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& Ընթերցուածս յԱռակաց 
Սողոմոնի. օրհնութիւն 
նորա ի վերայ մեր։

3:18-26 Նա կենաց ծառ է բոլոր նրանց 
համար, ովքեր ապաւինում են նրան եւ 
վստահութեամբ յենւում նրա վրայ, ինչպէս Տիրոջ 
վրայ։ Աստուած իմաստութեամբ դրեց երկրի 
հիմքերը եւ իմացականութեամբ հաստատեց 
երկինքը, իր հանճարով անդունդներ բացեց, 
եւ ամպերն անձրեւներ տեղացին։ Որդեա՛կ, մի՛ 
անտեսիր, այլ պահի՛ր իմ խորհուրդներն ու 
իմաստութիւնը, որպէսզի ապրի քո հոգին, եւ 
դրանք քո պարանոցի վրայ զարդ լինեն, բուժում 
լինեն մարմնիդ համար եւ ոսկորներիդ համար՝ 
դարման։ Եւ դու ապահով կը գնաս քո բոլոր 
ճանապարհներով, ու ոտքդ չի սայթաքի։ Եթէ 
նստես, աներկիւղ կը լինես, եթէ քնես, քունդ 
անուշ կը լինի, եւ չես երկնչի յանկարծահաս 
սարսափներից, ոչ էլ ամբարիշտների վերահաս 
յարձակումներից, որովհետեւ Տէրը կը լինի քո 
բոլոր ճանապարհների վրայ եւ ոտքդ հաստատուն 
կը պահի, որ չսայթաքես։ 

& Երանելի է այր որ լուիցէ ինձ, 
զի ելք իմ են ելք կենաց։

& This reading is from the 
Proverbs of Solomon. May 
his blessing be upon us.

3:18-26 She is a tree of life to those who take 
hold of her, And happy are all who retain her. 
The LORD by wisdom founded the earth; By 
understanding He established the heavens; 
By His knowledge the depths were broken 
up, And clouds drop down the dew. My son, 
let them not depart from your eyes—Keep 
sound wisdom and discretion; So they will be 
life to your soul And grace to your neck. Then 
you will walk safely in your way, And your 
foot will not stumble. When you lie down, 
you will not be afraid; Yes, you will lie down 
and your sleep will be sweet. Do not be afraid 
of sudden terror, Nor of trouble from the 
wicked when it comes; For the LORD will 
be your confidence, And will keep your foot 
from being caught.

& Blessed is the man who listens to 
me, for whoever finds me finds life.
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& Ընթերցուածս յԵսայեայ 
մարքարէ է։

65:22-25 եւ մի եւս նոքա շինեսցեն՝ եւ 
այլք բնակեսցեն, եւ նոքա տնկեսցեն՝ եւ 
այլք կերիցեն։ Ղստ աւուրց փայտի կենաց 
եղիցին աւուրք ժողովրդեան իմոյ. գործք 
ձեռաց նոցա հնասցին։ Եւ ընտրեալք իմ 
մի եւս վաստակեսցեն ընդունայն. եւ ոչեւս 
ծնանիցին որդիս յանէծս, զի զաւակ օրհնեալ 
են յաստուծոյ՝ եւ ծնունդք նոցա ընդ նոսա։ 
Եւ եղիցի մինչեւ կարդացեալ իցէ նոցա՝ 
ես լուայց նոցա. եւ մինչդեռ խօսեսցին, 
ասացից՝ թէ զինչ խնդրէ։ Յայնմ ժամանակի 
գայլք եւ գառինք ՛ի միասին ճարակեսցին, 
եւ առեւծ՝ իբրեւ զեզն յարդ կերիցէ, եւ օձ՝ 
զհող իբրեւ զհաց կերիցէ. մի մեղիցեն եւ 
մի վնասեսցեն ՛ի լերին սրբութեան իմոյ 
ասէ տէր։ 

& Օրհնեալ ես Տէր Աստուած մեր 
Թագաւոր Տիեզերաց. ամէն։

& This reading is from 
the prophet Isaiah.

