ըն թաց քում:

Տի րոջ հռե տո րա կան ար վես տը զա նա զան շեր տեր է 

պա րու նա կում` հար մար վո ղա կա նութ յուն տե ղի, ժա մա նա-

կի, շար ժա ռի թի և ձևի կամ լսա րա նի կրթա կան մա կար դա-

կի հա մա պա տաս խան` հա մա ձայն այն բա նի, թե Իր զրու-

ցա կից նե րը փոր ձու՞մ են Նրան թա կար դը գցել կամ Նրան 

մո տե նում են ան կեղ ծութ յամբ և բա րի՞ նպա տա կով, հնա-

րամ տութ յուն` պա տաս խա նի ձևով (ո րոշ պա րա գա նե րում 

պա տաս խա նում է հար ցի մի ջո ցով), մե նա բառ կամ սա կա-

վա խոս քա րոզ, որն ու ղեկց վում է Իր գե րիշ խող կեր պա րի 

լուռ ու սուց մամբ: Նմա նա տիպ քա րո զի մեջ դա տա պար-

տում է մեղ քը, քա նի որ գութ է ցու ցա բե րում մեղ քի զո հե րի 

նկատ մամբ:

Այս քա րո զից լսա րա նի մեջ այն տպա վո րութ յունն 

է ստեղծ վում, որ այն հան դի սա նում է մի «նոր վար դա-

պե տութ յուն»1, ո րը հնչում է ինչ պես մի «հո գևոր իշ խա-

նութ յուն»2 և ե զա կիութ յուն3: Այս հո գևոր իշ խա նութ յան և 

ե զա կիութ յան վառ ա պա ցույցն է այն փաս տը, որ Տե րը չի 

խո սում մար գա րե նե րի պես (ո րոնք քա րո զե ցին Աստ ծու 

թե լադ րան քով), այլ Իր քա րո զը հա կադ րում է Հին Կտա կա-

րա նում առ կա քա րո զին. «Իսկ Ես ձեզ ա սում եմ…»4: Իր 

խոս քե րը բնու թագր վում են որ պես լե ցուն «ի մաս տութ յուն» 

և «շնորհ»5 և այս պատ ճա ռով էլ լսա րա նի կող մից ունկնդր-

1 Մարկ. 1:27:

2 Մարկ. 1:22:

3 Հովհ. 8:46:

4 Մտթ. 5:21-22:

5 Մարկ. 6:2/Ղուկ. 4:22:

2 - ԳԵՈՐԳԻՈՍ ՖԻԼԻԱՍ
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վում գո հու նա կութ յամբ1, չնա յած ո րոշ պա րա գա նե րում ըն-

կալ վում էին որ պես «խիստ»2:

2. Քրիս տո սի` որ պես քա րոզ չի կապն Իր լսա րա նի հետ 

հստակ ակ նարկ վում է սերմ նա ցա նի ա ռա կում3, որ տեղ բո-

լո րը թեև լսում են, բայց բո լո րի մեջ չէ, որ քա րո զը պտղա բե-

րում է4: Քա րո զի «ձա խո ղու մը» վե րագր վում է քա րոզ չի կա-

րո ղութ յու նից ան կախ գոր ծոն նե րին` «չա րի» գոր ծու նեութ-

յա նը, «տրտմութ յա նը», «հա լա ծան քին», ո րոնք գայ թակ-

ղութ յուն են ա ռա ջաց նում, «հարս տութ յան խա բեութ յա նը» 

և «հո գա տա րութ յա նը», ո րոնք «խեղ դում են» խոս քը և այն 

«անպ տուղ» դարձ նում5: Քրիս տո սի քա րո զի խոս քե րը չըն-

դու նող ունկն դիր նե րին է վե րա բե րում նաև այն մատ նան-

շու մը, որ կան ո մանք, ով քեր «ա մա չում են» Տի րոջ ունկն-

դիր նե րը լի նե լու հա մար6:

Քրիս տո սի լսա րա նի տար բե րութ յու նը շեշտ վում է 

նաև Հով հան նու Ա վե տա րա նում, որ տեղ Տի րոջ խոս քե րի 

պատ ճա ռով բա ժա նում է ա ռա ջա նում ունկն դիր նե րի մեջ7. 

նրանք, ով քեր ըն դու նում են քա րո զը8, և նրանք, ով քեր «չեն 

կա րո ղա նում այն լսել»9: Այս բա ժա նումն ա ռաջ է գա լիս 

1 Մարկ. 13:37:

2 Հովհ. 6:60:

3 Առակներով խոսելը Տիրոջ քարոզի հիմնական ձևն է: 

4 Քարոզը պտղաբերում է այնքանով, որքանով որ «հասկանում են» (Մտթ. 

13:23), որքանով որ «ընդունում են» Քրիստոսին (Մարկ. 4:20) և որքանով 

որ «ունենում են» Նրան (Ղուկ. 8:15):

5 Մտթ. 13:19-22:

6 Մարկ. 8:38:

7 Հովհ. 10:19: Այս բաժանումը վերաբերում է քարոզչի անձի թեմային, երբ 

ոմանք պնդում են, որ խոսում է դևի անունով կամ հակառակը:

8 Քարոզի ընդունումը (Հովհ. 2:22/4:39.41.50/5:24) միահյուսվում է Տիրոջը 

ունկնդիր ների «հավատարիմ» մնալուն (8:31) և «հավիտենական կյանքի» 

ընդունմանը: 

9 Հովհ. 8:43: Նրանք կդատվեն «վերջին օրը»` քարոզի մերժման պատճառով 

(12:48):

հիմ նա կա նում այն պատ ճա ռով, որ չեն ըն դու նում Քրիս-

տո սի աշ խարհ գա լը1: Այս պի սով, Հով հան նու Ա վե տա րա-

նը հա վեր ժո րեն միաց նում է Հին և Նոր Կտա կա րան նե րը` 

ան կախ քա րո զի թե մա նե րի ըն դու նու մից. Աստ ծու խոս քի 

ըն դու նու մը (որն ար տա հայտ վում է կա՛մ Հին Կտա կա րա նի 

սուրբ ան ձանց, կա՛մ Տի րոջ և ա ռաք յալ նե րի կող մից) նշում է 

մար դու և Աստ ծու հա րա բե րութ յան մի նոր սկիզբ2, քա նի որ 

դրա մեր ժումն ա ռաջ է բե րում մար դու «դա տա պար տու մը»3:

գ) Քա րոզն ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցում

1. Ա ռաք յալ նե րը Տի րո ջից ստա ցան «բո լոր ազ գե րին» 

քա րո զե լու և ու սու ցա նե լու գոր ծը4: Այս գոր ծի ի րա կա նաց-

ման հա մար ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցին ա ղո թում է, որ Տե րը 

«հա մար ձա կութ յուն» տա «խոս քի ծա ռա նե րին»5: Ա շա կերտ-

նե րի քա րո զը Հո գե գալս տից հե տո հայտն վում է որ պես 

Սուրբ Հո գու շնորհ` Հին Կտա կա րա նում մար գա րեա կան 

խոս քի նմա նո ղութ յամբ: Ա ռաք յալ նե րի քա րոզ չութ յան նշա-

նա կութ յու նը ե րևում է յոթ սար կա վագ ներ ընտ րե լու նրանց 

խնդրան քից, և նրանք` ա ռաք յալ նե րը, մնում էին ա նե րեր 

«խոս քի ծա ռա յութ յան մեջ»6: Այս ծա ռա յութ յու նը Պո ղոս 

ա ռաք յալն ան վա նում է «ան կեղծ» և ի րա գործ ված Աստ-

ծու կող մից ու ղարկ ված նե րի, Քրիս տո սով Աստ ծու 
ա ռաջ խո սող նե րի կող մից7, այ սինքն` գործ, ո րը բխում 

և ի րա գործ վում է Աստ վա ծա յին շնոր հի մի ջո ցով:

1 Հովհ 1:5.10.11-12:

2 Հովհ. 1:12:

3 Հովհ. 3:17:

4 Մտթ. 28:19-20:

5 Գործք 4:29:

6 Գործք 6:4:

7 Բ Կորնթ. 2:17:
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Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցում քա րո զի «տա րած ման» արդ-

յունքն էր «ա շա կերտ նե րի թվի մե ծա ցու մը», ինչ պես վկա-

յում է Գործք Ա ռա քե լո ցը1: Այս պատ ճա ռով ան հեր քե լի է 

այն փաս տը, որ ա ռա քե լա կան քա րո զի ա ռա ջին բնու թա-

գրի ը քա րոզ չա կա նութ յունն էր2: Այս փաս տը ցույց է տա լիս 

ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցում քա րո զի ա ռաջ նա յին նշա նա կութ-

յու նը, ո րը բնու թագր վում է որ պես «փրկութ յան խոսք»3, 

«կյան քի խոսք»4, «վստա հե լի և ա մե նայն ըն դու նե լութ յան 

ար ժա նի» խոսք5, որ պես խոսք` «կեն դա նի, ազ դու և ա վե լի 

հա տու, քան ա մեն մի երկ սայ րի սուր»6, և մար դու հա մար 

որ պես «վե րած նութ յան խոսք»7: Ա ռաք յալ նե րի քա րոզ չա-

կան ծա ռա յութ յու նը սահ մա նա փակ ման չի են թարկ վում 

հա լա ծանք նե րի պատ ճա ռով8, այլ, ընդ հա կա ռա կը, ի րա-

կա նա նում էր «ա մե նուր»` զո րա ցած «Տի րոջ հա մա գոր ծակ-

ցութ յու նից» և «հրաշք նե րից» (նշան ներ), ո րոնք «հաս տա-

տում էին խոս քը»9:

Գործք Ա ռա քե լո ցը պահ պա նում է նրանց քա րոզ նե րը` 

ուղղ ված կա՛մ հրեա նե րին10, կա՛մ հե թա նոս նե րին11, կա՛մ հենց 

1 Գործք 6:7:

2 . ω , Ό , , , էջ :
3 Գործք 13:26:

4 Փիլիպ. 2:16:

5 Ա Տիմ. 1:15: Տե՛ս նաև Բ Տիմ. 2:11/Տիտոս 3:8/Հակոբոս 1:18 («ճշմարտության 

խոսք»):

6 Եբր. 4:12:

7 Ա Պետր. 1:23:

8 Ա Տիմ. 2:9:

9 Մարկ. 16:20:

10 Ինչպես Պետրոսի [Հոգեգալստյան ժամանակ (Գործք 2:14-41)` կաղի 

բժշկու  մից հետո (Գործք 3:12-26), Երուսաղեմի Ժողովում (Գործք 4:9-12)], 

Պողոսի [Պիսիդյան Անտիոքի ժողովարանում (Գործք 13:15-41), Երու սա-

ղեմում` ամբոխին (Գործք 22:1-21) և Ագրիպպասին ու Բերենիկեին (Գործք 

26:2-23)] և Ստեփանոսի (Գործք 7:2-53) քարոզները:

11 Տե՛ս Պողոսի [Իկոնիոնի Լյուստրայում (Գործք 14:15-17), Աթենքի Արիսպա-

գոսում (Գործք 17:22-23) և կուսակալ Ֆելիքսին  ուղղված (Գործք 24:10-

քրիս տոն յա նե րին1: Այս հատ ված նե րը վկա յում են ա ռա քե-

լա կան քա րո զի բո վան դա կութ յան և ձևի մա սին, ո րը բխում 

է ա ռաք յալ նե րի կեն դա նի վկա յութ յու նից և կեն սա փոր ձից2 

(նշա նա կա լի է, որ ա ռաք յալ նե րի քա րո զի մա սին օգ տա-

գործ վում են «վկա յութ յուն» և «վկա» ի մաստ նե րը)3: 

Վե րո բեր յալ հատ ված նե րի քննութ յու նը փաս տում է, որ 

ա ռաք յալ նե րը, երբ քա րո զում էին հրեա նե րին, օգ տա գոր-

ծում էին սուրբգ րա յին փաս տարկ նե րը, հե թա նոս նե րի դեպ-

քում շեշ տում էին Աստ ծու բնա կան հայտ նութ յան թե ման, և 

ար դեն քրիս տոն յա նե րին քա րո զում էին ի րենց կյան քում որ-

պես օ րի նակ Տի րոջն ու նե նա լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին4:

Բա ցի Ա վե տա րան նե րից և Գործք Ա ռա քե լո ցից` ա ռա-

քե լա կան քա րո զի տար րեր են ար ձա նագր ված նաև նոր-

կտա կա րան յան նա մակ նե րում, ո րոն ցից մի քա նիսն ի րենց 

հիմ քով ճար տա սա նա կան հատ ված ներ են հա մար վում5: 

21)] և Կոռնելիոս հարյուրապետին ուղղված (Գործք 10:34-43) Պետրոսի 

ճառերը:

1 Ինչպես Պողոսի խոսքը Եփեսոսի երեցներին` Միլետոնից անցման ընթաց-

քում (Գործք 20:17-35):

2 Պողոս առաքյալը շեշտում է, որ Աստծու հանդեպ հավատքն իր քարոզի 

շարժառիթն էր (Բ Կորնթ. 4:13 հավատացի, դրա համար էլ խոսեցի): 
Առաքյալները հենց սկզբից «Խոսքի  ականատեսներն ու սպասավորները 

եղան» (Ղուկ. 1:1-4), նրանք, ովքեր քարոզեցին` ունենալով հավատքի 
նույն հոգին (Բ Կորնթ. 4:13): Հիշարժան է, որ Հուդայի փոխարեն ընտրու-
թյան ընթացքում Պետրոս առաքյալը նշում է, որ պետք է ընտրել «Տիրոջ 

Հարության վկաներից մեկին» (Գործք 1:21-22)` ակնարկելով փորձառական 

շերտը, որ պետք է ունենա առաքելական քարոզիչը: Առաքյալի` որպես 

«Հարության վկայի», նշանակությունն ակնարկվում է նաև Ա Կորնթ. 15:4-8:

3 Ղուկ. 24:48/Հովհ. 15:27/Գործք 1:8, 4:20, 13:31, 23:31: 

4 Քրիստոնյաներին ուղղված առաքյալների քարոզն արդեն շեշտվում է Գործք 
Առաքելոցի վկայության մեջ, որ առաջին քրիստոնյաները «հարատևում 

էին առաքյաների ուսուցման մեջ» (Գործք 2:42): Այս քարոզը երևում է, որ 

նախատեսում է նաև երկխոսություն քարոզող առաքյալների և քրիստոնյա 

ունկնդիրների միջև (Գործք 20:7):

5 Ինչպես Ա Պետրոս, Հակոբոսի ընդհանրական նամակը և Եբրայեցիներին 

ուղղված նամակը:
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Նշա նա կա լի է, որ քա րո զում էին ոչ միայն տաս ներ կու 

ա ռաք յալ նե րը, այ լև ե պիս կո պոս նե րը1, սար կա վագ նե րը2, 

ինչ պես նաև այլ շնոր հա լի ներ3: Քա րոզ չա կան գոր ծը, սա-

կայն, ստանձ նե ցին նաև պարզ հա վա տաց յալ նե րը4, ո րոնք 

ո րոշ դեպ քե րում Ե կե ղե ցի ներ էին հաս տա տել ա ռաք յալ-

նե րի գա լուս տից ա ռաջ5: Եբ րա յա կան հա վա նա կան ազ դե-

ցութ յունն է, որ կա նանց «սրբե րի ե կե ղե ցում» ար գե լում էր 

քա րո զել6:

2. Ար ժե քննել ա ռաք յալ նե րի քա րոզ չա կան ո րոշ վկա-

յութ յուն ներ. նախ և ա ռաջ` Պետ րոս ա ռաք յա լի քա րո զը 

Հո գե գա լուս տին7, ո րը հե տև յալ տե ղե կութ յուն ներն է պա-

րու նա կում` 1) վկա յութ յուն ներ Տի րոջ կյան քի դեպ քե րի, 

հատ կա պես խա չե լութ յան և հա րութ յան մա սին, 2) այս 

դեպ քե րի նշա նա կութ յան բա ցատ րութ յու նը, 3) հի շե ցում 

մե սիա կան մար գա րեութ յուն նե րի մա սին, ո րոնք փաս տում 

են այն ճշմար տութ յու նը, որ Հի սու սը ճշմա րիտ Մե սիան է, 

4) ա պաշ խա րութ յան և Ե կե ղե ցի գա լու հա մար խրա խու-

1 Համաձայն Տիմոթեոսին ուղղված Ա նամակի` եպիսկոպոսը պետք է 

ուսուցանող լինի:

2 Գործք 6:11, 8:5, 8:26-40:

3 «Մարգարեները» (Գործք 11:28, 13:1-2, 15:32, 21:1-11/Ա Կորնթ. 12:28, 

14:3.5.32/Եփես. 3:5, 4:11-12) և «ավետարանիչները» (Բ Տիմ. 4:5/Ա Թես. 

3:2 և 16):

4 Սա վկայվում է Ա Կորնթ. 14:26-ում, որտեղ Պողոսը գրում է, որ երբ քրիս-

տոնյաները հավաքվում են, «յուրաքանչյուրը … ունենա ուսուցանելու» (այ-
սինքն` կարող է քարոզել): Ինչպես նաև` Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին 

պատ վիրում է, որ «ավանդի այն հավատարիմ մարդկանց» (անշուշտ, նաև 

պարզ հավատացյալներին), որ կարող լինեն ուրիշներին էլ ուսուցանել 
(Բ Տիմ. 2:2):

5 Ինչպես Ակյուղասի և Պրիսկիղաի պարագայում, որոնք քարոզում էին 

Ապողոսին (Գործք 18:26):

6 Ա Կորնթ. 14:34: Պողոս առաքյալի մատնանշումից եբրայական ազդեցու-
թյունն ակներև է, որ «ինչպես օրենքն էլ է ասում» (անկասկած եբրայական): 

Տե՛ս նաև Ա Տիմ. 2:11: 

7 Գործք 2:14-40:

սանք այն վստա հութ յամբ, որ Տե րը բո լո րին թո ղութ յուն և 

փրկութ յուն է շնոր հում:

Այս տե ղե կութ յուն նե րից եզ րա կաց նում ենք, որ Պետ-

րոսն իր քա րո զը զար գաց նում է աս տի ճա նա կար գո րեն. 

սկսում է լսա րա նին ծա նոթ դեպ քե րի հի շա տա կութ յամբ, 

ցույց տա լիս այդ դեպ քե րի նվի րա կա նութ յու նը (մար գա-

րեա կան պատ գամ ներ) և այս նա խադր յալ նե րի ներ քո ար-

տա հայ տում իր հոր դոր նե րը: Նրա խոս քը, հե տևա բար, կա-

ռուց վում է կա տար յալ ձևով և այն արդ յուն քին է հան գում, 

որ լսա րա նում դրա կան տպա վո րութ յուն է ստեղծ վում: 

Նույն կա ռուց վածքն ու նի Պետ րո սի մեկ այլ ճառ Սո ղո մո-

նի նա խա գավ թում1 (Հին Կտա կա րա նի վկա յութ յուն նե րը 

մեջ բեր վում են, որ պես զի օ ժան դա կեն ա պաշ խա րութ յան և 

Ե կե ղե ցի գա լու  հոր դոր նե րին), ինչ պես նաև նրա ճա ռը եբ-

րա յա կան ատ յա նի ա ռաջ2:

Գործք Ա ռա քե լո ցի քա րոզ չա կան մեկ այլ վկա յութ յան 

մեջ նկա տում ենք, որ Ստե փա նոս սար կա վագն իր ար դա-

րա ցու մը3 հիմ նում է Սուրբ Գրքի մեկ նութ յան վրա` Մե-

սիա յի գալստ յան հա մար որ պես նա խա պատ րաս տութ յուն 

ներ կա յաց նե լով Հին Կտա կա րա նը: Քա րո զի նույն կա ռուց-

վածքն ենք նկա տում Պի սիդ յան Ան տիո քում հրեա նե րին 

ուղղ ված Պո ղոս ա ռաք յա լի ճա ռում4, որ տեղ սուրբգ րա յին 

հատ ված նե րի հի ման վրա հա վաս տում է Հի սու սի Փրկիչ և 

ա զա տա րար լի նե լը: Հե թա նոս լսա րա նին ուղղ ված իր եր-

կու ճա ռե րում (Փոքր Ա սիա յի Լյուստ րա յում5 և Ա թեն քում6) 

1 Գործք 3:11-26:

2 Գործք 4:8-12:

3 Գործք 7:2-53:

4 Գործք 13:16-41:

5 Գործք 14:15-17:

6 Գործք 17:22-32:
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Պո ղոսն իր խոս քը կա ռու ցում է Աստ ծու կենտ րո նա կան թե-

մա յի շուրջ, որ հայտն վում է բնութ յան մեջ, այ սինքն` շփման 

եզ րեր է փնտրում իր լսա րա նի հետ:

Պո ղո սի քա րո զի ար վես տը փաստ վում է նաև իր նա-

մակ նե րում առ կա վկա յութ յուն նե րից, ո րոն ցում ընդգծ վում 

է քա րո զի հա մա պա տաս խա նե ցումն ունկն դիր նե րի կա րո-

ղութ յա նը1, որ քա րոզն ի րա կա նաց վի ոչ թե մարդ կանց հա-

ճո յա նա լու, այլ Աստ ծու փառ քի հա մար2, որ ներ կա յաց նի 

ճշմար տութ յու նը3 և չկեղծ վի Աստ ծու խոս քը4: Հա մա ձայն 

ա ռաք յա լի` խոս քի քա րո զի չը պետք է լի նի «հե զա համ բույր, 

ու սու ցա նող, ա նո խա կալ և հան դար տութ յամբ խրա տի հա-

կա ռա կորդ նե րին»5, պետք է «ամ րաց նի իր մար մի նը, որ-

պես զի նույն ին քը խո տե լի չլի նի այն բա նում, ո րը քա րո զում 

է ու րիշ նե րին»6 և, վեր ջա պես, ա ռա ջին հեր թին հենց ին քը 

պետք է ըն դու նի այն ճշմար տութ յուն նե րը, ո րոնք քա րո զում 

է, որ պես զի կա րո ղա նա փաս տել, որ «քա րո զում է, քա նի որ 

հա վա տում է»7: Ըստ Պո ղոս ա ռաք յա լի` քա րո զի չը չպետք է 

հպար տա նա իր «խոս քի ի մաս տութ յան և սքան չե լիութ յան» 

հա մար, այլ իր քա րո զը հիմ նի «Սուրբ Հո գու փաս տարկ նե-

րի» և «Աստ ծու ու ժի» վրա8: Այս գոր ծո նը, սա կայն, զա նա-

զա նում է «Քրիս տո սի քա րո զը» «աշ խար հի քա րո զից», ո րի 

հե տևան քով աշ խար հը քրիս տո նեա կան քա րո զը հա մա րում 

է «հի մա րութ յուն»9:

1 Ա Կորնթ. 3:1-2:

2 Ա Թես. 2:4-8:

3 Բ Տիմ. 2:15:

4 Բ Կորնթ. 4:2:

5 Բ Տիմ. 2:24-26:

6 Ա Կորնթ. 9:27:

7 Բ Կորնթ. 4:13:

8 Ա Կորնթ. 2:1-5:

9 Ա Կորնթ. 1:18:

Հե տևա բար, ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցում բնա կան էր քա-

րո զի հա մար պայ քա րը նույն հա կադ րութ յուն նե րի դեմ, 

ո րոնց դեմ պայ քա րել է նաև Տի րոջ քա րո զը: Այս պի սով, 

տե ղե կա նում ենք, որ հրեա ներն «ընդ դի մա խո սում էին» 

Պո ղո սի և Բառ նա բա սի քա րո զին1, ինչ պես նաև  ո րոշ ան-

ձինք «խո չըն դոտ ներ» էին ա ռա ջաց նում և «անհ նա զանդ 

էին» քա րոզ վող խոս քին2: Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցու քա րո-

զը, սա կայն, նույն պես ըն դու նե լութ յուն գտավ ունկն դիր-

նե րի կող մից, ո րոնք «ըն դու նե ցին խոսքն ու րա խութ յամբ, 

չնա յած ապ րում էին մեծ նե ղութ յան մեջ»3, այն «ըն դու նե-

ցին ոչ որ պես մարդ կանց խոսք, այլ որ պես Աստ ծու խոսք»4, 

«փա ռա բա նում էին»5 այն, ե ղան «խոս քի կա տա րող ներ և 

ոչ միայն այն լսող ներ» (այ սինքն` կի րա ռում էին այն)6 և 

«փրկվում էին խոս քի մի ջո ցով»7: Նրանք այն ունկն դիր ներն 

էին, ո րոնց հո գի նե րում քա րո զը «բնակ վեց ա ռա տա պես»8 և 

ի վեր ջո «հաղ թե ցին չա րին»9, ո րոնք նա խընտ րե ցին «մեռ-

նել Աստ ծու խոս քի հա մար», քան ու րա նալ այն10:

3. Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցու քա րոզ չա կան գործն ի րա-

կա նաց վում էր հիմ նա կա նում Սուրբ պա տա րա գի շրջա-

նակ նե րում: Վաղք րիս տո նեա կան պա տա րա գի ըն թաց քում 

«ու սու ցու մը» սուրբգ րա յին, հատ կա պես Հին Կտա կա րա-

նի մար գա րեա կան խոս քից բա ժան ված ինչ-որ «երկ րորդ 

խոսք» չէր: Օ րեն քը, Ի մաս տութ յու նը և Մար գա րեութ յուն-

1 Գործք 13:46:

2 Ա Պետ. 2:8, 3:1:

3 Ա Թես. 1:6:

4 Ա Թես. 2:13:

5 Գործք 13:48:

6 Հակոբոս 1:22:

7 Ա Կորնթ. 15:2:

8 Կողոս. 3:16:

9 Ա Հովհ. 2:14, տե՛ս նաև Հայտ. 12:11:

10 Հայտ. 6:9:
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նե րը, եբ րա յա կան ծե սի ազ դե ցութ յամբ, որ դեգր վել էին 

որ պես քրիս տո նեա կան պա տա րա գի ըն թերց վածք ներ: 

Վաղք րիս տո նեա կան  ծե սում դրանց ըն թեր ցա նութ յու նը, 

սա կայն, նոր ծա վալ և նոր շունչ էր ստա նում ա ռա քե լա-

կան ու սուց ման անձ նա կան բնու թագ րից, քա նի որ ա ռաք-

յալ նե րը քա րո զում էին «այն, ո րին տե սան, լսե ցին և ի րենց 

ձեռ քե րով շո շա փե ցին»1: Ա ռա քե լա կան քա րո զի անձ նա-

կան-բա նա վոր ա վան դութ յու նը, ան շուշտ, նա խոր դեց դրա 

ար ձա նագ րութ յա նը: Ա ռաք յալ նե րի հու շերն ա վե լի ուշ ար-

ձա նագր վե ցին Ա վե տա րան նե րում: Ճիշտ այդ ժա մա նակ 

պա տա րա գի մեջ փոխ վում է քա րո զի բնույ թը, քա նի որ 

ա ռա քե լա կան բա նա վոր ա վան դութ յան մի ջո ցով խոս վում է 

ոչ թե Հին Կտա կա րա նի մե սիա կան մեկ նութ յան, այլ ա ռա-

քե լա կան այս մեկ նութ յան ներ քո քա րո զիչ նե րի կող մից կա-

տար ված վեր լու ծութ յան մա սին2:

Հատ կա պես խնդիր է հա րու ցում Ա Կորնթ. 14:26 հա-

մա րը. «Արդ, ի՞նչ ա նել, եղ բայր նե՛ր: Երբ ի մի վայր 

հա վաք վեք, ձե զա նից յու րա քանչ յու րը` շնորհ ու-
նե նա սաղ մոս եր գե լու թե ու սու ցա նե լու, Աստ ծու 
հայտ նութ յու նը բե րե լու թե լե զու նե րով խո սե լու կամ 

խոս վա ծը թարգ մա նե լու…»: Ի մա նա լով, որ «ի մի վայր 

հա վաք վեք»-ը մատ նան շում է Սուրբ պա տա րա գը3, կոչ ված 

ենք մեկ նե լու պա տա րա գի ըն թաց քում «ու սուց ման» և «լեզ-

1 Ա Հովհ. 1:1 և 3/Գործք 4:20:

2 Այս չափանիշի կիրառման մի փորձ տե՛ս  Μβτλ. Νδεο άηου, ΣυθαγηΫθοδ βθ 
υχαλδ έα, Σπο ά, α 1978, էջ 168-169:

3 Ի դեպ, առաջին դարերում, բացի «գոհաբանականից», չկար «հավաքի» 

այլ ձև (տե՛ս Μβτλ. Π λΰΪηου Ι. Ζβαδούζα, Η θσ βμ μ εεζβ έαμ θ  

Θ έ χαλδ έ εα  πδ εσπ εα  ομ λ μ πλυ ουμ αθ μ,  α , 

Γ γό , 19902, էջ 20: Ա Կորնթ. նամակում «հավաքվեք»-ի մասին, որպես 

գոհաբանական եզրի, մասնավորապես տե՛ս E. B. Allo, Première Epître aux 
Corinthiens, Paris , էջ - ):

վա խո սութ յան» ի մաս տը, չնա յած այն փաս տին, որ «լեզ վա-

խո սութ յունն» «ու սուց ման» բա ժին էր կազ մում: Հարցն այն 

է, թե արդ յոք վաղք րիս տո նեա կան քա րո զը որ պես լեզ վա-

խո սութ յան ար տա հայ տութ յու՞ն էր1: Տվյալ շնոր հի մա սին 

հայտ նի է, որ Գործք Ա ռա քե լո ցի հա մա ձայն` Սուրբ Հո գու 

գա լուս տը կապ վում էր մկրտութ յան հետ, և ձեռք դնելն ու-

ղեկց վում էր շնորհ նե րի տվչութ յամբ (8:13-ից), ո րոնց մեջ 

«լեզ վա խո սութ յու նը» նշա նա կա լից տեղ է զբա ղեց նում 

(10:46)2 Տի րոջ կող մից նա խա պես ծա նուց ված հրա շա-

գործ ե րևույթ նե րի (նշան նե րի) մեջ, ո րոնք ի հայտ են գա-

լիս դրանք հա վատ քով ըն դու նե լու դեպ քում (Մարկ. 16:17) 

և հաս տա տում են վաղք րիս տո նեա կան քա րո զը (Մարկ. 

16:20):

Լեզ վա խո սութ յան և քա րո զի կա պը կա րող ենք հիմ նա-

վո րել Սուրբ Գրքի մեկ նութ յան «նա խա ձեռ նութ յան» ի մաս-

տով: Այս նա խա ձեռ նութ յու նը Կորն թո սի գո հա բա նա կան 

հա վա քում համարվում է ոչ թե մարդ կա յին կա րո ղութ յուն, 

այլ Սուրբ Հո գու շնորհ3: Վաղք րիս տո նեա կան պա տա րա-

գի ըն թաց քում քա րոզն այս լույ սի ներ քո ներ կա յաց վում 

էր որ պես Սուրբ Հո գու հետմկր տութ յան նվեր, չէր հան դի-

սա նում մարդ կա յին ներշն չան քի կամ ի մա ցութ յան փաստ, 

այլ Սուրբ Հո գու ներ կա յութ յան և ազ դե ցութ յան ար տա հայ-

տութ յուն Ե կե ղե ցում: 

1 20-րդ դարասկզբի հայտնի ծիսաբան A. Baumstark-ը հեշտ ընկալելի հե-

տևու թյուն է արել, որը, սակայն, չի հաստատում թեմայի մասին իր պնդում-

ները (Die Messe im Morgenland, Kempten, , էջ - ):

2 «Լեզուների շնորհն» արձանագրվում է Ա Կորնթ. 12:10-ում` այլ շնորհների 

շարքում:

3 Տվյալ պարագայում թեմային P. Y. Emmery-ի մոտեցումը բացարձակ ճիշտ 

ենք համարում, «Le service de la parole selon I Cor. », La Parole dans la 
Liturgie (semaine liturgique de l’Institut Saint-Serge), Paris, Cerf, , էջ -  
Lex Orandi :
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դ) Քա րո զի օ րի նակ վաղ Ե կե ղե ցում

1. Քրիս տո նեա կան ա մե նա հին Ճառն է հա մար վում 

Կղե մես Հռո մեա ցու այս պես կոչ ված Կորն թա ցի նե րին 

ուղղ ված Բ Նա մա կը1: Ա մե նա հին հա մար վող այս Ճա ռի 

հիմ նա կան բո վան դա կութ յունն ա պաշ խա րութ յան կոչն է. 

իբ րև ա պա ցույց ներ բեր վում են մարդ կա յին կյան քի հա-

վեր ժա կան բնույ թը և գա լիք պա տիժ նե րի ի րո ղութ յու նը2: 

Խոս քը գնում է մի բա րո յա կան-հո գևոր խրա տի մա սին, ո րը 

որ պես «ճառ» է բնու թագր վում ար դեն իսկ ա ռա քե լա կան 

շրջա նից սկսած3:

Հե տևա բար, տվյալ նա մա կը, ինչ պես հռե տո րա կան բո-

լոր ծա նոթ բնագ րե րը, հիմ նա վո րել են վաղք րիս տո նեութ-

յան հնութ յու նը: Խոս քը սուրբգ րա յին լեզ վով ար տա հայտ-

ված ճա ռա յին բնագ րե րի մա սին է (ի մի ջիայ լոց, դրա շատ 

բա ժին նե րում վեր լուծ վում է Սուրբ Գիր քը), ո րոն ցում ցու-

ցադր վում է քրիս տո սա բա նա կան և ե կե ղե ցա բա նա կան 

վար դա պե տութ յու նը: Փաս տար կին հա ջոր դում է հյու րըն-

կա լութ յան գործ նա կան օ րի նակ նե րի հի շա տա կու մը, որ 

թո թա փում է մեղ քե րի և հա մա պա տաս խան պա տիժ նե րի 

ծան րութ յու նը: Սա է վաղք րիս տո նեա կան ճա ռի ի մաս տը, 

1 Δ. ΜπαζΪηομ-ն այն համարում է «ամենահին քրիստոնեական քարոզ» 

(Հայրա բա նություն, Աթենք 1930, էջ 35): Այս նամակը, երևում է, որ Ք.ա. 150-

ից հետո ընկած շրջանի գործ է: Ճշգրիտ հայտնի չէ հեղինակը (բավարար 

վկայություններ չկան), չնայած չի բացառվում այն վարկածը, որ հեղինակել 
է Կորնթոսի ինչ-որ երեց [տե՛ս J. Quasten, Patrology, I, Utrecht , էջ - /E. J. Goodspeed, A History of Early Christian Literature revised and enlarged by Robert M. Grant , Phoenix Books, The University of Chicago Press, , էջ - ]: 

2 Բնագիրը ΕΠΕΣ-ում (Հույն հայրերի և եկեղեցական հեղինակների գրա-

դարան) 1, - :

3 Գործք 20:11:

ինչ պես որ այն ա վե լի ուշ սահ մա նում է Իգ նա տիոս Ան տիո-

քա ցին` գրե լով Պո ի կար պոս Զմյուռ նա ցուն1:

Բա վա կա նին տպա վո րիչ է Կղե մե սի նա մա կի հատ կա-

պես վեր ջին հատ վա ծը, որ տեղ ճա ռողն անդ րա դառ նում է 

գայ թակ ղութ յան նրբազ գաց թե մա յին և քրիս տոն յա նե րի 

զգաս տութ յան կո չին` հռե տո րա կան ար վես տով խոր հուրդ 

տա լով իր ունկն դիր նե րին. «Սա կայն այն, որ տես նում 

ենք ա նար դար նե րին, որ հարս տա նում են, և Աստ ծու 
ծա ռա նե րին, որ նե ղութ յուն ներ են կրում, թող չխռով-

վեն ձեր մտքե րը: Եղ բայր նե՛ր և քույ րե՛ր, ե կե՛ք, ու-
րեմն, հա վա տանք, ըն դու նենք Աստ ծու խո հե մութ յու-
նը և վարժ վենք այս կյան քին, որ պես զի վար ձատր-

վենք ա պա գա յում: Ար դար նե րից ոչ ոք ան մի ջա պես 

չի ստա ցել պտու ղը, այլ սպա սում է դրանց, քա նի որ 

Աստ ված ե թե ան մի ջա պես հա տու ցի ար դար նե րի 

վար ձը, ա պա հայտ նա պես կզբաղ վենք ա ռևտ րով և 

ոչ աստ վա ծա պաշ տութ յամբ, և կկար ծեինք, որ ոչ թե 

աստ վա ծա պաշ տութ յան, այլ շա հին հե տա մուտ լի-

նե լով` ար դար ենք: Այս պատ ճա ռով էլ աստ վա ծա-

յին վճի ռը պատ ժում է այն հո գուն, որն ար դար չէ, և 

նրան տան ջում շղթա նե րով»2:

Ճա ռի վե րոնշ յալ հատ վա ծում հռե տո րա կան ո ճով ներ-

կա յաց վում է ար դա րի փոր ձութ յան թե ման` հա մե մա տե լով 

այն ա նար դա րի բա րօ րութ յան հետ: Ճա ռը չի վա րա նում այս 

փաս տար կու մից (ճա ռի ի րա պաշ տա կան տար րից), սա կայն 

վար պե տո րեն փաս տում է, որ այս վի ճա կը ոչ թե ու ժազր-

կում է ար դա րութ յա նը, այլ խրա խու սում է այն: Ե կե ղե ցա-

1 Վատ սովորություններից հրաժարվի՛ր, սակայն ավելի շատ դրա՛նց 
մասին քարոզիր (Ուղղված Պողիկարպոսին ΕΠΕΣ 2, էջ 283, 34):

2 Նշվ. աշխ., էջ 47 (20-29):
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կան հռե տո րը մի քա նի տո ղով պար զո րեն ներ կա յաց նում է 

ար դա րի փոր ձութ յան խոր մեկ նութ յու նը` այդ պես դի մե լով 

իր լսա րա նին:

2. Վաղ բնագ րե րից է նաև Տաս ներ կու ա ռաք յալ նե-

րի վար դա պե տութ յու նը (Դի դա խե. 1-6 գլուխ ներ1. գրվել 

է 2-րդ դա րի ա ռա ջին կե սում): Այս բնա գի րը, սա կայն, ճա ռի 

հստակ բնու թա գիր չու նի, բայց հի շա տա կութ յան ար ժա-

նի հռե տո րա կան ո րո շա կի մար տա վա րութ յուն ենք զա նա-

զա նում, որն իր գա գաթ նա կե տին է հաս նում 6-րդ գլխում. 

«Ու շա դի՛ր ե ղիր, որ ինչ-որ մե կը քեզ չշե ղի ու սուց-

ման այս ճա նա պար հից, քա նի որ Աստ ծու մա սին ոչ 
ճշգրիտ բա ներ է քեզ ու սու ցա նում: Ե թե կա րող ես 

կրել Տի րոջ ողջ լու ծը, կա տար յալ կլի նես, սա կայն 

ե թե չես կա րող, ա պա ա րա՛ այն, ինչ կա րող ես: Կե-

րակ րի հետ կապ ված` պա հի՛ր այն քան, ինչ քան կա-

րող ես. ա վե լի շատ, սա կայն, պաշտ պան վի՛ր կռա-

պաշ տութ յու նից, քա նի որ դա մե ռած աստ ված նե րի 

պաշ տա մունքն է»2:

Այս վեր ջա բա նի խրա խու սա կան բնույ թը դրսևոր վում 

է ունկն դիր նե րի կա րո ղութ յուն նե րի նկատ մամբ հար գան-

քով, ո րը նման է քա ջա լե րանք նե րին: Բնա գի րը դյու րըմբռ-

նե լի է, և ե րևում է, որ խոս քը նա խամկր տա կան քրիս տո-

նեա կան հա վատ քի ու սուց ման մա սին է: Ի դեպ, ա քրիս-

տո նեա կան քա  հիմ նա կան նյութը ք րիս տո նեա կան 

ա ա ք  ու ու ու մն  :

1 ΕΠΕΣ 2, էջ - : 

2 Նշվ. աշխ., էջ  - :

Բ. ԴԱ ՍԱ ԿԱՆ ՀՌԵ ՏՈ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ԵՎ 

Ե ԿԵ ՂԵ ՑԱ ԿԱՆ ՀՌԵ ՏՈ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ

ա) Հին հու նա կան, հռո մեա կան և հու նահ ռո մեա կան 

հռե տո րութ յուն

Դա սա կան հնա դա րը զբաղ վում էր հատ կա պես հռե-

տո րա կան ար վես տով և հիմ նա կա նում ու սուց մամբ ու դրա 

կա նոն նե րի կո դա վոր մամբ, ինչ պես նաև դրա մի ջո ցով քա-

ղա քա ցի նե րի կրթութ յամբ1: Հռե տո րա կան ար վես տի ձևա-

վոր ման հենց սկզբից դա սա կան հնա դա րը մատ նան շել էր 

նաև այն ճշմար տութ յու նը, որ հռե տո րա կան կա րո ղութ յու-

նը միայն ու սուց ման արդ յունք չէր, այլ գե րա զան ցա պես 

բնութ յան պար գև:

 Հել լե նիզ մի պատ մութ յան մեջ հռե տո րա կան ար վես տի 

ըն թաց քը նշա նա վոր վում է հռե տոր Սի կե լոս Գոր գիա սի (Ք. 

ա. 427թ.) Ա թենք ժա ման մամբ. նա զար մաց նում էր ա թե-

նա ցի նե րին իր հռե տո րա կան կա րո ղութ յուն նե րով2: Գոր-

գիա սի ժա մա նու մից ա ռաջ, սա կայն, Ա թեն քի հռե տոր-ու-

սու ցիչ ներն ար դեն հռե տո րա կան ար ժե քա վոր ա վան դույթ 

էին ստեղ ծել, որն ար ձա նագր վում է Ատ տի կեի բար բա ռի 

գրա կան բնագ րե րում3: Ա վե լի վաղ էլ` հո մե րոս յան շրջա-

նում, ե րևում է, որ հռե տո րա կան ար վես տը զար գա ցած է 

ե ղել4: Սա կայն Գոր գիասն այն անձն էր, ո րը հաս տա տում է 

հռե տո րութ յու նը որ պես խոս քի մի նոր տե սակ, ո րը դա սա-

կան Ա թեն քից տա րած վում է ողջ հռո մեա կան աշ խար հում, 

1 Տե՛ս O. Reboul, La Rhétorique, Paris, PUF, , էջ :
2 Համապատասխան վկայություններ է տրամադրում, որքան որ Թուկիդիդեսը, 

այնքան էլ Դիոդորոս Սիցիլիացին տե՛ս J. E. Sandy’s, A History of Classical 
Scholarship, vol. I, New York-London, , էջ :

3 J. D. Denninston, Greek Prose Style, Oxford, Clarendon Press, , էջ - :
4 Ուշագրավ է, որ Հոմերոսի հերոսներն անվանվում են հռետորներ և 

պատե  րազ միկներ (Իլիական I, 443): 
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ինչ պես նաև որ պես ար վեստ, ո րը հնա րա վոր է լի նում դա-

սա վան դել: 

Ք. ա. 5-րդ դա րից սկսած, երբ ո րոշ քա ղաք նե րում տա-

պալ վում է բռնա պե տութ յու նը, և ժո ղովր դա վա րութ յուն է 

հաս տատ վում, հռե տո րութ յու նը շա րու նա կում է զար գա-

նալ. փաստ, ո րը հռե տո րա կան ար վես տը կա պում է ժո-

ղովր դա կան վար չա ձևին1: Նույն ժա մա նա կաշր ջա նում (Ք. 

ա. 5-րդ դա րի վերջ) հռե տոր նե րը ջերմ հա րա բե րութ յուն ներ 

էին հաս տա տել սո փեստ փի լի սո փա նե րի հետ, ո րոնց հետ 

ընդ հա նուր հե տաքրք րութ յուն ներ ու նեին լեզ վի, հիմ նա-

վոր ման և ու սուց ման մե թո դի վե րա բեր յալ2: Այդ ժա մա նակ 

են ե րևան գա լիս հռե տոր-փի լի սո փա նե րը` Պրո տա գո րա-

սը, Պրո դի կո սը և Իպ պիա սը: Տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում 

սո փեստ ներն ու հռե տոր նե րը հաս տատ վում են դա սա կան 

Ա թեն քում որ պես դաս տիա րակ ներ` հիմ նե լով խմբա յին 

ու սու ցու մը և նպա տակ ու նե նա լով ի րենց ա շա կերտ նե րի 

«դա տե լու, ճա ռե լու և գոր ծե լու» կա րո ղութ յուն նե րի կա տա-

րե լա գոր ծու մը3:

Հռե տո րա կան ար վես տի ար ժե քի կամ ա նար ժե քութ-

յան մա սին այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ե րեք կար ծիք ներ ար-

տա հայտ վե ցին.

ա) Փի լի սո փա յա կան հռե տո րութ յուն, ո րը ներ կա յաց-

նում էին Սոկ րա տե սը և Պլա տո նը: Այս կար ծի քը մեր ժում էր 

հռե տո րա կան ար վես տը, ո րը հիմ նա կա նում սո փեստ նե րը 

որ պես զենք էին օգ տա գոր ծում: «Գոր գիաս» և «Ֆեդ րոս» 

1 G. A. Kennedy, σ  ς σσ ς ς, , ς, , 
էջ :

2 Δ. Κουεούλα, Η λβ ολδε εα  εεζβ δα δε λβ ολδε, Θ α ο , Που -

α ά , 2003, էջ 36:

3 H. I. Marrou, Ι ολέα μ επαδ τ ωμ θ λχαδσ β α, α 1961, էջ 82-

100/L. Bellenger, La persuasion, Paris, PUF, , էջ :

աշ խա տութ յուն նե րում Պլա տո նը մեր ժում է հռե տո րա կան 

ար վես տը` այն ճշմա րիտ փի լի սո փա յութ յու նից ստո րա դաս 

հա մա րե լով1:

բ) Հա յե ցա բա նա կան հռե տո րութ յուն, ո րը ներ կա յաց-

նում է Պլա տո նի ա շա կերտ Ա րիս տո տե լը: Նա հռե տո րութ-

յու նը հա մա րում է ժո ղովր դա կան խոս քի ար վեստ, ո րը հա-

մա պա տաս խա նում է ճար տա սա նութ յա նը` տրա մա բա նա-

կան փաս տարկ ման ար վես տին2:

գ) Ի սոկ րա տե սի գործ նա կան հռե տո րութ յուն. նա հռե-

տո րութ յու նը ճար տա սա նութ յան ար վեստ էր հա մա րում 

(ե ղել է «ար ձա կա գիր», այ սինքն` խոս քեր էր գրում դա տա-

րան նե րում ար տա սա նե լու հա մար)3:

Հել լե նիզ մի ժա մա նա կաշր ջա նը սկսվում է դե պի Ա րևելք 

Ա լեք սանդր Մե ծի մուտ քով և հել լե նիզ մի տա րած մամբ4: 

Ինչ պես ար դեն իր «Տո նախմ բութ յան» (Ք. ա. 380 թ.) մեջ 

հայտ նում է Ի սոկ րա տե սը` հու նա կան դաս տիա րա կութ-

յան հիմ նա կան նպա տա կը հա մաշ խար հայ նա ցումն էր, 

այ սինքն` նրա ընդ լայ նու մը` ան կախ մարդ կանց ցե ղա յին 

պատ կա նե լութ յու նից: Այն նպաս տում էր հույ նե րի հռե տո-

րա կան ար վես տի տա րած մա նը և այն ազ գե րի կող մից դրա 

կի րառ մա նը, ո րոնք հու նա կան կրթութ յուն չու նեին: Սա-

կայն գե րիշ խա նութ յուն նե րի հիմ նու մը և միա պե տութ յան 

հա մա կար գը, որն իշ խում էր հել լե նիզ մի ժա մա նա կաշր ջա-

նում, թու լաց նում էր հռե տո րա կան ար վես տի հրա պա րա-

1 Տե՛ս D. N. Clark, Rhetoric in Greco-Roman Education, New York, Columbia Press, , էջ :

2 J. E. Sandy’s, A History of Classical Scholarship, vol. I, New York-London, , 
էջ - :

3 G. A. Kennedy, σ  ς σσ ς ς, α, Παπα α , 20012, էջ 

70-73/ H. I. Marrou, Ι ολέα βμ επαδ τ ωμ άθ αλχαδσ β α, α 1961, էջ 

131:

4 M. Hadas, «Hellenistic Literature», Dumbarton Oaks Papers , էջ :
3 - ԳԵՈՐԳԻՈՍ ՖԻԼԻԱՍ



34 35

կա յին կի րա ռու մը, ո րը հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծում էին 

քա ղա քա ցի նե րը` դա տա րան նե րում բա նա խո սե լիս1:

Հել լե նիզ մի շրջա նում հռե տո րութ յու նը, սա կայն, իշ-

խում էր դպրոց նե րում, որ տեղ այն դա սա վան դում էին2: Այս 

դպրոց նե րից տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում աս պա րեզ ի ջան 

հռե տոր ներ, ո րոնք ինք նա տիպ ան հա տա կա նութ յուն ներ 

էին` Թեոֆ րաս տո սը (նա Ճե մա րա նում հա ջոր դեց Ա րիս-

տոս տե լին), ստոիկ նե րը և Եր մա գո րա սը:

Ք. ա. 5-րդ դա րից սկսած` հռե տո րութ յու նը զար գա նում 

է նաև հռո մեա կան ա վան դութ յան մեջ, չնա յած որ Հռո մում 

հռե տո րութ յան հիմ նա կան զար գա ցու մը լայն ծա վալ էր 

ստա նում հու նա կան ազ դե ցութ յու նից հե տո: Հռե տո րա կան 

ար վես տի ար տա հայտ ման կենտ րո նա կան վայ րը հռո մեա-

կան Ծե րա կույտն էր, ո րի նիս տե րում նշա նա կա լի հռե տոր-

ներ էին ա ռանձ նա նում (Կա տոն, Տի բե րիոս, Ցի ցե րոն, Դիո-

նի սիոս Հա լի կառ նաս ցի, Հեր մո գե նես, Քվին տի լիա նո սը):

բ) Ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան և դա սա կան 

հռե տո րութ յան հան դի պու մը

Ա վե տա րա նի պատ գա մը Հո գե գա լուս տից հե տո տա-

րած վում է ամ բողջ Հռո մեա կան կայս րութ յան մեջ3: Քա-

ղաք նե րում, ինչ պես` Ա թեն քում, քրիս տո նեա կան քա րո զը 

պայ քա րում էր մի լսա րա նի դեմ, ո րը նա խընտ րում էր հատ-

կա պես հռե տո րա կան ար վես տը4: Այս ար վես տը, սա կայն, 

1 G. A. Kennedy, Classical Rhetoric and its Christian and secular Tradition, The University of North Corolina Press , էջ : 
2 H. I. Marrou, Ι ολέα μ επαδ τ ωμ θ λχαδσ β α, α 1961, էջ 282-

285:

3 Ι. Καλαίδ οπούζου,  αγωγ θ Καδθ δαγάε , Θ α ο , 19982, էջ 245-

247:

4 Քանի որ, ինչպես տեղեկացնում է Գործք Առաքելոցը, Աթենացիները 

Հռո մեա կան կայս րութ յան այլ քա ղաք նե րում ևս հա տուկ 

հար գան քի էր ար ժա նա նում1: Հե թա նոս ժո ղո վուրդ նե րի 

այս վե րա բեր մուն քը հռե տո րա կան ար վես տի նկատ մամբ 

տա րած վում էր նաև քրիս տո նեա կան քա րո զի վրա (ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րութ յուն). Լյուստ րա յի բնա կիչ նե րը Պո-

ղոս ա ռաք յա լին ան վա նում էին «Հեր մես», քա նի որ նա էր 

խոսքն ա ռաջ նոր դո ղը (այ սինքն` հիա նա լի հռե տոր էր)2: 

Ա ռաք յալ նե րի հռե տո րա կան ար վես տը, հե տևա բար, գնա-

հատ վում էր հե թա նոս ազ գե րի կող մից, ո րոնք այն որ պես 

ի րենց դա սա կան հռե տո րութ յան մի ձև էին ըն կա լում:

Այս փաս տը հիմք հան դի սա ցավ հե թա նոս նե րի հե-

տաքրք րութ յան հա մար, որ լսեն քրիս տո նեա կան քա րո զը3: 

Ի դեպ, քրիս տո նեա կան պատ գա մի տա րած ման ժա մա նա-

կաշր ջա նը հա մընկ նում է այն ժա մա նա կաշր ջա նին, երբ 

հե թա նոս աշ խար հը հռե տո րա կան ար վես տը ճա նա չում 

է որ պես մի գե րա գույն կրթա կան բա րիք4: Այս ժա մա նա-

կաշր ջա նի թան ա ան մի ջա վայ րը, հե տևա բար, օ ժան-

դա կում էր ինչ պես գա ղա փար նե րի ա զատ փո խանց մա նը, 

այն պես էլ կար ծիք նե րի հրա պա րա կա յին ծա նուց մա նը:

Հա կա ռակ, սա կայն, վե րոնշ յալ փաս տե րի` պետք է 

նշենք, որ դա սա կան հռե տո րութ յան հետ ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րութ յան հան դի պու մը կապ ված է նաև քրիս տո նեա-

կան քա րո զի լեզ վի գոր ծո նի հետ: Ա ռաք յալ նե րը քա րո զե-

և օտար եկվորները այլ բանով չէին զբաղվում, քան միայն ասելով 
կամ լսելով մի ավելի նոր խոսք (Գործք 17:21):

1 G. V. Bowersock, Greek Sophists in the Roman Empire, Oxford ,  էջ /E. 
Auerbach, Literary Language and its Public in Latin Antiquity and in Middle 
Ages, Princepton University Ptess,  էջ :

2 Գործք 14:12:

3 Աթենացիներն իրենք են դիմում Պողոս առաքյալին, որպեսզի իրենց քարո-

զի, քանի որ ուզում են «իմանալ» (Գործք 17:20):

4 A. H. M. Jones, «The Greeks Under the Roman Empire», Dumbarton Oaks 
Papers  , էջ : 
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ցին ա րա մեե րեն, քա նի որ ի րենց լսա րա նը հրեա ներն էին, 

սա կայն ա րագ օգ տա գործ վեց նաև ընդ հա նուր հու նա րե նը, 

այ սինքն` այն լե զուն, ո րով թարգ ման վեց Հին Կտա կա րա-

նը: Այս լեզ վում եբ րա յա կան բա ռե րը նոր բո վան դա կութ-

յուն ստա ցան, ո րը նպաս տեց աշ խար հի փրկութ յան վե-

րա բեր յալ Աստ ծու նպա տակն ար տա հայ տե լուն1: Սա կայն 

վաղք րիս տո նեա կան քա րո զի լեզ վա կան յու րա հատ կութ-

յու նը հա վա նա բար ծա գում էր ոչ թե հռե տոր-ու սու ցիչ նե րի 

բարձր լեզ վից, այլ ան տես ված և խո սակ ցա կան բար բա-

ռից2: Ա ռաք յալ նե րը հռե տոր նե րի մոտ չէին ա շա կեր տել և ոչ 

էլ հե տևել հռե տո րութ յան ա վան դած տե սա կետ նե րի ո ճա-

բա նա կան և մե թո դա բա նա կան ծրագ րե րի: 

Այս փաս տի արդ յունքն էր նաև հույն հռե տոր նե րի կող-

մից վաղք րիս տո նեա կան քա րո զի հան դեպ հա կակ րան քի 

ստեղ ծու մը3: Այդ պատ ճա ռով վաղք րիս տո նեա կան դա-

րաշր ջա նի դա սա կան ուս յալ նե րը Խա չի քա րո զը հա մա րում 

էին հի մա րութ յուն: Նրանց հա մար Ա ռաք յալ նե րի քա րո զը և 

Ա վե տա րան ներն «ա նար ժեք խոս քեր էին» (բա ռա ցիո րեն), 

քա նի որ չէին հե տևում ո՛չ դա սա կան խոս քին, ո՛չ էլ դա սա-

վանդ վող հռե տո րա կան ար վես տին4: 

Ի րա կա նում, սա կայն, վաղ ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ-

յու նը մի նոր դպրութ յան ձև հան դի սա ցավ, ո րը Քրիս տո-

1 Լեզվաբանական քննություն` կապված ընդհանուր հունարենի օգտագործ-

ման հետ, տե՛ս A. Martinet, Eléments de linguistique générale, Paris , էջ - /C. Mohrmann, Linguistic Problems in Early Christian Church, Vigiliae 
Christianae  ,  էջ :

2 A. Wilder, Early Christian Rhetoric, Boston, Harvard University Press, , էջ :
3 Երևում է, որ այս փաստը հնչում է Ա Կորնթ. 1:22-24-ում «hույների» մասին, 

որոնք «իմաստություն էին փնտրում» և որոնք քրիստոնեական քարոզը 

համարում էին «հիմարություն»: 

4 . ,  αγωγ θ Καδθ δαγάε , σσ , , էջ :

սով փրկութ յան պատ գամ էր պա րու նա կում, և այդ ժա-

մա նա կաշր ջա նում նո րո վի ար տա հայտ վեց հու նա րե նի 

հա մար: Ա վե տա րա նը քա րոզ վեց հստակ մի մի ջա վայ րում 

և ժա մա նա կաշր ջա նում, և քա րո զիչ ներն ար տա հայտ վե-

լու կա րո ղութ յուն ներ էին ստա նում ի րենց մշա կու թա յին 

մի ջա վայ րից: Այս պատ ճա ռով վաղք րիս տո նեութ յան հռե-

տո րութ յու նը ոչ թե հռե տո րութ յուն է ար վես տի ի մաս տով1, 

այ լև հան դի սա նում է որ պես «հա ղոր դակ ցութ յան հա մո զիչ 

ռազ մա վա րութ յուն»2:

1 A. Cameron, Christianity and the Rhetoric Empire: The Development of Christian 
Discourse, California, University Press, , էջ :

2 V. Robins, Jesus the Teacher. A socio-Rhetorical Interpretation of Mark, Philadelphia , էջ :
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Գլուխ Ա

Ե ԿԵ ՂԵ ՑԱ ԿԱՆ ՀՌԵ ՏՈ ՐՈՒԹ ՅԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒԹ ՅՈՒՆ

ա) Ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յունն ա ռա ջին 

դա րե րում

1. Ք. հ. 2-րդ դա րի հե տա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցում քա-

րո զի մա սին ա ռա ջին վկա յութ յու նը Հուս տի նոս Փի լի սո փա-

յին և Վկա յին է պատ կա նում: Հա մա ձայն այս վկա յութ յան` 

քրիս տոն յա նե րի ժո ղով նե րի ըն թաց քում Կի րա կի օ րը Աստ-

վա ծա յին պաշ տա մունք կա տա րե լու հա մար ըն թերց վում 

էին «Ա ռաք յալ նե րի հու շե րը» և «Մար գա րե նե րի գրվածք-

նե րը», շա րու նա կութ յան ընթացքում` «ա վա գը թող խոս քի 

մի ջո ցով խոր հուրդ տա և բա րի գոր ծե րի մղի»1:

Այս վկա յութ յու նից եզ րա կաց նում ենք հե տև յա լը` ա. 

