
Եվ նա իր ընկերների հետ սկսեց սովորական 
աղոթքներն ու տքն՝ություերը և արտա՜սվալից 

պաղատանքնե՜րը, խստամբերությունները, արշխարհահեծ 
հոգսերը, հիշելով մարգարեի ասածը, թե՝ «Երբ որ հեծեծես, 
այն ժամանակ կապրես»:

Նա իր սուրբ աջով  հայրաբմեար (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:

ների հետ, որոնց առաջինի անունը Հովհ, քը՝ նախ Սողոմոնի 

Առակներից, որ սկզբում  հենց հանձնարարում  է ծանոթ լինել 

իմաստության, ասելով, թե՝ «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, 

իմանալ զբանս հանճարոյ», որ և գրվեց. Եվ նա իր ընկերների հետ 

սկսեց սովորական աղոթքներն ու տքն՝ություերը և արտա՜սվալից 

պաղատանքնե՜րը, խստամբերությունները, արշխարհահեծ հոգսերը, 

հիշելով մարգարեի ասածը, թե՝ «Երբ որ հեծեծես, աերը, հիշելով 

մարգարեի ասածը, թե՝ «Երբ որ հեծեծես, այն ժամանակ

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՈՒՓՔՕՖ   
աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցուփքևօֆ 
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He when resumed, with his co-workers, his usual prayerful 
labors, his tearful pleadings, his life of austerity, and his anxi-
eties, remembering the word of the prophet: “In retiring and 
rest shalt thou live”.

Thus he experienced many tribulations in order to serve 
his nation. And God the All-Bountiful finally granted him that 
good fortune; for with his holy hand he became the father 
of new and wonderful offsprings  letters of the Armenian 
language, and then and there quickly designed, named, de-
termined, their order and devised the syllabication. Thys he 
experienced manay tribylations in order to serve his nation. 
And God the All-Bountiful nally granted him that good fortune 
for with his holy hand he decame the father of new and won-
derful 
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for with his holy hand he decame the father of new and won-
derful 
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He when resumed, with his co-workers, his usual 
prayerful labors, his tearful pleadings, his life of austerity, 
and his anxieties, remembering the word of the prophet: 
“In retiring and rest shalt thou live”.

Thus he experienced many tribulations in order to 
serve his nation. And God the All-Bountiful finally granted 
him that good fortune; for with his holy hand he became 
the father of new and wonderful offsprings  letters of the 
Armenian language, and then and there quickly designed, 
named, determined, their order and devised the syllabica-
tion. Thys he experienced manay tribylations in order to 
serve his nation. And God the All-Bountiful nally granted 
him that good fortune for with his holy hand he decame 
the father of new and wonderful 

Եվ նա իր ընկերների հետ սկսեց սովորական 
աղոթքներն ու տքն՝ություերը և արտա՜սվալից 

պաղատանքնե՜րը, խստամբերությունները, 
արշխարհահեծ հոգսերը, հիշելով մարգարեի ասածը, թե՝ 
«Երբ որ հեծեծես, այն ժամանակ կապրես»:

Նա իր սուրբ աջով  հայրաբմեար (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:

ների հետ, որոնց առաջինի անունը Հովհ, քը՝ նախ Սողոմոնի 

Առակներից, որ սկզբում հենց հանձնարարում է ծանոթ լինել 

իմաստության, ասելով, թե՝ «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, 

իմանալ զբանս հանճարոյ», որ և գրվեց. Եվ նա իր ընկերների հետ 

սկսեց սովորական աղոթքներն ու տքն՝ություերը և արտա՜սվալից 

պաղատանքնե՜րը, խստամբերությունները, արշխարհահեծ հոգսերը, 

հիշելով մարգարեի ասածը, թե՝ «Երբ որ հեծեծես, աերը, հիշելով 

մարգարեի ասածը, թե՝ «Երբ որ հեծեծես, այն ժամանակ
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prayerful labors, his tearful pleadings, his life of austerity, 
and his anxieties, remembering the word of the prophet: 
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Thus he experienced many tribulations in order to 
serve his nation. And God the All-Bountiful finally granted 
him that good fortune; for with his holy hand he became 
the father of new and wonderful offsprings  letters of the 
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He when resumed, with his co-workers, his usual 
prayerful labors, his tearful pleadings, his life of aus-
terity, and his anxieties, remembering the word of the 
prophet: “In retiring and rest shalt thou live”.

