
ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ 1 Daily Variables • Armenian Apostolic Church

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

2022-01-09 2022-01-09 2022-01-09

Կիրակի Giragi Sunday

ԱՁ Ayp Tsa Ayp Tsa

Դ. Կիւրակէ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան 4. Gyoorage Dznntyan yev Asdvadzahaydnootyan Fourth Sunday of Nativity and Theophany

ՄեղեդիՄեղեդի MeghetiMegheti MeghetiMegheti

Նոր ծաղիկ այսօր բղխէ արմատոյն 
Յեսսեայ։

Nor dzaghig aysor pghkhe 
armadooyn Hessya:

New Flower today sprouts from 
the root of Jesse.

Եւ որդի Դաւթի ծնանի զՈրդին 
Աստուծոյ։

Yev vorti Tavti dznani zOrtin 
Asdoodzo:

And Son of David is born Son of 
God.

Կոյս անապական, է եւ անխախտ 
ծնողութիւն։

Gooys anabagan, e yev ankhakhd 
dznoghootyoon:

Ever-Virgin and Spotless Birth.

Անեղին տաճար, Բանին բարերար, 
գերագոյն գովեալ Տիրամա՛յր, 
դու յամէն լեզուէ Տիրամայր, որ 
զԱստուած ծնար։

Aneghin dajar, Panin parerar, 
kerakooyn kovyal Dirama՛yr, 
too hamen lezve Diramayr, vor 
zAsdvadz dznar:

Uncreated temple, Good Word, 
Supremely praised Mother of the 
Lord, the Mother of every tongue, 
who bore God.

Պատրաստեց՝ Տէր Կարապետ Ծ.Ք. Թէլֆէեան
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Աւետի՜ք հրեշտակապետին Գաբրիելի 
առ կոյսն Մարիամ. ցնծութիւն 
աշխարհի ծնար, ուրա՛խ լեր, Մարիա՛մ, 
ուրա՛խ լեր, մա՛յր եւ կոյս, ուրա՛խ լեր, 
բերկրեա՛լ, Տէրն ընդ քեզ։ ֍

Avedi՜k hreshdagabedin Kaprieli 
aṙ gooysn Mariam. tsndzootyoon 
ashkharhi dznar, oora՛kh ler, 
Maria՛m, oora՛kh ler, ma՛yr yev 
gooys, oora՛kh ler, pergrya՛l, Dern 
ŭnt kez: ֍

Angel Gabriel bore good news 
to Virgin Mary. You bore joy to 
the world, Rejoice Mary, rejoice 
mother and virgin, rejoice favored 
one, the Lord is with you. ֍

Շարական խնկարկութեանՇարական խնկարկութեան Sharagan khngargootyanSharagan khngargootyan Hymn of IncenseHymn of Incense

Յայս յարկ,, Hays harg,, In this court...

ԺամամուտԺամամուտ JhamamoodJhamamood IntroitIntroit

Աստուածածի՛ն, զքեզ խոստովանեալ,, Asdvadzadzi՛n, zkez khosdovanyal,, Only-begotten Son...

Փոխ (Երգ Մարիամու Փոխ (Երգ Մարիամու 
Աստուածածնին)Աստուածածնին)

Pokh (Yerk Mariamoo Pokh (Yerk Mariamoo 
Asdvadzadznin)Asdvadzadznin)

Antiphon (Song of Mary Antiphon (Song of Mary 
Bearer-of-God)Bearer-of-God)

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

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

And Mary said: “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.

Զխոնարհս բարձրացոյց, զկարօտս 
ելից բարութեամբ եւ զմեծատունս 
արձակեաց ունայնս։

Zkhonarhs partzratsooyts, 
zgarods yelits parootyamp yev 
zmedzadoons artzagyats oonayns:

He has put down the mighty from 
their thrones, And 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. ֍

Շարական (Մեծ. ԲՁ)Շարական (Մեծ. ԲՁ) Sharagan (Medz. Pen Tza)Sharagan (Medz. Pen Tza) Hymn (Medz. Pen Tza)Hymn (Medz. Pen Tza)

