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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
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Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, 
իմանալ զբանս հանճարոյ:

Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ

Գեղեցկության սրահ

«Նռան գույնը»
Արևածաղկի ձեթ
Ծաղկած բալենի