Քա րոզն ի րա կա նաց վում էր կի րա կի օ րե րին` հա վա տաց-

յալ նե րի ծի սա կան հա վաք նե րի ըն թաց քում, բ. Աստ վա-

ծա յին պա տա րա գի մաս էր կազ մում, գ. Հիմն վում էր ըն-

թերց վածք նե րի մեկ նութ յան վրա և նպա տակ ու ներ (բա ցի 

դրանց ըն կա լու մից) բարձր բա րո յա կան կյան քի մա սին 

խորհր դի և խրա խու սան քի, դ. Այս քա րո զը կա տա րում էին 

Ե կե ղե ցու «ե րեց նե րը» (այ սինքն` քա հա նա նե րը կամ ե պիս-

կո պոս նե րը):

1 σ , ΄ , , ,  , , էջ 198(14-16):

2-րդ դա րի վեր ջի մա սին հա մա պա տաս խան տե ղե կութ-

յուն ներ է հա ղոր դում նաև Տեր տու ղիա նո սը, հա մա ձայն 

ո րի` Սուրբ Գրքի մեկ նութ յու նը քա րո զի մի ջո ցով «սնու ցում 

է քրիս տոն յա նե րի հա վատ քը, կեն դա նաց նում նրանց հույ-

սը, զո րաց նում քա ջութ յու նը և հաս տա տում նրանց կա յուն 

գի տակ ցութ յու նը»1: Այս վկա յութ յու նը բա ցա հայ տում է հա-

լա ծանք նե րի տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում քրիս տո նեա կան 

քա րո զի և՛ նպա տա կը, և՛ բո վան դա կութ յու նը: Խոս քը գործ-

նա կան և պարզ քա րո զի մա սին է, ո րը սուրբ Իգ նա տիոս 

Ան տիո քա ցին ան վա նում է «Ճառ»2, Ի րի նիոս Լուգ դո նա-

ցին` «Բա նա խո սութ յուն»3, և Պլի նիոս Կրտսե րը` «Երկ կողմ 

ուխտ, որ քրիս տոն յա նե րը տա լիս էին ա ռա քի նութ յուն նե րի 

կի րառ ման և չա րի քի շրջանց ման հա մար»4:

2. Եր րորդ դա րում ճա ռե րի ա մե նա հայտ նի հե ղի նա կը 

Ո րո գի նեսն է: Բա ցի իր վիթ խա րի մեկ նո ղա կան և այլ գոր-

ծե րից, Ո րո գի նե սը հե ղի նա կել է մոտ 574 ճա ռեր, ո րոն ցից 

փրկվել են միայն 21-ը5: Նրա գրվածք նե րը տար բեր վում 

են հե ղի նա կի կեն դա նի հա վատ քով և ար տա հայտ չա կան 

ու ժով: Ինչ պես մեզ տե ղե կաց նում է պատ մա գիր Եվ սե բիո-

սը, 231 թ. Հռո մի կայ սեր մոր` Յու լիա Մա մեա յի կող մից 

կանչ վեց Ան տիոք` ցույց տա լու քրիս տո նեա կան վար դա-

պե տութ յան բո վան դա կութ յու նը6: Եվ սե բիո սը նշում է, որ 

Ո րո գի նե սը ճա նա չում էր կայ սե րա կան փի լի սո փա յա կան 

1 ῦ, ς, , PL , :

2  χ ς, ς  ,  , , էջ 318: 

3 ἰ  ῶ ς, σ  ς   (մեջբերվում է Եվսեբիոս Կե-

սա րացուց, σ σ  σ , , ,  , էջ 339):

4  ῦ ω , σ  10, 96:

5 . , , հտ. Ա,  , էջ 413:

6 ὐσ , σ σ σ , , , - ,  , էջ 365:
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մի ջա վայ րը և այն օգ տա գոր ծեց որ պես շփման ազ դակ` 

Ա վե տա րա նը քա րո զե լու հա մար1:

Ո րո գի նե սի այս կա րո ղութ յուն նե րը բխում էին նաև 

Ա լեք սանդ րիա յի Ե կե ղե ցու քա րոզ չա կան ա վան դութ յու նից, 

ո րում ծաղ կեց հռչա կա վոր «Աստ վա ծա բա նա կան դպրոցն» 

իր փայ լուն ներ կա յա ցու ցիչ նե րով` Պան տե նո սով և Կղե-

մե սով: Այս եր կու այ րերն աշ խար հիկ կրթութ յուն ու նեին 

և փոր ձում էին քրիս տո նեա կան քա րո զին բո վան դա կա լից 

բնու թա գիր տալ: Ա լեք սանդր յան այդ դպրո ցը կա րո ղա ցել 

էր ան կա խա նալ հու դա յա կա նութ յու նից և իր սկզբունք նե-

րը վերց րել էր դա սա կան մտքից, որ պես զի Ա վե տա րա նի 

ճշմար տութ յունն ա վե լի լայն ըն դու նե լութ յան ար ժա նա-

նա: Այս կերպ ա ռա վել զգա յուն դարձ րին ի րենց թան  

ունկն դիր նե րին և հա մա քա րո զիչ նե րին:

2-րդ դա րի վեր ջից նա խա պայ ման ներ ստեղծ վե ցին 

քա րո զի զար գաց ման հա մար: Պատ ճառ նե րը շատ էին. 1) 

Հե րե տի կոս նե րի աս տի ճա նա բար ե րևան գա լը և ըն դար-

ձակ վե լը մղե ցին ե պիս կո պո սին քա րոզն ա վե լի լավ կազ-

մա կեր պե լու: Այս շրջա նում աս տի ճա նա բար վե րա նում էր 

մար գա րե նե րի դիր քը, և ժո ղովր դի կող մից իր ուժն էր կորց-

նում քա րո զի օ րեն քը: 2) Ե կե ղե ցին սկսում է հո գալ հատ-

կա պես իր հո գևո րա կան նե րի կրթութ յան հա մար, քա նի որ 

քա րո զի պա հանջ նե րը մե ծա ցել էին, և շա տա ցել էին ե կե-

ղե ցի մուտք գոր ծող նե րը: 3) Ե րևան է գա լիս սղա գիր նե րի 

կող մից քա րոզ նե րի ար ձա նագր ման հա մա կար գը. փաստ, 

ո րը նպաս տում էր քա րո զի ար տա քին տես քին ա վե լի շատ 

ու շադ րութ յուն դարձ նե լուն:

Ո րո գի նե սը ոչ միայն հա մար վում է ե կե ղե ցա կան մեծ 

հռե տոր, այ լև կա րևոր դեր է խա ղա ցել քրիս տո նեա կան 

1 Նույն տեղում, հատ. 4:

քա րոզ չա կան տե սութ յան ձևա վոր ման մեջ: Նրա քա րոզ-

նե րի ա ռա տութ յու նը Սուրբ Գրքի մեկ նութ յան նպա տակն 

ու նի: Նրա գոր ծը Սուրբ Գրքի բնագ րի ա մեն տո ղի և ի մաս-

տի մեկ նա բա նութ յան փո խան ցումն է, ո րը նպա տակ ու նի 

մտա փո խե լու իր ունկն դիր նե րին, որ չար հա մար հեն Աստ-

ծուն, և հե ռու պա հե լու այն գոր ծե րից, որ գործ վում են 

«ճշմա րիտ խոս քին հա կա ռակ»1: Մեկ նե լով Հռոմ. 12:7 հատ-

վա ծը «շնոր հի» մի ջո ցով «ու սու ցա նե լու» մա սին` Ո րո գի նե-

սը շեշ տում է, որ քրիս տո նեա կան քա րո զը ոչ թե մարդ կա-

յին ի մաս տութ յան, այլ Աստ ծու շնոր հի ար տա հայ տութ յուն 

պետք է լի նի, և ե կե ղե ցա կան այն հռե տո րին, որն ու նի պեր-

ճա խո սութ յուն, բայց ոչ շնորհ, հա մե մա տում է նրա հետ, ով 

Աստ ծու շնոր հով «չնա յած չի հո գում խոս քի շա րադ րան քի 

մա սին, սա կայն պարզ և ան կա նոն խոս քով ան հա վատ նե-

րից շա տե րին դարձ նում է դե պի հա վատ քը»2:

բ) Ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան ծաղ կու մը 

4-րդ դա րում

1. Հա լա ծանք նե րի ա վար տից և Մի լա նի հան դուր ժո ղա-

կա նութ յան հրո վար տա կից հե տո (Ք. հ. 313) ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րութ յան և քրիս տո նեա կան քա րո զի հա մար ոս կե 

մի շրջան է սկսվում: Քա րոզ չութ յան ծաղ կու մը Ե կե ղե ցում 

պար տա կան է հե տև յալ գոր ծոն նե րին`

ա) Հա լա ծանք նե րի դա դա րի և որ պես պե տա կան միակ 

պաշ տո նա կան կրոն քրիս տո նեութ յու նը ճա նա չե լու հե-

տևանքն այն ե ղավ, որ Ե կե ղե ցի ե կան հա սա րա կա կան 

տար բեր խա վե րին պատ կա նող շատ մար դիկ, ո րոնց կա-

1 ς,  σ , , ,  , էջ :
2 ς,  σ   ς ς, , , PG , :
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րիք նե րին և պա հանջ նե րին քա րո զը պետք է հար մար վեր: 

Ե կե ղե ցում քա րո զող նե րից շա տե րը քա րո զում էին քա ղաք-

նե րում` դա տա րան նե րում և այլ կենտ րո նա կան վայ րե րում, 

որ տեղ հռե տո րա կան գոր ծու նեութ յու նը զար գա ցած էր: Հե-

տևա բար, քա րո զին մշակ ված ոճ և հռե տո րա կան գրութ յան 

տեսք պետք է տա յին, որ պես զի բա վա րա րեին ունկն դիր նե-

րին, ո րոնք վարժ ված էին հռե տո րա կան բարձր ար վես տին:

բ) Ե կե ղե ցի ժո ղովր դա կան բազ մութ յան մուտք գոր ծե-

լու հե տևանքն այն ե ղավ, որ հո գևոր դա սի մեջ մտան հռե-

տո րա կան կրթութ յուն ու նե ցող մար դիկ, ո րոնք քրիս տո-

նեա կան քա րո զին ա վե լի բարձր ար վես տի ձև տվե ցին: Ի 

դեպ, քրիս տոն յա շատ քա րո զիչ ներ մկրտութ յու նից ա ռաջ 

կրթվել էին հռե տո րա կան դպրոց նե րում կամ զբաղ վել 

ի րա վա բա նութ յամբ:

գ) Հա լա ծանք նե րի և քրիս տոն յա նե րի մար տի րո սութ-

յան դա դա րը բազ մաց րին տո նա կան օ րե րը և նպաս տե ցին 

դրանց հան դի սա վոր տո նա կա տար մա նը: Այս դեպ քը շար-

ժա ռիթ դար ձավ գո վա բա նա կան և տո նա կան փայ լուն քա-

րոզ նե րի կա ռուց ման և հա ղորդ ման հա մար:

դ) Այդ շրջա նի հռե տո րա կան լեզ վում դա սա կա նի տի-

րա պե տումն օգ նեց ե կե ղե ցա կան քա րոզ չութ յա նը մշակ ված 

հռե տո րա կան ոճ որ դեգ րե լու, ո րով մեծ շփման մեջ մտավ 

ժո ղովր դի հետ1: Դա սա կա նը լեզ վա կան յու րա հատ կութ-

յուն էր, ո րը հու նա րե նի հա մե մա տութ յամբ ա վե լի հեշտ էր 

ըն դուն վում ազ գա յին տար բեր պատ կա նե լութ յուն ու նե ցող 

մարդ կանց կող մից, ո րոնք տար բեր մայ րե նի լե զու և ոչ հու-

նա կան մշա կու թա յին ժա ռան գութ յուն ու նեին:

Ե կե ղե ցա կան լեզ վում դա սա կա նի կի րա ռու մը որ դեգր-

վեց 4-րդ դա րի հե ղի նակ հայ րե րի կող մից, ո րոնք ժա մա-

1 . , նշվ. աշխ., էջ - :

նա կաշր ջա նի աստ վա ծա բա նա կան խոս քը պատ վե լի էին 

դարձ նում1: Մտա յին փնտրտու քի մեջ գտնվող հա վա տաց-

յալ ժո ղովր դի հետ հով վա կան շփու մը քրիս տոն յա հռե տոր-

նե րին ստի պեց բարձր կրթութ յուն ստա նալ: 4-րդ դա րի 

ե կե ղե ցա կան հե ղի նակ ներն ա ռաք յալ նե րի ա շա կերտ նե-

րից մի կա րևոր ճշմար տութ յուն էին ժա ռան գել, ո րը, սա-

կայն, գրառ ված էր պարզ լեզ վով և մեծ ըն դու նե լութ յան չէր 

ար ժա նա ցել: Ա ռա ջին ե րեք դա րե րի ըն թաց քում հու նա խոս 

ուս յալ նե րը հա ճախ հեգ նում էին Ա վե տա րա նի քա րո զիչ նե-

րի պարզ լե զուն, ինչ պես նաև քրիս տո նեա կան փաս տարկ-

նե րը, ո րոնք չէին հիմն վում «հռե տո րա կան հա մոզ չութ յան» 

վրա2: Ան շուշտ, ա ռա ջին ե րեք դա րե րի ե կե ղե ցա կան հռե-

տո րա կան լե զուն, չնա յած այն բա նին, որ աչ քի չէր ընկ նում 

իր շքե ղութ յամբ, մի «կեն դա նի լե զու» էր, որն ա ռա ջա ցել էր 

բա նա վոր լեզ վից3: Այս լե զուն, սա կայն, չէր կա րո ղա նում 

կա պող օ ղակ դառ նալ կայս րութ յան մեջ ապ րող ազ գե րի 

մի ջև այն խո րութ յամբ, ինչ պես որ այդ կապն ի րա կա նաց-

նում էր դա սա կան լե զուն4:

2. Այս ըն թաց քում ի հայտ է գա լիս քրիս տո նեա կան 

քա րո զի` աշ խար հիկ հռե տո րութ յան փոխ վե լու վտան գը: 

Այդ պատ ճա ռով 4-րդ դա րի մեծ հայ րե րը և ե կե ղե ցա կան 

հռե տոր նե րը հա ջո ղեց րին հռե տո րութ յան և քա րո զի ճիշտ 

միա խառ նու մը դա սա կան կրթութ յան և քրիս տո նեա կան 

1 A. Kennedy, Greek Rhetoric Under Christian Emperors, Princeton NJ, University Press, , էջ :
2 Տե՛ս V. Florescu, La retorica nel suo sviluppo storico, Bologna , էջ :
3 Գրավոր խոսքի համապատասխան ուղղության փոխարեն այս յուրահատ-

կու թյան առաջնահերթությունը շեշտում է A. Martinet-ը, Eléments de la lin-
guistique générales, Paris , էջ :

4 Այս թեմայի մասին որոշ մատնանշումներ արվել են . -ի կողմից 

(«   ς ς     σ ς ς »,    ենթաբաժին թիվ 56):  
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հա վատ քի միաց ման մի ջո ցով: Այս հայ րե րը և ե կե ղե ցա կան 

հռե տոր նե րը մշա կե ցին մեկ նո ղա կան քա րո զը, այ սինքն 

այն, ո րը որ պես ա ռանցք ու ներ Սուրբ Գրքի բո լոր գրքե րի 

կամ հատ ված նե րի մեկ նութ յու նը: Մեկ նո ղա կան վեր լու-

ծութ յան մի ջո ցով ե կե ղե ցա կան այդ այ րե րը զար գաց նում 

են ի րենց գործ նա կան և տե սա կան ու սու ցու մը: Ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րութ յան այս տե սակն ան վան վում է «Ճառ»:

Մեկ նո ղա կան քա րո զը զար գա ցավ հիմ նա կա նում 

քրիս տո նեա կան հա վատ քի ու սուց ման քա րո զի շրջա նակ-

նե րում, այ սինքն` Ե կե ղե ցու քա րոզ չութ յու նը մկրտվե լու 

ցան կութ յուն հայտ նող նե րին ու սու ցա նե լու պատ րաս տութ-

յան հա մար էր: 4-րդ դա րում այս քա րո զի գլխա վոր ներ կա-

յա ցու ցի չը Կյու րեղ Ե րու սա ղե մա ցին էր, ո րը զար գաց նում 

է իր Ճա ռե րը քրիս տո նեա կան հա վատ քի ու սուց ման մեջ` 

քրիս տո նեա կան վար դա պե տութ յան բա զում շեր տե րով: 

Քրիս տո նեա կան հա վատ քի ու սուց ման քա րո զը քրիս տո-

նեա կան հա վատն ու սա նող նե րի` ազ գա յին հին սո վո րութ-

յուն նե րից ա զա տագր ման անհ րա ժեշ տութ յանն առնչ վող 

հար ցեր է պա րու նա կում:

Սա կայն կար նաև քա րո զի մեկ այլ տե սակ, ո րը սուրբգ-

րա յին հատ ված նե րի ման րա մասն վեր լու ծութ յամբ էր 

զբաղ վում. այն ան վան վեց «Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան 

խոսք»: Ո րոշ պա րա գա նե րում այս «Խոս քերն» անդ րա դառ-

նում են վկա նե րի տո նե րին, հա սա րա կա կան-բա րո յա կան 

թե մա նե րին և այ լևայլ ա ռիթ նե րի (տա ճար նե րի նա վա կա-

տիք, ե պիս կո պոս նե րի ձեռ նադ րութ յուն ներ և գա հա կա-

լութ յուն ներ, նշա նա կա լի ան ձանց նվիր ված դամ բա նա-

կան ներ): «Խոս քե րը», սա կայն, նաև դա վա նա բա նա կան 

խնդիր ներ էին պա րու նա կում, ո րոնք 4-րդ դա րում դե ռևս 

բոր բոք ված էին:

4-րդ դա րում քա րո զը, ո րը բազ մա պի սի բո վան դա կութ-

յուն ու ներ և սքան չե լիո րեն մշակ ված  ի րա կա նաց վում էր 

ե պիս կո պո սի կամ քա հա նա յի կող մից, մեծ զար գա ցում է 

ապ րում կի րա կի օ րե րին1: Կի րա կի օր վա պա տա րա գի ըն-

թաց քում կա տար վող ըն թերց վածք նե րի հի շա տա կութ յու-

նից հե տո 4-րդ դա րի վեր ջում Ա ռա քե լա կան հրա հանգ-

նե րը նշում են. «Եվ շա րու նա կութ յան  մեջ քա հա նա նե րը 

թող խրա խու սեն ժո ղովր դին, սա կայն ոչ բո լո րը, և ա մե նա-

վեր ջում ե պիս կո պո սը, ո րը նման վում է իշ խա նա վո րի»2: Այս 

վկա յութ յու նը հայտ նում է, որ քա րո զը բո լոր քա հա նա նե րի 

գոր ծը չէր, այլ ո մանց, ո րոնք դրա վե րա բեր յալ հայտ նա-

պես շնորհ կու նե նա յին: Այն փաս տը, որ վեր ջի նը խո սում 

էր ե պիս կո պո սը, ցույց է տա լիս նրա պա տաս խա նատ վութ-

յու նը քա հա նա նե րի կող մից քա րո զում ար դեն աս ված նե րի 

ճիշտ ամ փոփ ման հա մար: Հա կա ռակ Ան տիո քի (այս տեղ 

քա րո զի մեջ հնչում էին Ա ռա քե լա կան հրա հանգ նե րի 

նա խա պատ գամ նե րը)` Ա լեք սանդ րիա յում քա րո զում էր 

միայն ե պիս կո պո սը, քա նի որ քա հա նա և հե րե տի կո սա-

պետ Ա րիո սի հե րե տի կո սա կան քա րոզ նե րի ա ռաջ բե րած 

անվս տա հութ յան պատ ճա ռով քա հա նա նե րին ար գել վում 

էր քա րո զել3: 

3. Սո զո մե նո սի մի վկա յութ յան հա մա ձայն` քրիս տոն յա 

Ա րև մուտ քում, Ա րևել քի հետ հա մե մա տած, քա րոզն ան տես-

ված էր4: Սա նշա նա կում է, որ Ա րև մուտ քում հիմ նա կա նում 

1 Ուշագրավ է, որ Սուրբ առաքյալների 58-րդ կանոնը նշում է. «Եպիսկոպոսը 
կամ քահանան, եթե անփույթ է եկեղեցու դասի և ժողովրդի նկատմամբ 
և նրանց հավատք չի ուսուցանում, թող մերժվի, իսկ եթե ծուլության և 
անփութության մեջ կմնա, թող զրկվի կարգից»:

2 σ ς ς ΄, , , հրտ. M. Metzger, SC , էջ  - :
3 Այս վկայությունը տալիս է Սոզոմենոսը, σ σ  σ  ΄, , PG , 

-ից:
4 Սոզոմենոսը հիշատակում է, որ Հռոմում «ո՛չ եպիսկոպոսը, ո՛չ էլ ուրիշ մեկը 

չի ուսուցանում Եկեղեցում» σ σ  σ  ΄, , PG , -ից :
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իշ խում էր պարզ և ան շուք քա րո զը: Նմա նա տիպ քա րոզ ներ 

վկայ վում են նաև Ա րևել քում (Ան տոն Մեծ, աբ բա Մա կար, 

Եվ սե բիոս Ա լեք սանդ րա ցի): Սա կայն Ա րևել քում հիմ նա կա-

նում իշ խում էր հռե տո րա կան խոս քը կա՛մ հռե տո րա կան 

ան սանձ ձևով (ինչ պես Եվ սե բիոս Կե սա րա ցու Ճա ռե րում 

է, իսկ ա վե լի վաղ` Պո ղոս Սա մո սատ ցու), կա՛մ «ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րա կան ձևով» (ինչ պես Ա թա նաս Մե ծի, կա պա-

դովկ յան հայ րե րի, Կյու րեղ Ե րու սա ղե մա ցու, Կյու րեղ Ա լեք-

սանդ րա ցու և Բար սեղ Սե լև կա ցու ճա ռե րում):

4-րդ դա րում քրիս տոն յա Ա րևելքն ի հայտ է բե րում ե կե-

ղե ցա կան ար ժա նա վոր հռե տոր նե րի, ո րոնց մեջ նշա նա կա-

լի տեղ է գրա վում Եվ սե բիոս Կե սա րա ցին († 340), ո րից 12 

Ճա ռեր են փրկվել: Ա թա նաս Մե ծի († 372) վկա յութ յուն նե-

րից տե ղե կա նում ենք, որ Ան տոն Մե ծը († 356) գործ նա կան 

և հո գևոր ու սու ցիչ է հա մար վել քրիս տոն յա նե րի հա մար: 

Դժբախ տա բար, սա կայն, ո՛չ Ան տոն Մե ծի, ո՛չ էլ հռե տո-

րի մեծ համ բավ ու նե ցող Ա թա նաս Մե ծի քա րոզ նե րից չեն 

պահ պան վել: Հռե տո րի մեծ համ բավ ու նեին նաև Եվ սե բիոս 

Ե մե սա ցին († 359), Եվս տա թեոս Ան տիո քա ցին († 360) և 

Մե լե տիոս Ան տիո քա ցին († 381), ո րոն ցից, դժբախ տա բար, 

քա րոզ չա կան ո րևէ երկ չի պահ պան վել: 

Ճգնա կե ցա կան և միս տիկ բո վան դա կութ յուն ու նեին 

Ե գիպ տո սի մե նակ յաց նե րի` Ե սա յու և Մա կա րի քա րոզ նե-

րը: Սա կայն ճգնա վոր քա րո զիչ նե րից ա մե նա փայ լու նը Եփ-

րեմ Ա սո րին էր († 348), որն էութ յամբ հռե տոր և հո վիվ էր: 

Բար սեղ Մե ծը գո վա բա նում է Եփ րե մին որ պես իր ժա մա-

նա կի ե կե ղե ցա կան հռչա կա վոր հռե տո րի: Նրա քա րոզ նե-

րը պահ պան վել են հիմ նա կա նում հու նա րեն թարգ մա նութ-

յամբ:

4. Նշա նա կա լից էր կա պա դովկ յան հայ րե րի հռե տո րա-

կան կրթութ յու նը 4-րդ դա րում: Բար սեղ Մե ծը (330-379) 

դաս տիա րակ վել է հռե տո րա կան ծա գում ու նե ցող մի ջա վայ-

րում1, քա նի որ նա, ի տար բե րութ յուն այլ ա շա կերտ նե րի, 

Ա թեն քում ու սա նե լու ըն թաց քում հռե տո րութ յուն է սո վո րել 

Փոքր Ա սիա վե րա դառ նա լուց հե տո և հա վա նա բար մի կարճ 

ժա մա նակ զբաղ վել հռե տո րութ յամբ2: Նրա քա րոզ չա կան 

գործն ա մե նաար ժե քա վորն է3, ըստ ու սում նա սի րող նե րի 

հա վաս տի փաս տարկ նե րի` նրա բո լոր ճա ռե րը չեն պահ-

պան վել4: Տար բեր վում է ո ճի մաք րութ յամբ, մտքի հստա-

կութ յամբ և կա րո ղութ յամբ, հո գևոր բո վան դա կութ յամբ, 

ինչ պես նաև ա պա ցույց նե րի մե թո դիկ դա սա կարգ մամբ:

Ու շագ րավ է նաև Գրի գոր Աստ վա ծա բա նի հռե տո րա-

կան ու սու մը: Սկզբում նա հռե տո րութ յուն ու սա նեց, երբ 

այ ցե լեց Պա ղես տի նի Կե սա րիա (հռե տո րա կան ուս ման 

հա մար համ բա վա վոր), այն տեղ, որ տեղ դա սա վան դել էին 

Ո րո գի նե սը, Պամփ յու լո սը և Եվ սե բիո սը: Այ նու հե տև նա 

ե րեք տա րի հռե տո րութ յուն ու սա նեց Ա լեք սանդ րիա յում5, 

ինչ պես նաև 359 թ. 10 տա րով հաս տատ վեց Ա թեն քում` հռե-

տո րութ յան դա սե րի հե տևե լով ան վա նի ու սու ցիչ ներ թա-

1 Նրա հայրը` Բարսեղ քահանան, Պոնտոսում հաջողությամբ զբաղվում էր 

հռետորի գործով, երբ Գրիգոր Հրաշագործը (որ մկրտեց իր ծնողներին) 

աշակերտում էր Որոգինեսին:

2 Այս թեմայի մասին լավագույնն է J. Bernardi-ի ուսումնասիրությունը, La 
prédication des Péres Cappadociens. Le prédicateur at son auditoire, Paris, PUF,  հատկապես -  էջերը :

3 Այս ճառերի բովանդակությունը տիեզերքի աստվածաբանական մեկնու-
թյունն է (ինը ճառ Վեցօրեքի մասին), իր հոտի հոգևոր զարգացումը 

(տասնհինգ առ Սաղմոսների մասին, քսանմեկ ճառ` բարոյական 

բովանդակությամբ): Պահպանվել են նրա իրադարձային թեմաներով 

ճառերը, ինչպես նաև որոշ սրբերին նվիրված ճառեր: 

4 Տե՛ս J. Bernardi, նշվ. աշխ., էջ - :
5 Այս քաղաքում հիմնվեց (արդեն իսկ Կղեմեսի և Պանտենոսի շրջանից) 

դասական և քրիստոնեական ավանդույթների միջև երկխոսությունը:
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ն  Ի մե րիո սի և քրիս տոն յա Պրոե րե սիո սի մոտ1: Կա պա-

դով կիա և ա վե լի ուշ` Նա զիանզ վե րա դառ նա լուց հե տո, մի 

կարճ ժա մա նա կա հատ ված նա զբաղ վեց հռե տո րութ յամբ2:

Գրի գոր Աստ վա ծա բա նի քա րոզ չա կան մեծ գործն ամ-

փոփ վում է քա ռա սուն չորս Ճա ռե րում, իր հո գևոր կյան քի 

նշա նա կա լի ո րոշ դեպ քե րի ընդգրկ մամբ (իր ձեռ նադ րութ-

յուն նե րը, Կոս տանդ նու պոլ սում ուղ ղա փառ հա վատ քի 

վե րա նո րո գում նե րը): Օժտ ված էր հռե տո րա կան յու րա-

հա տուկ շնորհ նե րով` ար տա հայտ չա կան ըն տիր կա րո-

ղութ յամբ, տրա մա բա նա կան մեծ ու շի մութ յամբ, խոս քի 

աստ վա ծա բա նա կան խո րութ յամբ, ար տա հայ տութ յան 

հստա կութ յամբ և սեղ մութ յամբ: Նրա հրա ժեշ տի խոս քե-

րը, այս պես կոչ ված` «Խոսք հրա ժեշ տի»-ն, հռե տո րա կան 

ար վես տի գե րա զանց օ րի նակ է: Նմա նա տիպ ար ժեք ու նեն 

նաև նրա դամ բա նա կան խոս քե րը:

Գրի գոր Նյու սա ցին (332-394) ևս հռե տո րութ յան դա սե-

րի է հե տևել Կե սա րիա յում, որ տեղ և հռե տո րութ յուն է ու սու-

ցա նել բա վա կան տա րի ներ` Նյու սա յի ե պիս կո պո սութ յունն 

ստանձ նե լուց ա ռաջ3: Նրա ա նու նով քսան վեց ճա ռեր կան 

(հիմ նա կա նում պա տա հա կան թե մա նե րով, ինչ պես նաև 

ո րոշ Սրբե րի հի շա տա կութ յան ա ռիթ նե րով), ո րոնք խո սել 

է իր նա հան գի հո տի ա ռաջ, ինչ պես նաև այն քա ղաք նե րում, 

ուր այ ցե լել է (Կե սա րիա, Կոս տանդ նու պո լիս, Սե բաս տիա): 

Մեծ քա ղաք նե րում, որ տեղ 4-րդ դա րում քա րո զում էին 

կա պա դովկ յան հայ րե րը, հա վա տաց յալ նե րը խո սում էին 

եր կու կամ ե րեք լե զու նե րով (Հռո մեա կան ա րևել յան պե-

1 R. Ruether, Gregory of Nazianzus. Rhetor and Philosophus, Oxford , էջ -:
2  ,  , , PG , A: 
3 Տե՛ս J. Bernardi, նշվ. աշխ., էջ :

տութ յու նը բազ մա լե զու էր)1: Կա պա դովկ յան հայ րե րի ճա-

ռերն ուղղ վում էին հու նա խոս նե րին, ո րոնք պատ կա նում 

էին զար գա ցած հա սա րա կութ յա նը, խո սում էին ընդ հա նուր 

խո սակ ցա կա նով, բայց գրում էին դա սա կան լեզ վով: Նրանց 

լսա րա նը դա սա կան հռե տո րա կան խոս քին էր վարժ ված, 

ո րից ել նե լով էլ ե կե ղե ցա կան հռե տոր նե րը քա րոզ նե րի 

ունկնդ րութ յան ըն թաց քում այս լսա րա նից հար գանք էին 

պա հան ջում ե կե ղե ցա կան անհ րա ժեշտ բա րե պաշ տութ յան 

հան դեպ2:

5. 4-րդ դա րից հա տուկ հի շա տա կութ յան է ար ժա նի 

սուրբ Հով հան Ոս կե բե րա նը (354-407), ո րը բո լոր ժա մա-

նակ նե րի լա վա գույն քա րո զիչն է հա մար վում: Իր հռե տո րա-

կան նախ նա կան կրթութ յու նը նա ստա ցել է ծննդա վայ րում` 

հա վա նա բար մեծ հռե տոր և ու սու ցիչ Լի բա նիո սի մոտ3, որ-

տեղ վա նա կան կյան քի գնա լուց ա ռաջ մի կարճ ժա մա նակ 

զբաղ վել է հռե տո րութ յամբ: 

Ոս կե բե րա նը կա տա րե լա գոր ծեց ոչ միայն ճա ռե րը, 

այ լև խոս քը: Այ սինքն` ոչ միայն Սուրբ Գրքի գե րա զանց 

մեկ նիչ էր, այ լև, իր լսա րա նի պա հանջ նե րից ել նե լով, կա-

րո ղա նում էր սուրբգ րա յին ի մաստ նե րը պարզ ձևով ներ-

1 G. Dagron, «Communication et strategies linguistiques», Միջազգային Բ հա-

մա գումարի արձանագրություն «Հաղորդակցությունը Բյուզանդիայում», 

4-6 հոկտեմբերի 1990, էջ 81-92, Աթենք 1993:

2 Տե՛ս . ω ϊ ,          σ     ς 
σ ς       . σ σ , , հատ. Բ, 1958, 

էջ 12:

3 Սա եզրակացնում ենք Սոկրատեսի σ σ  σ  , , PG , A , ինչպես նաև` Սոզոմենոսի վկայությունից σ σ  σ  , , PG , C : Լիբանիոսը հռետորություն է ուսանել Ալեքսանդրիայում 

և Աթենքում, ուսուցանել է Կոստանդնուպոլսում և Նիկոմեդիայում` իր 

ծննդավայրում հաստատվելուց առաջ (տե՛ս A. Festugiere, Antioche païen-
ne et chrétienne. Libanius, Chrysostom et les moines de Syrie, Paris , էջ , - ):

4 - ԳԵՈՐԳԻՈՍ ՖԻԼԻԱՍ
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կա յաց նել1: Այս պատ ճա ռով էլ նրա քա րոզ չա կան խոսքն 

իր ժա մա նա կաշր ջա նի ապ շե ցու ցիչ ար դիա կա նութ յամբ 

է բնու թագր վում2: Բա ցի նրա ան թիվ քա րոզ նե րից, ո րոնք 

խոս վել են Աստ վա ծա յին պաշ տա մուն քի ըն թաց քում, նա 

նաև մի շարք քա րոզ ներ ու նի, ո րոնք խո սել է հա տուկ` ձեռ-

նադ րութ յան, ար ձան նե րի, մեկ նո ղա կան, դա վա նա բա նա-

կան, բա րո յա կան, տո նա կան, գո վա բա նա կան թե մա նե րով 

և պա տա հա կան ա ռիթ նե րով: Հենց նրան էլ հա ջող վեց հռե-

տո րա կան ար վես տը են թար կել ա վե տա րա նա կան քա րո զի 

ծա ռա յութ յա նը: 

Ոս կե բե րա նը քա րոզ չութ յունն ան վա նում է մար դու 

«բժշկութ յան մի ջոց և ճա նա պարհ»: Նա այն ինք նավս տա-

հութ յունն ու ներ, որ քա րո զով բժշկվում են իր ունկն դիր նե-

րի հո գևոր ո րոշ «ցա վեր», ան գամ այն դեպ քում, երբ բա րո-

յա կան ո րոշ օ րի նա զան ցութ յուն ներ ծանր կա ցութ յան մեջ 

էին դրել նրանց: Եվ հա վե լում է. «Սա՛ է մի ջո ցը, կե րա կու րը, 

ա ռող ջութ յան հա մար լա վա գույն գի նին, որն օգ տա կար է 

լի նում որ պես դեղ, որ պես հուր, որ պես եր կա թե գոր ծիք, և 

ե թե կա րի քը կա բժշկե լու և հե ռաց նե լու մի ան դամ, ա պա 

սա անհ րա ժեշ տա բար կօգ տա գործ վի, և ե թե սա արդ յունք 

չտա, ա պա մնա ցած մի ջոց ներն ա նօ գուտ են: Սրա նով բարձ-

րաց նում ենք ընկճ ված հո գին և բու ժում այն, երբ հի վանդ է, 

սրա նով ենք հե ռաց նում ա վե լոր դութ յուն ներն ու լրաց նում 

թե րութ յուն նե րը և կի րա ռում այն բո լոր ներ գոր ծութ յուն նե-

րը, ո րոնք նպաս տում են մեր հո գու ա ռող ջութ յա նը»3:

Այս վկա յութ յունն իր ժա մա նա կաշր ջա նի Ե կե ղե ցում 

խոս վող քա րո զի ար ժե քի և նպա տա կի մա սին Ոս կե բե րա-

1 A. Festugiere, նշվ. աշխ., էջ 182:

2 Տե՛ս G. Kennedy, Greek Rhetoric Under Christian Emperors, Princeton, Uni ver-sity Press, , էջ : 
3 . σ σ ,   σ ς, , , PG , -ից:

նի ու նե ցած տե սա կե տի մա սին է փաս տում: Այ սինքն` փաս-

տում ենք, որ հա մա ձայն Ոս կե բե րա նի` քա րո զը մարդ կա-

յին հո գու խոր մար դա բա նա կան հե ռան կար ու ներ հո գևոր 

բժշկութ յան ի մաս տով: 

Հա մա ձայն Ոս կե բե րա նի` քա րո զը միշտ պետք է լի նի, 

ե թե ան գամ լսա րա նը փոք րա թիվ է կամ չի ցան կա նում լսել. 

«Աղբ յուր նե րը միշտ հո սում են, ե թե ան գամ ոչ ոք չի ցան-

կա նում ջուր վերց նել»1: Աստ վա ծա յին խոս քի քա րո զի չը ևս 

հա մա պա տաս խան պետք է լի նի նույ նիսկ այն ծայ րա հեղ 

դեպ քում, երբ ոչ ոք ու շա դիր չէ նրա խոս քե րին: Եվ եզ րա-

կաց նում է, որ այս ա մենն օ րի նադր ված է հենց Աստ ծու կող-

մից, որ պես զի քա րո զիչ նե րը չդա դա րեն քա րո զել: Ոս կե բե-

րանն այս տե սա կետ նե րը չի ար տա հայ տում այն հռե տոր նե-

րի հա մար, ո րոնք փոք րա թիվ լսա րան ներ ու նեն, այլ հենց 

ինքն իր հա մար, քա նի որ նրա բազ մա թիվ ունկն դիր նե րից 

շա տե րը հա ճախ  լքում էին նրան. փաստ, ո րի հա մար ցա-

վում էր և բո ղո քում: Սա կայն շեշ տում էր, որ, ինչ պես «գո-

րո վա գութ մայ րը, ո րը սե ղան է պատ րաս տել, ցա վում է և 

տանջ վում, քա նի որ իր ե րե խա նե րից բո լո րը չներ կա յա ցան 

ճա շի ժա մին», այն պես էլ նա է վշտա նում իր ունկն դիր նե րի 

պահ ված քի պատ ճա ռով2:

Մեզ հա սած նրա 400 ճա ռե րից և քա րոզ նե րից թե րևս 

չկա մե կը, որ գե ղե ցիկ և շքեղ բո վան դա կութ յուն չու նե նա: 

Այս գրվածք նե րը սուրբգ րա յին նույ նան ման բնու թա գիր 

ու նեն, քա նի որ, ինչ պես ե րևում է, Ոս կե բե րա նը հատ կա-

պես ա վե տա րա նա կան բա րո յա կան դաս տիա րա կութ յանն 

է մնում` իր խոս քի ուժն ուղ ղե լով մեղ քի և մար դու կրքե րի 

դեմ: Այս փաս տը պատ ճառ է հան դի սա նում կար ծե լու, որ 

1 . σ σ , ς   , ς ΄,  PG , -ից:
2 ς ς ς, , , PG , -ից:
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Ոս կե բե րա նը քա րո զիչ-բա րո յա խոս հա մար վի: Նրա ճա-

ռերն իր ժա մա նա կաշր ջա նի մար դուն և հա սա րա կութ յա նը 

հու զող բո լոր խնդիր ներն են պա րու նա կում, չնա յած ին քը 

տար բեր վում էր իր ճգնա կե ցութ յամբ:

գ) Ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան զար գա ցու մը 

4-րդ դա րից հե տո

1. 4-րդ դա րի  ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան ծաղկ մա-

նը հե տևեց հա մե մա տա կան թու լաց ման մի շրջան: Այդ 

ժա մա նա կից սկսած` քա րոզ ներ մուծ վեց մի ձև, որ բնո րոշ 

էր 4-րդ դա րին, ո րի հե տևան քով էլ այն կորց րեց իր յու-

րա հատ կութ յու նը: Այս շրջա նակ նե րում էին գոր ծում 5-րդ 

դա րի ե կե ղե ցա կան ո րոշ հռե տոր ներ` Աս տե րիոս Ա մա սիա-

ցին († 410), Պրոկղ Կոս տանդ նու պոլ սե ցին († 446), Կյու-

րեղ Ա լեք սանդ րա ցին († 444), Թեո դո րի տոս Կյու րիա ցին 

(† 457), Բար սեղ Սե լև կիա ցին († 460) և Ամ փի լո քոս Ի կո-

նա ցին († 400): 

Հա մա պա տաս խան քա րոզ չութ յան թու լա ցու մը, ո րը 

հա ջոր դում է 4-րդ դա րին, ակ նարկ վում է Տրու լի Տիե զե րա-

կան ժո ղո վի (Ք. հ. 692 թ.) 19-րդ կա նո նում, ո րը հար կադ-

րում է ե կե ղե ցի նե րի «ե րեց նե րին» ա մեն օր և, հատ կա պես 

կի րա կի և տոն օ րե րին ու սու ցու մը կա տա րել «խոս քե րի բա-

րե պաշ տութ յամբ»: Այս կա նո նը խոր հուրդ է տա լիս քա րո-

զիչ նե րին, որ Սուրբ Գիր քը մեկ նեն հայ րա բա նա կան վար-

դա պե տութ յան չա փա նիշ նե րով և ոչ թե կա մա յա կան մեկ-

նութ յուն կա տա րեն: Վեր ջին տե ղե կութ յու նը թու լաց ման 

վառ դրսևո րումն է, որն առ կա էր այդ շրջա նի քա րո զում: 

Այս փաս տի հաս տատ մա նը նպաս տում է նաև նույն Ժո ղո-

վի 64-րդ կա նո նը, որն ար գե լում է հա սա րակ ժո ղովր դի քա-

րո զե լը: 

7-րդ դա րից հե տո ե րևան են գա լիս «Քա րոզք Կիւ րա-

կէից»-նե րը կամ «Ճա ռըն տիր ներ»1, ո րոնք հաս տատ ված 

քա րոզ չա կան օ րի նակ էին` այս պի սով հաս տա տե լով, որ 

ու ժի մեջ մնա անց յա լում կա տար ված քա րոզ չութ յան ձևը, 

և քա րո զի նոր ձևեր չստեղծ վեն2:  Հին «Քա րոզք Կիւ րա-

կէից»-նե րը, ո րոնք գա լիս են Կոս տանդ նու պոլ սի Ե կե ղե ցու 

քա րոզ չա կան ա վան դույ թից, դաս դաս վում են ե րեք խմբի` 

ա) «Պատ րիար քա կան ճա ռըն տիր I»-ը, ո րը ներ կա յաց նում 

է քա րոզ չա կան ա վան դույ թի խոս քե րը և պա րու նա կում է 

տար վա կի րա կի օ րե րի քա րոզ նե րը: Ճա ռե րի ամ բող ջութ յու-

նը վե րագր վում է Հով հան նես Քսի ֆի լի նո սին (11-րդ դար): 

բ) «Ճա ռըն տիր II»-ը, որն ա վե լի հա կիրճ է նա խոր դից, շատ 

պարզ լե զու ու նի և վե րագր վում է զա նա զան հե ղի նակ նե-

րի3: գ) «Ճա ռըն տիր III»-ը, ո րը պա րու նա կում է ճա ռեր Ա վե-

տա րան նե րից սրբե րի տո նե րի և Աստ վա ծած նի Ննջման 

վե րա բեր յալ և վե րագր վում է  Թեո փա նես Կե րա մեա ցուն4: 

1 Թեոփանես Կերամեացի, Հովհաննես Կալեկաս, Ֆիլոթեոս Կոկկինոս, 
Գրիգոր Պալա մաս (վերջինիս քարոզչական գործի մասին տե՛ս . , «   ς...», նշվ. աշխ., էջ 56-64): 

2 «Քարոզք Կիւրակէից»-ների կամ «Ճառընտիրների» ձեռագիր ավանդության 

մասին նշանակալից է A. Erhard-ի ուսումնասիրությունը, Überlieferung und 
Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der Griechischen 
Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16 Jahrhunderts, Leipzig 1939-1952:

3 Հատկապես Կոստանդնուպոլսի հետևյալ հինգ պատրիարքներին` Հով-

հան  նես Գ Գլիկիսին (1315-1319), Հովհաննես ԺԴ Կալեկասին (1334-
1347), Ֆիլոթեոս Կոկ կինոսին (1353-1354 և 1364-1376) և Հովհաննես 
Թ Ագապիտոսին [ χ . . ω ,    σσ ς   
  ς        « » դոկտորական թեզ Աթենքի 
համալսարանի գործնական աստվա ծա բանության բաժնում   , էջ ]:

4 Զ. Քսինդարասը ( .  ς) երեք «Ճառընտիրներ» վերագրում է Կոս-

տանդնուպոլսի պատրիարք Գերմանոս Բ-ին, 1222-1240 ρ α ο ΄ 
Κυρ α ο ρό ο ,        ΄  ς   σ ς 
ώ ς, , ς, :
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2. 4-րդ դա րից հե տո` մին չև Կոս տանդ նու պոլ սի գրավ-

ման շրջա նը, ա մե նա հայտ նի քա րո զիչ նե րից են Սոֆ րո նիոս 

Ե րու սա ղե մա ցին, Անդ րեաս Կրե տա ցին, Հով հան Դա մաս-

կա ցին, Գեր մա նոս Կոս տանդ նու պոլ սե ցին, Թեո դո րոս 

Ստու դի տի սը, Փոտ Մե ծը, Գեոր գեոս Նի կո մե դիա ցին, Լևոն 

Սո ֆո սը, Հով հան նես Քսի ֆի լի նո սը, Սի մեոն Նոր Աստ վա-

ծա բա նը, Սի մեոն Թարգ մա նի չը, Թեո փի լակ տոս Բուլ ղա-

րա ցին, Ի սի դո րոս Թե սա ղո նի կե ցին, Հով սեփ Վրիե նիո սը 

և Նի կո ղա յոս Կա վա սի լա սը: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ-

յան կազ մա կերպ ման մեջ հատ կա պես շեշտ վում է Թե սա-

ղո նի կեի մետ րո պո լիտ Ի սի դո րոս Գլա վա սի (1380-1396)1, 

ինչ պես նաև Գաբ րիել Թե սա ղո նի կե ցու († 1429)2 օ ժան դա-

կութ յու նը: 

Տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում հռե տո րութ յան կենտ րո նը 

Կոս տանդ նու պո լիսն էր, ո րի  այդ պի սին դառ նա լուն նպաս-

տե ցին մի շարք հան գա մանք ներ` 1. Կոս տանդ նու պոլ սում 

եր կու մեծ քա րո զիչ նե րի` Թեո դո րոս Ստու դի տի3 և Փոտ Մե-

ծի գոր ծու նեութ յու նը4, 2. Շա րա կա նագ րութ յան զար գա ցու-

մը, 3. Հայ րա բա նա կան եր կա սի րութ յուն նե րի հա մա կարգ-

ված ու սու ցու մը, 4. Բյու զան դա ցի նե րի դար ձը դա սա կան 

ու սուց ման: Այս պի սով, մին չև Կոս տանդ նու պոլ սի ան կու մը 

1 Տե՛ս . σ -ի ուսումնասիրությունը,  σσ    « σ   
 »  σ ώ  , σ  σσ ς (1380-1396), σσ  :

2 χ . . ω , նշվ. աշխ., էջ - : Այս ուսումնասիրությունը 

ցույց է տալիս Գաբրիել Թեսաղոնիկեցու «Ճառընտիրի» անմիջական կապը 

«Ճառընտիրներ» I և II-ի (էջ 108-109), ինչպես նաև` Հովհ. Ոսկեբերանի 

ճառերի հետ (էջ 177-178): 

3 Բացի նրա հռչակավոր Հավատուսուցումներից` հրատարակվել են տաս-

ներեք խոս քեր որոշ տոների առիթով, որոնցում երևում են Թեոդորոսի 

հռետորական կարո ղությունները: 

4 Փոտի 83 ճառերը և խոսքերը հայտնում են եկեղեցական փորձառու հռետորի 

խոսքի զորությամբ, արտահայտման հստակությամբ, աստվածաբանական 

ամբողջական կարծիքով և իմաստների խորությամբ:

ե կե ղե ցա կան քա րո զը պահ պան վում է հա մե մա տա բար 

բարձր մա կար դա կի վրա:

Ինչ պես փաստ վում է «Յա ղագս ձե ւոց» և «Յա ղագս 

կեր պից»` բյու զան դա կան ճոխ ձե ռագ րե րից, ո րոնք ձգվում 

են 6-ից մին չև 15-րդ դար, և Կոս տանդ նու պոլ սի ան կու մից 

հե տո գտնվում են հիմ նա կա նում Ի տա լիա յի գրա դա րան-

նե րում1, տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում հռե տո րա կան ձևե րը 

հան դի սա նում էին ե րի տա սարդ նե րի լեզ վի և հռե տո րա կան 

կրթութ յան հիմ նա կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը: Քա նի 

որ Բյու զան դիա յի մայ րա քա ղա քում միա ժա մա նակ առ կա 

էին հռե տո րա կան զա նա զան դպրոց նե րի ա վան դույթ ներ, 

այդ պատ ճա ռով էլ հռե տո րա կան ձևե րի դա սա կար գու մը 

ո րոշ շփո թութ յուն էր ա ռա ջաց նում: 

Կոս տանդ նու պոլ սի ան կու մից քիչ տա րի ներ ա ռաջ գոր-

ծում էր մի մեծ հռե տոր-ու սու ցիչ` Գեոր գեոս Տրա պի զոն ցին, 

ո րը Ք. հ. 1416 թ. փախ չում է Վե նե տիկ, և նա ա ռա ջինն էր, 

որ հռե տո րա կան հու նա խոս ա վան դույ թը փո խադ րեց Ա րև-

մուտք (հիմ նա կա նում Ալ պե րի հյու սի սա յին և հա րա վա յին 

շրջան նե րը): Գեոր գեոս Տրա պի զոն ցին դա սա վան դում էր 

հին հու նա րեն ու հռե տո րութ յուն և լա տի նե րեն թարգ մա-

նեց դա սա կան և հայ րա բա նա կան գրա կա նութ յու նը: Այս-

պի սով բյու զան դա ցի ուս յալ նե րի խմբից ա ռա ջինն էր, որ 

Ա րև մուտ քում գլխա վոր դեր խա ղաց դա սա կա նի ժա ռան-

գութ յան փո խանց ման հա մար: 

Սա կայն բա ցի նշա նա վոր «հռե տոր նե րից» և «գրա գիր-

նե րից», Կոս տանդ նու պոլ սի ան կու մից հե տո Ի տա լիա յում 

ա պաս տան գտան նաև հու նա կա նութ յան են թա կա շատ 

ա շա կերտ ներ, հիմ նա կա նում Վե նե տի կի և Հռո մի հա մալ-

1 Տե՛ս T. Conley,  «Byzantine Teaching on Figures and Tropes. An Introduction», R  , էջ - :
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սա րան նե րում, ինչ պես նաև եվ րո պա կան կրթա կան այլ 

հաս տա տութ յուն նե րում ու սա նե լու հա մար1: Նրան ցից շա-

տե րը հո գևո րա կան ներ էին և երբ վե րա դար ձան հայ րե նիք, 

դա սա վան դե ցին դա սա կա նը և սրբա զան գրե րը, ինչ պես 

նաև տար բեր վում էին որ պես Ա վե տա րա նի քա րո զիչ ներ և 

որ պես ա պա գա հո գևո րա կան նե րի կրթութ յան հա մար նա-

խա տես ված հռե տո րութ յան ձեռ նարկ նե րի հե ղի նակ ներ2: 

Ա րևմտ յան Ե կե ղե ցում նկատ վում է սաս տիկ կախ վա-

ծութ յուն քա րոզ չա կան նախ կին ա վան դույ թից (հիմ նա կա-

նում` Օ գոս տի նո սից, Լևոն Մե ծից և Գրի գոր Մե ծից): Այս 

ա վան դութ յունն ար ձա նագր վում է «Ճա ռըն տիր ներ» ան-

վան վող ժո ղո վա ծու նե րում: Ա րև մուտ քում 6-րդ դա րից հե-

տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում քա րո զը հան դի սա նում 

էր ե պիս կո պոս նե րի և մնաց յալ հո գևո րա կան նե րի պար տա-

կա նութ յու նը, ինչ պես նաև պարզ վա նա կան նե րի, ո րոնք 

ստանձ նել էին ա վե տա րա նա կան քա րո զի ծանր գոր ծը: 

12-րդ դա րից ա րևմտ յան Ե կե ղե ցում հի նադր վում է քա րոզ-

չութ յան մի դպրոց, ո րը հե ռա նում է Սուրբ Գրքի մեկ նութ յու-

նից և կենտ րո նա նում ա վե լի շատ քրիս տո նեա կան կյան քի 

տե սա կան կամ գործ նա կան թե մա նե րի վրա: Սխո լաս տիկ 

աստ վա ծա բա նութ յան քա րո զի հիմ նա կան ներ կա յա ցու ցիչ 

Թով մա Աք վի նա ցին ունկն դիր նե րի մտա ծո ղութ յունն ուղ-

ղում էր «միս տիկ աստ վա ծա բան նե րի» (Բեր նար դոս Կլեր-

վա ցի) քա րո զին հա կա ռակ, ո րը զար գա ցավ քրիս տոն յա 

1 Տե՛ս . σ , «  σ σ   σ   Ά  ώ    
 ς ς - », σ σ   , էջ - : 

Տե՛ս նաև T. Conley, «Greek Rhetorics after the Fall of Constantinople. An Introduction», R  , էջ - / . χ ,   σ   , σσ , ς, , էջ - :
2 . ,      ς  -

ς,  , էջ :

Ա րև մուտ քի վան քե րում և ուղղ ված էր հիմ նա կա նում ներ-

քին հո գևոր կյան քին:

դ) Ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յու նը 

Կոս տանդ նու պոլ սի ան կու մից հե տո

1. Թուր քա կան տի րա պե տութ յան շրջա նում, չնա յած 

դժվա րութ յուն նե րին, ո րոնց դի մագ րա վում էր հպա տակ 

ժո ղո վուր դը, քա րո զը զար գա նում է ե պիս կո պոս նե րի, քա-

հա նա նե րի և վա նա կան նե րի կող մից: Քա րո զի այս ձևը 

հա մա պա տաս խա նեց ված էր ժո ղովր դի կրթա կան մա կար-

դա կին, այ սինքն` քա րո զը պա րու նա կում էր ա վան դա կան 

տար րեր, սա կայն ժո ղովր դա կա նաց ված էր: Այս շրջա նում 

քա րոզ նե րը հրա տա րակ վում են տար բեր ժո ղո վա ծու նե-

րով` Ստու դի տիս Դա մաս կա ցու «Գան ձա րան» (1528), 

Ա լեք սիոս Ռառ տու ռո սի «Ու սու ցում ներ» (1560), Նի կո-

լաոս Մավ րոի դիս Կե ֆա լի նո սի «Շա վիղ ա ռա քե լա կան» 

(1756), Ա գա պիոս Կրի տո սի (1766) և Իո սաֆ Կոռ նե լիո սի 

(1788) «Քա րոզք Կիւ րա կէից», Պրո կո պիոս Պե լո պո նես ցու 

«Հով վա կան սրինգ» (1780) և Իոան նիս Լին դա ցու «Ա ռա-

քե լա կան հրա պույր» (1875):

Յոթ Կղզի նե րի1 եր կու հռե տոր ներ` Ե ղիա Մի նիա տի սը 

(1669-1714) և Նի կի ֆո րոս Թեո տո կի սը (1731-1800), 17-18-

րդ դա րե րի ա մե նանշ նա վոր հռե տոր ներն են: Նրանց ենք 

պար տա կան քա րոզ նե րի ո րոշ նշա նա կա լի ժո ղո վա ծու-

նե րի` Ե ղիա Մի նիա տի սի «Ու սու ցում ներ և խոս քեր» (Ա 

1 Յոթ կղզիները կազմում են մեկ ամբողջություն` բաղկացած յոթ գլխավոր 

և բավա կան փոքր կղզիներից: Հոնիական ծովի այս կղզիներն են (իրենց 

մեծության հերթա կանությամբ) Կեփալոնը, Կերկիրան, Զակինթոսը, Լեֆ-

կադան, Կիտիրան, Իթակեն, Պաքսոսը (ծանոթ. թարգմ.):
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հրատ. 1720 թ)1, Նի կի ֆո րոս Թեո տո կի սի «Խոս քեր սուրբ և 

մեծ Քա ռաս նոր դա ցի» (1796 թ.) և «Քա րոզք Կիւ րա կէից»-ի2 

(Ա հրատ. 1796 թ.) հա մար: Թուր քա կան տի րա պե տութ յան 

շրջա նում ե կե ղե ցա կան քա րո զում մեծ դեմք է նոր վկա Կոս-

մաս Է տո լո սը, ո րը ե ղել է Եվ գե նիոս Բուլ ղա րա ցու ա շա կեր-

տը և Տիե զե րա կան պատ րիար քի օրհ նութ յամբ և հաս տատ-

մամբ մոտ քսան տա րի զբաղ վել է քա րոզ չութ յամբ: Չնա յած 

այն փաս տին, որ շատ կրթված էր, նրա քա րո զը հա մա պա-

տաս խա նեց վում էր ժո ղովր դի մա կար դա կին, այ սինքն` զա-

նա զան վում էր իր պար զութ յամբ և մաք րութ յամբ3: Կոս մաս 

Է տո լո սի քա րո զը հրա վի րում էր լսա րա նի մաս նակ ցութ յու-

նը և քա րո զում հղում էր ա նում ա ռա քե լա կան շրջա նից:

Թուր քա կան տի րա պե տութ յան շրջա նում քա րո զի տե-

սութ յան ո րոշ ձեռ նարկ ներ, այս պես կոչ ված «Հռե տո րութ-

յուն ներ» հե ղի նակ վե ցին, ո րոն ցից մի քա նի սը հրա տա-

րակ վել են, իսկ մյուս նե րը մնա ցել են ան տիպ: Ա մե նա կա-

րևոր նե րը Թեո ֆի լոս Կո րի դա լո սի, Ֆրան չիս կոս Սկու ֆո սի, 

Մա կար Կա լո գե րա սի, Կոռ նե լիոս Իո սա ֆի և Ա թա նաս 

Պա րիո սի գոր ծերն են: Այս «Հռե տո րութ յուն նե րում» տվյալ 

շրջա նի քա րո զում դա սա կան հռե տո րութ յան կա նոն նե րը 

կի րա ռե լու փորձ է ար վում: Այս ձեռ նարկ նե րը, ան շուշտ, 

ա րևմտ յան սխո լաս տի կա յի տար րեր են պա րու նա կում, քա-

նի որ ստեղծ վել են հռո մեա կա թո լիկ յան ձեռ նարկ նե րի օ րի-

նակ նե րի հի ման վրա: 

1 18-19-րդ դարերում Ուսուցումները հույն ժողովրդի ամենասիրված 

գրքերն էին: 

2 Որպես գրքեր, որոնք նպաստում էին քարոզի զարգացմանը, «Քարոզք 

Կիւրակէից»-ները կատարելագործվեցին հիմնականում ենետիկյան հրա-

տա րակությունների միջոցով:

3 Սուրբ Կոսմաս Էտոլոսի քարոզի մասին մանրամասն տե՛ս . , 
σ     ς, ,  ς, :

16-րդ դա րից սկսած` հու նա խոս շրջա նում ներ մուծ վում 

է նաև լա տի նա խոս հռե տո րա կան ա վան դույ թը, որն առ կա 

էր շրջա նա ռութ յան մեջ ե ղած հռե տո րա կան ձեռ նարկ նե-

րում, քա րո զի կազմ ման հա մար գրա վոր ցու ցում նե րում, 

քա րո զիչ նե րի ճա ռե րում, խոս քե րում և ու սու ցում նե րում, 

ո րոնք և ար ձա նագր վում էին: 16-րդ դա րից հե տո դա սա-

կան հռե տո րութ յան ձեռ նարկ նե րը բա զում են, և մեծ մա սը 

«Հռե տո րա կան ար վեստ» կամ նմա նա տիպ վեր նագ րեր ու-

նի: Այս ձեռ նարկ նե րը քա րո զի մա սին մեծ մա սամբ տե սա-

կան ու սու ցում ներ են պա րու նա կում ե կե ղե ցա կան խոս քի 

օ րի նակ նե րով1:

Ինչ պես ե րևում է տար բեր գրա դա րան նե րում առ կա 

ան տիպ ձե ռագ րե րի ցան կե րից2, 17-րդ դա րում բա վա կան 

թվով հռե տո րա կան ձեռ նարկ ներ են ե ղել շրջա նա ռութ յան 

մեջ` Մե լե տիոս Պի գա սի «Հռե տո րա կան ար վես տի մա սին», 

Գեոր գիոս Կո րե սիո սի «Հռե տո րա կան ար վեստ», Թեո ֆի-

լոս Կո րի դալ լեո սի «Տե ղե կա գիր հռե տո րութ յան մա սին», 

Գե րա սի մոս Վլա խո սի «Ու սու ցա նութ յուն սուրբ Ա վե տա-

րա նի ու սուց ման ձևի մա սին», Ա թա նաս Ռի տո րո սի «Հռե-

տո րութ յուն հարց-պա տաս խա նով», Ղևոն դիոս Ալ լա տիո սի 

«Հռե տո րութ յուն», Ա լեք սանդր Մավ րո կոր դա տո սի «Հռե-

տո րա կան ար վեստ հարց-պա տաս խա նով», Ֆրան չիս կո 

Սկու ֆո սի «Հռե տո րութ յան ար վեստ», Ա նաս տաս Գոր դիո-

սի «Հռե տո րա կան ար վես տի նե րա ծա կան ու սու ցա նութ-

յուն գոր ծո ղութ յուն նե րով` բա ժան ված տա սը մա սե րի» 

1 Տե՛ս . ,    ς  ς ς ς 
ς,   , էջ :

2 Այս ցանկերը գալիս են . -ի ժողովածուից,  . 
     ς σ  ς ς  ς  ς 

ς σ ς (1453-1821),    , բաժին երրորդ -րդ 

դար  և չորրորդ -րդ դար :
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ան վա նում նե րով: 17-րդ դա րում նշա նա կա լից է նաև Ե ղիա 

Մի նիա տի սի «Քա րոզ չութ յու նը», ո րի Ու սու ցում նե րը մեծ 

ազ դե ցութ յուն գոր ծե ցին ե կե ղե ցա կան ժա մա նա կա կից 

հռե տոր նե րի վրա:

Ա ռատ է նաև հռե տո րա կան ձեռ նարկ նե րի ստեղ ծու մը 

18-րդ դա րում, ո րոն ցից ա մե նա հայտ նի նե րը հե տև յալ ներն 

են` Ա նաս տաս Պա պա վա սի լո պու լո սի «Ա նա ղարտ հռե տո-

րութ յուն», Մա կար Կա լո գե րա սի «Հռե տո րա կան ար վեստ», 

Կոս տան դի նոս Գոր դիո սի «Հռե տո րա կան ար վեստ», Վի-

կեն դիոս Դա մո դո սի «Հռե տո րա կան ընդ հա նուր ար վեստ», 

Ա թա նաս Պա րիո սի «Հռե տո րա կան եր կա սի րութ յուն» և 

Ա թա նաս Փսա լի դա սի «Հռե տո րութ յուն»:

Սա կայն Ա րև մուտ քում 15-րդ դա րից հե տո ըն կած ժա-

մա նա կաշր ջա նում քա րո զի շրջա նակ նե րում բուռն կեր պով 

ե րևան է գա լիս նաև բո ղո քա կա նութ յու նը: Այս զար գա ցու-

մը բո ղո քա կա նութ յան կող մից ծե սի մերժ ման տրա մա բա-

նա կան հե տևանքն էր, ո րի արդ յուն քում քրիս տո նեա կան 

հա վա քույ թի հիմ նա կան ծան րութ յունն ընկ նում է քա րո զի 

վրա: Բո լոր մեծ բո ղո քա կան նե րը (Լյու թեր, Ցվինգ լի, Կալ-

վին, Ջոն Նոքս) տար բեր վում էին որ պես հիմ նա կա նում 

սուրբգ րա յին և դոգ մա տիկ թե մա նե րով քա րո զող մեծ քա-

րո զիչ ներ: Բո ղո քա կա նութ յան մեծ հու մա նիստ նե րը և տե-

սա բան նե րը (Է րազմ, Մե լանխ տոն, Հի պե րիուս) դրե ցին 

ե կե ղե ցա կան գի տա կան հռե տո րութ յան հիմ քե րը: Հատ կա-

պես Տրի դեն տի Ժո ղո վից հե տո հռո մեա կա թո լիկ աստ վա-

ծա բա նութ յան հա կազ դե ցութ յու նը նպաս տում է հռո մեա-

կա թո լիկ Ե կե ղե ցու ծո ցում քա րո զի ծաղկ մա նը քա հա նա-

նե րի և ե պիս կո պոս նե րի շնոր հիվ: Հատ կա պես վա նա կան 

միա բա նութ յուն նե րի վա նա կան նե րի շնոր հիվ, ո րոնք ման-

րակր կիտ քա րո զով զբաղ վե լու հա տուկ ա ռա քե լութ յուն ու-

նեին (ինչ պես Դո մի նիկ յան միա բա նութ յու նը): 

2. 1821թ. ապս տամ բութ յու նից հե տո մի մեծ շարժ է 

նկատ վում քա րո զի կա տա րե լա գործ ման ուղ ղութ յամբ: Այս 

շրջա նում ստեղծ վում են ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան եր-

կու կա րևոր ձեռ նարկ ներ` Կոս տան դին Ի կո նո մո սի և Նեո-

ֆի տոս Բամ բա սի աշ խա տութ յուն նե րը (եր կուսն էլ հրա տա-

րակ վել են 1813թ.): Եր կու ձեռ նարկ ներն էլ հիմն վում են դա-

սա կան հռե տո րութ յան օ րի նակ նե րի վրա (հիմ նա կա նում` 

Ա րիս տո տել և Հեր մո գե նես Տար սո նա ցի) և ե կե ղե ցա կան 

քա րոզ խո սութ յու նը են թար կում են դա սա կան հռե տո րա-

կան ար վես տին: Նույն ուղ ղութ յամբ են շարժ վում Վի կեն-

տիոս Դա մո դո սի եր կու` «Հա մա ռոտ գործ հռե տո րա կան 

մեկ նութ յան մա սին» (հրա տա րակ վել է 1815 թ.) և «Ու սու-

ցում նե րի կազ մութ յան մա սին» գոր ծե րը (հրա տա րա կութ-

յան թիվն ան հայտ է): 

Այս ա մե նին հա ջոր դում են Նեո ֆի տոս Բամ բա սի 

«Սուրբ Խո րա նի հռե տո րութ յան ու ղե ցույց» (1851), Բե նիա-

մին Իոան նի դի սի «Ե կե ղե ցու հույն Հայ րե րի հռե տո րութ-

յուն» (1869) և Խրիս տոս Պամ բու կի սի «Ար ձա կագ րա կան 

ճար տա սա նութ յուն կամ հռե տո րի կա կամ հռե տո րութ յուն» 

(1866) քա րո զի տե սութ յուն նե րը: Չնա յած այն բա նին, որ 

այս գոր ծե րում ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յու նը դա սա կան և 

ա րևմտ յան հռե տո րութ յա նը ստո րա դաս ված է ներ կա յաց-

վում, սա կայն ե րևում է ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան յու-

րա հա տուկ բնու թա գի րը և նրա հիմ նա կան կա պը Ե կե ղե ցու 

հայ րե րի հռե տո րութ յան հետ: 

Այս վեր ջին գոր ծո նը անհ րա ժեշտ կա պող օ ղակ էր այն 

բա նի, որ ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յու նը որ պես ա ռար կա 

դա սա վանդ վի Ա թեն քի հա մալ սա րա նի աստ վա ծա բա նութ-
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յան, իսկ ա վե լի ուշ` Սա լո նի կի հա մալ սա րա նի հա մա պա-

տաս խան բաժ նում: Ա թեն քի հա մալ սա րա նի աստ վա ծա-

բա նութ յան բաժ նում քա րո զի տե սութ յու նը դա սա վան դում 

էր Ա լեք սանդր Լի կոր ղո սը (1827-1875), սա կայն քա րո զին 

մեծ թափ հա ղոր դեց Ա պոս տո լոս Մակ րա կի սը (1831-1905): 

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան պատ մութ յան հա մար կա-

րևոր էր նաև Ա թեն քի հա մալ սա րա նի աստ վա ծա բա նութ-

յան բաժ նի եր կու դա սա խոս նե րի` Իգ նա տիոս Մոս խա կի սի 

(1847-1903) և Իոան նիս Մե սո լո րա սի (1851-1942) ներ կա-

յութ յու նը:

Գլուխ Բ

Ե ԿԵ ՂԵ ՑԱ ԿԱՆ ՀՌԵ ՏՈ ՐԱ ԿԱՆ ԱՐ ՎԵՍՏ ԵՎ
ՍՈՒՐԲԳ ՐԱ ՅԻՆ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱ

ա) Սուրբ Գիր քը որ պես ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան 

ար վես տի աղբ յուր

1. Նե րա ծութ յան մեջ նշվեց մի կա րևոր ճշմար տութ յուն, 

որ ինչ պես եբ րա յա կան սի նա գո գի քա րոզ չա կան ա վան-

դույ թի, այն պես էլ վաղք րիս տո նեա կան Ե կե ղե ցու ա վան-

դույ թի մեջ քա րո զի հա մար որ պես սկզբնա կան աղբ յուր 

ծա ռա յել են սուրբգ րա յին հատ ված նե րը: Այս հատ ված նե րը 

հա մար վում էին «ծի սա կան հատ ված ներ», այ սինքն` աստ-

վա ծա պաշ տութ յան մեջ մտցված ըն թերց վածք ներ: Ծի սա-

կան հատ ված նե րը, հե տևա բար, ո րո շում էին նաև քա րո զի 

բո վան դա կութ յու նը: Ի դեպ, սուրբգ րա յին հատ ված նե րի 

բո վան դա կութ յան վեր լու ծութ յու նը թե լադր վում է ինչ պես 

«Գրքե րը քննե լու»1 հա մար Տի րոջ հոր դո րով, այն պես էլ 

սուրբգ րա յին հատ ված նե րի ըն կալ ման նշա նա կութ յան 

մա սին Պո ղոս ա ռաք յա լի հա մա պա տաս խան հոր դո րով2. 