Զքեզ, Կո՛յս եւ մա՛յր եւ բնակարա՛ն 
աստուածային ներմարդութեանն, 
գոհաբանեմք եւ վերօրհնեմք՝ 
զեղեալ փրկող կենդանութեան 
ազգի մարդկան. վասն որոյ զքեզ, 
Աստուածածի՛ն եւ Կո՛յս, բարեբանեմք 
զմայր եւ զաղախին Փրկչին մերոյ։

Zkez, Go՛oys yev ma՛yr yev 
pnagara՛n asdvadzayin 
nermartootyann, kohapanemk 
yev verorhnemk՝ zeghyal prgogh 
gentanootyan azki martgan. vasn 
voro zkez, Asdvadzadzi՛n yev 
Go՛oys, parepanemk zmayr yev 
zaghakhin Prgchin mero:

We magnify and glorify you, 
Virgin, Mother. You are the 
dwelling of the divine incarnation, 
the dawning savior of the life of 
mankind. Therefore, we praise 
you, Bearer-of-God, Virgin, 
Mother, and Maidservant of our 
Savior.
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Ծնունդն Հօր եւ Հինաւուրց 
Անժամանակն յաւիտենից 
ժամանակաւ յորովայնի քում 
բնակեցաւ եւ ի Հօրէ ոչ մեկնեցաւ. 
վասն որոյ զքեզ, Աստուածածի՛ն 
եւ Կո՛յս, բարեբանեմք զմայր եւ 
զաղախին Փրկչին մերոյ։

Dznoontn Hor yev Hinavoorts 
Anjhamanagn havidenits 
jhamanagav horovayni koom 
pnagetsav yev i Hore voch 
megnetsav. vasn voro zkez, 
Asdvadzadzi՛n yev Go՛oys, 
parepanemk zmayr yev zaghakhin 
Prgchin mero:

The birth of the Timeless Father 
of Eternal Ages, in time he entered 
your womb, dwelled, and never 
left the Father. Therefore, we 
praise you, Bearer-of-God, Virgin, 
Mother, and Maidservant of our 
Savior.

Ծնեալն ի քէն ի խաչ ելեալ եւ ի 
յաթոռ փառաց ընդ Հօր. անարգեալ 
ի մարդկանէ՝ փառատրութեամբ 
էութեամբ երկրպագեալ. վասն 
որոյ զքեզ, Աստուածածի՛ն եւ Կո՛յս, 
բարեբանեմք զմայր եւ զաղախին 
Փրկչին մերոյ։

Dznyaln i ken i khach yelyal yev 
i hatoṙ paṙats ŭnt Hor. anarkyal 
i martgane՝ paṙadrootyamp 
eootyamp yergrbakyal. vasn voro 
zkez, Asdvadzadzi՛n yev Go՛oys, 
parepanemk zmayr yev zaghakhin 
Prgchin mero:

Born of you, descended from the 
Cross, despised by mankind, 
ascended to the throne of Glory 
of the Father, glorified and 
worshipped by the heavenly 
powers. Therefore, and we praise 
you, Bearer-of-God, Virgin, 
Mother, and Maidservant of our 
Savior.

Զքեզ ոչ միայն որդիք մարդկան, 
այլ եւ վերին զօրութիւնք, դասք 
անմարմնոց հոգեղինաց հրեղինաց 
զուարթնոց եւ հրեշտակաց 
գոհաբանեն եւ վերօրհնեն եւ 
փառաւորեն զմայր եւ զաղախին 
Փրկչին մերոյ։ ֍

Zkez voch miayn vortik martgan, 
ayl yev verin zorootyoonk, 
task anmarmnots hokeghinats 
hreghinats zvartnots yev 
hreshdagats kohapanen yev 
verorhnen yev paṙavoren zmayr 
yev zaghakhin Prgchin mero: ֍

Not only the sons of man but 
also the supernal powers, the 
classes of incorporeal creatures 
and fiery angels, magnify, praise, 
and glorify, you, mother and 
handmaiden of our Savior. ֍

