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& Ընթերցուածս յԵսայեայ մարքարէ է։

17:7-14 Յաւուր յայնմիկ յուսացեալ եղիցի մարդն յարարիչ 
իւր. եւ աչք նորա ՛ի սուրբն իսրաէլի հայեսցին։ Եւ մի 
եւս յուսացեալ եղիցին ՛ի մեհեանս, եւ մի ՛ի գործս 
ձեռաց իւրեանց զոր արարին մատունք նոցա։ այլ 
եղիցին յուսացեալ ՛ի ս՝բն իսրաէլի. եւ ոչ եւս հայեսցին 
յանտառս իւրեանց, եւ ոչ ՛ի գարշելիսն իւրեանց։ Յաւուր 
յայնմիկ եղիցին քաղաքք քո լքեալք. զոր օրինակ լքան 
ամուրհացիքն եւ խեւացիքն յերեսաց որդւոցն իսրաէլի, 
եւ եղիցին աւերակք. փոխանակ զի թողեր զաստուած 
զփրկիչ քո, եւ զտէր զօգնական քո ոչ յիշեցեր։ վասն 
այսորիկ տնկեսցես տունկ անհաւատ, եւ սերմն անհաւատ։ 
յաւուր յորում տնկեսցես, վրիպեսցիս։ Ղնդ առաւօտս 
եթէ սերմանեսցես, ծաղկեսցէ յամառն։ յաւուր յորում 
ժառանգեցուսցես՝ որպէս հայր զի թողուցու զժառանգութիւն 
որդւոց իւրոց։ Վայ բազմութեան ազգաց բազմաց. 
իբրեւ զծով ալեօք կուտակեալ այնպէս խռովեսջիք. եւ 
մկանունք ազգաց բազմաց իբրեւ զջուր գոչեսցեն։ Իբրեւ 
զջուրս բազումս ազգք բազումք. իբրեւ ջուրց բազմաց 
բռնութիւն հոսանաց. եւ վատեսցէ զնոսա, եւ բացուստ 
՛ի բաց հալածեսցէ։ Իբրեւ զունգ յարդի հոսեալ յերեսաց 
հողմոյ, եւ իբրեւ զփոշի անուոյ ՛ի փոթորկէ մրրկեալ։ 
Ղնդ երեկոյս սուգ առցեն. յառաջ քան զառաւօտն՝ եւ 
այլ ոչ եւս իցեն։ այս է բաժին աւարառուացն ձերոց,եւ 
ժառանգութիւն որ զձեզն ժառանգէին։

& Օրհնեալ ես Տէր Աստուած մեր 
Թագաւոր Տիեզերաց. ամէն։

& This reading is from the prophet Isaiah.

17:7-14 In that day a man will look to his Maker, And 
his eyes will have respect for the Holy One of Israel. He 
will not look to the altars, The work of his hands; He will 
not respect what his fingers have made, Nor the wooden 
images nor the incense altars. In that day his strong 
cities will be as a forsaken bough And an uppermost 
branch, Which they left because of the children of Israel; 
And there will be desolation. Because you have forgotten 
the God of your salvation, And have not been mindful 
of the Rock of your stronghold, Therefore you will plant 
pleasant plants And set out foreign seedlings; In the day 
you will make your plant to grow, And in the morning you 
will make your seed to flourish; But the harvest will be 
a heap of ruins In the day of grief and desperate sorrow. 
Woe to the multitude of many people Who make a noise 
like the roar of the seas, And to the rushing of nations 
That make a rushing like the rushing of mighty waters! 
The nations will rush like the rushing of many waters; 
But God will rebuke them and they will flee far away, 
And be chased like the chaff of the mountains before the 
wind, Like a rolling thing before the whirlwind. Then 
behold, at eventide, trouble! And before the morning, he 
is no more. This is the portion of those who plunder us, 
And the lot of those who rob us.

