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մկ շբ շը շթ շի շլ շխ շյ շձ շշ շչ շջ շր շց շք չբ չբ 
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ջլ ջխ ջյ ջձ ջշ ջչ ջջ ջր ջց ջք վն վբ վը վթ վի վլ վխ 
վյ վձ վչ վջ վր վց վք քյ ցյ
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Եվ նա իր ընկերների հետ սկսեց սովորական աղոթքներն ու տքնությունները և արտասվալից 
պաղատանքները, խստամբերությունները, արշխարհահեծ հոգսերը, հիշելով մարգարեի ասածը, 
թե՝ «Երբ որ հեծեծես, այն ժամանակ կապրես»:

Եվ այսպես նա շատ նեղություններ քաշեց իր ազգին մի բարի օգնություն գտնելու համար: 
Ամեն բան շնորհող Աստծուց իսկապես պարգևվեց նրան [այդ] բախտը. Նա իր սուրբ աջով 
հայրաբար ծնեց նոր և սքանչելի ծնունդներ – հայերեն լեզվի նշանագրեր: Եվ այնտեղ շուտով 
նշանակեց, անվանեց ու դասավորեց, հորինեց սիղոբաներով - կապերով:

Եվ ապա հրաժեշտ տալով սուրբ եպիսկոպոսին, իր օգնականների հետ միասին իջավ 
Սամոսատ քաղաքը, ուր մեծապատիվ կերպով մեծարվեց եպիսկոպոսից և եկեղեցուց:

Եվ հենց այնտեղ, նույն քաղաքում  գտավ հելլենական դպրության մի գրագիր, Հռոփանոս 
անունով, որի ձեռով նշանագրերի բոլոր զանազանությունները՝ բարակն ու հաստը, կարճ ու 
երկայնը, առանձինն ու կրկնավորը ամբողջապես հորինելուց և վերջացնելուց հետո ձեռնարկեց 
թարգմանություն անելու երկու մարդու, իր աշակերտների հետ, որոնց առաջինի անունը 
Հովհան էր, Եկեղյաց գավառից, և երկրորդինը՝ Հովսեփ, Պաղանական տնից: Եվ սկսեց 
թարգմանել [սուրբ] գիրքը՝ նախ Սողոմոնի Առակներից, որ սկզբում  հենց հանձնարարում  է 
ծանոթ լինել իմաստության, ասելով, թե՝ «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ զբանս 
հանճարոյ», որ և գրվեց այն գրագրի ձեռով. միաժամանակ և սովորեցնում  էին մանուկներին՝ 
գրագիրներ [պատրաստելով ] նույն դպրության համար:

ԿՈՐՅՈՒՆ «ՎԱՐՔ ՄԱՇՏՈՑԻ», հատված

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ

Տաղեր

13 Դուք երկրի աղն էք. եթէ աղն անհամանայ, ի՞ նչով կ՚աղանուի. այլ 
եւս ոչնչի պէտք չէ, միայն թէ դուրս գցուի եւ մարդկանցից ոտնակոխ 
լինի: 14 Դուք աշխարհի լոյսն էք. մի քաղաք, որ կենում  է սարի վերայ, 
կարող չէ թագչուիլ: 15 Եւ ճրագը չեն վառիլ եւ դնիլ գրուանի տակ, 
այլ ճրագակալի վերայ, եւ նա լոյս կ՚տայ ամենին՝ որ տան մէջ են: 16 
Այսպէս լուսաւորէ ձեր լոյսը մարդկանց առաջին, որ ձեր բարի գործերը 
տեսնեն, եւ փառաւորեն ձեր Հօրը որ երկնքումն է:

ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ. Մարկոս, Գլ. 5, հատուած

Գլուխ 13
Սէրի գովասանքը. նորա գերազանցութիւնը 

միւս պարգեւներից:
1 Եթէ մարդկանց եւ հրեշտակների լեզուներով խօսիմ, բայց սէր չ՚ունիմ, ես 

