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Յաղթանակ

 Այս տարի Գէորգեան հոգևոր 
ճեմարանի սաներից բաղկացած 
«Լույս» թիմը, որ  առաջին անգամ 
էր մասնակցում «Երբ բանավիճում 
են երիտասարդները» բանավեճի 
ակումբի մրցույթին, դեկտեմբերի 19-ին, 
եզրափակիչ խաղի ընթացքում, ինչպես 
և նախորդ 3 խաղերում, հաղթանակ 
տարավ հակառակորդ թիմի նկատմամբ՝ 
դառնալով ակումբի երկրորդ մրցա-
փուլի հաղթողը: Առաջին երեք հորիզո-
նականները զբաղեցրած բոլոր 
թիմերը պարգևատրվեցին պատվո-
գրերով, իսկ պատվավոր առաջին 
տեղն ու հաղթողի կոչումը ստացած 

ճեմարանականներն արժանացան 
նաև ծաղկաձորյան հանգստի եռօրյա 
ուղեգրի: Ճեմարանցիները շնորհավո-
րանքներ և նվերներ ստացան նաև 
հարազատ հարկից ներս՝ Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանի տեսչության և ողջ 
ուսանողության անունից:

ամանորՅա հանդես

 Դեկտեմբերի 21-ին Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանում տեղի ունեցավ 
Ամանորյայ միջոցառում: Միջոցառումը 
նախաձեռնել էին Ճեմարանի ավար-
տական լսարանի Գործնական աստ-

վածաբանության հոսքի սաները` 
օժանդակությամբ ԵՀԽ Հայաստանյան 
Կլոր սեղան հիմնադրամի և Հայ 
Միասնության Խաչ հասարակական 
կազմակերպության: Ճեմարանը հյուր-
ընկալել էր Զվարթնոցի գիշերօթիկ 
դպրոցի սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների երեխաներին, ինչպես 
նաև Երևանի Մարի Իզմիրլյանի 
անվան մանկատան քսան երեխաների` 
զարդարելու Ճեմարանի տոնածառը:

   Հայ Միասնության Խաչ հասարակա-
կան կազմակերպության սաների 
կազմակերպած բեմական ներկայացու-
մից հետո ճեմարանականների և 
Հայ Միասնության Խաչի սաների 
օգնությամբ, հրավիրված մանուկները 
սկսեցին նկարել, կավից քանդակներ և 
ամանորյայ խաղալիքներ պատրաստել, 
որոնցով էլ զարդարեցին Ճեմարանի 
տոնածառը:  Վերջում ավելի քան 70 
մանուկներին բաժանվեցին բերած 
նվերներ:

ձեռնադրություն

   Դեկտեմբերի 26-ին` Սբ. Ստեփանոս 
Նախասարկավագի տոնին, Մայր 
Տաճարում մատուցված Պատարագի 
ընթացքում, ձեռամբ Գեր. Տ. Վարդան 
եպս. Նավասարդյանի, Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանի և քահանայից 
պատրաստման լսարանների քսան 

սաներ ձեռնադրվեցին որպես սարկա-
վագ: Ձեռնադրությունից հետո նոր-
ընծա սարկավագները միաբան և 

ճեմարանական սարկավագների 
հետ միասին այցելեցին Վեհափառ 
Հայրապետին` ստանալու Հայոց Հոր 
հայրական օրհնությունը:

կաղանդչեք

  Մայր Աթոռում գոյություն ունի 
վաղուց ձևավորված բարի ու գեղեցիկ 
մի ավանդույթ` Կաղանդչեք: Ամեն 
տարի դեկտեմբերի 31-ին Մայր Աթոռի 
միաբանությունը, ճեմարանականները, 
դասախոսները և այլ հյուրեր Ամենայն 
Հայոց Հայրապետի հետ միասին, 
որպես մի ընտանիք, Մայր Աթոռում 
մասնակցում են Ամանորի ուրախ և 
հումորային տոնախմբությանը, որի 
կազմակերպումն ամբողջությամբ 
իրականացնում են Ճեմարանի ավար-
տական լսարանի սաները:
       Հանդիսության ավարտին կատարվում 
է վիճակահանություն և հաջողակները 