Սուրբ ԱստուածՍուրբ Աստուած Soorp AsdvadzSoorp Asdvadz Soorp AsdvadzSoorp Asdvadz

,,որ յայտնեցար վասն մեր,, ,,vor haydnetsar vasn mer,, ,,vor haydnetsar vasn mer,,
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Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։Ալէլուիա՜։ Ալէլուիա՜։ Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜: Alleluia՜:Alleluia՜: Alleluia՜:

Կցորդ. Ի վայելչութիւն սրբոց քոց 
յարգանդէ յառաջ քան զարուսեակ 
ծնայ զքեզ։

Gtsort. I vayelchootyoon srpots 
kots harkante haṙach kan 
zaroosyag dzna zkez:

Responsory. 3 In the splendours 
of thy saints: I have begotten thee 
from the womb before the morning.

Փոխ. Ասաց Տէր ցՏէր իմ. «Նիստ ընդ 
աջմէ Իմմէ, մինչեւ եդից զթշնամիս 
Քո պատուանդան ոտից Քոց»։

Pokh. Asats Der tsDer im. «Nisd 
ŭnt achme Imme, minchev yetits 
ztshnamis Ko badvantan vodits 
Kots»:

Antiphon. 1 The Lord said to my 
Lord, Sit thou on my right hand, 
until I make thine enemies thy 
footstool.

Գաւազան զօրութեան առաքեսցէ 
Քեզ Տէր ի Սիոնէ, եւ տիրեսցես Դու ի 
մէջ թշնամեաց Քոց։

Kavazan zorootyan aṙakestse Kez 
Der i Sione, yev direstses Too i 
mech tshnamyats Kots:

2 The Lord shall send out a rod 
of power for thee out of Sion: rule 
thou in the midst of thine enemies.

Ընդ Քեզ է սկիզբն աւուրց 
զօրութեան. ի վայելչութիւն 
սրբոց Քոց յարգանդէ յառաջ քան 
զարուսեակ ծնայ զՔեզ։

Ŭnt Kez e sgizpn avoorts 
zorootyan. i vayelchootyoon 
srpots Kots harkante haṙach kan 
zaroosyag dzna zKez:

3 With thee is dominion in the day 
of thy power, in the splendours of 
thy saints: I have begotten thee 
from the womb before the morning.

Երդուաւ Տէր եւ ոչ եւս զղջասցի, թէ՝ 
«Դու ես քահանայ յաւիտեան՝ ըստ 
կարգին Մելքիսեդեկի, եւ Տէր ընդ 
աջմէ Քումմէ»։

Yertvav Der yev voch yevs 
zghchastsi, te՝ «Too yes kahana 
havidyan՝ ŭsd garkin Melkisetegi, 
yev Der ŭnt achme Koomme»:

4 The Lord sware, and will not 
repent, Thou art a priest for ever, 
after the order of Melchisedec, 
with the Lord at thy right hand.

Խորտակեսցէ յաւուր բարկութեան 
զթագաւորս, դատէ զհեթանոսս 
եւ բազում առնէ զհարուածս եւ 
խորտակեսցէ զգլուխս բազմաց 
յերկրի։

Khordagestse havoor pargootyan 
ztakavors, tade zhetanoss yev 
pazoom aṙne zharvadzs yev 
khordagestse zklookhs pazmats 
hergri:

5 He has dashed in pieces kings 
in the day of his wrath. 6 He shall 
judge among the nations, he shall 
fill up [the number of] corpses, he 
shall crush the heads of many on 
the earth.

Զուղխս ի ճանապարհի արբուսցէ, 
վասն այնորիկ եւ բարձր արասցէ 
զգլուխս։ ֍

Zooghkhs i janabarhi arpoostse, 
vasn aynorig yev partzr arastse 
zklookhs: ֍

7 He shall drink of the brook in the 
way; therefore shall he lift up the 
head. (110) ֍
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Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն Ընթերցուածս Պօղոսի առաքելոյն 
՚ի Գաղատացւոց թղթոյն 4.1-7 ՚ի Գաղատացւոց թղթոյն 4.1-7 

(ARWZ)(ARWZ)

Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn Ŭntertsvadzs Boghosi aṙakelooyn 
՚i Kaghadatsvots tghtooyn 4.1-7 ՚i Kaghadatsvots tghtooyn 4.1-7 

(ARWZ)(ARWZ)

A Reading from the Epistle of A Reading from the Epistle of 
Apostle Paul to the Galatians 4:1-Apostle Paul to the Galatians 4:1-

7 (NKJV)7 (NKJV)

1 Բայց գիտցէ՛ք նաեւ, թէ ժառանգորդ 
մը թէպէտ ամբողջ ժառանգութեան 
իսկական տէրն է, բայց որքան ատեն 
որ անչափահաս է՝ տարբերութիւն 
չունի ծառայէ մը,

1 Payts kidtse՛k nayev, te 
jhaṙankort mŭ tebed ampoghch 
jhaṙankootyan isgagan dern e, 
payts vorkan aden vor anchapahas 
e՝ darperootyoon chooni dzaṙaye 
mŭ,

1 Now I say that the heir, as long 
as he is a child, does not differ 
at all from a slave, though he is 
master of all,

2 քանի խնամակալներու եւ 
հոգաբարձուներու ենթակայ է, 
մինչեւ հասնի իր հօրը որոշած 
ժամանակակէտը։

2 kani khnamagalneroo yev 
hokapartzooneroo yentaga e, 
minchev hasni ir horŭ voroshadz 
jhamanagagedŭ:

2 but is under guardians and 
stewards until the time appointed 
by the father.

3 Նոյնն է մեր ալ պարագան։ Որքան 
ատեն որ հոգեւորապէս անչափահաս 
էինք՝ բնութեան ոյժերուն 
կ’ենթարկուէինք ու կը ծառայէինք։

3 Nooynn e mer al barakan: 
Vorkan aden vor hokevorabes 
anchapahas eink՝ pnootyan 
oojheroon g’entargveink oo gŭ 
dzaṙayeink:

3 Even so we, when we were 
children, were in bondage under 
the elements of the world.

4 Բայց հիմա յարմար ժամանակը 
հասած համարելով, Աստուած 
աշխարհ ղրկեց իր Որդին, որ կնոջմէ 
մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ ապրեցաւ,

4 Payts hima harmar jhamanagŭ 
hasadz hamarelov, Asdvadz 
ashkharh ghrgets ir Vortin, vor 
gnochme mŭ dznav yev Orenkin 
dag abretsav,

4 But when the fullness of the time 
had come, God sent forth His Son, 
born of a woman, born under the 
law,

5 որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն 
փրկէ եւ Աստուծոյ որդիներ դարձնէ։

5 vorbeszi mez Orenkin 
kerootenen prge yev Asdoodzo 
vortiner tartzne:

5 to redeem those who were under 
the law, that we might receive the 
adoption as sons.
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6 Արդ, որովհետեւ իր որդիներն ենք՝ 
Աստուած մեր սիրտերուն մէջ ղրկեց 
իր Որդիին Հոգին, որով զԱստուած 
«Աբբա», այսինքն «Հայր» կը կոչենք։

6 Art, vorovhedev ir vortinern 
yenk՝ Asdvadz mer sirderoon mech 
ghrgets ir Vortiin Hokin, vorov 
zAsdvadz «Appa», aysinkn «Hayr» 
gŭ gochenk:

6 And because you are sons, God 
has sent forth the Spirit of His Son 
into your hearts, crying out, “Abba, 
Father!”

7 Ուստի այլեւս ծառայ չէք, այլ՝ 
որդի. եւ քանի որդի էք՝ Աստուծոյ 
խոստումը պիտի ժառանգէք։ ֍

7 Oosdi aylevs dzaṙa chek, ayl՝ 
vorti. yev kani vorti ek՝ Asdoodzo 
khosdoomŭ bidi jhaṙankek: ֍

7 Therefore you are no longer a 
slave but a son, and if a son, then 
an heir of God through Christ. ֍
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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 (Ղկ. 1.28)։ ֍

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

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 let us listen to the Holy Gospel 
of Jesus Christ according to St. of Jesus Christ according to St. 

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

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.”
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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. ֍


