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& Ընթերցուածս յԵսայեայ մարքարէ է։

19:1 Ահաւասիկ տէր նստեալ ՛ի վերայ թեթեւ ամպոյ, 
եկեսցէ յեգիպտոս։ եւ շարժեսցին ձեռագործք եգիպտացւոց 
յերեսաց նորա. եւ սիրտք նոցա լքցին ՛ի նոսա։ 2 Եւ 
յարիցեն եգիպտացիքն ՛ի վերայ եգիպտացւոցն, եւ տայցեն 
պատերազմ այր ընդ եղբօր, եւ այր ընդ ընկերի. քաղաք 
ընդ քաղաքի, եւ օրէնք ընդ օրէնս։ 3 Եւ խռովեսցին ոգիք 
եգիպտացւոցն յանձինս իւրեանց. եւ զխորհուրդ նոցա ցրեցԷց։ 
եւ հարցանիցեն զդիսն իւրեանց եւ զպատկերս իւրեանց, եւ 
զգետնակոչս՝ եւ զվհուկս։ 4 Եւ մատնեցից զեգիպտացիս 
՛ի ձեռս արանց տերանց՝ խստասրտաց. եւ թագաւորք 
խստասիրտք տիրեսցեն նոցա։ Այսպէս ասէ տէր սաբաւովթ։ 
5 եւ արբցեն եգիպտացիքն զջրշեղջսն ծովափնեայս. քանզի 
գետն նուազեսցէ, եւ ցամաքեսցի։ 6 Եւ պակասեսցեն գետքն 
եւ ջրադարձք գետոյն, եւ ցամաքեսցին ամենայն ժողովք 
ջուրցն. եւ յամենայն մարգագետինս, եւ յամենայն ամուրս 
եղեգան եւ պրտուոյ եւ ՛ի լաւռամարգս։ 7 ամենայն կանաչ 
որ շուրջ զգետովն իցէ, եւ ամենայն արտավարք որ ընդ 
գետոյն ջրով վարեալ իցեն խորշակահար ցամաքեսցին։ 
8 Եւ տրտմեսցին ձկնորսքն, եւ յոգոց հանիցեն ամենայն 
կարթընկէցք գետոյն. եւ ցանցորդքն եւ ուռկանաւորքն աուգ 
առցեն։ 9 Ամաչեսցեն եւ կտաւագործքն բարակամանք, եւ 
որ գործեն զբեհեզն։ 10 եւ եղիցին ճարտարքն ամենայն 
լի տրտմութեամբ. եւ ամենայն տարապազագործք նոցա 
տրտմեսցին, եւ ցաւեսցեն սիրտք իւրեանց։ 11 Եւ յիմարեսցին 
իշխանքն տայանու իմաստունք խորհրդականք թագաւորին. 
եւ յիմարեսցին խորհուրդք նոցա։ զի՞արդ ասիցէք ցարքայն՝ 
թէ որդիք իմաստնոց եմք մեք, եւ որդիք թագաւորաց որ 
իսկզբանէն էին։

& Օրհնեալ ես Տէր Աստուած մեր 
Թագաւոր Տիեզերաց. ամէն։

& This reading is from the prophet Isaiah.

19:1 The burden against Egypt. Behold, the LORD rides 
on a swift cloud, And will come into Egypt; The idols of 
Egypt will totter at His presence, And the heart of Egypt 
will melt in its midst. 2 “I will set Egyptians against 
Egyptians; Everyone will fight against his brother, And 
everyone against his neighbor, City against city, kingdom 
against kingdom. 3 The spirit of Egypt will fail in its midst; 
I will destroy their counsel, And they will consult the 
idols and the charmers, The mediums and the sorcerers. 
4 And the Egyptians I will give Into the hand of a cruel 
master, And a fierce king will rule over them,” Says the 
Lord, the LORD of hosts. 5 The waters will fail from 
the sea, And the river will be wasted and dried up. 6 
The rivers will turn foul; The brooks of defense will be 
emptied and dried up; The reeds and rushes will wither. 
7 The papyrus reeds by the River, by the mouth of the 
River, And everything sown by the River, Will wither, 
be driven away, and be no more. 8 The fishermen also 
will mourn; All those will lament who cast hooks into 
the River, And they will languish who spread nets on 
the waters. 9 Moreover those who work in fine flax And 
those who weave fine fabric will be ashamed; 10 And its 
foundations will be broken. All who make wages will be 
troubled of soul. 11 Surely the princes of Zoan are fools; 
Pharaoh’s wise counselors give foolish counsel. How do 
you say to Pharaoh, “I am the son of the wise, The son 
of ancient kings?”