եղայ ձայն հանող պղինձ, կամ  հնչեցող ծնծղայ: 2 Եւ եթէ մարգարէութիւն 
ունենամ, եւ գիտենամ  ամեն խորհուրդները եւ ամեն գիտութիւնը. եւ եթէ ամեն 
հաւատքն ունենամ, մինչեւ սարերն էլ տեղափոխելու, բայց սէր չ՚ունիմ, ոչինչ եմ: 
3 Եւ եթէ իմ  ամեն ապրանքներն աղքատներին ուտեցնեմ  եւ իմ  մարմինը մատնեմ  
որ այրուի, բայց սէր չ՚ունիմ, ես ոչինչ օգուտ չեմ  ունենալ: 4 Սէրը երկայնամիտ 
է՝ քաղցր է. սէրը չէ նախանձվում, չէ գոռոզանում, չէ հպարտանում: 5 Չէ 
լրանում, իրը չէ որոնում, չէ գրգռվում, չարը չէ մտածում. 6 Անիրաւութեան 
վերայ չէ ուրախանում, բայց ուրախանում  է ճշմարտութեան հետ. 7 Ամեն 
բանի դիմանում  է. ամեն բան հւատում  է, ամեն բանի համար յոյս ունի, ամեն 
բանի համբերում  է: 8 Սէրը երբէք չի վերջանալ. եթէ մարգարէութիններ կան՝ 
կ՚խափանուին. եթէ լեզուներ՝ կ՚լռեն. եթէ գիտութիւն՝ կ՚խափանուի: 9 Որովհետեւ 
փոքր ի շատէ գիտենք. եւ փոքր ի շատէ մարգարէանում  ենք: 10 Բայց երբոր 
կատարեալը գայ, այս փոքրի շատէն կ՚խափանուի: 11 Երբրո երեխայ օի՝ երեխայի 
պէս էի խօսում, երեխայի պէս էի մտածում, երեխայի պէս էի համարում. բայց 
երբոր մարդ եղայ, այն երեխայութեան բաները խափանեցի:

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼ, Ա Թուղթ առ Կորընթացիս, հատուած

Մեղեդի Աստվածածնի
Հիանալի ու թրթռուն
 երգ է հյուսվել կույսի մասին,
 որպես մի վեհ խորհուրդ մարդկանց:
Նոճի է նա բողբոջուն, 
 սափոր եղեգնյա,
 մատներն ինչպես յուղ դալարուն:
Նուրբ հոնքերը կից կամարներ,
 աչքերն վառ են որպես աստղեր 
 ու տաք ինչպես արևը բարկ:

 Մեղեդի ծննդյան
Աչքերը ծով ծավալվել են
 ծիծաղախիտ ծովի վրա առավոտյան՝
 երկու փայլակնաձև արեգակի նման,
 ինչպես շողն է իջնում  լույս առավոտից:
Նռնենի այտերն նման են ծաղիկներին
 գեղաշիտակ սարդի տունկի,
 որի ցողունով դեպի սիրտը ծաղկի 
 կարկաչում  է սերը ծաղկուն:
Ողորկ թևերը կապում  էր կամարակապ,
 ներդաշնակ, գեղգեղուն, հեշտալի երգով:
Միմյանց էր հյուսում  ելևէջները,
 հանդարտիկ շարժվում  էր, թիկնեթեկին ճեմում:
Բերանն երկթերթի, վարդն էր շրթներից կաթում,
 լեզուն նման էր քաղցրանվագ տավղի:
Հազրեով զարդարուն ծամի հյուսքերի 
 դեղը կենսատու ունի գինու գույն:
Գեղեցիկ վարսերը, գեղեցիկ վարսերը 
 եռահյուս բոլորել են այտերը:
Ծոցն լուսափայլ, կարմիր վարդով լցված,
 դաստակներն՝ ծիրանի անուշակի փնջեր:
Խնկում  էր կնդրուկից բուրվառն հրով
 աստվածային լցված,
 քաղցրանվագ ձայն էր նրանից հնչում:
Գեղեցիկ, կապույտ, ծիրանի, բեհեզյա
 և որդան-կարմիր ոսկեշող գույներով
 փայլուն պատմուճանով զարդարված էր:
Գոտին արծաթափայլ, ոսկետտուն,
 շափյուղա ակներով, ակներով կամար
 մանրամասն հորինվածով պճնված էր:
Երբ նա շարժվում  էր մարգարտափայլ գեղով,
 ոտքերից գնալիս շող էր կաթկաթում:
Այն թագավորին, այն նորածին փրկչին,
 քեզ զարդարողին փառք հավիտյանս. ամեն:


