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Armenian Apostolic ChurchArmenian Apostolic Church
Daily Variables & ReadingsDaily Variables & Readings

2021-12-09 2021-12-09 2021-12-09

Հինգշաբթի Hinkshapti Thursday

ԱԿ Ayp Gen Ayp Gen (Mode 2)

ԺԸ. օր Յիսնակի Պահոց ~ Յղութիւն սրբուհւոյ 
Աստուածածնի յԱննայ

18. or Hisnagi Bahots ~ Hghootyoon srpoohvo 
Asdvadzadzni hAnna

Day 18 of the Fast of Advent ~ Feast of the 
Conception of the Holy Virgin Mary by Anna

Մեղեդի սրբուհւոյ ԱստուածածնիՄեղեդի սրբուհւոյ Աստուածածնի Megheti srpoohvo AsdvadzadzniMegheti srpoohvo Asdvadzadzni Melody for the Mother of GodMelody for the Mother of God

Այսօր Գաբրիէլ հրեշտակապետն 
եկեալ, բերեալ զբրաբիոն պսակ 
յաղթող Կուսին։

Aysor Kapriel hreshdagabedn 
yegyal, peryal zprapion bsag 
haghtogh Goosin:

Today comes Archangel Gabriel, 
bringing the primrose crown to the 
victorious Virgin.

Այսօր կոչելով առ բոլորիցն Տէրն՝ 
զտաճար Բարձրելոյն եւ զբնակարան 
Հոգւոյն։ ֍

Aysor gochelov aṙ poloritsn Dern՝ 
zdajar Partzrelooyn yev zpnagaran 
Hokvooyn: ֍

Today, before all, the Lord calls 
her the temple of the Most High 
and the abode of the Spirit. ֍

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Ճաշու ԺամամուտՃաշու Ժամամուտ Jashoo JhamamoodJashoo Jhamamood Midday IntroitMidday Introit

Աղաչեմք զքեզ, սուրբ Կոյս Մարիա՛մ 
Աստուածածին, Բարձրելոյն 
զօրութեամբն հովանաւորեալ եւ 
Սուրբ Հոգւոյն եկաւորութեամբն 
լուսաւորեալ, որ զամենայն 
գոյութեանց Ստեղծիչն յղացեալ 
ծնար անճառապէս, Մարմնացելոյն 
առ ի քէն բարեխօսեա՛ կեցուցանել 
զանձինս մեր։ ֍

Aghachemk zkez, soorp 
Gooys Maria՛m Asdvadzadzin, 
Partzrelooyn zorootyampn 
hovanavoryal yev Soorp Hokvooyn 
yegavorootyampn loosavoryal, 
vor zamenayn kooyootyants 
Sdeghdzichn hghatsyal dznar 
anjaṙabes, Marmnatselooyn aṙ 
i ken parekhosya՛ getsootsanel 
zantzins mer: ֍

We beseech you, Holy Virgin 
Mary, who are led by the Most 
High thorugh his power and by 
Holy Spirit through his brillaint 
presence, you who were born 
unfathomably through the Creator 
of all existence, intercede with the 
one who became incarnate of you 
to put an end to our sins. ֍

Ճաշու Փոխ` Երգ Մարիամու Ճաշու Փոխ` Երգ Մարիամու 
ԱստուածածնինԱստուածածնին

Jashoo Pokh` Yerk Mariamoo Jashoo Pokh` Yerk Mariamoo 
AsdvadzadzninAsdvadzadznin

Midday Antiphon: Song of Mary, Midday Antiphon: Song of Mary, 
Mother of GodMother of God

Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր, եւ 
ցնծասցէ հոգի իմ Աստուծով Փրկչաւ 
իմով։

Medzatsoostse antzn im zDer, 
yev tsndzastse hoki im Asdoodzov 
Prgchav imov:

“My soul magnifies the Lord, And 
my spirit has rejoiced in God my 
Savior.