& 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։

2:1 Յետոյ, տասնչորս տարի ետք, դարձեալ բարձրացայ 
Երուսաղէմ՝ Բառնաբասի հետ, Տիտոսն ալ միասին առնելով: 
2 Բարձրացած էի յայտնութեամբ, եւ անոնց ներկայացուցի 
այն աւետարանը՝ որ հեթանոսներուն մէջ կը քարոզեմ. բայց 
առանձին անոնց՝ որ երեւելիներ էին, որպէսզի ընդունայն 
չվազեմ կամ վազած չըլլամ: 3 Բայց ո՛չ իսկ ինծի հետ 
եղող Տիտոսը, որ Յոյն էր, հարկադրուեցաւ թլփատուիլ՝ 
4 գաղտնի ներս բերուած սուտ եղբայրներուն պատճառով, 
որոնք ներս սպրդած էին՝ լրտեսելու համար Քրիստոս 
Յիսուսով մեր ունեցած ազատութիւնը, որպէսզի ստրուկ 
ընեն մեզ. 5 անոնց տեղի չտուինք՝ նոյնիսկ քիչ մը ատեն՝՝ 
ենթարկուելով, որպէսզի աւետարանին ճշմարտութիւնը ձեր 
մէջ մնայ: 6 Իսկ անոնք որ կը կարծուէին բա՛ն մը ըլլալ 
- ինչ որ էին՝ ատիկա ինծի հարց չէ, քանի որ Աստուած 
մարդոց աչառութիւն չ�ըներ -, այնպէս կարծուածները աւելի 
ոչինչ հաղորդեցին ինծի. 7 հապա՝ ընդհակառակը, երբ 
տեսան թէ անթլփատներուն աւետարանը ինծի վստահուած 
է, ինչպէս Պետրոսի ալ՝ թլփատուածներունը, 8 որովհետեւ 
ա՛ն որ ներգործեց Պետրոսի մէջ՝ թլփատուածներուն 
առաքելութեան համար, նոյնպէս ներգործեց իմ մէջս՝ 
հեթանոսներուն հանդէպ, 9 ու երբ Յակոբոս, Կեփաս եւ 
Յովհաննէս, որոնք սիւներ կարծուած էին, գիտակցեցան 
ինծի տրուած շնորհքին, իրենց աջ ձեռքը տուին ինծի ու 
Բառնաբասի՝ իբր նշան հաղորդակցութեան, որպէսզի մենք 
քարոզենք հեթանոսներուն, իսկ իրենք՝ թլփատուածներուն: 
10 Միայն թէ կ�ուզէին որ աղքատները յիշենք, ինչ որ ես 
ալ փութացի ընել:

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

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

2:1 Then after fourteen years I went up again to Jerusalem 
with Barnabas, and also took Titus with me. 2 And I went 
up by revelation, and communicated to them that gospel 
which I preach among the Gentiles, but privately to those 
who were of reputation, lest by any means I might run, or 
had run, in vain. 3 Yet not even Titus who was with me, 
being a Greek, was compelled to be circumcised. 4 And this 
occurred because of false brethren secretly brought in (who 
came in by stealth to spy out our liberty which we have in 
Christ Jesus, that they might bring us into bondage), 5 to 
whom we did not yield submission even for an hour, that 
the truth of the gospel might continue with you. 6 But from 
those who seemed to be something—whatever they were, it 
makes no difference to me; God shows personal favoritism 
to no man—for those who seemed to be something added 
nothing to me. 7 But on the contrary, when they saw that 
the gospel for the uncircumcised had been committed to 
me, as the gospel for the circumcised was to Peter 8 (for He 
who worked effectively in Peter for the apostleship to the 
circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles), 
9 and when James, Cephas, and John, who seemed to be 
pillars, perceived the grace that had been given to me, they 
gave me and Barnabas the right hand of fellowship, that 
we should go to the Gentiles and they to the circumcised. 
10 They desired only that we should remember the poor, 
the very thing which I also was eager to do.

