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& Ընթերցուածս յԵսայեայ մարքարէ է. 
օրհնութիւն նորա ի վերայ մեր։

9:8 Մա́հ արձակեաց տէր ՛ի վերայ յակովբայ, եկն եհաս ՛ի վերայ իսրաէլի։
9 Եւ ծանիցե́ն ամենայն ժողովուրդն եփրեմեան՝ եւ 
որ նստինն ՛ի սամարիա։ որ հպարտութեամբ եւ 
ամբարտաւանութեամբ սրտից խօսեցան՝ եւ ասեն.
10 աղիւսք անկան, այլ եկայք վէ́մս տաշեսցուք. զմա́յրս եւ 
զեղեւնափայտս հարցուք, եւ շինեսցուք մեզ աշտարա́կ։
11 Եւ կործանեսցէ աստուած զյարուցեալսն ՛ի վերայ 
լերին սիովնի, եւ զթշնամիս յուդայ ցրուեսցէ։
12 զասորեստան յելիցն արեւու, եւ զյոյնս ՛ի մտիցն արեւու. ոյք ուտէին 
զիսրաէլ բերանալիր ամենայն բերանով։ ՛Ի վերայ այսր ամենայնի ո́չ 
դարձաւ բարկութիւն նորա, այլ տակաւին ձեռն իւր բարձրացեալ է։
13 Եւ ժողովուրդն ո́չ դարձաւ՝ մինչեւ վիրաւորեցաւ. 
եւ զտէր* զօրութեանց ո́չ խնդրեցին։
14 Եւ բարձ տէր յիսրաէլէ զգլուխն եւ զվերջն, 
զմեծն եւ զփոքր ՛ի միում աւուր։
15 Զծերն եւ զակնառուն՝ այն առա́ջն է. եւ զմարգարէն 
որ զանօրէնութիւնն ուսուցանէր՝ այն վե́րջն է։
16 Եւ եղիցի որ երանիցեն ժողովրդեանս այսմիկ՝ մոլորեալք եւ 
մոլորեցուցանիցեն. որպէս զի կլանիցեն զդոսա եւ ապա յայտնեսցին։
17 Վասն այսորիկ ՛ի վերայ երիտասարդաց նոցա ո́չ եղիցի 
ուրախ աստուած, եւ սրբո́ց նոցա եւ այրեաց մի́ ողորմեսցի. 
զի ամենեքին անօրէնք են չա́րք, եւ ամենայն բերան խօսի 
զանիրաւութիւն։ ՛Ի վերայ այսր ամենայնի ո́չ դարձաւ 
բարկութիւնն, այլ տակաւին ձեռն իւր բարձրացեալ է։
18 Եւ վառեսցի́ իբրեւ զհուր անօրէնութիւն, եւ իբրեւ զսէզ 
չորացեալ այրեսցի́ ՛ի հրոյ, եւ վառեսցի յանտառս մայրեաց. 
եւ շուրջ զամենայն բլրովք նոցա հո́ւր ճարակեսցի։
19 Վասն սրտմտութեան բարկութեան տեառն հրձիգ 
լիցի երկիրն ամենայն. եւ եղիցի ժողովուրդն այրեցեա́լ 
իբրեւ ՛ի հրոյ։ Այր՝ եղբօր իւրում մի́ ողորմեսցի։ 

& Օրհնեալ ես Տէր Աստուած մեր Թագաւոր Տիեզերաց. ամէն։

& This reading is from the prophet Isaiah. 
May his blessings be upon us.