Այց արար ի վերայ խոնարհութեան 
աղախնոյ Իւրոյ. այսուհետեւ 
երանիցեն ինձ ամենայն ազգք։

Ayts arar i vera khonarhootyan 
aghakhno Yooro. aysoohedev 
yeranitsen intz amenayn azkk:

For He has regarded the lowly 
state of His maidservant; For 
behold, henceforth all generations 
will call me blessed.

Արար ընդ իս մեծամեծս Հզօրն. եւ 
Սուրբ է անուն Նորա։

Arar ŭnt is medzamedzs Hzorn. 
yev Soorp e anoon Nora:

For He who is mighty has done 
great things for me, And holy is 
His name.

Ողորմութիւն արար ազգաց յազգս 
երկիւղածաց Իւրոց, արար զօրութիւն 
բազկաւ Իւրով։

Voghormootyoon arar azkats 
hazks yergyooghadzats Yoorots, 
arar zorootyoon pazgav Yoorov:

And His mercy is on those who 
fear Him From generation to 
generation. He has shown strength 
with His arm;
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Ցրուեաց զամբարտաւանս ի մտաց 
սրտից եւ քակեաց զհզօրս յաթոռոց։

Tsrveats zampardavans i mdats 
srdits yev kagyats zhzors hatoṙots:

He has scattered the proud in the 
imagination of their hearts. He has 
put down the mighty from their 
thrones,

Զխոնարհս բարձրացոյց, զկարօտս 
ելից բարութեամբ եւ զմեծատունս 
արձակեաց ունայնս։

Zkhonarhs partzratsooyts, 
zgarods yelits parootyamp yev 
zmedzadoons artzagyats oonayns:

He has exalted the lowly. He has 
filled the hungry with good things, 
And the rich He has sent away 
empty.

Պաշտպանեաց Իսրայելի ծառայի 
Իւրոյ՝ յիշելով զողորմութիւն Իւր։

Bashdbanyats Israyeli dzaṙayi 
Yooro՝ hishelov zoghormootyoon 
Yoor:

He has helped His servant Israel, 
In remembrance of His mercy,

Որպէս խօսեցաւ առ հարսն մեր 
ընդ Աբրահամու եւ զաւակի նորա 
յաւիտեան։

Vorbes khosetsav aṙ harsn mer 
ŭnt Aprahamoo yev zavagi nora 
havidyan:

As He spoke to our fathers, To 
Abraham and to his seed forever.”

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 
Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Ամէն։ ֍

Pa՜ṙk Hor yev Vortvo yev Hokvooyn 
Srpo ayjhm yev mishd yev 
havidyans havidenits: Amen: ֍

Glory to the Father and to the Son 
and to the Holy Spirit, now and 
forever and unto the ages of ages. 
Amen. ֍

Ճաշու Շարական` Ճաշու Ծննդեան Ճաշու Շարական` Ճաշու Ծննդեան 
սրբոյ Աստուածածնին ԳԿսրբոյ Աստուածածնին ԳԿ

Jashoo Sharagan` Jashoo Jashoo Sharagan` Jashoo 
Dznntyan srpo Asdvadzadznin Dznntyan srpo Asdvadzadznin 

(Kim Gen)(Kim Gen)

Midday Hymn` Birth of the Holy Midday Hymn` Birth of the Holy 
Virgin (Kim Gen)Virgin (Kim Gen)

Ծա՛ռ կենաց՝ տնկեալ յԱդին, սո՛ւրբ 
Կոյս, որ զհայրածինն բղխեցեր 
զԾաղիկ եւ ետուր ի ժամու զՈրդին 
պտուղ մարդկան, զՈրոյ զմարմինն 
ճաշակեալ՝ անմահացաք յուսով, 
վասն որոյ օրհնաբանեմք զքեզ յաւուր 
քո ծննդեան։

Dza՛ṙ genats՝ dngyal hAtin, 
so՛orp Gooys, vor zhayradzinn 
pghkhetser zDzaghig yev yedoor 
i jhamoo zOrtin bdoogh martgan, 
zOro zmarminn jashagyal՝ 
anmahatsak hoosov, vasn voro 
orhnapanemk zkez havoor ko 
dznntyan:

Tree of Life, planted in Eden, 
Holy Virgin, who gave the flower 
of the born-of-thefather and 
simultaneously the fruit of the son 
of man, who tasting of the body 
became immortal through hope, we 
praise you on the day of your birth.
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Բանաւո՛ր երկիր, տիրուհի՛ եւ 
անդաստա՛ն՝ մաքուր ի փշոց մեղաց, 
որ զԲոյսն երկնային առանց սերման 
ծնար, որով զկենացն ետուր զհաց 
սովեալ բնութեանս, վասն որոյ 
օրհնաբանեմք զքեզ յաւուր քո 
ծննդեան։

Panavo՛r yergir, diroohi՛ yev 
antasda՛n՝ makoor i pshots 
meghats, vor zPooysn yergnayin 
aṙants serman dznar, vorov 
zgenatsn yedoor zhats 
sovyal pnootyans, vasn voro 
orhnapanemk zkez havoor ko 
dznntyan:

Rational soil, Lady and pure 
garden and free of the dust of sins, 
who gave birth to the heavenly 
plant without seed, who gave 
bread to us of hungry nature, we 
praise you on the day of your birth.

Ա՛մպ թեթեւ յերկնային 
ցանկութեանց, սո՛ւրբ Կոյս եւ 
վառարա՛ն աստուածային բոցոյն, որ 
զՑօղն հայրաբուղխ անձրեւեցեր ի 
բանական երկիր, որով բնութեանս 
բուսան արդարութեան սուրբ բոյսք, 
վասն որոյ օրհնաբանեմք զքեզ յաւուր 
քո ծննդեան։ ֍

A՛mb tetev hergnayin 
tsangootyants, so՛orp Gooys yev 
vaṙara՛n asdvadzayin potsooyn, 
vor zTsoghn hayrapooghkh 
antzrevetser i panagan yergir, 
vorov pnootyans poosan 
artarootyan soorp pooysk, vasn 
voro orhnapanemk zkez havoor ko 
dznntyan: ֍

Light cloud of heavenly desire, 
Holy Virgin and oven of divine fire, 
who rained the dew exhaled by the 
father down to the rational soil, 
out of which grew the righteous 
holy plants, we praise you on the 
day of your birth. ֍

Սուրբ ԱստուածՍուրբ Աստուած Soorp AsdvadzSoorp Asdvadz Holy GodHoly God

... որ խաչեցար ... ... vor khachetsar ... ... who was crucified ...

Ընթերցուածս յԵրգ յԵրգոց 6.3-8 Ընթերցուածս յԵրգ յԵրգոց 6.3-8 
(ARCZ)(ARCZ)

Ŭntertsvadzs hErk hErkots 6.3-8 Ŭntertsvadzs hErk hErkots 6.3-8 
(ARCZ)(ARCZ)

A Reading from the Song of A Reading from the Song of 
Songs 6:3-8 (NRSV)Songs 6:3-8 (NRSV)

3 Փեսայն ցհարսնն ասէ. Բարենշան 
ես, մերձաւոր իմ, իբրեւ զհաճութիւն, 
գեղեցիկ իբրեւ զԵրուսաղէմ, 
զարմանալի յօրինեալ։

3 Pesayn tsharsnn ase. Parenshan 
yes, mertzavor im, iprev 
zhajootyoon, keghetsig iprev 
zEroosaghem, zarmanali horinyal:

3 I am my beloved’s and my 
beloved is mine; he pastures his 
flock among the lilies.
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4 Դարձո զաչս քո յինէն, վասն զի 
դոքա սրարբեցուցին զիս. վարսք 
քո իբրեւ զերամակս այծից որք 
երեւեցան ի Գաղաադէ։