շահումներով գնում 
են տուն: Նույն 
օրը՝ կեսգիշերին, 
Մայր Տաճարում 
տեղի է ունենում 
գոհաբանական 
մաղթանք և 
նռնօրհնեք:

Շնորհավոր ամանոր և սուրբ Ծնունդ

Սիրելի՛ ընթերցող, սրտանց շնորհավորում ենք Ձեր Ամանորը և գալիք 
Սուրբ Ծնունդը: Մաղթում ենք, որ Սուրբ Ծննդյան նախօրեին Ձեր 

հոգին ողողվի մարդացած Աստծո՝ Մանուկ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան 
լուսավոր ավետիսի ցնծությամբ ու սիրով:

Աղոթում ենք առ Աստված, որ գալիք տարին Ձեզ համար լինի 
նորանոր ձեռքբերումների և արարումի տարի:
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  Ամեն անգամ, երբ լսում ենք 
այս աստղի մասին, միշտ մեր 
մտապատկերում տեսնում ենք 
մուլտֆիլմերում կամ կինոնկար-
ներում պատկերված այն վառ 
աստղի տեսարանը, որը կանգնած 
է լինում բեթղեհեմյան մի մսուրի 
տանիքի վրա և խորհրդանշում է 
Մանուկ Հիսուսի ծնունդը: Երևի թե 
այդ ամենը տեսնելուց հետո շատերի 
մոտ է ցանկություն առաջացել 
իրականում տեսնել այդ աստղը, կամ 
գոնե տիեզերական քարտեզների 
վրա գտնել դրա տեղը: Այժմ փորձելու 
ենք մի գեղեցիկ ճամփորդություն 
կատարել տիեզերքով՝ գտնելու 
համար այդ աստղի տեղն ու 
նշանակությունը: Հրեական առածն 
ասում է. «Հրեաները բախտ չունեն»: Առաջին հայացքից 
թեմայի հետ կապ չունեցող մի արտահայտություն է, 
սակայն եբրայերեն աստղ և բախտ բառերը հոմանիշ են, 
և այս արտահայտությունն այդ լույսի ներքո նշանակում 
է, որ հրեաները չունեն հաջողության աստղ, որի վրա 
կարող են հիմնել իրենց բախտը: Հրեաները, ինչպես նաև 
հետագայում քրիստոնեաները, մերժում էին աստղերի 
վրա հիմնված բախտագուշակությունները, սակայն այժմ 
մենք տեսնում ենք մոգերի, որոնք, հիմնվելով աստղի 
վրա, ստացել են Մանուկ Հիսուսի ծննդյան ավետիսը: 
Մի կողմից Բեթղեհեմյան աստղի ավանդությունը, մյուս 
կողմից հրեական ու քրիստոնեական կրոնական խիստ 
կողմնորոշումը մտնում են հակասության մեջ: Այստեղ 
այդ հանգույցը քանդելու համար հարկավոր է պարզել, 

թե ի՛նչ էր իրենից ներկայացնում 
Բեթղեհեմյան աստղը: Բանն այն 
է, որ մարդիկ աստղագիտությամբ 
սկսել են զբաղվել շատ վաղուց. 
դրա հիմքերը հասնում են 
առաջին քաղաքակրթությունների 
ակունքներին: Այդ աստղագիտու-
թյան արդյուքում մարդիկ սկսել են 
գուշակություններ անել, տոմար գծել 
և այլն: Ահա այդ գուշակություններից 
մեկն էլ որոշում է Բեթղեհեմյան 
աստղի երևույթը, որն իրականում 
այդքան էլ աստղ չէ: Ըստ 
աստղագետների, երբ Սատուրն 
ու Յուպիտեր մոլորակները 800 
տարին մեկ միմյանց են մոտենում 
Ձկան համաստեղության մեջ, 
երկնակամարում առաջանում է մի 