9:8 The Lord sent a word against Jacob, And it has fallen 
on Israel. 9 All the people will know— Ephraim and the 
inhabitant of Samaria— Who say in pride and arrogance 
of heart: 10 “ The bricks have fallen down, But we will 
rebuild with hewn stones; The sycamores are cut down, 
But we will replace them with cedars.” 11 Therefore the 
LORD shall set up The adversaries of Rezin against him, 
And spur his enemies on, 12 The Syrians before and the 
Philistines behind; And they shall devour Israel with an 
open mouth. For all this His anger is not turned away, 
But His hand is stretched out still. 13 For the people do 
not turn to Him who strikes them, Nor do they seek the 
LORD of hosts. 14 Therefore the LORD will cut off head 
and tail from Israel, Palm branch and bulrush in one day. 
15 The elder and honorable, he is the head; The prophet 
who teaches lies, he is the tail. 16 For the leaders of this 
people cause them to err, And those who are led by them 
are destroyed. 17 Therefore the Lord will have no joy in 
their young men, Nor have mercy on their fatherless and 
widows; For everyone is a hypocrite and an evildoer, And 
every mouth speaks folly.  For all this His anger is not 
turned away, But His hand is stretched out still. 18 For 
wickedness burns as the fire; It shall devour the briers and 
thorns, And kindle in the thickets of the forest; They shall 
mount up like rising smoke. 19 Through the wrath of the 
LORD of hosts The land is burned up, And the people shall 
be as fuel for the fire; No man shall spare his brother.

& Blessed are You O Lord our God. 
King of the Universe. Amen.
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& Պօղոսի առաքելոյն ի Կորնթացւոց երկրորդ թղթոյն 
է ընթերցուածս. օրհնութիւն նորա ի վերայ մեր։

1:1 Պօղոս, Աստուծոյ կամքով Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, ու 
Տիմոթէոս մեր եղբայրը, Կորնթոսի մէջ եղած Աստուծոյ եկեղեցիին 
եւ Աքայիայի մէջ եղող բոլոր սուրբերուն. 2 շնորհք ու խաղաղութիւն 
ձեզի Աստուծմէ՝ մեր Հօրմէն, եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսէ: 
3 Օրհնեա՜լ ըլլայ Աստուած, մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, 
արգահատանքի Հայրը եւ ամէն մխիթարութեան Աստուածը, 4 որ 
կը մխիթարէ մեզ մեր ամբողջ տառապանքին մէջ, որպէսզի մենք 
կարենանք մխիթարել անոնք՝ որ որեւէ տառապանքի մէջ են, 
այն մխիթարութեամբ՝ որով մենք կը մխիթարուինք Աստուծմէ. 
5 որովհետեւ ինչպէս Քրիստոսի չարչարանքները կ՚առատանան 
մեր մէջ, նմանապէս մեր մխիթարութիւնն ալ կ՚առատանայ 
Քրիստոսի միջոցով: 6 Եթէ տառապինք՝ ձեր մխիթարութեան եւ 
փրկութեան համար է, որ արդիւնաւոր կ՚ըլլայ՝ համբերելով այն 
նոյն չարչարանքներուն, որոնցմով մենք ալ կը չարչարուինք. ու 
եթէ մխիթարուինք՝ ձեր մխիթարութեան եւ փրկութեան համար 
է: 7 Մեր յոյսը հաստատուն է ձեր վրայ, որովհետեւ գիտենք թէ 
ինչպէս հաղորդակից էք մեր չարչարանքներուն, նոյնպէս ալ 
մխիթարութեան պիտի ըլլաք: 8 Որովհետեւ չենք ուզեր, եղբայրնե՛ր, 
որ անգիտանաք Ասիայի մէջ մեզի պատահած տառապանքը. 
չափէն աւելի ծանրաբեռնուեցանք, մեր կարողութենէն աւելի, 
ա՛յնքան՝ որ նոյնիսկ յուսահատեցանք կեանքէն: 9 Բայց մահուան 
վճիռը ունէինք մեր վրայ, որպէսզի վստահինք ո՛չ թէ մենք մեզի, 
հապա Աստուծոյ՝ որ մեռելները կը յարուցանէ: 10 Ան այդպիսի 
մեծ մահէ մը ազատեց մեզ, ու կ՚ազատէ. 11 եւ կը յուսանք թէ ան 
տակաւին պիտի ազատէ: Դուք ալ կը գործակցիք՝ մեզի համար 
աղերսելով, որպէսզի շատեր շնորհակալ ըլլան մեր պատճառով՝ 
շատ անձերու աղօթքին միջոցով մեզի եղած շնորհին համար:

& Շնորհք Աստուծոյ Հօր եղիցի ընդ ձեզ ընդ ամենեսեանդ. ամէն։

& This reading is from the second epistle 
of St. Paul the Apostle to the Corinthians. 
May his blessings be upon us.