4 Tartzo zachs ko hinen, vasn 
zi toka srarpetsootsin zis. varsk 
ko iprev zeramags aydzits vork 
yerevetsan i Kaghaate:

4 You are beautiful as Tirzah, my 
love, comely as Jerusalem, terrible 
as an army with banners.

5 Ատամունք քո իբրեւ զերամակս 
կտրելոց որք ելանեն ի լուալեաց. 
ամենեքին երկուորիք են, եւ անծնունդ 
ոչ գոյ ի նոսա։

5 Adamoonk ko iprev zeramags 
gdrelots vork yelanen i lvalyats. 
amenekin yergvorik yen, yev 
andznoont voch ko i nosa:

5 Turn away your eyes from me, 
for they overwhelm me! Your hair 
is like a flock of goats, moving 
down the slopes of Gilead.

6 Իբրեւ զթել կարմիր շրթունք քո, 
եւ խօսք քո` գեղեցիկք. իբրեւ զկեղեւ 
նռան այտք քո` բաց ի լռութենէդ 
քումմէ։

6 Iprev ztel garmir shrtoonk ko, 
yev khosk ko` keghetsigk. iprev 
zgeghev nṙan aydk ko` pats i 
lṙootenet koomme:

6 Your teeth are like a flock of 
ewes, that have come up from 
the washing; all of them bear 
twins, and not one among them is 
bereaved.

7 Վաթսուն են թագուհիք եւ ութսուն 
հարճք, եւ օրիորդք որոց ոչ գոյ թիւ։

7 Vatsoon yen takoohik yev 
ootsoon harjk, yev oriortk vorots 
voch ko tiv:

7 Your cheeks are like halves of a 
pomegranate behind your veil.

8 Մի է աղաւնի իմ, կատարեալ իմ. 
մի է մօր իւրոյ, ընտրեալ ծնողի իւրոյ. 
տեսին զնա դստերք եւ երանեցին 
նմա, թագուհիքն եւ հարճք գովեցին 
զնա։ ֍

8 Mi e aghavni im, gadaryal im. 
mi e mor yooro, ŭndryal dznoghi 
yooro. desin zna tsderk yev 
yeranetsin nma, takoohikn yev 
harjk kovetsin zna: ֍

8 There are sixty queens and 
eighty concubines, and maidens 
without number. ֍
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Ընթերցուածս ՚ի Մաղաքեայ Ընթերցուածս ՚ի Մաղաքեայ 
Մարգարէէ 3.1-2 (ARCZ)Մարգարէէ 3.1-2 (ARCZ)

Ŭntertsvadzs ՚i Maghakya Ŭntertsvadzs ՚i Maghakya 
Markaree 3.1-2 (ARCZ)Markaree 3.1-2 (ARCZ)

A Reading from the Prophecy of A Reading from the Prophecy of 
Malachi 3:1-2 (NKJV)Malachi 3:1-2 (NKJV)

1 Եւ եցոյց ինձ Տէր զՅեսու քահանայ 
մեծ, զի կայր առաջի հրեշտակին 
Տեառն. եւ Սատանայ կայր ընդ աջմէ 
նորա հակառակել ընդ նմա։

1 Yev yetsooyts intz Der zHesoo 
kahana medz, zi gayr aṙachi 
hreshdagin Dyaṙn. yev Sadana 
gayr ŭnt achme nora hagaṙagel 
ŭnt nma:

1 “Behold, I send My messenger, 
And he will prepare the way before 
Me. And the Lord, whom you 
seek, Will suddenly come to His 
temple, Even the Messenger of the 
covenant, In whom you delight. 
Behold, He is coming,” Says the 
LORD of hosts.

2 Եւ ասէ Տէր ցՍատանայ. 
Սաստեսցէ ի քեզ Տէր, Սատանայ, եւ 
սաստեսցէ Տէր ի քեզ` որ ընտրեացն 
զԵրուսաղէմ. ո՞չ ապաքէն դա աւադիկ 
իբրեւ զխանձող մի զերծեալ ի հրոյ։ ֍

2 Yev ase Der tsSadana. Sasdestse 
i kez Der, Sadana, yev sasdestse 
Der i kez` vor ŭndryatsn 
zEroosaghem. vo՞ch abaken ta 
avatig iprev zkhantzogh mi 
zerdzyal i hro: ֍

2 “But who can endure the day of 
His coming? And who can stand 
when He appears? For He is like a 
refiner’s fire And like launderers’ 
soap. ֍

Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի Ընթերցուածս Պօղոս Առաքեալի 
՚ի Գաղատացիս թղթոյն 3.24-29 ՚ի Գաղատացիս թղթոյն 3.24-29 

(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali Ŭntertsvadzs Boghos Aṙakyali 
՚i Kaghadatsis tghtooyn 3.24-29 ՚i Kaghadatsis tghtooyn 3.24-29 

(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from the Epistle of A Reading from the Epistle of 
Paul to the Galatians 3:24-29 Paul to the Galatians 3:24-29 

(NKJV)(NKJV)

24 Ուրեմն Օրէնքը մեր խնամակալ 
դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի 
առաջնորդելով, որպէսզի հաւատքով 
արդարանանք։

24 Ooremn Orenkŭ mer 
khnamagal tasdiaragŭ yeghav, 
mez Krisdosi aṙachnortelov, 
vorbeszi havadkov artaranank:

24 Therefore the law was our 
tutor to bring us to Christ, that we 
might be justified by faith.

25 Բայց հիմա որ հաւատքը եկաւ, 
այլեւս դաստիարակի պէտք չունինք,

25 Payts hima vor havadkŭ yegav, 
aylevs tasdiaragi bedk choonink,

25 But after faith has come, we are 
no longer under a tutor.

26 որովհետեւ Յիսուս Քրիստոսի 
հաւատալով՝ բոլորդ ալ Աստուծոյ 
որդիներ եղաք։

26 vorovhedev Hisoos Krisdosi 
havadalov՝ polort al Asdoodzo 
vortiner yeghak:

26 For you are all sons of God 
through faith in Christ Jesus.
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27 Անգամ մը որ Քրիստոսի 
միանալով մկրտուեցաք, այլեւս 
Քրիստոս է որ կ’ապրի ձեր մէջ։

27 Ankam mŭ vor Krisdosi 
mianalov mgrdvetsak, aylevs 
Krisdos e vor g’abri tzer mech:

27 For as many of you as were 
baptized into Christ have put on 
Christ.

28 Ալ ո՛չ Հրեայի եւ հեթանոսի 
խտրութիւն կայ, ո՛չ ստրուկի եւ 
ազատ մարդու, ո՛չ ալ արուի եւ էգի, 
որովհետեւ Քրիստոսի միանալով՝ 
բոլորդ ալ մէկ եղաք։

28 Al vo՛ch Hryai yev hetanosi 
khdrootyoon ga, vo՛ch sdroogi yev 
azad martoo, vo՛ch al arvi yev eki, 
vorovhedev Krisdosi mianalov՝ 
polort al meg yeghak:

28 There is neither Jew nor Greek, 
there is neither slave nor free, 
there is neither male nor female; 
for you are all one in Christ Jesus.

29 Արդ ուրեմն, եթէ Քրիստոսի կը 
պատկանիք՝ կը նշանակէ թէ դուք 
Աբրահամի զաւակներ էք եւ պիտի 
ժառանգէք ինչ որ Աստուած անոր 
խոստացաւ։ ֍

29 Art ooremn, yete Krisdosi gŭ 
badganik՝ gŭ nshanage te took 
Aprahami zavagner ek yev bidi 
jhaṙankek inch vor Asdvadz anor 
khosdatsav: ֍

29 And if you are Christ’s, then 
you are Abraham’s seed, and heirs 
according to the promise. ֍

Ալէլուիա։ Ալէլուիա։Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ Alleluia: Alleluia:Alleluia: Alleluia: Alleluia: Alleluia:Alleluia: Alleluia:

Ուրա՛խ լեր, բերկրեա՛լդ, Տէր ընդ քեզ. 
օրհնեալ ես դու ի կանայս, եւ օրհնեալ 
է Պտուղ որովայնի քո։ ֍

Oora՛kh ler, pergrya՛lt, Der ŭnt 
kez. orhnyal yes too i ganays, yev 
orhnyal e Bdoogh vorovayni ko: ֍

Rejoice O Delightful One, The Lord 
is with you. Blessed are you among 
women, and blessed is the fruit of 
your womb. ֍

Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի Ընթերցուածս Սրբոյ Աւետարանի 
Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Ղուկասու Յիսուսի Քրիստոսի ըստ Ղուկասու 

1.39-56 (ARWZ)1.39-56 (ARWZ)

Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani Ŭntertsvadzs Srpo Avedarani 
Hisoosi Krisdosi ŭsd Ghoogasoo Hisoosi Krisdosi ŭsd Ghoogasoo 

1.39-56 (ARWZ)1.39-56 (ARWZ)

A Reading from the Holy Gospel A Reading from the Holy Gospel 
of Jesus Christ According to Luke of Jesus Christ According to Luke 

1:39-56 (NKJV)1:39-56 (NKJV)

39 Նոյն օրերուն, Մարիամ 
ճամբայ ելլելով՝ աճապարանքով 
գնաց Յուդայի լեռնային շրջանի 
քաղաքներէն մէկը։

39 Nooyn oreroon, Mariam 
jampa yellelov՝ ajabarankov 
knats Hootayi leṙnayin shrchani 
kaghakneren megŭ:

39 Now Mary arose in those days 
and went into the hill country with 
haste, to a city of Judah,

40 Հոն Զաքարիայի տունը մտնելով՝ 
Եղիսաբէթի ողջոյն տուաւ։

40 Hon Zakariayi doonŭ mdnelov՝ 
Yeghisapeti voghchooyn dvav:

40 and entered the house of 
Zacharias and greeted Elizabeth.
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41 Երբ Եղիսաբէթ Մարիամի ողջոյնը 
լսեց, իր որովայնին մէջ երեխան 
շարժեցաւ, եւ Եղիսաբէթ Սուրբ 
Հոգիով ներշնչուած՝

41 Yerp Yeghisapet Mariami 
voghchooynŭ lsets, ir vorovaynin 
mech yerekhan sharjhetsav, 
yev Yeghisapet Soorp Hokiov 
nershnchvadz՝

41 And it happened, when 
Elizabeth heard the greeting of 
Mary, that the babe leaped in her 
womb; and Elizabeth was filled 
with the Holy Spirit.

42 բարձրաձայն ըսաւ.- Կիներուն 
մէջ օրհնեա՜լ ես դուն եւ օրհնեա՜լ է 
զաւակը որ կը կրես որովայնիդ մէջ։

42 partzratzayn ŭsav.- Gineroon 
mech orhnya՜l yes toon yev orhnya՜l 
e zavagŭ vor gŭ gres vorovaynit 
mech:

42 Then she spoke out with a loud 
voice and said, “Blessed are you 
among women, and blessed is the 
fruit of your womb!

43 Ի՜նչ երջանկութիւն, որ Տիրոջս 
մայրը ինծի կ’այցելէ.

43 I՜nch yerchangootyoon, vor 
Dirochs mayrŭ indzi g’aytsele.

43 “But why is this granted to me, 
that the mother of my Lord should 
come to me?

44 որովհետեւ երբ ողջոյնդ լսեցի, 
երեխաս ուրախութեամբ շարժեցաւ 
որովայնիս մէջ։

44 vorovhedev yerp voghchooynt 
lsetsi, yerekhas oorakhootyamp 
sharjhetsav vorovaynis mech:

44 “For indeed, as soon as the 
voice of your greeting sounded in 
my ears, the babe leaped in my 
womb for joy.