փայլուն լույս, որը բնականաբար այն ժամանակվա 
մարդը պետք է համարեր աստղ: Կապված Սատուրնի 
և Յուպիտերի միմյանց մոտենալու արդյունքում 
առաջացած «աստղի» հետ՝ գուշակություններ կան 
Բաբելական, Եգիպտական և, որքան էլ զարմանալի 
լինի, հրեական ավանդության մեջ: Ըստ ԺԵ դարի 
հրեա րաբբի Հուդայի՝ այդ աստղը երևացել է Մովսեսի 
ծնունդից 2 տարի առաջ, որը խորհրդանշել է Մովսեսի 
ծնունդն ու Իսրայելի ելքը: Ըստ ասղտագիտության հայր 
Կեպլերի՝ այդ աստղը երևացել է նաև Հիսուսի ծնունդից 
երկու տարի առաջ, որով էլ պայմանավորվում է 
Հերովդեսի կողմից մինչև երկու տարեկան մանուկների 
կոտորածը, քանի որ եթե այդ աստղը երևացել էր երկու 
տարի առաջ, ապա, ըստ բաբելական և հրեական 

Ինչո՞Ւ հունՎարԻ 6 եՎ Ինչո՞Ւ դեկՏեմԲերԻ 25

 Սուրբ Ծնունդը Քրիստոնեական Եկեղեցու մեծագույն տոներից մեկն 
է: Դեռևս վաղ շրջանում Քրիստոսի ծննդյան տոնակատարությունն 
անմիջապես չի անցել քրիստոնեական պաշտամունքի մեջ: Սրա 
գլխավոր պատճառն այն էր, որ վաղ շրջանի քրիստոնյաները 
պատկերացում չունեին այս տոնի մասին և այդ պատճառով ըստ 
պատշաճի չէին տոնախմբում: Սա մասամբ խոսում է այն մասին որ Ա 
դարի քրիստոնյաները հստակ չգիտեին Քրիստոսի ծննդյան ճշգրիտ 
օրը: Հարկ է նշել, որ վաղ եկեղեցին այնքան էլ մեծ ուշադրություն չէր 
դարձնում ծննդյան օրերին, այդ պատճառով եկեղեցական օրացույցն 
այդ շրջանի եկեղեցական սրբերի ծննդյան ամսաթիվը ճշգրիտ 
կերպով չուներ, այդ թվում և Փրկչի: Առաջին մեծ Տերունի տոնը, 

որ նշել են քրիստոնյաները, Տիրոջ հրաշափառ հարությունն է: Միայն Գ դարի հունվար ամսին քրիստոնյաներն 
սկսեցին տոնակատարել Տիրոջ ծնունդը և մկրտությունը միաժամանակ: Պատմական գիտություններն ապացուցում 
են, որ այդ օրը նշվում էր բազմաթիվ կրոնների աստվածների ծնունդը, ինչպես օրինակ՝ հունվարի 6-ին նշում էին 
եգիպտական աստծո՝ Օսիրիսի ծնունդը, Հունաստանում՝ Դիոնիս աստծո և այլն: Մինչև Ե դար Փրկչի ծնունդը 
և մկրտությունը տոնվում էր հունվարի 6-ին՝ Սուրբ Հակոբ Տեառնեղբոր կանոնի համաձայն: Սական Ե դարում 
Արևելյան և Արևմտյան եկեղեցիներն սկսեցին տարբեր օրեր նշել Ս. Ծնունդը և մկրտությունը: Բյուզանդական և 
Հռոմեական եկեղեցիները Ս. Ծնունդը նշեցին դեկտեմբերի 25-ին, իսկ մկրտությունը՝ հունվարի 6-ին: Այդ նույն 
կանոնը որոշ ժամանակ անց ընդունեցին նաև Ղպտի և Ասորի եկեղեցիները: Ս. Ծննդյան տոնակատարությունը 
դեկտեմբերի 25-ին տոնելն ուներ իր դրդապատճառները: Այդ օրն ամբողջ հռոմեական կայսրությունում մեծ շուքով 
նշում էին Միթրա արև աստծո հարության տոնը, և քրիստոնյանների համար այնքան էլ հեշտ չէր մարդկանց 
միջից վերացնել այդ տոնը: Հենց սա էլ առիթ դարձավ, որպեսզի այդ նույն օրը տոնակատարեին Քրիստոսի 
ծնունդը: Այսպես, Դ դարի Արևմուտքի նշանավոր աստվածաբան Օգոստինիոս Երանելին ասում է. «Ս. Ծննդյան 
տոնակատարությունը ոչ թե նպատակ ունի վերացնելու մարդկանց միջից արև աստծո պաշտամունքը, այլ ցույց 
տալ արևի իրական արարչին«: Հայ Առաքելական Եկեղեցին՝ հավատարիմ հին ավանդությանը և առաքելական 
հրահանգներին, Ս. Ծնունդը և մկրտությունը նշում է հունվարի 6-ին միաժամանակ:

Պատրաստեց Սևակ սրկ. Տերտերյանը

ԲեթղեհեմՅան ասՏղ



ձմեռ ՊաՊԻ մասԻն

 Բոլորն էլ մինչ դեկտեմբերի 30-ը գրել կամ գրում են նամակ Ձմեռ 
Պապին կամ Սանտա Կլաուսին, որտեղ իրենց ցանկություններն ու 
երազանքներն են արձանագրում: Արդեն տասներկու տարի էր ինչ ես 
չէի հավատում նրա գոյությանը՝ համարելով դա նույնիսկ ծիծաղելի:
Սակայն այս տարի մեր երկշաբաթաթերթի ամանորյա հանդեսի 
համար մեզ անհրաժեշտ էր հոդված, որն իր մեջ պետք է ընդգրկեր 
հարցազրույց ամանորյա տոների հայր՝ Սանտա Կլաուսի կամ Ձմեռ 
Պապի հետ: Ընկերներիս հորդորներով ես մի նամակ գրեցի՝ ուղղված 
նրան, որտեղ խնդրում էի պատասխանել մի քանի հարցերի և նախորոք 
շնորհակալություն հայտնում, թեպետ գրելու ամբողջ ընթացքում 
արարքս համարում էի ծիծաղելի և մանկական: Եվ որքան էի ես 
ապշել, երբ մի քանի օր անց ստացա պատասխան նամակ: Ստորև 
կներկայացնեմ նամակն առանց հավելումների:
 «Սիրելի՛ Վլադիմիր, երկար ժամանակ է քեզնից նամակ չէի ստացել, 