փաստ, ո րը հաս տատ վում է Սաղ մոս նե րում3:

1 Հովհ. 5:39:

2 Ա Տիմ. 4:13:

3 Սաղմ. 118:103 և 105: 
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Այս շրջա նակ նե րում ա ռա ջին դա րե րի քրիս տո նեա կան 

Ե կե ղե ցում սկսվում է ձևա վոր վել սուրբգ րա յին ըն թեր ցա-

նութ յան մի ա վան դույթ, որն ան մի ջա պես ազ դում է նաև 

հա մա պա տաս խան քա րո զի վրա: Սի րիա յի  շրջա նում այս 

հատ ված նե րը հինգն էին (Օ րենք, Մար գա րե ներ, Գործք, 

Ա ռա քե լա կան նա մակ ներ, Ա վե տա րան), իսկ Ե գիպ տո սում 

դրանք չորսն էին (Օ րենք, Մար գա րե ներ, Ա ռա քե լա կան 

նա մակ ներ, Ա վե տա րան): Բյու զան դա կան ծի սա կար գում 

(ո րին պատ կա նում է նաև Հու նաս տա նի Ե կե ղե ցին) ըն-

թերց վածք նե րը ե րեքն էին (Հին Կտա կա րան, Ա ռա քե լա կան 

նա մակ ներ, Ա վե տա րան): Այս ա վան դույ թը պահ պան վում 

է նաև հայ կա կան ծի սա կար գում, ինչ պես նաև` ա րևմտ յան 

ծի սա կար գում1:

Հե տա գա ժա մա նա կաշր ջան նե րում ըն թերց վածք նե րի 

թի վը նվա զեց, և շատ ծի սա կար գե րում միայն ա ռա քե լա-

կան և ա վե տա րա նա կան ըն թերց վածք նե րը մնա ցին: Այս 

ժա մա նա կաշր ջա նում Հին Կտա կա րա նից ըն թերց վածք նե-

րի սահ մա նա փա կում է նկատ վում: Այս սո վո րույ թի հա մա-

ձայն, օ րի նակ, ե գիպ տա կան ծի սա կար գում 4 ըն թերց վածք-

ներ են պահ պան վում, և բո լորն էլ, սա կայն, ըն թերց վում էին 

Նոր Կտա կա րա նից2:

Հին Կտա կա րա նի ան տես ման մի տումն իր ան մի ջա-

կան հե տևանք ներն ու նե ցավ քա րո զում, քա նի որ ոչ միայն 

հինկ տա կա րան յան հատ ված նե րով քա րոզ նե րը ե ղան շատ 

հազ վա դեպ, այ լև հենց Հին Կտա կա րա նի ի մա ցութ յու նը 

(ո րը, հա մա ձայն կա նո նի, են թադ րում էր Հին Կտա կա րա-

նի ըն թեր ցա նութ յու նը Ե կե ղե ցու աստ վա ծա պաշ տութ յան 

մեջ) խիստ անհ րա ժեշտ դար ձավ: Հին Կտա կա րա նից ըն-

1 . , Ό , σσ , , էջ :
2 Պողոսի նամակներ, Ընդհանրական նամակներ, Գործք, Ավետարաններ:

թերց վածք նե րը սահ մա նա փակ վե ցին և մնա ցին միայն 

Ե րե կո յան Ժա մեր գութ յան մեջ, և այս կերպ տվյալ ըն թերց-

վածք նե րի մա սին քա րո զը բա ցա կա յեց Սուրբ պա տա-

րա գից: Այս փաս տը, սա կայն, տվյալ ըն թերց վածք նե րին 

«աստ վա ծա բա նա կան ինք նա վա րութ յուն» է տա լիս, այ-

սինքն` տե ղի է ու նե նում խզում Նոր Կտա կա րա նի նա խա-

պատ րաս տութ յուն հան դի սա ցող Հին Կտա կա րա նի և Նոր 

Կտա կա րա նի մի ջև: Վե րը նշված նե րը շար ժա ռիթ դար ձան 

քա րո զը զրկե լու մի այն պի սի արդ յու նա վոր և լայ նա ծա վալ 

նյու թից, ինչ պի սին Հին Կտա կա րանն էր: Քա րո զը, սա-

կայն, հիմ նա կա նում կորց րեց Աստ վա ծա յին Հայտ նութ յան 

բո վան դա կութ յան հետ ու նե ցած իր ողջ կա պը, ինչ պես որ 

այն ար տա հայտ վում է եր կու Կտա կա րան նե րում. փաստ, 

ո րը դրան ա վե լի լայն աստ վա ծա բա նա կան և հո գևոր խո-

րութ յուն կտար: Ինչ պես նաև Ե կե ղե ցու ամ բող ջութ յու նը 

(Աստ ծու ժո ղո վուր դը) զրկվեց Սուրբ Գրքի նշա նա վոր մի 

մա սից, քա նի որ Հին Կտա կա րա նի մա սին քա րո զը սահ մա-

նա փակ վեց միայն Ե րե կո յան ժա մեր գութ յան ըն թաց քում 

(ո րի ժա մա նակ ժո ղովր դի մաս նակ ցութ յու նը զգա լիո րեն 

քիչ էր` հա մե մա տած Սուրբ պա տա րա գի հետ)1:

2. Սուրբգ րա յին հատ ված նե րի հա մա կար գը, ո րից իր 

կազ մութ յունն էր ստա նում քա րո զը, ար ձա նագր վում է «Եկ-

լո ղա դիա» կամ «Ե վան գե լիս տա րիա» (ա վե տա րա նա կան 

ըն թեց վածք նե րի հա մար), «Պրաք սա պոս տոլ» (ա ռա քե լա-

կան ըն թերց վածք նե րի հա մար) և «Պրո ֆի տո լո գիա» (մար-

գա րե նե րից ըն թերց վածք նե րի հա մար) կոչ ված ձե ռագ րե-

րում: Գո յութ յուն ու նեին եր կու սկզբունք ներ, ո րոնց հի ման 

վրա էլ կա տար վում էր այս հատ ված նե րի բա ժա նու մը.

1 Պատարագի ընթացքում Հին Կտակարանի վերաբերյալ քարոզի իրականաց-

ման միակ հնարավորությունը Երախայից պատարագն է:

5 - ԳԵՈՐԳԻՈՍ ՖԻԼԻԱՍ
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ա) Մեկ տար վա ըն թաց քում ըն թերց վում էր ամ բողջ 

Սուրբ Գիր քը: Ամ բողջ նյու թը բա ժան վում էր մա սե րի, ո րոնք 

հա վա սա րա թիվ էին օ րե րի հետ: Ըն թեր ցա նութ յան այս ձևն 

ան վան վեց Սուրբ Գրքի «lectio continua» (տևա կան ըն թեր-

ցա նութ յուն), և ար ձա նագր վում է «Ա ռա քե լա կան նա մակ նե-

րի» և «Ա վե տա րա նի» ծի սա կան գրքե րի ա ռա ջին բաժ նում: 

Հա մա ձայն ըն թերց վածք նե րի` այս սկզբուն քի հի ման վրա 

կա տար ված բա ժան ման` ծի սա կան տար վա ո րոշ պա րա-

գա նե րում նա խա տես վում էր օր վա տո նա կան բո վան դա-

կութ յան հա մար պատ շաճ ըն թերց վածք ներ ընտ րել:

Այս պի սով, օ րի նակ, նա խա տես վում էր ըն թերց վածք 

Ընդ հան րա կան նա մակ նե րից, երբ տո նում էին տվյալ նա-

մա կի հե ղի նա կի հի շա տա կութ յու նը, ըն թերց վածք ներ Պո-

ղոս ա ռաք յա լի նա մակ նե րից, երբ տո նում էին Տի րոջ փրկչա-

կան գոր ծին առնչ վող դեպ քե րը, Գործք Ա ռա քե լո ցից` տո-

նե րի պա րա գա նե րում կամ Ե կե ղե ցու պատ մութ յա նը հա-

մա պա տաս խան ծի սա կան տար վա ժա մա նա կաշր ջա նում, 

և կի րա կի օ րե րին` Տի րոջ հրաշք նե րի պատ մութ յուն նե րից, 

ո րոնք ի րենց ան վա նումն ստա ցել են տվյալ հրաշք նե րի հի-

շա տա կում նե րից: 

Ար դեն 4-րդ դա րից ձևա վոր վում է ա վե տա րա նա կան 

ըն թեց վածք նե րի ընտ րութ յան հա մա կար գը, ո րը նա խա-

տե սում էր «ա նընդ հատ ըն թեր ցա նութ յուն» (կամ գրե թե 

տևա կան) յու րա քանչ յուր Ա վե տա րա նից: Ղու կա սի Ա վե տա-

րա նից ըն թեր ցա նութ յու նը լի նում էր ե կե ղե ցա կան տար վա 

սկզբից (այ սօր` Խաչ վե րա ցի տո նին հա ջոր դող կի րա կի օր-

վա հա ջորդ  եր կու շաբ թի) մին չև Տրիո դիո յի1 սկիզ բը, Մար-

1 Բարեկենդանի երեք շաբաթները` Մաքսավորի և Փարիսեցու կիրակիից 

մինչև Մաքուր երկուշաբթի (Օրթոդոքս Եկեղեցում սրանով է սկսվում է Մեծ 

Պահքը) (ծանոթ. թարգմ.):  

կո սի Ա վե տա րա նից` Քա ռաս նոր դաց Պահ քի ըն թաց քում, 

Հով հան նու Ա վե տա րա նից` Հո գե գալստ յան շրջա նում, և 

Մատ թեո սի Ա վե տա րա նից` Հո գե գա լուս տից սկսած մին չև 

ե կե ղե ցա կան տար վա վերջ: Ըն թեր ցա նութ յան հա մա կարգ 

ձևա վոր վեց նաև ա ռա քե լա կան ըն թերց վածք նե րի հա մար 

(«տևա կան»-ի նմա նութ յամբ) Գործք Ա ռա քե լո ցից` Զատ կից 

մին չև Հո գե գա լուստ ըն կած շրջա նում, իսկ ե կե ղե ցա կան 

տար վա մնաց յալ հատ վա ծում գե րիշ խում էր ըն թեր ցա նութ-

յու նը Պո ղոս ա ռաք յա լի նա մակ նե րից:

բ) Ըն թերց վածք նե րի բա ժան ման երկ րորդ հա մա կար-

գը հիմն վում է ընտ րութ յան վրա, այ սինքն` ընտր վում է 

տո նին առնչ վող ո րևէ ըն թերց վածք` ան կախ սուրբգ րա յին 

հատ վա ծի շա րու նա կութ յու նից: Այս փաս տը, ան շուշտ, 

ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րի սահ մա նա փա կում 

էր ա ռաջ բե րում, ինչ պես նաև հար մար հատ վա ծի ո րոն-

ման դժվա րութ յուն` հիմ նա կա նում ո րոշ սրբե րի տո նե րի 

հետ կապ ված: Ընդ հա կա ռա կը, Տե րու նա կան (Տի րոջ հետ 

առնչ վող) և Աստ վա ծա մոր (Մա րիամ Աստ վա ծած նին առնչ-

վող) տո նե րի հա մար ա վե տա րա նա կան հա մա պա տաս խան 

հատ վա ծի ընտ րութ յունն ա վե լի հեշտ էր: 

Ո րոշ պա րա գա նե րում ընտ րութ յան հա մա կար գը մա-

կե րե սա յին չա փա նիշ ներ ու ներ. այ սինքն` ե թե հատ վա ծը 

չէր վե րա բե րում տոն վող վկա յին, ա ռաջ նոր դին կամ ե րա նե-

լուն (անհ նա րին ի րո ղութ յուն, քա նի որ բո լոր տվյալ սրբե րը 

սուրբգ րա յին ըն թերց վածք նե րից հե տո ե ղան), ընտր վում 

էր սուրբգ րա յին ինչ-որ հատ ված, ո րի առն չութ յու նը տո նին  

սահ մա նա փակ վում էր տոն վող սրբի ան վան հետ կա տար-

վող բա ռա խա ղով1: Սուրբգ րա յին ըն թերց վածք նե րի ընտ-

1 Օրինակ` որպես առաքելական ընթերցվածք` սուրբ Եվֆիմիայի տոնի համար 

հատ վածն ընտրվեց Բ Կորնթացիների նամակից, որտեղ կա «գովությամբ և 
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րութ յան նման չա փա նիշ ներն իշ խում էին ե կե ղե ցա կան 

ծի սա կար գում ար տա կարգ ի րա դար ձութ յուն նե րի հա մար 

(երկ րա շարժ ներ, ա ղետ ներ և այլն), ինչ պես նաև սրբա զան 

խոր հուրդ նե րի և սրբա զան ա րա րո ղութ յուն նե րի կա տար-

ման դեպ քում:

3. Սուրբգ րա յին հատ ված նե րի ընտ րութ յան սկզբունք-

նե րից ան կախ` ըն թերց վածք նե րի հաս տա տու մը բա րե րար 

արդ յունք ու նե ցավ ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան հա մար, 

ո րը կոչ ված էր (հիմ նա կա նում) մեկ նա բա նե լու այս ըն թերց-

վածք նե րը: Եվ այդ ա մե նը եր կու պատ ճա ռով. 

ա) Քա նի որ սուրբգ րա յին հատ վա ծը, ո րի վե րա բեր-

յալ ի րա կա նաց վե լու էր քա րո զը, նա խօ րոք հայտ նի էր: Դա 

նպաս տում է, որ քա րո զիչն ա վե լի լավ նա խա պատ րաստ-

վի և, ան շուշտ, նույն սուրբգ րա յին հատ վա ծի մա սին տար-

բեր բո վան դա կութ յամբ քա րոզ նա խա պատ րաս տի (այս 

կերպ քա րո զիչն ա մեն ան գամ խու սա փում է նույն քա րո զի 

կրկնութ յու նից, ո րը պետք է խո սի սրբա զան ա րա րո ղութ-

յան ըն թաց քում նույն սուրբգ րա յին հատ վա ծի վե րա բեր-

յալ): 

բ) Սուրբգ րա յին հստակ մի հատ վա ծի մա սին քա րոզ-

նե րի զա նա զա նութ յան սկզբուն քից ել նե լով` զար գա ցան (և 

ա պա գա յում ա վե լի կզար գա նան) քա րոզ նե րի գրա վոր ժո-

ղո վա ծու նե րը: Այս ժո ղո վա ծու նե րը (ո րոն ցից մի քա նիսն 

ան վան վե ցին «Քա րոզք Կիւ րա կէից» և վե րա բե րում են կի-

րա կի օ րե րի սուրբգ րա յին հատ ված նե րին) օգ տա կար ու ղե-

ցույց ներ են դառ նում հատ կա պես ե րի տա սարդ քա րո զիչ նե-

րի հա մար: 

պար սա վանքով» արտահայտությունը (Բ Կորնթ. 6:8): Սուրբ Եվստաթիոսի 

տոնի հա մար` Եփեսացիներին ուղղված նամակից, որտեղ կա «հաստատու՛ն 

կացեք» արտա հայտությունը (Եփս. 6:14): Սուրբ Գրիգորի տոնի համար` Ա 

Կորնթացիների 16:13 («…արթու՛ն կացեք»):

Պետք է ա վե լաց նենք, որ սուրբգ րա յին հատ ված նե րի 

հաս տա տումն ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ նաև կի րա կի օ րե-

րի և տո նե րի շա րա կան նե րի վրա, ո րոնց հա մա ձայն էլ ըն-

թերց վում էին հա տուկ հատ ված նե րը: Այս փաս տը նպաս-

տում է նաև աստ վա ծա բա նա կան հե տաքր քիր նյու թով լի 

այս հատ ված նե րի մեկ նութ յան մա սին քա րո զի սնուց մա նը. 

ի րո ղութ յուն, որ տա ղեր գա կան բնագ րե րը, ո րոնք աստ վա-

ծա բա նո րեն մեկ նում են սուրբգ րա յին հատ ված նե րը, բխել 

են ե կե ղե ցա կան հայտ նի հե ղի նակ նե րի գրչից, ո րոնք, (այս 

կերպ) հատ վա ծը մեկ նե լիս, աստ վա ծա բա նա կան հե տաքր-

քիր լու սա բա նում ներ էին կա տա րում: Այս լու սա բա նում նե-

րը քա րո զի բո վան դա կութ յան նշա նա վոր աղբ յուր էին հան-

դի սա նում (և միշտ հան դի սա նում են):

Ե կե ղե ցու ծե սում սուրբգ րա յին հատ ված նե րի բա ժան-

ման և հաս տատ ման հա մա կար գը, սա կայն, քա րո զի հա մար 

նաև իր բա ցա սա կան հե տևանք ներն ու նե ցավ, քա նի որ մեր 

ժա մա նա կաշր ջա նը չի ար տո նում տա ճա րում ա մե նօր յա ծի-

սա կան հա վաք նե րը, որ պես զի ներ կա գտնվող նե րի կող մից 

լսե լի լի նեն ըն թերց վող սուրբգ րա յին հատ ված նե րը: Այս-

պի սով, ա մե նա ծա նոթ հատ ված նե րը կի րա կի օ րե րին և մեծ 

տո նե րին ըն թերց վող հատ ված ներն էին, ո րոնց ժա մա նակ 

ա վե լի շատ հա վա տաց յալ ներ էին այ ցե լում: Հե տևա բար, 

գործ նա կա նում սուրբգ րա յին ըն թերց վածք նե րի ամ բող-

ջութ յունն աղ քա տա նում է, քա նի որ ա մե նօր յա ծի սա կա-

տա րութ յուն նե րի սուրբգ րա յին հատ ված ներն ան տես վում 

են:

Վե րոնշ յալ ի րո ղութ յու նը բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն 

ու նե ցավ քա րո զի ո րա կի և բազ մա զա նութ յան վրա, քա-

նի որ քա րո զի մի ջո ցով մեկն վող հատ ված նե րի քա նա կը 

պա կա սեց և ձևա վոր վեց մի «քա րոզ չա կան նմա նա կում», 
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այ սինքն` քա րո զի սահ մա նա փա կում (ա մեն ան գամ) շրջա-

նառ վող ճա ռե րում: Ան շուշտ, ե թե քա րո զի չը սո վո րա բար 

դի մում է նույն լսա րա նին, ա պա ան խու սա փե լի է նույն քա-

րո զի ա նընդ հատ կրկնութ յու նը, հատ կա պես, երբ քա րո զի-

չը նա խա տես ված օ ժան դա կող մի ջոց ներ (Քա րոզք Կիւ րա-

կէից) է օգ տա գոր ծում:

Բա ցա սա կան հե տևանք ներն ի հայտ են գա լիս նաև 

մեկ այլ ի րո ղութ յան մեջ. կի րա կի օ րե րին ըն թերց վող 

սուրբգ րա յին հատ ված նե րի հա մա կար գում ան տես վել էր 

քա րո զը, ո րի հե տևան քով ան տես վել էին նաև սուրբգ րա յին 

նմա նա տիպ պա տում նե րը: Ինչ պես օ րի նակ, ա վե տա րա նա-

կան հատ ված նե րում կի րա կի օ րե րին չորս ան գամ սկսում 

են ըն թերց վել դևե րի վտար ման1, ե րեք ան գամ` կույ րե րի2 

կամ ան դա մա լույծ նե րի3 բժշկման, ինչ պես նաև ա ռաք յալ-

նե րի կոչ ման4 և ե րի տա սար դի կամ օ րենս գե տի հետ ու նե-

ցած երկ խո սութ յան պատ մութ յուն նե րը5, եր կու ան գամ` 

հար սա նի քի կամ խնջույ քի ա ռա կը6 և Խա չի հետ կապ ված 

հատ վա ծը («Ով ու զում է իմ հե տևից գալ…»)7:  Ինչ պես նաև 

սրբե րի յու րա քանչ յուր խմբի հա մար սուրբգ րա յին նույն ըն-

թերց վածքն էր կի րառ վում: Այս ա մե նի հե տևանքն այն է լի-

նում, որ Սուրբ Գրքի մեծ մասն ան ծա նոթ է մնում ոչ միայն 

որ պես ըն թերց վածք, այ լև որ պես քա րո զի բո վան դա կութ-

յուն: Աստ ծու ժո ղո վուր դը, սա կայն, ի րա վունք ու նի լսե լու 

ամ բողջ Սուրբ Գիր քը, և ե կե ղե ցա կան քա րո զիչ նե րը պար-

տա վո րութ յուն ու նեն մեկ նա բա նե լու պահ պան ված սուրբգ-

1 Մատթեոսի Ե և Ժ, Ղուկասի Զ և Պահքի Դ կիրակիներին: 

2 Հովհաննու Զ, Մատթեոսի Է և Ղուկասի Ժ կիրակիներին:

3 Հովհաննու Դ, Մատթեոսի Զ և Պահքի Բ կիրակիներին:

4 Մատթեոսի Բ, Ղուկասի Ա և Պահքի Ա կիրակիներին:

5 Մատթեոսի ԺԲ, Ղուկասի Ը և ԺԳ կիրակիներին:

6 Մատթեոսի ԺԴ և Ղուկասի ԺԱ կիրակիներին:

7 Պահքի Գ և Խաչվերացից հետո կիրակիներին:

րա յին ճշմար տութ յուն նե րի ամ բող ջութ յու նը և ոչ թե դրա 

ինչ-որ փոք րիկ հատ ված: Այս ա մենն ար գե լում է քա րո զին 

զբաղ վել սուրբգ րա յին ար գա սա վոր բո վան դա կութ յամբ և 

հար կադ րում են կրկնո ղութ յան և կրկնա բա նութ յան: Ան-

շուշտ, Սուրբ Գիր քը մի անս պառ աղբ յուր է ան գամ այն 

պա րա գա յում, երբ նմա նա տիպ հատ ված նե րի կրկնութ յուն 

և դրանց զա նա զա նեց ման նվա զում է նկատ վում: 

բ) Կա նոն ներ, ո րոնք պետք է կար գա վո րեն 

Սուրբ Գրքի կի րա ռու մը քա րո զում

1. Սուրբ Գրքի կի րա ռու մը քա րո զում անհ նար է ա ռանց 

«Սուրբ Գրքի հա մա բար բա ռի» օգ նութ յան: «Հա մա բար-

բառն» ա պա հո վում է քա րոզ չին Սուրբ Գիրքն ան գիր 

ա նե լու վտան գից, քա նի որ ան գիր ա նե լը պա րու նա կում 

է բնագ րի անճշ տութ յան վտան գը: Այս պի սով, քա րո զի չը 

ճիշտ կօգ տա գոր ծի բնա գի րը, ինչ պես նաև կկա րո ղա նա 

ընդ լայ նել այն բնագ րից ա ռաջ ե ղած և հե տո ե կող բո վան-

դա կութ յամբ:

Սուրբ Գիր քը բա զում գի տութ յուն նե րի` լեզ վա բա նութ-

յան, բնագ րի բա նա սի րա կան քննութ յան, ի րա վա գի տութ-

յան, ազ գագ րութ յան և պատ մա գի տութ յան ու սում նա սի-

րութ յան ա ռար կա է: Քա րո զի չը կոչ ված է ճա նա չե լու Սուրբ 

Գրքին առնչ վող բո լոր այս գի տութ յուն նե րի ու սում նա սի-

րութ յուն նե րը, սա կայն միև նույն ժա մա նակ պետք է «հե ռու 

մնա» այս գի տութ յուն նե րից և սուրբգ րա յին բնագ րին մո-

տե նա «հո գևոր նա խագ ծե րով»: Այ սինքն` պետք է մո տե նա 

որ պես մի «ուխ տա վոր», որն ու նի այն գի տակ ցութ յու նը, որ 

բնա գիրն օգ տա գոր ծում է հա վա տաց յալ նե րի սրբաց ման և 

հո գևոր շի նութ յան հա մար:
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Այն փաս տը, որ քա րո զը կա տար վում է Աստ վա ծա յին 

պա տա րա գի մեջ ճիշտ տե ղում (այ սինքն` նորկ տա կա րան-

յան եր կու ըն թերց վածք նե րից ան մի ջա պես հե տո), սո վո րա-

բար Սուրբ Գրքի աստ վա ծա բա նա կան մի վեր լու ծութ յուն է 

հան դի սա նում: Այս հար ցում քա րոզ չի կող մից Սուրբ Գրքի 

օգ տա գործ ման հա մար իշ խում է այն նա խա պայ մա նը, որն 

ար տա հայ տում է «Պա տա րա գա մա տույ ցը» (նա խոր դում է 

ա վե տա րա նա կան ըն թերց մա նը). «Փայ լեց րու՛ մեր սրտե-

րում, մար դա սե՛ր Տեր, քո աստ ված ճա նա չո ղութ յան մա քուր 

լույ սը և բա ցի՛ր մեր ի մա ցա կա նութ յան աչ քե րը քո ա վե-

տա րա նա կան քա րոզ նե րը հաս կա նա լու հա մար…»: Այս 

խնդրան քը ցույց է տա լիս այն ձևը, ո րով քա րո զի չը պետք է 

մո տե նա Սուրբ Գրքի բնագ րին. այ սինքն` այս մո տե ցու մը 

բնագ րին չպետք է լի նի միայն բա նա կա նո րեն, այլ հիմ նա-

կա նում Սուրբ Հո գու շնոր հով: Սա նշա նա կում է, որ քա րո-

զում Սուրբ Գրքի օգ տա գործ ման հա մար ա ռա ջին հեր թին 

պա հանջ վում է աստ վա ծա յին լու սա վո րու մը, ո րը տրվում 

է այն քան, ինչ քան որ պետք է մար դուն հո գևոր պայ քա րի 

հա մար1:

2. Քա րո զում Սուրբ Գրքի օգ տա գործ ման հա մար որ-

պես քա րո զի հիմ նա կան թե մա կամ որ պես թե մա յի զար-

գաց ման հա մար օգ նա կան մի ջոց են թադր վում է սուրբգ-

րա յին բնագ րի ճիշտ մեկ նութ յու նը: Ճիշտ մեկ նութ յու նը 

հիմն վում է ե րեք գոր ծոն նե րի վրա` ա) Սուրբ Գրքի քննա-

կան բնագ րի օգ տա գոր ծում, բ) Ե կե ղե ցա կան հայ րե րի և հե-

ղի նակ նե րի սուրբգ րա յին մեկ նութ յուն նե րի օգ տա գոր ծում, 

1 Ինչպես որ այս թեմայի մասին նշում է Հովհան Ոսկեբերանը` «Սուրբ Գրքի 

բովան դակությունը հասկանալու համար ոչ թե մարդկային իմաստություն է 

անհրաժեշտ, այլ Սուրբ Հոգու հայտնություն, որպեսզի այնտեղից ընդունենք 

առավել օգտակարը, քանի որ գիտակցում ենք Սուրբ Գրքի մեջ եղածների 

ճշմարիտ նշանակությունը» ς   σ , ΄, PG , :

գ) Ժա մա նա կա կից սուրբգ րա յին գի տութ յան նոր մեկ նութ-

յուն նե րի օգ տա գոր ծում:

Որ պես ա ռա ջին պայ ման` քննա կան բնագ րի օգ տա-

գոր ծումն անհ րա ժեշտ է, քա նի որ ոչ քննա կան հրա տա րա-

կութ յուն նե րում բնագ րի մեջ նկատ վում են կա րևոր փո փո-

խութ յուն ներ, ո րոնք հաս նում են մին չև իսկ ի մաս տա բա նա-

կան ա ղա վաղ ման աս տի ճա նի: Ինչ պես հայտ նի է քննա կան 

բնագ րի հիմ նա կան ար ժեքն այն է, որ հնա րա վո րինս հա-

րա զատ է մնում սուրբգ րա յին բնագ րի սուրբ հե ղի նակ նե րի 

գրված քին: Սա ա ռաջ է բե րում քա րոզ չի վստա հութ յու նը, 

որ օգ տա գործ ված սուրբգ րա յին հատ վա ծի մի ջո ցով «քա-

րո զում է» դրա սուրբ հե ղի նա կը և ոչ թե ինչ-որ մե կը, որն 

ա ղա վա ղել է այն: 

Ե կե ղե ցա կան հայ րե րի և հե ղի նակ նե րի սուրբգ րա յին 

մեկ նութ յուն նե րի օգ տա գոր ծու մը քա րոզ չին տա լիս է այն 

հնա րա վո րութ յու նը, որ մեր ձե նում է Ե կե ղե ցու Սրբա զան 

ա վան դութ յա նը` սուրբգ րա յին մեկ նութ յան թե մա յին: Բա-

նա վոր այս վար դա պե տութ յու նը կապ ված է Սուրբ Գրքի 

մեկ նութ յան հետ, պահ պան վում է ե կե ղե ցա կան մա տե-

նագ րութ յան մեջ և ա ռա վել հստակ` սուրբգ րա յին տվյալ 

մեկ նութ յուն նե րում1, ո րոնք հան դի սա նում են «անկ յու նա-

քար, ո րի մի ջո ցով տար բե րում ենք Սուրբ Գրքի սխալ մեկ-

նութ յու նը ճիշտ մեկ նութ յու նից»2: Քա րո զի չը, ան շուշտ, 

պար տա վոր է ընտ րել հայ րա բա նա կան մեկ նութ յուն նե րը, 

ո րոնք պետք է օգ տա գոր ծի, քա նի որ ե կե ղե ցա կան տվյալ 

մա տե նագ րութ յու նը բա ժան վում է սուրբգ րա յին մեկ նութ-

յան տար բեր ձևե րի (այ լա բա նա կան, խորհր դա պաշ տա-

1 Տե՛ս . , ς ς σ ς ς  ς 
σ ς,   ς , էջ -ից:

2 Տե՛ս . σ ,  ς  ς σ ς,   , էջ :
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կան, պատ մա կան մո տե ցում): Նույն պես պետք է գի տե նա 

ե կե ղե ցա կան սո վո րույթ նե րը, ո րոնց ազ դե ցութ յան ներ քո 

գրվե ցին բո լոր մեկ նութ յուն նե րը, այ սինքն` դաս վում է Ե կե-

ղե ցու հա կա հե րե տի կո սա կան աստ վա ծա բա նութ յան մեջ 

կամ բխում ե կե ղե ցա կան հե ղի նակ նե րի ի մաս տա սի րա կան 

ո րո նում նե րից: Օ րի նակ` քա րո զիչն իր քա րո զում չի կա-

րող (և ա ռանց անհ րա ժեշտ պատ մա կան և բա նա սի րա կան 

տար բե րակ ման) Հով հան նու Ա վե տա րա նից մի հատ վա ծի 

մեկ նութ յունն անմ տած ված կեր պով կա պել Ոս կե բե րա նի` 

հա մա պա տաս խան հատ վա ծի մեկ նութ յան հետ, քա նի որ 

խոս քը բնագ րի մա սին է` սուրբգ րա յին բնագ րի տե սութ յան 

բա ցար ձակ տար բեր ե լա կետ նե րով:

Վեր ջա պես, սուրբգ րա յին նո րա գույն մեկ նութ յուն նե-

րի օգ տա գոր ծու մը պետք է լի նի սուրբգ րա յին ժա մա նա կա-

կից ուղ ղա փառ աստ վա ծա բա նութ յա նը հե տևե լու հիմ քով: 

Այ սինքն` նկա տի ու նենք, որ քա րո զի չը պետք է ի մա նա և 

ար ժևո րի մեկ նա բա նութ յուն նե րի թե մա յով սուրբգ րա յին 

ուղ ղա փառ ժա ռան գութ յու նը, քա նի որ հռո մեա կա թո լիկ-

նե րի և ուղ ղա փառ նե րի հա մա պա տաս խան մեկ նութ յուն նե-

րի կի րա ռու մը կշե ղի Սուրբ Գրքի մեկ նութ յու նը քա րո զում, 

և հե տևան քը կլի նի ոչ ուղ ղա փառ գա ղա փար նե րի ե րևան 

գա լը, այ սինքն` քա րո զը կզրկի սուրբգ րա յին ուղ ղա փառ 

մեկ նութ յու նից: Բնա կան է, որ սուրբգ րա յին ուղ ղա փառ 

մեկ նութ յուն նե րը, ո րոնք կօգ տա գոր ծի քա րո զի չը, պետք է 

բխեն դրանց հե ղի նակ նե րի ու սում նա սի րութ յու նից և չհան-

դի սա նան քա րո զի ձեռ նարկ ներ ու Սուրբ Գրքից բարձր 

չդաս վեն:

3. Բա ցի քա րո զում սուրբգ րա յին բնագ րի մեկ նութ յու-

նից, կան նաև այլ չա փա նիշ ներ, ո րոնք քա րո զի չը պետք է 

մտքում ու նե նա Սուրբ Գրքը ճիշտ օգ տա գոր ծե լու հա մար:

ա) Քա րո զի հա մար հիմք հան դի սա ցող սուրբգ րա յին 

հատ վա ծի ընտ րութ յու նը հա տուկ ու շադ րութ յուն է պա-

հան ջում, քա նի որ Սուրբ Գրքի բո լոր հատ ված նե րը նույն 

խո րութ յու նը չու նեն, որ պես զի քա րո զի հա մար նյու թի հիմք 

կամ օ ժան դակ բո վան դա կութ յուն հան դի սա նան: Պետք է 

նշենք, որ այս խնդի րը հիմ նա կա նում վե րա բե րում է Հին 

Կտա կա րա նի գրքե րին: Հար մա րութ յան աս տի ճանն ա ռա-

ջին հեր թին ո րոշ վում է Ե կե ղե ցու ծե սում սուրբգ րա յին 

հատ ված նե րի կի րառ ման խո րութ յան աս տի ճա նով. այ-

սինքն` քա րո զի ունկն դիր նե րի` տվյալ հատ ված նե րին ծա-

նոթ լի նե լու խո րութ յամբ: 

Օ րի նակ` Սաղ մո սաց գիրքն ա վե լի ծա նոթ է Ես թե րի 

կամ Հռու թի գրքե րից, ո րոնք Ե կե ղե ցու ծե սում չեն ըն թեց-

վում այն հա ճա խա կա նութ յամբ, ինչ հա ճա խա կա նութ յամբ 

ըն թերց վում  Սաղ մո սաց գիր քը: Երգ Եր գոց գիր քը Ե կե-

ղե ցու ծե սում ընդ հան րա պես չի ըն թերց վում, հե տևա բար 

բա ցար ձա կա պես ան ծա նոթ է քա րո զի լսա րա նին և, ըստ 

այդմ, ան հար մար է, որ քա րո զի նյութ դառ նա (հիմ նա կան 

կամ օ ժան դակ): Ընդ հա կա ռա կը, ա վե լի շատ ծա նոթ են Հին 

Կտա կա րա նի բա նաս տեղ ծա կան և մար գա րեա կան գրքե-

րը` չնա յած այն բա նին, որ ըն թերց վում են Ե րե կո յան ժա-

մեր գութ յան կամ Քա ռաս նոր դա կան Պահ քի ըն թաց քում 

(այ սինքն` Սաղ մոս ներն ա վե լի քիչ ա րա րո ղա կար գե րի ըն-

թաց քում են ըն թերց վում, քան Հին Կտա կա րա նի բա նաս-

տեղ ծա կան կամ մար գա րեա կան գրքե րը):

Ինչ վե րա բե րում է Նոր Կտա կա րա նի բնագ րե րին, կա 

հա մա պա տաս խա նութ յան աս տի ճա նա կար գում քա րո զում 

դրանց կի րառ ման հա մար: Ա վե տա րան նե րը, Գործք Ա ռա-

քե լո ցը և Պո ղոս ա ռաք յա լի նա մակ նե րը քա րո զի լսա րա նին 

ա ռա վել հայտ նի նյու թեր են, քան Ընդ հան րա կան նա մակ-
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նե րը և Հով հան նու Հայտ նութ յու նը: Հայտ նութ յան գիր քը 

մաս նա վո րա պես հար մար չէ որ պես քա րո զի նյու թի աղբ-

յուր ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ ծա նոթ չէ լսա րա նին, այ լև 

դժվա րըմբռ նե լի բա ռեր և ի մաստ ներ պա րու նա կե լու պատ-

ճա ռով, ո րոնք հա վա նա բար ունկն դիր նե րի հա մար ա վե լի 

շատ խնդիր ներ են ստեղ ծում, քան նրանք, ո րոնց պար զա-

բա նու մը քա րո զի նպա տակն է: 

բ) Վե րոնշ ված նե րը չպետք է քա րոզ չի հնա րա վոր երկմ-

տանքն ա ռաջ բե րեն քա րո զի հա մար որ պես թե մա տիկ հիմք 

կամ օ ժան դակ հատ ված ներ Հին Կտա կա րա նի հատ ված նե-

րը կի րա ռե լու հա մար: Քա րո զում Հին Կտա կա րա նի կի րա-

ռու մը պար տադր վում է իր յու րա հատ կութ յան պատ ճա ռով 

որ պես Քրիս տո սի փրկչա կան գոր ծի նա խա պատ րաս տութ-

յան: Այդ ճշմար տութ յունն ար տա հայ տում է Պո ղոս ա ռաք-

յա լը, երբ գրում է, որ Աստ ված սկբում «խո սեց Որ դու մի-

ջո ցով», «եբ րա յա կան ազ գի հայ րե րի հետ խո սեց մար գա-

րե նե րի մի ջո ցով»1: Որ պես «պատ կեր և նա խա ճա շա կում 

Քրիս տո սի հա վի տե նա կան բա րիք նե րի»` պար տադր վում 

է, որ Հին Կտա կա րանն օգ տա գործ վի քա րո զում2:

Նոր Կտա կա րա նի ա ռա վել քիչ հայտ նի բնագ րե րի 

(Ընդ հան րա կան նա մակ նե րի և Հով հան նու Հայտ նութ յան) 

պա րա գա յում ևս այն փաստն է իշ խում, որ չպետք է կար ծել, 

թե դրանք ան տես ված են քա րո զի կող մից: Դրանց օգ տա-

գործ ման հա ջո ղութ յու նը կախ ված է քա րոզ չի ընտ րութ յան 

հմտութ յու նից և քա րո զում տվյալ հատ ված նե րի օգ տա-

գործ ման հմտութ յու նից:

1 Եբր. 1:1:

2 Տե՛ս . σ ώ , σ  ς     ,   ς , 
էջ - :

գ) Քա րո զում օգ տա գոր ծե լու հա մար Սուրբ Գրքից 

ա ռա վել շատ կամ քիչ հայտ նի հատ ված նե րի ընտ րութ յու-

նը են թադ րում է այն հատ ված նե րը, որ պար զա բա նում են 

այն տե սա կետ նե րը, ո րոնք ներ կա յաց նե լու նպա տակն է 

հե տապն դում քա րո զի չը: Ան շուշտ, պետք է ընտր վեն այն 

հատ ված նե րը, ո րոնք ա վե լի մեծ ի մաս տա բա նա կան առն-

չութ յուն ու նեն քա րո զում ընդգրկ ված հատ ված նե րի հետ: 

Հաս կա նա լի է, որ հա մա պա տաս խան հատ վա ծի օգ տա գոր-

ծու մը կա րող է բոր բո քել ունկն դիր նե րի հե տաքրք րութ յու նը 

և հույ զե րը, իսկ հա կա ռակ պա րա գա յում հնա րա վոր շփո-

թութ յուն է ստեղծ վում:

Վե րը նշված նա խա պայ մա նն ի րա գործ ու  ն ա ա  

քա րո զի չը պետք է կա րո ղա նա օգ տա գործ ման հա մար 

ա ռա վել շատ հատ ված նե րից ճիշտ ընտ րութ յուն կա տա րել, 

մին չև որ ընտր վի ա մե նա հար մա րը: Սուրբգ րա յին հա մա-

պա տաս խան հատ վա ծի ընտ րութ յունն օ ժան դա կում է լսա-

րա նի ու շադ րութ յու նը գրա վե լուն, հատ կա պես երբ խոսքն 

ամ փոփ և բո վան դա կա լից գա ղա փար նե րի մա սին է: Երբ 

ընտ րութ յու նը հա ջող է, և օգ տա գործ ված սուրբգ րա յին 

հատ վա ծը ցու ցադր վում է որ պես քա րո զի ի մաս տա բա նա-

կան ա ռանցք, ա պա այդ դեպ քում քա րո զի ըն թաց քում անհ-

րա ժեշտ է լի նում քա րոզ չի վե րա դարձն այդ հատ վա ծին:

դ) Քա րոզ չի կող մից քա րո զում Սուրբ Գրքի կի րա ռու-

մը պետք է ո րոշ սահ ման ներ ու նե նա: Սա նշա նա կում է, որ 

քա րո զը չի կա րող ծան րա բեռն վել սուրբգ րա յին հատ ված-

նե րով, քա նի որ այդ դեպ քում ո րոշ դժվա րութ յուն ներ են ի 

հայտ գա լիս. Սուրբ Գրքի խոս քը դառ նում է միա պա ղաղ 

(այ սինքն` ար ժեզրկ վում է դրա ա նընդ հատ կրկնութ յան 

պատ ճա ռով), ունկն դի րը կորց նում է ի մաստ նե րի կա պը` 

ցան կա նա լով սուրբգ րա յին տար բեր հատ ված նե րը կա պել 
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միմ յանց հետ: Ինչ պես նաև քա րո զիչն է ան կա րող լի նում 

տար բե րա կել իր տե սա կե տը սուրբգ րա յին հա մա պա տաս-

խան հատ վա ծից, երբ քա րո զում սուրբգ րա յին բա զում 

հատ ված ներ են կու տակ վում:

ե) Գո յութ յուն ու նեն նաև այլ պա հեր, ո րոնց քա րո զում 

սուրբգ րա յին հատ ված նե րի կի րառ ման ըն թաց քում քա րո-

զի չը պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նի: Պետք է մեկ նի հատ-

ված նե րը գործ նա կա նո րեն և դա հա մա պա տաս խա նեց նի 

մար դու և աշ խար հի ժա մա նա կա կից քննա կան տե սութ յան 

հետ, չօգ տա գոր ծի (ժա մա նա կա կից լեզ վա բա նա կան ի րո-

ղութ յուն նե րի հա մա պա տաս խան) հատ ված ներ, ո րոն ցում 

ան բա րե հունչ կամ մե ղադ րա կան ար տա հայ տութ յուն ներ 

կան: Սուրբգ րա յին հատ ված նե րը պետք է մեջ բեր վեն ամ-

բող ջութ յամբ, և սուրբգ րա յին ան գամ մի ար տա հայ տութ յուն 

չպետք է խե ղաթ յուր վի: Եվ, վեր ջա պես, չպետք է հի շա տա կի 

սուրբգ րա յին օգ տա գործ ված հատ ված նե րի են թա վեր նագ-

րե րը և հա մար նե րը, քա նի որ այն վտանգն է ա ռաջ գա լիս, 

որ կա րող է «գրքայ նութ յուն» ներ մուծ վել քա րո զի մեջ, ո րը  

հոգ նեց նում և շե ղում է ունկն դի րին: 

զ) Այն պա րա գա յում, ո րի ըն թաց քում քա րո զի չը քա-

րո զի սկզբում սուրբգ րա յին հատ ված է օգ տա գոր ծում (այ-

սինքն` այն օգ տա գոր ծում է որ պես քա րո զի կենտ րո նա կան 

թե մա տիկ ա ռանցք), պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նի ո րոշ` 

հատ կա պես կա րևոր սկզբունք նե րի: Այդ հատ վա ծը պետք 

է քա րո զի թե մա նե րի զար գաց ման հա մար հիմ նա կան շար-

ժա ռիթ ներ ըն ձե ռող կա րևոր ի մաստ ներ բո վան դա կի: Քա-

րո զի սկզբում սուրբգ րա յին հատ վա ծը չպետք է մեծ լի նի, 

քա նի որ այս պա րա գա յում ունկն դիր նե րի մեջ այն տհաճ 

զգա ցո ղութ յունն է ստեղծ վում, որ քա րո զը կեր կա րի և զա-

նա զան թե մա ներ կար ծար ծի (փաստ, ո րը սո վո րա բար 

հան գեց նում է լսա րա նում սկզբնա կան հե տաքրք րութ յան 

ձևա վոր ման խա փան մա նը): Քա րոզ չի հա մար սուրբգ րա-

յին հատ վա ծով քա րո զի սկիզբն ա մեն  դեպ քում անհ րա-

ժեշ տութ յուն չէ, հատ կա պես երբ Պա տա րա գի ըն թաց քում 

քա րոզն ան մի ջա պես ըն թեց վածք նե րից հե տո է խոս վում և, 

հե տևա բար, սուրբգ րա յին ար տա հայ տութ յուն նե րը դե ռևս 

թարմ են ունկն դիր նե րի հի շո ղութ յան մեջ:

գ) Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան ար վես տը և 

սուրբգ րա յին թե մա նե րի ու սու ցու մը 

քրիս տո նեա կա նի և կրթութ յան մեջ 

Քա րո զում վե րո հիշ յալ նե րը Սուրբ Գրքի օգ տա գործ-

ման մա սին նա խա պայ ման ներ են ու սուց ման մեջ քրիս-

տո նեա կա նի կամ կրո նի դա սի շրջա նակ նե րում դա սա խո-

սի կող մից հա մա պա տաս խան կի րառ ման հա մար: Դրանց 

ու սուց ման վայ րը, սա կայն, նաև կա րևոր ա ռանձ նա հատ-

կութ յուն ներ է ներ կա յաց նում քա րո զի վե րա բեր յալ. փաստ, 

ո րը մի յու րա հա տուկ կապ է պար տադ րում:

1. Քրիս տո նեա կա նի և կրո նի դա սի ու սուց ման ըն թաց-

քում հիմ նա կա նում դա սա վանդ ման և մե թոդ նե րի ա ռու մով 

ան կաս կած նշա նա կա լի տար բե րութ յուն գո յութ յուն ու նի1, 

սա կայն որ պես ու սուց ման մի ջոց Սուրբ Գրքի օգ տա գոր-

ծու մը հա վաս տի ընդ հան րա կան տարր է: 

Նախ և ա ռաջ պետք է նշենք, որ ինչ պես քրիս տո նեա կա-

նի դա սա վան դո ղը, այն պես էլ` աստ վա ծա բան դա սա խո սը 

պար տա վոր են դա սա կար գել սուրբգ րա յին թե ման: Սա նշա-

նա կում է, որ պետք է ա ռաջ նա հերթ հա մա րեն սուրբգ րա յին 

1 Տե՛ս համապատասխան նշումները . σ ῆ-ի ուսումնասիրության մեջ 

( σ   σ  , , ς, :
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ո րոշ թե մա նե րի դա սա վան դու մը և այդ պի սով խու սա փեն 

Սուրբ Գրքից այլ թե մա ներ ներ կա յաց նե լուց, ո րոնք, ե թե 

հա մար վեին ա ռաջ նա հերթ, տար բեր «ա րատ ներ» կհա ղոր-

դեին դա սին: Օ րի նակ` ճիշտ է, որ դա սերն սկսվեն Սուրբ 

Գրքում առ կա Աստ ծու և մնա ցած ա րար չա գոր ծութ յան 

հետ մար դու հա րա բե րութ յա նը վե րա բե րող հատ ված նե րի 

կի րառ մամբ, քա նի որ սուրբգ րա յին այս նյու թը ո րո շում է 

նաև կրո նի դա սի և հա վա տու սուց ման ա ռանց քը: Սա կայն 

ե թե նա խընտ րե լի հա մար վի սուրբգ րա յին մեկ այլ նյութ 

(օ րի նակ` բա րո յա կա նութ յան կամ մեղ քի մա սին), ա պա 

այդ ժա մա նակ ան խու սա փե լիո րեն այն տպա վո րութ յունն է 

ստեղծ վում, որ դա սը միայն այս թե մա նե րով է սահ մա նա-

փակ վում, և այն վտանգն է ա ռաջ գա լիս, որ այս դեպ քում 

այն կնույ նաց վի «լա վի և բա րու» մա սին մար դու կրո նա-

կան-փի լի սո փա յա կան ըն կալ ման հետ: 

Այս դեպ քում իր ամ բող ջութ յամբ ե րևան է գա լիս 

գլխա վոր խնդի րը` տվյալ դա սա վանդ մա նը «կրո նա կան» 

կամ «հայտ նու թե նա կան» բնու թա գիր տա լը, ո րը կոչ ված 

են լու ծե լու քրիս տո նեա կա նի ու սու ցու մը և կրո նի դա սը: 

Այս պատ ճա ռով մարդ-Աստ ված հա րա բե րութ յան մա սին 

սուրբգ րա յին թե մա նե րի ներ կա յա ցու մը և դա սի ըն թաց քում 

դրան նա խա պատ վութ յուն տալն ար տա հայ տում է դա սա-

վանդ ված հա վատ քի բնու թա գի րը որ պես «հայտ նութ յան» 

և ոչ որ պես «կրո նի», այ սինքն` որ պես դեպք, ո րը հայտն-

վեց (նվիր վեց) մար դուն Աստ ծու կող մից («հայտ նութ յան» 

ի մաստ) և ոչ որ պես դեպք, ո րը գա լիս է Աստ ծու մա սին տե-

սութ յան ձևա կերպ ման մարդ կա յին նա խա ձեռ նութ յու նից 

(«կրո նի» ի մաստ): Հե տևա բար, քրիս տո նեա կա նի և կրո նի 

դա սի ըն թաց քում սուրբգ րա յին թե մա նե րի հա մա պա տաս-

խան աս տի ճա նա կարգ ման ներ կա յա ցու մը օգ նում է դա սի 

ճիշտ և հիմ նա կան բնու թագ րի ներ կա յաց մա նը: Նկա րա-

գրենք այս փաս տերն ա ռա վել գործ նա կան ձևով:

Ե թե վե րոնշ յալ կրթա կան վայ րե րում դա սա վան դողն 

ա ռա ջին դա սե րին ո րո շի սուրբգ րա յին ինչ-որ հատ ված օգ-

տա գոր ծել, ա պա անհ րա ժեշտ է, որ ընտ րի մար դու ա րար չա-

գոր ծութ յան, ա րար չա գոր ծութ յան ժա մա նակ մար դու ստա-

ցած աստ վա ծա յին տար րե րի, տե սա նե լի և ան տե սա նե լի 

տիե զեր քի հետ նրա ու նե ցած առն չութ յան, ինչ պես նաև իր 

գո յութ յան աղբ յու րից մար դու ող բեր գա կան հե ռաց մանն 

առնչ վող հատ ված ներ: Սուրբգ րա յին տվյալ թե ման սո վո-

րո ղին ա կա մա յից այն զգա ցո ղութ յամբ է հա մա կում, որ 

դա սը լուրջ խնդիր նե րով է զբաղ վում. ո՞վ ենք մենք որ պես 

մարդ, ին չո՞ւ ենք ա րար չա գոր ծութ յան մեջ ա ռա վել կա տար-

յալ հա մար վում, ին չո՞ւ ենք մեր երկ րա յին կյան քի ըն թաց-

քում ող բեր գա կան ըն թացք և ա վարտ ու նե նում (ե թե ա րար-

չա գոր ծութ յան մեջ ա ռա վել կա տար յալ ենք), ին չո՞ւ է մարդն 

այն պի սի մի գո յութ յուն, ո րը կա րող է կա տա րել ա մե նա լա-

վը, ինչ պես նաև ա մե նա վա տը, ինչ պե՞ս է բա ցատր վում այն 

փաս տը, որ ա րար չա գոր ծութ յան մեջ որ պես իշ խող ներ և 

պա տաս խա նա տու ներ, միա ժա մա նակ կոր ծա նող ներ ենք 

հա մար վում (բնա պահ պա նա կան խնդիր):

Սուրբգ րա յին տվյալ ա ռա ջադ րած թե մա յի շրջա նակ նե-

րում սո վո րո ղը կա րող է իր գո յութ յան մա սին ա ռաջ նա յին 

հար ցեր տալ (հար ցեր, որ հա վա նա բար մինչ այդ պա հը եր-

բեք չէր տվել, և այդ հար ցե րը շատ բարդ են) և նա խա պատ-

րաստ վել վե րևում հի շա տակ ված այն ճշմար տութ յա նը, որ 

հա վատքն Աստ ծու հան դեպ մի փաստ է, ո րը լու սա վո րում 

է նախ և ա ռաջ մար դու գո յութ յան ա մե նա խոր շեր տե րը, 

և որ այս թե մա նե րը չեն լու սա բան վում մար դու կող մից 

գրված նյու թե րով (ո՞ր ստեղծ վա ծը կա րող է ինք նու րույն 

6 - ԳԵՈՐԳԻՈՍ ՖԻԼԻԱՍ
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կեր պով իր գո յութ յան ծնուն դը նկա րագ րել): Այս պի սով, 

սո վո րո ղը հակ վում է Աստ ծու հայտ նութ յան նշա նա կութ յա-

նը, այ սինքն` մեր գո յութ յան նույն աղբ յու րը (Աստ ված) մեզ 

հայտ նում է այս հիմ նա կան թե մա նե րի հետ կապ ված ա մեն 

բան, նաև մեր գո յութ յանն առնչ վող հար ցե րը: Հե տևա բար, 

այդ ժա մա նակ ար ժևոր վում է մեր գո յութ յան հայտ նու թե-

նա կան բնու թա գի րը, և դա սա վան դո ղին հնա րա վո րութ յուն 

է տրվում պար զա բա նե լու Սուրբ Գրքի «աստ վա ծա շունչ» 

նշա նա կութ յու նը (այ սինքն` այն փաս տը, որ սուրբգ րա յին 

բնագ րե րը չեն գա լիս մարդ կա յին նա խա ձեռ նութ յու նից և 

ներշն չան քից):

Սա կայն ե կեք քննենք, թե ի՛նչ է տե ղի ու նե նում, երբ 

քրիս տո նեա կա նի կամ կրո նի դա սի շրջա նակ նե րում 

սուրբգ րա յին նյու թի ներ կա յաց ման տար բեր աս տի ճա նա-

կար գում ներ են լի նում: Որ պես օ րի նակ վերց նենք սուրբգ-

րա յին սկզբնա կան մի բնա գիր, որն առնչ վում է մար դու 

մեղ սա գոր ծութ յա նը և այն պատ ժին, որ տվյալ մեղ քի հա-

մար տրվում է Աստ ծու կող մից (սա հիմ նա կա նում հինկ տա-

կա րան յան բնագ րե րի պա րա գա յում է):

Այս պա րա գա յում որ պես նե րա ծա կան ներ կա յաց վում է 

մի թե մա, ո րը կա րող է շե ղել սո վո րո ղին, և դա տե ղի է ու նե-

նում այն դեպ քում, երբ Աստ ված ճիշտ չի ըն կալ վում որ պես 

Ար դար Դա տա վոր և Պատ ժող, քա նի որ սկզբում Աստ ված 

որ պես Ա րա րիչ չի ներ կա յաց վել: Այն վտանգն է ա ռաջ գա լիս, 

որ սո վո րո ղը կա րող  է մա տուց ված դա սա վանդ վող նյու թը 

որ պես ինչ-որ կրո նի նե րա ծութ յուն հա մա րել, ո րում իշ խում 

է աստ վա ծա յին օ րեն քը և պա տի ժը (ու րա նա լու դեպ քում): 

Այս ըն կա լու մը, սա կայն, մարդ-Աստ ված հա րա բե րութ յան 

ամ բող ջա կան ար ժևո րումը չէ և սո վո րո ղին զրկում է իր կրո-

նա կան գո յութ յան հիմ նա կան ճշմար տութ յու նից:

2. Հռե տո րա կան ար վես տի մեջ, ո րը քրիս տո նեա կա նի և 

հան րա յին կրթութ յան մեջ պետք է կար գա վո րի սուրբգ րա-

յին թե մա նե րի ու սու ցու մը, իշ խում են քա րո զի մա սին ընդ-

հա նուր կա նոն նե րը` խու սա փում դա սա վանդ ման ճո ռո մա-

բա նութ յու նից, երբ հի շա տակ վում է Ա րա րիչ Աստ ծու հետ 

մար դու ու նե ցած հա րա բե րութ յու նը, հոգ նա կի թվի գոր ծա-

ծութ յուն, սուրբգ րա յին բնագ րե րի օ ժան դակ հատ ված նե րի 

հստակ և բա ցատ րո ղա կան ըն թեր ցա նութ յուն:

Սուրբգ րա յին թե մա նե րի ներ կա յաց ման հռե տո րա կան 

ձևը պար տա դիր պետք է պահ պա նի բնագ րե րի սրբութ յու-

նը և ար ժևո րի դրանց հայտ նու թե նա կան բո վան դա կութ-

յու նը: Հռե տո րա կան ճո ռո մա բա նութ յու նը պետք է շրջանց-

վի, քա նի որ հի շեց նում է մի «իշ խո ղա կան» դիր քի մա սին, 

ո րը սո վո րող նե րի կող մից Ա րա րիչ Աստ ծու նշա նա կութ յան 

և կեր պա րի հետ  հա վա նա կան առն չութ յուն կըն կալ վի: 

Սուրբգ րա յին տվյալ ի մաս տը դա սա վան դո ղից պա հան ջում 

է, որ չբա ժա նի իր գո յութ յունն իր սո վո րող նե րից: «Մենք»-ը 

պետք է ա ռա վել գե րա դաս վի «դուք»-ից, երբ խոս քը սուրբգ-

րա յին նե րա ծա կան թե մա նե րի դա սա վանդ ման մա սին է: 

Հռե տո րա կան այս ո ճը թույլ է տա լիս սո վո րող նե րին Աստ-

ծուն զգալ որ պես Հոր, քա նի որ ըն կա լում են, որ ի րենց դա-

սա վան դո ղի հետ մեկ միաց յալ ամ բող ջութ յուն են կազ մում: 

Սուրբգ րա յին հատ ված նե րի հռե տո րա կան մա տու ցու մը 

հա տուկ նշա նա կութ յուն ու նի, քա նի որ թե՛ օգ նում է սո վո-

րող նե րի ա վե լի լավ ըն կալ մա նը, թե՛ հա մա պա տաս խան ու-

սում նա սի րութ յան և այս հատ ված նե րով զբաղ վե լու հա մար 

նրանց մեջ ինչ-որ կայծ ա ռա ջաց նում:
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Գլուխ Գ

ԱՍՏ ՎԱ ԾԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԽՈՍ ՔԻ 

ՔՐԻՍ ՏՈ ՍԱ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

Ինչ պես հի շա տակ վեց նե րա ծութ յան մեջ1, քրիս տո սա-

կենտ րո նութ յան տար րը հան դի սա նում էր վաղ Ե կե ղե ցու 

քա րո զի հիմ քը, ինչ պես նաև աստ վա ծա բա նա կան խոս քի 

բա նա ձև ման կենտ րո նա կան շրջա նա կը դա րե րի ըն թաց-

քում: Նախ և ա ռաջ կներ կա յաց նենք քրիս տո սա կենտ րո-

նութ յան սուրբգ րա յին և հայ րա բա նա կան չա փա նիշ նե րը, 

քա նի որ այս չա փա նիշ նե րի հի ման վրա ա վե լի հստակ 

կսահ մա նենք դրա ի մաս տը: 

1. Փոր ձենք քննել Քրիս տո սի դե րը վաղ Ե կե ղե ցու քա-

րո զում այն պես, ինչ պես այն պահ պան վել է Գործք Ա ռա-

քե լո ցի զա նա զան վկա յութ յուն նե րում: Այս քննութ յու նը չի 

փաս տում Քրիս տո սի գո յութ յու նը որ պես վաղք րիս տո նեա-

կան քա րո զի կենտ րո նա կան ա ռանց քի, այլ լու սա բա նում է 

քրիս տո սա կենտ րո նութ յան հիմ նա կան շեր տե րը:

Սկսենք ա ռա ջին` Հո գե գալստ յան օ րը Պետ րոս ա ռաք-

յա լի քա րո զից (Գործք 2:14-41), ո րը հա մընկ նում է Ե կե ղե-

ցու ծննդյան պա հին: Այս քա րո զում խոս քը կա ռուց վում 

է Քրիս տո սի ան ձի շուրջ. Նա ներ կա յաց վում է որ պես. ա) 

պատ մա կան անձ (խոսք է լի նում «Նա զով րե ցի Հի սու սի»2 

1 Ներածություն, գ) Քարոզն առաքելական Եկեղեցում: 

2 Գործք 2:22:

մա սին, այ սինքն` Քրիս տո սի ան ձի մա սին պատ մա կան 

մի էա կան չա փա նիշ է շեշ տում). բ) անձ, ո րը «փաս տեց Իր 

աստ վա ծութ յունն» իր կա տա րած հրաշք նե րով1. գ) անձ, 

ո րը խաչ վեց «ա նօ րեն նե րի կող մից» և հա րութ յուն ա ռավ 

Աստ ծուց, քա նի որ Իր աստ վա ծա յին յու րա հատ կութ յունն 

ան զոր է դարձ նում մահ վա նը` «Ի րեն իշ խե լու»2. դ) անձ, ո րի 

հա րութ յու նը նա խա պես հայ տա րա րել է Դա վի թը Սաղ մոս-

նե րում 15 (8-11)3. ե) անձ, ո րի հա րութ յան մա սին կան պատ-

մա կան ա ռար կա յա կան փաս տեր. Նրա գե րեզ մա նը դե ռևս 

կա մինչ այդ պա հը4, և քա րո զիչ ա ռաք յալ նե րը հա րութ յան 

ա կա նա տես-վկա ներն են5. զ) անձ, ո րը «բարձ րա ցավ Հոր 

աջ կող մում» (համ բար ձում), ինչ պես որ դարձ յալ նա խա պես 

հայ տա րա րել էր Դա վի թը (Սաղմ. 109:1)6. է) այս «խաչ ված» 

