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

49:13 Ուրախ լերուք երկինք՝ եւ ցնծասցէ երկիր. գոչեսցեն 
լերինք զցնծութիւն, եւ բլուրք զարդարութիւն. զի ողորմեցաւ 
աստուած ժողովրդեան իւրում, եւ զխոնարհս ժողովրդեան 
իւրոյ մխիթարեաց։ 14 Բայց սիովն ասաց. եթող զիս տէր եւ 
մոռացաւ զիս աստուած։ 15 Միթէ մոռանայցէ՞ կին զմանուկ 
իւր, կամ թէ ո՞չ գթասցի ՛ի ծնունդս որովայնի իւրոյ։ եւ եթէ 
մոռանայցէ զայն կին՝ սակայն ես ոչ մոռացայց զքեզ ասէ տէր։ 
16 Ահաւասիկ ՛ի վերայ ձեռաց իմոց նկարեցի զպարիսպ քո. 
եւ առաջի իմ ես դու յամենայն ժամ։ 17 եւ արագ շինեսջիր 
յայնցանէ որ քակեցին զքեզ, եւ որ աւերեցինն զքեզ՝ ՛ի 
քէն ՛ի բաց մերժեսցին։ 18 Ամբարձ շուրջ զքեւ զաչս քո, 
եւ տես զամենեսին. զի ահաւասիկ ժողովեցան եւ եկին առ 
քեզ։ կենդանի եմ ես ասէ տէր. զի զամենեսին զնոսա իբրեւ 
զպատմուճան զգեցցիս, եւ արկցես զնոսա զքեւ իբրեւ զզարդ 
հարսին։ 19 Զի աւերակքն եւ ապականեալքն՝ եւ կործանեալքն 
քո, արդ նեղեսցին ՛ի բնակչացն իւրեանց։ եւ հեռասցին ՛ի 
քէն՝ որ կլանէինն զքեզ։ 20 Զի ասասցեն յականջս քո որդիքն 
քո զորս կորուսեր. նեղ է մեզ տեղիս, ընդարձակեա մեզ զի 
բնակեսցուք։ 21 եւ ասասցես ՛ի սրտի քում. ո՞ ծնաւ ինձ 
զսոսա. զի ես անզաւակ եւ այրի էի, պամդուխ եւ արգելական. 
եւ զսոսա ինձ ո՞ սնոյց, զի ես միայն մնացեալէի, եւ սոքա 
ո՞ւր էին։ 22 Այսպէս ասէ տէր տէր. ահաւադիկ ամբարձից 
զձեռս իմ ՛ի վերայ ազգաց, եւ ՛ի կղզիս կանգնեցից զնշան 
իմ. եւ ածցեն զորդիս քո ՛ի ծոցս իւրեանց, եւ զդստերս քո 
՛ի վերայ ուսոց իւրեանց բարձեալ բերիցեն։ 23 Եւ եղիցին 
թագաւորք դայեակք քո, եւ կանայք նոցա մանկակալք քո. ՛ի 
վերայ երեսաց երկրի երկիր պագանիցեն քեզ, եւ զհող ոտից 
քոց լիզեսցեն. եւ ծանիցես թէ ես եմ տէր. եւ ոչ ամաչեսցեն 
ոյք սպասեն ինձ։

& Օրհնեալ ես Տէր Աստուած մեր 
Թագաւոր Տիեզերաց. ամէն։

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

49:13 Sing, O heavens! Be joyful, O earth! And break out in 
singing, O mountains! For the LORD has comforted His people, 
And will have mercy on His afflicted. 14 But Zion said, “The 
LORD has forsaken me, And my Lord has forgotten me.” 15 “Can 
a woman forget her nursing child, And not have compassion 
on the son of her womb? Surely they may forget, Yet I will not 
forget you. 16 See, I have inscribed you on the palms of My 
hands; Your walls are continually before Me. 17 Your sons shall 
make haste; Your destroyers and those who laid you waste Shall 
go away from you. 18 Lift up your eyes, look around and see; 
All these gather together and come to you. As I live,” says the 
LORD, “You shall surely clothe yourselves with them all as an 
ornament, And bind them on you as a bride does. 19 “For your 
waste and desolate places, And the land of your destruction, 
Will even now be too small for the inhabitants; And those who 
swallowed you up will be far away. 20 The children you will 
have, After you have lost the others, Will say again in your ears, 
‘The place is too small for me; Give me a place where I may 
dwell.’ 21 Then you will say in your heart, ‘Who has begotten 
these for me, Since I have lost my children and am desolate, A 
captive, and wandering to and fro? And who has brought these 
up? There I was, left alone; But these, where were they?’” 22 
Thus says the Lord GOD: “Behold, I will lift My hand in an 
oath to the nations, And set up My standard for the peoples; 
They shall bring your sons in their arms, And your daughters 
shall be carried on their shoulders; 23 Kings shall be your foster 
fathers, And their queens your nursing mothers; They shall bow 
down to you with their faces to the earth, And lick up the dust 
of your feet. Then you will know that I am the LORD, For they 
shall not be ashamed who wait for Me.”

