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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Ուրա՛խ լեր, 
բերկրեա՛լդ, Տէր ընդ քեզ. օրհնեալ ես 
դու ի կանայս, եւ օրհնեալ է Պտուղ 
որովայնի քո (Ղկ. 1.28)։ ֍

Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Oora՛kh ler, 
pergrya՛lt, Der ŭnt kez. orhnyal yes 
too i ganays, yev orhnyal e Bdoogh 
vorovayni ko (Lk. 1.28): ֍

Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Rejoice, highly 
favored one, the Lord is with you; 
blessed are you among women. (Lk. 
1.28) ֍

Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ Երկիւղացութեամբ լուարուք սրբոյ 
աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ 

ըստ Ղուկասու 1.26-38 (ARWZ)ըստ Ղուկասու 1.26-38 (ARWZ)

Yergyooghatsootyamp lvarook Yergyooghatsootyamp lvarook 
srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi srpo avedaranis Hisoosi Krisdosi 

vor ŭsd Ghoogasoo 1.26-38 vor ŭsd Ghoogasoo 1.26-38 
(ARWZ)(ARWZ)

Stand up in the fear of God and Stand up in the fear of God and 
let us listen to the Holy Gospel of let us listen to the Holy Gospel of 
Jesus Christ according to St. Luke Jesus Christ according to St. Luke 

1:26-38 (NKJV)1:26-38 (NKJV)

26 Եղիսաբէթի յղութեան վեցերորդ 
ամսուան, Աստուած Գաբրիէլ 
հրեշտակը ղրկեց Գալիլեայի 
Նազարէթ քաղաքը,

26 Eghisapeti hghootyan vetserort 
amsvan, Asdvadz Kapriel 
hreshdagŭ ghrgets Kalilyai Nazaret 
kaghakŭ,

26 Now in the sixth month the 
angel Gabriel was sent by God to a 
city of Galilee named Nazareth,

27 կոյսի մը մօտ, որ նշանուած էր 
Դաւիթի սերունդէն Յովսէփ անունով 
մէկու մը հետ։ Կոյսին անունը Մարիամ 
էր։

27 gooysi mŭ mod, vor nshanvadz 
er Taviti seroonten Hovsep anoonov 
megoo mŭ hed: Gooysin anoonŭ 
Mariam er:

27 to a virgin betrothed to a man 
whose name was Joseph, of the 
house of David. The virgin's name 
was Mary.

28 Հրեշտակը Մարիամի գալով 
ըսաւ.- Ուրախացի՛ր, շնորհալի՛ կոյս, 
որովհետեւ Աստուած քեզի հետ է։

28 Hreshdagŭ Mariami kalov ŭsav.- 
Oorakhatsi՛r, shnorhali՛ gooys, 
vorovhedev Asdvadz kezi hed e:

28 And having come in, the angel 
said to her, “Rejoice, highly favored 
one, the Lord is with you; blessed 
are you among women!”

29 Մարիամ այս խօսքին վրայ 
խռովեցաւ. կը մտածէր թէ ի՛նչ կը 
նշանակէ այս ողջոյնը։

29 Mariam ays khoskin vra 
khṙovetsav. gŭ mdadzer te i՛nch gŭ 
nshanage ays voghchooynŭ:

29 But when she saw him, she 
was troubled at his saying, and 
considered what manner of greeting 
this was.

30 Սակայն հրեշտակը ըսաւ իրեն.- 
Մի՛ վախնար, Մարիա՛մ, որովհետեւ 
Աստուծոյ շնորհքին արժանացար։

30 Sagayn hreshdagŭ ŭsav iren.- 
Mi՛ vakhnar, Maria՛m, vorovhedev 
Asdoodzo shnorhkin arjhanatsar:

30 Then the angel said to her, “Do 
not be afraid, Mary, for you have 
found favor with God.

31 Ահա պիտի յղանաս եւ զաւակ մը 
ծնիս, որ Յիսուս պիտի կոչես։

31 Aha bidi hghanas yev zavag mŭ 
dznis, vor Hisoos bidi goches:

31 “And behold, you will conceive in 
your womb and bring forth a Son, 
and shall call His name JESUS.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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32 Անիկա մեծ պիտի ըլլայ եւ 
Բարձրեալին Որդին պիտի կոչուի։ Տէր 
Աստուած անոր պիտի տայ իր հօրը՝ 
Դաւիթի գահը,

32 Aniga medz bidi ŭlla yev 
Partzryalin Vortin bidi gochvi: Der 
Asdvadz anor bidi da ir horŭ՝ Taviti 
kahŭ,

32 “He will be great, and will be 
called the Son of the Highest; and 
the Lord God will give Him the 
throne of His father David.

33 եւ անիկա Յակոբի սերունդներուն 
վրայ յաւիտեանս պիտի թագաւորէ։ 
Անոր թագաւորութիւնը անվախճան 
պիտի ըլլայ։

33 yev aniga Hagopi seroontneroon 
vra havidyans bidi takavore: Anor 
takavorootyoonŭ anvakhjan bidi 
ŭlla:

33 “And He will reign over the 
house of Jacob forever, and of His 
kingdom there will be no end.”

34 Մարիամ ըսաւ հրեշտակին.- 
Ատիկա ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ, երբ 
ամուսնացած չեմ։

34 Mariam ŭsav hreshdagin.- 
Adiga i՞nchbes grna badahil, yerp 
amoosnatsadz chem:

34 Then Mary said to the angel, 
“How can this be, since I do not 
know a man?”

35 Հրեշտակը պատասխանեց.- Սուրբ 
Հոգին քեզի պիտի գայ եւ Բարձրեալին 
զօրութիւնը քու վրադ պիտի հանգչի. 
ուստի ծնելիք զաւակդ սուրբ է եւ 
Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուի։

35 Hreshdagŭ badaskhanets.- Soorp 
Hokin kezi bidi ka yev Partzryalin 
zorootyoonŭ koo vrat bidi hankchi. 
oosdi dznelik zavagt soorp e yev 
Asdoodzo Vorti bidi gochvi:

35 And the angel answered and 
said to her, “The Holy Spirit will 
come upon you, and the power of 
the Highest will overshadow you; 
therefore, also, that Holy One who 
is to be born will be called the Son 
of God.

36 Ահա ազգականդ Եղիսաբէթն ալ, 
հակառակ ծեր եւ ամուլ ըլլալուն՝ 
վեցերորդ ամիսն է որ յղի է։

36 Aha azkagant Yeghisapetn al, 
hagaṙag dzer yev amool ŭllaloon՝ 
vetserort amisn e vor hghi e:

36 “Now indeed, Elizabeth your 
relative has also conceived a son 
in her old age; and this is now the 
sixth month for her who was called 
barren.

37 Գիտցի՛ր, որ Աստուծոյ համար 
անկարելի բան չկայ։

37 Kidtsi՛r, vor Asdoodzo hamar 
angareli pan chga:

37 “For with God nothing will be 
impossible.”

38 Մարիամ ըսաւ.- Աստուծոյ 
աղախինն եմ, թող քու ըսածդ ըլլայ։ 
Ապա հրեշտակը գնաց Մարիամի 
քովէն։ ֍

38 Mariam ŭsav.- Asdoodzo 
aghakhinn yem, togh koo ŭsadzt 
ŭlla: Aba hreshdagŭ knats Mariami 
koven: ֍

38 Then Mary said, “Behold the 
maidservant of the Lord! Let it be 
to me according to your word.” And 
the angel departed from her. ֍