Հի սու սը «Տերն է» (Աստ ված) և Աստ ծու «Քրիս տո սը» (Մե-

սիա):

Քրիս տո սա կենտ րո նութ յան վե րո հիշ յալ հիմ նա կան 

շեր տե րը Հո գե գալստ յան ժա մա նակ Պետ րոս ա ռաք յա լի 

քա րո զում հան դի սա նում են սկզբնա պատ ճառ վաղ Ե կե ղե-

ցու հե տա գա բո լոր քա րոզ նե րի քրիս տո սա կենտ րո նութ յու-

նը բնու թագ րե լու հա մար: Այս բնու թա գի րը վճռո րոշ գոր-

ծեց Պետ րոս ա ռաք յա լի ունկն դիր նե րի մեջ, քա նի որ քա-

րո զի վեր ջում Ա ռաք յալ նե րի գլու խը «Հի սուս Քրիս տո սի 

ա նու նով ա պաշ խա րութ յան և մկրտութ յան»7 կոչ է ա նում 

բազ մութ յա նը: Այ սինքն` փաս տում ենք, որ քա րո զի քրիս-

1 Նույն տեղում:

2 Գործք 2:23-24:

3 Գործք 2:25-28:

4 Գործք 2:29:

5 Գործք 2:32:

6 Գործք 2:33-35:

7 Գործք 2:38:
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տո սա կենտ րո նութ յու նը սահ մա նում է «Քրիս տո սի ա նու-

նով» մկրտութ յու նը և այն ներ մու ծում Ե կե ղե ցու կյանք:

Պետ րոս ա ռաք յա լի` ժո ղովր դին ուղղ ված երկ րորդ 

քա րո զում («Սրբութ յան դռան» մոտ կա ղին բժշկե լուց ան-

մի ջա պես հե տո) «հայ րե րի (Ա բա րա հա մի, Ի սա հա կի, Հա-

կո բի) Աստ ծու կող մից Հի սու սի փա ռա բան ման» դեպ քե րի 

մի ջո ցով1 ցու ցադր վում է Քրիս տո սի պատ մա կա նութ յու նը: 

Քրիս տո սի «փառ քը» բա ցատր վում է հենց Պետ րո սի քա րո-

զում. չնա յած այն բա նին, որ Քրիս տոս Իր ժո ղովր դի կող-

մից դա տա պարտ վեց և ա ռաջ նորդ վեց մահ վան, Աստ ված 

Նրան հա րութ յուն տվեց, և ա շա կերտ ներն այս փաս տի 

ա կա նա տես-վկա ներն են2: 

Այս քա րո զում, սա կայն, հա վել վում է նաև քրիս տո սա-

կենտ րոն մի նոր տարր. կա ղի բժշկու մը կա տար վեց Քրիս-

տո սի ան վան կան չով և Նրա հան դեպ հա վատ քով3: Քրիս-

տո սի «ան վան» զո րութ յու նը և «փառ քի» տար րե րը ցու-

ցադր վում են Նրա ա նար գա բար կա տար ված մահ վան հետ 

հա կադ րութ յան մի ջո ցով: Ա մե նա հին այս քա րո զից ե րևում 

է քրիս տո սա կենտ րո նութ յան կա րևոր այն տար րը, որ 

Քրիս տո սի խա չե լութ յու նը չի գոր ծում որ պես ա նար գանք, 

այլ ընդ հա կա ռա կը` որ պես ուժ: Պետ րոս ա ռաք յա լը, ան-

շուշտ, կրկնում է Քրիս տո սի չար չա րանք նե րի սուրբգ րա յին 

հա վաս տու մը «բո լոր մար գա րե նե րի բե րա նով»4, ին չը խա-

փա նում է խա չե լութ յան և չար չա րանք նե րի մա սին հրեա նե-

րի ա նար գա կան մեկ նութ յու նը, քա նի որ իր ունկն դիր նե րին 

1 Գործք 3:13:

2 Գործք 3:14-15:

3 Գործք 3:16:

4 Գործք 3:20-26:

շեշ տում է, որ Աստ ված նրանց ընտ րեց որ պես ընտր յալ 

ազգ Մե սիա յի գալստ յան հա մար1:

Պետ րոս ա ռաք յա լի եր րորդ քա րո զը Ե րու սա ղե մում «իշ-

խա նա վոր նե րի, ե րեց նե րի և օ րենս գետ նե րի» առ ջև (Գործք 

4:8-12) խոս ված քա րոզն է: Բա ցատ րե լով կա ղի բժշկութ յան 

հրաշ քը` Պետ րո սը շեշ տում է, որ կա տար վեց «Նա զով րե ցի 

Հի սուս Քրիս տո սի ա նու նով», ո րին «խա չե ցին» տվյալ քա-

րո զի ունկն դիր նե րը, և ո րին «Աստ ված մե ռել նե րից հա րութ-

յուն տվեց»2: Այս քա րո զը հիմ նա կա նում կենտ րո նա նում է 

Քրիս տո սի գոր ծու նեու թ յան և ան ձի հինկ տա կա րան յան 

հաս տատ ման վրա. Նա է, ո րին Սաղ մո սեր գուն ան վա նում 

է «վեմ, որն ա նարգ վեց շի նող նե րի կող մից» (հրեա ունկն-

դիր նե րից), «և ո րը ե ղավ ա մե նա հիմ նա կան անկ յու նա քա-

րը», այ սինքն` Իս րա յե լի ազ գի վե րա կերտ ման հա մար ա մե-

նա հիմ նա կան գոր ծո նը (Սաղմ. 118:22)3: Հա վաս տում ենք, 

որ ինչ քան ա վե լի շատ էր բար գա վա ճում ա ռաք յալ նե րի 

քա րո զը, քրիս տո սա կենտ րո նութ յունն այն քան ա վե լի շատ 

էր ար տա հայտ վում աստ վա ծա բա նութ յան մեջ և Մե սիա յի 

մա սին Հին Կտա կա րա նի վկա յութ յուն նե րի մի ջո ցով:

Տի րոջ հա րութ յու նը, ան կաս կած, վաղք րիս տո նեա կան 

քա րո զի հա մար հան դի սա նում էր ոչ միայն դրա քրիս տո-

սա կենտ րո նութ յան հիմ նա կան տար րը, այ լև դրա սպա սա-

վոր նե րի զո րաց ման աղբ յու րը4: Հա րութ յան լույ սի ներ քո, ի 

դեպ, մեկ նա բան վում է հրեշ տա կի քա ջա լե րանքն ա ռաք յալ-

նե րին, որ քա րո զեն «մի նոր կյան քի մա սին պատ գա մը»5, 

այ սինքն` այն կյան քի մա սին, որն ա զատ վել է մահ վան` 

1 Գործք 3:20-26:

2 Գործք 4:10:

3 Գործք 4:11:

4 Գործք 4:33:

5 Գործք 5:20:



88 89

որ պես մար դու վերջ նա կան դա տա պար տութ յան սպառ նա-

լի քից: Քրիս տո սի Հա րութ յան փաս տից քա րո զի սպա սա-

վոր նե րի զո րութ յունն ար տա հայտ վում է իր ազ գի կրո նա-

կան ա ռաջ նորդ նե րի «ժո ղո վի» ա ռաջ Պետ րոս ա ռաք յա լի 

հա մար ձակ հայ տա րա րութ յան մեջ. «Պետք է ա ռա վել 
Աստ ծուն հնա զանդ վել, քան մարդ կանց: Մեր հայ րե-

րի Աստ վա ծը հա րութ յուն տվեց Հի սու սին, ո րին դուք 

սպա նե ցիք` խա չա փայ տին կա խե լով: Աստ ված նրան 

բարձ րաց րեց իր աջ ձեռ քով որ պես ա ռաջ նորդ և 

փրկիչ Իս րա յե լին տա լու հա մար ա պաշ խա րութ յուն 

և մեղ քե րի թո ղութ յուն»1:

Այն տպա վո րութ յու նը, որ ա ռաջ էր բե րել ա ռաք յալ նե-

րի քրիս տո սա կենտ րոն այս քա րո զը,  ակն հայտ է նաև ան-

վա նի և բո լո րի կող մից հարգ ված օ րե նու սույց Գա մա ղիե լի 

կող մից «ժո ղո վին» ուղղ ված խոս քե րից: Վեր ջի նիս ա ռա-

ջար կը հիմն վում է այն փաս տի վրա, որ ա ռաք յալ նե րի քա-

րո զը «հնա րա վոր է, որ գա լիս է Աստ ծուց» և որ լավ կլի ներ 

ժա մա նակ տալ ճշմար տութ յունն ա պա ցու ցե լու հա մար, այ-

լա պես Գա մա ղիե լը «ժո ղո վի» ան դամ նե րին տե ղե կաց նում 

է, որ ի րենք վտանգ վում են հա մար վե լու «աստ վա ծա մարտ-

ներ»2: Ան շուշտ, Գա մա ղիե լի այս խոս քե րը գա լիս են այն 

զգա ցո ղութ յու նից, որ նրա մեջ ստեղ ծել էր Քրիս տո սի մա-

սին ա ռաք յալ նե րի քա րո զը որ պես Նրա, ո րի մա սին նա խա-

պես խո սել էին մար գա րե նե րը:

Հա վաս տում ենք, որ Քրիս տո սի մա սին մար գա րեա կան 

այս տար րը բա ցա ռիկ կա րևո րութ յուն ու ներ վաղ Ե կե ղե ցու 

ա վե տա րան ման և քա րո զի հա մար: Երբ, օ րի նակ, Փի լիպ-

պո սը Քրիս տո սի մա սին այս ա մենն ու սու ցա նում է ե թով-

1 Գործք 5:29-32:

2 Գործք 5:35-39:

պա ցի ներ քի նուն, նրա քա րո զը որ պես շար ժա ռիթ ու ներ 

Ե սա յու գրված քը (53:7-ից) Մե սիա յի մա սին1: Այն փաս տը, 

որ Քրիս տոս նա խա պես հայ տա րար ված Մե սիան է, ար-

տո նում է քա րո զի սպա սա վոր նե րին, որ ի ցույց դնեն Նրա 

Աստ ված լի նե լը. սա Դա մաս կո սում Պո ղոս ա ռաք յա լի քա-

րո զի դեպքն է2: 

Պետ րոս ա ռաք յա լը, ան կաս կած, հաս տատ էր մնում 

Քրիս տո սի Աստ ված լի նե լու պատ մա կան փաս տի վրա. 

սա Կոռ նե լիոս հար յու րա պե տին ուղղ ված քա րո զի դեպքն 

է (Գործք 10:34-43): Քա րո զի քրիս տո սա կենտ րո նութ յունն 

ար ժևոր վում է «բա րե րա րութ յու նից» և «բժշկութ յուն նե-

րից», որ կա տա րեց Քրիս տոս, ինչ պես նաև ա ռաք յալ նե րի 

անձ նա կան վկա յութ յուն նե րից3: Անձ նա կան այս վկա յութ-

յուն ներն ա վե լի զո րա վոր են տվյալ քա րո զում, երբ Պետ րո-

սը հի շա տա կում է, որ ա ռաք յալ նե րը «կե րան» և «խմե ցին» 

Տի րոջ հետ Նրա հա րութ յու նից հե տո4: Այս շրջա նակ նե րում 

Պետ րո սը ցույց է տա լիս, որ ա ռաք յալ նե րը «ժո ղովր դին քա-

րո զում էին, որ Քրիս տոսն Աստ ծու կող մից սահ ման ված էր 

ող ջե րի և մե ռած նե րի դա տա վոր»5: Այ սինքն` հա վաս տում 

ենք, որ քա րո զի քրիս տո սա կենտ րո նութ յու նը չի սպառ վում 

միայն հինկ տա կա րան յան նա խա ծա նուց մամբ, հրաշք նե-

րի, չար չա րանք նե րի և հա րութ յան մա սին վկա յութ յուն նե-

րով, այ լև վեր ջին դա տաս տա նի մա սին վախ ճա նա բա նա-

կան հույ սով:

1 Գործք 8:30-35:

2 Գործք 9:20: «Եվ անմիջապես ժողովարաններում Հիսուսի՛ն քարո-
զեց` ասելով, թե նա՛ է Աստծու Որդին»: Տե՛ս նաև Գործք 9:27 (Պողոս 

առաքյալը Հիսոիսի անունով համարձակ քարոզում է):
3 Գործք 10:38-39:

4 Գործք 10:41:

5 Գործք 10:42:
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Քրիս տո սի մա սին քա րոզն այս շրջա նա կում հան դի սա-

նում է քա րոզ «Տեր Հի սու սի»1, այ սինքն` Նրա Աստ ված լի-

նե լու մա սին: Երբ Պո ղոս ա ռաք յա լը քա րո զում է Պի սիդ յան 

Ան տիո քի սի նա գո գում, անդ րա դառ նում է հա րուց յալ Տի րո-

ջը Սաղ մո սի խոս քե րով 2:7 («Դու իմ Որ դին ես, և ես այ-
սօր ծնե ցի քեզ»)2, որ պես զի հա վե լի, որ «ո րին Աստ ված 

հա րութ յուն տվեց, ա պա կա նութ յուն չտե սավ»3: Սա է 

հա վաս տու մը Տեր Հի սու սի Աստ վա ծութ յան, ո րը տվյալ քա-

րո զում Պո ղո սը հա մե մա տում է Դավ թի և իր հայ րե րի մարդ 

և մահ կա նա ցու լի նե լու հետ:

Միա ժա մա նակ, սա կայն, հա րութ յան փաս տը, որն ար-

տա հայ տում էր Տի րոջ Աստ վա ծութ յու նը, հե թա նոս աշ խար-

հի հետ շփվե լու մի լուրջ խնդիր էր դառ նում վաղք րիս տո-

նեա կան քա րո զի հա մար: Այս փաս տը հստակ տես նում ենք 

Քրիս տո սի հա րութ յան մա սին Պո ղոս ա ռաք յա լի քա րո զի 

նկատ մամբ ա թե նա ցի նե րի վե րա բեր մուն քի մեջ. «ինչ-որ 

օ տար աստ վա ծութ յուն նե րի քա րո զիչ է, քա նի որ նա 

Հի սու սին ու հա րութ յունն էր ա վե տա րա նում»4: Այս 

պատ ճա ռով էլ Ա րիս պա գո սում Պո ղո սի քա րո զից հե տո 

(Գործք 17:22-31) կա յին ո մանք, որ «ծաղ րում էին»5, քա նի 

որ ե րևում է, որ չէր դա դա րել «հրեա նե րի ա ռաջ նորդ նե րի և 

քա հա նա նե րի» Տի րոջ հա րութ յան մա սին Պո ղո սի քա րո զի 

դեմ պայ քա րը6: Այս տեղ ի հայտ է գա լիս այն ճշմար տութ-

յու նը, որ վաղք րիս տո նեա կան քա րո զի քրիս տո սա կենտ րո-

1 Գործք 11:20: Տե՛ս նաև  Գործք 15:35/16:31/20:21:

2 Գործք 13:33:

3 Գործք 13:37:

4 Գործք 17:18:

5 Գործք 17:32:

6 Գործք 25:15 և 19:

նութ յու նը միշտ «գոր ծում էր» որ պես օ ժան դակ ազ դակ քա-

րոզ չա կան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար:

2. Քա րո զի քրիս տո սա կենտ րո նութ յան սուրբգ րա յին 

վե րո հիշ յալ մո տե ցու մը վաղք րիս տո նեա կան Ե կե ղե ցում 

մեզ հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում հի շա տա կել քրիս տո-

սա կենտ րո նութ յան չա փա նիշ նե րը, ո րոնք պետք է նկա տի 

ու նե նա ժա մա նա կա կից քա րո զը, ինչ պես նաև տվյալ պա-

րա գա յում աստ վա ծա բա նա կան խոս քի ժա մա նա կա կից 

փո խան ցու մը:

Քրիս տո սա կենտ րո նութ յու նը մի եզր է, ո րը կա րող 

է աստ վա ծա բա նա կան և ե կե ղե ցա կան խոս քի սահ ման-

նե րից դուրս սխալ ըն կալ վել: Նշա նա կա լի է այն փաս տը, 

որ ժա մա նա կա կից աստ վա ծա բա նա կան խոս քից դուրս 

գտնվող գրա վոր կամ բա նա վոր խոս քում Քրիս տո սի ան ձը 

հան դի սա նում է (ե թե ոչ շատ հա ճախ) թե մա տիկ անդ րա-

դարձ: Այս ա մե նը հիմ նա կա նում տե ղի է ու նե նում Ե կե ղե ցու 

հստակ տո նա կան ո րոշ ժա մա նա կա հատ ված նե րի շար ժա-

ռիթ նե րով (ինչ պես, օ րի նակ, Ա վագ շա բաթ վա ժա մա նա-

կա հատ վա ծը), ինչ պես նաև զա նա զան այլ պատ ճառ նե րով 

(Քրիս տո սին առնչ վող գրքե րի հրա տա րա կութ յու նը, հա մա-

պա տաս խան ֆիլ մե րի ցու ցադ րութ յու նը, ինչ պես նաև` ե կե-

ղե ցա կան նե րով և ե կե ղե ցուն առնչ վող ի րա դար ձութ յուն-

նե րով պար բե րա բար զբաղ վող քննա դա տութ յու նը): Այս 

ա մե նը պատ ճառ ներ են, որ ար տա հայտ վի աստ վա ծա բա-

նա կան խոս քի ազ դակ նե րից դուրս մի խոսք, ո րի կենտ րո-

նա կան ա ռանց քը Քրիս տո սի անձն է: Սա կայն այս խոս քը 

«քրիս տո սա կենտ րո՞ն է»:

Իր հիմ քով` ոչ, քա նի որ այս խոս քը չի վե րա բե րում քրիս-

տո սա կենտ րո նութ յան չա փա նիշ նե րին, ո րոնք ար ժևոր վում 

են նա խա պես հի շա տակ ված թե մա յի սուրբգ րա յին մո տեց-
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ման մեջ: Այս խոս քը չի վե րա բե րում «Տի րո ջը», այլ «Հի սուս 

Նա զով րե ցուն», այ սինքն` չի ըն դուն վում հա րութ յան փաս-

տը, այլ Տի րոջ քննութ յու նը սահ մա նա փակ վում է հրեա նե րի 

ազ գա յին և կրո նա կան պատ մութ յան ամ փոփ սահ ման նե-

րում: Ան կաս կած այս խոս քը խու սա փում է «Տի րոջն» անդ-

րա դառ նա լուց, քա նի որ վստահ է, որ չի ըն դուն վում Պո ղոս 

ա ռաք յա լի փաս տար կու մը` կապ ված մկրտվող գի տա կից 

հա վա տաց յալ նե րին, «քան զի նո՛ւյն Տե րը բո լո րինն է, 
հաս նող բո լո րին, ով քեր կան չում են նրա ա նու նը» 

(Հռոմ. 10:12): Երբ ժա մա նա կա կից աստ վա ծա բա նա կան 

խոս քից դուրս սա չի վե րա բե րում «Տի րո ջը», այ սինքն` չի 

վե րա բե րում մար դու հա րուց յալ Փրկչին, «քրիս տո սա կենտ-

րոն» չէ, ա պա եզ րա բա նութ յու նը հան գում է Քրիս տո սի մա-

սին հի շա տա կութ յուն նե րի ա պա ցուց մա նը: 

Հե տևա բար, «քրիս տո սա կենտ րո նութ յու նը» չի անդ-

րա դառ նում և զբաղ վում (գրա վոր կամ բա նա վոր խոս քում) 

Քրիս տո սի ան ձով, այլ մատ նան շում է Տի րոջ Աստ վա ծութ-

յու նը և փրկչա կան գոր ծը մար դու հա մար: Քա րո զում և 

ժա մա նա կա կից աստ վա ծա բա նա կան խոս քում Քրիս տո սի 

ան ձին անդ րա դառ նա լիս պար տա դիր է, որ այն սահ ման վի 

Ե կե ղե ցու քրիս տո սա բա նութ յան, այ սինքն` Տի րոջ մա սին 

վար դա պե տութ յան շրջա նակ նե րում, ինչ պես դա սահ ման-

վեց ե կե ղե ցա կան-դա վա նա բա նա կան ա վան դութ յան մեջ: 

Այ սինքն` բա վա կան չէ Քրիս տո սին ներ կա յաց նել որ պես 

ու սու ցա նո ղի, ի մաս տու նի կամ բա րո յա կան կյան քի կա-

տար յալ օ րի նա կի: Այս ա ռա քի նութ յուն նե րը կա րող էին 

վե րագր վել նաև մարդ կա յին էակ նե րի և կա րող էին ա վե լի 

հեշ տութ յամբ ըն դուն վել ան գամ Ե կե ղե ցուց դուրս գտնվող 

մարդ կանց կող մից:

Սա կայն ա ռաք յալ նե րը չցան կա ցան կեղ ծել ի րենց քա-

րո զի քրիս տո սա կենտ րո նութ յու նը. քա րո զե ցին Քրիս տո-

սի մա սին որ պես «Աստ ծու փրկութ յան»1` ան տե սե լով, թե 

քրիս տո սա կենտ րոն հե ղի նա կութ յու նը հան դի սա նում էր 

խո չըն դո տող տարր («վեմ գայ թակ ղութ յան»2) Քրիս տո սի 

ան ձի ա ռա վել դյու րին, սա կայն այ լայլ ված ներ կա յաց մա նը: 

Ժա մա նա կա կից ի րա կա նութ յան մեջ Ե կե ղե ցու քրիս տո սա-

բա նա կան վար դա պե տութ յան շրջա նակ նե րից դուրս ինչ-որ 

Քրիս տո սի ներ կա յա ցու մը կա րող է նպաս տել աստ վա ծա-

բա նա կան խոս քի ա վե լի ա րագ և ա վե լի հեշտ ըն դու նե լութ-

յա նը, սա կայն ժա մա նա կա կից մար դու կող մից Քրիս տո-

սի ան ձի ըն կալ ման և ըն դուն ման մի ա վե լի մեծ շե ղում է 

ստեղ ծում: Այս պի սի աստ վա ծա բա նա կան խոսքն ա ռանց 

Ե կե ղե ցու քրիս տո սա բա նա կան էութ յան (այ սինքն` ա ռանց 

Տի րոջ Աստ վա ծութ յան և փրկչա կան գոր ծի անդ րա դար ձի 

և մատ նանշ ման) Ա վե տա րա նի խե ղաթ յու րում է և միա ժա-

մա նակ հե րե տի կո սութ յուն, քա նի որ Քրիս տո սը մի կող մից 

ներ կա յաց վում է միայն որ պես ինչ-որ կա տար յալ մարդ կամ 

որ պես մե կը բա զում աստ ված նե րից, մյուս կող մից` Նրա 

Թա գա վո րութ յու նը ներ կա յաց վում է որ պես աշ խար հի բա-

զում թա գա վո րութ յուն նե րից մե կը, և Նրա կող մից մա տուց-

ված փրկութ յան ե զա կիութ յու նը ի ջեց վում է ժա մա նա կա-

կից «տիե զե րա կե ցույց» տե սութ յուն նե րի և ա ռա ջարկ նե րի 

մա կար դա կի: Այս պա րա գա յում ժա մա նա կա կից քա րո զը 

և աստ վա ծա բա նա կան խոս քը վտանգ վում են` ստա նա լու 

ան գամ նաև «ոչ քրիս տո սա կենտ րոն» բնու թա գիր: Հիմն վե-

լով Քրիս տո սի մա սին ճշմա րիտ վար դա պե տութ յան վրա` 

ա ռաք յալ նե րի քա րո զը բնու թագր վում էր ճշմա րիտ քրիս-

1 Գործք 28:28:

2 Հռոմ. 9:32-33/Ա Պետ. 2:7:
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տո սա կենտ րո նութ յամբ, քա նի որ վե րա բե րում էր Տի րոջ 

ան ձին հե տև յալ խոս քե րով. «Եվ ու րիշ մե կի մի ջո ցով 

փրկութ յուն չկա, ո րով հե տև երկն քի տակ չկա մարդ-

կանց տրված այլ ա նուն, ո րով կա րե լի լի նի, որ մենք 

փրկվենք»1:

3. Քա րո զի և ժա մա նա կա կից աստ վա ծա բա նա կան 

խոս քի քրիս տո սա կենտ րո նութ յու նը (գրա վոր կամ բա նա-

վոր) պար տա վոր է ար ժևո րել նաև Քրիս տո սի և պատ մութ-

յան կա պի հիմ նա կան չա փա նիշ նե րը: Հա մա ձայն այս չա-

փա նիշ նե րի` Տե րը ներ կա յաց վում է որ պես հա մաշ խար հա-

յին պատ մութ յան կենտ րոն և ա ռանցք: Տի րոջ մար դե ղա ցու-

մը միայն չի բա ժա նում պատ մութ յու նը եր կու բա ժին նե րի 

(Քրիս տո սից ա ռաջ և հե տո), այլ վե րաց նում է վե րա ցա կա-

նի և պատ մա կա նի, հա վի տե նա կա նի և ժա մա նա կա վո րի, 

ան հու նի և սահ մա նա փա կի մի ջև ե ղած տա րա ծութ յա նը: 

Պո ղոս ա ռաք յա լի դիր քո րո շու մը, որ Քրիս տոս «նույնն 

է ե րեկ, այ սօր և հա վիտ յան»2, ար ժևո րում է պատ մութ-

յու նը որ պես ա ռա ջին հեր թին Աստ ծու փրկութ յան ներ-

գոր ծութ յան մի ջոց, Քրիս տո սին սահ մա նե լով որ պես միշտ 

և շա րու նակ ներ կա մարդ կութ յան պատ մութ յան մեջ: Այս 

ճշմար տութ յուն նե րի մեջ հաս տատ վում է Քրիս տո սի քա-

րո զի հա վի տե նա կա նութ յու նը և ար ժևո րում աստ վա ծա բա-

նա կան խոս քի ե կե ղե ցա բա նա կան բնու թա գի րը: Քա նի որ 

Ե կե ղե ցին հա մար վում է պատ մութ յան ե րաշ խի քը և Քրիս-

տո սի հա վի տե նա կա նութ յան բնու թա գիրն իր ծի սա կան 

կյան քով: Այս պատ ճա ռով էլ աստ վա ծա բա նա կան խոս քի 

քրիս տո սա կենտ րո նութ յունն ար տա հայտ վում է հիմ նա կա-

նում ծի սա կան քա րո զի մի ջո ցով:

1 Գործք 4:12:

2 Եբր. 13:8:

Գլուխ Դ

ԾԻ ՍԱ ԿԱՆ ԿԱՄ ԽՈՐՀՐ ԴԱԶ ԳԱ ԾԱ ԿԱՆ 

ԱՍՏ ՎԱ ԾԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԽՈՍՔ

Նե րա ծութ յան մեջ` մի հատ վա ծում, շեշտ վեց վաղք-

րիս տո նեա կան քա րո զի կա պը Սուրբ պա տա րա գի հետ: 

Այս քա րոզն իր անհ րա ժեշ տութ յամբ «ծի սա կան» չէր, այ-

սինքն` թե ման  միայն Ե կե ղե ցու ծե սին չէր վե րա բե րում: 

Աստ վա ծա յին պաշ տա մուն քի թե մա նե րով հիմ նա կա նում 

սկսե ցին զբաղ վել այն ժա մա նակ, երբ զար գա ցավ Ե կե ղե-

ցու կող մից հա վատ քի ու սու ցու ման գոր ծը: Սա կայն ե կեք 

ար ձա նագ րենք ծի սա կան քա րո զի հիմ նա կան շեր տե րը:

1. Քա նի որ քա րո զը սկզբում կա տար վում էր Սուրբ 

պա տա րա գի ժա մա նակ (հե տևա բար` Տա ճա րի ներ սում և 

ժո ղովր դի ծի սա կան հա վաք նե րի շրջա նակ նե րում), ա պա 

այն ծի սա կան բնու թա գիր է ստա նում ան գամ այն դեպ քում, 

երբ պաշ տա մուն քին վե րա բե րող ո րևէ թե մա չի ար ծարծ-

վում: Նախ և ա ռաջ անդ րա դառ նանք ծի սա կան քա րո զի 

ի մաս տին, ո րը բխում է քա րոզ չի քա հա նա յա կան կո չու մից:

Հա մա ձայն Ուղ ղա փառ Ե կե ղե ցու ա վան դութ յան` 

Սուրբ պա տա րա գի մեջ ծի սա կա տար քա հա նա յի քա րո զը, 

ան կախ իր նյու թից, կապ ված է խորհր դի կա տար մա նը: 

Սուրբ պա տա րա գի ըն թաց քում աս վող քա րոզն այս պատ-

ճա ռով էլ ան վան վում է «խոս քի ծի սա կարգ». եզր, ո րը նշա-
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նա կում է, թե այն ներշնչ վում է Աստ վա ծա յին պաշ տա մուն-

քի սրբութ յու նից: Ծի սա կան քա րո զի ար ժեքն ար դեն իսկ 

ակ նարկ վում է քա հա նա յա կան ձեռ նադ րութ յան ա ղոթք նե-

րից հենց ա ռա ջի նի մեջ, որ տեղ Աստ ված հի շա տակ վում է 

որ պես «Իր ճշմա րիտ խոս քի կա տար ման հա մար քա-

հա նա նե րին բարձ րաց նող»1: Ի դեպ, նույն ա րա րո ղութ յան 

ըն թաց քում այս փաս տը հաս տա տում է նաև հա ջորդ մաղ-

թան քը` «Տե՛ր, և՛ սա, և՛ սա թող քա հա նա յա կան կոչ-
ման ար ժա նան և ամ բող ջա նան Սուրբ Հո գու շնոր-

հով. … Քո ճշմա րիտ խոս քի կա տար ման հա մար»2:

Վե րը նշված նե րից հաս կա նում ենք, որ քա րո զը մյուս-

նե րի նման մի «ծի սա կարգ» է, ո րոն ցով բեռն վում է ձեռ-

նադր ված քա հա նան: Կա պը մյուս ծի սա կար գե րի և հիմ-

նա կա նում Սուրբ պա տա րա գի կա տար ման հետ ար դեն 

իսկ հան դի սա նում էր վաղք րիս տո նեա կան աստ վա ծա պաշ-

տութ յան տարր և մտնում էր ծի սա կան քա րո զի շրջա նա կի 

մեջ: 

Աստ վա ծա պաշ տութ յան պատ մութ յանն անդ րա դառ-

նա լը մեզ հսկա յա կան նյութ է ըն ձե ռում Սուրբ պա տա րա-

գի և ու սուց ման մա սին: Հա մա ձայն Գործք Ա ռա քե լո ցի` 

հա վա տաց յալ նե րը «հա րա տևում էին ա ռաք յալ նե րի 

ու սուց ման, հա ղոր դութ յան, հա ցի բեկ ման և ա ղոթք-

նե րի մեջ»3: Սա նշա նա կում է, որ «ու սու ցու մը» (քա րո զը) 

մարմ նա ցած էր «հա ցի բեկ ման» մեջ (Սուրբ պա տա րագ): 

Ինչ պես 2-րդ դա րում Հուս տի նոս Վկան և Փի լի սո փան է 

վկա յում, «խոս քի մի ջո ցով խրա տը» (քա րո զը) տեղ է զբա-

1 Տե՛ս  ς   ς   ς..., աղոթքի մեջ,    , 
 , σ , , էջ :   

2 Տե՛ս  ς  ς   ..., նշվ. աշխ., էջ :   
3 Գործք : :

ղեց րել ըն թեր ցա նութ յու նից ան մի ջա պես հե տո` Սուրբ պա-

տա րա գի սկզբում1:

Սուրբ պա տա րա գի ըն թաց քում քա րո զի ծի սա կան 

շրջա նակն ազ դում է խոս քի կազ մա կերպ մա նը և բո վան-

դա կութ յա նը, ինչ պես նաև դրա ար տա հայտ ման ձևին: Այս 

շրջա նա կը բա րե րար ազ դե ցութ յուն է թող նում ինչ պես բո-

վան դա կութ յան, այն պես էլ` խոս քի ծա ռա յութ յան հա մար: 

Հա վա տաց յալ նե րի ծի սա կան հա վաք նե րում քա րոզն ստա-

նում է բո լոր նա խա պայ ման նե րը` պա հե լու իր վա վե րա-

կա նութ յու նը: Այս ա մե նը տե ղի է ու նե նում, քա նի որ երբ 

քա րոզն ար տա հայտ վում և ծա նուց վում է աստ վա ծա պաշ-

տութ յու նից ներս, ա պա քա րոզ չին պահ պա նում է դե պի 

աշ խար հիկ թե մա ներն ուղղ ված սայ թաք ման (աշ խար հա-

կա նա ցում)` ինք նա ցու ցադր ման և մար դա պաշ տութ յան 

վտան գից: 

2. Սա կայն «ծի սա կան քա րոզ» եզ րի դա սա կան ի մաս-

տը վե րա բե րում է այն քա րո զին, ո րը մեկ նա բա նում է Աստ-

վա ծա պաշ տութ յու նը և սրա նից ստա նում իր բո վան դա-

կութ յունն ու սրբութ յու նը: 

Ան շուշտ, ծի սա կան թե մա նե րի զար գա ցու մը դյու րին 

գործ չէ: Ինչ պես ծե սի լե զուն, այն պես էլ ծի սա կան ձևերն 

ու խորհր դա նիշ ներն այ սօր վա հա վա տաց յա լի հա մար ան-

ծա նոթ տար րեր են: Դրանց ներ կա յաց նե լու ձևերն ու լեզ-

վա կան ի րո ղութ յուն նե րը տար բեր են: Սա նշա նա կում է, որ 

թե մա տիկ դաշ տը շատ ըն դար ձակ է և քա րոզ չից փոր ձա-

ռութ յուն և խո հե մութ յուն է պա հան ջում: Բա ցի տվյալ ա ռա-

քի նութ յուն նե րից, սա կայն նա, ով քա րո զի հա մար կընտ րի 

ծի սա կան թե մա, պետք է անձ նա կան մաս նակ ցութ յուն ու-

նե նա ծե սին: Ե թե չլի նի այս նա խա պայ մա նը, ա պա քա րո զը 

1 σ ,  ΄, ,  , էջ :
7 - ԳԵՈՐԳԻՈՍ ՖԻԼԻԱՍ
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վտանգ վում է` դառ նա լու ա նի մաստ և ան հե տաքր քիր ա րա-

րո ղա կան մի նկա րագ րութ յուն ունկն դիր նե րի հա մար, ո րը 

կշրջա փակ վի գե ղա գի տա կան կամ բա նա սի րա կան եր կա-

սի րութ յուն նե րով: 

Եր կու անհ րա ժեշ տութ յուն քա րոզ չին ստի պում են 

զբաղ վել նաև Ե կե ղե ցու ծե սի մեկ նութ յան թե մա նե րով: 

Ա ռա ջին պատ ճա ռը դա րե րից ե կող ման կամկր տութ յունն 

է, ո րի արդ յուն քում ի րենց ու ժը կորց նում և վերջ նա կա նա-

պես դա դա րում են գո յութ յուն ու նե նալ այս պես կոչ ված 

«Խորհրդազ գա ծա կան1 հա վա տու սու ցում նե րը» (ստո րև 

կանդ րա դառ նանք), նո րա դարձ նե րի` հետմկր տութ յան 

ու սու ցումն աստ վա ծա պաշ տութ յան խոր հուրդ նե րին և 

դրանց մաս նակ ցե լու ձևին: 

Քա նի որ շատ դժվար է Աստ ծու ժո ղովր դի ան մի ջա կան 

մեր ձե ցու մը ծե սին ա ռանց հենց նույն ծե սը հաս կա նա լու 

հա մա պա տաս խան ա ռաջ նոր դութ յան, ա պա հան դես է գա-

լիս երկ րորդ պատ ճա ռը, ո րը հար կադ րում է քա րո զի մի-

ջո ցով պա րա գա յա կան կամ հա մա կարգ ված զար գա ցումն 

այն թե մա նե րի, ո րոնք, սրբա զան ա րա րո ղութ յուն նե րի և 

դրանց ա ռան ձին բո վան դա կութ յուն նե րի շար ժա ռիթ նե րից 

ել նե լով, վե րա բե րում են ծե սի նկա րագր մա նը, բա ցատր մա-

նը, մեկ նութ յա նը և աստ վա ծա բան մա նը:

Դե պի խոր հուրդ այս ա ռաջ նոր դութ յու նը «խորհր դազ-

գա ծութ յան» հետ նույն ի մաստն ու նի: Այս կե տում դրվում 

է Ե կե ղե ցու հետմկր տութ յան հա վա տու սուց ման, այս պես 

կոչ ված «խորհր դազ գա ծա կան հա վա տու սուց ման» հետ 

քա րո զի առն չութ յան թե ման:

1 Հունարեն միստագոգիկ ( σ  «միստագոգիա» բառից) (ծանոթ. 

թարգմ.):

3. Այս պի սով, կանդ րա դառ նանք ծի սա կան քա րո զի 

պատ մա կան այս ա մե նա կա րևոր օ րի նա կին` «Խորհր դա-

զգա ծա կան հա վա տու սու ցում նե րին»:

Ա ռա ջին դա րե րի Դիա կե նի սի մո1 շա բաթ վա ըն թաց-

քում2 նո րա դարձ նե րը հե տևում էին հա վա տու սուց ման նոր 

փու լի, որն ըն դուն ված է ան վա նել Խորհր դազ գա ծութ յուն: 

Դրանց բո վան դա կութ յու նը, ինչ պես նաև պայ ման նե րը, էա-

պես տար բեր վում էին հա մա պա տաս խան նա խամկրտութ-

յան հա վա տու սու ցում նե րի բո վան դա կութ յու նից և պայ ման-

նե րից (այս պես կոչ ված «Լու սա վոր վող նե րի հա վա տու սու-

ցում նե րից»): Այս հա վա տու սու ցում նե րի նպա տա կը ե կող 

մկրտութ յան, դրոշ մի և Սուրբ պա տա րա գի բա ցատրութ-

յունն էր:

Ք. հ. 4-րդ դա րում Սուրբ վայ րեր ուխ տի մեկ նած 

Ե թե րիան հստա կութ յամբ նկա րագ րում է Ե րու սա ղե մում 

խորհր դազ գա ծա կան հա վա տու սու ցում նե րի կա տա րու մը. 

«Երբ գա լիս են Զատ կի օ րե րը, այն ութ օ րե րի ըն թաց քում, 

այ սինքն` Զատ կից մին չև հա ջորդ կի րա կի, Ե կե ղե ցու ար-

ձա կու մից հե տո (նոր լու սա վոր վող նե րը) սաղ մո սե լով գա-

լիս են Հա րութ յան տա ճար, որ տեղ ա ղոթք են ա ռա քում, 

օրհն վում են, և ե պիս կո պո սը, կանգ նած և հեն ված եր կաթ-

յա ճա ղա վան դակ նե րին, ո րոնք գտնվում էին Հա րութ յան 

քա րայ րում, բա ցատ րում է այն ա մե նը, ինչ կա տար վում է 

մկրտութ յան ըն թաց քում»3:

1  Այսինքն` Զատկից մինչև հաջորդ` Թովմասի կիրակին (ծանոթ. թարգմ.):

2 Այսինքն` այն շաբաթը, որը հաջորդում է մկրտությանը. անկասկած հայտնի 

է, որ մկրտությունը կատարվում է զատկական գիշերը:  

3  ς  ς Ուղեգրություն Եթերիայի  , - , հրտ. H. Pétré, 

Sources Chrétinnes շարքում, , Paris  բնագիրը թարգմանություն է 

լատիներենից :
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Մկրտութ յու նից հե տո խորհր դազ գա ծա կան հա վա տու-

սու ցումն ար տա հայ տում է այն եր կու ազ դակ նե րը, ո րոնց 

հա մա ձայն Ե կե ղե ցու ծե սը հան դի սա նում է ե կե ղե ցա կան 

ու սուց ման կենտ րո նը: Դրա վե րա բեր յալ քա րոզն ա մե-

նադժ վար և ա ռա վել զգա ցա կան գործն է, ո րի հա մար էլ 

Ե կե ղե ցին այն կա տա րում է միայն մկրտութ յու նից հե տո, 

քա նի որ մկրտութ յա նը նա խոր դել էր հա վատ քի բո լոր թե-

մա նե րի մա սին ու սու ցու մը:

Ե կե ղե ցու քա րո զի հիմ նա կան շեր տե րից մե կը խորհր-

դազ գա ծա կան հա վա տու սու ցում ներն են, ո րոնց ի րա գործ-

ման հիմ նա կան ա ռանց քը Հով հան նու Ա վե տա րա նի` այս-

պես կոչ ված «ծի սա կան Ա վե տա րա նի»1 մեկ նութ յունն էր: 

Սուրբ Գրքի մեկ նութ յու նը, ան շուշտ, նշա նա կա լից տեղ էր 

գրա վում խորհր դազ գա ծա կան հա վա տու սու ցում նե րում: 

Հին Կտա կա րա նում խոր հուրդ նե րի ու սու ցու մը հան դի սա-

նում էր նե րա ծութ յուն ծե սի հա մար, քա նի որ սուրբգ րա յին 

բնագ րում գո յութ յուն ու նի ծե սի մի «նկա րա գիր»: Նո րա-

դարձ նե րը Հին Կտա կա րա նի ճշմար տութ յուն նե րին ծա նո-

թա նում էին որ պես Նոր Կտա կա րա նի նա խա պատ կեր նե-

րի, որ տեղ այս նա խա պատ կեր նե րը վեր լուծ վում էին. Հով-

հան նու Ա վե տա րա նը մա նա նան ներ կա յաց նում է որ պես 

նա խա տիպ Սուրբ պա տա րա գի, Կորն թա ցի նե րին ուղղ ված 

Պո ղոս ա ռաք յա լի Ա նա մա կը Կար միր ծո վի ան ցու մը հի շա-

տա կում է որ պես նա խա տիպ մկրտութ յան, իսկ Պետ րո սի Ա 

ընդ հան րա կան նա մա կում որ պես մկրտութ յան նա խա տիպ 

հի շա տակ վում է ջրհե ղե ղը:

1 Այս պատճառով էլ Զատկի պատարագի ընթերցվածքը Հովհանու Ավետարա-

նի սկիզբն է (այսինքն` Խորհրդազգածական հավատուսուցումների սկիզբը) 

և ոչ այլ բան` կապված հարությանը:

4. Ծի սա կան քա րո զի հա մար նշա նա կա լի նյութ կա րող 

է լի նել այն, ինչն առնչ վում է տո նե րին: Տո նե րի զա նա զա-

նութ յու նը (Տե րու նա կան, Աստ վա ծած նի, սրբե րի տո ներ, 

Ծննդյան և Մեծ Պահ քի տո նա կան շրջան ներ և այլն) միահ-

յուս վում է ծի սա կան-տո նա կան ծրագ րի զա նա զա նութ յա-

նը, և տվյալ ծրա գի րը նաև տո նա խո սա կան նյութ է տա լիս: 

Այս պի սով, օ րի նակ, Ծննդյան ծի սա կան նյու թը չի կա րող 

շփոթ վել Զատ կա կան հա մա պա տաս խան նյու թի հետ, որ 

նշա նա կում է, թե տո նա խո սա կան նյու թի հիմ քով ծի սա կան 

քա րո զը հա մա պա տաս խա նեց վում է «քա րոզ չա կան մի ուղ-

ղութ յան», ո րը չի նպաս տում դրա ա զատ կազ մա կերպ մա-

նը, այլ տվյալ նյու թի մեջ խո րա մուխ լի նե լու հնա րա վո րութ-

յուն է ըն ձե ռում: 

Սուրբ պա տա րա գի ըն թաց քում տո նե րի հետ ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րա կան խոս քի ու նե ցած կապն ստեղ ծեց այս-

պես կոչ ված տո նա կան կամ գո վա բա նա կան խոս քե րը. տե-

սակ, որն ար դեն հա ջո ղութ յամբ կա տա րե լա գործ վել էր նա-

խաք րիս տո նեա կան (հու նա կան, հել լե նա կան) աշ խար հում: 

Ե կե ղե ցու հայ րե րի խոս քե րից շա տե րը, որ պահ պան վել են, 

պատ կա նում են այս տե սա կին, և նմա նա տիպ այժ մեա կան 

խոս քե րից փաս տում ենք տվյալ ձևի քա րոզ չութ յան հա ճա-

խա կա նութ յունն ու անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Ծի սա կան-տո նա խո սա կան քա րոզն իր նյու թը հիմ նա-

կա նում ստա նում է տո նին վե րա բե րող շա րա կան նե րից 

կամ սրբագ րա կան նկա րագ րութ յու նից, քա րոզ չա կան մի-

ջամ տութ յան շար ժա ռիթ ներ են տա լիս նաև տո նի ծի սա կան 

«դե րա կա տա րում նե րը» (ինչ պես, օ րի նակ, Աստ վա ծա հայտ-

նութ յան ա րա րո ղութ յան ըն թաց քում խա չի ընկղ մու մը կամ 

ուղ ղա փա ռութ յան կի րա կիի ըն թաց քում սուրբ պատ կեր նե-

րի թա փո րը): Այս պա րա գա յում քա րո զը բա ցա ռիկ պա տե-
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հութ յուն է ցույց տա լիս և բա րե հաճ ըն դու նե լութ յան ար ժա-

նա նում լսա րա նի կող մից, ինչ պես նաև հա վա տաց յալ նե րի 

հա մար շար ժա ռիթ է դառ նում մեծ տո նե րին միաս նա բար 

մաս նակ ցե լու հա մար, և շատ մարդ կանց մոտ ա րա րո ղութ-

յուն նե րի աստ վա ծա բա նա կան բո վան դա կութ յա նը տե ղե-

կա նա լու ցան կութ յուն է ա ռաջ բե րում:

Տվյալ քա րո զը կա րող է կի րառ վել ինչ պես տո նի, այն-

պես էլ նա խա տո նա կան կամ հետ տո նա կան շրջա նում: 

Ո րոշ պա րա գա նե րում հնա րա վո րութ յուն է տրվում նաև 

այն կի րա կի օ րե րին, ո րոնք կա նո նա կան ձևե րով նա խոր-

դում են այդ տո նին (ինչ պես, օ րի նակ, Խաչ վե րա ցին նա-

խոր դող կի րա կին), որ պես զի ե կող տո նի հա մար, որ պես 

նա խա պատ րաս տութ յուն, կար գա վոր վի ծի սա կան-տո նա-

խո սա կան քա րո զը: Ի դեպ, չմո ռա նանք, որ բա վա կա նին 

տո ներ հա մընկ նում են աշ խա տան քա յին օ րե րին, ո րոնց ըն-

թաց քում այն հա վա տաց յալ նե րը, ո րոնք աշ խա տան քի են, 

բա ցա կա յում են, և այս պա րա գա յում տվյալ քա րո զը կա րող 

է կա տար վել տո նին նա խոր դող կի րա կի, որ պես զի այն տո-

նի հա մար նա խա մուտ հան դի սա նա և փո խա րի նում տո նին 

չմաս նակ ցո ղի հա մար: Սա կայն հնա րա վոր է նաև, որ կազ-

մա կերպ վի տո նա խո սա կան քա րոզ` ան կախ տո նի հետ ու-

նե ցած ժա մա նա կա յին առն չութ յան: 

Շատ դեպ քե րում ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս-

քի տո նա կան բնու թա գի րը  միահ յուս վում է ե կե ղե ցա կան 

տո նի հի շա տա կութ յան օր վան հա մընկ նող ազ գա յին տո-

նի հի շա տա կութ յան հետ և այս պա րա գա յում իշ խող օ րի-

նակ ներ են տո նա կան խոս քերն Աստ վա ծած նի Ա վետ ման 

տո նին (դրանք կա րող են առնչ վել 1821 թվա կա նի ա զա-

տագ րա կան պայ քա րին), ինչ պես նաև Աստ վա ծած նի սուրբ 

Ա պա րո շի1 տո նին (ո րոնք առնչ վում են հոկ տեմ բե րի 28-ին 

տոն վող ազ գա յին տա րե դար ձին, և, ի դեպ, հենց այս պատ-

ճա ռով էլ սուրբ Ա պա րո շի տոնն ամ սի 1-ից տե ղա փոխ վեց 

հոկ տեմ բե րի 28-ը): Այս դեպ քե րում Սուրբ Պա տա րա գի մեջ 

տո նա կան խոս քե րը հիմ նա կա նում նպաս տում են գո հա բա-

նա կան զգա ցո ղութ յան հա վել մա նը, խան դա վա ռութ յա նը և 

հո գևոր ար գա սա վո րութ յա նը:

Սա կայն այս փաս տար կու մը միա ժա մա նակ նաև այն 

մեծ վտանգն է պա րու նա կում, որ ե կե ղե ցա կան հռե տո-

րա կան խոս քը կա րող է շեղ վել և այ լա փոխ վել աշ խար հիկ 

խոս քի: Այս պատ ճա ռով էլ, երբ ծի սա կան քա րո զի թե ման 

գա լիս է ո րևէ տո նի բո վան դա կութ յու նից, ա պա ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րը պետք է հմուտ լի նի այս թե մա յին և կա խում 

ու նե նա հիմ նա կա նում տո նի աստ վա ծա բա նութ յու նից` հե-

տին պլան մղե լով դրա կապն ազ գա յին հա մա պա տաս խան 

տո նի հետ:

5. Ինչ պես տե սանք, քա րո զի ա մե նա կա րևոր շեր տե րից 

մե կը խորհր դազ գա ծա կան հա վա տու սու ցումն էր, այ սինքն` 

քա րո զի մի ջո ցով Աստ վա ծա յին ծե սի աստ վա ծա բա նա կան 

վեր լու ծութ յու նը: Սա կայն ու շադ րութ յուն դարձ նե լով քա-

րոզ չա կան ժա մա նա կա կից գոր ծին` հա վաս տում ենք, որ 

1 Լևոն Մեծ կայսեր օրոք (457-474) Կոստանդնուպոլսում ապրում էր Անդ-

րեաս երա նելին: Մի գիշեր Անդրեասը և նրա աշակերտ Եպիփանը, որը 

հետագայում եղավ Կոստանդնուպոլսի պատրիարք (520-536), տաճարում 

տեսան սուրբ Աստվա ծա ծնին, որ մտնում է տաճարի կենտրոնական 

դռնից: Նրան ուղեկցում էին Հով հաննես Նախակարապետը, Հովհաննես 

Աստվածաբանը և հրեշտակների բազմություն: Այն տեղ Աստվածածինը 

ծնկում և արցունքներով երկար ժամանակ աղոթում է հավատացյալների 

փրկության համար, սակայն այս ամենը տեսնում էին միայն Անդ րեասը և 

Եպիփանը: Աստվածածինն իր աղոթքը վերջացնելով մտնում է Սրբություն 

Սրբոց, որտեղ պահվում էր իր ապարոշը: Այն վերցնելով` դուրս է գալիս և 

տարածում հավատացյալների վրա` այսպիսով ցույց տալով, որ ծածկում և 

պաշտպանում է նրանց (ծանոթ. թարգմ.):
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կա այն նույն անհ րա ժեշ տութ յու նը, ինչ պես որ կար խորհր-

դազ գա ծա կան հա վա տու սու ցում նե րի հզոր ժա մա նակ նե-

րում, քա նի որ հա մա ձայն ընդ հա նուր և ցա վա լի խոս տո-

վա նութ յան` Ե կե ղե ցու ան դամ նե րից շա տե րը տեղ յակ չէին 

հա վատ քի ու սու ցում նե րին և հիմ նա կա նում ծե սի թե մա նե-

րին: Ծե սում հա վատ քի ու սու ցում նե րի վե րա բեր յալ ան տեղ-

յա կութ յան խնդի րը մեծ ծա վալ է ստա նում, երբ հաշ վի ենք 

առ նում, որ հա վա տաց յալ նե րը մաս նակ ցում են խոր հուրդ-

նե րին և ա րա րո ղութ յուն նե րին` ա ռանց հաս կա նա լու կա-

տար ված նե րի նշա նա կութ յու նը, հե տևա բար` ա ռանց ըմբռ-

նե լու դրանց սրբա գոր ծող ներ գոր ծութ յու նը հենց ի րենց 

հա մար: Եվ վատն այն է, որ ան տեղ յա կութ յան պատ ճա ռով 

Ե կե ղե ցու ծե սը կա րող է հա մար վել մո գա կան ա րա րո ղութ-

յուն նե րի ամ բող ջութ յուն: Ծե սի ըն կալ ման «դու ռը» մեզ հա-

մար կոչ ված է բա ցե լու ծի սա կան և խորհր դազ գա ծա կան 

ճշգրիտ քա րո զը: Սա կայն մի այդ պի սի քա րոզ ա վե լի լավ 

ձևով ինչ պե՞ս կկազ մա կերպ վի և կի րա կա նաց վի: 

Պա հանջ ված ա ռա ջին գոր ծո նը կա նո նա կարգ վա ծութ-

յունն է և ոչ թե խորհր դազ գա ծա կան քա րո զի պար բե րա կա-

նութ յու նը, այ սինքն` քա րոզ նե րի հա ջոր դա կա նութ յան մի 

շարք պետք է նվիր վի Աստ վա ծա յին ծե սի թե մա յին, քա նի 

որ ծի սա կան հա վա տու սուց ման դա սա վանդ ման կազ մա-

կեր պու մը միայն այդ դեպ քում կա րող է լի նել: Քա րո զի չը և 

միև նույն ժա մա նակ` հո վի վը պետք է ընտ րի քա րո զի ժա մա-

նա կա յին մի շրջան` ծե սի թե մա նե րով զբաղ վե լու հա մար: 

Այս պի սով, ան շուշտ, ժա մա նա կա յին մեծ տա րա ծութ յան 

մեջ կկա րո ղա նա հա ջոր դա բար վեր լու ծել Ե կե ղե ցու խոր-

հուրդ ներն ու ա րա րո ղութ յուն նե րը:

Երկ րորդ ազ դա կը վե րա բե րում է խորհր դազ գա ծա կան 

քա րո զի կա տար ման ժա մա նա կին, թե այն Սուրբ պա տա-

րա գի ըն թաց քո՞ւմ է կա տար վում, թե՞ Սուրբ պա տա րա գից 

դուրս: Ե թե Սուրբ պա տա րա գից դուրս է, ա պա ե՞րբ պետք 

է կա տար վի այդ քա րո զը: Պարզ է, որ այդ պի սի մի քա րո զը 

Սուրբ պա տա րա գի ըն թաց քում շատ մեծ լսա րան կու նե նա, 

հե տևա բար բա զում հա վա տաց յալ նե րի կու սու ցա նի, քա-

նի որ Սուրբ պա տա րա գը նաև ծի սա կան քա րո զի կա տար-

ման բնա կան մի ջոց է հան դի սա նում: Ան շուշտ, ծրագր ված 

խորհր դազ գա ծա կան քա րո զը Սուրբ պա տա րա գից դուրս 

շատ մեծ հար մա րա վե տութ յուն, ինչ պես նաև լռութ յան մի-

ջա վայր է ըն ձե ռում նրանց, ով քեր ցան կա նում են ու շադ-

րութ յամբ հե տևել: 

Խորհր դազ գա ծա կան քա րո զի կա տար ման ժա մա նա-

կա յին պա հի առն չութ յամբ պետք է ար ձա նագ րել նաև այն 

հնա րա վո րութ յու նը, որն ըն ձեռ վում է պսա կի և մկրտութ-

յան խոր հուրդ նե րի կա տար ման ժա մա նակ (խոր հուրդ ներ, 

ո րոնց հա վա տաց յալ նե րի ստվար մաս նակ ցութ յուն կա): 

Այս պա րա գա նե րում խորհր դազ գա ծա կան քա րո զը կա-

րող է կա տար վել սկզբում` որ պես ա րա րո ղութ յուն նե րի 

նե րա ծա կան (նման հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ վում է նաև 

վեր ջում), կամ խորհր դի կա տար ման ըն թաց քում` որ պես 

սրբա զան ա րա րո ղութ յան ո րոշ ա ռան ձին և կա րևոր հատ-

ված նե րի բա ցատ րութ յուն: Վեր ջին պա րա գա յում, սա կայն, 

ի հայտ է գա լիս խորհր դի ա րա րո ղա կար գի ըն թաց քի ընդ-

հատ ման վտան գը, քա նի որ այն բա ռի բուն ի մաս տով հան-

դի սա նում է ոչ թե քա րոզ, այլ թե րևս, «ծի սա կան մեկ նութ-

յուն»: Հե տևա բար, չնա յած որ ներ կա հա վա տաց յալ նե րին 

ջեր մութ յուն չի փո խան ցում, սա կայն փոր ձա ռա կան ան մի-

ջա կան ու սու ցում ներ է տա լիս: 

6. Այժմ կանդ րա դառ նանք խորհր դազ գա ծա կան քա-

րո զի բո վան դա կա յին և կա ռուց ված քա յին թե մա յին: Ե թե, 
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օ րի նակ, քա րոզ նե րի շար քի շրջա նա կում քա րո զիչն ստանձ-

նի Սուրբ պա տա րա գի աստ վա ծա բա նա կան մեկ նութ յան 

գոր ծը, ա պա կա ռուց ված քա յին ա ռու մով ինչ պե՞ս պետք է 

սկսվի և ի՞նչ ա վարտ պետք է ու նե նա այդ պի սի քա րո զը: 

Ա ռա ջին ազ դակ պետք է հան դի սա նա խորհր դի մա սին 

պատ մա կան հա կիրճ նե րա ծա կա նը` դրա աստ վա ծա հաս-

տատ բնու թագ րի շեշ տադր մամբ: Այս կե տում նշենք մի 

հիմ նա կան անհ րա ժեշ տութ յուն, ո րը պետք է ի րա կա նաց նի 

խորհր դազ գա ծա կան քա րո զը, այ սինքն` ցույց տա մեր ծե-

սի, խոր հուրդ նե րի կա պը Տի րոջ հետ և ե րևան բե րի այն մեծ 

ճշմար տութ յու նը, որ Ե կե ղե ցու խոր հուրդ նե րը հաս տատ վել 

են ոչ թե ա ռաք յալ նե րի կամ այլ ան ձանց, այլ Տի րոջ կող մից: 

Հատ կան շա կան է, որ բո ղո քա կան շատ հա րան վա նութ յուն-

ներ, մեր ժե լով Խոր հուրդ նե րի աստ վա ծա հաս տատ բնու-

թա գի րը, ա ռաջ նորդ վե ցին Աստ վա ծա յին ծե սի մերժ ման 

գա ղա փա րով, ո րի հե տևան քով վնաս պատ ճա ռե ցին նաև 

Ե կե ղե ցու նկա րագ րին:

Քա նի որ քա րո զի չը ի րենց ճիշտ հիմ քի վրա է դնում 

խոր հուրդ նե րը, ո րոնց մի ջո ցով Նրա փրկչա կան գոր ծը 

խոր հուրդ նե րում առ կա Սուրբ Հո գու ներ գոր ծութ յամբ տա-

րած վում է երկ րի վրա, ա պա պետք է ցույց տրվի դրանց 

պատ մա կան շրջա գի ծը: Այս գործն անհ րա ժեշտ է, քա նի որ 

21-րդ դա րի հա վա տաց յալն անհ րա ժեշ տութ յուն է զգում 

տե ղե կա նա լու խոր հուրդ նե րի` մին չև մեր օ րերն ըն կած 

պատ մա կան ու ղուն, որ պես զի չու նե նա այն սխալ կար ծի քը, 

թե բո լոր խոր հուրդ նե րը, օ րի նակ, հենց սկզբից կա տար վել 

են այն պես, ինչ պես կա տար վում են այ սօր: Խորհր դազ գա-

ծա կան քա րո զի այս բա ժի նը լայ նա ծա վալ չպետք է լի նի և 

ոչ էլ չոր ու սուց մամբ բնու թագր վի: Ե կե ղե ցու խոր հուրդ նե-

րի մա սին պատ մա կան նե րա ծա կա նը պետք է վե րա կեն դա-

նաց նի և ոչ թե նվա զեց նի հե տաքրք րութ յու նը: Սա կայն այս 

գոր ծը բա ցա ռիկ նա խա պատ րաս տութ յուն է պա հան ջում 

քա րոզ չի կող մից, քա նի որ պատ մա կան բա զում ի րո ղութ-

յուն նե րի ամ փոփ ման ժա մա նակ փոք րա ծա վալ և կա րևոր 

հի շա տա կութ յուն նե րի պա րա գա յում դժվա րութ յունն ա վե լի 

մեծ է:

Խորհր դազ գա ծա կան քա րո զի հա ջորդ և հիմ նա կան 

ազ դակն աստ վա ծա բա նա կան վեր լու ծութ յունն է: Այս կե-

տում քա րոզ չի ա ռա ջին քայ լը ո րոշ հիմ նա կան եզ րե րի բա-

ցատ րութ յունն է` կապ ված խորհր դին, ո րը վեր լու ծում է: 

Կի րառ վող եզ րե րը կհան դի սա նան «բա նա լի ներ», որ պես զի 

ա ռա վել դյու րին դառ նա աստ վա ծա բա նա կան վեր լու ծութ-

յու նը: Ի դեպ, այս եզ րերն ան մի ջա պես առնչ վում են խորհր-

դի այս պես կոչ ված նյու թա կան տար րե րի հետ, ո րոնք խոր-

հուր դը հաս կա նա լու նե րա ծա կան ներ են հա մար վում: 

Աստ վա ծա բա նա կան վեր լու ծութ յան մեջ երկ րորդ 

քայ լը անդ րա դարձն է առ կա խորհր դա նիշ նե րին և դրանց 

փրկա բա նա կան բո վան դա կութ յա նը: Այս քայ լում անհ րա-

ժեշ տութ յուն է հայ րա բա նա կան հա մա պա տաս խան եր կա-

սի րութ յան կի րա ռու մը, ո րում բա ցատր վում և վեր լուծ վում 

են տվյալ խորհր դա նիշ նե րը: Ան շուշտ, այս բա ժի նը բա վա-

կա նին դժվար է, և քա րո զի չը չպետք է հե ռու մնա դրա նից, 

քա նի որ խորհր դա նիշ նե րին վե րա բե րող թե ման ծա նոթ 

չէ ժա մա նա կա կից մար դուն և ե թե կա նո նա վո րութ յամբ և 

հստա կութ յամբ չներ կա յաց վի, ա պա ունկն դիր նե րի ու շադ-

րութ յան շեղ ման վտանգն է ի հայտ գա լիս: 

Հա ջոր դիվ, խորհր դազ գա ծա կան քա րո զը` խորհրդի 

ման րակր կիտ ներ կա յա ցու մը ծի սա կան և ա ղո թա կան 

ի րո ղութ յուն նե րի մեկ նա բան մամբ, մուտք կգոր ծի աստ-

վա ծա բա նա կան վեր լու ծութ յան հիմ նա կան բա ժին: Տվյալ 
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ու սուց մա նը ունկն դիր հա վա տաց յա լը կհաս կա նա և խո-