1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, 
and Timothy our brother, To the church of God which 
is at Corinth, with all the saints who are in all Achaia: 
2 Grace to you and peace from God our Father and the 
Lord Jesus Christ. 3 Blessed be the God and Father of 
our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God 
of all comfort, 4 who comforts us in all our tribulation, 
that we may be able to comfort those who are in any 
trouble, with the comfort with which we ourselves are 
comforted by God. 5 For as the sufferings of Christ 
abound in us, so our consolation also abounds through 
Christ. 6 Now if we are afflicted, it is for your consolation 
and salvation, which is effective for enduring the same 
sufferings which we also suffer. Or if we are comforted, 
it is for your consolation and salvation. 7 And our hope 
for you is steadfast, because we know that as you are 
partakers of the sufferings, so also you will partake of 
the consolation. 8 For we do not want you to be ignorant, 
brethren, of our trouble which came to us in Asia: that we 
were burdened beyond measure, above strength, so that 
we despaired even of life. 9 Yes, we had the sentence of 
death in ourselves, that we should not trust in ourselves 
but in God who raises the dead, 10 who delivered us from 
so great a death, and does deliver us; in whom we trust 
that He will still deliver us, 11 you also helping together in 
prayer for us, that thanks may be given by many persons 
on our behalf for the gift granted to us through many.

& The grace of God the Father be with you all. Amen.
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& Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի որ ըստ Մարկոսի

4:35 Նոյն օրը՝ երբ իրիկուն կ�ըլլար, 
ըսաւ անոնց. «Եկէ՛ք ծովուն միւս եզերքը 
անցնինք»: 36 Անոնք ալ բազմութիւնը 
արձակելով՝ առին զինք, քանի նաւուն 
մէջ էր. ուրիշ նաւակներ ալ կային անոր 
հետ: 37 Ու հզօր փոթորիկ մը եղաւ 
եւ ալիքները նաւուն վրայ կը խուժէին, 
այնպէս որ արդէն կը լեցուէր. 38 իսկ 
ինք՝ նաւուն ետեւի կողմը՝ բարձի վրայ 
կը քնանար: Արթնցուցին զինք եւ ըսին 
իրեն. «Վարդապե՛տ, հոգ չե՞ս ըներ՝ 
որ կը կորսուինք»: 39 Ուստի ելլելով՝ 
սաստեց հովը եւ ըսաւ ծովուն. «Դադրէ՛, 
լո՛ւռ կեցիր»: Հովը դադրեցաւ, ու մեծ 
խաղաղութիւն եղաւ: 40 Ըսաւ անոնց. 
«Ինչո՞ւ այդպէս երկչոտ էք. ի՞նչպէս 
կ�ըլլայ՝ որ հաւատք չունիք»: 41 Անոնք 
չափազանց վախցան, եւ կ�ըսէին իրարու. 
«Արդեօք ո՞վ է ասիկա, որ նոյնիսկ 
հովն ու ծովը կը հնազանդին իրեն»։

& Փառք Քեզ, Տէր Աստուած Մեր։

& The Holy Gospel of Jesus 
Christ according to Mark.

4:35 On the same day, when evening 
had come, He said to them, “Let us 
cross over to the other side.” 36 Now 
when they had left the multitude, they 
took Him along in the boat as He was. 
And other little boats were also with 
Him. 37 And a great windstorm arose, 
and the waves beat into the boat, so 
that it was already filling. 38 But He 
was in the stern, asleep on a pillow. 
And they awoke Him and said to Him, 
“Teacher, do You not care that we are 
perishing?” 39 Then He arose and 
rebuked the wind, and said to the sea, 
“Peace, be still!” And the wind ceased 
and there was a great calm. 40 But He 
said to them, “Why are you so fearful? 
How is it that you have no faith?”

& Glory to You, O Lord our God!