Thus he experienced many tribulations in order to 
serve his nation. And God the All-Bountiful finally granted 
him that good fortune; for with his holy hand he became 
the father of new and wonderful offsprings  letters of the 
Armenian language, and then and there quickly designed, 
named, determined, their order and devised the syllabica-
tion. Thys he experienced manay tribylations in order to 
serve his nation. And God the All-Bountiful nally granted 
him that good fortune for with his holy hand he decame 
the father of new and wonderful 

Եվ նա իր ընկերների հետ սկսեց սովորական 
աղոթքներն ու տքն՝ություերը և արտա՜սվալից 

պաղատանքնե՜րը, խստամբերությունները, 
արշխարհահեծ հոգսերը, հիշելով մարգարեի ասածը, թե՝ 
«Երբ որ հեծեծես, այն ժամանակ կապրես»:

Նա իր սուրբ աջով  հայրաբմեար (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:

ների հետ, որոնց առաջինի անունը Հովհ, քը՝ նախ Սողոմոնի 
Առակներից, որ սկզբում  հենց հանձնարարում  է ծանոթ լինել 
իմաստության, ասելով, թե՝ «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, 
իմանալ զբանս հանճարոյ», որ և գրվեց. Եվ նա իր ընկերների հետ 
սկսեց սովորական աղոթքներն ու տքն՝ություերը և արտա՜սվալից 
պաղատանքնե՜րը, խստամբերությունները, արշխարհահեծ հոգսերը, 
հիշելով մարգարեի ասածը, թե՝ «Երբ որ հեծեծես, աերը, հիշելով 
մարգարեի ասածը, թե՝ «Երբ որ հեծեծես, այն ժամանակ

He when resumed, with his co-workers, his usual 
prayerful labors, his tearful pleadings, his life of aus-
terity, and his anxieties, remembering the word of the 
prophet: “In retiring and rest shalt thou live”.

Thus he experienced many tribulations in order to 
serve his nation. And God the All-Bountiful finally granted 
him that good fortune; for with his holy hand he became 
the father of new and wonderful offsprings  letters of the 
Armenian language, and then and there quickly designed, 
named, determined, their order and devised the syllabica-
tion. Thys he experienced manay tribylations in order to 
serve his nation. And God the All-Bountiful nally granted 
him that good fortune for with his holy hand he decame 
the father of new and wonderful 
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He when resumed, with his co-workers, his usual prayerful 
labors, his tearful pleadings, his life of austerity, and his anxi-
eties, remembering the word of the prophet: “In retiring and 
rest shalt thou live”.

Thus he experienced many tribulations in order to serve 
his nation. And God the All-Bountiful finally granted him that 
good fortune; for with his holy hand he became the father of 
new and wonderful offsprings  letters of the Armenian lan-
guage, and then and there quickly designed, named, deter-
mined, their order and devised the syllabication. Thys he ex-
perienced manay tribylations in order to serve his nation. And 
God the All-Bountiful nally granted him that good fortune for 
with his holy hand he decame the father of new and wonder-
ful 

Եվ նա իր ընկերների հետ սկսեց սովորական աղոթքներն 
ու տքն՝ություերը և արտա՜սվալից պաղատանքնե՜րը, 

խստամբերությունները, արշխարհահեծ հոգսերը, հիշելով 
մարգարեի ասածը, թե՝ «Երբ որ հեծեծես, այն ժամանակ 
կապրես»:

Նա իր սուրբ աջով  հայրաբմեար (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:

ների հետ, որոնց առաջինի անունը Հովհ, քը՝ նախ Սողոմոնի 

Առակներից, որ սկզբում  հենց հանձնարարում  է ծանոթ լինել 

իմաստության, ասելով, թե՝ «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, 

իմանալ զբանս հանճարոյ», որ և գրվեց. Եվ նա իր ընկերների հետ 

սկսեց սովորական աղոթքներն ու տքն՝ություերը և արտա՜սվալից 

պաղատանքնե՜րը, խստամբերությունները, արշխարհահեծ հոգսերը, 

հիշելով մարգարեի ասածը, թե՝ «Երբ որ հեծեծես, աերը, հիշելով 

մարգարեի ասածը, թե՝ «Երբ որ հեծեծես, այն ժամանակ

He when resumed, with his co-workers, his usual prayerful 
labors, his tearful pleadings, his life of austerity, and his anxi-
eties, remembering the word of the prophet: “In retiring and 
rest shalt thou live”.

Thus he experienced many tribulations in order to serve 
his nation. And God the All-Bountiful finally granted him that 
good fortune; for with his holy hand he became the father of 
new and wonderful offsprings  letters of the Armenian lan-
guage, and then and there quickly designed, named, deter-
mined, their order and devised the syllabication. Thys he ex-
perienced manay tribylations in order to serve his nation. And 
God the All-Bountiful nally granted him that good fortune for 
with his holy hand he decame the father of new and wonder-
ful 
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