րա մուխ կլի նի այն բո լոր կե տե րի մեջ, ո րոնց հա վա նա բար 

եր կար ժա մա նակ հե տևել էր` ա ռանց մա սամբ կամ ամ բող-

ջութ յամբ հաս կա նա լու: Ժա մա նա կա կից հա վա տաց յա լը 

տվյալ ու սուց ման մեջ գի տակ ցում է խորհր դի կա տար մանն 

իր ներ կա յութ յան և մաս նակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յու-

նը, այ սինքն` գի տակ ցում է իր տե ղը որ պես այն Ե կե ղե ցու 

ան դամ, ո րին դա վա նում է: Ի վեր ջո, այս ու սուց ման շնոր-

հիվ կբա ցա հայ տի իր անձ նա կան կյան քի հետ Աստ վա ծա-

յին ծե սի հա մա պա տաս խա նութ յու նը, քա նի որ Ե կե ղե ցու 

սրբա գոր ծող ու ժը տա րած վում է (ծի սա կա նից էլ այն կողմ) 

մաս նա կից յու րա քանչ յուր հա վա տաց յա լի կյան քից ներս: 

Սա այն ու սու ցումն է, ո րը ներ կա հա վա տաց յա լին դարձ-

նում է ոչ թե «կրա վո րա կան ունկն դիր», այլ «մաս նա կից»: 

Բնա կան է, որ մկրտութ յան կամ պսա կի ըն թաց քում 

խորհր դազ գա ծա կան քա րո զի այս բո լոր ազ դակ նե րը պետք 

է խտաց վեն: Հիմ նա կա նում պետք է նշվի խորհր դի բա ժին-

նե րի աստ վա ծա բա նա կան բո վան դա կութ յու նը և դրա հա-

մա պա տաս խա նութ յու նը մաս նա կից նե րին:

7. Խորհր դազ գա ծա կան քա րո զը քա րոզ չից նա խա-

պատ րաս տութ յուն, մե թո դա բա նութ յուն ու աստ վա ծա բա-

նա կան գործ նա կա նութ յուն է պա հան ջում և համ բե րութ յուն 

այն հար ցում, որ վե րա բե րում է պտուղ նե րը քա ղե լուն: Պա-

հան ջում է խոր հուրդ նե րի աստ վա ծա բա նութ յան և պատ-

մութ յան հետ կապ ված ե կե ղե ցա կան հնա գույն և ժա մա նա-

կա կից հե ղի նակ նե րի` հա մա պա տաս խան բո լոր եր կե րով 

լի անձ նա կան լավ գրա դա րա նի ստեղ ծում: Ծե սի ներ կա-

յա ցու մը և վեր լու ծութ յու նը են թադ րում են մի ի րո ղութ յուն, 

երբ հենց ին քը` քա րո զի չը, մաս նա կիցն է և ոչ թե Ե կե ղե ցու 

ամ բող ջաց ման «ու ղեն շո ղը»: Այս վեր ջին կե տում կա րևոր է 

վաղք րիս տո նեա կան «ե րեց» (այ սինքն` այն մար դը, ո րը որ-

պես հո վիվ գտնվում է ոչ թե հա մայն քից դուրս, այլ հա մայն-

քում) եզ րի ի մաս տը:

«Կա ռա վա րող Ե կե ղե ցին» (թող մեզ ար տոն վի չըն-

դուն ված եզ րի կի րա ռու մը) պետք է իր հե տաքրք րութ յամբ 

պա րու րի բո լոր փոր ձե րը, այ սինքն` պար տա դիր է խորհր-

դազ գա ծա կան քա րո զի մի ջո ցով սե մի նար նե րի կամ բուռն 

քննար կում նե րի կազ մա կեր պու մը, որ պես զի անհ րա ժեշտ 

պա շար ներ ըն ձեռ վեն դրանց, ինչ պես նաև տվյալ գոր ծի 

կա տա րու մից հե տո դրանց մա սին տար բեր փոր ձա ռութ-

յուն ներ ար տա հայտ վեն:

8. Ծի սա կան կամ խորհր դազ գա ծա կան քա րո զը միայն 

ծե սի կամ քրիս տո նեա կան հա վատ քի ու սուց ման շրջա նակ-

նե րում չի սահ մա նա փակ վում: Աստ վա ծա բան դա սա խո սը 

զա նա զան շար ժա ռիթ նե րով կա րող է անդ րա դառ նալ Ե կե-

ղե ցու ծե սին: 

Ծի սա կան ու սու ցու մը պետք է ներշնչ վի մի կող մից 

ա րա րո ղութ յուն նե րի մա սին փոր ձա ռա կան նե րա ծա կա-

նից, իսկ մյուս կող մից` «խոս քի վե րահս կո ղութ յու նից», 

այ սինքն` ու սու ցա նո ղի կա րո ղութ յու նից, որ սո վո րող նե րի 

հի շո ղութ յան մեջ վե րա կանգ նի նրան ցից յու րա քանչ յուր 

փոր ձա ռութ յու նը: Ծի սա կան դա սի հա ջո ղութ յան հա մար 

ա մե նա հիմ նա կան ազ դակ է փոր ձա ռա կան նե րա ծա կա նը, 

որ նշա նա կում է, թե բա վա րար չէ հռե տո րա կան ար վես տը, 

և խոս քե րի մեջ զու գա հե ռա բար պետք է տե սա նե լի լի նի 

նաև դա սա վան դո ղի կա պը դա սա վանդ ված նյու թե րի հետ: 

Ծի սա կան թե մա նե րով ու սուց ման մեջ հռե տո րա կան ար-

վես տի ա մե նա կա րևոր չա փա նի շը «խոս քի վե րահս կո ղութ-

յունն» է: Ու սու ցա նո ղի «վե րահս կիչ խոս քի» մի ջից սո վո րո-

ղը շատ լավ յու րաց նում է ծե սին առնչ վող  նյու թը, և յու րա-
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ցու մից (այ սինքն` ի մա ցա կան ամ բող ջա կան ըն դու նու մից) 

դե պի  խորհր դազ գա ծութ յուն (այ սինքն` հո գևոր ըն դուն-

ման) զար գաց ման հա մար հա մա պա տաս խան են թա հող է 

ստեղծ վում:

Ծի սա կան ու սուց ման հիմ նա կան մա սը ծե սի շա րա-

կան նե րով, ինչ պես նաև տար բեր մեծ տո նե րով զբաղ վելն 

է: Ծե սին աստ վա ծա բա նա կան տե սանկ յու նից մո տե նա լու 

հիմ նա կան ազ դակ ներ են հան դի սա նում Ե կե ղե ցու շա-

րա կան նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, շա րա կա նա գի տութ յան 

սկզբնա պատ ճա ռը և Աստ վա ծա յին ծե սի մեջ դրա հաս տա-

տումն ու սու ցո ղա կան նկա րա գիր ու նի: Շա րա կանն ինք-

նին ճառ է կամ քա րոզ, ո րը հաս կա նա լու հա մար պետք է 

լեզ վա կան ա ռանձ նա հատ կութ յան ի մա ցութ յուն, ո րում 

այն կա նո նա վոր վել է: Հե տևա բար, շա րա կա նա գի տութ յու-

նը բա ցա հայ տում է խոր հուրդ նե րի, ա րա րո ղութ յուն նե րի և 

տո նե րի աստ վա ծա բա նա կան բո վան դա կութ յու նը: Ծի սա-

կան դա սի նպա տակ նե րի հա ջո ղութ յան ա մե նաարդ յու նա-

վետ մի ջոց  է ծա ռա յում շա րա կան նե րի թարգ մա նութ յու նը 

(վե րա ծու մը) և բա ցատ րութ յու նը, ինչ պես նաև մեծ տո նե րի 

բո վան դա կութ յանն անդ րա դառ նա լը ա մե նա լավ հնա րա վո-

րութ յուն նե րից մեկն է, որ դա սը ծե սի թե մա նե րի վրա կա-

ռուց վի:

9. Ծի սա կան քա րո զի մեկ այլ աստ վա ծա բա նութ յուն 

կա րող է բխել այս պես կոչ ված «ծի սա կան ար վես տից»` 

ե կե ղե ցա կան ե րաժշ տութ յու նից, նկար չութ յու նից, ճար տա-

րա պե տութ յու նից և ման րան կար չութ յու նից: Սրանք թե մա-

ներ չեն միայն ար վես տա գի տա կան քննութ յան հա մար, այլ 

աստ վա ծա բա նա կան լայն շրջա նակ են պար փա կում, ո րը 

քա րոզ չա կան շատ դրդա պատ ճառ ներ է պա րու նա կում:

Այն փաս տը, որ սրբա պատ կեր նե րը «չգրված գրքեր» 

են, ցույց է տա լիս, որ տվյալ «գրքերն» աստ վա ծա բա նա-

կան բա ցատ րութ յուն են պա հան ջում և, հե տևա բար, քա-

րոզ չա կան հա րուստ նյութ են: «Սրբա պատ կե րը, գրում է 

Լեո նի դաս Ուս պենս կին, մեզ հա մար մի ան հուն տե սա րան 

է բա ցում, ո րը շա րու նա կա կան ներ կա յի մեջ ընդգր կում է 

ամ բողջ տիե զեր քը, անց յա լը և ա պա գան: Եվ մարդ կա յին 

ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, ինչ քան էլ որ աղ քատ լի նեն վեր ջի-

նիս կա րո ղութ յուն նե րը, օգ տա կար է լի նում Ե կե ղե ցում` 

խոս քով աշ խար հին հայտ նե լու գա լիք դա րի խոր հուր դը»1:

Ծի սա կան բնագ րե րում առ կա ա վե տա րա նա կան խոս-

քի և պատ կե րագ րութ յան հա մա պա տաս խա նութ յունն էա-

կան և հաս տա տուն սկզբունքն է սրբա զան ար վես տի, ո րը 

մշակ վեց քրիս տո նեութ յան ա ռա ջին դա րե րից: Սուրբ Գրքի 

և ծի սա կան շա րա կան նե րի բնագ րե րի հա մար սրբա պատ-

կե րը մի հու շա րար է, ո րը եր բեմն մեկ նում կամ շեշտ ված 

մատ նան շում է Ճշմար տութ յան խոս քը, Քրիս տո սի մար դե-

ղա ցու մը և  Աստ վա ծա յին տնօ րի նութ յան փրկչա կան փաս-

տը: 

Այս նյու թը, սա կայն, քա րոզ չից պա հան ջում է շատ մեծ 

խորհր դազ գա ծութ յուն և ի մա ցութ յուն: Տվյալ քա րո զի մեջ 

կա մա յա կան և ոչ պատ մա կան տար րե րի ներ մու ծու մը մեծ 

վտանգ է պա րու նա կում, և հա վա նա բար հենց այս պատ ճա-

ռով էլ նմա նա տիպ քա րոզ նե րի հա ճա խա կիութ յան և Սուրբ 

պա տա րա գի շրջա նակ նե րում դրանց զե տեղ ման ահն րա-

ժեշ տութ յու նը չկա, ա ռա վել ևս, որ Սուրբ պա տա րա գի ըն-

թաց քում ժա մա նա կը ևս չի բա վա րա րում նման վեր լու ծութ-

յուն նե րի հա մար և ոչ էլ դրանց անհ րա ժեշ տութ յունն է կաս-

կա ծի տե ղիք տա լիս:

1 Տե՛ս . σ σ ,   ς  ς, , ς, , էջ :
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Ե կե ղե ցու հայ րե րը, ի րա զեկ լի նե լով սրբա պատ կե րի 

այս գործ նա կա նութ յա նը և մարդ կանց հա մար դրանց օգ-

տա կար լի նե լուն, հա ճախ ար տա հայտ վում էին սրբա պատ-

կեր նե րի մի ջո ցով, և քիչ չեն այն դեպ քե րը, երբ ի րենց քա-

րոզ չա կան ծա ռա յութ յան ըն թաց քում հա վա տաց յալ նե րի 

հա մար մատ նան շում էին ար վես տի նշա նա կութ յու նը: Այս 

բնագ րե րում ակն հայտ է ոչ միայն շնոր հի խոս քը քա րո զե-

լու, այ լև որ պես վե րահս կիչ մի ջոց ներ ծա ռա յող սրբա պատ-

կեր նե րի գոր ծած ման շնոր հիվ սրբա պատ կեր նե րի գե ղա գի-

տութ յու նը, ճգնա կե ցա կան և մար տի րո սա կան գա ղա փար-

ներն ու բար քը ժո ղովր դին ա վան դե լու նրանց մի տու մը:

Ապ րե լով պատ կե րա հարգ և միա ժա մա նակ պատ կե րա-

մարտ ժա մա նա կաշր ջա նում` թե րևս վա րա նում ենք ե կե ղե-

ցա կան հռե տո րա կան ար վես տի մի ջո ցով սրբա պատ կե րը 

և դրա խոս քը որ պես դաս տիա րա կութ յան ձև գոր ծա ծել: 

Պատ ճա ռը հստակ է. մեզ վա խեց նում է սրբա պատ կե րի 

ընդ հա նուր ար ժեզր կու մը և չա փի ու զգա ցո ղութ յան նվա-

զու մը, սա կայն սրբա պատ կե րը հայ րա բա նա կան խոս քին 

հա վա սա րա զոր և, ան շուշտ, ժո ղովր դի հա մար շատ ա վե լի 

ան մի ջա կան կեն դա նի մի լե զու է:

10. Ծի սա կան քա րո զին առնչ վող թե մա նե րը կամ բող-

ջաց վեն ե րե կո յան կա տար վող ծի սա կան քա րո զին անդ-

րա դառ նա լով: Ե րե կո յան քա րոզ ենք ան վա նում այն, որն 

ի րա կա նա նում է տա ճար նե րում` ե րե կո յան կա տար վող և 

ու սուց ման հա տուկ նպա տակ ու նե ցող հա վաք նե րի ըն թաց-

քում: Քա նի որ հա վաք նե րը տե ղի են ու նե նում տա ճա րում, 

ա պա բնա կան է այն փաս տը, որ քա րոզն ա ղոթ քի մի մասն է 

կազ մում` հենց քա րո զի հա մար օգ տա կար և հո գևոր պատ-

շաճ մթնո լորտ ստեղ ծե լու հա մար:

Այս պի սով, ե րե կո յան կար ճա տև հա վա քին կա րող 

է կցվել նաև մի մաղ թանք կամ տա ղեր գա կան բնույ թի 

հսկման մի փոք րիկ ա րա րո ղութ յուն, ո րի մեջ կկա տար վի 

ծի սա կան քա րո զը: Ե րե կո յան այս քա րո զի թե րութ յունն 

այն է, որ այն չի ուղղ վում բա զում մարդ կանց, ո րոնք կի-

րա կի օ րը ե կել են մաս նակ ցե լու Սուրբ պա տա րա գին կամ 

տո նին. բա ցի այս գոր ծո նից, սա կայն, ե րե կո յան քա րոզն իր 

հիմ քով ա ռա վե լութ յուն ու նի:

Ա ռա ջին ա ռա վե լութ յունն այն է, որ ե րե կո յան քա րո-

զին հե տևող մար դիկ մեծ հե տաքրք րութ յուն ու նեն` Սուրբ 

պա տա րա գի ըն թաց քում տա ճա րում գտնվող մարդ կանց 

հա մե մատ: Սա ա ռաջ է բե րում այն հնա րա վո րութ յու նը, որ 

ե րե կո յան քա րո զը Սուրբ պա տա րա գի ըն թաց քում կա տար-

ված հա մա պա տաս խան քա րոզ նե րից ա ռա վել հա մա կարգ-

ված և մաս նա գի տաց ված լի նի: Ե րե կո յան քա րո զի մեկ այլ 

ա ռա վե լութ յունն այն է, որ լսա րա նը նստե լու և կանգ նած 

չմնա լու հնա րա վո րութ յունն ու նի (հոգ նեց նող վի ճակ), որ 

տե ղի է ու նե նում հա վա տաց յալ նե րի հետ Սուրբ պա տա րա-

գի ըն թաց քում: Այս փաստն այն ա ռա վե լութ յունն է տա լիս, 

որ հան գիստ հե տևեն քա րո զին, ո րի շնոր հիվ քա րոզն ա ռա-

վել արդ յու նա վետ է դառ նում: Այս պատ ճառ նե րով էլ հնա-

րա վոր է, որ քա րո զը ար ծարծ վի 45 րո պե նե րի ըն թաց քում 

և ու սու ցան ված թե մա յի ներ կա յաց մանն ամ բող ջա կա նութ-

յուն հա ղոր դի:

Վե րո բեր յալ նա խա պայ ման նե րի պատ ճա ռով ե րե կո-

յան քա րոզ նե րի թե մա նե րի հնա րա վո րութ յուն ներն անս-

պառ են և ա մե նից ա ռաջ կա րող են զար գա նալ ման րա մաս-

նո րեն և մեկ նա բան վել ինչ պես կի րակ նօր յա ըն թերց վածք-

նե րի հատ ված նե րը, այն պես էլ` Հին կամ Նոր Կտա կա րա նի 

գրքե րը: Սա կայն կա րող են նաև ծի սա կան թե մա ներ վեր-

8 - ԳԵՈՐԳԻՈՍ ՖԻԼԻԱՍ
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լու ծել (տվյալ են թա բաժ նում մեզ հենց սա է հե տաքրք րում): 

Ե րե կո յան ծի սա կան քա րոզ նե րի թե մա նե րի մեջ են դաս-

վում խոր հուրդ նե րի և ա րա րո ղութ յուն նե րի բո վան դա կութ-

յան վեր լու ծութ յուն նե րը, մաղ թանք նե րի և շա րա կան նե րի 

թարգ մա նութ յուն նե րը (վե րա ծում նե րը) և մեկ նո ղա կան 

փո խան ցու մը, ինչ պես նաև տո նա կան թե մա նե րի զար գա-

ցու մը: Այս թե ման մի կող մից հստա կեց նում է հա վա տաց-

յալ նե րի գի տակ ցութ յան մեջ զար գա ցող և Աստ վա ծա յին 

ծե սին վե րա բե րող ո րո շա կի հար ցեր, իսկ մյուս կող մից էլ 

նպաս տում է ծե սին հա վա տաց յալ նե րի լա վա գույնս հա ղոր-

դակց վե լուն:

Ե րե կո յան քա րո զը դաս տիա րակ չա կան նկա րա գիր 

կա րող է ստա նալ այն ի մաս տով, որ գե րա զան ցում է իր 

ա վան դա կան մե նա խո սա կան ձևը. այ սինքն` նպա տա կա-

հար մար կլի ներ, որ քա ջա լեր վեր ունկն դիր նե րի կար ծի քի 

բա նա ձևու մը, նրանց զար մանք նե րի և հար ցե րի ար տա հայ-

տու մը և ընդ հա նուր առ մամբ` զրույ ցը և երկ խո սութ յու նը: 

Այս փաս տե րը են թադ րում են, որ քա րո զի չը պետք է կա րող 

և փոր ձա ռու լի նի, որ պես զի պա հի ղե կը և ա ռաջ նոր դի խո-

սակ ցութ յու նը: Ե րե կո յան ծի սա կան քա րո զում ար ծարծ վող 

թե մա յին վե րա բե րող սրբա պատ կեր նե րի կամ ծի սա կան 

ա ռար կա նե րի և գրքե րի ցու ցադր մամբ կա րե լի է նաև վե-

րահս կո ղութ յուն կի րա ռել: Ար ծարծ վող ծի սա կան թե մա նե-

րի մա տուց մա նը լա վա գույնս կնպաս տի ինչ պես ձևա վոր-

ված երգ չախմ բի, այն պես էլ ժո ղովր դի կող մից հա մա պա-

տաս խան օրհ ներ գութ յուն նե րի կա տար մամբ զար դար ված 

քա րո զը, որ պես զի ընդ հատ վի շա րու նա կա կան խոս քը, և 

ու սու ցան վող թե մա նե րը ներ կա յաց վեն ի րենց կեն դա նի 

ար տա հայ տութ յամբ:

Ե րե կո յան ծի սա կան քա րո զը քա րոզ չին «ճար տա խո-

սա կան (ո րո շա կի) հանգս տութ յուն» է տա լիս. նա կա րող 

է հեշ տութ յամբ կի րա ռել իր նշում նե րը, բնագ րե րից կամ 

գրքե րից տվյալ նյու թին վե րա բե րող հատ ված ներ ըն թեր-

ցել, ընդ հա տել իր խոս քը և անդ րա դառ նալ (իր խոս քը 

զար դա րե լու հա մար) տա ճա րի ճար տա րա պե տութ յա նը 

կամ սրբան կար չութ յա նը, «եր կա րա բա նել» (չա փա վոր) 

սրբե րի կյան քի պատ մութ յուն նե րի թե մա նե րով կամ հա-

սա րա կա կան ե րևույթ ներ և խնդիր ներ նկա րագ րե լու մի-

ջո ցով: Որ պես այս ա մե նի եզ րա հան գում` փաս տում ենք, 

որ Աստ վա ծա յին ծե սի զար գաց ման և ու սուց ման հա մար 

հա մա պա տաս խան ա ռի թը ե րե կո յան քա րոզն է, հե տևա-

բար այն ա մե նա կա րևոր հնա րա վո րութ յունն է Ե կե ղե ցու 

խորհր դազ գա ծա կան հա վա տու սու ցու մը ժա մա նա կա կից 

աշ խար հում սկսե լու հա մար:
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Գլուխ Ե

ԱՆՁ ՆԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈ ՆԸ Ե ԿԵ ՂԵ ՑԱ ԿԱՆ 

ՀՌԵ ՏՈ ՐՈՒԹ ՅԱՆ ՄԵՋ

ա) Քա րոզ չի և ժա մա նա կա կից աստ վա ծա բա նա կան 

խոսքն ար տա հայ տո ղի ան հա տա կա նութ յու նը

Նախ և ա ռաջ կանդ րա դառ նանք քա րոզ չի ան հա տա-

կա նութ յա նը, ինչ պես նաև այն ու սուց չի, որն ստանձ նել է 

ժա մա նա կա կից աստ վա ծա բա նա կան խոս քի փո խանց ման 

դժվա րին գոր ծը:

1. Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի յու րա հատ-

կութ յու նը պա հան ջում է նաև անհ րա ժեշտ տար րեր, ո րոնք 

պետք է ու նե նա այն կրող ան հա տա կա նութ յու նը: Կանդ րա-

դառ նանք ինչ պես մարմ նա կան, այն պես էլ հո գևոր ձիր քե-

րի առ կա յութ յան անհ րա ժեշ տութ յա նը: Մարմ նա կան կա-

րո ղութ յուն նե րը չեն վե րա բե րում ե կե ղե ցա կան հռե տո րի 

ար տա քին հատ կա նիշ նե րին, այլ հիմ նա կա նում անձ նա կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր նե րին (մտա յին և շնչա ռա կան կա րո-

ղութ յուն ներ) և ձայ նա յին տվյալ նե րին (մա քուր մե տա լիկ, 

ուղ ղա խո սութ յուն, ձայ նի քաղց րութ յուն): Հա կա ռակ պա-

րա գա յում բո լոր այս մարմ նա կան ձիր քե րը բա ցա սա բար 

են ազ դում քա րո զի, քրիս տո նեա կա նի կամ կրո նի դա սե րի 

ի րա կա նաց ման վրա:

Ան շուշտ հա մա ձայն ենք, որ ի մա ցա կան կա րո ղութ-

յուն նե րը (դրանց հե տևում թաքն վում են հո գևոր հա մա պա-

տաս խան կա րո ղութ յուն նե րը) հան դի սա նում են ա մե նա-

կա րևոր նա խադր յալ նե րը (մարդ կա յին բնութ յան կող մից) 

քա րոզ չութ յան հա ջո ղութ յան հա մար: Ի մա ցա կան կա րո-

ղութ յուն նե րի ան բա վա րա րութ յու նը կամ բա ցա կա յութ յու-

նը շփո թութ յան զգա ցո ղութ յուն է ստեղ ծում ունկն դիր նե րի 

մեջ և քա րոզ չի հո գևոր մտա ծո ղութ յան բա ցա կա յութ յուն 

ա ռաջ բե րում: Ու շի մութ յունն ու հի շո ղութ յու նը քա րո զի, 

քրիս տո նեա կա նի կամ կրո նի դա սի հա մար հիմ նա կան նա-

խադր յալ ներ են հան դի սա նում: 

2. Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի մեկ այլ կա րևոր նա խա պայ-

ման է իր կրթութ յու նը: Եվ սա ա ռաջ նա յին է, քա նի որ դի-

մում է զո րեղ և հո գևոր տար բեր կա րիք ներ ու նե ցող լսա-

րա նին: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի կրթութ յու նը միայն հռե-

տո րա կան ար վես տին չի առնչ վում: Պա հանջ վում է աստ-

վա ծա բա նութ յան կա նո նա վոր ի մա ցութ յուն, ինչ պես նաև 

փի լի սո փա յութ յան, պատ մութ յան, հա սա րա կա գի տութ յան 

և ի րա վուն քի ա ռանց քա յին կրթութ յուն: Ե կե ղե ցա կան հռե-

տո րը պար տա վոր է տեղ յակ լի նել նաև այն հան րութ յան 

խնդիր նե րին, որ տեղ քա րոզ չա կան գոր ծու նեութ յուն է ծա-

վա լում, թե մա նե րի, ո րոնք վե րա բե րում են իր լսա րա նի 

կյան քի ո րա կին, ըն թա ցող դեպ քե րին (բնա կան ա ղետ ներ, 

մեծ փոր ձանք ներ, հայտ նի մարդ կանց մահ վան դեպ քեր), 

նե րառ յալ ի րենց երկ րի քա ղա քա կան կա ցութ յու նը: Ե կե ղե-

ցա կան հռե տո րը պե տա կան հար ցե րում պետք է ու նե նա 

հստակ գի տակ ցում և հար գի քա ղա քա կան և կու սակ ցա-

կան տար բե րա կում նե րը (ա ռա ջի նը թույ լատ րե լի է, իսկ 

երկ րոր դը` ան թույ լատ րե լի):
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Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի ան ձը պետք է տար բեր վի հա-

սա րա կա կան բա րո յա կա նութ յամբ և քրիս տո նեա կան բո-

լոր ա ռա քի նութ յուն նե րով: Այ սինքն` պար տա վոր է ինչ պես 

աստ վա ծա յին, այն պես էլ մարդ կա յին ի րա վուն քի ի րա-

կա նաց ման նա խա տիպ լի նել (կամ պայ քա րել այդ ա մե նի 

ի րա կա նաց ման հա մար): Եվ ե թե քրիս տո նեա կան և բա րո-

յա կան ա ռա քի նութ յուն նե րի հար ցում ե կե ղե ցա կան հռե-

տորն ան գամ ո րակ վում է որ պես ոչ լիար ժեք, ա պա պետք է 

շա րու նա կի ցույց տալ դրանք` ընդգ ծե լով իր ան կա րո ղութ-

յու նը և որ պես օ րի նակ ներ ներ կա յաց նե լով նրանց, ով քեր 

մարմ նա վո րում են տվյալ ա ռա քի նութ յուն նե րը:

Ինչ պես քա րո զի չը, այն պես էլ աստ վա ծա բան-դա սա-

խո սը պետք է հա մեստ, խո հեմ և ժուժ կալ լի նի: Հա մես-

տութ յու նը ա ռա քի նութ յուն է, ո րը հա կադր վում է «ան լուրջ 

ան հա տա կա նութ յա նը» բնո րոշ ծի ծա ղե լի ձևե րին, հնարք-

նե րին և ան հե թե թութ յուն նե րին: Ժուժ կա լութ յու նը պետք է 

հաս կա նալ ոչ այն քան բա րո յա կա նութ յան, որ քան «խոս քի 

ժուժ կա լութ յան» ի մաս տով, այ սինքն` որ պես գի տութ յան 

բո լոր թե մա նե րով զբաղ վե լու մի ան սանձ մար տա վա րութ-

յուն, ո րի շրջա նակ նե րում պետք է չա փա վոր լի նել: Խո հե-

մութ յունն այն ա ռա քի նութ յունն է, ո րը քա րոզ չին թե լադ-

րում է «կշռա դա տել» բա ռերն ու ար տա հայ տութ յուն նե րը, 

ո րոնք կի րա ռում է, որ պես զի ունկն դիր նե րը չմո լոր վեն ներ-

կա յաց ված նյու թի բո վան դա կութ յան պատ ճա ռով:

3. Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի ան հա տա կա նութ յու նը, սա-

կայն, բո լոր քրիս տո նեա կան և հա սա րա կա կան ա ռա քի-

նութ յուն նե րից ա ռա վել պետք է ներշնչ վի իր հո գևոր կյան-

քից և հա րութ յան հա վատ քի հույ սից:

Կյան քի հո գևոր լի նե լը ա նո րոշ գա ղա փար չէ կապ-

ված ո րոշ կրո նա կան հատ կա նիշ նե րի ար տա քին ինչ-որ 

«բա րե պաշ տութ յան» հետ: Ըստ էութ յան` ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րի հո գևոր կյան քը պետք է հան գի մար դու և տիե-

զեր քի, այ սինքն` ա րար չա գոր ծութ յան ամ բող ջութ յան «հո-

գով» ըն դուն մա նը: Հո գևոր է այն մար դը, որն ըն դու նում է, 

որ ինչ պես իր կյան քը, այն պես էլ իր նման նե րի կյան քը չի 

ա ռաջ նոր դում մի ան դեմ գերբ նա կան ուժ, այլ Սուրբ Գրքի 

«կեն դա նի» Աստ ված: Ա ռա վել ևս. Աստ ծու մուտ քը պատ-

մութ յուն ստեղ ծեց Նրա նոր հա րա բե րութ յու նը մար դու 

հետ: Այս մուտ քից հե տո Տի րոջ ա նու նով յու րա քանչ յուր 

մկրտվա ծի կյանքն ինք նա կա ռա վար չէ, այլ «ձեր կյան քը 

պահ ված է Քրիս տո սի հետ` Աստ ծու մոտ»1: 

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի հո գևոր կյանքն առ կա է, երբ 

նա հաս նում է այն կե տին, որ իր կյան քը չի հա մա րում մարդ-

կա յին նա խա ձեռ նութ յան արդ յունք, այ սինքն` երբ կա րող է 

ըն դու նել իր կյան քում պո ղոս յան հա վաստ ման մեծ ճշմար-

տութ յու նը` «Կեն դա նի եմ այ սու հե տև. բայց ոչ թե ես, այլ իմ 

մեջ ապ րում է Քրիս տոս: Իսկ հի մա, որ կեն դա նի եմ մարմ-

նով, Աստ ծու Որ դու հա վա տով եմ ապ րում, որ սի րեց ինձ և 

ի րեն մահ վան մատ նեց ինձ հա մար»2:

Հա րութ յան հույ սը հա վատ քի էութ յունն է` հա մա ձայն 

Պո ղոս ա ռաք յա լի խոս քե րի. «Ե թե Քրիս տոս հա րութ յուն 

չի ա ռել, ի զուր է մեր քա րո զութ յու նը, ի զուր է և ձեր հա-

վա տը»3: Պո ղոս յան խոսքն ա մե նա կա րևորն է ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րա կան թե մա նե րի հա մար: Քա րո զը, քրիս տո-

նեա կա նի ու սու ցու մը և կրո նի դա սե րը չեն հա ջող վում, ե թե 

ի րենց ու սու ցո ղա կան պա տաս խա նատ վութ յու նից բա ցա-

կա յում է հա վա տը հա րութ յան հան դեպ. այն հա վատ քը, 

1 Կող. 3:3:

2 Գաղ. 2:20:

3 Ա Կորնթ. 15:14:
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որն ի մաս տա վո րում է ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան գոր ծը 

և դրան տա լիս ե զա կիութ յուն մարդ կա յին խոս քի տար-

բեր ձևե րի մեջ: Հա րութ յան հույ սը մա հից հե տո մար դու 

գո յութ յան և ըն թաց քի հար ցի միակ պա տաս խանն է: Մի 

հարց, ո րի պա տաս խա նը ժա մա նա կա կից մար դը ցան կա-

նում է ստա նալ, չնա յած որ չի կա րո ղա նում սահ մա նել իր 

ցան կութ յու նը: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի հա րութ յան հույ սը, 

հե տևա բար, նրան ար տո նում է, որ դի մի իր լսա րա նին Պո-

ղոս ա ռաք յա լի` ա թե նա ցի նե րի լսա րա նի ա ռաջ աս ված այն 

նույն խոս քե րով, որ հե տապն դում էին` ի մա նա լու ան ծա նոթ 

Աստ ծու մա սին, «ում դուք ա ռանց ճա նա չե լու եք պաշ տում, 

ես նույնն եմ քա րո զում ձեզ»1:

4. Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի հո գևոր կյան քը կապ ված է 

Ե կե ղե ցու ծի սա կան կյան քին նրա մաս նակ ցութ յամբ: Մաս-

նակ ցութ յու նը խոր հուրդ նե րին հան դի սա նում է «Սուրբ Հո-

գով» կյանք, քա նի որ ար տո նում է յու րաց նել Սուրբ Հո գու 

նվեր նե րը, Նրա, ո րը շա րու նա կում է Տի րոջ գոր ծը Ե կե ղե-

ցու պատ մա կան ըն թաց քում: Հայտ նի է, որ ա ռանց միս տիկ 

կյան քի ե կե ղե ցա կան հռե տո րը նման է աշ խար հիկ հռե տո-

րի:

Վե րևում ե ղած բո լոր հի շա տա կութ յուն նե րից եզ րա-

կաց նում ենք, որ քա րոզ չի, քրիս տո նեա կան հա վատքն ու-

սու ցա նո ղի կամ աստ վա ծա բան-դա սա խո սի հան գա ման քը 

չի հան դի սա նում հան գա մանք մի հռե տո րի, ո րը շարժ վում 

է ինչ-որ կրո նի տե սա կան շրջա նակ նե րում, այլ հա վատ քի 

մարմ նա ցած վկա յութ յան ի րո ղութ յուն է: Այս վկա յութ յու-

նը չի կա րող բա ժան վել դա վա նա բա նութ յու նից, այ սինքն` 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րի խոր գի տակ ցու մից Ուղ ղա փառ 

դոգ մա յի ճշմար տութ յան նշա նա կութ յան մա սին: Անհ նար 

1 Տե՛ս Գործք 17:23:

է, որ ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան գործն ըն թա նա ա ռանց 

դա վա նա բա նութ յան գի տակց ման, քա նի որ այս պա րա գա-

յում գործն ի րա կա նաց վում է Ե կե ղե ցուց դուրս. նա հան դես 

է գա լիս որ պես ճշմար տութ յան ա վան դա պահ: Ե թե դա վա-

նա բա նութ յու նը սխալ է ըն կալ վում, ա պա այդ ժա մա նակ 

սխալ է ըն կալ վում նաև Ե կե ղե ցին. սա կայն այս ժա մա նակ 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րի կող մից սխալ է ըն կալ վում նաև 

փրկութ յան պա րա գան, ո րի հե տևան քով նրա խոս քը փոխ-

վում է ոչ ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան ձևե րի:

5. Այս կե տում պետք է շեշտ վի, որ ինչ պես քա րո զի չը, 

այն պես էլ ժա մա նա կա կից աստ վա ծա բա նութ յուն դա սա-

վան դո ղը պետք է գի տակ ցի, որ ա ռաք յալ նե րի գոր ծի շա-

րու նա կողն է. փաստ, ո րը նրան ծան րա բեռ նում է հո գևոր 

հա վել յալ պա տաս խա նատ վութ յուն նե րով1:

Տվյալ դեպ քում ար ժի ցույց տալ հա մա պա տաս խան 

ո րոշ ե կե ղե ցա կան հե ղի նակ նե րի կար ծիք ներ: Ո րո գի նե սը 

շեշ տում է (մե ղադ րե լով Կել սո սին), որ Ե կե ղե ցու քա րո զը 

վե րագր վում է ա ռաք յալ նե րին և նրանց մի ջո ցով` Քրիս տո-

սին2: Հա ման ման, սա կայն ա վե լի վեր լու ծա կան է Ե պի փան 

Կիպ րա ցու հի շա տա կու մը3: Կղե մես Ա լեք սանդ րա ցին կար-

ծում է, որ քա րոզ չի խոս քը հենց Տի րոջ խոսքն է (կամ պետք 

է լի նի)4: Այս հա վաստ ման հի ման վրա Կղե մե սը բա ցատ-

րում է Ա վե տա րա նի քա րոզ նե րի դեմ ուղղ ված հա լա ծանք-

նե րը5:

1 Տե՛ս . . σ ,      .  σ σ ,  , էջ -ից:

2 ς,  σ , ΄, - ,  , էջ  -  :
3 , , ΄, ,  , էջ  - : 
4 ς ως,       ,  , էջ  -:
5 ς ς, ς,  , էջ  -  : 
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Քա րոզ չի այն գի տակ ցու մը, որ ին քը շա րու նա կողն 

է ա ռաք յալ նե րի քա րոզ չա կան գոր ծի, պետք է ա ռաջ բե րի 

այն զգա ցու մը, որ իր քա րո զի ո րևէ հա ջո ղութ յուն չի գա լիս 

իր կա րո ղութ յու նից, այլ Աստ ծու շնոր հից: Ինչ պես գրում է 

Հիպ պո լի տոս Հռո մեա ցին` «Աստ ված խո սե լու շնորհ է տա-

լիս ոչ թե խո սող նե րի, այլ ունկն դիր նե րի ար ժա նիք նե րի 

հա մար»1: Այս պի սով, ինչ քան էլ որ քա րո զի չը հա ջող ված լի-

նի, պետք է փառ քը վե րագ րի Աստ ծուն և ի րեն հե ռու պա հի 

հպար տութ յու նից` գի տակ ցե լով (ինչ պես գրում է Եվ սե բիոս 

Կե սա րա ցին), որ իր քա րո զի հա ջո ղութ յու նը պետք է հա-

մընկ նի ա ռաք յալ նե րի` ի րենց քա րո զի հա ջո ղութ յան մա սին 

ու նե ցած հա մոզ ման հետ2:

բ) Ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յուն և փոր ձա ռութ յուն

Նա խորդ հատ վա ծից հստակ դար ձավ, որ ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րի հիմ նա կան հատ կա նի շը պետք է լի նի այն 

ա մե նի փոր ձա ռութ յու նը, ո րոնք ու սու ցա նում է: 

1. Նե րա ծութ յան մեջ հի շա տակ վեց Պո ղոս ա ռաք յա-

լի «Եվ մենք հա վա տում ենք, դրա հա մար էլ խո սում 

ենք»3 ար տա հայ տութ յու նը, ո րը հիմն վում է Սաղ մո սի վրա. 

«Ինչ որ խո սե ցի, հա վա տա ցի դրան» (Սաղմ. 115:1): Այս 

էա կան ճշմար տութ յու նը բնո րոշ է վաղ Ե կե ղե ցու քա րո զին, 

ո րում ա ռաք յալ նե րի անձ նա կան փոր ձա ռութ յու նը նույ նա-

տիպ է քա րո զի հնա րա վո րութ յան և աստ վա ծա բա նա կան 

խոս քի միաց ման հետ: Քրիս տո նեա կան քա րո զի կենտ րո-

1 , σ σ     ς       σ σ   ,  , էջ  - :
2 σ  σ ς,  ς ς ς, ΄,  , էջ  -  :
3 Բ Կորնթ. 4:13:

նա կան այս տե սա կե տը ներ կա յաց վում է Հով հան նե սի Ա 

ընդ հան րա կան նա մա կի սկզբում. «Խո սում ենք Նրա մա-

սին, որ սկզբից էր, ո րի մա սին լսե ցինք, ո րին ա կա-

նա տես իսկ ե ղանք, ո րին նա յե ցինք, և ո րին մեր ձեռ-

քե րը շո շա փե ցին, այ սինքն` Կե նաց Բա նը: … վկա յում 

ենք և պատ մում ենք ձեզ»1: Հստակ է, որ «կյան քի խոս-

քի մա սին ծա նու ցու մը» (այ սինքն` Տի րոջ մա սին քա րո զը) 

գա լիս է ա ռաք յալ նե րի անձ նա կան կեն սա փոր ձից` որ պես 

քա րոզ ված դեպ քե րի վկա յութ յուն նե րի ա կա նա տես նե րի և 

ունկն դիր նե րի2:

Վե րո հիշ յալ վկա յութ յուն նե րը բա ցա հայ տում են քա րո-

զի մեկ նո ղա կան եր կու շեր տեր. ա ռա ջին, որ ա ռաք յալ նե րի 

քա րոզն անձ նա կան փոր ձա ռութ յան էութ յու նից էր բխում և 

երկ րորդ, որ ա ռաք յալ նե րի և ի րենց քա րո զի ունկն դիր նե րի 

մի ջև հո գևոր կա պի մի դրսևո րում էր: Քա րո զի փոր ձա ռութ-

յու նը և հստա կութ յու նը շեշտ վում է հենց Տի րոջ կող մից, ո րը 

կան չում է ա ռաք յալ նե րին որ պես Իր փրկչա կան պատ գա մի 

«վկա նե րի»3, և ոչ որ պես պարզ քա րո զիչ նե րի: Այս պատ ճա-

ռով էլ Հո գե գալստ յան օր վա իր քա րո զում Պետ րոս ա ռաք-

յա լը հի շա տա կում է ինքն ի րեն և մնա ցած ա ռաք յալ նե րին` 

որ պես Հա րութ յան «վկա նե րի»4: Միև նույն ժա մա նակ Պո-

ղոս ա ռաք յալն իր քա րո զը հիմ նում է իր անձ նա կան փոր-

ձա ռութ յան վրա Դա մաս կո սում տե ղի ու նե ցած տե սիլ քից5:

2. Երբ փոր ձա ռութ յու նը բա ցա կա յում է քա րո զում կամ 

աստ վա ծա բա նա կան տվյալ խոս քում, ա պա դրա խե ղաթ-

1 Ա Հովհ. 1:1-2:

2 Առաքյալները կոչվում են «Խոսքի ականատեսներ և սպասավորներ» (Ղուկ. 

1:2):

3 Գործք1:8:

4 Գործք 2:32:

5 Գործք 26:12-18:
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յու րու մը կան խա տես ված է, այ սինքն` այն դառ նում է աշ-

խար հա կան աշ խա տան քա յին խոսք: Հայտ նի է, որ փոր ձա-

ռութ յունն ան գամ հռե տո րա կան ար վես տից ա վե լի ա ռաջ է 

ե ղել իր կա րևո րութ յամբ և նշա նա կութ յամբ, քա նի որ ե թե 

կա հռե տո րա կան ար վես տը, սա կայն բա ցա կա յում է փոր-

ձա ռութ յու նը, ա պա ե կե ղե ցա կան հռե տո րը կընկ նի (մա թե-

մա տի կա կան ճշգրտութ յամբ) վե րո բեր յալ խե ղաթ յուր ման 

մեջ: Հա կա ռակ պա րա գա յում փոր ձա ռութ յու նը կլրաց նի 

հռե տո րա կան ար վես տի ո րոշ բա ցեր, և այս պի սով խնդի-

րը զգա լիո րեն լուծ ված կլի նի1: Հռե տո րի կող մից աս ված 

ճշմար տութ յան հա մո զիչ լի նե լը կախ ված է այն փաս տից, 

թե ինքն արդ յոք հա մոզ վա՞ծ է, արդ յո՞ք ոչ թե ի մա ցա կան 

հմուտ կա րո ղութ յուն նե րից և ծա նոթ պատ ճառ նե րից, այլ 

իր սրտի ա ռա տութ յու նից է խո սում:

Սուրբ Գրի գոր Նյու սա ցին գրում է, որ «նա, ով իր 

կյան քում ո չինչ չի ա րել, և նա, ով ա րել է, ինչ կա րո ղա ցել 

է, որ պես զի վա յե լի պտուղ նե րի ա ռա տութ յու նը», չեն կա-

րող նույն ար ժեքն ու պա տիվն ու նե նալ: Նրա այս հի շա-

տա կումն առնչ վում  է քա րո զի թե մա յին, և շեշ տում է, որ 

քա րո զի չը պետք է հիմն վի «սպաս ված հա վատ քի և բա րի 

գոր ծե լա ձևի վրա»2: Ար ժա նա հի շա տակ է Ի սի դո րոս Պի լու-

սիո տի սի բա նա ձևումն աստ վա ծա յին խոս քի քա րո զիչ նե րի 

մա սին, ո րոնք քա րո զում են, բայց չեն կի րա ռում քա րո զի 

1 Սուրբ Իսիդորոս Պիլուսիոտիսը, համեմատելով հրաշքը, որը ենթադրաբար 

հնարա վոր է` կատարի քարոզիչն իր ճշմարիտ կյանքով, ասում է, թե հրաշք-

ները չեն հաստա տում քարոզը, այլ այն հաստատում է քարոզչի ճշմարիտ 

կյանքը ( σ ώ  ῦ σ ώ , σ  80, Ά σ   ώσ , 
PG 1141B):  

2 «Կարծում եմ, որ այսպես է պետք, քանի որ այն հայտնի է բոլորին աստվա-

ծային քա րո զի միջոցով … սակայն նրանց, ովքեր սպասել են` հիմնվելով 

հավատքի վրա, գալիքի շնորհները տրամադրվում են բարի գործերի 

շնորհիվ»  σσ ς,  σ ς   ώ  ΄, ,  , էջ , - :

գա ղա փար ներն ու ճշմար տութ յուն նե րը, որ ներ կա յաց նում 

են: Եվ, ինչ պես շեշ տում է սուրբ Ի սի դո րո սը` «Նրանք, ով-

քեր ո՛չ գոր ծում են, ո՛չ ու սու ցա նում, կպատժ վեն ա վե լի քիչ 

նրան ցից, ով քեր հպար տա նում են ի րենց քա րո զի հա մար, 

սա կայն այն չեն կի րա ռում: Կեղ ծա վո րութ յունն ան գոր-

ծութ յու նից ա վե լի շատ է պատժ վում»1: Այս տե սա կետ ներն 

ար տա հայ տում են Տի րոջ ու սու ցում նե րը նրա մա սին, ով 

«կկա տա րի և կու սու ցա նի» (քա րո զի և կյան քի նույ նա ցում), 

ո րը կկոչ վի «մեծ երկն քի ար քա յութ յան մեջ»2:

Այս թե մա յի մա սին ար ժա նա հի շա տակ է սուրբ Թեո դո-

րոս Ստու դի տո սի կար ծի քը: Ա վագ շա բաթ վա ըն թաց քում 

խո սե լով իր սպա սա վոր նե րի հետ` նշում է, որ ան մա քու րը 

չի կա րող խո սել մա քուր նե րի մա սին: Ան շուշտ շեշ տում է, 

որ այս հա վաստ մամբ մտադ րութ յուն չու նի վհա տեց նել քա-

րո զիչ նե րին, այլ նրանց ցույց տալ ու սու ցան վող սկզբունք-

նե րին հա վա տա րիմ մնա լու անհ րա ժեշ տութ յու նը3: Սուրբ 

Ի սի դո րոս Պի լու սիո տիսն ա մեն դեպ քում պեր ճա խոս ձևով 

ամ փո փում է տվյալ թե մա նե րը, երբ դի մում է Ե ղիա ա նու նով 

մի սար կա վա գի և նրան ցու ցում ներ տա լով իր քա րո զի և ան-

հա տա կա նութ յան ամ բող ջա կա նութ յան վե րա բեր յալ` նշում 

է. «Նա, ով ու սու ցա նում է, ոչ միայն պետք է մտա ծի, 

թե ինչ պետք է ա սի, այ լև ինչ պետք է ա նի, որ պես զի 

հա մո զի իր ա շա կերտ նե րին, քա նի որ յու րա քանչ յուր 

1 σ ώ   σ ώ , σ  5 (508),  σ , PG 

78, 1617D:

2 Մտթ. 5:19:

3 ώ   , σ ς 28      σ , 
 . « ς », σσ  , էջ - : Քարոզչի 

չվհատ վելու թեմային անդրադառնում է նաև Բարսեղ Մեծը, երբ գրում է, 

որ հարմարներից եկեղեցական նվիրապետություն կանչվածը, որպեսզի 

քարոզի, պետք է այն անի անմիջապես և առանց հետաձգման . σ , ,  ς ΄,  , էջ , : 
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խոսք, ե թե զրկվում է գործ նա կան լի նե լուց, ա պա ոչ 
միայն որ պես ա նօ գուտ և ան բո վան դակ ինչ-որ բան է 
ե րևում, այ լև հան գում է ծաղ րան քի, հատ կա պես այն 

խոս քը, որն աս վում է մեկ նիչ նե րի կող մից … Այս պի-

սով, պետք է գոր ծեն և ու սու ցա նեն, սա կայն ե թե չեն 

ցան կա նում, ա պա չպետք է նաև ու սու ցա նեն»1: Քա նի 

որ (ինչ պես մեկ այլ տե ղում նշում է սուրբ Ի սի դո րո սը) քա-

րո զը կհա մո զի իր ունկն դիր նե րին, երբ «տես նեն, որ ու-
սու ցա նողն ա նում է այն, ին չը պատ շաճ է քա հա նա-

յա կան իշ խա նութ յա նը»2:

3. Քա րոզ չի (կամ ե կե ղե ցա կան հռե տո րի) «ու սու ցու մը» 

հա վատ քի ճշմար տութ յա նը նրան տա լիս է այն կա րո ղութ-

յու նը, որ «իր գան ձից հա նում է նո րը և հի նը»3: Քա րոզ-

ված նե րի փոր ձա ռութ յունն ար տա հայտ վում է ոչ միայն խոս-

քում, այ լև ե կե ղե ցա կան հռե տո րի կյան քում. նրա կյանքն 

այլ կերպ ներ կա յաց նում է նրա փոր ձա ռութ յան խո րութ յու-

նը: Սա ար տա հայ տում է սուրբ Գրի գոր Աստ վա ծա բա նը, 

երբ գրում է, որ «ա ռա ջին հեր թին մենք պետք է մաք-

րենք ինք ներս մեզ և հե տո` ու րիշ նե րին, ստա նանք 

ի մաս տութ յուն և հե տո ու րիշ նե րին ի մաս տուն դարձ-

նենք, լի նենք լույս, որ պես զի լու սա վո րենք, մո տե-

նանք Աստ ծուն, որ պես զի ու րիշ նե րին մոտ բե րենք, 

սրբա նանք, որ պես զի սրբաց նենք»4: Ինչ պես նաև սուրբ 

Ի սի դո րոս Պի լու սիո տի սը շեշ տում է, որ «ոչ միայն քա րո-

զի զո րութ յու նը, այ լև քա րո զիչ նե րի կյան քը, երբ հա-

1 σ ώ  ῦ σ ώ , σ  2 (235),  , PG 78, 1492A:

2 σ  5, 4, σ  σ , PG 78, 1328B:

3 Մտթ. 13:52:

4  ῦ , Ά ς ς ς  ς, , PG 35, 

408:

մա հունչ է քա րո զին, գրա վում է մարդ կանց»1: Հե տևա-

բար, ե կե ղե ցա կան հռե տո րի հա մար է Պո ղոս ա ռաք յա լի` 

իր ա շա կեր տին` Տի մո թեո սին ուղղ ված խոս քե րը. «Ջա նա՛ 
Աստ ծու ա ռաջ ներ կա յաց նել քեզ փորձ ված, որ պես 

մի մշակ, որ ա մո թով չի մնում, ճշմար տութ յան խոս-

քը ու ղիղ ներ կա յաց նող»2:

Ու շագ րավ են մեծ հայ րե րի և ե կե ղե ցա կան հռե տոր նե-

րի նա խա տի պե րը: Քա րո զի և փոր ձա ռութ յան կապն ըմբռ-

նում ենք Բար սեղ Մե ծի մա սին Գրի գոր Աստ վա ծա բա նի 

խոս քե րում, որ Կե սա րա ցի ե պիս կո պո սի խոսքն «ազ դում 

էր որ պես ո րոտ, քա նի որ նրա կյան քը փայ լում էր որ պես 

աստղ»3: Ինչ պես նաև սուրբ Հով հան Ոս կե բե րա նի հռե-

տո րա կան կա րո ղութ յան գոր ծո նը, ո րը բնո րոշ վում էր որ-

պես «սուրբ կյան քի լուռ պեր ճա խո սութ յուն», հղում է ոս-

կե բե րան յան հռե տո րա կան հզո րութ յան մեծ խորհր դին, որ 

կյան քի սրբութ յու նը մի «պեր ճա խո սութ յուն» է, այ սինքն` 

նրա հռե տո րա կան ան հա տա կա նութ յան գլխա վոր բնու թա-

գիրն է: 

Սուրբ Հով հան Ոս կե բե րա նը սուր քննա դա տութ յամբ է 

ար տա հայտ վում նրանց մա սին, ով քեր քա րո զում են «ա նար-

ժա նա բար»: Սա կայն շեշ տում է` ան գամ «ա նար ժա նա բար» 

ար ված քա րո զը կա րող է որ պես դեղ գոր ծել4: Ի սի դո րոս Պի-

լու սիո տի սը նաև նշում է, որ երբ  աստ վա ծա յին խոս քի քա-

1 σ ώ  ῦ σ ώ , σ  3 (317), , PG 78, 981B:

2 Բ Տիմ. 2:15:

3  ῦ , ς, ΄,  , էջ 18:

4 «Քանի որ եթե ստանձնել ենք, որ ուսուցանենք ուրիշներին, ապա կկարմ-

րենք և կամաչենք, եթե ի հայտ գա, որ թերանում ենք այն ամենի մեջ, ինչը 

քարոզում ենք, որ անեն ուրիշները: Շատ խոսքերի կարիք չկա, քանի որ այս 

ամենի մասին արդեն խոսել ենք նախորդ քարոզներում և այս ամենն ասվեց 

նախկինները հիշեցնելու համար»:  ς ς ς , , PG , էջ -

ից):
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րո զիչ նե րը պար տա զանց են ի րենց կոչ ման և ա ռա քե լութ-

յան մեջ, այն ժա մա նակ չեն վնա սում միայն քա րո զին, այլ 

վնա սում են նաև Ե կե ղե ցուն, ո րին, ինչ պես են թադր վում է, 

սպա սար կում են1: Քա նի որ (սուրբ Ի սի դո րոսն այլ տե ղում 

գրում է)` պար տա զանց քա րո զիչ նե րը հայ հո յում են Աստ ծու 

ա նու նը, երբ քա րո զում են և չեն կա տա րում2: Ընդ հա կա ռա-

կը (եզ րա կաց նում է), երբ աստ վա ծա յին խոս քի քա րո զիչ նե-

րը ներ դաշ նա կում են խոս քը և գոր ծը, ցնծութ յուն են պար-

գևում Աստ ծուն և օգ տա կար լի նում ունկն դիր նե րին3:

4. Քա րո զի կամ ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի 

փոր ձա ռա կան բնու թա գի րը չի հան դի սա նում ա նո րոշ կյան-

քի ո րևէ ձևի ար գա սիք, այլ բխում է Ե կե ղե ցու ծի սա կան 

կյան քին ե կե ղե ցա կան հռե տո րի մաս նակ ցութ յու նից, ինչ-

պես նաև Աստ ծու Բա նի` իր ա մե նօր յա հո գևոր պա րե նա-

վո րու մից և Ե կե ղե ցու հայ րե րի ու սում նա սի րութ յու նից: Այս 

գոր ծոն նե րը ձևա վո րում են «քրիս տո սա կենտ րոն կյան քը», 

ո րը նա խա պայ ման է հա վատ քի փոր ձա ռութ յան ստեղծ ման 

հա մար: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի անձ նա կան հո գևոր կյան-

քի կի րա ռու մը են թադ րում է մի մեծ անհ րա ժեշ տութ յուն` 

ինչ պես ար տա հայտ վում է Պո ղոս ա ռաք յա լի խոս քե րում. 

«այլ ճնշե լով ամ րաց նում եմ իմ մար մի նը և հնա զան-

դեց նում այն, որ պես զի գու ցե ես ինքս խո տե լի չլի նեմ 

այն բա նում, որ քա րո զե ցի ու րիշ նե րին»4:

Աստ ծու խոս քի քա րո զիչ նե րը միայն ի րենց քա րո զե լու 

հա մար չեն: Ինչ պես նշում է Եվ սե բիոս Կե սա րա ցին, Աստ-

ծու խոս քի քա րո զիչ նե րի գոր ծա կի ցը Քրիս տոսն է, ո րը 

հոգ է տա նում քա րո զի հա ջո ղութ յան հա մար, ինչ պես նաև 

1 σ  3, (259),  σ , PG , B:
2 σ  3,(405),  , PG , C:
3 σ  2, (235),  , PG , - :
4 Ա Կորնթ. 9:27:

ունկն դիր նե րի կող մից դրա ըն դուն մա նը1: Հա մա ձայն Եվ-

սե բիո սի հի շա տա կութ յուն նե րի` քա րո զի հա ջո ղութ յու նը և 

արդ յու նա վո րու մը մա սամբ քա րոզ չի հա ջո ղութ յունն է, սա-

կայն ա մե նա շատն Աստ ծու օրհ նութ յունն է, քա նի որ Նա 

է, որ քա րո զիչ նե րին հզոր խոսք է շնոր հում: Աստ ծուց են 

գա լիս քա րոզ չի ու ժը, ի մաս տութ յու նը և ինք նավս տա հութ-

յու նը: Այս ճշմար տութ յուն ներն այս տեղ նշվում են, որ պես-

զի շեշտ վի, որ փոր ձա ռութ յու նը չի հան դի սա նում քա րոզ չի 

անձ նա կան հա ջո ղութ յու նը, այլ Տի րոջ նվե րը:

Այս շրջա նակ նե րում խոս քի ծա ռա յութ յու նը հա մա րում 

ենք խոր հուրդ նե րի հա մա պա տաս խան ա րա րո ղութ յուն, 

քա նի որ ինչ պես խոր հուրդ նե րի կա տար ման հա մար պա-

հանջ վում է ծի սա կա տա րի հո գևոր զա նա զան նա խա պատ-

րաս տութ յուն, այն պես էլ քա րո զիչն է կոչ ված նա խա պատ-

րաստ վե լու «խոս քի ծի սա կա տար ման» հա մար: Սա նշա նա-

կում է, որ քա րո զի չը պար տա վոր է պայ քա րել իր հա վատ քի 

ամ րապնդ ման հա մար, որ պես զի առնչ վի Պո ղոս ա ռաք յա լի 

խոս քե րին. «Եվ մենք հա վա տում ենք, դրա հա մար էլ 
խո սում ենք»2: Քա րոզ չի հո գևոր նա խա պատ րաս տութ յան 

պայ քա րը ե րաշ խա վո րում է նրա մոտ հա մար ձակ խո սե լու 

գի տակ ցու մը, ո րը (հա մար ձա կա խո սութ յու նը) հաս կա նա լի 

է լի նում և ձեռք բե րում լսա րա նի հար գան քը: Քա րո զի հա-

մար հո գևոր նա խա պատ րաս տութ յան մեջ, սա կայն, դաս-

վում է նաև քա րոզ չի ի րա կան սի րո ար տա հայ տու մը իր 

նմա նի հան դեպ (և ոչ միայն իր քա րո զի ունկն դիր նե րի հան-

դեպ): Քա նի որ քա րո զը պետք է սնուց վի քա րոզ չի հա վատ-

1 ὐσ  σ ς,  ς ς ς, , - ,  էջ , - :
2 Բ Կորնթ. 4:13:

9 - ԳԵՈՐԳԻՈՍ ՖԻԼԻԱՍ
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քից, ինչ պես «հա վա տը դա տարկ բան է ա ռանց գոր ծե-

րի»1:

Աս վում է, որ քա րա ծու խը ջեր մութ յուն է ար ձա կում և 

ջեր մաց նում է նրանց, ով քեր ու նեն դրա անհ րա ժեշ տութ յու-

նը, սա կայն հենց ին քը միա ժա մա նակ սպառ վում է (հալ չում 

է) ջեր մութ յու նից: Այս պատ կերն ըստ էութ յան փո խա բե րա-

կան ի մաս տով կա րող է օգ տա գործ վել նաև ե կե ղե ցա կան 

խոս քի և փոր ձա ռութ յան մա սին: Հռե տո րի ե կե ղե ցա կան 

խոս քը ջեր մաց նում է այն պի սի սաստ կութ յամբ, ինչ պի սի 

սաստ կութ յամբ որ նույն խոսքն «այ րում է» ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րի հո գին: Քա րո զիչն իր խոս քով չի կա րող «ջեր մաց-

նել», ե թե ա ռա ջինն ին քը չի «ջեր մա ցել»: Սուրբ Հով հան նես 

Մկրտչի քա րո զը շատ մեծ ար ձա գանք ու ներ իր ունկն դիր նե-

րի հո գի նե րում, քա նի որ նա «վառ ված էր և լույս էր տա-

լիս» (Հովհ. 5:35): 

Քա րոզ չի և փոր ձա ռութ յան կա պը չա փա նիշ է քա րո զի 

իս կութ յան հա մար, սա կայն նաև մի գոր ծոն է, ո րը կա՛մ ամ-

բող ջութ յամբ է լի նում, կա՛մ ընդ հան րա պես չի լի նում: Փոր-

ձա ռութ յու նը մի բա ցար ձակ ի մաստ է և չի հան դուր ժում հա-

րա բե րա կա նութ յուն (այ սինքն` քա րո զիչն հա վատ քի փոր-

ձա ռութ յուն ներ «մաս նա կիո րեն» ու նի): Փոր ձա ռութ յան բա-

ցար ձակ բնու թա գիրն ար տա հայ տում է մի կող մից, որ ե կե-

ղե ցա կան հռե տորն իր մա տու ցու մը հա մա րում է Աստ ծուց 

ե կած, մյուս կող մից, որ այլ աղբ յու րից լու սա վոր ված այս 

մա տու ցումն ա պա հո վում է խոս քե րի ճշմար տա ցիութ յու նը` 

հա մա ձայն Հով հան նես ա վե տա րան չի սահ ման ման. «Ով 

ինքն ի րե նից է խո սում, իր հա մար է փառք փնտրում, 

1 Հակոբոս 2:20:

իսկ ով փնտրում է նրա՛ փառ քը, ով ի րեն ու ղար կել է, 
նա ճշմա րիտ է, և նրա մեջ սուտ բան չկա»1: 

գ) Քա րոզ չի ո ճը

1. «Ո ճի ճշգրտութ յուն» սահ մա նու մը հա տուկ մի ձև 

է, ո րով ա մեն հռե տոր խոս քի մի ջո ցով ար տա հայ տում է 

իր գա ղա փար նե րը, զգաց մունք նե րը և մտքե րը: Այ սինքն` 

հնա րա վոր է, որ ե կե ղե ցա կան հռե տորն օգ տա գոր ծի պատ-

շաճ բա ռեր, սա կայն նրա խո սե լաո ճը չհա մա պա տաս խա-

նի իր ճիշտ բա ռա պա շա րին, քա նի որ խո սե լաո ճը միահ-

յուս վում է ձևին, ո րով մտա ծում է հռե տո րը: Այս պա րա-

գա յում խո սե լաո ճը հա մար վում է ե կե ղե ցա կան հռե տո րի 

մտա ծո ղութ յան ձև: Հստակ է, որ խոս քի ճշգրտութ յու նը 

բխում է մտա ծո ղութ յան ճշգրտութ յու նից: Այդ պատ ճա ռով 

էլ կրթութ յան մեջ ինչ պես քա րո զը, այն պես էլ ժա մա նա-

կա կից աստ վա ծա բա նա կան խոս քը, ե թե բա նա սի րա կան 

կամ գրա կան ուղղ վա ծութ յուն չու նեն, տկա րա նում են վատ 

ո ճից, հա կա ռակ պա րա գա յում ա ջակ ցութ յուն են ստա նում 

խո սե լու լավ ո ճից: 

Ա սիա յի հին ազ գե րի մեջ, օ րի նակ, որ տեղ իշ խում էր 

դան դա ղաշարժութ յու նը, ո րի հե տևան քով նրանց հռե տո-

րա կան խո սե լաո ճը տար բեր վում էր հռե տո րա կան ծայ րա-

հեղ ձևե րով, իսկ Ա թեն քի հին, հա մար ձակ և կրթված բնա-

կիչ նե րը, ընդ հա կա ռա կը, բնու թագր վում են հռե տո րա կան 

ար վես տի ճշգրիտ և գե ղե ցիկ ո ճով:

2. Հստա կութ յու նը խո սե լաո ճի ա ռա ջին դրա կան 

հատ կա նիշն է: «Հստակ» խոս քը մա քուր և կա տար յալ է: 

Այն խոսքն է, որ ունկնդ րին հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում 

1 Հովհ. 7:18:
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հե տևե լու քա րոզ չի կամ ու սու ցա նո ղի մտքե րին` ա ռանց 

մտքեր ա վե լաց նե լու, այ սինքն` դրանք հաս կա նում է հեշտ 

ձևով, ան գամ ե թե ա ռանձ նա հա տուկ բա րեն պաստ տրա-

մադ րութ յուն չու նի: Ո րոշ պա րա գա նե րում, ան շուշտ, շո-

շափ վող թե մա նե րը դժվար են և բազ մա թիվ են թա տեքս-

տեր ու նեն, ո րի շնոր հիվ ա նո րո շութ յու նը հստա կեց վում 

է: Բո լոր թե մա նե րի պա րա գա յում, սա կայն, իշ խում է այն 

կա նո նը, որ խոս քի հստա կութ յու նը կախ ված է ե կե ղե ցա-

կան նույն հռե տո րի կող մից` կախ ված թե մա յի յու րաց ման 

աս տի ճա նից: Հան դի պում են նաև հա կա ռակ պա րա գա ներ. 