& 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։

13:5-13 Փորձեցէ՛ք դուք ձեզ՝ թէ հաւատքին մէ՛ջն 
էք. քննեցէ՛ք դուք ձեզ: Չէ՞ք գիտեր դուք ձեզմէ՝ թէ 
Յիսուս Քրիստոս ձեր մէջն է, եթէ խոտելի չըլլաք: 
Բայց կը յուսամ թէ պիտի գիտնաք՝ թէ մենք խոտելի 
չենք: Կ�աղօթեմ Աստուծոյ՝ որ դուք ո՛չ մէկ չարիք 
ընէք. ո՛չ թէ՝ որպէսզի մենք գնահատելի երեւինք, 
հապա՝ որպէսզի դուք ընէք ինչ որ պարկեշտ է, թէեւ 
մենք խոտելի թուինք: Որովհետեւ ճշմարտութեան 
դէմ ոչինչ կրնանք ընել, հապա՝ ճշմարտութեան 
համար: Քանի որ կ�ուրախանանք՝ երբ մենք տկար 
ենք, իսկ դուք՝ զօրաւոր էք. սա՛ կ�ըղձանք նաեւ 
- ձեր կատարելութիւնը: Ուստի կը գրեմ ձեզի այս 
բաները՝ բացակայ ըլլալով, որպէսզի երբ ներկայ 
ըլլամ՝ սաստկութեամբ չվարուիմ այն իրաւասութեան 
համեմատ, որ Տէրը տուաւ ինծի՝ շինելու, եւ ո՛չ 
թէ քանդելու համար: Վերջապէս, եղբայրնե՛ր, 
ո՛ղջ եղէք: Կատարեա՛լ եղէք, լա՛ւ մխիթարուեցէք, 
միաբա՛ն եղէք, խաղաղութեա՛մբ ապրեցէք. եւ սիրոյ 
ու խաղաղութեան Աստուածը ձեզի հետ պիտի ըլլայ: 
Բարեւեցէ՛ք զիրար սուրբ համբոյրով. բոլոր սուրբերը 
կը բարեւեն ձեզ:

& Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը, 
Աստուծոյ սէրը եւ Սուրբ Հոգիին 
հաղորդութիւնը ձեր բոլորին հետ: Ամէն:

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

13:5-13 Examine yourselves as to whether you 
are in the faith. Test yourselves. Do you not know 
yourselves, that Jesus Christ is in you?—unless 
indeed you are disqualified. But I trust that you 
will know that we are not disqualified. Now I pray 
to God that you do no evil, not that we should 
appear approved, but that you should do what 
is honorable, though we may seem disqualified. 
For we can do nothing against the truth, but for 
the truth. For we are glad when we are weak and 
you are strong. And this also we pray, that you 
may be made complete. Therefore I write these 
things being absent, lest being present I should 
use sharpness, according to the authority which 
the Lord has given me for edification and not for 
destruction. Finally, brethren, farewell. Become 
complete. Be of good comfort, be of one mind, live 
in peace; and the God of love and peace will be 
with you.

& Greet one another with a holy 
kiss. All the saints greet you.
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& Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի 
Քրիստոսի որ ըստ Մարկոսի

11:27-33 Գան միւսանգամ ի յերուսաղէմ. եւ 
մինչ դեռ ի տաճարի անդ զգնայր, գան առ 
նա քահանայապետքն եւ դպիրք եւ ծերք, 
եւ ասեն ցնա. որով իշխանութեամբ առնես 
զայդ, եւ ով ետ քեզ զիշխանութիւնդ զայդ։ 
Պատասխանի ետ Յիսուս՝ եւ ասէ ցնոսա. 
Հարցից եւ ես զձեզ բան մի, տուք ինձ 
պատասխանի. եւ ես ասացից ձեզ՝ որով 
իշխանութեամբ առնեմ զայս։ Մկրտութիւն 
յովհաննու յերկնից էր՝ թէ ի մարդկանէ, տուք 
ինձ պատասխանի։ Խորհէին ընդ միմեանս՝ 
եւ ասէին. եթէ ասեմք եթէ յերկնից, ասէ ցմեզ՝ 
իսկ ընդէր ոչ հաւատացէք նմա։ Այլ եթէ ասեմք՝ 
ի մարդկանէ, երկնչիմք ի ժողովրդենէն. զի 
ամենեքին գիտէին զյովհաննէս՝ թէ մարգարէ 
էր։ Պատասխանի ետուն եւ ասեն ցՅիսուս, 
չգիտեմք. Եւ Յիսուս ետ նոցա պատասխանի՝ եւ 
ասէ. եւ ոչ ես ասեմ ձեզ՝ որով իշխանութեամբ 
առնեմ զայս։

& Փառք Քեզ, Տէր Աստուած Մեր։

& The Holy Gospel of Jesus 
Christ according to Mark

11:27-33 Then they came again to Jerusalem. 
And as He was walking in the temple, the chief 
priests, the scribes, and the elders came to Him. 
And they said to Him, “By what authority are 
You doing these things? And who gave You 
this authority to do these things?” But Jesus 
answered and said to them, “I also will ask you 
one question; then answer Me, and I will tell 
you by what authority I do these things: The 
baptism of John—was it from heaven or from 
men? Answer Me.” And they reasoned among 
themselves, saying, “If we say, ‘From heaven,’ 
He will say, ‘Why then did you not believe him?’ 
But if we say, ‘From men’”—they feared the 
people, for all counted John to have been a 
prophet indeed. So they answered and said to 
Jesus, “We do not know.” And Jesus answered 
and said to them, “Neither will I tell you by 
what authority I do these things.”

& Glory to You, O Lord our God!