և հիմա անչափ ուրախ եմ քո այս նամակն ստանալու համար: Թեպետ զարմանալի էր քո նամակում ոչ մի նվեր 
չցանկանալը, այլ միայն հարցերի պատասխաններ ակնկալելը, այնուամենայնիվ ես սիրով կպատասխանեմ քո 
հացերին»:
   1. Արդյո՞ք Սանտա Կլաուսի, այսինքն՝ Ձեր մասին ավանդություններն ունեն պատմական հիմք կամ այլ 
ապացույցներ, որ դուք գոյություն եք ունեցել կամ գոյություն ունեք:
     Այո՛, իհարկե, ես բոլորի պես հասարակ մարդ եմ: Պարզապես դարերի ընթացքում աղավաղվել է իմ անունը, 
և որոշ ազգեր սկսել են ինձ տարբեր անուններով հիշատակել: Որպես օրինակ դուք՝ հայերդ, ավելի շատ ինձ 
կոչում եք Ձմեռ Պապ: Սակայն իմ անվանն ավելի մոտ է Սանտա Կլաուսը.  թեպետ այն հենց իմ անունն է: Սանտա 
նշանակում է սուրբ և ես չեմ կարողացել մինչև հիմա հասկանալ, թե ինչու են ինձ այդպես կոչում, իսկ Կլաուս կամ 
Նիկոլայ ձեր լեզվով կլինի Նիկողայոս: Ես ծնվել եմ Լիկիա նահանգում, և մանկուց սիրել եմ ամենն, ինչ կապված 
է եկեղեցու հետ: Ժամանակի հետ ես առավել լրջորեն սկսեցի ուսումնասիրել Սուրբ Գիրքը, և Քրիստոսի օրինակն 
ունենալով՝ փորձում էի ապրել Աստծուն հաճելի կյանքով: Սակայն ես մի բան չէի կարողանում հասկանալ՝ ինչո՞ւ 
էին մարդիկ զարմանում, երբ ես ինչ-որ փոքրիկ օգնություն էի ցուցաբերում որևէ մեկին: Մի՞թե բոլոր մարդկանց 
համար պարտավորություն չէ օգնել միմյանց նեղության պահին, և դրանով նաև արժանանալ Տիրոջ ողորմությանը: 
Մանկուց ծառայելով եկեղեցում՝ տարիներ հետո ես ձեռնադրվեցի քահանա: Եվ հենց կյանքի այս շրջանում ես 
կորցրեցի ծնողներիս, իսկ նրանցից ստացած ժառանգությունը որոշեցի անվերապահորեն բարի գործի նվիրել, ու 
դրանով ծնողներիս համար երկնքի արքայության մեջ «գանձեր դիզել»:
     2. Որքանո՞վ է կարևոր ամանորյա տոներին մարդկանց համար նվերներ տալ միմյանց:
     Նվերներ անհրաժեշտ է տալ միմյանց ոչ միայն տոնական օրերին, այլ ամեն օր, ընդ որում, ոչ միայն հարազատ 
մարդկանց, այլև անծանոթներին: Իսկ նվերներն էլ պարտադրաբար չպետք է լինեն թանկարժեք, հնարավորության 
դեպքում սրտի խորքից տրված ամենահասարակ նվերն ամենամեծ նվերն է: Սակայն մի՛ մոռացեք, որ նվերները 
միայն նյութական չեն լինում: Կարելի է մարդուն նվիրել միայն մեկ ժպիտ, մեկ մխիթարող խոսք, իսկ ամենամեծ 
նվերն, իհարկե, սերն է»:

Պատրաստեց Վլադիմիր սրկ. Գևորգյանը

ՏոնաԾառԻ կամ ԾննդՅան ԾառԻ ԾաԳումԸ եՎ ԽորհուդԸ

Ամանորը կամ Նոր Տարին հայերը կոչել են նաև Կաղանդ: Այս բառից է առաջացել Կաղանդչեքը, որը նշանակում է 
Կաղանդի առթիվ տրված նվեր: «Կաղանդչեքը» գալիս է դեռևս Եդեմական պարտեզից՝ որպէս Նոր դարաշրջանի 
սկիզբ: Մեր նախահայրն ամեն ինչ ստացավ որպես նվեր՝ թե՛ կյանքը, թե՛ միտքը, թե՛ ընտանիքը: Սակայն այս ամենի 
փոխարեն Տեր Աստված պատվիրեց Ադամին և ասաց. «Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող եք ուտել, բայց 
բարու և չարի գիտության ծառից մի՛ կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք» (Ծննդ. 
Բ 16-17): Այս ծառի պտուղն իմաստության խորհրդանիշն էր: Սակայն, Եդեմական պարտեզում մի ուրիշ ծառ էլ կար՝ 
կյանք և անմահություն շնորհող Կենաց ծառը, որը վաղ թե ուշ ճաշակելու էր Ադամը: Բայց Ադամը չարի ներգործությամբ 
նախընտրեց իմաստության ծառը: Եվ Կենաց ծառը մարդկանց համար մնաց անհաղորդ ու անհասկանալի և երանելի 
դարձավ մարդկության համար: Ամանորյա տոնածառը Եդեմական Կենաց ծառի խորհրդանիշն է և հուշն է այն նվիրական 
ծառի, որով մարդկությունը կորցրեց անմահությունը: Այս պատճառով է, որ քրիստոնյա երկրներում տոնածառը կոչվում է 
նաև Ծննդյան ծառ: Եվ այդ կարոտի ու բաղձանքի պատճառով է, որ ամեն տարի Ամանորին զարդարում ենք տոնածառը՝ 