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

12:35 Պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ, մինչ 
ուսուցանէր ի տաճարին. զիարդ ասեն դպիրքն, թէ 
Քրիստոսն որդի դաւթի է։ 36 Եւ ինքն դաւիթ հոգւովն 
սրբով ասէ. ասաց տէր ցտէր իմ, նիստ ընդ աջմէ 
իմմէ՝ մինչեւ եդից զթշնամիս քո պատուանդան որից 
քոց։ 37 արդ՝ եթէ ինքն իսկ դաւիթ զնա տէր կոչէ՝ 
զիարդ իցէ որդի նորա։ Եւ բազում ժողովուրդ լսէր 
նմա քաղցրութեամբ։ 38 Եւ ասէր ուսուցանելով ի 
վարդապետութեան իւրում։ զգոյշ լերուք ի դպրաց անտի՝ 
որ կամին ի հանդերձս երեւելիս շրջել. զնախողջոյնս 
խնդրել ի հրապարակս. 39 Եւ զնախաթոռս ի 
ժողովուրդս, եւ զգահագլուխս յընթրիս։ 40 Որ ուտեն 
զտունս այրեաց, պատճառանօք յերկարեալ զաղօթս, 
զի աւելի եւս դատաստանս ընկալցին։ 41 Կայր Յիսուս 
ընդդէմ գանձանակին, տեսանէր զիարդ ժողովուրդն 
արկանէր պղինձ ի գանձանակն. եւ բազում մեծատունք՝ 
արկին բազում ինչ։ 42 Եկն այրի մի՝ եւ արկ երկուս 
լումայս, որ է նաքարակիտ մի։ 43 Եւ կոչեցեալ 
առ ինքն զաշակերսն իւր՝ ասէ ցնոսա. ամէն ասեմ 
ձեզ, զի այրին այն տառապեալ՝ շատ արկ քան 
զամենեսեան որ արկին ի գանձանակն։ 44 Քանզի 
ամենեքին՝ յաւելորդաց իւրեանց արկին. այլ նա՝ ի 
չքաւորութենէ իւրմէ զամենայն ինչ զոր ունէր՝ արկ 
գոյիւ չափ զկեանս իւր։

& Փառք Քեզ, Տէր Աստուած Մեր։

& The Holy Gospel of Jesus 
Christ according to Mark

12:35 Then Jesus answered and said, while He 
taught in the temple, “How is it that the scribes say 
that the Christ is the Son of David? 36 For David 
himself said by the Holy Spirit: ‘The LORD said to 
my Lord, “Sit at My right hand, Till I make Your 
enemies Your footstool.”’ 37 Therefore David himself 
calls Him ‘Lord’; how is He then his Son?” And the 
common people heard Him gladly. 38 Then He said 
to them in His teaching, “Beware of the scribes, who 
desire to go around in long robes, love greetings in the 
marketplaces, 39 the best seats in the synagogues, 
and the best places at feasts, 40 who devour widows’ 
houses, and for a pretense make long prayers. These 
will receive greater condemnation.” 41 Now Jesus 
sat opposite the treasury and saw how the people 
put money into the treasury. And many who were 
rich put in much. 42 Then one poor widow came and 
threw in two mites, which make a quadrans. 43 So 
He called His disciples to Himself and said to them, 
“Assuredly, I say to you that this poor widow has put 
in more than all those who have given to the treasury; 
44 for they all put in out of their abundance, but she 
out of her poverty put in all that she had, her whole 
livelihood.”

& Glory to You, O Lord our God!