65:22-25 They shall not build and another 
inhabit; They shall not plant and another 
eat; For as the days of a tree, so shall be the 
days of My people, And My elect shall long 
enjoy the work of their hands. They shall not 
labor in vain, Nor bring forth children for 
trouble; For they shall be the descendants of 
the blessed of the LORD, And their offspring 
with them. “It shall come to pass That before 
they call, I will answer; And while they are still 
speaking, I will hear. The wolf and the lamb 
shall feed together, The lion shall eat straw 
like the ox, And dust shall be the serpent’s 
food. They shall not hurt nor destroy in all 
My holy mountain,” Says the LORD.

& 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։

6:14-18 Բայց ես ամե՛նեւին պիտի 
չպարծենամ, այլ միայն մեր Տէրոջ՝ 
Յիսուս Քրիստոսի խաչով. անով աշխարհը 
խաչուած է ինծի համար, ես ալ՝ աշխարհի: 
Որովհետեւ Քրիստոս Յիսուսով ո՛չ 
թլփատութիւնը որեւէ ազդեցութիւն ունի, ո՛չ 
անթլփատութիւնը, հապա՝ նոր արարած 
ըլլալը: Խաղաղութիւն ու ողորմութիւն 
բոլոր անոնց վրայ՝ որ այս կանոնին 
համաձայն կ�ընթանան, եւ Աստուծոյ 
Իսրայէլին վրայ: Ասկէ ետք ո՛չ մէկը 
թող անհանգստացնէ զիս. որովհետեւ ես 
մարմինիս վրայ կը կրեմ Տէր Յիսուսի 
վէրքին սպիները։

& Եղբայրնե՛ր, մեր Տէրոջ՝ 
Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը 
ձեր հոգիին հետ: Ամէն:

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

6:14-18 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. 
For in Christ Jesus neither circumcision 
nor uncircumcision avails anything, but 
a new creation. And as many as walk 
according to this rule, peace and mercy 
be upon them, and upon the Israel of 
God. From now on let no one trouble 
me, for I bear in my body the marks of 
the Lord Jesus.

& Brethren, the grace of 
our Lord Jesus Christ be 
with your spirit. Amen.
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& Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի որ ըստ Մատթէոսի

24:30-36 Եւ ապա երեւեսցի նշան որդւոյ 
մարդոյ յերկինս. եւ յայնժամ կոծեսցին 
ամենայն ազգք երկրի, եւ տեսցեն զորդի 
մարդոյ եկեալ ի վերայ ամպոց երկնից 
զօրութեամբ եւ փառօք բազմօք։ Եւ առաքեսցէ 
զհրեշտակս իւր փողով մեծաւ, եւ ժողովեսցեն 
զընտրեալս նորա ի չորից հողմոց՝ ի ծագաց 
երկնից մինչեւ ի ծագս նոցա։ Ի թզենւոյ 
անտի ուսարուք զառակն. զի յորժամ նորա 
ոստքն կակղասցին եւ տերեւն ցըցուիցի, 
գիտէք թէ մերձ է ամառն։ Նոյնպէս եւ 
դուք՝ յորժամ տեսանիցէք զայս ամենայն, 
գիտասջիք թէ մերձ է ի դուրս։ Ամէն ասեմ 
ձեզ՝ եթէ ոչ անցցէ ազգս այս, մինչեւ այս 
ամենայն եղիցի, Երկինք եւ երկիր անցցեն, 
եւ բանք իմ մի անցցեն։ Բայց վասն աւուրն 
այնորիկ եւ ժամու, ոչ ոք գիտէ, ոչ հրեշտակք 
երկնից, եւ ոչ սրդի՝ բայց միայն հայր։

& Փառք Քեզ, Տէր Աստուած Մեր։

& The Holy Gospel of Jesus 
Christ according to Matthew

24:30-36 Then the sign of the Son of Man will 
appear in heaven, and then all the tribes of 
the earth will mourn, and they will see the Son 
of Man coming on the clouds of heaven with 
power and great glory. And He will send His 
angels with a great sound of a trumpet, and 
they will gather together His elect from the 
four winds, from one end of heaven to the other. 
“Now learn this parable from the fig tree: When 
its branch has already become tender and puts 
forth leaves, you know that summer is near. So 
you also, when you see all these things, know 
that it is near—at the doors! Assuredly, I say 
to you, this generation will by no means pass 
away till all these things take place. Heaven 
and earth will pass away, but My words will by 
no means pass away. “But of that day and hour 
no one knows, not even the angels of heaven, 
but My Father only.

& Glory to You, O Lord our God!