աստղագիտության, նոր արքան պետք է ծնված լիներ երկու տարվա ընթացքում: Բաբելական աստղագիտության 
մեջ Սատուրնը Պաղեստինի խորհրդանիշն էր, իսկ Յուպիտերը արքայական խորհրդանիշ էր, իսկ դրանց միմյանց 
մոտեցումը խորհրդանշում էր հրեաների նոր արքայի ծնունդը, որը երկնակամարում անզեն աչքով երևում էր 
աստղի տեսքով:
   Այսօր Սուրբ Ծննդյան այս նախաշեմին թողնելով երկնակամարում Բեթղեհեմյան այդ հրաշալի աստղի 
փնտրտուքները՝ եկեք այն փնտրենք մեր տիեզերածավալ սրտի հեռավոր անկյուններում, և երբ որ այն ծագի 
մեր սրտերում, կարողանանք սրտով զգալ Քրիստոսի ծնունդն ու ներկայությունը մեր կյանքում և որպես մերօրյա 
«մոգեր» մեր ընծաները՝ մեր միտքը, մեր սիրտն ու հոգին նվիրենք այդ Նորածին Մանուկին:

Պատրաստեց Հարություն սրկ. Քեշիշյանը
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Ձեր հարցերը կարող եք ուղղել մեզ 
հետևյալ էլ. հասցեով՝
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Հասցե՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 
Գևորգյան հոգևոր ճեմարան
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սուրԲ սՏեՓանոս նաԽասարկաՎաԳ եՎ մարՏԻրոս

    Ստեփանոսը Քրիստոնեական Եկեղեցու առաջին սրբերից մեկն է: Առաքյալները 
քարոզելիս կարիք զգացին օգնականների՝ ծառայելու օրեցօր աճող Եկեղեցուն: Եվ 
նրանք ընտրեցին յոթ սարկավագներ՝  աղքատների օրական կարիքները հոգալու 
համար: Նրանց  թվում էր նաև Ստեփանոսը, «որ հավատով և Սուրբ Հոգով լցված մի 
մարդ էր» (Գործք Զ 5):
    Ստեփանոսը սարկավագների առաջնորդն էր և դրա համար կոչվեց Նախասար-
կավագ՝ իր հատուկ շնորհների և հատկանիշների համար: Նա առաջին 
քրիստոնյաների մեջ նախանձախնդրորեն քարոզում էր, որ քրիստոնեական 
հավատը և պաշտամունքը ոչ միայն հրեաների, այլև բոլոր մարդկանց համար է: Նա 
կատարում էր մեծ հրաշքներ և նշաններ մարդկանց մեջ, ուսուցանում էր սինագոգում 
և այնտեղ բանավիճում հրեաների հետ: Նրա իմաստությունը և հաջողությունը իր դեմ 
ըմբոստություն առաջ բերեցին, և նրան մեղադրեցին իբրև թե Մովսեսին և Աստծուն 
հայհոյելու համար:
     Գործք առաքելոցում նկարագրվում է Ստեփանոսի ուշագրավ պաշտպանությունը 
Սինեդրիոնի՝ հրեական դատական ատյանի խորհրդում: Երբ նա մինչև 
դատավարությունը նստած էր, աստվածային փայլը և անեղ Աստծո զորությունն 
արտացոլվել էր Ստեփանոսի երեսին: Հատկապես հիշատակության է արժանի նրա 
ճառի վերջին բացականչությունը. «Ահա տեսնում եմ երկինքը բացված և Մարդու 
Որդուն, որ կանգնած է Աստծո աջ կողմը» (Գործք Է 56): Սա միակ դեպքն է, որ 
Մարդու Որդի տիտղոսը Նոր Կտակարանում օգտագործում է Հիսուսից բացի ինչ-
որ մեկը՝ ցույց տալով այդ տիտղոսի մեսիական ընկալումը: Այդպիսի արմատական 
մտածելակերպը խիստ մտահոգեց Սինեդրիոնին: Ստեփանոսի՝ Քրիստոսի 
գահակալման մասին տեսիլքը ծայրահեղ անարգանք էր իր հակառակորդներին, և 
դրա համար նրան մինչև մահ քարկոծեցին:

     Ստեփանոսն իր նահատակությամբ կոչվեց Նախավկա, քանի որ առաջինն էր, որ տանջանքների ենթարկվեց 
և սպանվեց Քրիստոսի համար՝ նշանավորելով վաղ քրիստոնյաների նկատմամբ առաջին լայնատարած 
հալածանքների սկիզբը:
         Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին դեկտեմբերի քսանչորսից քասնվեցը ընկած ժամանակահատվա-
ծում մեծ հարգանքով և հանդիսությամբ տոնում է սուրբ Ստեփանոսի տոնը: Այդ օրը եկեղեցու բոլոր ընծայալները 
պատվում են սարկավագներին՝ նրանց առավելություն տալով կրել պատարագչի թագ՝ վերհիշելով սբ. Ստեփանոսին 
և իր մարտիրոսության  պսակը: Այն նաև ավանդական օր է սարկավագական ձեռնադրության համար:

Պատրաստեց Մանավազդ սրկ. Մկրտչյանը

ցանկանալով վերագտնել կորցրած ծառը՝ Կենաց ծառը, 
այսինքն՝ անմահությունը: Խորհրդաբար Ծննդյան ծառը 
կապվում է կենդանի Կենաց ծառի՝ Հիսուս Քրիստոսի 
հետ: Այսպիսով, Եդեմական 
պարտեզի Կենաց ծառն 
Ամանորյա տոներին 
նույնանում է Ծննդյան 
կենդանի ծառի՝ Հիսուս 
Քրիստոսի հետ: Եվ ինչպես 
մոգերն իրենց ընծաները 
բերեցին Մանուկի առաջ, 
այսպես էլ մենք ենք ձգտում 
մեր ընծաները բերել 
Կենդանի ծառին՝ տոնածառը 
զարդարելով: Տոնածառի 
գլխի աստղը խոհրդանշում 
է Բեթղեհեմյան աստղը, 
որ առաջնորդել է մոգերին 
դեպի Քրիստոսի ծննդյան 
վայրը: Սակայն անկախ 
այն բանից, թե ինչպես է 
տոնածառը զարդարված, 
այն ավանդությամբ խորհրդանը-շում է ընտանիքի՝ 
Սբ. Ծննդյան հավիտենական ավանդույթը. միասին 

հավաքվել, փո-խանակել նվերներ և բարեմաղթանքներ: 
Սրա ապացույցն է այն, որ հայերը հնուց ի վեր Կենաց 
ծառից բացի ունեին մի ավանդույթ ևս, որ նրա կողքին 

դնում էին մի փոքր ծառ, որ 
«չաթալ» էր կոչվում, և որի վրա 
ընտանիքի յուրաքանչյուր 
անդամ իր համար մոմ 
էր վառում: Այսօր մոմերի 
փոխարեն տոնածառի վրա 
տեղ են գտել լուսաշղթաները:
 Սիմեոն Երևանցի կաթողի-
կոսի տոմարով ԺԹ դարում 
հունվարի 1-ը՝ որպես 
Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան 
թվականի առաջին ամսվա 
առաջին օրը, ընդունվեց 
որպես Նոր տարվա սկիզբ, 
և այդ  պատճառով է, որ այդ 
օրը եկեղեցիներում Սուրբ 
Պատարագ է մատուցվում։

Պատրաստեց Միքայել դպիր Երանոսյանը