հռե տո րի կող մից գա ղա փար նե րի շփո թութ յունն իր խոս-

քին անհս տա կութ յուն է տա լիս:

Կի րառ ված բա ռե րի «պար զութ յուն» ա սե լով` նկա տի 

ու նենք այն բա ռե րի կամ ար տա հայ տութ յուն նե րի կի րա ռու-

մը, ո րոնք պատ կա նում են ա մե նօր յա խոս քին: Հե տևա բար, 

խո սե լաո ճի պար զութ յա նը վնա սում են վե րամ բարձ բա ռե-

րի, ինչ պես նաև եզ րե րի կի րա ռու մը, ո րոնք ճշգրտութ յամբ 

չեն ար տա հայ տում ի մաստ նե րը: Այս վեր ջին ախ տա նի շը 

նկատ վում է, երբ ե կե ղե ցա կան հռե տո րը «նոր բա ռեր է 

ստեղ ծում», այ սինքն` ստեղ ծում է հո րին ված բա ռեր, ո րոնք 

եր բեք չեն կի րառ վել, ո րի պատ ճա ռով էլ բա ցար ձակ հստակ 

չեն դրանց բո վան դա կութ յու նը (քա նի որ այս բա ռե րի հետ 

ի մաս տա բա նա կան մի ընդ հա նուր ըն կա լում չի ստեղծ վել): 

Նման խնդիր ներ է հա րու ցում մաս նա գի տա կան-գի տա կան 

բո վան դա կութ յուն ու նե ցող և գի տութ յան միայն մի ճյուղն 

ու սում նա սի րող գիտ նա կանն նե րի հա մար հաս կա նա լի բա-

ռե րի օգ տա գոր ծումն աստ վա ծա բա նա կան խոս քի մեջ:

Խոս քի «ճշգրտութ յան» բուն ի մաստն այն է, որ (ե կե ղե-

ցա կան հռե տո րը) խոսքն ա զա տի յու րա քանչ յուր ա վե լորդ 

տար րից, դժվար և բազ մա ծանց բա ռե րից (և, ան շուշտ, երբ 

սրանք ճիշտ չեն ձևա բա նա կան և շա րահ յու սա կան ա ռում-

նե րով), կրկնութ յուն նե րից, շա տա խո սութ յու նից և ծայ րա-

հեղ երկ րոր դա կան տար րե րից: Այս տեղ պետք է շեշ տենք, 

որ խոս քի հստա կութ յու նը ձանձ րաց նում է միայն այն դեպ-

քում, երբ կի րառ ված բա ռե րը չեն ար տա հայ տում քա րոզ չի 

մտքե րը, ինչ պես նաև երբ դրանք ար տա հայտ վում են կա՛մ 

ոչ լիար ժե քո րեն, կա՛մ ա վե լոր դութ յամբ: Ա վե լորդ ձևը (ա վե-

լորդ տար րը խոս քում) բխում է այն փաս տից, որ քա րո զի չը 

ջա նում է միա ժա մա նակ զար գաց նել տար բեր գա ղա փար-

ներ, ո րի հե տևան քով իր խոս քին հա վե լում է (կապ ված մի 

գա ղա փա րի հետ) տար րեր, ո րոնք դրան չեն պատ կա նում, 

և, այս պի սով, ա ռաջ նոր դում է դե պի շփո թութ յուն:

3. Վե րևում հի շա տակ ված նե րից եզ րա կաց նում ենք, որ 

քա րո զի չը կա րող է լի նել հստակ, սա կայն թե րի իր խոս-

քի ճշգրտութ յան պա րա գա յում (սո վո րա բար` ա վե լոր դա-

բա նութ յան պատ ճա ռով): Այս տեղ պետք է նշենք ա վե լոր-

դա բա նութ յան մի հիմ նա կան պատ ճառ` հո մա նիշ բա ռե րի 

ան հար մար կի րա ռու մը, ո րը (այդ կի րա ռու մը) ստեղ ծում է 

փոքր կամ մեծ շփո թութ յուն, քա նի որ ոչ մի բառ բա ցար-

ձա կա պես հո մա նիշ չէ մյու սին: Հե տևա բար, ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րը կոչ ված է բա ռե րի ամ բող ջա կան բո վան դա կութ-

յան և զո րութ յան կա տար յալ գի տակ ցումն ու նե նալ, որ-

պես զի իր մտքերն ար տա հայ տե լու և իր ունկն դիր նե րին 

հո մա նիշ նե րով, ինչ պես նաև ոչ ճշգրիտ բա ռե րով չշե ղե լու 

հա մար ա մե նաճշգ րիտ բա ռե րը կի րա ռի:

Լավ է, ան շուշտ, որ ե կե ղե ցա կան քա րո զիչն ու շա դիր 

լի նի, քա նի որ իր խոս քի ծայ րա հեղ ճշգրտութ յան պա հան-

ջը կա րող է նրան ա ռաջ նոր դել մի «չոր» ո ճի ձևա վոր ման` 

խոս քի աղ քատ և ան զարդ ի մաս տով:
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4. Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի խո սե լաո ճը նկա րագր վում է 

նաև ե րեք եզ րե րով` «խիստ», «վա յե լուչ կամ զար գա ցած» 

և «մեղմ»: Խո սե լա ճի «խստութ յու նը» նշա նա կում է, որ ե կե-

ղե ցա կան խոս քը բնո րոշ վում է մի ու ժով (կո րո վով), ո րոշ 

պա րա գա նե րում` միահ յուս ված տե սա կետ նե րի բա ցար-

ձա կութ յա նը: «Խիստ» խո սե լաո ճը միահ յուս վում է նաև 

շքե ղութ յան հետ այն ի մաս տով, որ այս ո ճում վեր լուծ վում 

են մեծ և վսեմ ճշմար տութ յուն ներ: «Վա յե լուչ կամ զար գա-

ցած» խո սե լաոճն այն է, որ բնու թագր վում է ա մե նա շա տը 

գե րա զան ցա պես, քան ու ժով: «Մեղմ» խո սե լաո ճը բնո րոշ-

վում է նա խորդ եր կու խո սե լաո ճե րի մի ջին վի ճա կով:

Բա ցի հե ղի նա կի խո սե լաո ճի` վե րևում հի շա տակ ված 

ընդ հա նուր հատ կա նիշ նե րից, կան նաև այլ` մաս նա կի խո-

սե լաո ճեր. հի շա տա կում ենք խոս քի հա կիր ճութ յու նը կամ 

ըն դար ձա կութ յու նը, այ սինքն` նկա տում ենք հա կիրճ և 

պարզ խո սե լաո ճի գո յութ յու նը, երբ ե կե ղե ցա կան հռե տո-

րը խտաց նում է իր գա ղա փար նե րը, գոր ծա ծում  հնա րա-

վո րինս քիչ բա ռեր և հե ռու է մնում յու րա քանչ յուր ա վե լորդ 

տար րից: Այս խո սե լաո ճին միահ յուս վում են պար զութ յու-

նը, ինչ պես նաև բնա կան լի նելն այն ի մաս տով, որ ե կե ղե-

ցա կան հռե տորն ար տա հայ տում է իր ան հա տա կա նութ-

յան վա վե րա կա նութ յու նը, երբ իր խոս քը պարզ է: Եր բեք 

չի կրկնում նույն ի մաս տը, խո սում է կա ռու ցիկ և խիստ 

սեղմ խոս քով: Տվյալ խո սե լաո ճի հա կա ռակ խո սե լաոճն է 

նկատ վում, երբ իր գա ղա փար ներն ար տա հայ տե լու հա մար 

քա րո զի չը շա րու նակ կրկնութ յուն ներ է կի րա ռում. փաստ, 

որն ա ռաջ է բե րում խոս քի եր կա րա բա նութ յուն և սո վո րա-

բար ցու ցադ րա կան մի ո ճի ձևա վո րում, ո րը հոգ նե ցու ցիչ 

է ունկն դիր նե րի հա մար: Սա կայն ո րոշ պա րա գա նե րում 

հնա րա վոր է, որ հա մա ձայն ե կե ղե ցա կան հռե տո րի մտադ-

րութ յան կապ լի նի եր կու ո ճե րի մեջ:

5. Քա րոզ չի կամ աստ վա ծա բան-դա սա խո սի խո սե-

լաո ճի այլ ազ դակ ներ պետք է լի նեն հա մես տութ յու նը, չա-

փա վո րութ յու նը և խո հե մութ յու նը: Հա մես տութ յու նը խո-

սե լաո ճի մի դրա կան հատ կա նիշ է, կա տա րե լա պես հա կա-

ռակ խո սե լու զա վեշ տա կան ձևին` հա կա ռակ մի ձևի, ո րը 

բնու թագր վում է հնարք նե րով և ան հե թե թութ յուն նե րով: 

Չա փա վո րութ յու նը խո սե լաո ճի այն դրա կան հատ կա նիշն 

է, որն ար գե լում է քա րոզ չի` բո լոր թե մա նե րի մեջ խո րա-

թա փանց լի նե լու ձգտու մը (ձգտում, ո րը խոս քին ա ռաջ նոր-

դում է դե պի չա փա վո րութ յուն): Խո հե մութ յու նը խո սե լաո ճի 

այն դրա կան հատ կա նիշն է, ո րը թե լադ րում է ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րին, որ կի րառ վող բա ռե րի և ար տա հայ տութ յուն նե-

րի ճիշտ ընտ րութ յուն կա տա րի` այս կերպ խու սա փե լով իր 

լսա րա նի հնա րա վոր գայ թակ ղութ յու նից, երբ կի րառ վող 

բա ռե րը հար մար չեն:

Վե րևում հի շա տակ ված խո սե լաո ճի հետ միահ յուս ված` 

դրա կան հատ կա նիշ ներ են նաև պար զութ յու նը և լրջութ յու-

նը, ո րոնք պետք է բնո րո շեն ե կե ղե ցա կան հռե տո րին: Պար-

զութ յու նը իր խոս քի ի մաստ նե րի «ի մաս տա բա նա կան բեռ-

նա վոր վա ծութ յու նից» խու սա փե լու մեջ է դրսևոր վում: Այս 

պատ ճա ռով ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի պար զութ-

յու նը միահ յուս վում է վա յել չութ յան հետ, որ զերծ է պա հում 

լսա րա նին հոգ նեց նող և ձանձ րաց նող միա տոն ո ճից: Սուրբ 

Ի սի դո րոս Պի լու սիո տի սը հի շա տա կում է, որ քա րո զի զո-

րութ յու նը քա րո զի պար զութ յան մեջ է. դրան հան դի պում 

ենք խոս քի կա ռուց ված քում, մա տուց ման ձևի և բո վան դա-

կութ յան մեջ1: Լեզ վի գռեհ կա բա նութ յան շրջանց ման դեպ-

1 σ ώ  ῦ σ ώ , σ  ΄, , PG , C:
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քում լրջութ յունն ար ժևո րում է ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան 

խոս քը:

6. Վե րը նշված նե րի հի ման վրա պետք է նշենք այն ձևը, 

ո րով ե կե ղե ցա կան հռե տորն իր քա րո զում ճիշտ խո սե լաոճ 

կկի րա ռի: Այս ձևը վե րա բե րում է հե տա գա յում խոս վե լիք 

նյու թի բնագ րի շա րու նա կա կան վար ժութ յա նը, քա նի որ 

նա, ով հե տա մուտ է լի նում բա նա վոր խոս քում լավ խո սե-

լաոճ ստեղ ծե լուն, պար տա վոր է նա խա պես հա մա պա տաս-

խան ոճ գրա վոր խոս քում: Հաս կա նա լի է, որ շա րու նա կա-

կան այս վար ժութ յան ըն թաց քում ե կե ղե ցա կան հռե տո րը 

պետք է կա տար յալ մի ո ճի ստեղծ ման կա նոն ներն ու նե նա 

իր մտքում: Այս ա մե նը հա ջող վում է այն դեպ քում, երբ վար-

ժութ յու նը կա տար վում է ա ռանց շտա պո ղա կա նութ յան 

և հո գա տա րութ յամբ: Այս ջա նադ րութ յա նը շատ է օգ նում 

ար հես տա վար ժութ յու նը, որ հռե տո րը վե րա դառ նա իր հին 

բնագ րին, որ պես զի դրանք բա րե փո խի ժա մա նա կի անց-

ման հիմ քով (փաստ, ո րը նպաս տում է բա րե փո խիչ մի ջամ-

տութ յուն նե րին, քա նի որ բնագ րից ժա մա նա կա յին հե ռա-

ցու մը քննա կան հնա րա վո րութ յան զար գա ցումն է հա վաս-

տում):

Ո ճի բա րե լավ ման ձևե րի մեջ պետք է դա սել նաև կա-

րո ղու նակ և փոր ձա ռու ո րոշ հռե տոր նե րի ո ճի յու րա ցու մը, 

ո րը հիմ նա կա նում հո գևոր մի հա րա բե րութ յուն և հա ղոր-

դակ ցութ յուն է փոր ձա ռու հռե տո րի հետ: Ան շուշտ, այս 

մար տա վա րութ յու նը ոչ թե ան խո հեմ ըն դօ րի նա կութ յուն է, 

այլ ու սու ցում է ճիշտ ո ճի, ո րը որ պես նա խա տիպ ու նենք, 

քա նի որ ե կե ղե ցա կան հռե տոր նե րի մի ջև չպետք է «կոր-

ծա նա րար» միօ րի նա կութ յուն փնտրենք, ո րը վե րաց նում է 

նրանց ան հա տա կա նութ յան յու րա հատ կութ յուն նե րը: Այս 

պատ ճա ռով էլ Ե կե ղե ցու հայ րե րի հռե տո րա կան խոսքն 

ի րե նից ոչ թե զին վո րագր յալ միօ րի նա կութ յուն, այլ յու րա-

հատ կութ յուն նե րի զա նա զա նութ յուն է ներ կա յաց նում: 

7. Ե կե ղե ցա կան յու րա քանչ յուր հռե տոր ու նի իր խո սե-

լաո ճը, ո րը հա մա պա տաս խան և հա մա ձայն է իր ան հա տա-

կա նութ յա նը: Այլ հռե տոր նե րի ո ճի ստրկա կան ըն դօ րի նա-

կու մը, ինչ քան էլ որ դրանք լա վը լի նեն (մի բան, որ հազ վա-

դեպ չէ), խայ տա ռա կում է քա րոզ չին ունկն դիր նե րի առ ջև, 

քա նի որ տե սա նե լի են նրա քա րո զի ո ճի ան հա մա պա տաս-

խա նութ յունն իր ան հա տա կան բնա վո րութ յան հետ:

Այս տեղ ու զում ենք փաս տել, որ հայ րա բա նա կան հռե-

տո րա կան խոս քը բնո րոշ վում է ո ճա կան զա նա զա նութ-

յամբ` ըստ հան գա մանք նե րի` եր բեմն պարզ, եր կար կամ 

շքեղ, մի ջին կամ մեղմ, քաղց րան վագ, հա մա չափ և ներ դաշ-

նակ, սեղմ, ազ դու և ա ռա ծա յին, կտրուկ, սաս տիկ, տագ նա-

պա լի և փութ կոտ, վա յե լուչ, ծան րա խոհ, քաղցր, ո րոշ պա-

րա գա նե րում` ու րախ և եր գի ծա բան: 

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի կող մից իր ո ճի ներ կա յաց ման 

անհ րա ժեշ տութ յու նը մեզ ա ռաջ նոր դում է դե պի ո ճի մի 

վեր ջին (բայց ոչ մյուս նե րից սա կավ նշա նա կա լի) հատ կա-

նիշ` դե պի բնա կա նութ յուն: Հռե տո րա կան խոս քի ո ճա կան 

այս հատ կա նի շը զար գա նում է այն դեպ քում, երբ տվյալ 

խոսքն ան կեղծ է և զուրկ ցու ցադ րա կան ու հան դի սա վոր 

ո ճից: Ո ճի բնա կա նութ յու նը կան խում է նաև քա րոզ չի ան-

հա տա կա նութ յա նը լիո վին օ տար և կեղծ խոս քից ստեղծ-

վող ո րո շա կի շփո թութ յու նը: Այս պատ ճա ռով էլ ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րա կան խոս քը զրկվում է հստա կութ յու նից, երբ 

զրկվում է բնա կա նութ յու նից, այ սինքն` երբ խոս քը շին ծու 

է: Քա նի որ լսա րա նը նախ և ա ռաջ ցան կա նում է լսել մար-

դուն և ա պա` հռե տո րին: 
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Ո ճի բնա կա նութ յու նը պետք է ու ղեկց վի խոս քի մաք-

րութ յամբ, այ սինքն` գռեհ կա կան մի ոճ չի կա րող ըն դու նե-

լութ յուն գտնել միայն ու միայն այն պատ ճա ռով, որ հան-

դի սա նում է ե կե ղե ցա կան հռե տո րի բնա կա նութ յան տարր: 

Նմա նա տիպ բնա կա նութ յու նը (գռեհ կա բա նա կան տար րե-

րով) չի կա րող ար դա րաց վել ան գամ լսա րա նի անգ րա գետ 

լի նե լու պա րա գա յում, երբ ինչ-որ մե կը պնդում է, թե փո ղո-

ցա յին ար տա հայ տութ յուն նե րը հա ճե լի են: Ե կե ղե ցա կան 

հռե տորն իր ո ճի բնա կա նութ յամբ չպետք է ունկն դիր նե րի 

շրջա նում անգ րա գե տի տպա վո րութ յուն թող նի` վար կա բե-

կե լով իր հե ղի նա կութ յու նը: 

Գլուխ Զ

ՀՌԵ ՏՈ ՐԻ ԵՐԿ ԽՈ ՍՈՒԹ ՅՈՒՆՆ ԻՐ ԼՍԱ ՐԱ ՆԻ ՀԵՏ 

Լսա րա նը ե կե ղե ցա կան բա նա վոր խոս քի գոր ծըն թա ցի 

հիմ նա կան մասն է: Հով հան Ոս կե բե րա նը գրում է, որ ինչ-

պես սերմ նա ցան նե րը ոչ մի օ գուտ չու նեն, երբ սեր մը ընկ-

նում է ճա նա պար հին և չմշակ ված ար տում, այն պես էլ ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րը կա րևոր ո չինչ չի շա հում, երբ իր խոս քը 

չի ուղ ղում պատ րաս տա կամ ունկն դիր նե րին, այլ պար զա-

պես իր ձայ նը սփռվում է օ դի մեջ1: Հե տևա բար, ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րի և իր լսա րա նի մի ջև ձևա վոր վում է մի խոր 

կապ, ո րի քննութ յու նը ժա մա նա կա կից ե կե ղե ցա կան հռե-

տո րութ յան հիմ նա կան խնդիրն է:

ա) Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի ան հա տա կա նութ յան 

հան դի պումն ունկն դիր նե րի ան հա տա կա նութ յան 

հետ

1. Մի ան հա տա կա նութ յուն հան դի պում է մյու սին, երբ 

ա ռա ջի նը հար մար վում է երկ րոր դի կա րո ղութ յուն նե րին: 

Երբ, օ րի նակ, Պո ղոս ա ռաք յա լը գրում է կորն թա ցի նե րին, 

թե` «կաթ տվե ցի ձեզ և ոչ` կե րա կուր»2, ակ նար կում է, որ 

հար մար վել է իր ունկն դիր նե րի «ե րե խա յա կան» (հո գևոր 

1 . σ σ , ς   σ  ς ΄, , PG , A:
2 Ա Կորնթ. 3:1-2:
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տե սանկ յու նից) վի ճա կին, այ սինքն` գի տակ ցել է նրանց 

ան կա րո ղութ յու նը` սկզբից ըն դու նե լու քրիս տո նեա կան 

ամ բողջ քա րո զը, քա նի որ նման մո տե ցու մը կնշա նա կեր, 

որ ա ռաք յա լի ունկն դիր նե րը պար տա վոր ված են ըն դու-

նել Ա վե տա րա նի «ի մաս տութ յան» ամ բող ջա կա նութ յու նը` 

ա ռանց նա խա պատ րաս տութ յան1:

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի հար մա րե ցումն ունկն դիր նե րի 

ըն դու նա կութ յուն նե րին նա խա պայ ման է հռե տո րի կող մից 

լսա րա նի ճա նաչ ման հար ցում, որն ի րա կա նա նում է, երբ 

նա տեղ յակ է իր ունկն դիր նե րի կեն սա կան պայ ման նե րին, 

ինչ պես նաև ա վե լի լայն հա սա րա կա կան մի ջա վայ րին, որ-

տեղ ապ րում են: Այս փաս տը նկատ վում է, օ րի նակ, Հով-

հան Ոս կե բե րա նի դեպ քում, ո րը հոր դո րում է կա նանց, որ 

հե ռու մնան ծայ րա հեղ հար դա րու մից` անդ րա դառ նա լով 

հա սա րա կա կան այս թե մա յին ման րա մաս նո րեն և այս 

փոր ձա ռութ յունն օգ տա գոր ծե լով` ա վե լի մեր ձե նալ ունկն-

դիր նե րին, ո րոնց դի մում է2:

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի կող մից լսա րա նը ճա նա չե լը 

հա ջող վում է, երբ քա րո զի չը նաև այդ հա մայն քի հո գևոր հո-

վիվն է (նա, ով պետք է ճա նա չի իր լսա րա նը` իր հո տին), 

և աստ վա ծա բան-դա սա խո սի դեպ քում, երբ տվյալ անձն 

ապ րում է իր ա շա կերտ նե րի ըն կե րա կան շրջա պա տում և 

ծա նոթ է նրանց անձ նա կան, ըն տա նե կան և հա սա րա կա-

կան խնդիր նե րին: Եր կու պա րա գա նե րում էլ, ան շուշտ, ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րը պետք է ճա նա չի իր լսա րա նի կյան քի 

հա տուկ պայ ման նե րը, ինչ պես նաև պետք է գաղտ նի պա հի 

ունկն դիր նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

1 Պողոս առաքյալը նշում է, որ այս «իմաստությունը» պետք է քարոզվի միայն 

«կա տար յալներին», այսինքն` նախապատրաստվածներին (Ա Կորնթ. 2:6): 

2 . σ σ , ς   ΄ ς   σ , ΄, PG , - :

2. Ունկն դիր նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի գաղտ-

նիութ յան պահ պան ման անհ րա ժեշ տութ յու նը թե լադ րում է, 

որ ե կե ղե ցա կան հռե տո րը չպետք է քննա դա տի իր լսա րա-

նին նկա տո ղութ յուն նե րով, ո րոնք ակ նար կում են (և ի հայտ 

են բե րում) տվյալ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Ի դեպ, երբ 

կի րառ վում է ինչ-որ քննա դա տութ յուն կամ քա րո զի, կամ 

կրո նի դա սե րի շրջա նակ նե րում, ա պա պետք է քննա դատ-

վեն սխալ տե սա կետ նե րը և ոչ այդ տե սա կետ նե րի կրող նե-

րը: Այս թե մա յին ե կե ղե ցա կան հռե տո րի ու շադ րութ յու նը 

թույլ է տա լիս շրջան ցել լսա րա նի ինչ-որ հատ վա ծի (կամ 

ան ձի) վե րա բե րող ա նա խոր ժութ յուն նե րը, ո րը ստեղծ վում 

է, երբ տվյալ հատ վա ծը կամ ան ձը հռե տո րի քննա դա տութ-

յունն ըն դու նում է որ պես անձ նա կան մե ղադ րանք: Քննա-

դա տութ յու նը ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քում շատ 

ան գամ անհ րա ժեշ տութ յուն է: Այդ քննա դա տութ յու նը, սա-

կայն, ինչ քան ար դար և ճշգրիտ, այն քան էլ ան կողմ նա կալ 

պետք է լի նի` ձեր բա զատ ված թշնա մա կան տրա մադր վա-

ծութ յու նից և զայ րույ թից և քննա դատ ված նե րի ուղղ ման 

ձգտու մով զգես տա վոր ված սի րուց:

3. Սա կայն ե կե ղե ցա կան հռե տո րի լսա րա նը չի բնո րոշ-

վում միայն յու րա հա տուկ անձ նա կան և հա սա րա կա կան 

սո վո րութ յուն նե րով, այ լև հա մա մարդ կա յին սո վո րութ-

յուն նե րով: Այ սինքն` նկա տի ու նենք, որ ինչ պես քա րո զի չը, 

այն պես էլ աստ վա ծա բան-դա սա խո սը պետք է ի մա նա հա-

մա մարդ կա յին խնդիր նե րը, ո րոնց հա կազ դե ցութ յու նը վե-

րա բե րում է նաև ի րենց լսա րան նե րին: Նկա տի ու նենք մար-

դու ա զա տութ յան և ի րա վունք նե րի, ժո ղովր դա վա րութ յան, 

ան գոր ծութ յան, ա պա հո վութ յան և խա ղա ղութ յան հա մա-

մարդ կա յին խնդիր նե րը, ինչ պես նաև ինք նա պահ պան ման 

հա մա մարդ կա յին բնազ դը: Չնա յած այն փաս տին, որ այս 
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խնդիր նե րը վե րա բե րում են վե րո հիշ յալ ունկն դիր նե րից 

տար բեր հա սա րա կութ յուն նե րին, սա կայն չեն դա դա րում 

զբա ղեց նել լսա րա նին և դիպ չում են նրա զգայ նութ յա նը: 

բ) Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի հնարք ներ, 

ո րոնք ազ դում են ունկն դիր նե րի 

ան հա տա կա նութ յան հետ ե կե ղե ցա կան հռե տո րի 

ան հա տա կա նութ յան հան դիպ ման վրա 

1. Խոս քի մի կա րևոր հնարք, ո րով ի րա կա նաց վում է 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րի լիար ժեք հա ղոր դակ ցութ յունն իր 

լսա րա նի հետ, ձևա բա նա կան ո րոշ գոր ծոն նե րով խոս քի 

ծաղ կե ցումն է: Այս պի սի մի գոր ծոն է ե կե ղե ցա կան հռե տո-

րի կող մից բա յե րի և դե րա նուն նե րի ա ռա ջին դեմ քի հոգ նա-

կիի օգ տա գոր ծու մը երկ րորդ դեմ քի հոգ նա կիի փո խա րեն: 

Հստակ է, որ ա ռա ջին դեմ քի հոգ նա կին մտե րիմ հա րա բե-

րութ յուն է ստեղ ծում հռե տո րի և լսա րա նի մի ջև` հա կա ռակ 

երկ րորդ դեմ քի հոգ նա կիի, ո րը բա ժան ման զգա ցո ղութ-

յուն է ա ռաջ բե րում և, հա վա նա բար, հռե տո րի ա ռա վե-

լութ յունն իր ունկն դիր նե րի նկատ մամբ: Հե տևա բար, լավ 

կլի ներ, որ ե կե ղե ցա կան բա նա վոր խոսքն իր օգ տա գոր-

ծած բա յե րը սահ մա ներ ա ռա ջին դեմ քի հոգ նա կիով («ե կե՛ք 

լավ ու շադ րութ յուն դարձ նենք ինչ-որ բա նի») և ոչ երկ րորդ 

դեմ քի հոգ նա կիով («ու շադ րութ յուն դարձ րե՛ք…»): Այս չա-

փա նիշն ունկն դիր նե րին տա լիս է այն զգա ցո ղութ յու նը, որ 

ե կե ղե ցա կան հռե տորն ինքն ի րեն և իր ունկն դիր նե րին հա-

մա րում է միաց յալ ամ բող ջութ յուն, և ոչ որ պես խումբ (բա-

ժան ված), ո րին քննա դա տում է:

2. Այլ հնարք է խոս քի այս պես կոչ ված գործ նա կա նութ-

յու նը: Այ սինքն` նկա տի ու նենք, որ ե կե ղե ցա կան հռե տո րի 

խոս քում պետք է կի րառ վեն ի մաստ ներ և գի տակ ցութ յան 

մեջ ե ղած պա րա գա ներ ա ռօր յա յից, որ պես զի մտեր մա նա 

ունկն դի րի նե րին: Սա հա ջող վում է, երբ այս ի մաստ նե րը 

գա լիս են ունկն դիր նե րի ըն տա նիք նե րի, աշ խա տա վայ րե րի 

և այլ զբաղ մունք նե րի մի ջա վայ րից, ինչ պես նաև, երբ ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րը մտքում ու նե նում է տե ղի և ժա մա նա-

կաշր ջա նի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 

Նման հնարք նկա տում ենք Տի րոջ քա րո զում, որն անդ-

րա դառ նում է Պա ղես տի նի գյու ղատն տե սա կան գոր ծե րին 

և կլի մա յա կան պայ ման նե րին, այդ տա րա ծաշր ջա նի բույ-

սե րին ու կեն դա նի նե րին, ա ռևտ րին, ար տադ րութ յա նը, 

տնտե սա կան կյան քին և դրա շրջա պա տին, Իր ժա մա նա-

կաշր ջա նի հա սա րա կա կան տար բեր շեր տե րին: Այս տար-

րե րը քա րո զը դարձ նում են գործ նա կան և վե րահս կո ղա-

կան` Իր ունկն դիր նե րի հո գի նե րում նշա նա կա լի տպա վո-

րութ յուն ա ռա ջաց նե լով և նրանց հետ Իր ան ձի մեր ձեց ման 

հա մար նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծե լով:

Գործ նա կա նութ յանն է առնչ վում հի շա տակ վող ան-

ձանց կամ դեպ քե րի կեն դա նի նկա րագր ման կա րո ղութ յու-

նը: Այս կա րո ղութ յունն ա վե լի շա հա վետ է դառ նում, երբ 

ե կե ղե ցա կան հռե տորն անդ րա դառ նում է այն պի սի տե-

սա րան նե րի, ո րոնք իր ունկն դիր նե րի պատ կե րա ցում նե րի 

շրջա նակ նե րից են (գյու ղատն տե սա կան, աշ խա տան քա յին, 

ար տադ րութ յան շրջա նակ ներ): Երբ ե կե ղե ցա կան բա նա-

վոր խոս քը գործ նա կան (և միև նույն ժա մա նակ վե րահս կե-

լի) է դառ նում, գա ղա փար նե րը գե ղեց կաց նում է օ րի նակ-

նե րով, պատ կեր նե րով և տե սա րան նե րով: Այս հար ցում իր 

ու րույն տեղն ու նի պատ մե լու կա րո ղութ յու նը, ո րը պետք 

է զա նա զան վի հա մա պա տաս խան պատ մա կա նից: Ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րի կող մից ու շադ րութ յուն է պա հանջ վում 
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պատ մա կան վե պե րից դրվագ ներ կի րա ռե լիս. դրանք կա-

րող են խոս քը ծաղ կեց նել, սա կայն չա փա վոր և թե րևս 

հազ վա դեպ:

3. Խոս քի ար ժա նա հի շա տակ այլ հնարք նե րը նմա նութ-

յունն ու հա մե մա տութ յունն են: Խոս քի տվյալ հնարք նե րի 

կի րա ռու մը փաս տում ենք Տի րոջ քա րո զում, երբ Սի մեո նին 

«Պետ րոս» վե րան վա նեց, քա նի որ նրա խոս տո վա նութ-

յու նը նման վեց հիմ նա քա րի, ո րի վրա հիմն վեց Ե կե ղե ցին, 

երբ փա րի սե ցի նե րին ան վա նում է «կույ րե րի ա ռաջ նորդ-

ներ», ո րով հե տև շե ղում էին («կու րաց նում էին») ժո ղովր-

դին ի րա կան ճշմար տութ յու նից, երբ Իր ա շա կերտ նե րին 

նմա նեց նում է «գառ նե րի գայ լե րի մեջ»` ցան կա նա լով ար-

տա հայ տել այն վտանգ նե րը, դե պի ո րոնք ըն թա նում են 

ա շա կերտ ներն ի րենց քա րոզ չա կան գոր ծով զբաղ վե լու 

ժա մա նակ, երբ Սա տա նա յին նմա նեց նում է փայ լա կի հետ, 

որն ընկ նում է երկն քից: Տի րոջ խոս քի նմա նա տիպ հնարք-

նե րի շար քին են դաս վում ա ռակ նե րը, ա ռած ներն ու այ լա-

բա նութ յուն նե րը:

Նման հնարք ներ նկատ վում են Ե կե ղե ցու հայ րե րի և 

վար դա պետ նե րի հռե տո րա կան խոս քում, ինչ պես, օ րի նակ, 

սուրբ Հով հան Ոս կե բե րա նի, ո րը կի րա ռում է պատ կեր նե-

րի բազ մա զա նութ յուն իր ժա մա նա կաշր ջա նից, որ պես զի 

իր հռե տո րա կան խոսքն ա վե լի պատ կե րա վոր դարձ նի և 

այս կերպ ա վե լի մեր ձե նա իր ունկն դիր նե րին, պատ կեր-

ներ նկար չա կան ար վես տից կամ օ լիմ պիա կան պայ քա րից, 

մար զա րա նից, ձիար շա վա րա նից, թատ րո նից: Այս մատ-

նան շում նե րը թող նե րա ծութ յուն հան դի սա նան ու շադ րութ-

յան հա մար, ո րի մա սին կխո սենք ե կե ղե ցա կան հռե տո րա-

կան ժա մա նա կա կից խոս քի տե սակ նե րին և նյու թին վե րա-

բե րող բաժ նում: 

գ) Խոս քի փո խանց ման ժա մա նակ

ե կե ղե ցա կան հռե տո րի ամ բող ջա կան տես քը 

որ պես իր լսա րա նի հետ հան դիպ ման ազ դակ 

 

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի «ամ բող ջա կան տեսք» ա սե լով 

հաս կա նում ենք նրա տե ղը խո րա նի վրա (կամ դա սա խո-

սա կան ամ բիո նի մոտ), ձայ նի տո նայ նութ յու նը, ա ռո գա-

նութ յու նը և ձեռ քե րի շար ժու ձևը:

1. Տա ճա րի ներ սում քա րո զող քա րոզ չի դեպ քում նրա 

տե ղը խո րա նի վրա է կամ այլ տե ղում (սո վո րա բար` Սուրբ 

Սե ղա նի դի մաց): Եր կու պա րա գա նե րում էլ լավ կլի նի, որ 

քա րո զիչն ու շադ րութ յուն դարձ նի իր մարմ նի դիր քի հետ 

կապ ված ո րոշ գոր ծոն նե րի: 

Ե թե քա րո զիչն աշ խար հա կան է, ա պա պետք է հոգ 

տա նի իր սրբա վա յե լուչ ե րևա լուն, այ սինքն` պետք է կրի 

փի լո նը: Տվյալ գոր ծո ղութ յունն ու նի իր խո րին խորհր դա-

բա նութ յու նը, այ սինքն` ար տա հայ տում է այն ճշմար տութ-

յու նը, որ քա րոզ չի գործն անձ նա կան չէ, այլ հան դի սա նում 

է Ե կե ղե ցու ծո ցում կա տար վող ե կե ղե ցա կան ծի սա կա տա-

րութ յուն: Փի լոն կրե լը նպաս տում է, որ քա րոզ չի դիր քը խո-

նարհ, պար կեշտ և ան կեղծ լի նի, սա կայն նպաս տում է նաև 

քա րոզ չի բնա կա նութ յա նը, քա նի որ նրան տա լիս է այն 

վայ րի գի տակ ցու մը, որ տեղ քա րո զում է:

Այս բնա կա նութ յու նը միահ յուս ված է ան դոր րութ յան 

հետ, ո րը քա րո զի չը պար տա վոր է ցույց տալ: Այս ան դոր-

րութ յու նը դրսևոր վում է իր ողջ լսա րա նին հե տևե լու քա-

րոզ չի կա րո ղութ յան մեջ` հա մա պա տաս խա նա բար շրջե լով 

իր գլու խը, նաև մար մի նը: Տվյալ կա րո ղութ յու նը քա րոզ չին 

հե ռու է պա հում հնա րա վոր այն դժգո հութ յու նից, ըստ ո րի` 

10 - ԳԵՈՐԳԻՈՍ ՖԻԼԻԱՍ
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ուղղ վում է դե պի իր լսա րա նի միայն մի մա սը (այ սինքն` 

նրանց, ո րոնց վրա սևե ռում է իր հա յաց քը):

Նման մատ նան շում նե րը վե րա բե րում են նաև աստ-

վա ծա բան-դա սա խո սի մարմ նի դիր քին: Այս պա րա գա յում 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րը պար տա վոր չէ ու սու ցա նել ան շարժ` 

հստակ մի տե ղից, այլ (ընդ հա կա ռա կը) ան գամ պար տա-

վոր է քայ լել նստած սո վո րող նե րի շար քե րի մի ջով` այս պի-

սով իր խոս քին ան մի ջա կա նութ յուն տա լով և իր լսա րա նի 

հետ բնա կան հա ղոր դակ ցութ յուն զար գաց նե լով:

2. Խոս քի փո խանց ման ըն թաց քում ե կե ղե ցա կան հռե-

տո րի ամ բող ջա կան տես քի մի գոր ծոն է նաև ձայ նի տո նայ-

նութ յու նը և բա ռե րի ար տա սա նութ յան ձևը: Ձայ նի տո նայ-

նութ յու նը չպետք է լի նի բարձր, քա նի որ այն հոգ նեց նում է 

քա րոզ չին և խան գա րում իր ունկն դիր նե րին: Ձայ նի բարձր 

տո նայ նութ յունն ստեղ ծում է այն տպա վո րութ յու նը, որ քա-

րո զի չը կամ աստ վա ծա բան-դա սա խո սը հե տա մուտ չի լի-

նում ունկն դիր նե րի հետ շփմա նը, այլ իր կող մից աս ված 

խոս քե րով նպա տակ ու նի հան դի մա նել (մե ղադ րել) կամ 

դա տա պար տել նրանց: Այս պի սով, կոր չում է ե կե ղե ցա կան 

խոս քի նպա տա կը լսա րա նի հո գևոր քա ջա լե րան քի և սփո-

փան քի հա մար: Սա կայն միև նույն ժա մա նակ ձայ նի ցածր 

տո նայ նութ յու նը ունկն դիր նե րի հա մար հե տևե լու խնդիր-

ներ է ստեղ ծում և ստի պում նրանց լա րել ի րենց լսո ղա կան 

և ըն կա լիչ զգա յա րան նե րը, ո րի հե տևան քով աս ված խոս-

քե րի ի մաստ նե րից շե ղում է տե ղի ու նե նում:

Ձայ նի մի ջին տո նայ նութ յունն ա մե նա հար մարն է, քա-

նի որ այս տո նայ նութ յունն ար տո նում է բարձ րաց նել և 

ի ջեց նել ձայ նի տո նայ նութ յու նը` խոս քի ար տա հայ տած 

ճշմար տութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան: Ինչ պես գրում է 

Բար սեղ Մե ծը, ե կե ղե ցա կան հռե տո րից պա հանջ վում է, որ 

ու շա դիր լի նի իր ձայ նի տո նայ նութ յա նը, որ պես զի չար տա-

սա նի ցածր տո նայ նութ յամբ, ո րի պատ ճա ռով չի լսվե լու, և 

ոչ էլ լի նի ճնշող` բարձր տո նայ նութ յամբ խո սե լու պատ ճա-

ռով1:

Ինչ պես քա րոզ չի, այն պես էլ աստ վա ծա բան-դա սա խո-

սի յու րա հա տուկ կա րո ղութ յուն է հա մար վում այն, որ կա րո-

ղա նում է անդ րա դառ նալ իր խոս քի լսե լիութ յա նը, այ սինքն` 

կա նո նա վո րել իր ձայ նի տո նայ նութ յու նը` այն հա մոզ մամբ, 

որ լսա րա նում ստեղ ծում է այդ տո նայ նութ յու նը: Հա մալ սա-

րա նա կան լսա րա նի պա րա գա յում դա ա վե լի հեշ տութ յամբ 

է հա ջող վում փոքր և ծա նոթ լի նե լու պատ ճա ռով, սա կայն 

ո րևէ տա ճա րի պա րա գա յում (և, ան շուշտ, մեծ) քա րոզ չի 

ձայ նի լսե լիութ յու նը չի կա րող հեշ տութ յամբ ղե կա վար վել 

հենց իր կող մից, ան շուշտ նաև տե ղադր ված բարձ րա խոս-

նե րի պատ ճա ռով, ո րոնք այ լա փո խում են ձայ նի բնա կան 

տո նայ նութ յու նը: 

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի ձայ նի տո նայ նութ յան վե րա-

բեր յալ հա վե լենք, որ տո նայ նութ յան բարձ րա ցու մը և նվա-

զե ցու մը պետք է կա տար վի հա մա ձայն աս ված խոս քե րի, 

որ պես զի խոս քը միա տոն չդառ նա: Ձայ նի ե րան գա վո րու մը 

պետք է հա մա պա տաս խա նի այն զգա ցո ղութ յուն նե րին և 

ճշմար տութ յուն նե րին, ո րոնք ար տա հայ տում է ե կե ղե ցա-

կան քա րո զի չը: Ան շուշտ, այս ե րան գա վո րու մը պետք է մնա 

պար կեշ տութ յան շրջա նակ նե րում և չվե րած վի թա տե րա-

կա նութ յան: Այս կե տում նշենք նաև դա դար նե րի` ժա մա նա-

կա յին ա ռու մով նվա զա գույ նի գո յութ յան անհ րա ժեշ տութ-

յու նը ե կե ղե ցա կան հռե տո րի կող մից, ո րը (լռութ յու նը) ո րոշ 

պա րա գա նե րում ի մաս տա վո րում է աս ված նե րը: 

1 . σ ,  ,   , Garnier , D- :
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Հռե տո րա կան փոր ձա ռութ յու նը թե լադ րում է ո րոշ 

կար գե րի զա նա զա նու մը` ըստ ձայ նի տո նայ նութ յան` ըն-

թեր ցա նութ յան սո վո րա կան տո նայ նութ յուն, պատ մո ղա-

կան, ըն կե րա կան, տո նա կան և կրքոտ (կամ բա նաս տեղ ծա-

կան): Տո նայ նութ յուն նե րի նման տար բե րա կում նե րը բխում 

են ար տա հայտ ված խոս քի հա մա պա տաս խան բո վան դա-

կութ յու նից: Հայտ նի է, որ երբ տվյալ բո վան դա կութ յու նը 

զո րաց վում է ձայ նի հա մա պա տաս խան տո նայ նութ յամբ, 

ա պա փո խանց վում է ա վե լի լավ ձևով: 

Բա ռե րի ար տա սան ման ձևը ևս մի ազ դակ է, որն առնչ-

վում է հռե տո րի և լսա րա նի հան դիպ մա նը: Ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րը պետք է ու նե նա մա քուր ա ռո գա նութ յուն, ե թե ցան-

կա նում է զար գաց նել շատ խոր կապ լսա րա նի հետ, քա նի որ 

լսա րա նը հրա պուր վում է հռե տո րի ճիշտ ար տա բեր մամբ, 

ինք նա բե րա բար ինչ-որ խոր կապ զգում նրա հետ: Ա ռո-

գա նութ յու նը ձայ նի այն տարրն է, ո րը ոչ միայն ո գևո րում 

կամ հիաս թա փեց նում է ունկնդ րին, այլ նաև նրան օգ նում 

է մտքով ըն թա նալ հռե տո րի մտքի հետ: Այս պատ ճա ռով էլ 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րը պետք է ա ռանձ նա հա տուկ հոգ տա-

նի խոս քի ա ռո գա նութ յա նը, ե թե ան գամ այս խնամքն իր 

կող մից հոգ նութ յուն և աշ խա տանք է պա հան ջում:

Գո յութ յուն ու նեն հնար քա յին ո րոշ ման րա մաս նութ-

յուն ներ, ո րոնք օգ նում են ե կե ղե ցա կան խոս քի ա վե լի լավ 

ար տա բեր մա նը. ա) Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի շնչա ռութ յու-

նը պետք է լի նի հան գիստ և լավ, որ նպաս տի բա ռե րի լավ 

ար տա բեր մա նը: բ) Վան կե րը միաց նե լու ըն թաց քում հա-

տուկ ու շադ րութ յուն է պա հանջ վում ձայ նա վոր նե րի հստակ 

ար տա բեր մա նը, քա նի որ ձայ նա վոր նե րը, երբ մա քուր են 

ար տա բեր վում, ար տա սան ված բա ռե րը հստակ են լսվում: 

գ) Ճիշտ ար տա բեր մա նը նպաս տում է նաև ճիշտ շեշ տադ-

րութ յու նը, որն ա պա հո վում է վան կե րի զա նա զա նու մը և, 

հե տևա բար, խոս քի հստա կութ յու նը: Վան կե րի ճիշտ շեշ-

տադր ման հետ նշենք նաև կե տադ րութ յան տե ղե րի ճիշտ 

ար տա բեր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, երբ ար տա սան ված 

խոս քի ի մաստ ներն ա վե լի լավ են մա տուց վում ունկն դիր-

նե րին:

Աստ վա ծա բա նա կան խոս քի ճիշտ ար տա բե րումն օգ-

նում է քեր թո ղա կան ո րոշ հատ կա նիշ նե րի` կայ տա ռութ յան, 

բնա կա նութ յան, բազ մե րան գութ յան և քաղց րահն չութ յան 

զար գաց մա նը: Բնա կա նութ յու նը հռե տո րին կա տա րե լա-

պես օ տար մի կեղծ ո ճի շրջան ցումն է: Խոս քի կայ տա ռութ-

յու նը ունկն դիր նե րի հե տաքրք րութ յունն անս պառ է պա-

հում: Խոս քի փո խանց ման բազ մե րան գութ յու նը դրսևոր-

վում է ձայ նի տո նայ նութ յան բարձ րաց ման և նվա զեց ման 

մեջ` ըստ խոս քի բո վան դա կութ յան: Քաղց րահն չութ յունն 

ար տա հայտ վում է հնչուն նե րի ճիշտ փոխ հա ջոր դա կա նութ-

յան մեջ, ո րը հա ճե լի զգա ցո ղութ յուն է ա ռա ջաց նում ունկն-

դիր նե րի մեջ: 

Ե կե ղե ցա կան խոս քի ար տա բեր մանն է առնչ վում այն 

փաս տը, որ խո սո ղը կի րա ռում է իր մտքե րի ձե ռա գիր հա-

մա ռո տագ րութ յու նը կամ խո սում է ան գիր: Քա րոզ չի կախ-

վա ծութ յու նը ձե ռագ րից ա պա հո վում է գրված նյու թի փո-

խանց ման վստա հութ յու նը, սա կայն, զու գա հե ռա բար, 

գու նա թա փում է ձայ նի տո նայ նութ յու նը և ա րա գաց նում 

խոս քի փո խան ցու մը, ո րի հե տևան քով նաև ար տա բեր ման 

խնդիր է ա ռա ջա նում: Ե կե ղե ցա կան խոս քի «ան գիր» փո-

խան ցու մը, ընդ հա կա ռա կը, նպաս տում է խոս քի` ա վե լի լավ 

ար տա բեր մա նը և ձայ նի տո նայ նութ յան ե րան գա վոր մա նը` 

նաև ան մի ջա կա նութ յուն ստեղ ծե լով ե կե ղե ցա կան հռե տո-

րի և իր լսա րա նի մի ջև: 
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3. Վեր ջում մեկ այլ չա փա նիշ, ո րը դրա կան կամ բա ցա-

սա բար է անդ րա դառ նում իր լսա րա նի հետ ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րի հան դիպ մա նը, խոս քի փո խանց ման ժա մա նակ 

իր մարմ նի շար ժում նե րին է վե րա բե րում: Հռե տո րա կան 

ար վես տում խոս քի փո խանց մանն ու ղեկ ցող մարմ նա կան 

շար ժում նե րի ու սուց ման ճիշտ ձևը (ընդ հա նուր առ մամբ) 

«նմա նա կումն» է:

Հռե տո րա կան խոս քի բնա կան լի նե լու հե տևանքն այն 

է, որ խոսքն ու ղեկց վում է ձեռ քե րի շար ժում նե րով, ո րոնք 

ա վե լի պատ կե րա վոր են դարձ նում ճա ռը և օգ նում հռե տո-

րին, որ իր խոսքն ա վե լի լավ ար տա հայ տի: Ի դեպ, շար-

ժու մը կյան քի ու ղե կից տարրն է, և դրա բա ցա կա յութ յու նը 

հա մա պա տաս խա նում է մահ վան վի ճա կին: Հե տևա բար, 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րի ձեռ քե րի շար ժում ներն ինք նին ար-

տա հայ տում են իր խոս քի կեն սու նա կութ յու նը: 

Ձեռ քե րի շար ժում նե րը և դի մագ ծե րի ար տա հայ տութ-

յու նը լրաց նում են հռե տո րի ար տա հայտ չա կա նութ յու նը: 

Իր մարմ նի շար ժում նե րով ե կե ղե ցա կան հռե տորն ար տա-

հայ տում է ինչ պես իր հո գու վի ճա կը, այն պես էլ ի մաստ նե-

րի յու րա հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք կի րա ռում է իր խոս քում: 

Ար տա հայ տում է սրբա վա յել չութ յան, նա խան ձախնդ րութ-

յան և հա ղոր դակց ման կա նոն նե րի գո յութ յու նը կամ բա ցա-

կա յութ յու նը: Այս կերպ տե սո ղութ յունն օգ նում է լսո ղութ-

յա նը` ա վե լի նպաս տե լով իր լսա րա նի հետ քա րոզ չի հա-

ղոր դակ ցութ յա նը: 

Սա կայն հայտ նի է, որ ձեռ քե րի չա փա վոր շար ժում-

ներն են ար տա հայտ վող խոս քը կեն դա նի դարձ նում (զու-

գա հե ռա բար դրան տա լով անհ րա ժեշտ հա մոզ չութ յուն), 

ո րի չա փա զան ցութ յան դեպ քում հան գում ենք հա կա ռակ 

արդ յունք նե րի` խախ տե լով ե կե ղե ցա կան խոս քի սրբա վա-

յել չութ յունն ու պար կեշ տութ յու նը և ե կե ղե ցա կան հռե տո-

րին դարձ նե լով ու րա խա լի թա տե րա խաղ իր ունկն դիր նե րի 

աչ քե րին: Այս պա րա գա յում, սա կայն, ե կե ղե ցա կան հռե տո-

րի և իր լսա րա նի մի ջև չի կա րող ո րևէ կապ կերտ վել:

Մարմ նի շար ժում նե րին վե րա բե րող ո րոշ ա ռան ձին 

շեր տե րի ընդգ ծումն օգ տա կար ենք հա մա րում. ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րի գլու խը չպետք է ծուռ լի նի (քա նի որ ու զում է 

հա վա նա բար ցույց տալ իր խո նար հութ յու նը), սա կայն ոչ էլ 

բարձր (փաստ, որն ար տա հայ տում է նրա գո ռո զութ յու նը): 

Գլխի հա մա պա տաս խան շար ժու մը կա րող է նպաս տել, որ 

ար տա հայտ վեն մեր ժու մը կամ հա մա ձայ նութ յու նը, հար-

գան քը, կաս կա ծան քը, զար ման քը և վրդով մուն քը, ինչ պես 

և ունկն դիր նե րին ուղղ ված հա մա պա տաս խան նայ ված քով 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րը կա րող է զո րաց նել իր ա սե լի քը: Լավ 

կլի նի, որ ձեռ քե րի շար ժում ներն ամ բողջ մարմ նի շարժ ման 

չհան գեց նեն, քա նի որ այդ դեպ քում լսա րա նի ու շադ րութ-

յու նը հե ռա նում է աս ված խոս քից: 

Այս պի սով, հան գում ենք այն եզ րա կա ցութ յան, որ ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րի ձեռ քե րի շար ժում նե րը պետք է քիչ լի-

նեն (այ սինքն` հռե տո րա կան խոս քի ա մեն բա ռին չհա մա-

պա տաս խա նեն), չա փա վոր, ար տա հայ տիչ և աս ված խոս քի 

ի մաստ նե րին հա մա պա տաս խան, այ սինքն` պետք է բա-

ցառ վեն ա մեն տե սա կի չա փա զան ցութ յուն և թա տե րա կա-

նա ցում: 
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դ) Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի 

ազ դե ցութ յու նը ունկն դիր նե րի մտա ծո ղութ յան, 
զգա ցում նե րի և ցան կութ յան վրա

1. Մարդն անտ րա մա բա նա կան գո յութ յուն չէ, չնա յած 

որ հա վատ քի ճշմար տութ յուն նե րը վեր են բա նա կա նութ-

յու նից և մտա ծո ղութ յու նից: Իր կյան քի ըն թաց քում մար դը 

հա վա տում, գո յակ ցում և մաս նակ ցում է իր մտա ծա կան աշ-

խա տան քին: Ունկն դիր նե րի հա վատքն ան մասն չէ իր այս 

մտա ծա կան աշ խա տան քից կամ գո նե չի կա րող ու սում նա-

սիր վել նրանց ան հա տա կա նութ յու նից ան ջատ:

Եվ ե թե ըն դու նում ենք, որ հա վատ քի ըն թացքն ա ռա-

ջին հեր թին առնչ վում է ունկն դիր նե րի հո գի նե րում ե կե ղե-

ցա կան խոս քի ապ րու մին, ա պա պետք է գնա հատ վի այն 

ճշմար տութ յու նը, որ մտա ծա կան ըն թաց քը հա մա պա տաս-

խան ապ րու մի մաս է կազ մում: Դրա մաս նակ ցութ յու նը 

դրսևոր վում է մար դու վե րա փոխ ման մեջ, փոր ձա ռութ յու-

նից դե պի գա ղա փար նե րը, այ սինքն` ապ րու մից դե պի դրա 

գի տակ ցու մը և ար տա հայ տու մը: Հե տևա բար, մտա ծա կան 

ըն թաց քը գոր ծում է որ պես մի ապ րու մի կեր պա րա նա վո-

րում, ո րի հե տևան քով այս ապ րու մը կա րող է այն կրող 

ան ձից փո խանց վել նաև այլ մարդ կանց: Այս պի սով, ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րութ յու նը` որ պես հռե տո րի փոր ձա ռութ-

յան մի դրսևո րում, հիմն վում է ունկն դիր նե րի մտա ծա կան 

գոր ծըն թաց նե րի վրա:

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոսքն ուղղ վում է իր 

ունկն դիր նե րի մտա ծո ղութ յա նը հիմ նա կա նում պա տու մի, 

բա ցատ րութ յան և վեր լու ծա կան նկա րագ րութ յան գոր ծըն-

թաց նե րի մի ջո ցով: Այս գոր ծըն թաց ներն ինք նան պա տակ 

չեն, այլ գա ղա փար նե րի և ճշմար տութ յուն նե րի փո խանց-

ման մի ջոց: Սա կայն դե պի ունկն դիր նե րի մտա ծո ղութ յու նը 

ե կե ղե ցա կան խոսքն ուղղ վում է նաև ճիշտ եզ րա կա ցութ-

յուն նե րից, և բա վա կան է, որ դրանք ձեր բա զատ ված լի նեն 

սո փես տութ յան ցան կա ցած դրսևո րում նե րից: Տվյալ նպա-

տակ նե րի ի րա կա նաց ման ճա նա պար հին ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րի հա մար կա րևոր նշա նա կութ յուն ու նի նաև խոս քի 

բո վան դա կութ յան ճիշտ դա սա վո րումն այն ի մաս տով, որ 

իր ունկն դիր նե րի մտա ծո ղութ յու նը բա վա րար վում է, երբ 

խոս քը չի եր կա րում և չի բնո րոշ վում քո ղար կում նե րով:

Ի վեր ջո, ե կե ղե ցա կան հռե տո րը մո տե նում է իր լսա-

րա նի մտա ծո ղութ յա նը, երբ իր խոս քը հան դես է գա լիս 

որ պես երկ խո սութ յուն և ոչ որ պես մե նա խո սութ յուն: Ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը կա րող է պահ պա նել երկ-

խո սա կան բնու թա գիրն ան գամ այն դեպ քում, երբ այն քա-

րոզ չի մե նա խո սութ յունն է հան դի սա նում: Մե նա խո սա կան 

բնույ թը մե կու սաց նում է ե կե ղե ցա կան հռե տո րին և նրան 

թույլ չի տա լիս ուղղ վել դե պի իր ունկն դիր նե րի մտա ծո-

ղութ յու նը և հա ղոր դակց վել նրանց ան հա տա կա նութ յան 

հետ: Աստ վա ծա բա նա կան բա նա վոր խոսքն անհ նար է, որ 

որ պես փրկչա կան խոսք ուղղ վի ժա մա նա կա կից մար դուն, 

երբ հան դես է գա լիս որ պես մե նա խո սութ յուն: Սա պա տա-

հում է, քա նի որ այս պի սի բնույթն ունկն դիր նե րի մեջ ստեղ-

ծում է այն տպա վո րութ յու նը, որ ե կե ղե ցա կան հռե տո րի 

հե տաքրք րութ յու նը մա կե րե սա յին է և ոչ էա կան:

2. Լսա րա նի ապ րումն այն հո գե վի ճակն է, երբ ո գևոր-

վում կամ հիաս թափ վում է, վրդով վում կամ ան տար բեր 

է լի նում: Հո գե կան այս ըն թաց քը սո վո րա բար սնու ցում է 

հա մա պա տաս խան մտա ծո ղութ յու նը: Խոս քը մար դու մեջ 

ըն թա ցող մի խոր խմոր ման մա սին է, որն օգ նում է նրան 

վստահ լի նել իր մտա ծա կան ո րո շում նե րի մեջ: Ինչ պես 
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ա սում է ժո ղովր դա կան ի մաս տութ յու նը` «Միտ քը չի հա մո-

զում սրտին, այլ սիր տը` մտքին»:

Իր ունկն դիր նե րի ապ րում նե րին անդ րա դար ձող ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րը պետք է նպա տակ ու նե նա այս պես կոչ-

ված «սուրբ մո լուցք նե րի» բոր բոք ման. հա վատ քի1, Աստ ծու 

հան դեպ վա խի2, Նրա պատ վի րան նե րի հան դեպ հար գան-

քի դրսևոր ման, հույ սի` այն ա մե նի հա մար, որ մա տու ցեց 

և խոս տա ցավ Տե րը, սի րո` որ պես մարդ կա յին սրտի ա մե-

նա զոր շար ժա ռի թի: Բնա կան է, որ վե րը նշված «սուրբ մո-

լուցք նե րի» բոր բո քու մը պետք է կա տար վի ոչ միայն ար տա-

բեր ված ե կե ղե ցա կան խոս քի նյու թի առն չութ յամբ և ներ-

դաշ նա կութ յամբ, այ լև աս տի ճա նա բար, որ պես զի ունկն-

դիր նե րին ա նա խորժ ա նակն կա լի չբե րի: Նույն պես և տվյալ 

բոր բո քու մը պետք է շա րու նա կա կան չլի նի, քա նի որ այդ 

դեպ քում լսա րա նում հոգ նութ յուն կա ռա ջաց նի և վստա հա-

բար չի դյու րաց նի քա րոզ չի ան ձին մո տե նա լը: 

Սա կայն ունկն դիր նե րի զգա ցու մը միայն հո գե վի ճակ 

չէ, որն ստեղծ վում է ե կե ղե ցա կան բա նա վոր խոս քի ունկնդ-

րու մից հե տո, այլ նաև մի վի ճակ է, ո րը գո յութ յուն ու նի 

ունկն դիր նե րի հո գի նե րում ունկնդ րու մից ա ռաջ, և ո րը (վի-

ճա կը) սո վո րա բար լսա րա նին հա վա նա կան եր կու խմբե րի 

է բա ժա նում` նրանց, ով քեր նա խա պես բա րե հա ճութ յամբ 

են տրա մադր վում տվյալ խոս քի ունկնդր ման հա մար, և 

նրանց, ով քեր նա խա պես թշնա մա բար են տրա մադր վում 

այդ խոս քի նկատ մամբ: 

1 Ինչպես նշում է Պողոս առաքյալը` «քանի որ արդարանալու համար 
սրտով եք հավատում» (Հռոմ. 10:10), այսինքն` հավատքն «առաջնորդվում 

է» սրտի կողմից:

2 Տե՛ս Սաղմ. 118:120. «Մարմինն իմ գամի՛ր քո երկյուղին, քանզի սաս-
տիկ վախեցա քո դատաստաններից»:

Ա ռա ջին պա րա գան ի դեա լա կան է դիտ վում քա րոզ չի 

կող մից ունկն դիր նե րի ան հա տա կա նութ յա նը մո տե նա լու 

ա ռու մով: Սա կայն այս պա րա գան ո րոշ վտանգ ներ է պա-

րու նա կում, ո րոնք այն դարձ նում են ա վե լի քիչ ի դեա լա կան 

այն բա նից, որ ե րևում է ա ռա ջին հա յաց քից: Եվ սա տե ղի 

է ու նե նում, քա նի որ լսա րա նը, ո րը բա րե հա ճութ յամբ է 

տրա մադր ված ե կե ղե ցա կան հռե տո րի հան դեպ, հակ ված է 

ստեղ ծե լու կրո նա կան ե րևույ թի մի նոր մթնո լորտ, ե թե նաև 

հռե տորն ի րե նից բա ցար ձակ կախ վա ծութ յան մեջ գտնվող 

լսա րա նին շա հա գոր ծե լու ձգտում ու նի: Ան հա տա կա նութ-

յուն նե րի ճիշտ հա ղոր դակ ցութ յուն չկա, երբ մե կը են թարկ-

վում է մյու սին` որ պես հնա զանդ գոր ծիք:

Իր լսա րա նի հետ ե կե ղե ցա կան հռե տո րի նման կա պը 

չի կա րող բնու թագր վել որ պես ա ռողջ ոչ միայն այն պատ-

ճա ռով, որ ունկն դիր նե րի կրո նա կան անտ րա մա բա նա կան 

ար տա հայտ ման վտանգ է հղա նում, այ լև որ խե ղաթ յու րում 

է հիմ նա կան ճշմար տութ յու նը, ո րը պար տա վոր է ներ կա-

յաց նել ե կե ղե ցա կան բա նա վոր խոս քը. ա զա տութ յուն այս 

խոս քի ըն դուն ման կամ մերժ ման մեջ: Այս պա րա գա յում 

ե կե ղե ցա կան հռե տորն իր խոս քը հիմ նում է ունկն դիր նե րի 

վա խի վրա, չնա յած որ խոս քը պետք է կա ռու ցի հույ սի և 

սի րո վրա, ո րը «հե ռու է վա նում երկ յու ղը» (Ա Հովհ. 4:18):

Երկ րորդ պա րա գան (երբ լսա րա նը նա խա պես թշնա-

մա բար է տրա մադր ված) ե կե ղե ցա կան հռե տո րից պա հան-

ջում է հա տուկ ու շադ րութ յուն իր լսա րա նի հետ նե րանձ նա-

կան հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման հար ցում: Ա մե նից 

ա ռաջ պա հանջ վում է, որ ի մա նա բա ցա սա կան այս նա խատ-

րա մադր վա ծութ յան պատ ճա ռի մա սին, ո րը (պատ ճա ռը) 

կա րող է հիմ նա կա նում ա ռա ջա ցած լի նել Ե կե ղե ցու մարդ-

կան ցից և (ա վե լի լայն) Աստ ծուց լսա րա նի հիաս թա փութ-
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յու նից կամ նյու թա կան բա րիք նե րի ամ բող ջա կան կախ վա-

ծութ յու նից, ո րը մար դուն լիո վին ան տար բեր է դարձ նում 

ե կե ղե ցա կան խոս քի բո վան դա կութ յան հան դեպ:

Գի տակ ցե լով իր նկատ մամբ լսա րա նի թշնա մա կան 

տրա մադր վա ծութ յան այս եր կու հիմ նա կան պատ ճառ նե-

րը` ե կե ղե ցա կան հռե տո րը կա րող է հա ջո ղութ յամբ լու-

ծել խնդի րը: Այն պա րա գա յում, որ են թադ րում է լսա րա նի 

հիաս թա փութ յու նը, ե կե ղե ցա կան հռե տո րը պար տա վոր է 

պայ քա րել ինչ պես իր ան ձի, այն պես էլ իր խոս քի ար ժե քի 

հան դեպ վստա հութ յան վե րա կանգն ման հա մար: Դա հիմ-

նա կա նում պետք է ի րա կա նաց նի իր լսա րա նի հետ ա մե-

նօր յա հա ղոր դակց ման շա րու նա կա կա նութ յան մի ջո ցով: 

Սա նշա նա կում է, որ տվյալ պա րա գա յում նե րանձ նա կան 

հա րա բե րութ յուն նե րը ե կե ղե ցա կան խոս քի փո խանց ման 

ըն թաց քում չեն հիմն վում խոս քի ո րոշ հնարք նե րի, այլ հիմ-

նա կա նում ա վե լի լավ նա խա պատ րաս տութ յան վրա:

Այն պա րա գա յում, սա կայն, երբ լսա րա նի նա խա պես 

թշնա մա կան տրա մադր վա ծութ յու նը գա լիս է նյու թա կան 

բա րիք նե րից ու նե ցած ամ բող ջա կան կախ վա ծութ յու նից 

(այդ դեպ քում ե կե ղե ցա կան խոս քը տվյալ լսա րա նի հա-

մար ա նօգ տա կար է), ե կե ղե ցա կան հռե տորն իր խոս քի 

փո խանց ման ձևի մեջ պետք է յու րա հա տուկ մար տա վա-

րութ յուն կի րա ռի, այ սինքն` պար տա վոր է մո տե նալ իր 

լսա րա նի նյու թա պաշ տա կան մա կար դա կին և այս մա կար-

դա կից մղված` իր ունկն դիր նե րին նյու թա կան պա հանջ նե-

րից աս տի ճա նա բար ա ռաջ նոր դի դե պի ա վե լի հո գևոր նե րը: 

Այս ձևն ա պա հո վում է հռե տո րի հար գանքն իր լսա րա նի 

նկատ մամբ (քա նի որ նա մե ղադ րա կան կեր պով չի մեր ժում 

նրանց կյան քի նյու թա կան շրջա նա կը)` հո գևոր կյան քի 

ար ժե քը նաև ոչ թե որ պես բա ցար ձակ հա կազ դե ցութ յուն 

նյու թա կա նութ յա նը, այլ որ պես մար դու ա զատ կամ քի ընտ-

րութ յուն ցու ցադ րե լով: 

3. Վե րը նշված նե րը չեն կա րող ի րա գործ վել, ե թե ե կե-

ղե ցա կան բա նա վոր խոս քը չի ազ դում լսա րա նի կամ քի 

վրա: Ա զատ ընտ րութ յան վե րա բեր յալ Տի րոջ ար տա հայ-

տութ յունն1 իր քա րո զի ըն դուն ման պա րա գա յում հստակ է 

դարձ նում, որ տվյալ խոս քը չի կա րող պար տադր վել լսա րա-

նին մո գա կան ձևով, այլ որ պետք է ներ դաշ նակ լի նի նրանց 

կամ քի հետ: Խոս քը մի գոր ծըն թա ցի մա սին է, ո րը նպա տակ 

ու նի շո շա փե լու լսա րա նի խոր շեր տե րը և ունկն դիր նե րին 

մղի մա տուց ված ճշմար տութ յուն նե րի ըն դուն մա նը:

Ան շուշտ, այս գոր ծըն թացն ինք նա բե րա բար չի կա-

տար վում և ոչ էլ դյու րըմբռ նե լի է, այ սինքն` նկա տի ու նենք, 

որ ե կե ղե ցա կան հռե տո րը պետք է ու նե նա անհ րա ժեշտ 

համ բե րութ յուն, որ պես զի իր լսա րա նի սպա սե լի քի մեջ ամ-

բող ջաց վի պա հանջ ված գոր ծըն թա ցը, ո րը նկա րագ րում 

է Պո ղոս ա ռաք յա լը, երբ գրում է, որ քա րո զի ըն դուն ման 

կա մե ցո ղա կան գոր ծըն թա ցը շատ ան գամ ներ ներ քին տա-

տան ման և դրա մա տիկ պայ քա րի ձև է ստա նում, ինչ պես 

«մար դու խոր հուրդ նե րը միմ յանց մե ղադ րում կամ ար դա-

րաց նում են» (Հռոմ. 2:15):

Ակ նե րև է, որ կա մե ցո ղա կան գոր ծըն թա ցը կախ ված է 

մտա ծո ղութ յու նից (այս մա սին հի շա տա կե ցինք նա խորդ 

բաժ նում), սա կայն չի նույ նաց վում դրա հետ: Սա տե ղի է ու-

նե նում, քա նի որ կամ քը մտա ծա կան գոր ծըն թա ցում հան-

դի սա նում է վերջ նա կան պա տաս խա նը (դրա կան կամ բա-

ցա սա կան): Նույն սկզբունք նե րը կա նո նա վո րում են կամ քի 

կա պը զգաց ման հետ, չնա յած որ սա կամ քի ձգտում է դիտ-

վում: Մտա ծո ղութ յու նը և զգա ցու մը շար ժում են կամ քը և 

1 Տե՛ս Ղուկ. 9:23/Մտթ. 19:21/Հովհ. 7:17:
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ա ռաջ բե րում նյու թա կան կամ հո գևոր տար բեր ար ժեք նե րի 

նկատ մամբ  հե տաքրք րութ յուն կամ դրա ան տե սու մը: 

Հե տևա բար, եզ րա կաց նում ենք, որ լսա րա նի կամ քը 

սկսում է գոր ծել ե կե ղե ցա կան բա նա վոր խոս քի շնոր հիվ, 

երբ այդ խոսքն ունկն դիր նե րի մեջ վե րա կանգ նում է գոր-

ծո ղութ յան ար ժևո րու մը (այ սինքն` ար ժեք նե րի դա սա կար-

գու մը զա նա զա նե լու կա րո ղութ յու նը), և երբ նրանց մեջ 

ստեղ ծում է կա մե ցո ղա կան շար ժա ռիթ ներ և դրդա պատ-

ճառ ներ: Կա մե ցո ղա կան այս գոր ծըն թաց ներն ունկն դիր-

նե րին ա ռաջ նոր դում են տար բե րակ ման և այ նու հե տև` 

ճշմար տութ յուն նե րի մեջ ընտ րութ յան` հաս տա տե լով Տի-

րոջ խոս քե րը` «Կճա նա չեք ճշմար տութ յու նը, և ճշմար-

տութ յու նը ձեզ կա զա տի»1:

1 Հովհ. 8:32:

Գլուխ Է

ԱՍՏ ՎԱ ԾԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀՌԵ ՏՈ ՐԱ ԿԱՆ 

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ԽՈՍ ՔԻ ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՄԱՆ 

ՏԵ ՍԱԿ ՆԵՐՆ ՈՒ Ի ՐԱԴ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Երբ խո սում ենք ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի 

տե սա կի մա սին, ա պա հիմ նա կա նում խո սում ենք տար բեր 

ի րադ րութ յուն նե րում դրա հար մա րեց ման կա րո ղութ յան 

մա սին: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի այս հար մա րո-

ղա կա նութ յու նը հնա րա վոր է, որ ե կե ղե ցա կան հռե տո րից 

պա հան ջի բնագ րի նա խա պատ րաստ ման ըն թացք, սա կայն 

հնա րա վոր է, որ ինք նա բուխ ձևով գոր ծի ար տա հայտ ման 

ըն թաց քում: Վեր ջին պա րա գան, ան շուշտ, են թադ րում է 

հմուտ հռե տոր: Այս ի մաս տով ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան 

խոս քի ո րոշ տե սակ ներ ա վան դա կան են (այ սինքն` ե կե ղե-

ցա կան հռե տո րութ յան պատ մութ յան մեջ հա վեր ժա կան 

են), սա կայն ո րոշ տե սակ ներ ստեղծ վում են ժա մա նա կա-

կից հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան պայ ման նե րից ել նե լով: 

Նա խորդ գլխում (ծի սա կան քա րո զի մա սին) հի շա-

տա կե ցինք ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան կա պը ծի սա կան 

տար վա հետ: Այս ի րո ղութ յու նը հան դի սա նում է ժա մա նա-

կա կից հռե տո րա կան  աստ վա ծա բա նա կան խոս քի հիմ նա-

կան ձևե րից մե կը` տո նա խո սա կան հռե տո րա կան խոսք: 

Ներ քևում կհի շա տակ վեն տվյալ խոս քի ար տա հայտ ման 

ո րոշ այլ տե սակ ներ և ի րադ րութ յուն ներ: 
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ա) Հռե տո րա կան խոս քը բա րո յա կան և 

դա վա նա բա նա կան թե մա նե րի մա սին

Բա րո յա կան թե մա ներ ար ծար ծող հռե տո րա կան 

խոսքն այն խոսքն է, որ բխում է քրիս տո նեա կան բա րո յա-

կա նութ յան սկզբունք նե րից: Այս խոս քը, հե տևա բար, վե-

րա բե րում է բո լոր թե մա նե րին, ո րոնք առնչ վում են մար դու 

բա րո յա կան վար վե լա կեր պին, այ սինքն` ա ռա քի նութ յուն-

նե րին և վատ սո վո րութ յուն նե րին: Մար դու բա րո յա կան 

վար վե լա կեր պը մտնում է անձ նա կան և հա սա րա կա կան 

կյան քի բո լոր շեր տե րի մեջ, ո րը նշա նա կում է, թե բա րո յա-

կան թե մա նե րին վե րա բե րող ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան 

խոս քը պետք է հե տևի մարդ կա յին բա րո յա կան վար վե լա-

կեր պին, որ պես զի լսա րա նի բա րո յա կան թե րութ յուն նե րի 

մա սին օգ տա կար տե ղե կութ յուն ներ քա ղի:

Այս պատ ճա ռով բա րո յա կան թե մա նե րը չա փա զանց 

այժ մեա կան են: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րը պետք է լու ծի այս 

խնդիր նե րը ոչ տե սա կան մա կար դա կով, այլ քրիս տո նեա-

կան հա վատ քի և կյան քի հետ բա րո յա կա նութ յան կա պով: 

Ի դեպ, նորկ տա կա րան յան բո լոր բնագ րե րը բա րո յա կան 

թե մա նե րի զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն են ըն ձե ռում: 

Այս թե մա նե րը կա րող են բա ժան վել եր կու խմբի` ընդ հա-

նուր կամ մաս նա վոր: Ընդ հա նուր թե մա ներն առնչ վում են 

բա րո յա կան գոր ծըն թա ցին, իսկ մաս նա վոր թե մա նե րի 

շար ժա ռիթ են լսա րա նի ար տա հերթ խնդիր նե րը: 

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը, սա կայն, կա րող 

է նաև դա վա նա բա նա կան թե մա ներն ու նե նալ որ պես հիմ-

նա կան ա ռանցք: Քա րո զի և դոգ մա յի կա պը մի ընդ հա նուր 

հարց է պա րու նա կում. քա նի որ դոգ ման հայտ նու թե նա-

կան ճշմար տութ յուն է, ո րը գե րա զան ցում է մարդ կա յին 

խոս քի սահ ման նե րը, ա պա ինչ պե՞ս է այն դառ նում ա վե-

տա րա նա կան ծա նուց ման «ա ռար կա», ո րը բա վա րա րում է 

քա րո զին: Այս հար ցի պա տաս խանն այն է, որ քա րո զը և 

դոգ ման լրաց նում են միմ յանց և ի մաս տա բա նա կան նույ-

նութ յան հաս նում: Դոգ ման Ե կե ղե ցու աստ վա ծա բա նութ-

յան էութ յունն է և ամ բար վում է հա վատ քի աղբ յուր նե րից: 

Դոգ ման այս ի մաս տով հան դի սա նում է ոչ միայն քա րո զի 

բո վան դա կութ յուն, այ լև քա րո զի հա վաս տիութ յան չա փա-

նի շը: 

Դա վա նա բա նա կան թե մա նե րը ե կե ղե ցա կան հռե տո-

րից ճշգրիտ բա նա ձևում, ինչ պես նաև հա րա տև ու սում նա-

սի րութ յուն են պա հան ջում: Հաս տա տուն չէ այն կար ծի քը, 

ըստ ո րի` ա վե լի լայն լսա րա նի հա մար այս թե մա ներն այն-

քան էլ հե տաքր քիր չեն: Ինչ պես քա րո զի չը տա ճա րի ներ-

սում, այն պես էլ աստ վա ծա բան-դա սա խո սը, կոչ ված են 

դա վա նա բա նա կան թե մա ներ զար գաց նել, քա նի որ այս 

թե մա նե րը հա վատ քի հիմքն են: Դա պար տա վոր է ա մե-

նայն ճշգրտութ յամբ ի մա նալ Ե կե ղե ցու յու րա քանչ յուր ան-

դամ, և ո րը հան դի սա նում է ա պա հո վող չա փա նի շը մնաց-

յալ թե մա նե րի զար գաց ման հա մար:

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քում դա վա նա բա նա-

կան թե մա նե րի զար գա ցու մը պետք է ու ղեկց վի նաև հե րե-

տի կո սութ յան կող մից այս դոգ մա նե րի վե րա բեր յալ կաս-

կած նե րի հի շա տակ մամբ: Քա նի որ հե րե տի կո սութ յու նը 

շար ժա ռիթ է հան դի սա նում, որ պես զի հի շա տա կենք Ե կե-

ղե ցու «ու ղիղ փառ քը» (ու ղիղ հա վատ քը), ինչ պես նաև գի-

տակ ցենք այն հե տևանք նե րը, որ ու ներ և ու նի շե ղու մը Ե կե-

ղե ցու ճշմար տութ յուն նե րից: Ի դեպ, Տիե զե րա կան ժո ղով-

նե րի գոր ծը (այ սինքն` սրբա զան օ րենք նե րի, որ պայ քա րե-

11 - ԳԵՈՐԳԻՈՍ ՖԻԼԻԱՍ
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ցին հե րե տի կոս նե րի դեմ) ան մի ջա պես առնչ վում է քա րո զի 

գոր ծին: Հե րե տի կոս ու սու ցիչ նե րի կա յաց ման շրջա նում 

քա րոզն ստանձ նեց ոչ միայն հա վատ քի բո վան դա կութ յան 

ճշմար տութ յան լու սա բա նու մը և դրա մտքի հստակ բա նա-

ձևու մը, այ լև հա վա տաց յալ նե րի ի րա կան հա մոզ մունք նե րի 

ձևա վո րու մը, իսկ դոգ ման` որ պես հիմ նա կան ճշմար տութ-

յան բա նա ձևում, պետք է դառ նա Ե կե ղե ցու կեն սա փոր ձի 

դրսևո րու մը: 

Դա վա նա բա նա կան թե մա նե րի զար գաց ման անհ րա-

ժեշ տութ յու նը, նշա նա կութ յու նը և այժ մեա կա նութ յունն 

ըմբռ նում ենք, երբ ներ կա յաց նում ենք այս թե մա նե րի 

ա ռան ձին ճյու ղե րը` մար դա բա նութ յու նը, քրիս տո սա բա-

նութ յու նը, եր րոր դա բա նութ յու նը, ե կե ղե ցա բա նութ յու նը, 

փրկա բա նութ յու նը և վախ ճա նա բա նութ յու նը: Այս ճյու ղերն 

ամ փո փում են ուղ ղա փառ վար դա պե տութ յու նը և այն զա-

նա զա նում բո լոր այս թե մա նե րի վե րա բեր յալ ոչ ուղ ղա փառ 

վար դա պե տութ յուն նե րից: Հե տևա բար, ուղ ղա փառ Ե կե ղե-

ցու դոգ մա յի կա նո նա վոր և ճիշտ զար գա ցումն ունկնդ րին 

նե րա ռում է ուղ ղա փա ռութ յան ի մաս տի մեջ, հստա կեց նում 

նրա փրկութ յան շրջա նա կը, ինչ պես նաև նրան պահ պա-

նում է Հու նաս տա նում ո րոշ ոչ ուղ ղա փառ նե րի (հիմ նա կա-

նում` բո ղո քա կան հա րան վա նութ յուն նե րից) ի րա կա նաց-

րած հա վա տա փո խութ յու նից: 

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քում դա վա նա բա-

նա կան թե մա նե րի զար գա ցումն այն վտանգն է հղա նում, 

որ քա րո զը կա րող է հոգ նե ցու ցիչ դառ նալ ունկն դիր նե րի 

հա մար, ո րոնք (մեծ մա սը) վարժ ված չեն դա վա նա բա նա-

կան եզ րա բա նութ յա նը, ինչ պես նաև ան մի ջա պես չեն հե-

տաքրքր վում դա վա նա բա նա կան թե մա նե րով: Ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րը հնա րա վո րինս ա մե նա պարզ խոս քը պետք է 

կի րա ռի, դա վա նա բա նա կան թե մա նե րը կա պի ունկն դիր նե-

րի կյան քի հետ և հիմ նա կա նում այս թե մա նե րը զար գաց նի 

Ե կե ղե ցու Հայ րե րի գրվածք նե րով, ո րոն ցում դոգ ման մեկ-

նա բան վում է ան մի ջա կան և տպա վո րիչ ձևով:

Որ պես հա վատ քի սկզբուն քի հիմ նա կան և հա մա կարգ-

ված բա նա ձևում` դոգ ման աստ վա ծա յին ճշմար տութ յուն-

նե րի հա րա տև փոր ձա ռութ յան վերջ նա կան և ամ փոփ ար-

տա հայ տումն ու վկա յութ յունն է, որ Ե կե ղե ցու ան դամ ներն 

ապ րում են այս կյան քի խորհր դա վոր և ա ռա քի նի շրջա նա-

կում: Դոգ ման` որ պես հա վատ քի հա ղոր դակ ցութ յուն, խոս-

տո վան ված և վկայ ված քրիս տոն յա նե րի գոր ծու նեութ յան և 

վար վե լա կեր պի մի ջո ցով, արդ յունքն է դժվա րին խմո րում-

նե րի, ո րոնց մաս նակ ցում է մարդն ամ բող ջա պես: Ոչ ոք չի 

հա վա տում մի հայ տա րա րութ յան, ե թե այն չի լսում, և ոչ ոք 

չի ըն դու նում դրա բո վան դա կութ յու նը, ե թե չի հա մոզ վում: 

Սա կայն հա մոզ չութ յունն ան խո հեմ կամ զգաց մուն քա յին 

հա կազ դե ցութ յան արդ յունք չէ, այլ գի տակ ցա կա նի արդ-

յունք է և հե տևա բար խո հա կա նի ընտ րութ յուն: Քա րո զի 

դերն ակ նե րև է ոչ միայն որ պես ա վե տա րա նա կան ճշմար-

տութ յուն նե րի ար տա հայտ ման, այ լև որ պես ա վե տա րա նա-

կան ճշմար տութ յուն նե րի փո խանց ման մի ջոց այն ձևով, 

ո րը կար տա հայ տի պա հանջ ված հա մոզ չութ յու նը և դրա 

ըն դու նու մը:

Հե տևա բար, վե րևում հի շա տակ ված նե րի հի ման վրա 

հաս կա նա լի է այն, որ քա րո զի մի ջո ցով ար տա բեր ված 

աստ վա ծա բա նա կան խոս քը ձևա վո րում է «քա րոզ չա կան 

աստ վա ծա բա նութ յուն», որն ու նի իր մե թո դա բա նութ յու նը 

և կա ռուց ված քը, հստակ տար բեր վում է աստ վա ծա բա նա-

կան նյու թին այլ գի տաճ յու ղե րի մո տե ցում նե րից: 
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Հե տևա բար, քա նի որ քա րո զի մի ջո ցով մա տուց ման 

շրջա նա կում դոգ ման ներ կա յաց վում և ցու ցադր վում է որ-

պես կյան քի ձև, ա պա այդ դեպ քում քա րո զը ե րևան է բե-

րում նաև հով վա կան իր բնո րո շու մը: Այս պի սով, քա րոզ չի 

և դոգ մա յի մի ջև շա րու նա կութ յու նը հաս կաց վում է Ե կե ղե-

ցու կյան քի զո րա վոր շրջա նա կում այն պես, ինչ պես որ այն 

ձևա վոր վում և ար տա հայտ վում է իր պատ մա կան ըն թաց-

քում:

բ) Ի րա դար ձա յին խոս ք

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րը խո րա նից կամ հա մալ սա րա-

նա կան լսա րա նում չպետք է ան տեղ յակ լի նի իր լսա րա նի 

կյան քի ար տա կարգ դեպ քե րից և կա րիք նե րից: Այս փաս-

տարկն ա վե լի հրա մա յա կան է դառ նում, երբ հաշ վում ենք, 

որ այդ դեպ քե րը ի րա դար ձա յին են, ո րոնք կազ մում են 

մար դու ամ բողջ ան հա տա կա նութ յու նը: Հե տևա բար, աստ-

վա ծա բա նա կան խոս քի մի ջամ տութ յու նը տվյալ պա հին 

բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տութ յուն է:

«Ի րա դար ձա յի նի» նշա նա կութ յու նը ե կե ղե ցա կան հռե-

տո րա կան խոս քում ցույց է տա լիս ո րևէ ար տա կարգ դեպք` 

հայտ նի որ պես հա վա նա կան, սա կայն չսպաս ված (ինչ պես, 

օ րի նակ, բնա կան ա ղետ նե րը, պա տե րազ մը կամ մա հը), 

կամ բա ցար ձա կա պես անս պա սե լի ինչ-որ դեպք, այ սինքն` 

չսպաս ված ա մե նա ցածր հա վա նա կա նութ յամբ (ինչ պես ոճ-

րա գոր ծութ յան մի դեպք` սպա նութ յուն, գո ղութ յուն և այլն, 

ո րի ման րա մաս նե րը այն դարձ նում են ե զա կի): Ե կե ղե ցա-

կան ի րա դար ձա յին խոս քը, սա կայն, կա րող է վե րա բե րել 

նաև ե կե ղե ցա կան ար տա հերթ դեպ քե րին, ինչ պես, օ րի-

նակ, մկրտութ յան, պսա կի և ձեռ նադ րութ յան խոր հուրդ նե-

րին, թաղ ման ա րա րո ղութ յա նը, դպրո ցա կան ուս տար վա 

բաց ման օրհ նութ յա նը և տա ճա րի նա վա կա տի քի սրբա-

գործ մա նը: 

Ան կախ ի րա դար ձութ յան տե սա կից` ե կե ղե ցա կան հռե-

տո րը պար տա վոր է բա զում շնորհ ներ ու կա րո ղութ յուն ներ 

ցույց տալ, որ պես զի ար ձա գան քի ի րա դար ձա յին խոս քի 

անհ րա ժեշ տութ յուն նե րին: Այս անհ րա ժեշ տութ յուն նե րը 

դառ նում են բազ ման շա նակ ի րա դար ձա յին խոս քի նպա-

տակ նե րի բազ մա զա նութ յան պատ ճա ռով, երբ զու գա-

հե ռա բար կոչ վում է մխի թա րե լու և ո գևո րե լու, ար գե լե լու 

և մղե լու, տեղ զբա ղեց նե լու և հե ռա վո րութ յուն պա հե լու, 

գո վե լու և հան դի մա նե լու: Ե թե հաշ վի առն վի, որ ի րա դար-

ձա յին խոս քը հատ կանշ վում է նա խա պատ րաստ վե լու հա-

մար ժա մա նակ չու նե նա լով (քա նի որ «ի րա դար ձա յի նի» 

ի մաստն ու ղեկց վում է անս պա սե լիի և ան հե տաձ գե լիի 

նշա նա կութ յամբ), ա պա հստակ է դառ նում ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րա կան խոս քի ձևա վոր ման ա ռա վել դժվար լի նե լը: 

Հատ կա պես ի րա դար ձա յին քա րոզ նե րը, որ ո րևէ մահ-

վան շար ժա ռի թով կա՛մ հայ տա րար վում են տա ճա րում` 

ա րա րո ղութ յան ըն թաց քում, կա՛մ հան դի սա նում են մխի-

թա րա կան խոսք ո րևէ հա մալ սա րա նա կան լսա րա նում, 

ան շուշտ, բա վա կա նին դժվա րութ յուն ներ են թաքց նում: 

Քա նի որ պետք է միա ժա մա նակ մխի թա րեն, մեկ նա բա նեն 

մահ վան դեպ քը և հույս ներշն չեն ապ րող նե րին: Ե թե տվյալ 

քա րո զը սահ մա նա փակ վի միայն վե րը նշված շեր տե րից 

մե կով, ա պա այդ ժա մա նակ դրա թե մա տիկ միա կող մա-

նիութ յունն ա ռաջ կբե րի նաև դրա ան հա ջո ղութ յու նը: 

Մահ վան դեպ քում Ե կե ղե ցին (խո րա նից կամ հա մալ սա րա-

նա կան լսա րա նում) պար տա վոր է ար տա հայ տել ամ բող ջա-

կան խոսք և ոչ թա ղում նե րի ժա մա նակ մշտա պես խոս վող 
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խոսք: Հա մալ սա րա նա կան լսա րա նում տվյալ խոս քը կա-

րող է նաև այլ ձևեր ստա նալ, ինչ պես, օ րի նակ, ու սա նող նե-

րի հա վա քա կան մաս նակ ցութ յու նը մահ վան փաս տի մեկ-

նա բա նութ յա նը և մա հա ցա ծի բա ցա կա յութ յա նը: 

Ե կե ղե ցու հայ րե րի ի րա դար ձա յին խոս քե րը տար բեր-

վում են դեպ քե րի հա մար ձակ մեկ նա բա նութ յամբ, այն հույ-

սով, որ ներշն չում է հա վատն Աստ ծու նկատ մամբ և ի հայտ 

ե կած ար տա կարգ խնդիր նե րի պա րա գա յում նա խա տես-

ված լու ծում նե րի զո րութ յամբ: Այս խոս քերն ար տա հայտ-

վե ցին ժա մա նա կի հստակ դեպ քե րի շար ժա ռի թով, ինչ պես 

նաև նրանց հո գևոր անհ րա ժեշ տութ յուն նե րով: 

Նմա նա տիպ օ րի նակ ներ ենք տես նում Հով հան Ոս-

կե բե րա նի 21 խոս քե րից` «Ար ձան նե րի մա սին», ո րոնք 

խոս վե ցին Թեո դո սիոս Մեծ կայ սեր և նրա ըն տա նի քի ան-

դամ նե րի ար ձան նե րի կոր ծան ման շար ժա ռի թով, ո րոնք, 

սա կայն, զար գաց րին Ե կե ղե ցու և պե տութ յան հա րա բե-

րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև ոչ կրո նա կան1 այլ թե մա ներ: 

Բար սեղ Մե ծի` «Ե րաշ տի և սո վի մա սին» ճա ռե րը ե լա-

կետ ու նեին ե րաշ տը և, հե տևա բար, սո վը ժո ղովդ րի մեջ, և 

հենց այդ պատ ճա ռով էլ կե սա րա ցի նե րի Ե կե ղե ցին ո րո շում 

է աշ խա տել2: Կոս տանդ նու պոլ սի Սուրբ Հա րութ յան տա-

ճա րում Ք. հ. 380 թ. խոս վե ցին Գրի գոր Աստ վա ծա բա նի` 

«Աստ վա ծա բա նա կան հինգ ճա ռեր»-ը, երբ ա րիո սա-

կան նե րը և ա պո ղի նա րա կան նե րը գրա վել էին ուղ ղա փառ 

գրե թե բո լոր տա ճար նե րը3: Թեո դո րոս Ստու դի տո սի քա-

րոզ նե րը («Քրիս տո նեա կան ու սու ցում ներ» ան վամբ) 

քննա դա տում են թա գա վո րա կան կամ պե տա կան ո րոշ դե-

1 PG , - :
2 PG , - :
3 PG , - :

րա կա տար նե րի1: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան այս բո լոր 

խոս քե րում մեկ կա յուն և հստակ աստ վա ծա բա նա կան հե-

նա րան է ե րևում: 

Այ սօր վա ի րա կա նութ յան մեջ ի րա դար ձա յին խոս քն 

ուղղ վում է նաև մաս նա վոր` միա տարր լսա րան նե րի, ինչ-

պես, օ րի նակ, ա շա կերտ նե րի, ու սա նող նե րի, հի վանդ նե րի 

և բան տարկ ված նե րի: Վե րը նշված լսա րան նե րի հա ման-

մա նութ յու նը տար բե րում է խոս քի բո վան դա կութ յու նը և 

կա ռուց ված քը: Այս տեղ պետք է հի շա տա կենք մաս նա գի-

տա ցած ճա ռե րի և թե րևս ե կե ղե ցա կան` մաս նա գի տա ցած 

հռե տոր նե րի մա սին: Սա նշա նա կում է, որ ան գամ փոր ձա-

ռու քա րո զիչ նե րը, հնա րա վոր է, չկա րո ղա նան հար մար վել 

վե րո հիշ յալ հա տուկ հան գա մանք նե րին: Ան շուշտ, ե կե ղե-

ցա բա նո րեն ճիշտ չէ ե կե ղե ցա կան մարմ նի շեր տա վո րու մը 

հա տուկ և ոչ հա տուկ խմբե րի, սա կայն հա տուկ պայ ման նե-

րը մաս նա գի տա կան լու ծում ներ են պար տադ րում:

գ) Ե կե ղե ցա կան ջա տա գո վա կան խոսք

Ժա մա նա կա կից աստ վա ծա բա նա կան խոս քում «ջա-

տա գո վութ յուն» ի մաս տը եր կու ա ռան ձին շեր տեր է պա րու-

նա կում` ճշմա րիտ հա վատ քի պաշտ պա նութ յուն հե րե տի-

կոս նե րից և ուղ ղա փառ աստ վա ծա բա նութ յան երկ խո սութ-

յուն գա ղա փա րա բա նա կան և գի տա կան ժա մա նա կա կից 

ե րևույթ նե րի հետ: 

Ժա մա նա կա կից աստ վա ծա բա նա կան ջա տա գո վա կան 

խոս քի ա ռա ջին շեր տը (ճշմար տութ յան պաշտ պա նութ յու-

նը հե րե տի կոս նե րից) հե րե տի կոս նե րի գոր ծու նեութ յան 

մե թո դի և բո վան դա կութ յան լավ ի մա ցութ յուն է պա հան-

1 Հրատ. «  », σσ  :
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ջում: Հռե տո րա կան ջա տա գո վա կան խոս քը պետք է հիմն-

վի հե րե տի կոս նե րի վի ճակ նե րի ճիշտ ար ձա նագ րութ յան 

վրա, որ պես զի շա րու նա կութ յան մեջ հան գի նրանց հերք-

մա նը: Սխալ ված ի մա ցութ յու նը, որ չի բա ցառ վում, կամ 

նրանց վի ճա կի ոչ ճիշտ ներ կա յա ցու մը կա րող է ան հա ջո-

ղութ յան մատ նել ջա տա գո վա կան խոս քով ունկն դիր նե րին 

հա մո զե լիս, սա կայն կա րող է նաև զին ված գոր ծո ղութ յուն-

նե րի մղել հե րե տի կո սա կան խմբե րին, ո րոնք պաշտ պան-

վել և պե տութ յան օ րենք նե րի շրջա նակ նե րում ի րենց ի րա-

վունք նե րը պա հան ջել գի տեն: 

Այս նպա տա կի հա մար ե կե ղե ցա կան հռե տո րը (խո րա-

նից կամ քրիս տո նեա կա նի և կրո նի դա սի շրջա նակ նե րում) 

պետք է ա պա հով ված լի նի ինչ պես հենց նույն հե րե տի-

կոս նե րի վի ճա կին, այն պես էլ նրանց դիր քե րի ժխտմա նը 

վե րա բե րող գրա կա նութ յամբ: Այ սինքն` պա հանջ վում է 

ստեղ ծել հա կա հե րե տի կո սա կան մի գրա դա րան, որն, ան-

շուշտ, շա րու նա կա բար պետք է թար մաց վի նոր հե րե տի-

կոս նե րի ե րևան գա լու և հնե րի փո փոխ ման դեպ քում: Եվ 

հա կա հե րե տի կո սա կան խոս քը, որ ե րևան կհա նի և կպար-

սա վի խա բեութ յու նը, կօգ նի հա վա տաց յալ նե րին ճշմա-

րիտ հա վատ քի հա մար պայ քա րում, պետք է զգոն, կա յուն 

և հու սա լի լի նի: Պետք է զգոն լի նի հե րե տի կոս նե րի դեմ 

ծայ րա հեղ ար տա հայ տութ յուն նե րը շրջան ցե լու ի մաս տով. 

ար տա հայ տութ յուն նե րի, ո րոնք չեն կեր տում հա վա տաց-

յալ նե րին և, հնա րա վոր է, կա րող են շար ժա ռիթ ներ դառ-

նալ հե րե տի կոս նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար, որ պես-

զի վեր ջին ներս իբ րև ա նար դա րա ցիո րեն հա լած վող ներ 

ներ կա յա նան կամ ե կե ղե ցա կան հռե տո րի դեմ դա տա կան 

գործ հա րու ցեն: Ի դեպ, տվյալ դեպ քում ու ժի մեջ է նաև այն 

սկզբուն քը, ո րի մա սին խոս վել է այլ հատ վա ծում, որ ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը պետք է ոչ միայն զգոն լի-

նի, այ լև մեղ մութ յամբ կի րա ռի քննա դա տութ յու նը և խրա-

տի սխալ ված նե րին:

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րութ յան ժա մա նա կա կից ջա տա-

գո վութ յան երկ րորդ շեր տը ևս ա ռան ձին և յու րա հա տուկ 

դժվա րութ յուն ներ է պա րու նա կում: Ժա մա նա կա կից մտա-

ծո ղութ յան հետ աստ վա ծա բա նութ յան երկ խո սութ յու նը 

հան դի սա նում է Ե կե ղե ցու հա վեր ժա կան պա հանջն այն 

ի մաս տով, որ Ե կե ղե ցու հայ րե րը և ե կե ղե ցա կան հե ղի նակ-

նե րը միշտ էլ հե տաքրքր վել են ի րենց ժա մա նա կաշր ջա նի 

գի տա կան և փի լի սո փա յա կան հո սանք նե րով և երկ խո-

սութ յան մեջ մտել դրանց հետ` ցույց տա լով այդ հո սանք-

նե րի բա ցա ռու մը կամ հա մընկ նու մը:

Իր ջա տա գո վա կան խոս քը կազ մե լիս ժա մա նա կաշր-

ջա նի հո սանք նե րին անդ րա դառ նա լու ժա մա նակ ե կե ղե-

ցա կան հռե տո րի ա ռաջ նա յին և հիմ նա կան դժվա րութ յու նը 

դրսևոր վում է այն անհ րա ժեշ տութ յամբ, որ աստ վա ծա բա-

նա կան շրջա նակ նե րում չջա նա փո խա րի նել վե րո հիշ յալ 

հո սանք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Օ րի նակ` ժա մա նա կա-

կից կեն սա բա նութ յան հետ իր երկ խո սութ յան ժա մա նակ 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րը չպետք է փոր ձի ո րևէ կեն սա բա նի 

փո խա րի նել այս թե մա նե րով: Քա րոզ չի կամ աստ վա ծա-

բան-դա սա խո սի աստ վա ծա բա նա կան հռե տո րա կան խոս-

քը պետք է բա վա րար վի կեն սա բա նութ յան հետ ու նե ցած 

իր երկ խո սութ յամբ (ո րը, որ պես օ րի նակ, հի շա տակ վում 

է), մնա աստ վա ծա բա նութ յան շրջա նակ նե րում և չստեղ-

ծի կեն սա բա նութ յա նը վե րա բե րող «պա տե րազ մա կան» մի 

վի ճակ, ո րը կհիմն վի ե կե ղե ցա կան հռե տո րի «գի տա կան» 

ու սում նա սի րութ յան վրա:
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Ժա մա նա կա կից գի տա կան հո սանք նե րի հետ ե կե ղե-

ցա կան հռե տո րի երկ խո սութ յու նը չպետք է «պա տե րազ-

մա կան» կամ ժխտո ղա կան խոսք հա մար վի: Ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րութ յան ջա տա գո վութ յու նը իր ժա մա նա կաշր ջա նի 

գի տութ յան հան դեպ պետք է հիմն վի ոչ թե ընդ հան րա կան 

և ա նո րոշ մի կաս կա ծամ տութ յան, այլ աստ վա ծա բա նութ-

յան և գի տութ յան դե րե րի տար բե րութ յուն նե րի մեկ նութ-

յան, քննա խո սա կան մի փոր ձի վրա` գի տութ յան` բա ցի 

լրաց ման ա ռու մով, մար դու ու սում նա սի րութ յա նը և այդ 

ե րևույ թի դիտ մա նը մո տե նա որ պես Աստ ծու ստեղ ծա գոր-

ծութ յան և որ պես գո յութ յան, որն ըն թա նում է դե պի Աստ-

ծու Թա գա վո րութ յուն:

դ) Քա ղա քա կան և աստ վա ծա բա նա կան խոսք

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը կոչ ված է տեղ 

զբա ղեց նե լու մարդ կութ յան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում ոչ 

թե ժա մա նա կա վոր պա տե հութ յուն ստա նա լու հա մար, այլ 

մար դուն ու սու ցա նե լու այս ո լորտ նե րում փրկա բա նութ յան 

տե ղադր ման ճիշտ ձևը:

Քա ղա քա կա նութ յու նը բա ցա ռա պես կա րևոր նշա նա-

կութ յուն է ստա նում մար դու կյան քի հա մար: Մար դու` որ-

պես «քա ղա քա կան էա կի» պատ մութ յու նը Հին Հու նաս տա-

նում «քա ղա քա կա նութ յուն» եզ րի ըն կալ ման անհ րա ժեշտ 

շրջա նակն է տա լիս: Այս շրջա նակն ա ռա վել անհ րա ժեշտ 

է այ սօր վա ժա մա նա կաշր ջա նին, հա մա ձայն ո րի շփո թութ-

յուն կա «քա ղա քա կա նութ յուն» և «կու սակ ցութ յուն» եզ րե-

րի ըն կալ ման մեջ: Եվ ե թե ե կե ղե ցա կան հռե տո րը չգի տի 

այս բա ժան ման բո լոր չա փա նիշ նե րը, ա պա վտանգ է ա ռա-

ջաց նում, որ իր լսա րա նում շփո թութ յան լուրջ խնդիր ներ 

կստեղծ վեն: 

Քա ղա քա կա նութ յան և աստ վա ծա բա նութ յան առն-

չութ յու նը քա րո զի կամ կրո նի դա սի շրջա նակ նե րում են-

թադ րում է աստ վա ծա բա նա կան չա փա նիշ նե րի գե րա զանց 

ի մա ցութ յուն, ո րը թե լադր վում է «Նա մակ առ Դիոգ նի-

տոս»-ի կող մից. «Բնակ վում են հենց ի րենց հայ րե նի քում, 

սա կայն որ պես օ տա րա կան ներ, մաս նակ ցում են ա մեն 

ին չի` որ պես քա ղա քա ցի ներ, և օ տար նե րի պես հե ռու են 

մնում ա մեն ին չից»1: Հիմ նա կա նում խոս քը ա մե նաէա կան 

խնդիր նե րի կազ մա վոր ման մա սին է` կապ ված աշ խար հում 

Ե կե ղե ցու հա վեր ժա կան ներ կա յութ յան հետ: Ինչ պե՞ս կի-

րա կա նաց վի աշ խար հում կյան քի և գոր ծու նեութ յան միա-

ժա մա նակ յա հա մա գո յութ յու նը Ե կե ղե ցու ան դամ նե րի կող-

մից «գա լիք քա ղա քի»2 ո րոն ման դրութ յան հետ: Այս պատ-

ճա ռով ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի տվյալ աստ վա-

ծա բա նութ յու նը հիմ նա կա նում «լա րա խա ղա ցութ յուն» է 

միա ժա մա նակ յա եր կու ի րա կա նութ յուն նե րի մի ջև: 

Ողջ մտա հո գութ յա նը ե կեք անդ րա դառ նանք գործ նա-

կա նո րեն: Ե կե ղե ցա կան խոս քը չի կա րող խրա խու սել Ե կե-

ղե ցու ան դամ նե րին, որ ան տար բեր լի նեն քա ղա քա կա նութ-

յան նկատ մամբ, ոչ էլ (ա ռա վել շատ) հա կադր վեն դրան: 

Պատ ճա ռը հստակ է, քա նի որ ունկն դիր ներն ապ րում են 

տվյալ հա սա րա կութ յան մեջ, ո րի հա մար քա ղա քա կա նութ-

յու նը հիմ նա կան կա նո նա վո րող ազ դակ է հան դի սա նում 

(շատ ան գամ ներ ազ դակ, ո րը կա րող է նույն Ե կե ղե ցու հա-

մար դրա կան կամ բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ): 

Սա կայն ե կե ղե ցա կան խոս քը չի կա րող բա ցար ձակ դարձ-

1 σ  ς , ,  ,  - :
2 Եբր. 13:14:
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նել քա ղա քա կա նութ յամբ իր զբաղ վե լը, այ սինքն` չի կա րող 

դառ նալ ինչ-որ «քա ղա քա կան խոսք»` տար բեր կու սակ-

ցութ յուն նե րի քա ղա քա կան խոս քի հա մա պա տաս խան:

Վե րը նշված նե րից պարզ է դառ նում, որ ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րի` քա ղա քա կա նութ յամբ զբաղ վե լը պետք է ա ռաջ-

նորդ վի խիստ սահ մա նա փա կութ յամբ և հե տև յալ կա նոն-

նե րով`

1. Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը պար տա վոր 

է դուրս գալ քա ղա քա կան այն հար ցե րի դեմ, երբ դրանք 

առնչ վում են ունկն դիր նե րի մարդ կա յին ի րա վունք նե րին, 

ինչ պես նաև այն դեպ քում, երբ քա ղա քա կան իշ խա նութ յան 

գոր ծու նեութ յունն ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի խնդիր ներ է 

հա րու ցում Ե կե ղե ցու ան դամ նե րի փրկութ յան հա մար: 

2. Այս թե մա յով զբաղ վե լը պետք է կա տար վի մեղ մո-

րեն և չօգ տա գործ վի քննա դատ ման կու սակ ցա կան գոր ծե-

լա կեր պը: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րը չպետք է ան գամ մի փոքր 

կաս կած ու նե նա, որ քա ղա քա կա նութ յան դեմ իր քննա դա-

տութ յու նը կա րող է գոր ծել հօ գուտ հա կա ռա կորդ կու սակ-

ցութ յան, ո րին նա քննա դա տում է:

3. Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը կա րող է խրա-

խու սել իր լսա րա նին խառն վել քա ղա քա կա նութ յա նը, սա-

կայն` ոչ կու սակ ցա կա նութ յա նը:  

4. Ե կե ղե ցա կան հռե տո րը և իր խոս քը քա ղա քա կա-

նութ յան մեջ չպետք է մեր ժեն մարդ կանց և մի տում նե րը, 

այլ քննա դա տեն կամ հա վա նութ յուն տան գա ղա փար նե-

րին ու ա րարք նե րին: Քննա դա տե լու և հա վա նե լու ա նա-

չա ռութ յունն է հա մար վում ա մե նագլ խա վոր ազ դակն ի րա-

վա ցիութ յան հա մար և ոչ թե աստ վա ծա բա նա կա նի դուրս 

գա լը քա ղա քա կա նութ յան դեմ:

5. Եվ, ի վեր ջո, քա ղա քա կա նութ յան մա սին ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րի աստ վա ծա բա նա կան խոս քը պետք է ներշնչ-

վի Ե կե ղե ցու փրկչա կան գոր ծի նպա տակ նե րից և ի մաստ-

նե րից, այ սինքն` տվյալ խոս քը չի կա րող լի նել ո՛չ հա սա րա-

կա գի տա կան, ո՛չ տնտե սա գի տա կան, ո՛չ փի լի սո փա յա կան-

հո գե բա նա կան և պետք է վեր հա նի այն ճշմար տութ յու նը, 

որ քա ղա քա կա նութ յու նը դաս վում է (ե կե ղե ցա կան խոս քի 

հա մար) Տի րոջն ըն դա ռաջ գնա ցող մար դու ըն թաց քի շրջա-

նակ նե րում:
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Գլուխ Ը

Ե ԿԵ ՂԵ ՑԱ ԿԱՆ ՀՌԵ ՏՈ ՐԱ ԿԱՆ ԽՈՍ ՔԻ 

ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ. ՎԵՐ ԼՈՒ ԾԱ ԿԱՆ ԵՎ

 ՀԱ ՄԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ՔԱ ՐՈԶ

Ա. ԽՈՍ ՔԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը (տա ճա րում հնչող 

քա րո զի, քրիս տո նեա կա նի և կրո նի դա սի ժա մա նակ) 

պետք է բա ժան վի մա սե րի, որ պես զի ա վե լի ամ բող ջա կան 

ծա վալ վի խոս քի թե ման, ինչ պես նաև օգ նի, որ ունկն դիր-

ներն ա ռա վել լավ հե տևեն: Այս ի րո ղութ յուն նե րը ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րա կան խոս քում ա ռաջ են բե րում կա ռուց ված-

քի անհ րա ժեշ տութ յուն, այ սինքն` ներ կա յաց վող նյու թի 

բո վան դա կութ յունն ան կա նոն  մեջ բե րե լուց խու սա փե լու 

անհ րա ժեշ տութ յու նը: Դրա առ կա յութ յու նը ստեղ ծում է թե-

մա նե րի սքո ղում, ի մաս տա բա նա կան ան կա յու նութ յուն և, 

վեր ջա պես, շփո թութ յուն լսա րա նում:

Հե տևա բար, անհ րա ժեշտ է, որ ե կե ղե ցա կան հռե տո-

րա կան խոս քի կա ռուց ված քը բա ժան վի ե րեք մա սե րի` նա-

խա բան, հիմ նա կան մաս (թե մա յի ու սում նա սի րութ յուն) և 

վեր ջա բան:

ա) Նա խա բան

Նա խա բա նը հռե տո րա կան ար վես տի գյուտ չէ. այն 

հիմն ված է մար դու էութ յան վրա այն ի մաս տով, որ երբ 

ո րևէ հռե տոր խոսքն ուղ ղում է լսա րա նին, ա պա լսա րա-

նում նա խա պատ րաս տութ յուն պետք է լի նի:

Պարզ է, որ նկա տի ու նենք հռե տո րա կան խոս քի այն 

բա ժի նը, որն ունկն դիր նե րին դե պի հիմ նա կան թե մա բե րե-

լու նպա տակ է հե տապն դում: Նա խա բա նը միայն «ի մաս-

տա բա նա կան նե րա ծութ յան» ուղղ վա ծութ յուն չու նի, ո րի 

նպա տա կը լսա րա նի կող մից ոչ թե խոս քի հիմ նա կան եզ-

րե րը հաս կա նալն է, այլ լսա րա նի «հե տաքրք րութ յու նը 

շար ժե լը», այ սինքն` այն պի սի մթնո լորտ ստեղ ծե լը, ո րը 

կնպաս տի, որ ունկն դիր նե րը ա վե լի մեծ ու շադ րութ յամբ 

հե տևեն խոս քին: 

Այս նպա տա կը հա ջո ղե լու հա մար նա խա բա նը պետք է 

անհ րա ժեշտ ո րոշ տար րեր պա րու նա կի`

1. Վեր լու ծութ յան հա մար ընտր ված թե մա յի հիմ նա-

վո րում (անդ րա դարձ վեր լուծ վող թե մա յի ընտ րութ յա նը և 

նշա նա կութ յա նը):

2. Խոս վող թե մա յի ար տա հայ տում հա կիրճ նա խա դա-

սութ յամբ այն պես, որ հիմ նա կան ի մաս տը հստակ և կեն-

դա նի մնա ողջ ըն թաց քում:

Վե րոնշ յալ նե րից հստակ է դառ նում, որ ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րա կան խոս քի նպա տակ նե րի հա ջո ղութ յու նը մե-

ծա պես կախ ված է նա խա բա նի ճիշտ գոր ծա ծութ յու նից: 

Պարզ է, որ այն անձ նա կան հզոր նա խադր յալ ներ պետք 

է ու նե նա, այ սինքն` հռե տո րը պետք է հո գա տար մո տե-

ցում ցու ցա բե րի լսա րա նի նկատ մամբ: Այս մո տե ցու մը 

կախ ված է ինչ պես խոս քի հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի 
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գոր ծա ծութ յու նից (պա հանջ վում է խոս քի պար զութ յուն և 

հստա կութ յուն), այն պես էլ լսա րա նի հետ հա ղոր դակց ման 

նե րանձ նա կան նա խադր յալ նե րից:

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րը պետք է խու սա փի լսա րա նի 

մի մա սին կամ ողջ լսա րա նին անձ նա կան մե ղադ րանք ներ 

ներ կա յաց նե լուց, ան գամ ե թե մե ղադ րան քի հա մար շար-

ժա ռիթ կա րող է լի նել լսա րա նի բա ցա սա կան վե րա բեր-

մուն քը հռե տո րի հան դեպ: Լսա րա նի դեմ հռե տո րի անձ նա-

կան թշնա ման քի ո րևէ դրսևո րում կխան գա րի խոս քի հա-

ջո ղութ յա նը, քա նի որ երբ նա խա բա նում նա խա տինքն ու 

մե ղադ րանքն ա ռաջ նա հերթ են դառ նում, ա պա չեն նպաս-

տում խոս վող նյու թի հիմ նա կան մա սում ներ կա յաց վող 

խրատ նե րը ըն դու նե լուն: 

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րը ո րոշ դեպ քե րում կա րող է լսա-

րա նի նկատ մամբ գնա հա տան քի մե թո դը կի րա ռել, որ պես-

զի «պատ վախնդ րութ յուն» ա ռա ջաց նի և այն զգա ցո ղութ-

յունն ա ռաջ բե րի ունկն դիր նե րի մեջ, թե խոս վող նյու թի 

հիմ նա կան մա սում աս ված խոսքն ան մի ջա կան կապ ու նի 

նրանց հետ:

Ա մեն դեպ քում, ե կե ղե ցա կան հռե տո րը պետք է հա-

տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նի նա խա բա նի «ծա վա լին», 

այ սինքն` այն չպետք է մեծ լի նի: «Փոք րա ծա վալ» նյութն 

ունկն դիր նե րի մեջ հա ճե լի նա խատ րա մադր վա ծութ յուն 

է ա ռաջ բե րում, քա նի որ նրանք միշտ բա վա րար վում են 

չա փա վոր ծա նու ցում նե րով: «Փոք րա ծա վալ» նյու թը հռե-

տո րին նաև զերծ է պա հում այն վտան գից, որ նա նա խա-

բա նում կա րող է լիար ժեք չներ կա յաց նել խոս վող թե ման: 

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի կող մից հռե տո րա կան ո րևէ հար ցի 

ար տա հայ տու մը ո րոշ դեպ քե րում բա վա կան կլի նի հա ջող-

ված նա խա բան ու նե նա լու հա մար: Հաս կա նա լի է, որ ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րը նա խա բա նի մեջ չպետք է կի րա ռի այն 

հիմ նա կան թե մա նե րը, ո րոնց անդ րա դառ նա լու է խոս վող 

նյու թի հիմ նա կան մա սում:

Նա խորդ գլխում, որն անդ րա դառ նում էր ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րա կան խոս քում Սուրբ Գրքի բնագ րե րի կի րառ մա-

նը, հիմ նա կա նում խոս վող նյու թի նե րա ծա կան մա սում 

(նա խա բա նում) կի րառ ման այս ձևը կար գա վո րող ո րոշ կա-

նոն ներ հի շա տա կե ցինք: Քա նի որ շատ քա րոզ ներ, քրիս-

տո նեա կա նի և կրո նի դա սե րի թե մա տիկ ա ռանց քը սուրբգ-

րա յին մի հատ ված է, ա պա դրանց պետք է զու գակց վեն 

նա խորդ գլխում հի շա տակ ված այն տար րե րը, ո րոնք վե-

րա բե րում են խոս վող նյու թում առ կա նե րա ծա կան մա սի 

հա ջո ղութ յա նը:

Նա խա բա նի և նրան հա ջոր դող բա ժին նե րի մի ջև կա-

պը նա խա բա նում պետք է հնա րա վո րինս տե սա նե լի լի նի, 

ո րը խոս քի հա կիր ճութ յուն և ճշգրտութ յուն է պա հան ջում 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րից: Սա կայն միշտ չէ, որ դա պար տա-

դիր է, քա նի որ ո րոշ դեպ քե րում (երբ նա խա բա նը հա կիրճ 

չէ) լսա րա նում շե ղում ներ են ա ռա ջա նում: Ա մեն դեպ քում, 

խոս վող նյու թի բա ժին նե րի ճիշտ ներ կա յա ցումն օգ նում 

է ունկն դիր նե րին կենտ րո նա նա լու շո շափ վող թե մա նե րի 

վրա և ա ռա վել ու շադ րութ յամբ հե տևե լու խոս վող նյու թի 

ողջ բո վան դա կութ յա նը: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի հա մար 

խոս վող նյու թի թե մա տիկ բա ժին նե րի մա սին նա խա պես 

խո սելն ա ռա վել դյու րին է դարձ նում այն ըն թաց քը, ո րին 

պետք է հա ջոր դի իր խոս քը, և նրան հե ռու է պա հում այդ 

ըն թաց քից ո րևէ կերպ շեղ վե լուց:

12 - ԳԵՈՐԳԻՈՍ ՖԻԼԻԱՍ
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բ) Հիմ նա կան մաս (նյու թի ու սում նա սի րութ յու նը)

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի կենտ րո նա կան 

մա սը թե մա յի վեր լու ծութ յունն է, այ սինքն` ամ բող ջա կան 

նյու թի վերջ նա կան կա նո նա վո րու մը, ո րը ցան կա նում է 

ներ կա յաց նել ե կե ղե ցա կան հռե տո րը: Այս կա նո նա վո րու-

մը պա հան ջում է, որ լի նեն ա ռան ձին բա ժին ներ և թե մա յի 

աս տի ճա նա կար գում (այ սինքն` թե մա նե րը ներ կա յաց վեն 

ըստ ար ժևոր ման):

Հե տևա բար պար տա դիր է, որ կենտ րո նա կան թե մա յի 

ձևա վոր ման ո րևէ նա խա գիծ կամ ծրա գիր լի նի: Այս նա խա-

գի ծը պետք է փոխ վի թե մա յի էութ յան հա մա ձայն: Ան կաս-

կած, հիմ նա կան անհ րա ժեշ տութ յու նը տվյալ նա խագ ծի 

գո յութ յունն է, որ պես զի ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս-

քի նյութն ա վե լի լավ ներ կա յաց վի: 

Լավ կլի նի, որ գո յութ յուն ու նե նա տար բե րութ յուն նա-

խա բա նի և հիմ նա կան մա սի մի ջև, այ սինքն` ունկն դիր նե-

րը պետք է կա րո ղա նան զա նա զա նել ան ցու մը մեկ բաժ նից 

մյու սին: Սա ի րա գործ վում է ժա մա նա կա յին փոք րիկ մի դա-

դա րով, ո րը ցույց է տա լիս նա խա բա նի ա վար տը և գլխա-

վոր թե մա յի սկիզ բը, կամ գլխա վոր թե մա յի սկզբի մա սին 

մի ծա նուց մամբ: Եր կու պա րա գա յում էլ հար մար է նկատ-

վում ե կե ղե ցա կան հռե տո րի ձայ նե րան գի փո փո խութ յու նը 

հիմ նա կան թե մա յի սկզբի հայ տա րա րութ յան ըն թաց քում: 

Հիմ նա կան թե մա յի ներ կա յաց ման ըն թաց քում պետք 

է տար բե րակ վեն ե կե ղե ցա կան խոս քի բա ժին նե րը. հա-

կա ռակ պա րա գա յում հիմ նա կան թե ման լսա րա նի հա մար 

կդառ նա հռե տո րա կան հոգ նե ցու ցիչ մի ամ բող ջութ յուն: 

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րը չպետք է ցու ցադ րի խոս քի շտա պո-

ղա կա նութ յուն հիմ նա կան թե մա յի ներ կա յաց ման ըն թաց-

քում, քա նի որ նրա կող մից որ դեգր վող այս ձևը (մար տա-

վա րութ յու նը) ակ նար կում է ան տար բե րութ յուն ար ծարծ-

վող թե մա յի նկատ մամբ: Ո րոշ դեպ քե րում, ան շուշտ, պետք 

է ակ նարկ վի խոս քի շքե ղութ յամբ (և այս շքե ղութ յու նը պա-

րու նա կում է նաև ծա նուց ման դան դաղ կո տութ յուն):

գ) Վեր ջա բան

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի եր րորդ (և վեր ջին) 

բա ժի նը պետք է խոս քի հա ջո ղութ յան հա մար կա րևոր ո րոշ 

տար րեր պա րու նա կի:

Ա մե նից ա ռաջ վեր ջա բա նը պետք է ունկն դիր նե րի հա-

մար ակ նե րև լի նի: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի ձա-

խո ղում է, ե թե հա սել է վեր ջա բա նին, սա կայն այդ փաս տը 

հա սա նե լի չի ե ղել լսա րա նի հա մար: Թե րևս ա վե լի մեծ ձա-

խո ղում կհա մար վի, ե թե խոսքն իր ա վար տին հաս նի լսա-

րա նի կող մից չսպաս ված ձևով: Այս պա րա գա յում ընդ հա-

նուր մի վատ տպա վո րութ յուն է ստեղծ վում ե կե ղե ցա կան 

խոս քի նկատ մամբ. նա կորց նում է նաև այն ար ժե քը, որ 

ու ներ թե մա յի ներ կա յաց ման ըն թաց քում: 

Ե թե ու ժի մեջ է հին հու նա կան հռե տո րա կան սկզբուն-

քը, որ «Վերջ նա կան ամ փո փու մից է ո րոշ վում սկզբում 

ե ղած ա մեն բա նի կա րևո րութ յու նը», պետք է հա մե մա տա-

կան կար գով եզ րա կաց նենք, որ վեր ջա բա նի հա ջո ղութ յան 

հա մա ձայն է ո րոշ վում հռե տո րա կան ամ բողջ նա խա ձեռ-

նութ յան հա ջո ղութ յու նը: Ի դեպ, վեր ջա բա նը ընդ հա նու րի 

ամ փո փումն է, ո րին սպա սում է ողջ լսա րա նը, որ ըն կա լի 

այն, ին չը մինչ այդ չէր ըն կա լել (տար բեր պատ ճառ նե րով) 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի ըն թաց քում: 
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Հե տևա բար, վեր ջա բա նի հիմ նա կան թե ման պետք է 

լի նի աս ված խոս քե րի ամ փո փու մը, ո րը ե րեք նպա տակ ու-

նի` հի շեց նել, դա սա կար գել և հաս տա տել աս ված խոս քե-

րը: Այս նպա տակ նե րը սպա սար կում են մի մեծ անհ րա ժեշ-

տութ յան այն ի մաս տով, որ ան գամ վեր ջա բա նում կա րող 

է ա պա հով վել աս ված խոս քե րի ըն դու նու մը լսա րա նի կող-

մից, քա նի որ սպա սե լի է այն, որ ունկն դի րը լա րի իր ու շադ-

րութ յու նը, երբ հաս կաց վում է, որ մո տե նում է ե կե ղե ցա-

կան խոս քի ա վար տը: Այս փաս տին մի կող մից ա ջակ ցում 

է լսա րա նի այն զգա ցո ղութ յու նը, որ ինչ-որ կա րևոր բան է 

լի նե լու վեր ջում, իսկ մյուս կող մից` ե կե ղե ցա կան հռե տո-

րի կող մից բնա կա նոն կենտ րո նա ցու մը խոս քի հիմ նա կան 

մա սին:

Յու րա քանչ յուր ունկն դիր ա վե լի հեշ տութ յամբ է ըն-

դու նում և հաս կա նում խոս քի կա րևոր կե տե րը, երբ դրանք 

ցու ցադր վում են հա կիրճ և հա մա կարգ ված ե ղա նա կով, այ-

սինքն` երբ ներ կա յաց վում են գործ նա կա նո րեն: Այս գործ-

նա կա նութ յու նը թաքց նում է աս ված խոս քե րի «հաս տատ-

ման» գոր ծու նեութ յու նը, այ սինքն` այն ըն թաց քը, հա մա-

ձայն ո րի եզ րա կա ցութ յուն ներն ան հա տա կա նաց վում են 

(հա տուկ հի շա տա կութ յամբ ներ կա յաց վում են յու րա քանչ-

յուր ունկնդ րին): Հաս տա տու մը և ան հա տա կա նա ցու մը 

պետք է հան դի սա նան յու րա քանչ յուր վեր ջա բա նի գոր ծոն-

նե րը, և այս եր կու գոր ծոն նե րով ե կե ղե ցա կան հռե տո րը 

կա րող է վեր ջա բա նին հա վե լել նաև իր եզ րա կա ցութ յուն-

նե րի այս պես կոչ ված «կի րա ռու մը», այ սինքն` առն չութ յուն 

խոս քում ար ված ա ռա ջարկ նե րի գործ նա կան ծա վալ նե րին:

Հաս կա նա լի է, որ վեր ջա բա նի` վե րևում հի շա տակ ված 

բո լոր տար րե րը պետք է ու ղեկց վեն ե կե ղե ցա կան հռե տո-

րի պատ շաճ խո սե լա ձևով, քա նի որ երբ ի րա կա նաց վում 

են խրա խու սան քը, հաս տա տու մը և ան հա տա կա նա ցու մը, 

ա պա այս բո լո րը միայն մեղմ  և հո ժա րա կամ ձևով կա րող 

են ա պա հով վել: Անհ րա ժեշտ է նաև, որ վեր ջա բա նի բո լոր 

բա ժին նե րի մի ջև սեղմ կապ գո յութ յուն ու նե նա, որ պես զի 

խոս քի վեր ջում շփո թութ յուն չլի նի: Նման շփո թութ յու նը 

խոս քը դա տա պար տում է վերջ նա կան ձա խող ման, քա նի 

որ պար զա բան ման հնա րա վո րութ յուն այ լևս չկա:

Ինչ պես նա խա բա նը, այն պես էլ` վեր ջա բա նը, ե կե ղե-

ցա կան խոս քի ամ բող ջութ յան հետ ան հա մա պա տաս խան 

չպետք է լի նեն: Վեր ջա բա նի թե րութ յուն է հա մար վում այն, 

երբ հի շա տակ վում են նոր թե մա ներ, ո րոնք չեն հի շա տակ-

վել հիմ նա կան մա սում: Հա կա ռակ պա րա գա յում դրա-

կան հատ կա նիշ է այն, որ ե կե ղե ցա կան հռե տո րը նո րից 

հան գում է այն ի մաստ նե րին և եզ րե րին, ո րոնք իր խոս քի 

կենտ րո նա կան ա ռանցքն էին: Հնա րա վոր է նաև, որ խոսքն 

ամ բող ջաց վի բա րե մաղ թան քով, հույ սի մի ար տա հայ տութ-

յամբ կամ մի փոք րիկ ա ղոթ քով: 

Բ. ՎԵՐ ԼՈՒ ԾԱ ԿԱՆ ԵՎ ՀԱ ՄԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ՔԱ ՐՈԶ

ա) Վեր լու ծա կան քա րոզ (պար զու նակ քա րոզ)

Պար զու նակ քա րո զը քա րո զի ա մե նա պարզ տե սակն 

է: Խոսքն այն քա րո զի մա սին է, ո րը կա րող է ուղղ վել յու-

րա քանչ յուր խա վի ունկն դիր նե րին, սա կայն հատ կա պես 

նրանց, ով քեր ցածր կրթութ յուն ու նեն: Ան շուշտ, «պար զու-

նակ» եզ րը (քա րո զը) չի նշա նա կում ե կե ղե ցա կան հռե տո-

րա կան խոս քի ո րա կա կան ան կա տա րե լութ յուն, այլ խոս քի 

ձևի պար զութ յուն և հստա կութ յուն իր թե մա յի կա նո նա-
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վոր ման պա րա գա յում: Այս գոր ծոն նե րը նպաս տում են, որ 

տվյալ խոս քը լի նի հաս կա նա լի նաև պար զու նակ լսա րա նի 

կող մից:

Հայտ նի է, որ ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի այս 

ձևն ու նի քա րոզ չա կան ար վես տի ա վե լի սա կավ պա հանջ-

ներ հե ղի նա կից: Ինչ պես նաև ունկն դիր նե րին ո ճի այս 

պար զութ յու նը տա լիս է ո րոշ հստա կութ յուն, և խո սակ-

ցութ յան ըն թաց քին կա րող է հե տևել ան գամ ա մե նա պարզ 

ունկն դի րը: Պար զու նակ քա րո զը բնո րո շում է ի մաստ նե րի 

և նշա նա կութ յուն նե րի մեջ բե րումն ա ռանց խոս քի բա ժին-

նե րի խիստ միահ յուս ման: Այս քա րո զում տվյալ բա ժին-

նե րը միմ յանց են միա նում թույլ ձևով. միակ նպա տա կը, 

որ գո յութ յուն ու նի, բո վան դա կութ յան վեր լու ծա կան (այ-

սինքն` նկա րագ րա կան) մեջ բե րումն է: Այս քա րո զը զա-

նա զան վում է  բո վան դա կութ յան ըն դար ձակ ման հա տուկ 

ձևով, ո րը դրսևոր վում է հե տև յալ կերպ:

1. Երբ խոսքն ա վե տա րա նա կան ինչ-որ հատ վա ծի մա-

սին է, ա պա, հա մա ձայն պար զու նակ քա րո զի ար վես տի, 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րը մեկ նում է ամ բողջ հատ վա ծը` շեշ-

տե լով ո րոշ կե տեր, ո րոնք պետք է վեր լու ծի մաս նա վո րա-

պես: Ամ բողջ հատ վա ծի մեկ նութ յու նը չպետք է ա ռաջ բե րի 

դրա վի պա կան վե րա կա ռու ցում, ե րևա կա յա կան ման րա-

մաս նե րի և գե ղար վես տո րեն զար դար ված հա վե լում նե րի 

կի րա ռում: Նման վե րա կա ռու ցու մը կօգ նի միայն այն հռե-

տո րին, ո րը քա րո զի հա մար բա վա րար չա փով չի նա խա-

պատ րաստ վել:

2. Ա ռան ձին հատ ված նե րի մեկ նութ յան հա մար ե կե ղե-

ցա կան հռե տո րը կա րող է բա ժա նել բնա գի րը և վեր լու ծել 

եր կու կամ ե րեք բա ժին նե րով, մին չև որ շա րու նա կութ յան 

մեջ հան գի հա վա քա կան եզ րա կա ցութ յուն նե րի: 

Այս կերպ ե կե ղե ցա կան հռե տո րը կա րող է կա նո նա-

վոր ձևով վեր լու ծել ո րո շա կի մեծ պատ մութ յուն ներ, և այս 

վեր լու ծութ յան մա սին կա րող է իր եզ րա կա ցութ յուն ներն 

ա նել: Այս մե թո դը ե կե ղե ցա կան հռե տո րից չի պա հան ջում 

խո րաց նել աստ վա ծա բա նա կան ա ռան ձին ի մաստ ներ, 

այլ կազ մել ամ բող ջի ընդ հա նուր ի մաստ նե րը` այս պի սով 

Սուրբ Գրքի ընդ հա նուր մեկ նութ յուն կա տա րե լով: Սա 

նշա նա կում է, որ նրա նից հոգ նութ յուն ա ռանձ նա պես չի 

պա հանջ վում և կա րող է ի րեն ա ռա վել հան գիստ զգալ քա-

րոզ չա կան գոր ծի նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման ա ռու մով:

բ) Հա մադ րա կան քա րոզ (խոր քա րոզ)

Որ պես խոր քա րոզ` սահ ման վում է ե կե ղե ցա կան հռե-

տո րա կան խոս քի այն ձևը, ո րը չի նա խա տե սում մի ամ բողջ 

հատ վա ծի վեր լու ծութ յուն, այլ կենտ րո նա ցում և խո րա ցում 

այդ հատ վա ծի միայն մեկ կե տի վրա: Այս կենտ րո նա ցու-

մը, ան շուշտ, պա հան ջում է կենտ րո նա կան մեկ եզ րի գո-

յութ յուն` հար մար թե մա տիկ զար գաց ման հա մար: Այս 

պատ ճա ռով էլ հնա րա վոր չէ, որ խոր քա րո զը կի րա ռե լի 

լի նի բո լոր պա րա գա նե րում: Հայտ նի է, որ խոր քա րո զը չի 

ար ծար ծում մեկ հատ վա ծի բո լոր թե մա նե րը, այլ ընդ հա-

կա ռա կը ար ծարծ վող թե մա նե րի ընտ րութ յու նը բա ցա ռում 

է շատ թե մա ներ, ո րոնք ու նեն երկ րոր դա կան նշա նա կութ-

յուն: Սա նշա նա կում է, որ խոր քա րո զի հա մար պա հանջ-

վում են հռե տո րա կան մեծ փոր ձա ռութ յուն և հա տուկ կա-

րո ղութ յուն ներ:

Հե տևա բար, խոր քա րո զի ար վես տը թե լադ րում է ա ռա-

ջին հեր թին մի կող մից կենտ րո նա կան կե տի ցու ցադ րում և 

ընդգ ծում, իսկ մյուս կող մից` հա մա կարգ ված զար գա ցում 
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հռե տո րա կան ար վես տի կա նոն նե րի հա մա պա տաս խան: 

Այս կա նոն նե րի պահ պան ման ա ռու մով խոր և պար զու-

նակ քա րոզ նե րը հա մընկ նում են: Խոր քա րո զի շրջա նակ-

նե րում հատ վա ծի միայն մեկ կե տի շուրջ խո րա ցումն օգ-

նում է ունկն դիր նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նաց մա նը մեկ 

հստակ եզ րին:

Կենտ րո նա կան կե տը, ո րը վեր լուծ վում է խոր քա րո զի 

կող մից, կոչ վում է «թե մա տիկ ա ռա ջարկ», ո րը հայտ նի է 

բնագ րա յին հատ վա ծի մեջ (այ սինքն` բնագ րի ըն թեր ցու մը 

բա ցա հայ տո րեն ցույց է տա լիս ա ռա ջար կութ յան ի մաս տը), 

սա կայն ե կե ղե ցա կան հռե տո րից հա տուկ ջանք է պա հանջ-

վում դրա սահ ման ման հա մար:

Գլուխ Թ

ՔԱ ՐՈ ԶԻ ՆՅՈՒ ԹԸ ԵՎ ԴՐԱ ԱՐ ՎԵՍ ՏԸ

Նյութ ան վան վում են այն նա խադր յալ նե րը, ո րոն ցով 

զար գա նում է ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը: Այս 

նա խադր յալ նե րից ա մե նա կա րևոր ներն են պատ մումն ու 

նկա րագ րութ յու նը, պար զա բա նու մը, փաս տար կում նե րը, 

ա ռար կու մը, հեր քու մը և հռե տո րա կան մի ջոց նե րը:  

ա) Պատ մում և նկա րագ րութ յուն

Պատ մե լու ըն թաց քը և նկա րագ րութ յու նը դեպ քե րի 

ներ կա յաց ման ձևերն են: Հայտ նի է, որ ե կե ղե ցա կան հռե-

տո րութ յան մեջ պատ մե լու ըն թաց քը կենտ րո նա կան տեղ 

է զբա ղեց նում, քա նի որ հռե տո րա կան խոս քի բո վան դա-

կութ յու նը բխում է Ե կե ղե ցու կյան քի պատ մա կան տար բեր 

դեպ քե րից:

Պատ մե լու ճիշտ ձևե րի նա խադր յալ նե րը պարզ են. 

պատ մու մը պետք է բնու թագր վի հստա կութ յամբ ու 

ճշգրտութ յամբ: Այս եր կու դրական հատկանիշնե րի բա ցա-

կա յութ յան դեպ քում, ընդ հա կա ռա կը, պատ մե լու ըն թաց քը 

կդառ նա ա նօ գուտ և վտան գա վոր ունկն դիր նե րի հա մար, 

քա նի որ նպաս տում է նրանց շեղ մա նը: Պատ մե լու ըն թաց-

քի հստա կութ յու նը վե րա բե րում է հիմ նա կա նում կի րառ վող 

բա ռե րին, ո րոնք պետք է հաս կա նա լի լի նեն ունկն դիր նե-

րին (հե տևա բար` նաև հայտ նի): 
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Այն պա րա գա յում, երբ ե կե ղե ցա կան հռե տո րը պատ-

մում կամ նկա րագ րում է ինչ-որ դեպք` կի րա ռե լով ան հաս-

կա նա լի կամ հա մե մա տա բար հաս կա նա լի բա ռեր (վեր-

ջի նիս դեպ քում լսա րա նը կհար կադր վի բա ցատ րա կան 

են թադ րութ յուն նե րի), ա պա վստա հա բար տվյալ դեպ քի 

այ լա փոխ ված ներ կա յա ցում կլի նի: Նմա նա տիպ վտանգ 

կա պատ մե լու ըն թաց քի մեջ ան կա տար լի նե լու դեպ քում, 

քա նի որ այդ ժա մա նակ պատ մութ յու նը ոչ միայն ան հաս-

կա նա լի կլի նի, այ լև կեղծ: Զրույ ցի մեջ ճշգրտութ յան բա-

ցա կա յութ յան պա րա գան առ կա է, երբ ե կե ղե ցա կան հռե-

տո րը (սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ) պատ մութ յան մեջ 

հա վե լում է ո րոշ տար րեր, ո րոնք բա ցա հայ տո րեն իր ե րևա-

կա յութ յան կամ կրո նա կան դյու րազ գա ցութ յան ար գա սիքն 

են: Հե տևա բար, այս պա րա գա յում ե կե ղե ցա կան հռե տորն 

ի րա դար ձութ յու նը, ո րի մա սին խո սում է, այ լա փո խում է 

ամ բող ջա պես, միա ժա մա նակ այ լա փո խե լով նաև բո վան-

դա կութ յու նը: 

Պատ մու մը և նկա րագ րութ յու նը պետք է զա նա զան-

վեն լավ գրավ չութ յամբ, որ պես զի չհոգ նեց նեն լսա րա նին: 

Պետք է նաև շար ժեն ունկն դիր նե րի հե տաքրք րութ յու նը և 

տար բեր վեն կեն դա նի ու ջերմ հո գով, այ սինքն` ցույց տան 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րի ապ րում նե րը (նա խադր յալ ներ, 

ո րոնք քննարկ վե ցին նա խորդ գլխում): Վեր ջա պես, պետք 

է նպաս տեն քա րո զի թե մա յի ա վե լի լավ ներ կա յաց մա նը, 

այ սինքն` ան մի ջա կա նո րեն առնչ վեն դրա հետ: 

բ) Պար զա բա նում

Պար զա բա նումն այն բա ռե րի հստա կե ցումն է, ո րոնք 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րը կի րա ռում է: Պար զա բան ման անհ-

րա ժեշ տութ յու նը բխում է լսա րա նի աստ վա ծա բա նա կան 

ան տեղ յա կութ յու նից կամ կրթա կան ցածր մա կար դա կից, 

հե տևա բար պար զա բա նումն անհ րա ժեշտ է, քա նի որ երբ 

լսա րա նը չի ըն կա լում հռե տո րի բա ռե րի ճշգրիտ բո վան դա-

կութ յու նը, ա պա այդ ժա մա նակ լսա րա նի ու շադ րութ յունն 

սկսում է շեղ վել, կամ նա սխալ եզ րա կա ցութ յուն նե րի է 

հան գում` հա կա ռակ այն բա նի, ինչ որ ցան կա նում է ներ-

կա յաց նել ե կե ղե ցա կան հռե տո րը: 

Այս ըն թաց քը կոչ վում է «հռե տո րա կան բա նա ձևում», 

այ սինքն` հռե տո րի ջան քը, որ նկա րագ րի ի մաստ նե րը և 

ոչ թե պար զա պես սահ մա նի դրանք ո րոշ եզ րե րով: Նշենք` 

ան շուշտ հնա րա վոր չէ, որ յու րա քանչ յուր ի մաս տի հա մար 

«հռե տո րա կան բա նա ձևում» ար տա հայտ վի: Այս բա նա-

ձևու մը, այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է բնու թագր վի պատ կե-

րա վո րութ յամբ, այ սինքն` օ րի նակ նե րի, պատ կեր նե րի, 

հա մե մա տութ յուն նե րի և գե ղա գի տա կան այլ տար րե րի կի-

րառ մամբ: Պար զա բան ման ըն թաց քում նաև հնա րա վոր է, 

որ կի րառ վի մի օ րի նակ, ո րը մեծ ուժ է ներ կա յաց նում ի րե-

նից, քա նի որ ուղղ վում է ինչ-որ ան ձի և, հե տևա բար, փոր-

ձա ռութ յամբ է մո տե նում լսա րա նի ան դամ նե րին: Օ րի նա կը 

հա վաս տում է, որ ե կե ղե ցա կան հռե տո րի կող մից տե սա-

կա նո րեն հի շա տակ ված մտքե րը կա տար վել են ո րոշ մարդ-

կանց կյան քի ըն թաց քում: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րի կող մից 

օ րի նա կի կի րա ռու մը պետք է հատ կանշ վի իր հա կիր ճութ-

յամբ:

Եվ, վեր ջա պես, պար զա բան ման ըն թաց քում հնա րա-

վոր է պատ կեր նե րի կի րա ռու մը: Պատ կե րը հան դի սա նում 

է կեն դա նի մի ի մաստ, քա նի որ գոր ծու նեութ յուն է զար-

գաց նում, այ սինքն` ունկն դիր նե րին դե պի կեն դա նի և հաս-

կա նա լի ի րա կա նութ յուն է ուղ ղոր դում: Պատ կե րը պետք է 
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վերց վի ունկն դիր նե րի շրջա պա տից, որ պես զի ծա նոթ լի նի 

վեր ջին նե րիս և գոր ծի պար զա բան ման ուղ ղութ յամբ: 

գ) Փաս տար կում ներ 

Փաս տարկ ներն այն ա պա ցույց ներն են, ո րոնք հի շա-

տակ վում են ե կե ղե ցա կան հռե տո րի դիրքն ամ րապն դե լու 

հա մար: Փաս տարկ նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը հստակ է, 

քա նի որ նպա տակ ու նի հռե տո րի խոս քում ար ժևո րե լու 

ճշգրտութ յու նը, ճշմար տա ցիութ յու նը և տրա մա բա նութ յու-

նը: Փաս տարկ ման այս ըն թացքն ուղղ վում է ունկն դիր նե-

րի բա նա կա նութ յա նը, ո րի գլխա վոր նպա տակն այն է, որ 

այ նու հե տև ուղղ վի նաև դե պի նրանց սրտե րը: Այս պի սով, 

փաս տարկն ուղղ վում է դե պի մարդ կա յին ի րա կա նութ յան 

ամ բող ջա կա նութ յու նը (միտք և հո գի):

Փաս տարկ ման այս ըն թաց քը, երբ ուղղ վում է դե պի 

միտ քը, ա պա այդ ժա մա նակ կի րառ վում են այս պես կոչ-

ված «տրա մա բա նա կան փաս տար կում նե րը», այ սինքն` 

այն փաս տար կում նե րը, ո րոնք փոր ձում են հա մա պա տաս-

խա նել մարդ կա յին մտա ծո ղութ յան պա հանջ նե րին: Ունկն-

դիր նե րի սրտե րին ուղղ վող փաս տար կում ներն ան վան վում 

են «զգա ցա կան փաս տար կում ներ» (կամ «հու զա կան»): 

Խոսքն այն բա նե րի մա սին է, ո րոնք հպվում են ունկն դիր-

նե րի սրտե րի նուրբ լա րե րին և ա վե լի մեծ հո գևոր կյան քի 

ցան կութ յուն են ա ռա ջաց նում (ան կեղ ծութ յան, սի րո, գո րո-

վի, ճշմար տութ յան և սրբութ յան ո րոն ման):

Տրա մա բա նա կան փաս տար կում նե րի դեպ քում ե կե ղե-

ցա կան հռե տո րը պետք է ու շա դիր լի նի, որ պես զի դրանք 

հա մա պա տաս խա նեն ունկն դիր նե րի կրթա կան մա կար դա-

կին (գի տա կան բարդ փաս տար կում ներ չեն մա տու ցում, 

երբ լսա րանն ի վի ճա կի չէ հաս կա նա լու դրանք): Նաև 

պետք է իր փաս տար կում նե րը ներ կա յաց նի ո րո շա կի դա-

սա կարգ մամբ` սկսե լով ա մե նա պար զից և ա վե լի բար դե րին 

հան գե լով: Ա մեն դեպ քում փաս տար կում նե րի կու տա կումն 

օգ տա կար չէ ե կե ղե ցա կան հռե տո րի խոս քի նպա տակ նե րի 

հա մար:

Ան շուշտ, հա վատ քի ճշմար տութ յուն նե րը, ճշգրիտ գի-

տութ յուն նե րի նմա նո ղութ յամբ, չեն կա րող փաս տար կում-

նե րի ա ռար կա հան դի սա նալ, և այս պատ ճա ռով էլ փաս-

տար կում նե րի ամ բողջ ո գին քա րո զի ըն թաց քում չի կա րող 

բա ցար ձակ բնու թա գիր պա հան ջել, այ սինքն` ներ կա յաց-

վի որ պես չա փա նիշ, ո րը նպա տակ ու նի կա նո նա վո րե լու 

ունկն դիր նե րի ի մաս տա բա նա կան բո լոր հար ցե րը:

Տվյալ փաս տար կում նե րը, ան կաս կած, կա րող են ստա-

նալ Սուրբ Գրքից և Սրբա զան ա վան դութ յու նից, ինչ պես 

նաև Ե կե ղե ցու սրբա կեն ցաղ ան դամ նե րի և սրբե րի հո գևոր 

փոր ձա ռութ յու նից:

դ) Ա ռար կում 

Ա ռար կու մը գոր ծում է, երբ ար տա հայտ ված ինչ-որ հա-

կա ռա կութ յուն կա լսա րա նի կող մից: Այս հա կա ռա կութ յու-

նը, ան շուշտ, չի ար տա հայտ վում քա րո զի ըն թաց քում, սա-

կայն հնա րա վոր է, որ մեկ այլ պա հի ար տա հայտ ված լի նի 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րի հան դեպ: Հե տևա բար, հռե տո րը 

պետք է տեղ յակ լի նի լսա րա նի այս հա կա ռա կութ յուն նե-

րին և դրանք ներ կա յաց նի իր քա րո զի ըն թաց քում:

Սա կայն ե կե ղե ցա կան հռե տորն ինքն էլ կա րող է ինչ-

որ ա ռար կութ յուն ներ կա յաց նել` ստեղ ծե լով այն տպա վո-

րութ յու նը, թե հնա րա վոր է` այդ ա ռար կութ յու նը գա լիս է 
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իր լսա րա նից: Այս պա րա գա յում քա րոզ չա կան գործն ա վե-

լի դյու րին է դառ նում, քա նի որ ունկն դիր ներն այն տպա-

վո րութ յունն են ստա նում, որ հռե տո րը չի գոր ծում որ պես 

աս ված խոս քե րի հե ղի նակ, այլ որ խոս քում իր ո րոշ կար-

ծիք ներն է ներ կա յաց նում: Ան շուշտ, հա տուկ ու շադ րութ-

յուն է պա հանջ վում, որ ա ռար կութ յուն նե րը տե ղին լի նեն, 

այ սինքն` հա մա պա տաս խա նեն ունկն դիր նե րի կրթա կան 

մա կար դա կին: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի հա մար 

բա ցար ձակ ան հա ջո ղութ յուն կհա մար վի, ե թե ար տա հայտ-

վեն այն պի սի ա ռար կութ յուն ներ, ո րոնք եր բեք չի ար տա-

հայ տել լսա րա նը:

Ա ռար կութ յուն նե րը հստակ տեղ չու նեն քա րո զի ըն-

թաց քում. դրանց տե ղը կախ ված է ե կե ղե ցա կան հռե տո րի 

ո րո շու մից և թե մա յի բնույ թից: Անհ րա ժեշտ է, սա կայն, որ 

ա ռար կութ յու նը հնա րա վո րինս հա վաս տի պահ պա նի այն 

խոս քե րի իս կութ յու նը, որն ար տա հայ տում է: Ո րոշ պա րա-

գա նե րում, ան շուշտ, ե կե ղե ցա կան հռե տո րի անդ րա դարձն 

ար տա հայտ ված ա ռար կութ յուն նե րին պետք է չա փա վոր 

լի նի կամ կա րե լի է նաև խու սա փել դրան ցից, երբ կար ծում 

է, որ ա ռար կութ յունն ամ բող ջո վին ան ծա նոթ է իր լսա րա-

նին և հա վա նա բար խառ նաշ փո թութ յուն կստեղ ծի:

ե) Հեր քում

Հեր քումն ա ռար կութ յան ժխտումն է: Այս ըն թաց քում 

ե կե ղե ցա կան հռե տորն ստանձ նում է այն գոր ծը` ա պա ցու-

ցե լու, որ ա ռար կութ յուն նե րը հնա րա վոր չէ հիմ նա վո րել և, 

հե տևա բար, ուղ ղա կի խո սակ ցութ յուն ներ են: 

Հեր քու մը պա հան ջում է, որ պա տաս խան հնչի ա ռար-

կութ յան բո լոր, և ոչ` նա խա պես ընտր ված ո րոշ  կե տե րի 

հա մար: Հաս կա նա լի է, որ հեր քու մը պետք է լի նի կա նո-

նա վոր և վեր լու ծա կան, այ սինքն` չբնու թագր վի պարզ 

ժխտու մով: Սա կայն ե կե ղե ցա կան հռե տո րի ու շադ րութ-

յու նը, կապ ված հերք ման ըն թաց քին, չպետք է վե րա բե րի 

միայն դրա բո վան դա կութ յա նը, այ լև դրա ար տա հայտ ման 

ո ճին: Բնա կան է, որ խոս քի էութ յու նից բխող ո րոշ հա կա-

ռակ կար ծիք ներ հերք վում են ո րևէ մար դու կող մից, և որ 

հա կա ռակ կար ծիք ներն ու տե սա կետ նե րը նա հեր քում է 

բուռն կեր պով:

Ա ռար կութ յան հերք ման ըն թաց քում խոս քի սաստ կութ-

յու նը դրա կան կեր պով չի նպաս տում խոս քի հե տապն դած 

նպա տա կին. կա րող է, ան շուշտ, բա ցա սա բար ազ դել, քա-

նի որ ժա մա նա կա կից մար դը կար ծում է, որ խոս քի սաստ-

կութ յունն ա նուղ ղա կիո րեն չի հայտ նում աս ված խոս քե րի 

ճշմար տութ յու նը, այլ փոր ձում է ծած կել թե րութ յուն նե րը: 

Բնա կան է նաև, որ հերք ման ըն թաց քում պետք է խու սա-

փել հեգ նա կան մեկ նա բա նութ յուն նե րից նրանց նկատ-

մամբ, ով քեր ա ռար կել են: 

զ) Հռե տո րա կան մի ջոց ներ

Հռե տո րա կան մի ջոց ներ են ան վան վում այն մի ջոց նե-

րը, ո րոն ցով ար տա հայտ վում է խոս քը: Դրանք այս պես 

կոչ ված «ար տա հայտ չա կան մի ջոց ներն» են (երբ վե րա բե-

րում են խոս քի ար տա քին տես քին) և «ի մա ցա կան մի ջոց-

ներն» են (երբ վե րա բե րում են բա ռե րի ի մաստ նե րին): Այս 

վեր ջին տե սա կի («ի մա ցա կան մի ջոց ներ») մեջ են մտնում 

հռե տո րա կան այս մի ջոց նե րը`

1. Հա մե մա տութ յուն. սա հռե տո րա կան այն մի ջոցն է, 

հա մա ձայն ո րի հա մե մատ վում են եր կու հաս կա ցութ յուն-

ներ, ո րոնք ընդ հա նուր հատ կա նիշ ներ ու նեն:
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2. Փո խա բե րութ յուն. սա հռե տո րա կան այն մի ջոցն է, 

հա մա ձայն ո րի ե կե ղե ցա կան հռե տո րը չի ար տա հայտ վում 

բա ռա ցիո րեն, այլ կի րա ռում է մի բառ ո րո շա կի ի մաս տով` 

մեկ այլ ի մաստ ար տա հայ տե լու հա մար:

3. Այ լա բա նութ յու նը. սա հռե տո րա կան այն մի ջոցն է, 

հա մա ձայն ո րի ե կե ղե ցա կան հռե տորն ար տա հայ տում է 

հստակ ի մաստ, սա կայն են թադ րում է մեկ այլ ի մաստ:

4. Հա կադ րութ յուն. սա հռե տո րա կան այն մի ջոցն է, 

հա մա ձայն ո րի հա մե մատ վում են եր կու ի մաստ ներ, ո րոնք 

հա կա դիր են միմ յանց:

5. Զի ջում. սա հռե տո րա կան այն մի ջոցն է, հա մա ձայն 

ո րի ե կե ղե ցա կան հռե տո րը ժա մա նա կա վո րա պես ըն դու-

նում է իր խոս քե րին հա կադր ված ինչ-որ մե կի կար ծի քը, 

որ պես զի ա վե լի ու ժեղ ներ կա յաց նի իր տե սա կետ նե րը 

(հռե տո րա կան այս մի ջո ցը հատ կա պես գոր ծում է հերք ման 

ըն թաց քում):

6. Զար մանք. սա հռե տո րա կան այն մի ջոցն է, հա մա-

ձայն ո րի ե կե ղե ցա կան հռե տո րը ձևաց նում է, թե իբր չգի-

տի, թե` ի՛նչ պետք է ա սի կամ ի՛նչ պետք է ա նի, չնա յած 

որ ճիշտ հա կա ռակն է: Այս ձևը թույլ է տա լիս հռե տո րին 

սպաս ման ո րո շա կի մթնո լորտ ստեղ ծել իր կող մից աս ված 

խոս քե րի հան դեպ: 

7. Թվար կում. սա հռե տո րա կան այն մի ջոցն է, հա մա-

ձայն ո րի ե կե ղե ցա կան հռե տո րը կրկնում է նույն ի մաս տը 

տար բեր բա ռե րով: Այս մի ջո ցը ի մաս տա բա նա կան հե-

տաքրք րութ յուն է ստեղ ծում ունկն դիր նե րի մեջ:

8. Աս տի ճա նա վո րում. սա հռե տո րա կան այն մի ջոցն 

է, հա մա ձայն ո րի ե կե ղե ցա կան հռե տո րը իր միտ քը ներ-

կա յաց նում է աս տի ճա նա կարգ ված ձևով` ա մե նա փոք րից 

և անն շա նից դե պի ա մե նա մե ծե րը և ա մե նա կա րևոր նե րը:

9. Անդ րա դարձ. սա հռե տո րա կան այն մի ջոցն է, հա մա-

ձայն ո րի ե կե ղե ցա կան հռե տորն իր խոսքն ուղ ղում է այն 

ան ձանց, ո րոնք ներ կա են կամ բա ցա կա, բայց նաև այն 

ան ձանց, ո րոնք մա հա ցել են:

10. Բա ցա կան չութ յուն. սա հռե տո րա կան այն մի ջոցն 

է, հա մա ձայն ո րի ե կե ղե ցա կան հռե տորն ար տա հայ տում է 

իր հուզ մուն քը զգաց մուն քա յին խոս քե րով: Բա ցա կան չութ-

յու նը ո րոշ դեպ քե րում կա րող է ար տա հայտ վել նաև հար-

ցա կան ձևե րով:

11. «Շար ժուն» նկա րագ րութ յուն. սա հռե տո րա կան 

այն մի ջոցն է, հա մա ձայն ո րի ե կե ղե ցա կան հռե տո րը կա-

րող է ճշգրիտ կեր պով բնո րո շել ինչ-որ ան ձի կամ ի րի` կեն-

սու նակ բա ռեր կի րա ռե լով:

12. Անձ նա վո րում. սա հռե տո րա կան այն մի ջոցն է, հա-

մա ձայն ո րի ե կե ղե ցա կան հռե տորն իր խոս քում հե տաքրք-

րութ յուն է ստեղ ծում` ան հո գի ո րոշ ա ռար կա ներ ներ կա-

յաց նե լով որ պես հո գե ղեն ներ, ո րոնք զգում, խո սում և լսում 

են:

13. Հրա ժեշտ. սա հռե տո րա կան այն մի ջոցն է, հա մա-

ձայն ո րի ե կե ղե ցա կան հռե տորն ար տա հայ տում է մտքեր 

և զգա ցո ղութ յուն ներ, ո րոնք յու րա քանչ յուր ոք ու նե նում է, 

երբ բա ժան վում է իր սի րե լի ան ձից:

14. Մաղ թանք. հռե տո րա կան այս մի ջո ցը թույլ է տա-

լիս ե կե ղե ցա կան հռե տո րին ար տա հայ տել իր հույսն ա պա-

գա յի հան դեպ: Ե կե ղե ցա կան բա նա վոր խոս քի ամ բող ջա-

կան բո վան դա կութ յու նը պա րու նա կում է թե մա ներ, ո րոնք 

պի տի լի նեն ունկն դիր նե րի կյան քում: Հե տևա բար, մաղ-

թան քը հույս և ակն կա լիք է ար տա հայ տում քա րո զի կամ 

կրո նի դա սի ամ բող ջա կան ճշմար տութ յուն նե րը կի րա ռե լու 

հա մար: 

13 - ԳԵՈՐԳԻՈՍ ՖԻԼԻԱՍ
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15. Հռե տո րա կան հարց (ճար տա սա նա կան հարց). 

սա հար ցի այն ձևն է, ո րի պա տաս խա նը գի տի ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րը: Հար ցի այս ձևը, որն առ կա է պա տաս խա նի 

մեջ, հռե տո րի կող մից ներ մուծ վում է թե մա յի մեջ` մուտք 

ապահովե լու նպա տա կով: 

16. Խնդրանք. հա մա ձայն այս մի ջո ցի` ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րը ներ կա յա նում է որ պես մե կը, ո րը չի պար տադ-

րում և ոչ էլ հրա մա յում է, այլ որ պես մե կը, ո րը խնդրում է 

ունկն դիր նե րին ե կե ղե ցա կան խոս քի ճշմար տութ յուն նե րը 

կի րա ռե լու հա մար: Քա րո զում առ կա խնդրանքն ա պա հո-

վում է լսա րա նի կա տար յալ ա զա տութ յան զգա ցու մը և լսա-

րա նը կա րող է այն ըն դու նել կամ չըն դու նել:

17. Անկ ցոր դութ յուն և բազ մակ ցոր դութ յուն. հռե տո-

րա կան անկ ցորդ մի ջո ցը նա խա տե սում է, որ հռե տո րը 

շար քով ներ կա յաց նի ո րոշ ի մաստ ներ, ո րոնք չեն առնչ վում 

միմ յանց: Հռե տո րա կան տվյալ ձևը հա տուկ ու շադ րութ յուն 

է պա հան ջում, քա նի որ տար բեր ի մաստ նե րի մեջ բե րու մը 

(նույն նա խա դա սութ յան մեջ) կա րող է հե ռաց նել լսա րա-

նի ու շադ րութ յու նը և ըն կալ ման խնդիր ներ ստեղ ծել: Բազ-

մակ ցորդ մի ջո ցի կի րա ռու մը, ընդ հա կա ռա կը, շատ ա վե լի 

նպա տա կա հար մար է, քա նի որ այն խոս քը զար դա րում է 

ի մաստ նե րի զա նա զա նութ յամբ և նպաս տում այն բա նին, 

որ ունկն դիր ներն ա վե լի լավ հե տևեն աս ված խոս քե րին: 

18. Կրկնութ յուն. հա մա ձայն այս մի ջո ցի` ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րը կա րող է մնալ ինչ-որ ի մաս տի նշա նա կութ-

յան մեջ` տար բեր պա հե րի այն կրկնե լով իր խոս քում: 

Չնա յած այն ի րո ղութ յա նը, որ ի մաստ նե րի կրկնութ յունն 

ընդ հա նուր առ մամբ ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի 

թե րութ յուն է դիտ վում, այ նո ւա մե նայ նիվ ո րո շա կի պա րա-

գա նե րում հռե տո րի հա մար ա ռա վել նպա տա կա հար մար է, 

որ իր ա րարքն ար դա րաց նի կրկնվող հաս կա ցութ յուն նե րի 

կա րևո րութ յամբ: 

19. Չա փա զան ցութ յուն. այս մի ջո ցով ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րը ներ կա յաց նում է ինչ-որ ան ձի կամ դեպք ըն դուն-

ված չա փա նիշ նե րից ա ռա վել բարձ րաց նե լու հա մար: Երբ 

չա փա զան ցու մը չի սահ մա նա փակ վում մեկ բա ռով կամ 

ի մաս տով, այլ ա վե լի է ձգվում, ա պա այդ ժա մա նակ ան-

վան վում է «սահ մա նա զան ցում»: Հռե տո րա կան տվյալ մի-

ջո ցը կա րող է կի րառ վել ինչ-որ ան ձի հաս տատ ման կամ 

մերժ ման պա րա գա յում: Սա կայն, կա նո նի հա մա ձայն, չա-

փա զան ցութ յան կի րա ռու մը հիմ նա կա նում դրա կան նպա-

տակ ու նի:

20. Սպառ նա լիք. հռե տո րա կան այս մի ջո ցը ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րը պետք է կի րա ռի բա ցա ռիկ ու շադ րութ յամբ: 

Սպառ նա լի քը պետք է կի րառ վի ա մե նա կա րևոր հար ցե-

րի դեպ քում, ո րոնք ակ նար կում է ե կե ղե ցա կան հռե տո րը 

(ճգնա ժա մա յին պա րա գա նե րում` լսա րա նի հո գևոր խնդիր-

նե րի առն չութ յամբ), և երբ կի րառ վում է, ա պա ար տա-

հայտ վի այն պի սի ձևով, որ օգ տա կար լի նի ունկն դիր նե րի 

հա մար և ոչ թե վնա սի:

21. Եր կա րա բա նութ յուն. չնա յած այն ի րո ղութ յա նը, 

որ եր կա րա բա նութ յու նը գրա վոր և բա նա վոր խոս քի թե-

րութ յուն է դիտ վում, սա կայն եր կա րա բա նութ յունն ա ռա-

վել նպա տա կա հար մար է ո րո շա կի պա րա գա նե րում, ո րոնց 

ժա մա նակ պա հանջ վում է, որ ո րոշ ի մաստ նե րի ա ռա վել 

մեծ ու շադ րութ յուն հատ կաց վի (ե կե ղե ցա կան հռե տո րի 

ո րոշ ման հա մա ձայն): Այս պատ ճա ռով եր կա րա բա նութ յու-

նը չպետք է հատ կանշ վի բա ռե րի ան խո հեմ կու տակ մամբ, 

այլ ընտր ված մեջ բե րում նե րի և ի մաստ նե րի աս տի ճա նա-

կարգ մամբ` հիմ նա կա նում չա փի զգա ցո ղութ յամբ: 
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22. Քո ղար կում. հռե տո րա կան այս մի ջո ցը կա րող է կի-

րառ վել, երբ ե կե ղե ցա կան հռե տո րը ո րո շում է, որ ինչ-որ 

ի մաստ հայտ նի է ունկն դիր նե րին և այդ պատ ճա ռով էլ չի 

շա րու նա կում դրա ներ կա յա ցու մը: Քո ղարկ ման կի րա ռու-

մը չի կա րող (և չպետք է) հա ճա խա կի լի նել: Ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րը պետք է ո րո շի, թե արդ յոք պե՞տք է խո սել այդ 

մա սին, սա կայն շա րու նա կութ յան մեջ քո ղար կում է ինչ-որ 

ան ձի կամ դեպ քի առնչ վող ման րա մաս նե րը, երբ ո րո շա կի 

խոս քեր նպաս տում են այդ քո ղարկ մա նը: 

23. Շտկում. այն դեպ քում, երբ ե կե ղե ցա կան հռե տորն 

ըմբռ նում է, որ հնա րա վոր է` ինչ-որ ի մաստ (ո րի մա սին 

ար դեն հի շա տա կել է) ունկն դիր նե րի կող մից սխալ է ըն կալ-

վել, ա պա պար տա վոր է կի րա ռել հռե տո րա կան շտկման 

մի ջո ցը: Շտկու մը նպաս տում է ե կե ղե ցա կան հռե տո րի 

հան դեպ ունկն դիր նե րի` դրա կան տպա վո րութ յան ստեղծ-

մա նը, քա նի որ հռե տո րա կան տվյալ մի ջո ցը ցույց է տա լիս 

հռե տո րա կան խոս քի սխալ նե րը կամ ան կա տա րութ յունն 

ըն դու նե լու ա ռա քի նութ յու նը և, հե տևա բար, ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րին ա զա տում է հե ղի նա կա վոր կամ անս խա լա կան 

լի նե լու հնա րա վոր ա րա տից:

24. Մի ջար կում. ո րոշ պա րա գա նե րում պար տադր վում 

է, որ խոս քում բա ցատ րո ղա կան փոք րիկ մի ջար կում ներ 

լի նեն: Հռե տո րա կան այս մի ջո ցը խոս քի ամ բող ջա կա-

նութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է նկատ վում, սա կայն պետք 

է հա ճա խա կի չկի րառ վի, քա նի որ այն թե թևա կի շե ղում է 

ունկն դիր նե րի ու շադ րութ յու նը:

Գլուխ Ժ

Ե ԿԵ ՂԵ ՑԱ ԿԱՆ ՀՌԵ ՏՈ ՐԱ ԿԱՆ ԽՈՍ ՔԻ 

ԱՐ ԴԻԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ ՔԱ ՂԱ ՔԱԿՐ ԹՈՒԹ ՅԱՆ, 

ԳԻ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ ՄԵՐ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱՇՐ ՋԱ ՆԻ 

ՄԱՐ ԴՈՒ ԿՅԱՆ ՔԻ ՉԱ ՓԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐՈՎ

ա) Հույ սի լե զուն աստ վա ծա բա նա կան և աշ խար հիկ 

ժա մա նա կա կից խոս քում

Ժա մա նա կա կից մար դու հա մար յու րա քանչ յուր խոս քի 

(կրո նա կան, քա ղա քա կան, գի տա կան, ար վես տի) ընդ հա-

նուր տար րը և նպա տա կը հույ սի սահ մա նումն է: Այն խոս-

քը, ո րը հույ սի ո րո նում չի պա րու նա կում, ա ռա վել ան հա-

ջող և ա նօգ տա կար է: Ինչ պես նաև, ե թե ինչ-որ խա բու սիկ 

հույս է պա րու նա կում, ե թե ա պա ցուց վել է, որ այդ հույ սը 

կեղծ է և ան ցո ղիկ, ա պա այդ դեպ քում ևս ժա մա նա կա կից 

խոս քը, որն ար տա հայ տում է այդ հույ սը, կորց նում է իր 

ար ժա նա հա վա տութ յու նը:

Երբ ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոսքն ար տա հայտ-

վում է խո րա նից` քա րո զի ըն թաց քում, կրո նի դա սի շրջա-

նակ նե րում, Ե կե ղե ցու վար դա պե տութ յան ու սուց ման մեջ 

կամ ի րա դար ձա յին ճա ռե րում, պար տա վոր է հայտ նել հույ-

սի իր խոս քը: Այս անհ րա ժեշ տութ յու նը չպետք է թե լադր վի 

իր ժա մա նա կա կից նե րի հետ ե կե ղե ցա կան խոս քի մրցակ-

ցութ յան ո գուց. բխում է ոչ թե հա սա րա կա կան չա փա նիշ նե-
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րից, այլ ե կե ղե ցա կան խոս քի էութ յու նից: Սա նշա նա կում է, 

որ այս խոս քի փո խան ցող նե րից յու րա քանչ յու րը (քա րո զիչ, 

աստ վա ծա բան-դա սա խոս, քրիս տո նեա կա նի ու սու ցա նող, 

ճա ռող) պար տա վոր է խո րա մուխ լի նել ճշմար տութ յան մեջ 

և դրա ցու ցադր ման հա մար տպա վո րիչ ձևեր չփնտրել:

Այս վեր ջին գոր ծո նը ժա մա նա կա կից ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րի հա մար թա կարդ է, քա նի որ կա րող է ե կե ղե ցա-

կան պատ գա մի կազ մա կերպ ված ներ կա յաց ման տարր ըն-

կալ վել: Այս պատ գա մը չի կա րող (և չպետք է) են թարկ վել 

ժա մա նա կա կից «images makers»-ի օ րի նա չա փութ յա նը` 

նրանց, ով քեր տար բեր ճա ռող նե րի պրո ֆիլ ներ են կա ռու-

ցում, որ պես զի էլ ա վե լի ըն դուն վեն ի րենց կող մից աս ված 

խոս քե րը: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը նման կազ-

մա կեր պում նե րի անհ րա ժեշ տութ յուն չու նի, ընդ հա կա ռա-

կը, երբ կազ մա կերպ վում է աշ խար հիկ ժա մա նա կա կից 

չա փա նիշ նե րով, ա պա այդ ժա մա նակ այ լա փոխ վում է աշ-

խար հիկ ժա մա նա կա կից խոս քի ինչ-որ տար բե րա կի (և սա 

ե րևում է հիմ նա կա նում բո ղո քա կան աշ խար հում վար ձու 

քա րո զիչ նե րի ջան քե րում, նրանց, ով քեր կոչ վում են «հե-

ռուս տա տե սա յին աստ ղեր»):

Քա րո զի, կրո նի դա սի կամ ուղ ղա փառ վար դա պե-

տութ յան խոս քը չի հան դի սա նում հույ սի մի ա ռա ջարկ, ո րը 

հա մա պա տաս խա նա բար լրաց նում է խոս քի այլ ձևե րին, 

այ սինքն` չի գոր ծում որ պես լրա ցում աշ խար հիկ խոս քի 

ձևե րին: Այն ժա մա նա կա կից մար դու միակ ի րա կան հույսն 

է, ո րը նա բազ միցս ան տե սում է, չնա յած որ այն փնտրում 

է ներ քին մղու մով: Այս հույսն է կոչ ված ար ժևո րե լու ե կե ղե-

ցա կան հռե տո րա կան ժա մա նա կա կից խոս քը:

Սա կայն ինչ պե՞ս կար ժևոր վի այս հույ սը, ե թե նա խա-

պես չի գի տակց վել հենց ե կե ղե ցա կան հռե տո րի կող մից: 

Այս հար ցը խնդի րը դնում է ճիշտ տե ղում: Աստ վա ծա բա նա-

կան ժա մա նա կա կից խոս քի հույ սի լե զուն չի տար բեր վում 

հա րութ յան պատ գա մի ազ դա րա րու մից, և ե թե ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րա կան ժա մա նա կա կից խոս քը չի ներ կա յաց-

նում այս հույ սը, ա պա այդ դեպ քում ձևա փոխ վում է հույ սի 

պատ գամ նե րի ժա մա նա կա կից հա մա կար գե րի մեկ բաժ նի, 

այ սինքն` աշ խար հիկ գոր ծե րի, ո րոնք սպա սար կում են հա-

մաշ խար հա յին մեծ շա հե րին: 

Երբ ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը հա ղոր դում 

է հա րութ յան հույ սը և ներշնչ վում դրա նից, ա պա այդ 

դեպ քում դառ նում է այն ա ռանց քը, որն ի մաս տա վո րում 

է մարդ կա յին բո լոր ան ցո ղիկ հույ սե րը: Աշ խար հիկ հույ-

սը, ո րը հա մա պա տաս խան խոս քե րում ար տա հայտ վում է  

մարդ կա յին մեծ խնդիր նե րի լուծ ման հա մար (հի վան դութ-

յուն ներ, աղ քա տութ յուն, ան գոր ծութ յուն, պա տե րազմ ներ, 

հա սա րա կա կան տար բե րութ յուն ներ, եր կու սե ռե րի հա վա-

սա րութ յան խնդիր ներ, ըն տա նի քի և ե րե խա նե րի կե րակր-

մանն առնչ վող խնդիր ներ), կա րող է ի մաս տա վոր վել միայն 

հա րութ յան հույ սի լույ սի ներ քո: Սա է հույ սը, ո րի հա մար 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան ժա մա նա կա կից խոս քը կա րող 

է ուղղ վել ժա մա նա կա կից մար դուն հենց այն նույն խոս քե-

րով, ո րոն ցով Պո ղոս ա ռաք յա լը դի մում է ա թե նա ցի նե րին. 

«Այն, ինչ չգի տեք, դա եմ ու զում ձեզ տե ղե կաց նել»:

բ) Ե կե ղե ցա կան ժա մա նա կա կից հռե տո րութ յուն և 

մշա կու թա յին-գի տա կան զար գա ցում 

Նա խորդ հատ ված նե րում հնա րա վո րութ յուն տրվեց 

ժա մա նա կա կից քա ղա քակր թութ յան և գի տութ յան զար-

գաց ման նա խադր յալ նե րով շեշ տե լու հռե տո րա կան ժա մա-
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նա կա կից խոս քի անհ րա ժեշ տութ յու նը: Այս թե մա յի տվյալ 

հատ վածն ա վե լի շատ և ա ռա վել ամ բող ջա կան քննութ յան 

նպա տակ ու նի:

Հստակ է, որ ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը պար-

տա վոր է հե տևել քա ղա քակր թութ յան ժա մա նա կա կից 

զար գա ցում նե րին, ինչ պես նաև գի տա կան ձեռք բե րում նե-

րին: Այս անհ րա ժեշ տութ յու նը պար տադր վում է ի րա կա-

նութ յան կող մից, քա նի որ անհ նար է, որ ե կե ղե ցա կան հռե-

տո րը դի մի ժա մա նա կա կից մար դուն, սա կայն տեղ յակ չլի-

նի քա ղա քակր թա կան իր մի ջա վայ րին: Այս մի ջա վայ րը, ի 

դեպ, ստեղ ծում է կյան քի պայ ման նե րը, ո րոնց պար տա վոր 

է անդ րա դառ նալ ե կե ղե ցա կան խոս քը (հե տևա բար, դրանք 

պետք է հայտ նի լի նեն նրան): Սա կայն ե թե այս խո սողն 

ի րա զեկ չէ տվյալ զար գա ցում նե րի և ձեռք բե րում նե րի մա-

սին, ա պա ունկն դիր նե րի գի տակ ցութ յան մեջ կներ կա յա նա 

որ պես անվս տա հե լի ժա մա նա կա կից կյան քին ան ներ դաշ-

նակ լի նե լու ի մաս տով: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րը, ան տեղ յակ 

լի նե լով քա ղա քակր թա կան և գի տա կան ժա մա նա կա կից 

ի րա կա նութ յա նը, չի կա րող հե տա մուտ լի նել իր կող մից 

աս ված խոս քե րի հե ղի նա կութ յա նը, ե թե դրանք վե րա բե-

րում են ան գամ ան ցած մի ժա մա նա կաշր ջա նի:

Հար ցե րը, սա կայն, ո րոնք ի հայտ են գա լիս վե րո հիշ-

յալ հստա կե ցու մից հե տո, եր կուսն են` ե կե ղե ցա կան հռե-

տո րա կան խոսքն ի՞նչ ձևե րով կար դիա կանց վի իր ժա մա-

նա կաշր ջա նի քա ղա քակր թա կան և գի տա կան ա ռա ջա դի-

մութ յան հա մա պա տաս խան, և ո՞րն է այս ար դիա կա նաց-

ման սահ մա նը: 

Ար դիա կանց ման ձևը նախ և ա ռաջ վե րա բե րում է ժա-

մա նա կա կից ա ռա ջըն թաց նե րի ճիշտ տե ղե կաց մա նը: Ե կե-

ղե ցա կան հռե տո րը չպետք է սխալ տե ղե կաց ված լի նի, երբ 

անդ րա դառ նում է իր ժա մա նա կաշր ջա նի գի տա կան ա ռա-

ջըն թա ցին, ինչ պես նաև քա ղա քակր թութ յան զար գաց մա-

նը: Ճիշտ տե ղե կա ցու մը մի կող մից մե ծա րում է ե կե ղե-

ցա կան հռե տո րին (քա նի որ ինչ պես լսա րա նը, այն պես էլ 

գի տա կան ա ռա ջա դի մութ յուն նե րի ըն թաց քը փաս տում են 

նրա խոս քե րի լրջութ յու նը), սա կայն, մյուս կող մից էլ, նրան 

թույլ են տա լիս անդ րա դառ նալ սրանց դրա կան կամ բա-

ցա սա կան ձևե րով և բո լոր պա րա գա նե րում` հարկ ե ղած 

լրջութ յամբ:

Այս կե տում պետք է շեշտ վի, որ ե կե ղե ցա կան հռե տո րը 

ոչ մաս նա գետ է, ոչ էլ կա րող է լի նել այն բա նում, որ կար ծիք 

հայտ նի գի տա կան ա ռա ջա դի մութ յան ճշգրտութ յան վե րա-

բեր յալ: Այս ճշգրտութ յու նը ո րոշ վում է (ե կե ղե ցա կան հռե-

տո րա կան խոս քի հա մար) այն չա փա նի շով, թե այն արդ յոք 

օգ նու՞մ է ժա մա նա կա կից մար դուն իր ի րա կան կա րիք նե րի 

դեպ քում, թե՞ շե ղում է իր հո գևոր նպա տակ նե րից: Հե տևա-

բար, ե կե ղե ցա կան հռե տո րի անդ րա դար ձը տվյալ ա ռա ջա-

դի մութ յուն նե րին պետք է այս ա ռանց քով լի նի: Սա, ի դեպ, 

պա տաս խա նում է նաև երկ րորդ` ար դիա կա նաց ման սահ-

ման նե րին վե րա բե րող հար ցին: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա-

կան խոս քը պար տա վոր է ըն դու նել գի տա կան ա ռա ջա դի-

մութ յուն նե րը, մին չև այն կե տը, երբ դրանք նպաս տում են 

մար դու հո գևոր ա ռա ջա դի մութ յա նը: Այս կե տից այն կողմ, 

երբ գի տութ յան զար գա ցում նե րը շե ղում են ժա մա նա կա-

կից մար դու հո գևոր ըն թաց քը, ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան 

խոս քը պար տա վոր է ծայ րա հեղ մեր ժո ղա կան լի նել: 

Վեր ջում շեշ տենք նաև, որ իր ժա մա նա կաշր ջա նի գի-

տա կան և քա ղա քակր թա կան  բո լոր զար գա ցում նե րը 

չպետք է վե րա բե րեն ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քին: 

Ժա մա նա կա կից գի տա կան և քա ղա քակր թա կան շեր տեր 
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կան, ո րոնք չե զոք են (ո՛չ դրա կան, ո՛չ բա ցա սա կան) մար-

դու հո գևոր ըն թաց քի նկատ մամբ: Ե կե ղե ցա կան խոս քի 

հա մար սխալ կլի ներ մտնել այս շեր տե րի քննա կան թե-

մա նե րի մեջ, քա նի որ այն տպա վո րութ յու նը կստեղ ծեր, 

թե հո գևոր հստակ հե տաքրք րութ յուն չու նի և որ իր գոր-

ծը քա ղա քակր թութ յան զար գաց ման յու րա քանչ յուր շեր տի 

շա րու նա կա կան քննա դա տութ յունն է (քա ղա քակր թա կան 

հե տամ նա ցութ յուն):

գ) Հռե տո րութ յու նը և ա պո ֆա տիկ 

աստ վա ծա բա նութ յու նը ժա մա նա կա կից աշ խար հում

Ե կե ղե ցու պատ մութ յունն ար ժևո րեց «լռութ յան» աստ-

վա ծա բա նութ յան գո յութ յունն ու գոր ծու նեութ յու նը: Ա պո-

ֆա տիկ աստ վա ծա բա նութ յու նը բնու թագր վեց ինչ պես 

Աստ ծու և հա վատ քի այլ հար ցե րի նկա րագր ման մերժ-

մամբ, այն պես էլ փոր ձա ռութ յան` որ պես ճշմար տութ յուն-

նե րի ար տա հայտ ման «լեզ վի» ներ կա յաց մամբ: Ե կե ղե ցա-

կան հռե տո րի կեն սա փոր ձի անհ րա ժեշ տութ յան ա ռու մով 

շեշտ վեց խոս քի հան դեպ փոր ձա ռութ յան ա ռաջ նա հեր-

թութ յու նը: 

Այս բաժ նում մնում է շեշ տել մեկ այլ ճշմար տութ յան 

մա սին, որ ա պո ֆա տիկ աստ վա ծա բա նութ յու նը չպետք 

է գի տակց վի Ե կե ղե ցու ժա մա նա կա կից գոր ծում որ պես 

«ար դա րա ցում» քա րոզ չա կան գոր ծը շրջան ցե լու հա մար: 

Ճգնա վո րա կան ա վան դույ թը, ո րը գոր ծել է տա լիս ա պո-

ֆա տիկ աստ վա ծա բա նութ յա նը, շա րու նա կում է գո յութ-

յուն ու նե նալ ժա մա նա կա կից Ե կե ղե ցում և մա տու ցում է 

իր հյու թա լի պտուղ նե րը փրկութ յան գոր ծում: Հռե տո րա-

կան աստ վա ծա բա նութ յու նը ոչ միայն չի հա կադր վում այս 

ա վան դութ յա նը, այ լև «հա վատ քի մա սին տե ղե կութ յուն-

ներ» է ստա նում դրա նից, այ սինքն` աստ վա ծաց ման փոր-

ձա ռութ յան մարմ նա ցած օ րի նա կը:

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը, սա կայն, կոչ ված 

է գոր ծե լու որ պես ա պո ֆա տիկ աստ վա ծա բա նութ յան «ու-

ղե կից». դա կնա խա պատ րաս տի ժա մա նա կա կից մար-

դուն` մտնե լու հա վատ քի խոր քե րը: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րը 

չպետք է զա նա զան վի իր ա պո ֆա տիկ աստ վա ծա բա նութ-

յամբ, քա նի որ հռե տո րութ յան էութ յու նը և դրա հիմ նա-

վո րու մը չեն հա մա պա տաս խա նում աստ վա ծա բա նութ յան 

մեջ ա պո ֆա տիկ աստ վա ծա բա նութ յան կի րառ մա նը: Հա-

կա ռակ պա րա գա յում նույ նը վե րա բե րում է նաև ճգնա վոր 

աստ վա ծա բա նին, սա կայն եր կուսն էլ կոչ ված են գոր ծե լու 

որ պես «մարդ կանց ձկնորս ներ», չնա յած որ նրանց այս 

գործն ի րա կա նաց վում է տար բեր պայ ման նե րում և ժա մա-

նա կա յին տար բեր չա փա նիշ նե րով:

Այս պի սով, ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը կոչ ված 

է ու շադ րութ յամբ լսե լու ա պո ֆա տիկ աստ վա ծա բա նութ-

յան և ճգնա վո րութ յան «ան ձայն խոս քը», ինչ պես ա պո ֆա-

տիկ աստ վա ծա բա նութ յունն է կոչ ված չան տե սե լու Ե կե ղե-

ցու հռե տո րութ յու նը, այլ ի մաս տա վո րե լու այն հա վատ քի 

վախ ճա նա բա նա կան փոր ձա ռութ յամբ և օգ նութ յամբ:
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Վեր ջա բան

Ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քը Ե կե ղե ցու փոր ձա-

ռութ յան հա վեր ժա կան ար տա հայ տութ յունն է: Ա մեն ան-

գամ, երբ այս խոսքն ար տա բեր վում է խո րա նից, կրթութ-

յան մեջ, քրիս տո նեա կա նի ու սուց ման ըն թաց քում կամ մեկ 

այլ հան գա ման քում, Ե կե ղե ցին այս խոս քի մի ջո ցով ի րա-

կա նաց նում է փրկչա կան իր ա ռա քե լութ յու նը և ըն դա ռաջ 

գնում` հան դի պե լու ե կող Տի րո ջը: 

Այն ա մե նը, որ ներ կա յաց վեց նա խորդ գլուխ նե րում, 

վե րա բե րում է ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի բա զում 

թե մա նե րի` կազ մա կերպ մա նը, նյու թին, ար վես տին և հա-

ղոր դակց ման չա փա նիշ նե րին: Ե կե ղե ցա կան հռե տո րը 

պետք է տի րա պե տի տե սա կան այս ողջ հե նա րա նին, որ-

պես զի իր խոսքն ա վե լի մեծ հա ջո ղութ յան հաս նի: Ո րևէ 

ճա ռի, քա րո զի կամ կրո նի դա սի նա խա պատ րաս տութ յու-

նը հիմն վում է ոչ միայն թե մա յի բո վան դա կութ յան, այ լև` 

չա փա նիշ նե րի քա նա կի վրա, ո րոնց պետք է տի րա պե տի 

ե կե ղե ցա կան հռե տո րը և հոգ տա նի դրանց ճիշտ կի րառ-

ման հա մար:

Սուրբգ րա յին հե տև յալ ար տա հայ տութ յու նը վե րա բե-

րում է խոս քի յու րա քանչ յուր սպա սա վո րի. «Թող ա նիծ յալ 

լի նի նա, ով Տի րոջ գոր ծը ծու լութ յամբ կկա տա րի»1: Ան տեղ-

յա կութ յան կամ ե կե ղե ցա կան հռե տո րա կան խոս քի հիմ-

նա կան կա նոն նե րի պահ պան ման ան փու թութ յան արդ յուն-

1 Երեմ. 48:10:

քում չի կա րող և չպետք է վտանգ վի փրկութ յան պատ գա մը: 

Մարդ կա յին տկա րութ յու նը փաստ է, սա կայն ե կե ղե ցա կան 

հռե տո րա կան խոս քը հնա րա վո րինս ա վե լի լավ դարձ նե լու 

յու րա քանչ յուր ջանք պար տա դիր և ա ռաջ նա յին է:

Հստակ է, որ այս խոս քի հա ջո ղութ յան հա մար կա րևոր 

մի մաս հիմն վում է ե կե ղե ցա կան հռե տո րի բնա տուր շնորհ-

նե րի` բա նա վոր խոս քի հանգս տութ յան, հնչեղ ձայ նի և լավ 

ձայ նա հա ղորդ ման, իր ողջ ան հա տա կա նութ յամբ հա ղոր-

դակց վե լու, ինք նա բուխ ակ նա ծան քի և այլ ա ռա քի նութ յուն-

նե րի վրա: Վե րը նշված փաս տար կու մը, սա կայն, չի նշա նա-

կում, որ ե թե ինչ-որ մեկն ու նի այս շնոր հը, ա պա հա ջող ված 

հռե տոր է, իսկ ե թե ինչ-որ մե կը չու նի դրանք` պետք է հա-

մար վի ոչ հա մա պա տաս խան խոս քի ծա ռա յութ յան հա մար: 

Յու րա քանչ յուր ոք, ով «խոս քի աշ խա տա վոր» է, ըն դու նե լի 

է այս մեծ և կա րևոր գոր ծում, բա վա կան է միայն կա յուն 

ձևով պայ քա րել հռե տո րա կան իր մա տուց ման բա րե լավ-

ման հա մար: 

Քա րոզ չի, աստ վա ծա բան-դա սա խո սի, քրիս տո նեա-

կանն ու սու ցա նո ղի, հա վատ քի և աստ վա ծա բա նութ յան 

թե մա նե րով ճա ռող ո րևէ հռե տո րի մա տու ցու մը պետք է հա-

րուստ լի նի քան քար նե րի ա ռա կի ի մաստ նե րով, այ սինքն` 

զար գաց նի ջան քը և բազ մա պատ կի շնոր հը, որ յու րա քանչ-

յու րի տվել է Աստ ված: Հե տևա բար, ե կե ղե ցա կան հռե տո րը 

կոչ ված է պայ քա րե լու Տի րոջ տված ար դար գնա հա տա կա-

նը տե սա նե լի դարձ նե լու հա մար, ինչ պես որ աս վում է ա ռա-

կում` «Ապ րե՛ս, բա րի՛ և հա վա տա րի՛մ ծա ռա, ո րով-

հե տև այդ քչի մեջ հա վա տա րիմ ե ղար, շա տի վրա 

կկար գեմ քեզ. մտի՛ր քո տի րոջ ու րա խութ յան մեջ»1:

1 Մտթ. 25:21:
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