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

6:14 Այլ ինձ՝ քաւ լիցի պարծել, 
բայց միայն ՛ի խաչն տեառն մերոյ 
յիսուսի քրիստոսի. որով ինձ աշխարհ 
՛ի խաչ ելեալ է, եւ ես աշխարհի։ 
15 Զի ոչ թլփատութիւն ինչ է, եւ ոչ 
անթլփատութիւն. այլ նոր արարածս։ 
16 եւ որ միանգամ այսմ կանոնի 
միաբան լինին, խաղաղութիւն ՛ի 
վերայ նոցա եւ ողորմութիւն, եւ 
՛ի վերայ իսրայէլին աստուծոյ։ 
17 Այսուհետեւ աշխատ ոք զիս 
մի արասցէ. զի ես զչարչարանս 
քրիստոսի ՛ի մարմնի իմում կրեմ։
18 & Շնորհք տեառն մերոյ 
յիսուսի քրիստոսի ընդ հոգւոյդ 
ձերում եղբարք. ամէն։

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

6:14 But God forbid that I should 
boast except in the cross of our Lord 
Jesus Christ, by whom the world 
has been crucified to me, and I to the 
world. 15 For in Christ Jesus neither 
circumcision nor uncircumcision 
avails anything, but a new creation. 
16 And as many as walk according 
to this rule, peace and mercy be 
upon them, and upon the Israel of 
God. 17 From now on let no one 
trouble me, for I bear in my body 
the marks of the Lord Jesus.
18 & The grace of our Lord 
Jesus Christ be with your 
spirit, brethren. Amen.
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& Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի որ ըստ Մարկոսի

3:13 Եւ ոչ ոք յերկինս ել, եթէ ոչ՝ որ էջն 
յերկնից որդին մարդոյ՝ որ էն յերկինս։ 14 Եւ 
որպէս Մովսէս բարձրացոյց զօձն յանապատին, 
նոյնպէս բարձրանալ պարտ է որդւոյ մարդոյ։ 
15 Զի ամենայն որ հաւատայ ի նա՝ ընկալցի 
զկեանսն յաւիտենականս։ 16 Զի այնպէս սիրեաց 
Աստուած զաշխարհ, մինչեւ զորդին իւր միածին 
ետ. զի ամենայն որ հաւատայ ի նա՝ մի կորիցէ, 
այլ ընկալցի զկեանսն յաւիտենականս։ 17 Զի 
ոչ առաքեաց Աստուած զորդի իւր յաշխարհ՝ 
թէ դատեսցի զաշխարհ, այլ զի փրկեսցի 
աշխարհ նովաւ։ 18 Որ հաւատայ ի նա ոչ 
դատապարտեսցի. եւ որ ոչ հաւատայ ի նա՝ 
արդէն իսկ դատապարտեալ է. զի ոչ հաւատաց 
յանուն միածնի որդւոյն Աստուծոյ։ 19 Եւ այս 
իսկ է դատաստան. զի լոյս եկն յաշխարհ, եւ 
սիրեցին մարդիկ զխաւար առաւել քան զլոյս. զի 
էին գործք իւրեանց չարութեան։ 20 Զի ամենայն 
որ զչար գործէ՝ ատեայ զլոյս. եւ ոչ գայ առ լոյսն, 
զի մի յանդիմանեսցին գործք Նորա։ 21 Իսկ որ 
առնէ զճշմարտութիւն, գայ առ լոյսն. զի յայտնի 
լիցին գործք նորա թէ Աստուծով գործեցան։

& Փառք Քեզ, Տէր Աստուած Մեր։

& The Holy Gospel of Jesus 
Christ according to John.

3:13 No one has ascended to heaven but He who 
came down from heaven, that is, the Son of Man 
who is in heaven. 14 And as Moses lifted up the 
serpent in the wilderness, even so must the Son of 
Man be lifted up, 15 that whoever believes in Him 
should not perish but have eternal life. 16 For God 
so loved the world that He gave His only begotten 
Son, that whoever believes in Him should not perish 
but have everlasting life. 17 For God did not send 
His Son into the world to condemn the world, but 
that the world through Him might be saved. 18 “He 
who believes in Him is not condemned; but he who 
does not believe is condemned already, because he 
has not believed in the name of the only begotten 
Son of God. 19 And this is the condemnation, that 
the light has come into the world, and men loved 
darkness rather than light, because their deeds 
were evil. 20 For everyone practicing evil hates 
the light and does not come to the light, lest his 
deeds should be exposed. 21 But he who does the 
truth comes to the light, that his deeds may be 
clearly seen, that they have been done in God.”

& Glory to You, O Lord our God!