45 Երանի՜ քեզի որ հաւատացիր, 
որովհետեւ Աստուծոյ կողմէ քեզի 
ըսուածները պիտի կատարուին։

45 Yerani՜ kezi vor havadatsir, 
vorovhedev Asdoodzo goghme kezi 
ŭsvadznerŭ bidi gadarvin:

45 “Blessed is she who believed, for 
there will be a fulfillment of those 
things which were told her from 
the Lord.”

46 Մարիամ ըսաւ. «Տէրը պիտի 
գովաբանեմ.

46 Mariam ŭsav. «Derŭ bidi 
kovapanem.

46 And Mary said: “My soul 
magnifies the Lord,

47 Ահա հոգիս կ’ուրախանայ 
Աստուծմով, իմ Փրկիչովս,

47 Aha hokis g’oorakhana 
Asdoodzmov, im Prgichovs,

47 And my spirit has rejoiced in 
God my Savior.

48 որովհետեւ ան տեսաւ 
իրաղախինինհեզութիւնը։ Ասկէետք 
բոլոր սերունդները երանի պիտի տան 
ինծի,

48 vorovhedev an desav 
iraghakhininhezootyoonŭ: 
Asgeyedk polor seroontnerŭ yerani 
bidi dan indzi,

48 For He has regarded the lowly 
state of His maidservant; For 
behold, henceforth all generations 
will call me blessed.
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49 քանի հզօրն Աստուած ինծի 
համար մեծամեծ գործեր կատարեց. 
սուրբ է անունը անոր։

49 kani hzorn Asdvadz indzi 
hamar medzamedz kordzer 
gadarets. soorp e anoonŭ anor:

49 For He who is mighty has done 
great things for me, And holy is 
His name.

50 Բոլոր ժամանակներուն մէջ 
ողորմութեամբ ան կը նայի 
աստուածավախ մարդոց վրայ։

50 Polor jhamanagneroon mech 
voghormootyamp an gŭ nayi 
asdvadzavakh martots vra:

50 And His mercy is on those 
who fear Him From generation to 
generation.

51 Իր բազուկով ան զօրութիւն ցոյց 
տուաւ, ոչնչացուց հպարտները՝  
իրենց բոլոր խորհուրդներով։

51 Ir pazoogov an zorootyoon 
tsooyts dvav, vochnchatsoots 
hbardnerŭ՝  irents polor 
khorhoortnerov:

51 He has shown strength with 
His arm; He has scattered the 
proud in the imagination of their 
hearts.

52 Գահազրկեց արքաները եւ 
բարձրացուց խոնարհները։

52 Kahazrgets arkanerŭ yev 
partzratsoots khonarhnerŭ:

52 He has put down the mighty 
from their thrones, And exalted 
the lowly.

53 Անօթիները բարիքներով լիացուց, 
մինչ հարուստները դատարկաձեռն 
արձակեց։

53 Anotinerŭ pariknerov liatsoots, 
minch haroosdnerŭ tadargatzeṙn 
artzagets:

53 He has filled the hungry with 
good things, And the rich He has 
sent away empty.

54 Պաշտպան եղաւ իր ծառային՝ 
Իսրայէլի, հաւատարիմ մնալով իր 
ողորմութեան,

54 Bashdban yeghav ir dzaṙayin՝ 
Israyeli, havadarim mnalov ir 
voghormootyan,

54 He has helped His servant 
Israel, In remembrance of His 
mercy,

55 ինչպէս որ խոստացած էր մեր 
հայրերուն՝ Աբրահամի եւ անոր 
զաւակներուն»։

55 inchbes vor khosdatsadz er mer 
hayreroon՝ Aprahami yev anor 
zavagneroon»:

55 As He spoke to our fathers, To 
Abraham and to his seed forever.”

56 Մարիամ Եղիսաբէթի մօտ շուրջ 
երեք ամիս մնալէ ետք վերադարձաւ 
իր տունը։ ֍

56 Mariam Yeghisapeti mod 
shoorch yerek amis mnale yedk 
veratartzav ir doonŭ: ֍

56 And Mary remained with her 
about three months, and returned 
to her house. ֍


